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© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

مق ّدمة

ملحة عامة

ي�ستخدم املجرمون الذين ي�سعون جلني الأرباح كل بلد يف العامل تقريبا لتهريب املهاجرين—�إ َّما باعتباره بلد ًا �أ�صلي ًا
�أو بلد عبور �أو بلد مق�صد (�أو مزيجا من ذلك كله) .ويتعر�ض املهاجرون املهربون لال�ستغالل وكثريا ما ُت َّعر�ض
حياتهم للخطر :ف�ألوف الأ�شخا�ص ماتوا خمتنقني يف احلاويات �أو هلكوا يف ال�صحاري �أو غرقوا يف البحر �أثناء
تهريبهم من بلد �إىل �آخر .ويد ّر تهريب املهاجرين والأن�شطة املت�صلة به �أرباحا طائلة على املجرمني ال�ضالعني ويغذي
الف�ساد واجلرمية املنظمة.

رحب ،يف مق َّرره  5/4املتعلق
وكان م�ؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية قد ّ
بتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،باجلهود املبذولة من �أجل تقدمي �إر�شادات ومعلومات ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات يف
جمايل التدريب وبناء القدرات ،وكذلك يف جمال ا�سرتاتيجيات التوعية الرامية �إىل منع ومكافحة تهريب املهاجرين.
وهذه الأداة مثال على تلك اجلهود.
ويحدد بروتوكول تهريب املهاجرين ثالثة �أهداف وا�ضحة:
منع تهريب املهاجرين ومكافحته
حماية حقوق املهاجرين املهربني
تعزيز التعاون بني الدول الأطراف لبلوغ تلك الغايات
و�أهداف جمموعة الأدوات هذه هي نف�سها� .أ َّما املمار�سات الواعدة واملراجع املُقرت ََحة والواردة يف املجموعة فلي�ست
ب�أيِّ �شكل من الأ�شكال جمموعة �شاملة من التدابري اخلالقة واالبتكارية الناجحة للت�صدي لتهريب املهاجرين .بيد
�أنها تعطي �أمثلة على تلك املبادرات وتبني جمموعة من املوارد املتاحة للقائمني باجلهود املبذولة ملكافحة تهريب
املهاجرين.
والق�صد من جمموعة الأدوات هو تقدمي الإر�شاد وعر�ض املمار�سات الواعدة واملراجع املُقرت ََحة يف املجاالت املوا�ضيعية.
ومن امل�ؤ َّمل �أن حتفز جمموعة الأدوات مقرري ال�سيا�سات وموظفي �إنفاذ القانون والق�ضاة واملدعني العامني ومقدمي
اخلدمات �إىل ال�ضحايا و�أع�ضاء املجتمع املدين وت�ساعدهم على القيام بدورهم يف اجلهد العاملي املبذول ملكافحة
تهريب املهاجرين.

iii

كيفية ا�ستعمال جمموعة الأدوات
الق�صد من جمموعة الأدوات هو م�ساعدة العاملني على منع ومكافحة تهريب املهاجرين .وقد نظمت مادتها بحيث
حتقق غر�ضني اثنني هما:

ورود ملحة عامة يف جمموعة الأدوات ككل عن املهمة اجل�سيمة واملتعددة الأوجه املتمثلة يف مكافحة تهريب املهاجرين.
تقدمي املجموعة ،من خالل الأدوات القائمة بذاتها الواردة فيها ،توجيهات ب�ش�أن جوانب حمددة من جهود الت�صدي
لتهريب املهاجرين.
وقد �صيغت كل �أداة بحيث ميكن الرجوع �إليها ب�صورة م�ستقلة عن غريها؛ فيمكن للم�ستعملني الذين يهتمون بجانب
معينّ من جوانب تهريب املهاجرين الرجوع �إىل الأدوات ذات ال�صلة—�أو �إىل �أق�سام منها .وترد �إ�شارات مرجعية يف
كل �أجزاء الأداة من �أجل �إحالة امل�ستعملني �إىل �أق�سام �أخرى قد تكون ذات �صلة.
وبغية متكني امل�ستعملني من الرجوع �إىل الن�ص الكامل للوثيقة �أو احل�صول على معلومات �إ�ضافية عن مو�ضوع معينّ ،
ي�شار �إىل املواقع املعنية على الإنرتنت بهذا ال�ش�أن �إذا �أمكن� .أما امل�ستعملون الذين ال ي�ستطيعون االطالع على الإنرتنت،
ف ُي َ�ش ّجعون على االت�صال �إما مبكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �أو باملنظمة املعنية لتدبري احل�صول على
ن�سخة مطبوعة من امل�صدر ذي ال�صلة.
وترد يف بداية كل �أداة ملحة عامة عن م�ضمونها .ويرد يف املرفقات الن�ص الكامل لربوتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
وم�سرد ببع�ض امل�صطلحات الرئي�سية امل�ستعملة يف كل �أجزاء جمموعة الأدوات.
و�أخريا ،ميكن حتقيق الفائدة املثلى من جمموعة الأدوات �إذا �ساهم امل�ستعملون يف موا�صلة حت�سينها .ولذلك� ،أرفقت
باملجموعة ا�ستمارة تعليقات .وميكن للم�ستعملني ،ب�إر�سالهم اال�ستمارة املعب�أة� ،أن ي�سهموا يف حت�سني الطبعة التالية
من جمموعة الأدوات.

وحدة مكافحة االجتار بالب�شر وتهريب املهاجرين
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�شكر وتقدير
ُو�ضعت جمموعة الأدوات بف�ضل متويل من االحتاد الأوروبي .وقامت ب�صوغها ماريكا ماك �آدم (وحدة مكافحة االجتار
بالب�شر وتهريب املهاجرين التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية) بتوجيه عام من رييكا بوتونن،
املوظفة امل�س�ؤولة بالوكالة عن الوحدة وب�إ�سهام وم�ساعدة من �سبا�ستيان باوماي�سرت و�أندريا كولر ومورغان نيكوت من
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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ملحة عامة

تُدرِج الأدا ُة  1املعنونة "فهم ظاهرة تهريب املهاجرين" ،مو�ضو َع تهريب املهاجرين يف �سياق الهجرة ،وهي تنق�سم �إىل
بابني اثنني� ،أولهما بعنوان "فهم الهجرة" ،وينق�سم بدوره �إىل الأق�سام التالية:
يبحث اجلوانب الإيجابية التي ت�سهم بها الهجرة يف التنمية الب�شرية؛
يبينّ بع�ض الأ�سباب اجلذرية للهجرة؛
يربز بع�ض اجلوانب اجلن�سانية املت�صلة بالهجرة؛
يناق�ش ت�أثري الظروف البيئية على تن ّقل ال�سكان يف �أرجاء العامل؛
ينظر يف بع�ض الق�ضايا ال�صحية املت�صلة بالهجرة؛
يربز بع�ض االفرتا�ضات الرئي�سية التي ميكن ا�ستخال�صها ب�ش�أن ت�أثري الأزمة املالية العاملية على

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
الهجرة؛
ُ 7-1يدرج م�س�ألة تهريب املهاجرين �ضمن ال�سياق الأو�سع املتعلق بتن ّقل ال�سكان.

�أما الباب الثاين املعنون "فهم ظاهرة تهريب املهاجرين" ،فهو ينق�سم �إىل الأق�سام التالية:
 8-1يبحث التعريف اال�صطالحي لعبارة "تهريب املهاجرين" على النحو املن�صو�ص عليه يف بروتوكول
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
ّ
املنظمة عرب الوطنية؛
 9-1من ناحية �أخرى ،يناق�ش بع�ض الأن�شطة التي ال تندرج �ضمن �أ�شكال تهريب املهاجرين؛
 10-1و 11-1يبحثان الظواهر املت�صلة بتهريب املهاجرين ،فالق�سم  10-1ير ّكز على الالجئني وطالبي اللجوء،
�أما الق�سم  11-1فريكز على االجتار بالأ�شخا�ص؛
 12-1مي ّيز بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص؛
 13-1يناق�ش ت�أثري تهريب املهاجرين على املهاجرين �أنف�سهم؛
 14-1ي�ص ِّور بدقة مو�ضوع تهريب املهاجرين كعمل �إجرامي يودي بحياة الكثريين.
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فهم مو�ضوع الهجرة
 1-1الهجرة والتنمية
الهجرة هي من القوى الكربى الدافعة لعجلة تق ّدم الب�شرية وتنميتها .فقد �أف�ضى تن ّقل النا�س يف جميع �أنحاء
العامل �إىل الكثري من الق�ص�ص التي �أ�سهمت يف تاريخ الب�شرية امل�شرتك .ويتن ّقل ال�سكان يف �أرجاء املعمورة لأ�سباب
متنوعة منها :الرغبة يف زيادة الفر�ص االقت�صادية املتاحة �أمامهم وتوفري التعليم لأطفالهم وت�أ�سي�س �أ�سرة وخو�ض
مغامرة والبحث عن احلماية .وقد �أدت الهجرة بدورها �إىل انت�شار اللغات والثقافات وفنون الطبخ والأفكار على
نطاق دويل.
اليوم �إال واحدة من النواجت الثانوية الكثرية للعوملة؛ وقد �أ�ضفى اال�ستغالل الذي ميار�سه
وما الهجرة العاملية املوجودة َ
املجرمون الذين ي�سعون �إىل حتقيق �أرباح على هذه الظاهرة �صبغة قامتة .فالن�شاط الإجرامي مله ّربي املهاجرين
يق ّو�ض قدرة الدول على حماية �سيادتها ،ويق ّلل بذلك الفر�ص املتاحة �أمام املهاجرين للتنقل ب�صفة قانونية وب�أمان �إىل
بلدان �أخرى .وغالبا ما تُقا�س تكلفة تهريب املهاجرين على �أ�سا�س ما تزهقه من �أرواح.

العالقات الإيجابية بني الهجرة والتنمية
ميكن �أن تت�أثر املجتمعات املحلية �إيجابيا بالأموال التي ير�سلها املهاجرون �إىل �أ�سرهم و�أ�صدقائهم يف �أوطانهم
بالبلدان النامية .وقد ُقدِّ ر جمموع هذه التحويالت يف عام  2005مببلغ  232بليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة.
وهذه الأموال تُ�ستغل يف املقام الأول ل�شراء ال�سلع اال�ستهالكية وحفز االقت�صادات املحلية وامل�ساعدة يف بدء �أعمال
جتارية �صغرية ،وي�ؤدي ذلك عموما �إىل ت�أثري م�ضاعف على الدخل الوطني .فالفقرا ُء ،بف�ضل التحويالت املالية التي
يتلقاها العديد منهم ،يتمكنون للمرة الأوىل من احل�صول على خدمات مالية ،من قبيل تلك التي تقدمها امل�صارف
واالحتادات االئتمانية وم�ؤ�س�سات التمويل املتناهي ال�صغر.
وقد تناول الأمني العام امل�سائل الواردة �أدناه يف التقرير الذي ق ّدمه �إىل اجلمعية العامة ب�ش�أن العالقة بني الهجرة
الدولية والتنمية (( )A/60/871انظر " َمراجع ُمقرت ََحة" �أدناه).
" -50ي�ش ّكل �إغراء احل�صول على عمل ب�أجر جيد يف بلد غني �أحد الدوافع القوية للهجرة الدولية .وقد
زاد الإغراء مع ا�ستمرار زيادة الفوارق يف الدخل بني البلدان .وذلك لي�س �صحيحا فيما يتعلق بالفوارق
الكبرية واملتزايدة بني البلدان ذات الدخل املرتفع والبلدان ذات الدخل املنخف�ض فح�سب ،ولكن �أي�ضا
فيما يتعلق بالبلدان النامية الأكرث دينامية والبلدان النامية الأقل دينامية.
" -51وعالوة على ذلك ،يحتاج العديد من االقت�صادات املتق ّدمة والدينامية �إىل العمال املهاجرين لأداء
الأعمال التي ال ميكن �أن يعهد بها �إىل م�صادر خارجية وال يوجد من يرغب يف �أدائها من العمال املحليني
بالأجور ال�سائدة .و ُت َع ُّد �شيخوخ ُة ال�سكان هي �أي�ضا من الأ�سباب الكامنة وراء هذا الطلب املتزايد لأنها
ت�ؤدي �إىل عجز يف عدد العمال بالن�سبة �إىل املعالني .ومع ح�صول الأجيال ال�صاعدة على تعليم �أف�ضل،
�أ�صبح عدد �أقل يف �صفوفها قانع ًا بوظائف منخف�ضة الأجور تتط ّلب جهد ًا ج�سدي ًا كبري ًا.
3

4
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" -52وقد ت�ؤدي الهجرة �إىل انخفا�ض الأجور �أو زيادة البطالة بني العمال ذوي املهارات املنخف�ضة يف
االقت�صادات املتق ّدمة ،الذين يكون الكثري منهم هم �أنف�سهم مهاجرين َق ِدموا يف موجات �سابقة .غري �أنَّ
مكملة ملهارات العمال املحليني ال مناف�سة لها .وب�أداء مهام قد ال جتد من
معظم املهاجرين تكون مهاراتهم ِّ
ي�ؤ ّديها �أو ُت�ؤ َّدى بتكلفة �أعلى ،ي�سمح املهاجرون بقيام املواطنني بت�أدية �أعمال �أخرى �أكرث �إنتاجية و�أح�سن
�أجرا .وهم يتعهدون �أي�ضا �أن�شطة اقت�صادية �صاحلة لال�ستمرار ،كان ميكن �أن يعهد بها �إىل م�صادر
خارجية يف غيابهم .و�إذ يزيد املهاجرون من القوة العاملة ،وعدد امل�ستهلكني ،وي�ساهمون بقدراتهم يف
جمال تنظيم الأعمال ،ف�إنهم يحققون ازدهار النمو االقت�صادي يف البلدان امل�ستقبلة.
" -53وعند نقطة املن�ش�أ ،ال ي�ؤدي الفقر املدقع ب�شكل �آيل �إىل زيادة الهجرة .ف�أكرث النا�س فقر ًا ب�شكل
عام ال ميلكون املوارد الالزمة لتح ّمل تكاليف الهجرة الدولية و�أخطارها .وغالبا ما ي�أتي املهاجرون
الدوليون من الأ�سر املعي�شية ذات الدخل املتو�سط .ولكن ،عندما ي�ستقر املهاجرون يف اخلارج ،ف�إنهم
ي�ساعدون الأ�صدقاء والأقارب على اللحاق بهم ،ويف هذه الأثناء ،تنخف�ض تكاليف الهجرة و�أخطارها،
مما ي�سمح ملن هم �أفقر ،ولكن لي�س ملن هم الأكرث فقرا� ،أن يلحقوا بالتيار .وهجرة من ميلكون املهارات
املنخف�ضة تو ّفر �أكرب �إمكانات تخفي�ض عمق الفقر وحدته يف جمتمعات البلدان الأ�صلية.
" -54وثمة �أدلة متزايدة تُبني �أنَّ الهجرة الدولية لها �أثر �إيجابي يف العادة على البلدان الأ�صلية وبلدان
املق�صد على حد �سواء .وفوائدها املحتملة �أكرب من الأرباح املحتملة من زيادة حترير التجارة الدولية،
خا�صة بالن�سبة للبلدان النامية".

العالقات ال�سلبية بني الهجرة والتنمية
" -17لقد تطورت جتربة الهجرة �أي�ضا بطرائق �أقل �إيجابية �إىل حد ما .ويتعر�ض املهاجرون من
اجلن�سني على نحو متزايد �إىل اال�ستغالل والإيذاء من جانب املهربني والقائمني باالجتار غري امل�شروع،
مما ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل فقدانهم حلياتهم .كما يجد �آخرون �أنف�سهم حما�صرين خلف جدران من
التمييز وكره الأجانب والعن�صرية كنتيجة لزيادة التوترات الثقافية والدينية يف بع�ض املجتمعات .وميكن
�أن ي�ؤدي التعاون الدويل دور ًا حا�سم ًا يف حماية الأفراد من هذه ال�شرور".

حت�سن التعاون الدويل من خالل التنمية امل�شرتكة
خطة لل�سيا�سات العامةّ :
" -71ت�شرتك الدول الأع�ضاء حاليا يف جمموعة �أ�سا�سية من الأهداف املتعلقة بالهجرة من بينها :تعزيز
�أثر الهجرة الدولية يف التنمية؛ و�ضمان حدوث الهجرة �أ�سا�سا عرب القنوات القانونية؛ و�ضمان حماية
حقوق املهاجرين؛ ومنع ا�ستغالل املهاجرين ،خا�صة من يوجد منهم يف حاالت �ضعف؛ ومكافحة جرائم
تهريب املهاجرين واالجتار غري امل�شروع بالأ�شخا�ص .وينبغي للحكومات �أن تلتزم من جديد بهذه الأهداف
و�أن ت�ضع ا�سرتاتيجية قائمة على التنمية امل�شرتكة لبلوغها".

َمراجع ُمق َ
رت َحة
امل�ؤمتر الوزاري امل�شرتك بني االحتاد الأوربي و�أفريقيا حول الهجرة والتنمية ،طرابل�س 22 ،و 23ت�شرين
الثاين/نوفمرب 2006
�ضم حكومات من الدول
هذا امل�ؤمتر الوزاري امل�شرتك بني االحتاد الأوربي و�أفريقيا حول الهجرة والتنمية َّ
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ودو ًال من خمتلف �أنحاء القارة الأفريقية .وقد ُع ِقد امل�ؤمتر لغر�ض مناق�شة
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برنامج عمل �ضامل للق�ضايا ذات الهتمام امل�ضرتك يف جمال الهجرة والتنمية ،وهو برنامج ي�ض ّكل
اأ�ضا�ضا لتعزيز �ضراكة يف هذا املجال ت�ضتند ،يف جملة اأمور ،اإىل املوقف الأفريقي امل�ضرتك ب�ضاأن الهجرة
والتنمية.
ويتاح مزيد من املعلومات على العنوان التايل:

.www.africa-union.org/root/AU/Conferences/Past/2006/November/SA/EU/EU-AU.htm

املنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية
اأُجري يومي  14و 15اأيلول�/ضبتمرب  2006حوا ٌر رفيع امل�ضتوى عن الهجرة الدولية والتنمية يف اإطار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة .وناق�ضت الدول الأع�ضاء احلا�ضرة ،وعددها يزيد على  140دول ًة ،الآثار العاملية
للهجرة الدولية والتفاعل املفيد بني الهجرة والتنمية .واأو�ضح احلوار الرفيع امل�ضتوى العلقة الوثيقة بني
�ضيا�ضات التنمية و�ضيا�ضات الهجرة ،واأ ّكد من جديد اأنَّ الإدارة الر�ضيدة يف جمال الهجرة ميكن اأن ت�ضهم يف
حتقيق التنمية واأنَّ �ضيا�ضات التنمية ميكن اأن يكون لها تاأثري على الهجرة .وتتزايد اأهمية هذه العلقة املع ّقدة
مع ارتفاع م�ضتوى الهجرة �ضنوي ًا.
وبنا ًء على هذه املناق�ضات ،اأعرب عدد كبري من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة عن اهتمامها مبوا�ضلة
احلوار عن الهجرة والتنمية من خلل منتدى عاملي وغري ر�ضمي وطوعي تقوده الدول.
وع ِقد الجتماع الأول للمنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية يف بروك�ضل من  9اإىل  11متوز/يوليه .2007
ُ
وجرت املناق�ضات احلكومية يومي  10و 11متوز/يوليه ،وذلك ع ِقب اجتماع ممثلي املجتمع املدين الذي ُعقد
يوم  9متوز/يوليه .وكان ذلك اإيذان ًا ببدء عملية عاملية جديدة تهدف اإىل تعزيز اأثر الهجرة الإيجابي على
التنمية (والعك�ض بالعك�ض) من خلل اعتماد نهج �ضيا�ضاتي اأكرث ات�ضاقا ،وحتديد اأدوات جديدة وممار�ضات
ف�ضلى ،وتبادل املعارف واخلربات حول الأدوات والأ�ضاليب املبتكرة ،واأخريا ،اإقامة علقات تعاون بني خمتلف
الأطراف الفاعلة املعنية.
اأ َّما الجتما ُع الثاين للمنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية ،الذي ُع ِقد يف مانيل من  27اإىل  30ت�ضرين
الأول/اأكتوبر  ،2008فقد متحور حول املو�ضوع الرئي�ضي املعنون "حماية املهاجرين ومتكينهم من اأجل حتقيق
التنمية".
وتناول الجتماع الثالث للمنتدى العاملي املعني بالهجرة والتنمية ،املعقود يف اأثينا من  2اإىل  5ت�ضرين الثاين/
نوفمرب  2009املو�ضوع ال�ضامل املعنون "دمج �ضيا�ضات الهجرة يف ا�ضرتاتيجيات التنمية ل�ضالح اجلميع".
وملزيد من املعلومات ،انظر املوقعني التاليني www.gfmd-fmmd.org :و .www.gfmdathens2009.org

الفريق العاملي املعني بالهجرة
الفريقُ العاملي املعني بالهجرة هو هيئة م�ضرتكة بني الوكالت ت�ض ُّم روؤ�ضاء الوكالت وتعمل على ترويج تطبيق
جميع ال�ضكوك واملعايري الدولية والإقليمية امله ّمة املتعلقة بالهجرة تطبيق ًا اأو�ضع نطاق ًا ،والت�ضجيع على اعتماد
ُن ُهج اأكرث متا�ضك ًا و�ضمو ًل واأف�ضل تن�ضيق ًا يف التعامل مع م�ضاألة الهجرة الدولية .ويهتم الفريق العاملي املعني
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بالهجرة بوجه خا�ص بتح�سني الفعالية العامة لأع�ضائه وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة يف ا�ستثمار الفر�ص
والت�صدي للتحديات التي تطرحها الهجرة الدولية.
وملزيد من املعلومات عن الفريق العاملي املعني بالهجرةُ ،يرجى الرجوع �إىل الق�سم  15-4من الأداة  ،4وزيارة
املوقع التايل.www.globalmigrationgroup.org :

احلوار الرفيع امل�ستوى عن الهجرة والتنمية

�أُجري احلوا ُر الرفيع امل�ستوى عن الهجرة الدولية والتنمية يومي  14و� 15أيلول�/سبتمرب  2006يف مقر الأمم
املتحدة بنيويورك .وق ّررت اجلمعية العامة ،يف قرارها  208/58امل�ؤرخ  23كانون الأول/دي�سمرب � ،2003أن
تك ّر�س حوار ًا رفيع امل�ستوى لبحث الهجرة الدولية والتنمية خالل دورتها احلادية وال�ستني يف عام ،2006
وذلك لغر�ض مناق�شة اجلوانب املتع ّددة الأبعاد التي ينطوي عليها مو�ضوع الهجرة الدولية والتنمية بهدف
حتديد الو�سائل وال�سبل املالئمة لزيادة منافعهما الإمنائية �إىل �أق�صى حد ممكن وتقليل �آثارهما ال�سلبية
�إىل �أدنى حد ممكن .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ر ّكز احلوار الرفيع امل�ستوى تركيز ًا �شديد ًا على م�سائل متعلقة
بال�سيا�سة العامة ،وال �س ّيما مع�ضلة حتقيق الأهداف الإمنائية املتفق عليها دولي ًا ،ومنها الأهداف الإمنائية
للألفية.
ويتيح املوقع www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html :مزيد ًا من املعلومات ب�ش�أن احلوار
الرفيع امل�ستوى عن الهجرة والتنمية.

ّ
املنظمة الدولية للهجرة
ّ
املنظمة الدولية للهجرة ( .The MIDA Experience and Beyond .)2009جنيف.
ميكن �أن حتقق الهجرة فوائد كبرية يف جمال التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،كما برهنت على ذلك جتربة
ّ
املنظمة الدولية للهجرة خالل ال�سنوات الع�شر املن�صرمة يف م�ساعدة احلكومات بوا�سطة الربامج واملبادرات
والدرا�سات والعديد من امل�ؤمترات ب�ش�أن الهجرة من �أجل التنمية يف �أفريقيا وما مياثلها من مبادرات يف
منطقة �أمريكا الالتينية والكاريبي ،ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ.
ومن �أجل �إطالع جمهور �أو�سع على املمار�سات اجليدة والعرب امل�ستخل�صة� ،أجرت ّ
املنظمة الدولية للهجرة يف
درا�ستها املعنونة ( The MIDA Experience and Beyondجتربة الهجرة من �أجل التنمية يف �أفريقيا وما
بعدها) ،تقييما لتلك املبادرات ي�شمل ع ّدة مناطق بغية التم ّكن من زيادة تطويرها .والق�صد من من�شور جتربة
الهجرة من �أجل التنمية يف �أفريقيا هو تزويد احلكومات و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ب�أداة مفيدة لو�ضع نهج
ذي طابع ا�سرتاتيجي وعملي �أكرث يهدف �إىل �إ�شراك جاليات املغرتبني واملهاجرين يف جهود التنمية.
وفيما يلي حمتويات املن�شور:
الف�صل الأول :تعزيز �إ�سهام جاليات املغرتبني واملهاجرين يف حتقيق التنمية :تطور املفهوم و�سياقه
 الف�صل الثاين :الن ُهج اال�سرتاتيجية واملراحل الرئي�سية لتجربة الهجرة من �أجل التنمية يف �أفريقيا
والربامج املماثلة
الف�صل الثالث :الر�صد والتقييم
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التوجهات اجلديدة يف جمال الهجرة من اأجل التنمية
الف�ضل الرابعّ :
الف�ضل اخلام�ض :دمج الهجرة يف خطط احلد من الفقر والتنمية على ال�ضعيدين الوطني
والإقليمي
الف�ضل ال�ضاد�ض :ملحظات وتو�ضيات
واملن�ضور متاح على العنوان التايل:

=http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page

.product_info&cPath=1&products_id=536&zenid=4285ded5fa41b457c60a2b7b8eccea39

معهد �ضيا�ضات الهجرة

ُي�ضدر معهد �ضيا�ضات الهجرة—وهو موؤ�ض�ضة بحثية م�ضتقلة وحمايدة وغري ربحية مك ّر�ضة لدرا�ضة تن ّقل
ال�ضكان يف جميع اأنحاء العامل—دلي ًل ب�ضاأن التحويلت املالية العاملية (،)Global Remittances Guide
ويو ّفر ،علو ًة على ذلك ،طائفة وا�ضعة من امل�ضادر التي تر ّكز على العلقة بني الهجرة والتنمية.
ُيرجى زيارة املوقع ال�ضبكي ملعهد �ضيا�ضات الهجرة على العنوان ،www.migrationpolicy.org :وحتديد ًا على
العنوان التايل.www.migration-policy.org/pubs/Migration_Development.php#GeneralResources :

فريق اجلنوب الأفريقي املعني بالهجرة

يتمثل اأحد التحديات اخلطرية التي تواجهها اأفريقيا يف كيفية ت�ضخري اإمكانيات الهجرة الداخلية والدولية
ل�ضالح التنمية .وي�ضم برنامج الهجرة اخلا�ض باجلنوب الأفريقي �ضبكة دولية من ّ
املنظمات ،تاأ�ض�ضت يف عام
 1996لتنمية الوعي بالعلقات القائمة بني الهجرة والتنمية يف اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي .وي�ضارك
برنامج الهجرة اخلا�ض باجلنوب الأفريقي يف اإجراء بحوث تطبيقية حول الهجرة وق�ضايا التنمية ،وي�ضدي
امل�ضورة يف جمال ال�ضيا�ضات ويو ّفر اخلربات ،ويق ّدم التدريب يف جمال �ضيا�ضات الهجرة واإدارتهاّ ،
وينظم
حملت تثقيف عامة ب�ضاأن الق�ضايا املت�ضلة بالهجرة.
www.queensu.ca/samp.2

َم َراجع من الأمم املتحدة ب�ضاأن الهجرة الدولية

ِّ
للطلع على تقارير الأمني العام للأمم املتحدة وقراراته املتعلقة بالهجرة الدوليةُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.un.org/esa/population/migration/index.html
Richard Black and Jon Sward (August 2009). Migration, Poverty Reduction Strategies and
Human Development. Human Development Research Paper 2009/38. New York: United Nations
.Development Programme

يبحث هذا املن�ضور (عن الهجرة وا�ضرتاتيجيات احلد من الفقر والتنمية الب�ضرية) ال�ضادر عن برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي تاأثري الهجرة على التنمية الب�ضرية و ُيربز احلاج َة اإىل دمج الهجرة يف �ضيا�ضات التنمية
الب�ضرية.
واملن�ضور متاح على العنوان التايل:

.http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_38.pdf
الأمم املتحدة .اجلمعية العامة .الهجرة الدولية والتنمية :تقرير الأمني العام 18 .اأيار/مايو .A/60/871 .2006
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الأمم املتحدة .اجلمعية العامة .الهجرة الدولية والتنمية .قرار اجلمعية العامة  19 .225/63كانون الأول/
دي�سمرب  ،A/63/49 .2009املجلد الأول :الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة وال�ستون ،امللحق
رقم .49

َمراجع �أخرى
.Commission of the European Communities. Migration and development: some concrete orientations
ر�سالة من مفو�ضية اجلماعات الأوروبية �إىل املجل�س والربملان الأوروبي واللجنة االقت�صادية واالجتماعية الأوروبية
وجلنة الأقاليم� .صدرت يف بروك�سل� 1 ،أيلول�/سبتمرب .COM(2005) 390 .2005
Patrick Taran and others (2009). Economic migration, social cohesion and development: towards an

.integrated approach. Migration Collection. Strasbourg: Council of Europe
تعهَّدَ الوزراء الأوروبيون امل�س�ؤولون عن �ش�ؤون الهجرة يف البيان اخلتامي للمجل�س الثامن مل�ؤمتر �أوروبا ،بتعزيز حقوق
الإن�سان للمهاجرين وحمايتها ،مع �إيالء اهتمام خا�ص لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني وحقوق املر�أة؛ وتعزيز احلوار
والتعاون بني بلدان اال�ستقبال وبلدان العبور والبلدان الأ�صلية ،وخا�صة داخل �أوروبا؛ وتعزيز التما�سك بني �سيا�سات
الهجرة والتنمية والتكامل على جميع ال�صعد (الدويل والوطني والإقليمي واملحلي).
كما اتَّفق الوزراء على �إدارة �ش�ؤون الهجرة االقت�صادية على نحو مي ّكن من تعزيز التق ّدم االقت�صادي واالجتماعي يف
بلدان اال�ستقبال وبلدان العبور والبلدان الأ�صلية؛ وتعزيز الرتابط االجتماعي من خالل حت�سني اندماج املهاجرين
والأ�شخا�ص من ذوي الأ�صول املهاجرة و�إعادة �إدماج املهاجرين العائدين �إىل بلدانهم الأ�صلية؛ وتعزيز �إ�سهام
املهاجرين والأ�شخا�ص من ذوي الأ�صول املهاجرة يف حتقيق التنمية يف بلدان اال�ستقبال والبلدان الأ�صلية و�إ�شراكهم
يف برامج التنمية امل�شرتكة.
وقد �أُ ِع ّد هذا التقرير لدعم املناق�شة الوزارية �أثناء امل�ؤمتر .ويبحث التقرير الأبعاد واخل�صائ�ص الرئي�سية للهجرة يف
الدول الأع�ضاء يف جمل�س �أوروبا ،ويح ّلل التحديات التي تطرحها الهجرة املعا�صرة على �صعيد ال�سيا�سة العامة ويح ّدد
خطة �سيا�سة عامة متكاملة.
التقرير متاح على العنوان التايل:

.http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2402
Stephen Castles and Raul Delgado Wise, eds. (2008). Migration and Development: Perspectives from

 the South. Geneva: International Organization for Migration:ميكن ِّ
االطالع على هذا املن�شور (الهجرة
والتنمية :وجهات نظر من اجلنوب) على العنوان التايل:
.http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=84
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الأ�سباب اجلذرية للهجرة

الفقر املدقع وانعدام فر�ص التعليم والعمل و�ضيق �سبل احل�صول على الرعاية ال�صحية والتمييز بني اجلن�سني
والكوارث الطبيعية والنزاعات ،وكذلك التدهور البيئي الذي يجعل املناطق غري �صاحلة للعي�ش ،هي من بني الأ�سباب
الكثرية التي تدفع �إىل هجرة ال�سكان.
ويالحظ برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �أنَّ نزاعات عنيفة �أ�سفرت عن متزيق الأرا�ضي الزراعية والقرى واملدن يف ما
يزيد على  40بلدا يف �أرجاء العامل .ويوجد اليوم نحو  35مليون ناج من النزاعات يف جميع �أرجاء العامل— 10ماليني
الجئ و 25مليون ن�سمة من امل�شردين داخليا .وقد دمرت النزاعات املنازل و�سبل املعي�شة يف جمتمعات ال ح�صر لها؛
و�صيرَّ ت الأفراد عر�ض ًة للعنف اجلن�سي والت�شويه والتعذيب والقتل.
والكوارث الطبيعية �سبب �آخر من �أ�سباب الت�شرد التي تدفع �إىل الهجرة ،فحاالت اجلفاف والأعا�صري والفي�ضانات
واالنهياالت الوحلية ت�س ّبب دمار ًا ال ميكن ت�صوره .ففي عام  2008وحده ،وقع ما يزيد على  300كارثة �أودت بحياة ما
يربو على � 235 000شخ�ص وت�ضرر من جرائها �أكرث من  200مليون �آخرين و�أ�سفرت عن خ�سائر و�أ�ضرار بلغت قيمتها
 181بليون دوالر .وت�س ّبب الكوارث خ�سائر هائلة ال من حيث عدد الأرواح التي تُزهقها فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا من حيث
�سبل املعي�شة واملنازل واخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية وبنية املجتمع التحتية .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ هذا الدمار عادة
ما ي�ؤ ّثر ت�أثري ًا مفرط ًا على �أكرث �شرائح ال�سكان فقر ًا و�ضعف ًا ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال وال�شباب وامل�سنني.
وتتيح درا�سة امل�شاكل التي ُحدِّ دت ملعاجلتها يف �إطار الأهداف الإمنائية للألفية ،فهم ًا متع ّمق ًا للأ�سباب اجلذرية
للهجرة.

الهدف  :1الق�ضاء على الفقر املدقع واجلوع

 �أظهرت التقديرات الأخرية للبنك الدويل �أنَّ عدد ال�سكان الذي يعي�شون يف فقر مدقع بالبلدان النامية بلغ
 1.4بليون ن�سمة يف عام .2005
 خ ّلفت الزيادات الأخرية يف �أ�سعار املواد الغذائية ت�أثري ًا مبا�شر ًا و�سلبي ًا على الفقراء ،ومن املُتو َّقع �أن تدفع
مبزيد من النا�س— ُيق ّدر عددهم بنحو  100مليون ن�سمة—�إىل الوقوع يف َو ْهدة الفقر املدقع.
 انخف�ضت ن�سبة الأطفال دون �سن اخلام�سة الذين يعانون من نق�ص التغذية من  33يف املائة يف عام 1990
�إىل  26يف املائة يف عام  .2006ولكن بحلول عام  ،2006ظل عدد الأطفال الذين يعانون من نق�ص الوزن
يف البلدان النامية يزيد على  140مليون طفل.

امل�صدر� :صحيفة وقائع عن الهدف .(http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/poverty.shtml) 1

الهدف  :2حتقيق تعميم التعليم االبتدائي
�سجلني يف املدار�س  570مليون طفل على ال�صعيد العاملي .وقد انخف�ض عدد الأطفال
 يبلغ عدد الأطفال املُ ّ
ممن هم يف �سن الدرا�سة االبتدائية الذين مل يلتحقوا باملدار�س من  103ماليني طفل يف عام � 1999إىل
ّ
 73مليون يف عام  ،2006وهو العام الذي ارتفعت فيه ن�سبة التحاق الأطفال باملدار�س االبتدائية يف البلدان
امل�سجلة يف عام �( 2000أي  83يف املائة).
النامية �إىل  88يف املائة يف املتو�سط ،مقارنة بالن�سبة ّ
9
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 مل ت�صل ن�سبة الت�سجيل ال�صافية يف املدار�س االبتدائية يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى �إىل  71يف املائة
�إال يف الآونة الأخرية ،حتى بعد الطفرة الكبرية يف معدالت االلتحاق التي بد�أت يف عام  .2000وال يزال عدد
ممن هم يف �سن الدرا�سة االبتدائية الذين مل يلتحقوا باملدار�س يناهز  38مليون طفل يف تلك املنطقة.
الأطفال ّ
ممن هم يف
 جتاوزت ن�سبة الت�سجيل يف املدار�س يف جنوب �آ�سيا  90يف املائة ،ومع ذلك ف�إنَّ عدد الأطفال ّ
�سن الدرا�سة االبتدائية الذين مل يلتحقوا بالدرا�سة يزيد على  18مليون طفل.
امل�صدر� :صحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/education.shtml( 2

الهدف  :3تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة

 من بني البلدان الـ 113التي �أخفقت يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني من حيث ِن�سب الت�سجيل يف مدار�س
التعليم االبتدائي والثانوي بحلول املوعد امل�ستهدف يف عام  ،2005يوجد  18بلدا فقط هي التي ُيرجح �أن
حتقق هذا الهدف بحلول عام .2015
 ت�ست�أثر الفتيات بن�سبة  55يف املائة من الأفراد غري امللتحقني باملدار�س.
املخ�ص�صة للن�ساء يف الربملانات منذ عام � 2000إ ّال من � 13.5إىل  17.9يف املائة.
 مل ترتفع ن�سبة املقاعد
ّ
وت�شغل املر�أة ن�سبة ال تقل عن  30يف املائة من املقاعد الربملانية يف  20بلدا ،على �أنه ال يوجد بلد واحد
منها يف �آ�سيا.

امل�صدر� :صحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/gender.shtml( 3

الهدف  :4تقليل وفيات الأطفال

 انخف�ض معدل وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة يف �أرجاء العامل من � 93إىل  72حالة وفاة لكل 1 000
والدة حية بني عامي  1990و.2006
 احتمال الوفاة خالل ال�سنوات اخلم�س الأوىل من احلياة يزيد عند الأطفال املولودين يف البلدان النامية
ب�أكرث من  13مرة على احتمال وفاة طفل ُيولد يف بلد �صناعي .وت�ست�أثر �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى
بحوايل ن�صف وفيات الأطفال دون �سن اخلام�سة يف العامل النامي.
 مل يحرز نحو  27بلدا—تقع غالبيتها العظمى يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى—� َّأي تق ُّدم يف تخفي�ض
مع ّدل وفيات الأطفال بني عامي  1990و.2006

امل�صدر� :صحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/childhealth.shtml( 4

الهدف  :5حت�سني ال�صحة النفا�سية

  َتبينَّ من تقديرات عام � 2005أنَّ امر�أ ًة متوت يف كل دقيقة من جراء م�ضاعفات ناجمة عن احلمل والوالدة،
بحيث يزيد جمموع وفيات الن�ساء على 500 000امر�أة �سنويا و 10ماليني امر�أة على مدى جيل واحد.
ومعظم ه�ؤالء الن�سوة  99 -يف املائة  -يع�شن يف بلدان نامية ومينت فيها.
  ُيظهر معدل وفيات الأمهات �أعلى تفاوت فيما بني البلدان على النحو التايل :يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء
الكربى ،تتعر�ض امر�أة واحدة من كل  22امر�أة الحتمال الوفاة يف فرتة ما من حياتها نتيج َة م�ضاعفات
ناجمة عن احلمل والوالدة من امل�ضاعفات التي ميكن عالجها �أو الوقاية منها ،مقارنة بامر�أة واحدة لكل
 7 300امر�أة يف املناطق املتق ّدمة� .أما يف النيجر ،ف�إنَّ احتمال وفاة املر�أة لأ�سباب تتعلق باحلمل يف فرتة
ما من حياتها فهو امر�أة واحدة تقريبا لكل  7ن�ساء ،مقارنة بامر�أة واحدة لكل  17 400امر�أة يف ال�سويد.
 يزيد عدد الأطفال الذي يفقدون �أمهاتهم وي�صبحون عر�ضة للخطر ب�سبب وفاتهن على مليون طفل �سنوي ًا.
ويرتفع مع ّدل تع ّر�ض الأطفال الذين فقدوا �أمهاتهم للوفاة يف وقت مبكر بع�شر �أ�ضعاف مقارن ًة ب�أولئك
الذين مل يفقدوا �أمهاتهم.

امل�صدر� :صحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/maternal.shtml( 5
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الهدف  :مكافحة الأيد وفريو�س واملالريا وغريهما من الأمرا�ص

ُي�ضاب يوميا ما يناهز � 7 500ضخ�ض بفريو�ض الأيدز ،وميوت نحو  5 500من جرائه .ويف عام ُ ،2007قدِّ ر
عدد امل�ضابني بالأيدز وفريو�ضه بنحو  33مليون �ضخ�ض يف العامل.
ارتفع عدد امل�ضابني بفريو�ض الأيدز من نحو  29.5مليون �ضخ�ض يف عام  2001اإىل  33مليون �ضخ�ض يف
عام  ،2007ويعي�ض معظم هوؤلء يف اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكربى ،وقد ناهزت ن�ضبة الن�ضاء  60يف املائة
من عدد البالغني امل�ضابني بالفريو�ض يف عام .2007
تق�ضي امللريا على اأكرث من مليون �ضخ�ض �ضنوي ًا ،منهم  80يف املائة من الأطفال دون �ضن اخلام�ضة يف
اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكربى .ول تزال حالت الإ�ضابة بهذا املر�ض يف العامل اأجمع ترتاوح بني 350
مليون و 500مليون حالة �ضنويا.
ثمة حاجة اإىل توفري  250مليون نامو�ضية ُمعاجلة مببيدات ح�ضرية م�ضادة للملريا لبلوغ ن�ضبة تغطية
قدرها  80يف املائة يف اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكربى .ول تكفي الأموال املك ّر�ضة حتى الآن اإ َّل لتوفري
 100مليون نامو�ضية —ا ْأي اأقل من ن�ضف العدد املطلوب.

امل�ضدر� :ضحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/aids.shtml( 6

الهدف  :7كفالة ال�ستدامة البيئية

اأ�ضبح نحو  1.6بليون �ضخ�ض يح�ضلون على مياه �ضرب ماأمونة منذ عام  .1990وبهذه الوترية يتو َّقع
اأن يحقق العامل هدف توفري مياه ال�ضرب يف اإطار الأهداف الإمنائية للألفية .ولكن يوجد حوايل بليون
�ضخ�ض ل يزالون غري قادرين على احل�ضول على مياه �ضرب ماأمونة ،وثمة  2.5بليون اآخرين يفتقرون اإىل
خدمات ال�ضرف ال�ضحي الأ�ضا�ضية.
ل تتعدى ن�ضبة م�ضايد الأ�ضماك امل�ضتدامة حاليا يف العامل  22يف املائة ،مقارن ًة بن�ضبة  40يف املائة يف عام
 .1975وبرغم اأهمية املحيطات ل�ضتدامة خمزونات الرثوة ال�ضمكية و�ضبل املعي�ضة يف املناطق ال�ضاحلية،
فاإنَّ ن�ضبة امل�ضاحات امل�ضمولة باحلماية يف العامل ل تتعدى  0.7يف املائة ،ا ْأي حوايل مليوين كيلومرت مربع.
يفتقر نحو  2.4بليون ن�ضمة من ال�ضكان اإىل �ضبل احل�ضول على مرافق طبخ وتدفئة حديثة ،وثمة 1.6
بليون ن�ضمة ل يح�ضلون على الكهرباء.
امل�ضدر� :ضحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/environ.shtml( 7

الهدف  :اإقامة �سراكة عاملية من اأجل التنمية
ا�ضتمر تراجع امل�ضاعدة الإمنائية الر�ضمية من امل�ضتوى القيا�ضي الذي بلغته يف عام  107.1( 2005بليون
دولر) لت�ضل اإىل  103.7بليني دولر يف عام  .2007وثمة حاجة اإىل زيادة تدفقات املعونة مبقدار 18
بليون دولر �ضنوي ًا للوفاء بالوعد الذي اأعلنته جمموعة البلدان الثمانية يف عام  2005مب�ضاعفة املعونة
بحلول عام —2010من خلل زيادة املعونة العاملية مببلغ اإ�ضايف قدره  50بليون دولر �ضنويا ،منها 25
ُخ�ض�ض لأفريقيا.
بليون دولر ت ّ
انخف�ض عبء خدمة الديون اخلارجية يف البلدان النامية املتو�ضطة من نحو  13يف املائة من عائدات
الت�ضدير يف عام  2000اإىل  7يف املائة يف عام  ،2006مما ه ّياأ بيئة اأكرث ملءمة لل�ضتثمار وم ّكن البلدان
النامية من تخ�ضي�ض مزيد من املوارد جلهود احلد من الفقر.
بلغت ن�ضبة ال�ضكان الذين ي�ضتخدمون �ضبكة الإنرتنت يف البلدان املتق ّدمة  58يف املائة يف عام ،2006
مقارنة بن�ضبة  11يف املائة يف البلدان النامية و 1يف املائة يف اأقل البلدان منو ًا.
امل�ضدر� :ضحيفة وقائع عن الهدف .)http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/global.shtml( 8
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َمراجع ُمق َ
رت َحة
الأهداف الإمنائية للألفية
http://www.un.org/arabic/millenniumgoals/

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
الوقاية من الأزمات والتعايف منها
www.undp.org/cpr/we_do/conflict_prevention.shtml

�إدارة خماطر الكوارث الطبيعية
www.undp.org/cpr/we_do/integrating_risk.shtml
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الهجرة واملنظور اجلن�ساين

يب�سط وا�ضعو ال�سيا�سات
هناك الكثري من املفاهيم اخلاطئة عن دور املنظور اجلن�ساين يف الهجرة؛ �إذ غالبا ما ّ
امل�سائل املطروحة عن طريق "�إ�ضفاء طابع جن�ساين" على تنقالت الب�شر ويفهمون االجتار خط�أ على �أنه م�س�ألة ت�ؤ ّثر
�أ�سا�س ًا على الن�ساء والأطفال ،و�أنَّ التهريب ي�ؤثر على الرجال يف املقام الأول.
وبالرغم من �أنَّ الرجال والن�ساء قد يواجهون م�شكالت خمتلفة يف �سياق تهريب املهاجرين ،ف�إنهم جميع ًا عر�ضة
للخطر .و ُينظر �إىل الرجل يف كثري من الثقافات على �أنه معيل الأ�سرة الرئي�سي ،ومن َثم فهو يتعر�ض ل�ضغوط من �أجل
ترك وطنه بحث ًا عن فر�ص العمل .ومن ناحية �أخرى ،ف�إنَّ انعدام فر�ص العمل امل�شروعة املتاحة �أمام املر�أة قد يكون
�أي�ض ًا مبثابة عامل دفع �إىل الهجرة.
والأ�سئلة التالية ب�ش�أن العالقة بني البعد اجلن�ساين والهجرة مقتب�سة من تقرير �سوزي جويل وهازل ريفز عن البعد
اجلن�ساين والهجرة (Gender and Migration: Overview Report) (Brighton, United Kingdom: Institute of
)Development Studies, 2005؛ ومن الوثيقة املعنون "( "Reading on safe mobility and HIV: IIقراءة عن التنقل
الآمن وفريو�س الأيدز :اجلزء الثاين) (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2007 ،

يخ�ص البلدان الأ�صلية
فيما ّ

 هل الفر�ص متكافئة بني املر�أة والرجل؟ هل الن�ساء (�أو الرجال) مق ّيدون مبزاولة وظائف قليلة املهارات
ومنخف�ضة الأجور؟
 ما الذي يجرب املر�أة على الهجرة؟ هل هو الفقر؟ ال�سعي �إىل حت�سني الو�ضع االقت�صادي؟ التمييز القائم
على نوع اجلن�س؟ العنف؟
 هل حتد املعايري وال�سيا�سات اجلن�سانية من قدرة املر�أة على التنقل �أو متار�س �ضغط ًا على الرجل لكي
يتنقل؟ كيف ت�ؤ ّثر الديناميات اجلن�سانية على القرارات املتعلقة بالهجرة؟
 هل الهجرة ت�ؤدي �إىل متكني املر�أة �أم جتعلها �أكرث عر�ضة للخطر �أم تف�ضي �إىل النتيجتني مع ًا؟
 هل تت�أ ّثر املر�أة بالت�شريد على نحو خمتلف عن ت�أ ّثر الرجل؟ ويف حال تقدمي م�ساعدات و�/أو دعم للم�شردين،
فمن هم الذين يح�صلون عليه؟ هل ُيعترب تقدمي هذه امل�ساعدات لرب الأ�سرة ممار�سة متييزية؟ هل ميكن
تقدميها بطريقة تعزّز امل�ساواة بني اجلن�سني؟
ما م�ستوى التنمية ونوعها اللذان مينحان املزيد من الن�ساء والرجال خيار البقاء يف بلدانهم الأ�صلية؟
 هل هناك فر�ص للهجرة القانونية متاحة للمر�أة والرجل على ال�سواء؟ هل يتمتع الأ�شخا�ص باحلق يف
"التئام �شمل الأ�سرة"؟ ماذا عن العامالت املهاجرات غري املاهرات؟
 هل حتد القواعد وال�سيا�سات اجلن�سانية من قدرة املر�أة على التنقل عرب القنوات القانونية؟ هل يدفع هذا
الأمر املر�أة �إىل ا�ستخدام قنوات غري قانونية �أكرث خطرا؟
مما تر�سل ملن هنّ �أ�صغر �سن ًا؟ للرجال يف الأ�سرة
 ملن تُر�سل التحويالت املالية؟ هل تر�سل للم�س ّنات �أكرث ّ
�أكرث من الن�ساء؟ من امل�ستفيد من هذه التحويالت؟
من ير�سل قدرا �أكرب من دخله يف �شكل حتويالت مالية ،املر�أة �أم الرجل؟
من تتعزّز مكانته بف�ضل الهجرة؟ هل هنّ الن�ساء؟ �أم مغايرو الهوية اجلن�سية؟
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 هل حت�صل املر�أة التي يرتكها املهاجر وراءه على مزيد من اال�ستقاللية �أم �أنها ترزح حتت وط�أة عبء عمل
�أثقل؟
 ما هي فر�ص العمل املتاحة للمر�أة يف بلد اال�ستقبال؟ هل جتلب العاملة املهاجرة �إىل بلدها الأ�صلي مهارات
جديدة بقدر ما يجلبه الرجل؟ هل مبقدور املر�أة احل�صول على وظيفة تنا�سب م�ؤهالتها وخرباتها؟
 ما هي املهارات التي تهجر البلد املر�سل؟ هل غالبية الع ّمال املهرة الذين يغادرون البلد من الن�ساء �أم من
الرجال؟ ما ت�أثري ذلك على التنمية االقت�صادية يف البلد الأ�صلي؟
 ما الذي يزيد من خماطر �إ�صابة الن�ساء والرجال بعدوى فريو�س الأيدز� ،سواء كانوا من املهاجرين �أم من
الذين بقوا يف البلد ؟ هل الن�ساء الالئي ينتهي بهن الأمر �إىل الوقوع يف م�أزق الهجرة غري القانونية �أ�ش ّد
عر�ض ًة للخطر؟

يخ�ص بلدان املق�صد
فيما ّ
هل �سيا�سات الهجرة التقييدية تُع ّر�ض الرجل �أو املر�أة للخطر؟
 كيف ت�ؤ ّثر �سوق العمل القائمة على التفرقة بني اجلن�سني يف بلد املق�صد على امل�ستفيد من الهجرة؟ هل
ي�ؤ ّثر ذلك على الفر�ص املتاحة للدخول ب�صفة قانونية �أو غري قانونية؟
عند و�صول املهاجرين واملهاجرات �إىل بلد املق�صد ،هل تتحقق تطلعاتهم االقت�صادية واالجتماعية؟
هل تغيرّ الهجرة العالقات بني اجلن�سني؟ بطريقة �إيجابية �أو �سلبية؟
 هل املهاجرون من الن�ساء والرجال (والأ�شخا�ص الذين قد يرتكونهم وراءهم) �أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة
بعدوى فريو�س الأيدز؟
 كيف ت�ؤ ّثر الهجرة على وقت عودة املهاجرات �إىل ديارهن ،وعلى مدى ا�ستعدادهن جلمع �شمل الأ�سرة؟
 هل ثمة تكاف�ؤ بني فر�ص الن�ساء والرجال يف الدخول عرب القنوات القانونية؟ هل تُكره الن�ساء على ا�ستخدام
قنوات غري قانونية �أو على االجتار بهن؟
 هل املهاجرات �أكرث عر�ضة لال�ستغالل والعنف اجلن�سي يف �أماكن العمل املعزولة ،مثل اخلادمات يف املنازل
�أو امل�شتغالت باجلن�س؟
 ما هي احلقوق القانونية التي تتمتع بها الن�ساء والرجال ،مبا فيها احلق يف املواطنة وامل�شاركة ال�سيا�سية؟
 هل تتاح �سبل ح�صول املهاجرين (النظاميني منهم وغري النظاميني) على خدمات �صحية وتعليمية وغريها
من اخلدمات؟ هو تتوقف �سبل احل�صول على هذه اخلدمات على الو�ضع القانوين للمهاجر؟
هل خدمة املهاجرات يف املنازل حت ّرر الن�ساء يف املجتمع امل�ضيف فيما يتعلق مبوا�صلة م�سريتهن املهنية ؟
 هل تختلف مواقف الرجل واملر�أة يف املجتمع امل�ضيف �إزاء املهاجرين؟ هل يختلف �شعورهم جتاه املهاجرين
الذكور عن �شعورهم جتاه املهاجرات من الن�ساء؟
قرار اجلمعية العامة  ،208/61املعنون "الهجرة الدولية والتنمية"

"�إنَّ اجلمعية العامة:
" -7تهيب بجميع الهيئات والوكاالت وال�صناديق والربامج ذات ال�صلة التابعة ملنظومة الأمـ ــم املتحدة
وغريها من ّ
املنظمات احلكومية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات ال�صلة �أن توا�صل ،كل يف �إطار الوالية
املنوطة بها ،تناول م�س�ألة الهجرة الدولية والتنمية وذلك بهدف �إدماج م�سائل الهجرة ،مبا يف ذلك املنظور
اجلن�ساين والتنوع الثقايف ،ب�صورة �أكرث ات�ساق ًا يف الإطار الأو�سع املتعلق بتنفيذ الأهداف الإمنائية املتفق
عليها دولي ًا ،مبا فيها الأهداف الإمنائية للألفية ،واحرتام حقوق الإن�سان؛"
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ِّ
للطلع على ن�ض القرار كام ًل ،انظر الوثائق الر�ضمية للجمعية العامة ،الدورة احلادية وال�ضتون ،امللحق رقم 49
والت�ضويب (الوثيقة  A/61/49و ،)Corr.1الباب الرابع.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Marlou Schrover and others. Illegal migration: how gender makes a difference, Policy Brief No.
10. Amsterdam: International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOE), August
 .2008ميكن الطلع على هذا املن�ضور املتعلق بالهجرة غري ال�ضرعية وكيفية تاأثري املنظور اجلن�ضاين يف هذا

ال�ضدد على العنوان التايل:
.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB10-Illegalmigration-gender-schrover.pdf
ويطرح هذا املوجز ال�ضيا�ضاتي م�ضاأل َة الهجرة غري ال�ضرعية على وجه التحديد يف اإطار حتليل جن�ضاين ،ويرى
ُ
اأنه ينبغي النظر يف و�ضع املهاجر قبل الهجرة من اأجل فهم خياره للهجرة بطريقة غري م�ضروعة والبقاء يف
و�ضع غري قانوين بالبلد امل�ضتقبل؛ واأنَّ املراأة غالبا ما تتعر�ض لظروف غري مواتية يف بلدها الأ�ضلي؛ واأنَّ
الت�ضور املوؤ�ض�ضي الذي يعترب املهاجرات غري ال�ضرعيات عر�ضة للخطر واملهاجرين غري ال�ضرعيني تهديدا،
يهيئ ظروف ًا خمتلفة للرجال والن�ضاء الذين يحاولون الهجرة بطريقة غري �ضرعية .وي�ضتند هذا املوجز اإىل
املن�ضور ال�ضادر عن هيئة الهجرة الدولية والندماج والتما�ضك الجتماعي بعنوانIllegal Migration and :
Gender in a Global and Historical Perspective, Marlou Schrover and others, eds. (Amsterdam,

.)Amsterdam University Press, 15 April 2009
ورقة اأع َّدها بايرب نيكول حول نوع اجلن�ض والهجرة من اأجل برنامج حتليل ال�ضيا�ضات العامة والبحوث التابع
للجنة العاملية للهجرة الدولية� .ضنغافورة :معهد بحوث اآ�ضيا ،اأيلول�/ضبتمرب  .2005والورقة متاحة على
العنوان التايل.www.gcim.org/attachements/TP10.pdf :
United Nations Population Fund (2006). State of World Population 2006: A Passage to
.Hope—Women and International Migration. Sales No. E.06.III.H.1

يدر�ض هذا التقرير ال�ضادر عن �ضندوق الأمم املتحدة للأن�ضطة ال�ضكانية حول حالة ال�ضكان يف العامل يف عام
 2006نطاق هجرة املراأة وجمال ات�ضاعها ،وتاأثري الأموال التي تر�ضلها املهاجرات اإىل بلدانهن الأ�ضلية لدعم
الأ�ضر واملجتمعات املحلية ،وتعر�ضهن ب�ضورة مفرطة خلطر الجتار وال�ضتغلل واإ�ضاءة املعاملة .والتقرير
متاح على العنوان التايل.www.unfpa.org/publications/detail.cfm?ID=311 :
 .United Nations Development Programme. Readings on safe mobility and HIV: II. 2007هذا
املن�ضور ال�ضادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي حول التنقل الآمن وفريو�ض الأيدز متاح على العنوان
التايل.http://data.undp.org.in/hiv/IEC/Vol_2.pdf :
International Organization for Migration. An Action Oriented Training Manual on Gender,
� .Migration and HIV. Geneva, 2009ضدر هذا الدليل التدريبي العملي يف ال�ضوؤون اجلن�ضانية والهجرة

وفريو�ض الأيدز عن ّ
املنظمة الدولية للهجرة ،جنيف .2009 ،وهو متاح على العنوان التايل:

.http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=515
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الهجرة والبيئة

ميكن �أن ت�ؤ ّثر الكوارث الطبيعية ت�أثري ًا مفاجئ ًا على مع ّدل الهجرة ،وتت�سبب يف نزوح �سكاين هائل .وعالوة على ذلك،
ف�إنَّ التدهور التدريجي للظروف البيئية الناجم عن تغري املناخ وعوامل من �صنع الإن�سان قد يخ ّلف �أي�ض ًا �أثر ًا طويل
الأمد على تن ُّقل ال�سكان .وبالإ�ضافة �إىل ظواهر من قبيل الت�صحر وتدهور الأرا�ضي و�إزالة الغابات ،ف�إنَّ هناك م�شكلة
رئي�سية تتعلق بارتفاع م�ستوى �سطح البحر� ،سيكون لها �أكرب �أثر يف تن ُّقل ال�سكان .وتُ�شري التقديرات يف هذا ال�صدد
�إىل �أنَّ ما يناهز  44يف املائة من �سكان العامل يعي�شون �ضمن حدود م�سافة قدرها  150كيلومرتا من اخلط ال�ساحلي،
و�أنَّ ارتفاع م�ستوى �سطح البحر مبقدار � 10سنتيمرتات فقط على �سبيل املثال ،ميكن �أن يغرق معظم مناطق بنغالدي�ش
بالفي�ضانات ويغمر باملياه ب�شكل كامل الكثري من الدول اجلزرية الواقعة يف �آ�سيا واملحيط الهادئ.
وثمة م�شكلة كبرية �أخرى هي الت�صحر ،وبخا�صة يف منطقة ال�ساحل الأفريقي ،والتي تُعزى يف جانب منها �إىل ظاهرة
التقحل �أو انخفا�ض معدالت هطول الأمطار وفرتات اجلفاف الطويلة .وت�ستتبع الآثار املفجعة لهذه الظاهرة انخفا�ض
ّ
م�ستوى الأمن الغذائي وتهديد الدخل.
كما يتهدد تدهور البيئة �سبل املعي�شة التقليدية .ف�شعوب الإنويت مثال تعاين من زيادة يف االنهياالت الوحلية الناجمة
عن ذوبان الطبقات الدائمة التج ّمد حول القطب املتجمد ال�شمايل .ويف حال ا�ستمرار ذوبان الطبقات اجلليدية يف
جبال الهيمااليا ،فقد ي�صل عدد ال�سكان الذين يواجهون نق�ص ًا خطري ًا يف املياه العذبة بجنوب �آ�سيا �إىل بليون ن�سمة.
وميكن �أن ي�ؤ ّثر ارتفاع درجات احلرارة على املحا�صيل ،كما ميكن �أن يلحق تغيرّ البيئة تدريجيا ال�ضرر بالزراعة على
نطاق �ض ّيق و�صيد الأ�سماك ورعي املا�شية ،ومن ثم بجميع ال�سكان الذين يعتمدون على هذه الأ�شكال من الزراعة يف
�سبل معي�شتهم .فعندما ت�صبح النظم الإيكولوجية �أ�ضعف قدرة على تزويد التجمعات الب�شرية مبوارد العي�ش ،ف�إنَّ
املجتمعات املحلية ت�سعى �إىل التك ُّيف مع الظروف ،بو�سائل منها الهجرة امل�ؤقتة �أو املو�سمية �أو الدائمة.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
International Organization for Migration. Climate Change, Environmental Degradation and
.Migration: Addressing Vulnerabilities and Harnessing Opportunities. Geneva, 2009

يت�ض ّمن هذا املن�شور ال�صادر عن ّ
املنظمة الدولية للهجرة (جنيف )2009 ،تقرير م�ؤمتر بعنوان "تغري املناخ
والتدهور البيئي والهجرة :معاجلة مواطن ال�ضعف وت�سخري الإمكانات"ُ ،ع ِقد يف جنيف يوم � 19شباط/فرباير
 .2008واملن�شور متاح على العنوان التايلhttp://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_ :
.page=product_info&products_id=503&zenid=81d3ff17068fea21c006a6744b1206e2
International Organization for Migration. International Dialogue on Migration, No. 10. Expert

.Seminar: Migration and the Environment. Geneva, 2008
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يت�ض ّمن هذا املن�ضور ال�ضادر عن ّ
املنظمة الدولية للهجرة (جنيف )2008 ،مواد مق َّدمة اأثناء حلقة درا�ضية
للخرباء حول مو�ضوع الهجرة والبيئة ،عقدتها ّ
املنظمة الدولية للهجرة ملدة يومني برعاية م�ضرتكة من �ضندوق
الأمم املتحدة للأن�ضطة ال�ضكانية ،وقد ُع ِقدت يف بانكوك يومي  22و� 23ضباط/فرباير .2007
وي�ضرد املن�ضور بع�ض الق�ضايا الرئي�ضية التي ُنوق�ضت يف احللقة الدرا�ضية ،ومنها ما يلي:
(اأ) الق�ضايا التعريفية؛
(ب) عر�ض الأبعاد احلا�ضمة للعلقة بني الهجرة والبيئة ،مبا فيها:
" "1اأثر تغري البيئة تدريجي ًا على الهجرة؛
" "2اأثر الظواهر البيئية القا�ضية على الهجرة؛
" "3اآثار الهجرة على البيئة؛
" "4علقة الهجرة بال�ضراعات املحتملة؛
(ج) حت�ضني البيانات والبحوث اللزمة لو�ضع �ضيا�ضات واتخاذ اإجراءات م�ضتنرية؛
(د) تدابري الت�ضدي والتدخلت التي ميكن القيام بها على م�ضتوى ال�ضيا�ضات؛
(هـ) التحديات الرئي�ضية والعرب امل�ضتخل�ضة واآثارها على �ضبل امل�ضي قدما.
وناق�ض امل�ضاركون يف حلقة اخلرباء الدرا�ضية اإمكانية ا�ضتخدام تعريف �ضامل لتعبري "مهاجرون لأ�ضباب
بيئية" .وو�ضعت ّ
املنظمة الدولية للهجرة تعريف ًا �ضاحل ًا للتطبيق ون�ضه كما يلي:
"املهاجرون لأ�ضباب بيئية هم اأ�ضخا�ض اأو جماعات من الأ�ضخا�ض ي�ضطرون ،لأ�ضباب قاهرة تتعلق
بتغريات مفاجئة اأو تدريجية يف البيئة توؤ ّثر �ضلب ًا على حياتهم اأو ظروفهم املعي�ضية ،اإىل مغادرة
م�ضاكنهم املعتادة ،اأو يختارون القيام بذلك ،اإما ب�ضفة موؤقتة اأو دائمة ،ويتنقلون داخل بلدهم اأو
اإىل اخلارج".

وتغري املناخ
الهجرة ُّ
يق ّدم الفريق العاملي املعني بالهجرة عدة من�ضورات وتقارير وروابط اإلكرتونية عن الهجرة وتغري املناخ ،وذلك
على العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/climate_change_and_migration.htm :
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5-1

الهجرة وال�صحة

ترتبط الهجرة ارتباط ًا وثيق ًا بال�صحة وخدمات الرعاية ال�صحية :ف�سوء الأحوال ال�صحية واخلدمات الرديئة هي من
العوامل التي ت�سهم يف الهجرة.
وحظ يف الق�سم � 2-1أعاله ،ف�إنَّ الو�ضع ال�صحي يف بع�ض البلدان مريع ،حيث ي�شكل الأطفال دون �سن
ومثلما ُل ِ
اخلام�سة من �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى نحو  80يف املائة من املليون ن�سمة الذين ميوتون �سنوي ًا ب�سبب املالريا.
وكونُ  1.4بليون ن�سمة يف البلدان النامية يعي�شون يف فقر مدقع (وفق ًا لإح�صاءات البنك الدويل يف عام � ،)2005أم ٌر
يك�شف �أنَّ الرعاية ال�صحية قد ال تكون يف متناول �أيدي الكثري من النا�س ،وقد ال يت�سنى لهم احل�صول عليها فعلي ًا
عندما يعي�شون يف مناطق نائية .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ خدمات الرعاية ال�صحية املتو ّفرة قد ال تكون كافية لتلبية
احتياجات ال�سكان من الرعاية ال�صحية (حتى عندما تكون يف متناول اليد وميكن احل�صول �إليها).
وهذه احلالة ت�سهم �أي�ضا يف ن�شوء ظاهرة �أخرى� ،أال وهي انتقال عدد كبري من العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية
مما ي�ؤ ّثر على تعزيز نظم الرعاية ال�صحية يف البلدان التي يهاجرون �إليها،
�إىل �أماكن ت�سود فيها ظروف عمل �أف�ضلَّ ،
ولكنه يعني �أي�ضا ا�ستنزاف ًا �شديد ًا لكفاءات امل�ؤهلني من املخت�صني املمار�سني يف املجال ال�صحي داخل نظم الرعاية
ال�صحية التي يرتكونها وراءهم ،الأمر الذي ي�ؤدي بدوره �إىل تفاقم �أزمة الرعاية ال�صحية باعتبارها قوة تدفع الفرد
�إىل الهجرة.
و�أكرث ما تتجلى هذه الق�ضايا املتعلقة بالرعاية ال�صحية يف �سياق الإ�صابة بعدوى الأيدز وفريو�سه ،الذي ي�سفر،
مثلما ُذ ِكر �أعاله (يف الق�سم � 2-1أي�ض ًا) ،عن �إزهاق عدد هائل من الأرواح �سنوي ًا� ،إذ ُي�صاب بعدوى الفريو�س يوميا
مما ي�سهم يف الهجرة بطرائق ع ّدة .ويع ّد اخلطر على احلياة
نحو � 7 500شخ�ص وميوت بالأيدز � 5 500شخ�صَّ ،
وال�صحة باعتباره من �أ�سباب الهجرة اجلذرية ،قوة دافعة للأ�شخا�ص الذين يرغبون يف العي�ش يف مناطق يقل فيها
خطر الإ�صابة بعدوى فريو�س الأيدز ،وللأ�شخا�ص امل�صابني فعال بعدواه ،الذين يرغبون يف العي�ش يف منطقة تُتاح
لهم فيها �سبل احل�صول على رعاية �صحية الئقة .وميثل الو�صم الذي يعانيه الكثريون من امل�صابني بعدوى الفريو�س
�أو الأيدز �أو بكليهما ،عامال م�ؤ ِّثر ًا �آخر يح ّفز رغبتهم يف الهجرة .وقد يكون هناك دافع �آخر للهجرة وهو �أنَّ املر�ضى
الذين ميوتون ب�سبب الأيدز يرتكون من خلفهم �أ�شخا�صا ال يجدون يف الغالب من يز ِّودهم بالرعاية الأولية وقد تتع َّر�ض
البنى الأ�سرية ونظم الدعم لالنهيار.
وميكن قطعا �أن ُيعترب الأيدز وفريو�سه قوة دافعة للهجرة والتنقل يف مناطق مع ّينة من العامل .ففي اجلنوب الأفريقي،
على �سبيل املثال ،تن�ش�أ احلاجة �إىل ع ّمال مهاجرين جدد عن ارتفاع معدالت الوفيات �أو الإعاقة (خ�صو�صا يف قطاعات
عمل مثل �صناعة التعدين) .وتف�ضي خ�سارة دخل الأ�سرة ب�سبب وفاة العامل املهاجر �أو �إ�صابته بالإعاقة �إىل ت�شجيع
الهجرة ،لأنَّ ذلك يفر�ض على �أ�سرته �أن ت�سعى �إىل ك�سب الدخل بو�سائل �أخرى .ورمبا ي�ضطر امل�صابون بعدوى الأيدز
وفريو�سه (وال �سيما امل�صابون بالأمرا�ض املعدية الناجمة عن الإ�صابة بالأيدز) �إىل التنقل التما�سا لرعاية �أ�سرهم
�أو هرب ًا من التمييز والو�صم اللذين يعانون منهما داخل جمتمعاتهم املحلية .وميكن �أن ُيهاجر الأرامل من الن�ساء
(ممن قد يكونون هم �أنف�سهم من امل�صابني بعدوى فريو�س الأيدز) عند وفاة �شركائهم �سعيا �إىل احل�صول
والرجال َّ
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على دعم من اأفراد اأ�ضرهم اأو بحثا عن م�ضادر رزق جديدة .وعادة ما يهاجر الأيتام (الذين قد يكونون هم اأنف�ضهم
من امل�ضابني بعدوى فريو�ض الأيدز) من اأجل العي�ض مع اأقاربهم اأو بحث ًا عن فر�ض مد ّرة للدخل.

مدى تع ر�ص ال�سكان املتن ِّقلني ر الإ�سابة بعدوى الأيد وفريو�س

ميكن اأن يكون ال�ضكان الذين �ضرعوا يف الهجرة فع ًل عر�ضة للإ�ضابة بعدوى الأيدز وفريو�ضه على وجه اخل�ضو�ض،
وذلك تبع ًا للمهاجر ولظروف هجرته .وعموم ًا ،ترتبط الهجرة مبع ّدل تف�ضي الأيدز وفريو�ضه باأربع �ضلت رئي�ضية
على النحو التايل:
تتيح �ضبكات املهاجرين الجتماعية املت�ض ِّعبة فر�ض ًا للتوا�ضل اجلن�ضي على نطاق اأو�ضع
ي�ضجع تنقل ال�ضكان وجتوالهم على اتباع �ضلوكيات جن�ضية �ضديدة اخلطورة اأو يع ّر�ضهم خلطر
ميكن اأن ّ
اتباع هذه ال�ضلوكيات
يزيد التنقل من �ضعوبة الو�ضول اإىل الأ�ضخا�ض عن طريق التدخلت (التثقيف يف جمال الوقاية وتوفري
الرفالت واختبار فريو�ض الأيدز واإ�ضداء امل�ضورة وتوفري العلج والرعاية بعد الإ�ضابة بالعدوى)
غالب ًا ما تكون جمتمعات املهاجرين مه ّم�ضة اجتماعي ًا واقت�ضادي ًا و�ضيا�ضي ًا ،من حيث التمتع باحلقوق
القانونية واحلماية من التمييز وكذلك من حيث كراهية الأجانب.
وتبني هذه ال�ضلت اأنَّ احتمال تع ُّر�ض ال�ضكان املتنقلني للإ�ضابة بالفريو�ض كبري ،يف حني ي�ضعف احتمال ح�ضولهم
ّ
على الرعاية ال�ضحية والعلج والت�ضال باإحدى �ضبكات الدعم عند وقوعهم يف براثني املر�ض اأو الحت�ضار.
ومن ال�ضروري عند لفت النتباه اإىل هذه ال�ضلت القائمة بني الأيدز وفريو�ضه وتنقل ال�ضكان ،عدم و�ضف املهاجرين
باأنهم َحملة عدوى املر�ض .فاملحاولت الرامية اإىل "اإبقائهم بعيدا" بتطبيق �ضوابط اأ�ضد �ضرامة يف جمال الهجرة
اأو جتاهل احتياجاتهم اإىل التدخلت اخلا�ضة بالأيدز وفريو�ضه لن توؤدي �ضوى اإىل زيادة تهمي�ضهم وزيادة تدفقات
املهاجرين ال�ضرية ،ورمبا توؤدي اإىل زيادة الدور الذي يوؤديه مه ِّربو املهاجرين يف الهجرة غري النظامية .وملعرفة املزيد
عن العتبارات ال�ضحية ،انظر الق�ضم  6-8من الأداة .8
مدى تع ُّر�ض ال�ضكان املتنقلني خلطر الإ�ضابة بعدوى الأيدز وفريو�ضه اأُ ِ�ضري يف املن�ضور املعنون "قراءات عن التنقل
الآمن وفريو�ض نق�ض املناعة الب�ضرية :اجلزء الثاين" (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،)2007 ،اإىل اأنَّ ال�ضكان
املتنقلني قد يكونون اأكرث عر�ضة ملمار�ضات جن�ضية غري اآمنة ب�ضبب ما يلي:
العزلة
التمييز واختلف اللغات والثقافات
النف�ضال عن ال�ضركاء اجلن�ضيني املنتظمني
الرغبة يف علقة حميمة ويف ال�ضعور بالراحة واملتعة يف بيئة م�ضحونة بال�ضغوط
الإح�ضا�ض مبجهولية الهوية
ديناميات القدرة على �ضراء خدمات اجلن�ض وبيعها
تي�ضر �ضبل احل�ضول على اخلدمات ال�ضحية والجتماعية ،مبا فيها املعلومات والرفالت
عدم ُّ
الفتقار اإىل القدرة على التفاو�ض يف �ضوؤون اجلن�ض ،مبا ي�ضمل ممار�ضة اجلن�ض لأغرا�ض جتارية
ال�ضطراب والت�ضريد الناجمان عن النزاع ،اللذان قد ي�ضببان تغيريات يف ال�ضلوك اجلن�ضي ،وارتفاع حدة
العتداء اجلن�ضي ،وتدين م�ضتوى احل�ضول على اخلدمات ال�ضحية ،وزيادة احلالت التي ُيطلب فيها
تقدمي خدمات جن�ضية مقابل احل�ضول على طعام اأو على �ضيء اآخر.
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و�صم املهاجرون �أحيان ًا ب�أنهم ناقلون لعدوى املر�ض .ومن الأهمية مبكان �إبراز �أنَّ الهجرة ال تع ّر�ض الأ�شخا�ص
و ُي َ
بال�ضرورة للإ�صابة بعدوى فريو�س الأيدز ،بل تتوقف الإ�صابة بهذه العدوى على الظروف التي تتم الهجرة يف ظلها.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. Undocumented and seriously
 .ill: residence permits for medical reasons in Europe. Brussels, 2009هذا املن�شور ال�صادر عن منهاج

التعاون الدويل ب�ش�أن املهاجرين غري املوثقني متاح على العنوان التايل:

.www.medimmigrant.be/uploads/Undocumented_and_Seriously_Ill_Report_Picum.pdf
� .United Nations Development Programme. Readings on safe mobility and HIV: II. 2007صدر هذا
املن�شور حول التنقل الآمن وفريو�س نق�ص املناعة الب�شرية عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي وهو متاح على
العنوان التايل.http://data.undp.org.in/hiv/IEC/Vol_2.pdf :

الفريق العاملي املعني بالهجرة

للح�صول على مزيد من املعلومات عن الهجرة وال�صحةُ ،يرجى زيارة �صفحة موارد الفريق العاملي املعني
بالهجرة على العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/migration_and_health.htm :
International Organization for Migration. An Action Oriented Training Manual on Gender,
� .Migration and HIV. Geneva, 2009صدر هذا الدليل التدريبي العملي يف ال�ش�ؤون اجلن�سانية والهجرة

وفريو�س الأيدز عن ّ
املنظمة الدولية للهجرة ،وهو متاح على العنوان التايل:

.http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=515

برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك ب�ش�أن الأيدز وفريو�سه

برنامج الأمم املتحدة امل�شرتك ب�ش�أن الأيدز وفريو�سه هو م�شروع ابتكاري م�شرتك بني �أع�ضاء �أ�سرة الأمم
يوحد جهود وموارد ع�شر م�ؤ�س�سات تابعة ملنظومة الأمم املتحدة من �أجل الت�صدي للأيدز وتقدمي
املتحدة ،فهو ِّ
امل�ساعدة يف �أرجاء العامل يف جمال الوقاية من الإ�صابات اجلديدة بهذا الوباء ورعاية امل�صابني بعدواه وتخفيف
مو�سعة وتعزيزها يف جمال الت�صدي للإيدز—وهو مو�ضوع
وط�أته .وي�ساعد الربنامج املذكور على و�ضع تدابري ّ
ي�ستدعي ت�ضافر جهود العديد من القطاعات وال�شركاء من احلكومات واملجتمع املدين.
وت�شمل اجلهات امل�شرتكة يف رعاية الربنامج مفو�ضي َة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئنيّ ،
ومنظمة الأمم املتحدة
للطفولة (اليوني�سيف) ،وبرنامج الأغذية العاملي ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،و�صندوق الأمم املتحدة
ومنظمة العمل الدوليةّ ،
للأن�شطة ال�سكانية ،ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرميةّ ،
ومنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)ّ ،
ومنظمة ال�صحة العاملية ،والبنك الدويل .وفيما يلي جماالت
الرتكيز اخلم�سة التي ح ّددها الربنامج للتم ّكن من الت�صدي للأيدز بفعالية �أكرب على ال�صعيد العاملي:
تعبئة القيادات واحلث على اتخاذ �إجراءات ف ّعالة ملكافحة هذا الوباء
 توفري معلومات و�سيا�سات ا�سرتاتيجية لتوجيه اجلهود املبذولة يف جمال الت�صدي للأيدز يف جميع
�أنحاء العامل
 تت ّبع الوباء ور�صده وتقييم �آثاره ،باعتبار ذلك امل�صدر الرئي�سي يف العامل للبيانات والتحاليل
الوبائية املتعلقة بالأيدز
 �إ�شراك املجتمع املدين و�إقامة �شراكات
تعبئة املوارد املالية والب�شرية والتقنية لدعم اتخاذ �إجراءات ف ّعالة للت�صدي للمر�ض.
عنوان الربنامج على الإنرتنت.www.unaids.org :
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الهجرة والأزمة املالية العاملية

�أ َّدت الأزمة االقت�صادية والك�ساد احلاليان �إىل زيادة مع َّدل البطالة والعمالة الناق�صة وانعدام اال�ستقرار االقت�صادي
مما �أ�سفر عن تفاقم الأو�ضاع التي ي�صبح فيها الأفراد واملجتمعات عر�ضة لالجتار
يف العديد من بلدان العاملَّ ،
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.
ومع تو ُّقف ن�شاط من�ش�آت جتارية وانخفا�ض طلب �أ�صحاب العمل على العمالة الأجنبية وتوقف احلكومات عن توظيف
عمالة �أجنبية جديدة ،ف�إنَّ الكثريين �س ُيقبلون على خماطر �أكرب يف �سبيل الهجرة .وغالب ًا ما ي�ستغل املتجرون
بالأ�شخا�ص ومه ّربو املهاجرين تزايد حاالت ال�ضعف الناجتة عن الأزمة وينتهزون ا�ستعداد النا�س للمجازفة عندما
تتزايد حاجتهم املا�سة �إىل �إيجاد عمل.
مما ي�ؤدي
ويف بلدان املق�صد ،ي�ؤدي منو الطلب على ال�سلع واخلدمات الأرخ�ص �إىل فر�ض �ضغوط على بيئة احلماية ّ
�إىل تزايد تع ّر�ض املهاجرين النظاميني وغري النظاميني على ال�سواء �إىل اال�ستغالل .وقد ين�ش�أ مزيد من ال�ضعف
نتيجة الزدياد التناف�س مع الع ّمال الوطنيني على فر�ص العمل ال�شحيحة ،وانخفا�ض اال�ستثمار يف الرفاه االجتماعي.
مما يتلقاه الع ّمال الأجانب� .إ َّال �أنه ينبغي ،حتى يف الظروف
وقد ي�ستفيد الع ّمال الوطنيون من الدعم بقدر �أكرب َّ
ال�صعبة ،حماية حقوق املهاجرين امله ّربني و�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص وحتديد �أولئك ال�ضحايا بطريقة �سليمة
وتقدمي الدعم املنا�سب لهم.

الأدلــة
ال تتوافر يف الوقت الراهن �أرقام ت�شري �إىل حدوث حت ّول يف الأن�شطة الإجرامية التي تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين منذ ن�شوب الأزمة االقت�صادية واملالية العاملية .غري �أنَّ بع�ض الأرقام ت�شري �إىل �أنَّ َّ
املر�شحني
للهجرة ،القانونية وغري القانونية على ال�سواء ،غالب ًا ما يرجئون قراراتهم ب�ش�أن الهجرة� ،أما الأ�شخا�ص املوجودون
�أ� ً
صال يف بلد املق�صد ،ب�صفة قانونية �أو غري قانونية ،ف�إنهم قد يبقون يف ذلك البلد يف انتظار انتهاء الأزمة .وي�ستفاد
من م�ؤ�شرات �أخرى �أنه مل تُالحظ عودة �أعداد �ضخمة من الع ّمال املهاجرين ،لكن تراجعت التدفقات اجلديدة من
املهاجرين القادمني من بع�ض البلدان الأ�صلية.
ومع ذلك ،فعند التم ّعن يف الأ�سباب اجلذرية الكامنة وراء االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،مييل املرء �إىل
التوج�س من �أنَّ تلك الزيادة قد بد�أت فع ًال �أو �أنها �ستبد�أ ب�سبب زيادة حاالت ال�ضعف .كما �أنَّ �أثر الأزمة من حيث
ّ
املوجهة ملكافحة هذه اجلرائم وحماية ال�ضحايا ودعم حقوق املهاجرين ،و�أثرها
تراجع الإنفاق العام على الأن�شطة ّ
على اال�ستثمار يف اخلدمات االجتماعية ،على م�ستوى الأ�سرة وامل�ستوى الوطني ،قد يبقى وا�ضح ًا على مدى �سنوات
عديدة قادمة.
وقد �أظهرت اخلربة واملعرفة املكت�سبة حتى الآن يف جمال االجتار بالأ�شخا�ص �أنها ممار�سة دينامية تتجلى يف �أ�شكال
ا�ستغالل متزايدة ومتعددة .وحتديد هذه الأ�شكال ومكافحتها �أمران يتطلبان ت�ضافر اجلهود على نطاق العامل .بيد
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�أنَّ ال�سمة امل�شرتكة جلميع تلك الأ�شكال هي ما يظهره املجرمون من دهاء يف التحايل على نظم �إنفاذ القوانني من
�أجل �إ�ساءة معاملة الب�شر وا�ستغالل �ضعفهم بغية تلبية الطلب وحت�صيل �أرباح يف نهاية املطاف .وقد �أظهرت التجربة
�أنَّ املتجرين ي�سارعون �إىل تغيري الآليات امل�ستخدمة لتتنا�سب مع هدف تعظيم �أرباحهم يف حني بقيت قدرة املعنيني
مبكافحة االجتار على الك�شف عن التكتيكات املتغرية للمتجرين والتجاوب معها حمدودة.

التحديات والثغرات وجماالت البحث الأخرى
ثمة حاجة �إىل و�ضع �سيا�سات متّ�سقة و�شاملة لكفالة حماية حقوق الع ّمال املهاجرين يف جميع الظروف ،وال �سيما يف
الظروف التي من ُّر بها اليوم.
وت�شجع الدول الأع�ضاء على موا�صلة تعزيز جهودها وحتديد الأولويات يف تنفيذ �سيا�سات �شاملة مع ّدة ملكافحة االجتار
َّ
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،مع احلر�ص يف الوقت ذاته على دعم حقوق �ضحايا االجتار واملهاجرين امله ّربني
يف �إطار �سيا�سات �إمنائية �أو�سع نطاق ًا .ويجب �إيالء االهتمام الواجب ملواطن ال�ضعف اخلا�صة لدى املهاجرين من
الأطفال والن�ساء.
ويلزم �إجراء عمليات ر�صد وبحوث منهجية لآثار الأزمة على حالة ال�ضعف.

االنعكا�سات على م�ستوى ال�سيا�سات
ُ�شجع الدول الأع�ضاء على التنفيذ التام لالتفاقيات ذات ال�صلة باالجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين
 -1ت َّ
وحقوق الإن�سان و�أعمال ال�سخرة والالجئني والأطفال ،وكفالة اال�ستفادة الكاملة من �أحكامها يف ق�ضايا االجتار
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.
 -2وينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�ستعر�ض ت�شريعاتها بهدف التنفيذ الفعلي جلميع االتفاقيات ذات ال�صلة مبقا�ضاة
املتجرين وامله ّربني وك�شف �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص وحماية حقوق ال�ضحايا واملهاجرين امله ّربني ،مع �إيالء اهتمام
خا�ص للفئات املع ّر�ضة للخطر.
 -3وينبغي للدول الأع�ضاء �أن تق ِّوي مهارات وقدرات �أجهزة العدالة اجلنائية امل�س�ؤولة عن مكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين و�أجهزة الرعاية االجتماعية امل�س�ؤولة عن حماية حقوق �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
وتهريبهم ،وذلك من �أجل كفالة تزويد تلك الأجهزة بالأدوات الالزمة للك�شف ب�صورة ا�ستباقية عن تو ّرط املجرمني
و�/أو اجلرمية املنظمة واتخاذ التدابري املنا�سبة.
 -4وينبغي �أن يكون جمي ُع العاملني يف جمال مكافحة االجتار ،مبا يف ذلك �أجهزة العدالة اجلنائية والرعاية
االجتماعية ،قادرين على ك�شف �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص والت�أ ّكد من حماية حقوق �أولئك ال�ضحايا وحقوق
املهاجرين امله ّربني ،مع مراعاة ما يعانيه الأطفال من مواطن �ضعف خا�صة.
ال�صعد الوطنية والإقليمية والأقاليمية من �أجل مكافحة
 -5وينبغي للدول الأع�ضاء كفالة �إقامة التعاون على ُ
االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،مع �ضمان حقوق �ضحايا االجتار وحقوق املهاجرين امله ّربني.

الأداة  -1فهم ظاهرة تهريب املهاجرين

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Fact Sheet on the Impact of the Economic Crisis on Trafficking in Persons and Smuggling of
� .Migrantsضحيفة وقائع اأ�ضدرها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية حول اأثر الأزمة املالية

على الجتار بالأ�ضخا�ض وتهريب املهاجرين .وهي متاحة على العنوان التايل:

.www.unodc.org/documents/human-trafficking/Impact_of_GFC_on_TIP_and_SOM.pdf
Michael Fix and others. Migration and the global recession. Washington, D.C.: Migration Policy
.Institute, 2009

يتق�ضى معهد �ضيا�ضة الهجرة يف هذا التقرير ،الذي اأع ّده بطلب من قناة الـ بي بي �ضي العاملية ،اآثار الأزمة
املالية على تدفق املهاجرين وعلى التحويلت النقدية وعلى املهاجرين اأنف�ضهم .ويوؤ ّكد التقرير ما يلي:
اأ�ضعف الك�ضاد القت�ضادي حركة املهاجرين لأ�ضباب اقت�ضادية نحو املناطق الرئي�ضية امل�ضتقبلة
للمهاجرين .وعلى النقي�ض من النظرة ال�ضائدة على نطاق وا�ضع ،فاإنَّ املهاجرين ي�ضعون اإىل البقاء
يف بلدان املهجر بدل العودة اإىل اأوطانهم على الرغم من ارتفاع مع َّدل البطالة
انخف�ضت التحويلت النقدية انخفا�ض ًا حاد ًا مع اأنَّ بع�ض املناطق ت�ضهد زيادة اأو ا�ضتقرارا يف تلك
التحويلت
اأحلق الك�ضاد القت�ضادي اأ�ضرار ًا فادحة باملهاجرين و�ضملت اآثاره البلدان املر�ضلة والبلدان
امل�ضتقبلة على ال�ضواء.
والتقرير متاح على العنوان التايل.www.migrationpolicy.org/pubs/MPI-BBCreport-Sept09.pdf :

الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف الحتاد الأوروبي
(فرونتيك�ض) ( .The impact of the global economic crisis on illegal migration to the EU.اأثر الأزمة
املالية القت�ضادية العاملية على الهجرة غري القانونية اإىل الحتاد الأوروبي) .وار�ضو ،2009 ،متاح على العنوان
التايل.www.frontex.europa.eu/gfx/frontex/files/justyna/frontex_raport.pdf :
( .Ibrahim Awad. The Global Economic Crisis and Migrant Workers: Impact and Responseالأزمة
املالية العاملية والع ّمال املهاجرون :اآثارها وتدابري الت�ضدي لها) .جنيف :منظمة العمل الدولية .2009 ،متاح
على العنوان التايل.www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/global_crisis.pdf :
املنظمة الدولية للهجرة.The impact of the global financial crisis on migration. IOM Policy Brief .
(اأثر الأزمة املالية العاملية على الهجرة) .موجز �ضيا�ضات املنظمة الدولية للهجرة ،كانون الثاين/يناير .2009
متاح على املوقع.www.egypt.iom.int/Doc/IOM_Policy_Brief_Financial_Crisis.pdf :
الفريق العاملي املعني بالهجرة ومنظمة العمل الدوليةFact-sheet on the economic crisis, labour.
�( .migration and migrant employmentضحيفة وقائع ب�ضاأن الأزمة املالية وهجرة اليد العاملة وتوظيف
املهاجرين) .اأيلول�/ضبتمرب  .2009متاحة على املوقع:
.www.globalmigrationgroup.org/pdf/ILO_Fact-sheet_3_final.pdf
الفريق العاملي املعني بالهجرة ومنظمة العمل الدوليةFact-sheet on the impact of the economic crisis on.
�( immigration policiesضحيفة وقائع ب�ضاأن اأثر الأزمة القت�ضادية على �ضيا�ضات الهجرة) .اأيلول�/ضبتمرب
 .2009متاحة على املوقع.www.globalmigrationgroup.org/pdf/ILO_FactSheet_1_final.pdf :
الفريق العاملي املعني بالهجرة ومنظمة العمل الدوليةFact-sheet on the economic crisis and migrant .
�( .workers: regional differencesضحيفة وقائع ب�ضاأن الأزمة القت�ضادية والعمال املهاجرين :التباينات
الإقليمية) .اأيلول�/ضبتمرب  .2009متاحة على العنوان التايل:
.www.globalmigrationgroup.org/pdf/ILO_Fact-sheet_2_final.pdf
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الفريق العاملي املعني بالهجرة واللجنة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبيFact-sheet .
�( .on the economic crisis and migration in Latin America and the Caribbeanصحيفة وقائع ب�ش�أن

الأزمة االقت�صادية والهجرة يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي)� .أيلول�/سبتمرب  .2009متاحة على
العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/pdf/ECLAC_FactSheet_final.pdf :
الفريق العاملي املعني بالهجرة واللجنة االقت�صادية لآ�سيا واملحيط الهادئFact-sheet on the impact of the .
�( .economic crisis on migration in Asia-Pacificصحيفة وقائع ب�ش�أن �أثر الأزمة االقت�صادية على الهجرة
يف �آ�سيا واملحيط الهادئ) .ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2009متاحة على العنوان التايل:
.www.globalmigrationgroup.org/pdf/ESCAP_FactSheet_final.pdf
الفريق العاملي املعني بالهجرة واللجنة االقت�صادية لغربي �آ�سياFact-sheet on the economic crisis and .
�( .international migration in the Arab regionصحيفة وقائع ب�ش�أن الأزمة االقت�صادية والهجرة الدولية
يف املنطقة العربية) .ت�شرين الأول �/أكتوبر  .2009متاحة على العنوان التايل:
.www.globalmigrationgroup.org/pdf/ESCWA_FactSheet_final.pdf
الفريق العاملي املعني بالهجرة ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سانFact-sheet on the impact of the .
�( .economic crisis on the human rights of migrantsصحيفة وقائع ب�ش�أن �أثر الأزمة االقت�صادية على
حقوق الإن�سان للمهاجرين) .ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2009متاحة على العنوان التايل:
.www.globalmigrationgroup.org/pdf/OHCHR_Fact-Sheet_final.pdf
الفريق العاملي املعني بالهجرة واملنظمة الدولية للهجرةFact-sheet on the impact of the economic crisis .
�( ،on return migrationصحيفة وقائع ب�ش�أن �أثر الأزمة االقت�صادية على الهجرة العائدة) .ت�شرين الأول�/أكتوبر
 .2009متاحة على العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/pdf/IOM_Fact-Sheet_1_final.pdf :
الفريق العاملي املعني بالهجرة و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكانFact-sheet on the impact of the economic .
�( crisis on female migration..صحيفة وقائع ب�ش�أن �أثر الأزمة االقت�صادية على هجرة الإناث)� .أيلول�/سبتمرب
 .2009متاحة على العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNFPA_Fact_Sheet_final.pdf :
الفريق العاملي املعني بالهجرة و�صندوق الأمم املتحدة للطفولةFact-sheet on the impact of the economic .
�( .crisis on migration and children’s rightsصحيفة وقائع ب�ش�أن �أثر الأزمة االقت�صادية على الهجرة
وحقوق الأطفال) .ت�شرين الأول �/أكتوبر  .2009متاحة على العنوان التايل:
.www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNICEF_Fact_Sheet_1_final.pdf
الفريق العاملي املعني بالهجرة و�صندوق الأمم املتحدة للطفولةFact-sheet on the economic crisis and .
�( .migration, remittances and children left behindصحيفة وقائع ب�ش�أن الأزمة االقت�صادية والهجرة
والتحويالت النقدية والأطفال الذين تركهم املهاجرون يف البلد) .ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2009متاحة على
العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNICEF_Fact_Sheet_2_final.pdf :
الفريق العاملي املعني بالهجرة ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرميةFact-sheet on the impact .
�( .of the economic crisis on trafficking in persons and smuggling of migrantsصحيفة وقائع ب�ش�أن
�أثر الأزمة االقت�صادية على االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين) .ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2009متاحة على
العنوان التايل.www.globalmigrationgroup.org/pdf/UNODC_Fact-Sheet_final.pdf :
Koser, Khalid. The global financial crisis and international migration: policy implications for
( .Australiaالأزمة املالية العاملية والهجرة الدولية� :آثارها على �أ�سرتاليا من حيث ال�سيا�سات)� .سدين :معهد لوي
لل�سيا�سات الدولية .2009 ،متاح على العنوان التايل.www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1077 :

  7-1تهريب املهاجرين باعتباره ظاهرة من
ظواهر الهجرة
مع تزايد �أعداد الأ�شخا�ص ال�ساعني �إىل الهجرة بحث ًا عن حياة �أف�ضل لهم ولأ�سرهم—�أحيان ًا هرب ًا من انعدام
فر�ص العمل و�أحيان ًا �أخرى من الفقر املدقع �أو الكوارث الطبيعية �أو اال�ضطهاد—ين�ش�أ طلب على اخلدمات الالزمة
مل�ساعدتهم على الهجرة.
وال يظفر جميع الراغبني يف الهجرة بفر�صة للهجرة ب�صورة قانونية .في�ستغل املجرمون ال�ساعون وراء الربح هذه
احلقيقة بتهريب املهاجرين .ومن �أ�سباب حدوث تهريب املهاجرين وجو ُد احلدود؛ وعادة ما يفوق عدد املتحم�سني
للهجرة بكثري العدد املحدود للفر�ص املتاحة لعبور احلدود يف حني �أنَّ قدرة الدول على �ضبط الهجرة حمدودة وغالب ًا
ما تعجز �سيا�سات الهجرة عن حتقيق �أهدافها.

احلدود وتدابري مراقبتها
�أظهرت الأبحاث �أنَّ َ�سنَّ قوانني لتقييد الهجرة وت�شديد �سيا�سات اللجوء وتدعيم تدابري مراقبة احلدود ال ت�ؤدي
بال�ضرورة �إىل احلد من الهجرة غري النظامية .فر ّد ًا على حت�سني تدابري مراقبة احلدود ،تزايدت �أعداد املهاجرين
غري النظاميني الذين ي�ستعينون باخلدمات التي يق ّدمها مه ّربون ي�سعون وراء الربح .وهذا بدوره يعزّز "�إقامة
ال�شبكات" و"�إ�ضفاء طابع احلرفية" على عمل مهربي املهاجرين ،كما يزيد من التكاليف التي يفر�ضونها مقابل
احل�صول على خدماتهم ،وال�سيما لتنفيذ عمليات مع ّقدة مثل "تهريب الت�أ�شريات" التي ميكن ا�ستخدامها لتفادي
املراقبة املفرو�ضة على احلدود .ويف الوقت ذاته ،فقد �ساهم ت�شديد تدابري �إنفاذ القانون يف بروز �شكل جديد من
�أ�شكال تهريب املهاجرين يق ّدم فيه املهربون خدمات منخف�ضة التكاليف املادية ولكنها باهظة التكلفة بالنظر �إىل ما
تنطوي عليه من �أخطار على �صحة امله َّربني وحياتهم ،وهو ما �أدى �إىل ارتفاع �أعداد الوفيات يف ال�سنوات الأخرية.
ومي�س تهريب املهاجرين كل بلد يف العامل تقريب ًا� ،إما ب�صفته بلد ًا �أ�صلي ًا �أو بلد عبور �أو مق�صد �أو قد تنطبق عليه هذه
ال�صفات الثالث جميعها.

تهريب املهاجرين يف �سياق الهجرة غري النظامية
ميكن النظر �إىل تهريب املهاجرين يف ال�سياق الأو�سع للهجرة غري النظامية .وعموم ًا ،ال تختلف دوافع الأ�شخا�ص
امله َّربني عن دوافع املهاجرين غري النظامني :فهم يرغبون يف حت�سني نوعية حياتهم وحياة �أ�سرهم �أو الهروب من
حالة ا�ضطهاد.
وتختلف العالقات التي تربط املهاجرين امله َّربني بال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص الذين يقومون بتهريبهم اختالف ًا كبري ًا؛
كمي�سر فقط بتمكينه للمهاجرين من الو�صول �إىل بلد مق�صد من اختيارهم .ويف
ففي بع�ض احلاالت يعمل امله ِّرب ِّ
حاالت �أخرى ،يتح ّكم امله ِّرب يف جميع �أوجه عملية التهريب ،مبا يف ذلك اختيار املق�صد النهائي .ويف هذه احلالة،
25
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غالب ًا ما تتقطع ال�سبل باملهاجرين وال ي�صلون من َث َّم �إىل بلد مق�صد حم ّدد �أو �أنهم يعودون �أدراجهم .ويف بع�ض
احلاالت ،يتفاو�ض املهاجر مع امله ِّرب با�ستفا�ضة ب�ش�أن م�سائل ال�سفر واملق�صد.

�ضعف املهاجرين �أمام مه ِّربيهم
يعتزم العديد من املهاجرين الهجرة دومنا حاجة �إىل مه ّربني .ولكن عندما تتزايد �صعوبة التحايل على القيود املفرو�ضة
على حركة الأ�شخا�ص وت�صبح البيئة �أثناء رحلتهم �أق ّل �ألف ًة ،قد يلتم�س املهاجرون خدمات مه ّربي املهاجرين .وك ّلما
ازداد �شعور املهاجر بالغربة (فعدم معرفة اللغة املحلية ،على �سبيل املثال ،عامل مهم من عوامل ال�شعور بالغربة على
الطريق) ا�شتدت حاجته �إىل امل�ساعدة و�إىل تلك اخلدمات.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Heckman, Friedrich. Towards a better understanding of human smuggling. Policy Brief No. 5.
Amsterdam: European Network of Excellence on International Migration, Integration and Social
.Cohesion (IMISCOE), November 2007

بذل الباحثون يف هذه ال�شبكة الأوروبية جهود ًا للتو�صل �إىل فهم �أف�ضل لظاهرة تهريب املهاجرين .ويعر�ض
موجز ال�سيا�سات هذا بع�ض النتائج الرئي�سية لأبحاثهم .وقد جمعوا بيانات فريدة م ّكنتهم من اكت�ساب فهم
�أعمق الجتاهات التهريب وعمليات التهريب .ويركز املوجز على العوامل الرئي�سية امل�ؤ ّثرة على تدابري الت�صدي
لعمليات تهريب املهاجرين والزيادة الهائلة يف �أعداد وفيات املهاجرين امله َّربني.
املوجز متاح على العنوان التايل:
.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-Heckman.pdf
 .Khalid, Koser. Irregular migration, state security and human securityوهي ورقة �أُعدت ل�صالح
برنامج حتليل ال�سيا�سات والأبحاث التابع للجنة العاملية للهجرة الدولية .يونيفر�ستي كوليج لندن� ،أيلول/
�سبتمرب  .2005وهي متاحة على العنوان التايل.www.gcim.org/attachements/TP5.pdf :
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant
.smuggling. Vienna, 2010

تقدِّ م هذه الورق ُة الوجيزة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل
تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

فهم ظاهرة تهريب املهاجرين
 8-1ما هو تهريب املهاجرين وال�سلوك املت�صل به؟
متثل معرفة العنا�صر املكونة لعملية تهريب املهاجرين وال�سلوك املت�صل به �شرط ًا الزم ًا لتحديد ذلك ال�سلوك والتحقيق
فيه ومقا�ضاة مرتكبيه.
ووفقا للفقرة (�أ) من املادة  3من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو )1(،املك ّمل التفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية(( )2وي�شار �إليه فيما بعد بربوتوكول تهريب املهاجرين) ،يق�صد
بتعبري تهريب املهاجرين "تدبري الدخول غري امل�شروع ل�شخ�ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها
�أو من املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة
مادية �أخرى".
وتق�ضي املادة  6من بروتوكول تهريب املهاجرين بتجرمي هذا ال�سلوك .وعالوة على ذلك ،تق�ضي الفقرة  1من املادة
 6ب�أن جت ّرم الدول ال�سلوك املتمثل يف "متكني �شخ�ص ،لي�س مواطن ًا �أو مقيم ًا دائم ًا يف الدولة املعنية  ،...من البقاء
فيها دون تق ّيد بال�شروط الالزمة للبقاء امل�شروع يف تلك الدولة ،وذلك با�ستخدام  ...و�سيلة غري م�شروعة" "من �أجل
احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى".
وتلخي�ص ًا ملا �سبق ،تق�ضي املادة  6ب�أن جترم الدول ال�سلوكني التاليني:
تدبري الدخول
غري امل�شروع

+

متكني �شخ�ص
من البقاء يف
البلد

+

ل�شخ�ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذلك
ال�شخ�ص من رعاياها

+

عندما ال يكون ذلك ال�شخ�ص مقيم ًا يف ذلك
البلد ب�صورة م�شروعة �أو من مواطنيه ،دون +
التقيد ب�شروط البقاء امل�شروع

من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية
�أو منفعة مادية �أخرى
من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية
�أو منفعة مادية �أخرى

وباخت�صار ،يتك ّون تهريب املهاجرين وال�سلوك املت�صل به من مزيج من العنا�صر التالية:
 -1تدبري دخول غري م�شروع �أو �إقامة غري م�شروعة ل�شخ�ص ما
�  -2إىل بلد� ،أو يف بلد ،لي�س ذلك ال�شخ�ص من مواطنيه �أو من املقيمني فيه ب�صفة دائمة
 -3بغر�ض احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
وعالوة على ذلك ،تق�ضي املادة  6ب�أن جت ّرم الدول �إعداد وثائق �سفر �أو وثائق هوية مز ّورة �أو تدبري احل�صول عليها �أو
توفريها �أو حيازتها ،عندما ُيف َعل ذلك بغر�ض تي�سري تهريب املهاجرين.
( )1لأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2241الرقم .39574
( )2املرجع نف�سه ،املجلد  ،2225الرقم .39574
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مراجع ُمق َ
رت َحة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل .وتق ّدم النميطة  1عر�ض ًا عام ًا لعملية تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant
.smuggling. Vienna, 2010

تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل
تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقية وبروتوكوالتها ،وكذلك امل�سائل التي يجب �أن تُعنى بها كل دولة طرف ،وهي تقدم يف الوقت ذاته
جمموعة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وتق ّدم الأدلة خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20
version.pdf

  9-1ما هي الأفعال التي ال ميكن اعتبارها
تهريباً ملهاجرين؟
من املهم الت�شديد على �أنَّ جترمي تهريب املهاجرين وال�سلوك املت�صل به يقت�صر على الأ�شخا�ص الذين ينتفعون من
تهريب املهاجرين بالك�سب املايل �أو �أيِّ ك�سب مادي �آخر .وي�ؤ ّكد برتوكول تهريب املهاجرين على �أنَّ التجرمي ال ينبغي
�أن ي�شمل الأ�شخا�ص والكيانات ،ك�أفراد الأ�سرة واجلماعات غري احلكومية �أو الدينية ،التي ت�سهل دخول املهاجرين
ب�صورة غري م�شروعة لأ�سباب غري ربحية.

عدم جترمي املهاجرين امله َّربني
ال ميكن اتهام �شخ�ص ما بجرمية تهريب عندما يكون هو �ضحية التهريب .ولكن هذا ال يعني عدم �إمكانية مقا�ضاة
ذلك ال�شخ�ص لتهريبه لآخرين� ،أو الرتكابه لأي جرمية �أخرى.
كما �أنَّ بروتوكول تهريب املهاجرين ال يق�صد جترمي الهجرة يف ذاتها .ويف هذا اخل�صو�ص ،تن�ص املادة  5على عدم
جواز حتميل املهاجرين �أنف�سهم م�س�ؤولية جرم التهريب ملجرد كونهم قد ه ِّربوا:
	 "ال ي�صبح املهاجرون عر�ضة للمالحقة اجلنائية مبقت�ضى هذا الربوتوكول ،نظر ًا لكونهم هدف ًا لل�سلوك
املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول".
وقد �أُدرجت هذه املادة لتو�ضيح عدم جواز معاقبة �أحد مبقت�ضى هذا الربوتوكول لكونه هو امل�ستهدف بالتهريب.
وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أنَّ املهاجرين غالب ًا ما يعولون على امله ِّربني للهروب من حاالت ا�ضطهاد �أو انتهاكات خطرية
حلقوق الإن�سان �أو نزاعات .فال ينبغي جترمي ا�ستعانتهم مبه ِّربني �أو دخولهم غري القانوين (املادة  31من اتفاقية
()3
عام  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني).

درا�سة حالة
�سفينة �صيد �صقلية ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ت�ساعدان على �إنقاذ � 27صومالياً
كان غا�سباري ماروين ،وهو قبطان قارب �صيد �صقلي ،ي�صيد مع طاقمه يف جنوب جزيرة المبيدو�سا الإيطالية عندما
عرثوا على قارب يف حالة خطرة .ف�أخذ ال�صقليون ينقلون امل�سافرين ال�صوماليني الثالثني �إىل قاربهم ،لكن قارب
ال�صوماليني انقلب �أثناء العملية و ُفقد ثالثة من ركابه .و�أجرى نيكوال �أ�سارو ،وهو قبطان �صقلي �آخر كان ي�صيد يف
تلك املنطقة ،ات�صا ًال هاتفي ًا عرب ال�ساتل بكبرية موظفي ال�ش�ؤون الإعالمية الإقليمية لدى مفو�ضية الأمم املتحدة
( )3املرجع نف�سه ،املجلد  ،189الرقم .2545
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ل�ش�ؤون الالجئني ،الورا بولدريني ،و�أخربها ب�أنَّ القبطان ماروين وطاقمه يحاولون القيام بعملية �إنقاذ ولكنهم يواجهون
�صعوبات .ونقلت ال�سيدة بولدريني تلك املعلومات (مبا فيها �إحداثيات قارب ال�صيد الذي يقوده ما ُّروين) �إىل �شرطة
خفر ال�سواحل الإيطالية والبحرية الإيطالية اللتني �أر�سلتا م�ساعدة .وقام ما ّروين بف�صل قاربه عن حو�ض التونا الذي
كان يجره و�أنقذ  20رج ًال و 7ن�ساء .و�أُخذ املهاجرون �إىل بلدة بورتو �إمبيدوكلي يف �صقلية بعد نقلهم �إىل �سفينة تابعة
للبحرية.
وح�صل ال�سيدان �أ�سارو وماروين على جائزة "بريماري" تقدير ًا جلهودهما .وقد �أن�شئت تلك اجلائزة رد ًا على اجتاه
�سائد يتم ّثل يف نزوع كثري من ال�سفن التجارية �إىل جتاهل ركاب القوارب امل�ستغيثني يف البحر املتو�سط� ،إذ تخ�شى
طواقمها مواجهة حتقيقات ب�ش�أن دورهم يف الهجرة غري ال�شرعية.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant

.smuggling. Vienna, 2010
تقدِّ م هذه الورقة الوجيزة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملحة عامة عما ي�شكل
تهريبا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثلة عملية على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باجلرمية واملخدرات .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية ت�شاركية
وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف جميع
�أنحاء العامل.
ويجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ,www.unodc. orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقية وبروتوكوالتها ،وكذلك امل�سائل التي يجب �أن تُعنى بها كل دولة طرف ،وهي تق ّدم يف الوقت ذاته
جمموعة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وتق ّدم الأدلة خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20
version.pdf
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لكل �إن�سان احلق يف طلب اللجوء يف بلد �آخر.
وتعرف املادة  1من اتفاقية عام  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،ب�صيغتها املع ّدلة بربوتوكول عام  )4(،1967الالجئ
على النحو التايل:
"كل �شخ�ص يوجد ،ب�سبب خوف له ما يربره من التع ّر�ض لال�ضطهاد ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو
انتمائه �إىل فئة اجتماعية معينة �أو �آرائه ال�سيا�سية ،خارج بلد جن�سيته ،وال ي�ستطيع� ،أو ال يريد ب�سبب ذلك
اخلوف� ،أن ي�ستظل بحماية ذلك البلد؛ �أو كل �شخ�ص ال ميلك جن�سية ويوجد خارج بلد �إقامته املعتادة
ال�سابق بنتيجة مثل تلك الأحداث وال ي�ستطيع� ،أو ال يريد ب�سبب ذلك اخلوف� ،أن يعود �إىل ذلك البلد".
وال ميكن �إعادة الجئ �إىل وطنه ب�سبب مبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا (ملزيد من املناق�شات ،انظر الق�سم .)11-8
وطالب اللجوء هو �شخ�ص ي�سعى �إىل دخول بلد ما كالجئ وينتظر البت يف طلبه للح�صول على و�ضع الجئ مبوجب
ال�صكوك الدولية والوطنية ذات ال�صلة .ويف حال رف�ض طلبه ،يتعني عليه مغادرة البلد وقد يتعر�ض للطرد منه� ،ش�أنه
يف ذلك �ش�أن �أيِّ �أجنبي يف و�ضع غري قانوين� ،إال �إذا ح�صل على �إذن بالبقاء يف البلد لدواع �إن�سانية �أو ما �شابه ذلك.
وي�ستعني الالجئون وطالبو اللجوء �أحيان ًا بخدمات مه ّربي املهاجرين .و�إذا ا�ستعانوا بخدمات مه ّربي مهاجرين ،فال
ينبغي على الإطالق �أن ينتق�ص ذلك من حقهم يف طلب اللجوء ،وهذا ما تو�ضحه الفقرة  1من املادة  19من بروتوكول
تهريب املهاجرين� ،إذ تن�ص على ما يلي:
لي�س يف هذا الربوتوكول ما مي�س بحقوق والتزامات وم�س�ؤوليات الدول والأفراد مبقت�ضى القانون الدويل ،مبا
يف ذلك القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وخ�صو�صا اتفاقية عام  1951وبروتوكول
عام  1967اخلا�صني بو�ضع الالجئني ،حيثما انطبقا ،ومبد�أ عدم الإعادة ق�سرا الوارد فيهما.

َمراجع ُمق َ
رت َحة

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�أن�شئت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف  14كانون الأول/دي�سمرب  1950مبوجب قرار اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ( 428د .)5-وك ّلفت املفو�ضية بقيادة وتن�سيق العمل الدويل من �أجل حماية الالجئني وحل
م�شاكلهم يف العامل �أجمع .وغر�ضها الأ�سا�سي هو حماية حقوق الالجئني و�سالمتهم .وتبذل املفو�ضية جهدها
( )4املرجع نف�سه ،املجلد  ،606الرقم .8791
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لكفالة قدرة �أيِّ �شخ�ص على ممار�سة حق طلب اللجوء و�إيجاد مكان جلوء �آمن يف دولة �أخرى مع احتفاظه
بخيار العودة �إىل وطنه طوع ًا �أو االندماج يف املجتمع املحلي �أو اال�ستقرار يف بلد ثالث .واملفو�ضية مك ّلفة �أي�ض ًا
مب�ساعدة عدميي اجلن�سية .وتن�شر املفو�ضية على موقعها ال�شبكي ع ّدة مراجع ومن�شورات.
www.unhcr.org

املنظمة الدولية للهجرة .قانون الهجرة الدويل :م�سرد مب�صطلحات الهجرة .جنيف.2004 ،
�صدر م�سرد م�صطلحات الهجرة ال�ستخدامه كدليل خا�ص بامل�صطلحات واملفاهيم امل�ستخدمة يف جمال
الهجرة ،وذلك بهدف توفري �أداة مفيدة لتعزيز التعاون الدويل والفهم امل�شرتك مل�سائل الهجرة.
_http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product
info&cPath=2_8&products_id=198

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.
"( .migration perspectives from ILOال�صلة بني اللجوء والهجرة :حماية الالجئني والهجرة من منظور
منظمة العمل الدولية) .عر�ضت هذه الورقة يف االجتماع الثاين للمفو�ضية املعني بامل�شاورات العاملية ب�ش�أن
احلماية الدولية ،جنيف ،يومي  28و 29حزيران/يونيه .2001
والغر�ض من هذه الورقة هو امل�ساهمة يف املناق�شات ب�ش�أن ال�صلة بني ق�ضايا الالجئني وق�ضايا الهجرة .وقدمت
من منظور منظمة دولية قائمة على املعايري وملتزمة بالنهو�ض بحماية حقوق الإن�سان للع ّمال املهاجرين
و�أفراد �أ�سرهم ،وفق ًا لتعريف منظمة العمل الدولية واملعايري الدولية الأخرى.
"The asylum-migration nexus: refugee protection and

www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2251a,470a33e22,3f33797e6,0.html

الفريق العاملي املعني بالهجرة.

International migration and human rights: challenges and

opportunities on the threshold of the 60th anniversary of the Universal Declaration of Human

( Rightsالهجرة الدولية وحقوق الإن�سان :التحديات والفر�ص املتاحة على م�شارف الذكرى ال�سنوية ال�ستني
للإعالن العاملي حلقوق الإن�سان) .نيويورك.2008 ،
جاء هذا الدليل ثمرة لتعاون  14ع�ضو ًا يف الفريق العاملي املعني بالهجرة ،وهي :منظمة العمل الدولية،
ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية ،و�إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية التابعة للأمانة العامة للأمم املتحدة ،وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،ومنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،ومفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني،
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة ،ومعهد الأمم املتحدة للتدريب والبحث ،ومكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ،واللجان الإقليمية للأمم املتحدة ،والبنك الدويل.
وي�صف الف�صل الثاين �أ�صناف املهاجرين ويعر�ض ملحة موجزة عن الهجرة على ال�صعيد الإقليمي.
			
www.globalmigrationgroup.org
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�أركان اجلرمية
حتدد الفقرة (�أ) من املادة  3من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،

املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (وي�شار �إليه فيما يلي بـربوتوكول االجتار
بالأ�شخا�ص) )5(،االجتار بالأ�شخا�ص على النحو التايل:
يق�صد بتعبري "االجتار بالأ�شخا�ص" جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة
التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو ا�ستغالل
ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة
على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل .وي�شمل اال�ستغالل ،كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال
اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سرا� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد
�أو نـزع الأع�ضاء.
وخال�صة القول ،لكي يكون ال�شخ�ص مذنب ًا باالجتار بالب�شر ،يجب توافر (و�إثبات) ما يلي:
الفعل :جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم
 الو�سائل :التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع
�أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا
 الغر�ض :اال�ستغالل ،وي�شمل ،كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو
ال�سخرة �أو اخلدمة ق�سرا� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء.
ويحدد بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص جرمية االجتار بالأ�شخا�ص على �أنها ت�شمل ثالثة �أركان ،ح�سبما هو مو�ضح يف
امل�صفوفة التالية:

م�س�ألة املوافقة
تن�ص الفقرات (ب)(-د) من املادة  3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص على �أنَّ موافقة �ضحية االجتار بالأ�شخا�ص

على اال�ستغالل املق�صود ال تكون حمل اعتبار �إذا ثبت ا�ستخدام اخلداع �أو الق�سر �أو القوة �أو � ٍّأي من الو�سائل املحظورة؛
ولهذا ،ال ميكن ا�ستخدام تلك املوافقة يف الدفاع لإعفاء �شخ�ص ما من امل�س�ؤولية اجلنائية؛ و�أنه يف ق�ضايا االجتار
ب�أطفال ،يكفي �إثبات الفعل والغر�ض منه.
( )5املرجع نف�سه ،املجلد  ،2237الرقم .39574
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وبب�ساطة ،ال ميكن لأيِّ �شخ�ص �أن يوافق على ا�ستغالله ،لأنَّ املوافقة يف حالة الأ�شخا�ص البالغني تنتفي با�ستعمال
و�سائل غري م�شروعة ،ويف حالة الأطفال يتع ّذر �إبداء املوافقة �أ�صال ب�سبب �ضعفهم.

االجتار بالأ�شخا�ص :م�صفوفة عنا�صر اجلرمية
التجنيد

التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها

النقل
التنقيل
الإيواء

�أ�شكال الق�سر الأخرى
االختطاف
االحتيال

ا�ستقبال
�أ�شخا�ص

+

اخلداع
ا�ستغالل ال�سلطة
ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف

ا�ستغالل
دعارة الغري
اال�ستغالل اجلن�سي
اال�ستغالل يف العمل
اال�سرتقاق �أو احلاالت
ال�شبيهة بالرق
نزع الأع�ضاء
+
غري ذلك

=االجتار
بالأ�شخا�ص

�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية
�أو مزايا لنيل موافقة
�شخ�ص له �سيطرة على
�شخ�ص �آخر

املادة  ،3الفقرات (ب)(-د) ،من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص
(ب)  ال تكون موافقة �ضحية االجتار بالأ�شخا�ص على اال�ستغالل املق�صود املبينّ يف الفقرة
الفرعية (�أ) من هذه املادة حمل اعتبار يف احلاالت التي يكون قد ا�ستُخدم فيها � ٌّأي من الو�سائل املب ّينة يف
الفقرة الفرعية (�أ)؛
	(ج) يعترب جتنيد طفل �أو نقله �أو تنقيله �أو �إيوا�ؤه �أو ا�ستقباله لغر�ض اال�ستغالل "اجتار ًا بالأ�شخا�ص"،
حتى �إذا مل ينطو على ا�ستعمال � ٍّأي من الو�سائل املب ّينة يف الفقرة الفرعية (�أ) من هذه املادة؛

(د)

يق�صد بتعبري "طفل" � ُّأي �شخ�ص دون الثامنة ع�شرة من العمر.

وتبني درا�سة احلالة التالية خمتلف الظروف التي ميكن �أن يحدث فيها اجتار بالأ�شخا�ص:
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وملزيد من املعلومات عن هذا الدليل التدريبيُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html
الأمم املتحدة .جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .رقم املبيع A.08.V.14

�سعي ًا وراء حتقيق �أهداف منع ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،وحماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم ،وتعزيزا للتعاون
الدويل على حتقيق هذه الغايات ،ترمي جمموعة �أدوات مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،ال�صادرة عن مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية� ،إىل ت�سهيل تقا�سم املعارف واملعلومات فيما بني مق ّرري ال�سيا�سات
والقائمني على �إنفاذ القانون والق�ضاة وامل ّدعني العامني ومقدِّ مي اخلدمات لل�ضحايا و�أع�ضاء املجتمع املدين،
الذين يعملون على م�ستويات خمتلفة يف �سبيل بلوغ هذه الأهداف ذاتها .وتق ّدم جمموعة الأدوات هذه على
وجه التحديد �إر�شادات وتعر�ض ممار�سات واعدة ومراجع مقرتحة يف جماالت موا�ضيعية من خمتلف �أنحاء
العامل.
الن�سخة ب�صيغة :PDF

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside

الن�سخة الإلكرتونية:
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-inpersons---index.html

الأمم املتحدة .مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص :كتيب �إر�شادي للربملانيني .رقم املبيع .A.09.V.5
�أ�صدر االحتاد الربملاين الدويل ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،يف �إطار مبادرة الأمم
املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر ،املن�شور املعنون "مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص :كتيب �إر�شادي
للربملانيني" .فمع تنامي وعي اجلمهور بجرمية االجتار بالب�شر ،بات النا�س يطالبون باتخاذ �إجراءات للق�ضاء
عليه .والربملانيون ،بو�صفهم مم ّثلني َ
منتخبني ،خم َّولون م�س�ؤولي َة و�سلط َة �ضمان اعتماد القوانني وغريها من
التدابري وتنفيذها حتقيق ًا لهذه الغاية .و ُيق�صد من الكت ّيب �أي�ض ًا ت�شجيع الربملانيني على �سنِّ قوانني �سديدة
واعتماد ممار�سات جيدة تعزّز تدابري الت�صدي لالجتار بالب�شر على ال�صعيد الوطني.
_http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Arabic
V0983315.pdf

الأمم املتحدة� .إطار العمل الدويل من �أجل تنفيذ بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص .نيويورك.2009 ،
�إطار العمل هذا هو �أداة للم�ساعدة التقنية ترمي �إىل م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على التنفيذ
الفعلي لربوتوكول الأمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،املك ّمل
�سردي وجمموعة
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ويت�ألف هذا الإطار من جزء
ّ
جداول .ويبينّ اجلزء ال�سردي التحديات الرئي�سية التي تعرت�ض تنفيذ بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،ويقرتح
تدابري عامة ميكن اتخاذها من �أجل الت�ص ّدي لتلك التحديات بفعالية �أكرب� .أما جمموعة اجلداول فتعر�ض
تلك التدابري مبزيد من التفا�صيل من خالل خم�سة ركائز تت�ض ّمن �إجراءات عملية لدعم تنفيذ بروتوكول
االجتار بالأ�شخا�ص.
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf

الأداة  -1فهم ظاهرة تهريب املهاجرين

الأمم املتحدة .قانون منوذجي ملكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض .رقم املبيع A.09.V.11

اأع ّد القانون النموذجي ملكافحة الجتار بالأ�ضخا�ض بغية تقدمي امل�ضاعدة اإىل الدول يف تنفيذ الأحكام الواردة
يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�ضخا�ض ،وبخا�ضة الن�ضاء والأطفال ،املك ّمل لتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ويهدف هذا القانون اإىل تي�ضري ا�ضتعرا�ض الت�ضريعات القائمة
وتعديلها واعتماد ت�ضريعات جديدة .ول ينح�ضر نطاق هذا القانون يف م�ضائل جترمي الجتار بالأ�ضخا�ض
واجلرائم ذات ال�ضلة ،بل يتناول اأي�ضا امل�ضاعدة املق ّدمة اإىل ال�ضحايا مبختلف جوانبها ،والتعاون فيما بني
خمتلف ال�ضلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية .وي�ضاحب كل حكم من اأحكام هذا القانون تعليق
مف�ضل يتيح للم�ض ّرعني ،ح�ضب القت�ضاء ،ع ّدة خيارات وم�ضادر قانونية واأمثلة.
ّ
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf

The effectiveness of legal frameworks and anti-trafficking legislation.

اأُع ّدت ورقة املعلومات الأ�ضا�ضية هذه حول فعالية الأطر القانونية وت�ضريعات مكافحة الجتار من اأجل منتدى
فيينا ملكافحة الجتار بالب�ضر ،فيينا� 15-13 ،ضباط/فرباير  .2008وهي متاحة على العنوان التايل:

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP023TheEffectivenessofLegalFr

.ameworks.pdf
وتق ّدم هذه الورقة نظرة عامة عن تنفيذ بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ض على ال�ضعيد الوطني وتطرح بع�ض
امل�ضائل الرئي�ضية للنقا�ض.

املبادرة العاملية ملكافحة الجتار بالب�ضر
ُ�ض ِّممت املبادرة العاملية ملكافحة الجتار بالب�ضر لتعزيز املكافحة العاملية للجتار بالأ�ضخا�ض ،ا�ضتناد ًا اإىل
التفاقات الدولية املربمة يف اإطار الأمم املتحدة .وكان مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
قد اأطلق هذه املبادرة يف اآذار/مار�ض  2007بف�ضل منحة من الإمارات العربية املتحدة .ويتعاون يف اإدارة
املبادرة كل من منظمة العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة ومفو�ضية
الأمم املتحدة حلقوق الإن�ضان ومنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا .ويعمل القائمون على املبادرة مع جميع
اأ�ضحاب امل�ضلحة من حكومات ومن�ضاآت جتارية واأو�ضاط اأكادميية واملجتمع املدين وو�ضائط الإعلم ،بحيث
تدعم كل هذه اجلهات بع�ضها بع�ض ًا وتُقيم �ضراكات جديدة وتط ّور اأدوات ف ّعالة ل�ضتخدامها يف مكافحة
الجتار بالأ�ضخا�ض.
www.ungift.org
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  12-1التفريق بني تهريب املهاجرين
واالجتار بالأ�شخا�ص	
من املهم التفريق بني جرميتي االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين لثالثة �أ�سباب:
�أنَّ �أركان كل من ا ُ
جلرمني خمتلفة
�أنَّ تدابري الت�صدي املطلوبة وامل�ساعدة الالزمة تختلف ح�سب اجلرمية املرتكبة
 �أنَّ اعتبار �شخ�ص ما �ضحي َة تهريب للمهاجرين �أو �ضحي َة اجتار بالب�شر له �آثار خطرية على ال�شخ�ص
املعني.

ما هي االختالفات الرئي�سية بني االجتار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين؟
يف عدد كبري من احلاالت ،قد ي�صعب التمييز بني حالة اجتار بالأ�شخا�ص وحالة تهريب للمهاجرين .فكثري ًا ما تكون
الفوارق بني التهريب واالجتار خف ّية ،كما �أنَّ هاتني اجلرميتني تتداخالن �أحيان ًا .وقد يكون من ال�صعب جد ًا حتديد ما
�إذا كانت احلالة اجتار ًا ب�أ�شخا�ص �أم تهريب ًا ملهاجرين ،وذلك لأ�سباب ع ّدة ،هي:
 قد يبد�أ بع�ض الأ�شخا�ص املتجر بهم رحلتهم باملوافقة على �أن يه َّربوا �إىل بلد ما ب�صورة غري م�شروعة،
ولكنهم يجدون �أنف�سهم ،يف مرحلة الحقة من العملية ،عر�ضة للخداع �أو الق�سر �أو الإجبار على تق ّبل و�ضع
ا�ستغاليل (ك�أن ُيجربوا ،مث ًال ،على العمل مقابل �أجور زهيدة جد ًا ل�سداد تكاليف نقلهم)
 قد يعر�ض املتجرون على �ضحاياهم املحتملني "فر�صة" تبدو لهم �أ�شبه بالتهريب� .إذ قد ُيطلب منهم �أن
املتجر يكون قد عزم منذ البداية على ا�ستغالل ال�ضحية.
ي�شاركوا �أ�شخا�ص ًا مه َّربني يف دفع الأتعاب .ولكن ِ
ففر�ض الأتعاب هو جزء من عملية اخلداع وطريقة احتيالية لك�سب املزيد من املال.
 قد ال يكون التهريب هو الق�صد ّ
املخطط له يف البداية ولكن رمبا ت�سنح للمه ِّربني/املتجرين يف مرحلة ما
من العملية فر�صة "ي�صعب تفويتها" لالجتار بالأ�شخا�ص.
 قد ي�ستخدم املجرمون دروب و�أ�ساليب النقل ذاتها يف عمليات تهريب املهاجرين وعمليات االجتار
بالأ�شخا�ص.
واخلال�صة �أنَّ العملية التي تبد�أ وك�أنها تهريب ملهاجرين قد تتطور �إىل عملية اجتار ب�أ�شخا�ص.
وهناك ثالثة فوارق رئي�سية بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص ،ميكن تلخي�صها على النحو التايل:
38
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 -1ال�ضتغلل
يتمثل اأحد املو ّؤ�ضرات الهامة لتحديد حالة تهريب املهاجرين يف الو�ضيلة التي ي�ضتخدمها املجرمون يف حت�ضيل
اإيراداتهم .فال�ضتغلل هو امل�ضدر الرئي�ضي للربح وهو ،من َثم ،الغر�ض الرئي�ضي للجتار بالأ�ضخا�ض .اأما يف
حالة تهريب املهاجرين ،فل يكون يف نية امله ِّرب ا�ضتغلل املهاجر امله َّرب بعد متكينه من الدخول اإىل بلد ما
اأو املكوث فيه ب�ضورة غري م�ضروعة .فمن املعتاد اأن يتقا�ضى مه ِّربو املهاجرين اأتعابهم مق َّدم ًا ،اأو عند و�ضول
املهاجر امله َّرب ،من املهاجر امله َّرب نف�ضه اأو من و�ضطاء .وجتدر الإ�ضارة اأي�ض ًا اإىل اأنَّ املهاجرين امله َّربني ل
يدفعون اأحيان ًا كامل اأتعاب عملية التهريب عند بدء العملية؛ وتاأخري الدفع يعر�ض املهاجرين امله َّربني خلطر
ال�ضتغلل من جانب امله ِّربني .وبعبارة اأخرى ،عادة ما تنتهي العلقة بني امله ِّرب واملهاجر امله َّرب بعد تدبري
الدخول غري امل�ضروع اأو الإقامة غري امل�ضروعة .اأما يف عملية الجتار بالأ�ضخا�ض ،فاإنَّ الأرباح تتاأتى اأ�ضا�ض ًا عن
طريق ال�ضتغلل .وقد متتد مرحلة ال�ضتغلل ل�ضنوات عدة.
بل اإنَّ ال�ضتغلل ميكن اأن ي�ضمل "بيع" ال�ضحية يف مرحلة ما قبل ا�ضتغللها يف بلد املق�ضد النهائي؛ وعلى كل
حال فاإنَّ ال�ضحية "تباع" لغر�ض ال�ضتغلل.

 -2الدخول غري امل�ضروع اأو الإقامة غري امل�ضروعة ("الطابع عرب الوطني")
يت�ضم تهريب املهاجرين دائم ًا ببعد عرب وطني ينطوي على النتقال بني بلدين على الأقل .والهدف من تهريب
املهاجرين اأو ال�ضلوك املت�ضل به هو دائم ًا تي�ضري انتقال �ضخ�ض ما ب�ضورة غري م�ضروعة من بلد ما اإىل بلد
اآخر اأو تي�ضري اإقامته يف ذلك البلد .اأما الجتار بالأ�ضخا�ض ،فقد يحدث بنقل اأ�ضخا�ض عرب احلدود ولكنه قد
يحدث اأي�ض ًا �ضمن البلد الواحد ،فيقت�ضر الأمر على اأخذ ال�ضخ�ض اإىل مكان اآخر بغر�ض ا�ضتغلله .والواقع اأنَّ
�ضحايا الجتار غالب ًا ما ُيتجر بهم داخل بلدانهم الأ�ضلية.

 -3املوافقة
ل ينطوي تهريب املهاجرين وال�ضلوك املت�ضل به بال�ضرورة على اإيذاء للمهاجر امله َّرب .وعادة ما تنطوي عملية
التهريب على موافقة الأ�ضخا�ض امله ّربني .بيد اأنَّ جرائم اأخرى غالب ًا ما تُر َت َك ُب يف حق املهاجرين امله ّربني اأثناء
عملية التهريب ،مثل جرائم العنف اأو جرائم ينتج عنها تعري�ض حياة املهاجرين امله ّربني للخطر .وقد يرتاجع
املهاجرون امله ّربون عن موافقتهم اأثناء عملية التهريب (اإن وجدوا ،على �ضبيل املثال ،اأنَّ ظروف النقل خطرة
جد ًا) ولكنهم قد يجربون بعدها على موا�ضلة امل�ضاركة يف عملية التهريب (باإجبارهم ،مث ًل ،على ركوب زورق
يت�ضرب اإليه املاء اأو ركوب �ضاحنة مكتظة).
اأما الجتار بالأ�ضخا�ض ،على نقي�ض تهريب املهاجرين ،فهو ميثل دائم ًا جرمية يف حق ال�ضخ�ض .ف�ضحايا
الجتار اإما اأنهم ل يعطون موافقتهم اأبد ًا—عندما ُيختطفون اأو ُيباعون ،على �ضبيل املثال—اأو اأنَّ موافقتهم،
اإذا كانوا قد اأعطوها يف بداية الأمر ،ت�ضبح بل معنى ،نظر ًا ل�ضتخدام املتجرين اخلداع اأو العنف يف فر�ض
�ضيطرتهم على �ضحاياهم.
ّ
وتو�ضح درا�ضة احلالة التالية حالة اجتار باأ�ضخا�ض بداأت من منظور ال�ضحية كهجرة.
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درا�سة حالة" :نوك"

نوك امر�أة من جنوب �شرق �آ�سيا يف الع�شرين من عمرها .وهي �أرملة تعيل طفليها ال�صغريين ببيع اخل�ضروات .وذاتَ
يوم ،ات�صلت بها �صديقتها بات .وقالت �إنها ميكن �أن جتد لنوك عم ًال كخادمة منـزلية يف بلد جماور ،حيث ميكنها
احل�صول على � 10أ�ضعاف دخلها ال�شهري احلايل .ووعدتها ب�أن تتوىل كل ترتيبات �سفرها ودفع تكاليف الرحلة �إذا
وافقت نوك على ت�سديد تلك التكاليف عندما تبد�أ عملها اجلديد.
ر�أت نوك �أنَّ الدخل الإ�ضايف �سيفيد �أ�سرتها ،فرتكت طفليها يف رعاية �أمها ،وبد�أت رحلتها يف حافلة ب�صحبة بات.
مل يكن لدى نوك جواز �سفر ،ولكن بات طم�أنتها �إىل �أنها لن حتتاج �إليه لأنَّ لها �أ�صدقاء عند احلدود .وقبل عدة
�أميال من احلدود ،غادرت املر�أتان احلافلة وانتظرتا يف مقهى على جانب الطريق �إىل �أن ان�ضم �إليهما �سائق �شاحنة
ُيدعى تيم .وفوجئت نوك ب�أنَّ بات دفعت �إىل تيم مبلغ ًا كبري ًا من املال قبل �أن يركبا ال�شاحنة معه ويوا�صال رحلتهما
�إىل احلدود .وعربتا احلدود دون �أيِّ م�شاكل ،متام ًا كما وعدت بات .وكانت هذه هي املرة الأوىل التي تَعرب فيها نوك
� َّأي حدود عن علم منها �أثناء رحلتها .كان تان� ،سائق ال�شاحنة ،ودود ًا ولكنه طلب من نوك �أن ت�سافر يف مق�صورة
ال�شاحنة اخللفية املغلقة تفادي ًا للم�شاكل عند احلدود التالية .كان املكان يف م� ّؤخرة ال�شاحنة مظلم ًا وحار ًا وغري مريح
على الإطالق ،لكن نوك وافقت على ذلك لأنه لي�س لديها جواز �سفر وال ميكنها �أن تعتمد �إال على ن�صيحته وثقتها
ب�صداقة بات .كانت رحلة نوك يف مق�صورة ال�شاحنة اخللفية طويلة وانتهت بها �إىل حقل خال بجانب نهر عري�ض،
التقت فيه بات وال�سائق تان ب�أربعة رجال.
ثم �أخذ الرجال الأربعة نوك عرب النهر ،وقيل لنوك �إنها الآن يف البلد الذي كانت تق�صده .و�أمروها ب�أن تركب يف
م� ّؤخرة �شاحنة كانت تنتظر على جانب النهر .وكانت هناك يف م�ؤخرة ال�شاحنة �سبع ن�ساء �أخريات� .شعرت نوك
باخلوف ومل تعد تعتقد ب�أنها �ستح�صل على العمل املوعود ،وعندما رف�ضت ال�صعود �إىل ال�شاحنة ،هدّدها �أحد الرجال
مب�سد�س .و�سافر الرجال الأربعة يف املق�صورة الأمامية لل�سيارة .و�أُخذت نوك والن�ساء الأخريات �إىل منزل خ�صو�صي
يف منطقة ح�ضرية تابعة ملدينة كربى .وعلى مدى عدة �أ�سابيع ،تعدّى الرجال الأربعة على الن�ساء ج�سدي ًا وجن�سي ًا
مرات متكررة .ومل ي�سمحوا لهن مبغادرة املكان .وقال �أحد الرجال لنوك �إنها �إذا هربت ف�سوف تلقي بها ال�شرطة يف
ال�سجن ،لأنها موجودة يف ذلك البلد دون جواز �سفر ،و�أنها لن ترى طفليها �أبد ًا بعد ذلك .كما هدّدها بالعثور على
طفليها واالجتار بهما �إذا ما حاولت الهرب .وظل رجال �آخرون يزورون املنزل ،وجترب نوك على ممار�سة اجلن�س
معهم ويتلقى اخلاطفون الأربعة مبالغ لقاء ذلك .وال ي�سمح لها باالحتفاظ ب�أي مبلغ من املال وال مبغادرة املبنى.

الأداة  -1فهم ظاهرة تهريب املهاجرين
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الجتار بالأ�سخا�ص وتهريب املهاجرين
(ح�سب جترميهما يف القانون الدو)
الجتار
Trafficking
in
persons
أ�ضخا�ض
بال

exploitation,أ�ضخا�ض اأو
الفعل :جتنيد ا
Purpose:
نقلهمwhich
includes
exploiting the
prostitution
of others,
تنقيلهم اأو اإيواوؤهم
اأو
sexual exploitation,
forced labour, slavery
اأو ا�ضتقبالهم
or similar practices,
and the removal of
organs

التهديد بالقوة
orالو�ضيلة:
Means:
the threat
use
of force,
coercion,
الق�ضر اأو
ا�ضتعمالها اأو
اأو
abduction,
fraud,
اخلداع
أو
ا
الحتيال
أو
ا
الختطاف
deception, abuse of
ا�ضتغلل
اأو ا�ضتغلل
ال�ضلطةorاأوpower
vulnerability,
إعطاء اأو
ا
ب
أو
ا
ا�ضت�ضعاف،
حالة
or giving payments
or
benefits
to
a
person
تلقي مبالغ مالية اأو مزايا من
in control of the victim
�ضخ�ض له �ضيطرة على ال�ضحية

ال�ضتغلل.
الغر�ض:
Action:
the recruitment,
transportation,
 transfer,ا�ضتغلل دعارة
وي�ضمل
harbouring, or receipt of
ال�ضتغلل
الغري اأو
persons
اجلن�ضي ،اأو اخلدمة ق�ضر ًا،
اأو ال�ضرتقاق اأو املمار�ضات
ال�ضبيهة بالرق ،اأو نـزع
الأع�ضاء

تهريب املهاجرين
Smuggling
of
migrants
وال�ضلوك
املت�ضل به
and
related
conduct

تدبري دخول غري
م�ضروع اأو اإقامة غري
م�ضروعة ل�ضخ�ض ما

For financial or other
material gain

للح�ضول على منفعة
Procurement of
مادية
منفعة
مالية اأو
illegal
entry
or
أخرىillegal
residence
ا
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َمراجع ُمق َ
رت َحة
الأمم املتحدة .جمموعة �أدوات مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص( .رقم املبيع .)A.08.V.14
تق ّدم جمموعة الأدوات هذه �إر�شادات وتعر�ض ممار�سات واعدة ومراجع مقرتحة يف جماالت موا�ضيعية من
خمتلف �أنحاء العامل .وتتناول الأداة  2-1من هذا امل�صدر الفرق بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة  1الفروق بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص.
ويجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

موجه �إىل ممار�سي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرَّ ،
العدالة اجلنائية .نيويورك.2009 ،
�أعد هذا الدليل التدريبي وفقا لأحكام بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ومع �أنَّ الغر�ض من هذا الدليل هو دعم تدابري منع االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنَّ
الدرو�س امل�ستخل�صة الواردة فيه تنطبق على م�س�ألة تهريب املهاجرين.
ويدر�س الف�صل  1من هذا الدليل التدريبي خمتلف تعاريف االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.
وملزيد من املعلومات عن هذا الدليل التدريبيُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:

.http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/2009/anti-human-trafficking-manual.html
الأمم املتحدة .قانون منوذجي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص( .رقم املبيع .)A.09.V.11
�أع ّد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية القانون النموذجي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص من
�أجل م�ساعدة الدول يف تنفيذ الأحكام الواردة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة
الن�ساء والأطفال ،املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ويهدف هذا القانون
�إىل تي�سري ا�ستعرا�ض الت�شريعات القائمة وتعديلها واعتماد ت�شريعات جديدة .وال ينح�صر نطاق هذا القانون
يف م�سائل جترمي االجتار بالأ�شخا�ص واجلرائم ذات ال�صلة ،بل يتناول �أي�ضا امل�ساعدة املق ّدمة �إىل ال�ضحايا
مبختلف جوانبها ،والتعاون فيما بني خمتلف ال�سلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية .وي�صاحب كل
مف�صل يتيح للم�ش ّرعني ،ح�سب االقت�ضاء ،ع ّدة خيارات وم�صادر قانونية
حكم من �أحكام هذا القانون تعليق ّ
و�أمثلة.
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf

�  13-1أثر التهريب على املهاجرين امله َّربني

قد يتع ّر�ض املهاجر �أثناء رحلة اخلروج من بلده الأ�صلي لظروف غري �إن�سانية .فغالب ًا ما يعامل املهاجر ك�سلعة ويجرب
خم�ص�صة للب�ضائع .فامله ِّرب يهتم بتفادي انك�شاف �أمره �أكرث من
�أثناء الرحلة عرب احلدود على االختباء داخل حاويات ّ
ً
اهتمامه ب�سالمة الأ�شخا�ص امله َّربني ،وغالب ًا ما يرتك وراءه ال�ضعفاء والعاجزين عن ال�سفر ليموتوا .وغالبا ما يتعر�ض
املهاجرون عن طريق البحر لظروف غاية يف اخلطورة على منت قوارب غري �صاحلة للمالحة وال يتو ّفر على متنها ما
يكفي من الطعام وال�شراب والظروف ال�صحية املنا�سبة .ويف كل عام ميوت �آالف الأ�شخا�ص �أثناء حماولتهم �إيجاد حياة
�أف�ضل ب�سبب ظروف ال�سفر اخلطرة وق�ساوة قلوب الأ�شخا�ص الذين ي�ستعني بهم ه�ؤالء ال�ضحايا لتحقيق ذلك الهدف.
ويق�ضي كثري من املهاجرين �أ�سابيع و�أ�شهرا ع ّدة بل و�سنني على طريق الهجرة .وقد تتقطع بهم ال�سبل يف مرحلة
واحدة �أو ع ّدة مراحل من الرحلة .فتوقعات الأ�سرة يف بلد املهاجر الأ�صلي ،وال�ضغط الذي ميار�سه امله ِّربون الذين
يجب ت�سديد �أتعابهم ،والديون التي ترتاكم عليه �أثناء الرحلة كلها �أ�سباب تت�ضافر لتجعل من خيار العودة �إىل الوطن
�أمر ًا غري ممكن .بيد �أنَّ بع�ض املهاجرين لديهم العزمية النف�سية التي متكنهم من التغ ّلب على جميع العقبات و�صو ًال
�إىل مكان تتو ّفر فيه فر�ص �أكرب لتحقيق حياة �أف�ضل.
ويف الأماكن التي يتيه فيها املهاجرون ،غالب ًا ما ينخرطوا يف جمتمع املهاجرين غري ال�شرعيني الذي حتكمه قواعده
و�أعرافه االجتماعية اخلا�صة .وغالب ًا ما تنظم تلك املجتمعات على �أ�سا�س هياكل �سلطات هرمية.

درا�سة حالة :عبور خليج عدن
�أبلغت منظمة "�أطباء بال حدود" ،يف تقرير حزيران/يونيه  2008بعنوان "ال خيار �أمامهم :عبور الالجئني وطالبي
اللجوء واملهاجرين ال�صوماليني والإثيوبيني خلليج عدن" ،عن ال�صعاب ال�شديدة التي يعاين منها النا�س يف هذه
الظروف.
ففي كل �سنة ،يه َّرب �آالف الأ�شخا�ص من النزاعات والعنف واجلفاف والفقر يف ال�صومال و�سائر البلدان املنكوبة
يف القرن الأفريقي عن طريق خليج عدن بحث ًا عن �أمان ن�سبي يف اليمن .ففي عام  ،2007قام حوايل 30 000
�شخ�ص بهذه الرحلة ،وجنح � 20 000آخرون بالو�صول �إىل اليمن �أحياء خالل الأ�شهر اخلم�سة الأوىل من عام .2008
وقد ا�ستعان الكثري من �أولئك الالجئني واملهاجرين بخدمات مه ِّربي مهاجرين لعبور خليج عدن اخلطر .وامله ِّربون
العاملون على هذا اخلط معروفون بوح�شيتهم ،ومعدّل الوفيات مرتفع جد ًا بني امله َّربني.
ويف �أيلول�/سبتمرب  ،2007ن ّفذت منظمة "�أطباء بال حدود" م�شروع ًا على ال�شواطئ اجلنوبية لليمن كان الهدف منه
توفري امل�ساعدة الطبية والنف�سية والإن�سانية للقادمني اجلدد .وقد قدّمت املنظمة امل�ساعدة ل�ستة �آالف الجئ ومهاجر
يف الفرتة ما بني �أيلول�/سبتمرب  2007وني�سان� /أبريل .2008
وك�شفت ال�شهادات التي �سجلتها منظمة "�أطباء بال حدود" النقاب عن حمن مروعة .فاملر�ضى حتدثوا عن حاالت
وفاة؛ وعن ح�شر �أكرث من � 100شخ�ص يف قوارب م�ص ّممة لتحمل � 30أو � 40شخ�ص ًا ،وو�ضع الكثري منهم داخل حاويات
خم�ص�صة للتخزين يف اجلزء ال�سفلي من القارب؛ وحاالت �أجرب فيها �أ�شخا�ص على اجللو�س يف و�ضع معينّ دون
مغلقة ّ
حركة وحرموا من الطعام واملاء .وقد عانى الكثري من املر�ضى من �آالم ب�سبب اجللو�س يف و�ضع ثابت ل�ساعات عديدة؛
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و�أبلغ بع�ضهم عن �آالم يف الردفني ويف �أع�ضائهم التنا�سلية ب�سبب اجللو�س يف ماء البحر ومبالب�س مب ّللة بالبول؛
ال�صفن (وعاء اخل�صية) .وعانى �آخرون من �ضيق يف التنف�س ب�سبب
وعانى بع�ض الرجال من َفقد اجللد عند منطقة ّ
جلو�س �آخرين فوقهم .والظروف داخل احلاوية ال�سفلى (امل�ص ّممة لتخزين الأ�سماك) كانت �أ�سو�أ :فقد كان �أ�شخا�ص
ي�شعرون باالختناق؛ و�آخرون يجل�سون و�سط مياه البحر �أو البول �أو الغائط �أو القيء .وعندما كان بع�ضهم يطلب
ال�صعود �إىل �سطح القارب ،كان امله ِّربون يفر�ضون عليهم مبالغ �إ�ضافية لل�سماح لهم بال�صعود� ،أو يفر�ضون عليهم
تلك املبالغ الإ�ضافية ويدفعونهم �إىل الأ�سفل من جديد� ،أو يكتفون ب�ضربهم ملجرد �أنهم طلبوا ذلك.
ويف  9من �أ�صل  10قوارب� ،أُبلغ عن حاالت �ضرب (لرجال ون�ساء و�أطفال) ب�أدوات كالع�صي والأنابيب وم�شابك
الأحزمة وحتى مب�ؤخرة البنادق وال�سكاكني �أحيان ًا.
و�أبلغت املنظمة عن النتائج الطبية والإن�سانية لتلك الرحلة عرب خليج عدن ،مبا يف ذلك االنتهاكات التي يرتكبها
امله ِّربون .وتلقى املر�ضى العالج للحاالت التالية:
جروح ناجتة عن �ضرب مربح
فقدان �سوائل اجل�سم
م�شاكل تنف�سية
حاالت �صدمة:
  عانى الكثري من املر�ضى من �آالم عامة يف اجل�سم ومن �صداع :وهي عوار�ض ح�سية للآثار النف�سيةللرحلة
 فقدان الأحبة �أثناء الرحلة ملزيد من املناق�شة حول حاالت ال�صدمة ،انظر الق�سم  3-8من الأداة .8الأمرا�ض املنقولة باالت�صال اجلن�سي:
  ذكرت منظمة "�أطباء بال حدود" �أنَّ تزايد حاالت الإ�صابة بالأمرا�ض املنقولة باالت�صال اجلن�سي قدتكون م� ّؤ�شر ًا على العنف اجلن�سي واجلن�ساين
  وقد يكون املهاجرون امله ّربون عر�ضة ب�صورة خا�صة للإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعةالب�شرية.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
منظمة "�أطباء بال حدود" No choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum-seekers and migrants

 ،crossing the Gulf of Adenحزيران/يونيه  .2008هذا التقرير عن عبور الالجئني وطالبي اللجوء
واملهاجرين ال�صوماليني والأثيوبيني خلليج عدن متاح على العنوان التايل:
.http://doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=2821&cat=special-report
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية( People smuggling .تهريب الأ�شخا�ص)� .صحيفة وقائع متاحة على
العنوان التايل.www.interpol.int/Public/ICPO/FactSheets/THB01.pdf :
Fortress Europe

"فورتر�س يوروب" (ح�صن �أوروبا) هو مدونة �إلكرتونية تب ّلغ عن وفيات املهاجرين الذين يحاولون الدخول
�إىل �أوروبا.
http://fortresseurope.blogspot.com
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تهريب املهاجرين من حيث هو ن�شاط جتاري
� َِّإن تهريب املهاجرين ن�شاط غري م�شروع ميكن اعتباره ،عند القيام به ابتغاء حتقيق �أرباح مالية �أو مادية ،نوعا من
�أنواع الأعمال التجارية التي تنطوي على طلب خدمة وتقدمي هذه اخلدمة �إىل زبون مقابل �أجر مايل .وكثري ًا ما
تكون ال�سوق بالغة التعقيد مبا يتو ّفر فيها من خدمات خمتلفة؛ وميكن �أثناء العملية التعاقد مع و�سطاء لأداء بع�ض
اخلدمات �أو تنفيذ بع�ض املراحل .وعلى غرار الأعمال التجارية الأخرى ،ميكن �أن يكون لتناقل الكالم بني النا�س ت�أثري
كبري ،ومن �ش�أن ا�شتهار �أحد مه ِّربي املهاجرين ب�إمكانية التعويل عليه �أن يكفل النجاح الطويل الأمد لعمليات تهريب
املهاجرين التي يقوم بها و�أن يعزّز مزيته التناف�سية.
وت�شمل جوانب �أعمال تهريب املهاجرين التجارية ما يلي:
 �إ�سناد م�س�ؤوليات القيام ببع�ض املهام �أو تنفيذ مراحل من عملية التهريب �إىل جهات �أخرى .وقد ال يع ّد
رفاه الأ�شخا�ص امله َّربني �أمر ًا مهم ًا بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يقومون بتهريبهم.
 ومن جهة �أخرى ،قد يكون من م�صلحة امله ِّرب ،الذي يتخذ من التهريب م�صدر رزق له� ،أن يو ّفر خدمات
ُيع َّول عليها ،لكي ي�شتهر ب�سمعة جيدة بني �صفوف "الزبائن" املحتملني؛ و�إذا مت التعاقد مع ال�شخ�ص املعني
لتنفيذ جزء من عملية التهريب ،فقد يكون من م�صلحته �أن ي�ؤدي عمله جيدا لكي ُي�سند �إليه من�سق العملية
�أداء مهام �أخرى يف �إطار العمليات التالية.
كثري ًا ما يتقا�ضى املن�سقون والو�سطاء عمولة لقاء عملهم.
 كثري ًا ما يتناف�س امله ِّربون على غرار التجار الآخرين :فاملن�سقون يختارون عادة "�أرخ�ص" �أو "�أف�ضل"
العرو�ض �أو يرتكون للمتناف�سني �أمر التو�صل �إىل اتفاقات عملية فيما بينهم�( .أف�ضى ظهور مناف�سة جديدة
�أثناء فرتات النزاع �إىل اتفاقات من قبيل تخ�صي�ص �أيام االثنني والأربعاء مثال لأحد �أفرقة امله ِّربني
وتخ�صي�ص �أيام الثالثاء واخلمي�س لفريق مه ِّربني �آخر).

الوفيات الناجمة عن عمليات التهريب
كثري ًا ما ينفذ مه ِّربو املهاجرين �أن�شطتهم غري امل�شروعة دون �إيالء اهتمام ُيذكر حلياة الأ�شخا�ص الذين دفعتهم
م�شقة احلياة �إىل طلب خدمات امله ِّربني.
وي�صعب تقدير تدفقات املهاجرين غري النظاميني يف جميع �أنحاء العامل تقدير ًا كمي ًا دقيق ًا ،بالنظر �إىل �أنَّ املهاجرين
غري النظاميني يتوارون يف معظم الأحيان ،و�إىل �أنَّ �أن�شطة تهريب املهاجرين جتري يف كثري من الأحيان ب�صورة �سرية.
ويق ّدر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �أنَّ ثمة  300 000مهاجر �أفريقي يحاولون �سنوي ًا الو�صول �إىل
�أوروبا دون �أن تكون لديهم الوثائق املنا�سبة .ونقلت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي" �أن  6 000مهاجر من
�أفريقيا لقوا حتفهم �أو �أ�صبحوا يف عداد املفقودين يف عام  2006وحده خالل �سفرهم بحر ًا �إىل جزر الكناري.
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وتك�شف املقتطفات التالية من التقارير الإخبارية عن �ضخامة �أعداد الوفيات الناجمة عن عمليات تهريب املهاجرين
على نحو يدعو �إىل القلق.

ُعرث على �أربعة وخم�سني �شخ�ص ًا ماتوا ب�سبب االختناق يف �شاحنة كانت تق ّلهم .فقد ُكدِّ �س �أكرث من � 100شخ�ص يف
وع ُ
ر�ضها مرتان .و�أُ�صيب العديد من الناجني ب�أمرا�ض خطرية نتيج ًة لتج ُّفف اجل�سم ونق�ص
حاوية طولها �ستة �أمتار َ
الأوك�سجني .وقد فتح ال�سائق �أبواب املركبة بعد �أن خبط املهاجرون بق َّوة على جدرانها—ولكنه ف َّر على قدميه عندما
ر�أى ما حدث .وقال [الناجون] �إنهم حاولوا �أن يخبطوا بق َّوة على جدران احلاوية ل ُيعلموا ال�سائق ب�أنهم ميوتون ،لكنه
� َأم َرهم بال�سكوت لأنَّ ال�شرطة �سوف ت�سمعهم عند عبور نقاط التفتي�ش .وروى �أحد الناجني ،وكان عمره � 30سن ًة� ،أنه
كان يعتقد �أنَّ اجلميع �سوف ميوتون يف ال�شاحنة" :لقد ظننت �أنَّ اجلميع �سيموتون .وظننت �أنني �س�أموت .ولو وا�صلت
ال�شاحنة �سريها ملدة  30دقيق ًة �أخرى ،لكنت قد هلكت بالت�أكيد".
امل�صدر :هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي".

كانت ترتدي بنطلون جينـز وبلوزة .وكانت الرغوة حول فمها دلي ًال على النوبة التي �أ�صابتها .ومع �أنها مل تكن قد
َم َ�شت �سوى يوم ون�صف يوم ،ف�إنَّ حالتها اجل�سدية وعدم تناولها ما يكفي من املاء والطعام ،جعالها عر�ض ًة للموت يف
ال�صحراء .ويف �آخر مكاملة هاتفية مع �أهلها قبل يومني من وفاتها ،قالت "لقد و�صلت �إىل احلدود يا �أبي".
امل�صدر� :صحيفة نيويورك تاميز.

"غرق �ستة ع�شر �شخ�ص ًا يف عطلة نهاية الأ�سبوع يف حوادث قوارب تهريب مهاجرين  ...وروى الركاب �أنَّ القارب
الذي قيل �إنه يحمل � 44شخ�ص ًا قد انقلب يف �ساعة مبكرة من ليلة ال�سبت عندما بد�أ امله ِّربون بدفع الركاب �إىل مياه
البحر قبالة ال�شاطئ  ...فعندما �أخذ امله ِّربون يرغمون الركاب باالرمتاء يف البحر ،انزوى الركاب الذين متلكهم
اخلوف �إىل جانب واحد من القارب مما �أدى �إىل انقالبه".
امل�صدر :مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني.

" ُن�صب � 5 100صليب على احلدود للتذكري باملهاجرين املتوفني  ...فهذه ال�صلبان متثل عدد املهاجرين الذين ُيقدر
�أنهم لقوا حتفهم عند حماولة عبور احلدود خالل ال�سنوات الـ[ 15الأخرية[".
امل�صدر� :شبكة "�سي بي �إ�س" الإخبارية.

الأداة  -1فهم ظاهرة تهريب املهاجرين

" ُعرث اليوم على ع�ضرات اجلثث التي جرفتها املياه اإىل ال�ضاطئ  ...بعد اأن رمى امله ِّربون زهاء  150مهاجر ًا من منت
القوارب اإىل مياه تعج باأ�ضماك القر�ض".
امل�ضدر� :ضحيفة "ذا �ضتار".

"وجد موظفو اجلمارك جثث  58مهاجر ًا اختنقوا خلل رحلة لعبور احلدود دامت خم�ض �ضاعات يف �ضاحنة  ...ومل
يبق قيد احلياة من ركاب هذه ال�ضاحنة اإل �ضخ�ضان".
امل�ضدر� :ضبكة الأنباء "اأ�ضو�ضييتد بري�ض".

َمراجع ُمق َ
رت َحة
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant
.smuggling. Vienna, 2010

تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ال�ضادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ض ّكل
تهريب ًا للمهاجرين وال�ضلوك املت�ضل به ،وت�ضرب اأمثل ًة عملي ًة على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�ضا�ضي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
وامللحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف اإجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�ض ّرية،
وال�ضتخبارات ،وامل�ضائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�ضان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�ضاركية وا�ضعة النطاق �ضاهم فيها خرباء يف ميدان اإنفاذ القانون وامللحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع اأنحاء العامل.
ويجري حالي ًا اإعداد هذا املن�ضور .وللح�ضول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
 ،www.unodc.orgاأو الت�ضال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
Fortress Europe

"فورتر�ض يوروب" (ح�ضن اأوروبا) هو مدونة اإلكرتونية تب ّلغ عن وفيات املهاجرين الذين يحاولون الدخول
اإىل اأوروبا.
http://fortresseurope.blogspot.com
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No_border network

جتمع "�شبكة بال حدود" التقارير الإعالمية عن وفيات املهاجرين الذين يحاولون الدخول �إىل �أوروبا.
www.noborder.org

ال�شبكة الأوروبية املناه�ضة للنعرة القومية والعن�صرية والفا�شية والداعمة للمهاجرين والالجئني
)(UNITED

و�ضعت ال�شبكة الأوروبية املناه�ضة للنعرة القومية والعن�صرية والفا�شية والداعمة للمهاجرين والالجئني قائمة
ب�أ�سماء الأ�شخا�ص الذين لقوا حتفهم يف حماولة الدخول �إىل �أوروبا .وتعزو املنظمة �ضخامة عدد الوفيات
�إىل �إ�ضفاء الطابع الع�سكري على احلدود وقوانني اللجوء و�سيا�سات االحتجاز وعمليات الرتحيل والعقوبات
التي تفر�ض على الناقلني ،مع الت�أكيد على �أن هذه احلوادث لي�ست فريدة من نوعها ،ولكنها ظواهر ناجتة عن
ال�سيا�سات التي مل تعد ت�أخذ يف االعتبار �إن�سانية الأ�شخا�ص الذين يفرون من وطنهم الأم .وقد ُو�ضعت ال�صيغة
النهائية من القائمة يف �أيار/مايو  ،2009وهي متاحة على العنوان التايل:
.www.unitedagainstracism.org/pdfs/listofdeaths.pdf
Karl Eschbach, Jacqueline Hagan and Nestor Rodríguez. Deaths during undocumented migration:
.trends and policy implications in the new era of homeland security

.Defense of the Alien, vol. 26 (2003), pp. 37-52

مركز �أبحاث الهجرة ،جامعة هيو�سنت

يجري مركز �أبحاث الهجرة يف جامعة هيو�سنت درا�سة م�ستمرة لوفيات املهاجرين الذين ال يحملون �أوراق ًا
ر�سمية يف احلدود اجلنوبية الغربية للواليات املتحدة منذ عام  1995من خالل القيام ب�أعمال ميدانية وبحوث
كمية ).(Eschbach and others, 1999; Eschbach, Hagan and Rodríguez, 2001
و�شملت الأعمال امليدانية �إجراء مقابالت مع عنا�صر الدوريات احلدودية ،و�أفراد من القائمني بالفحو�ص
الطبية ،ومديري خدمات الدفن ،وموظفي �إنفاذ القانون املحليني ،واملهاجرين الذين ال يحملون �أوراق ًا ر�سمية،
واملدافعني عن حقوق الإن�سان .و�سعى القائمون بهذه املقابالت من خالل املعلومات التي ح�صلوا عليها خاللها
�إىل الإحاطة بعدد وفيات املهاجرين و�أ�سبابها يف كل منطقة على طول احلدود .وي�شمل العن�صر الكمي درا�سة
موحد.
منهجية لالجتاهات فيما يتعلق بالوفيات غري املو ّثقة على كامل طول احلدود با�ستخدام م�صدر بيانات َّ
www.class.uh.edu/cir/

منظمة هيومن رايت�س ووت�ش .خماطر �سيناء :الأخطار التي تواجه املهاجرين والالجئني وملتم�سي اللجوء يف
م�صر و�إ�سرائيل .نيويورك.2008 ،
منذ عام  ،2006مر �أكرث من  000 13من الالجئني وطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين من م�صر وعربوا
احلدود يف �سيناء ليدخلوا �إىل �إ�سرائيل .وو�صلت غالبيتهم �إىل �إ�سرائيل يف مطلع عام 2007؛ ويف مطلع عام
 ،2008قيل �إنَّ �أكرث من � 100شخ�ص يف الليلة كانوا يعربون احلدود يف بع�ض الأحيان.
املن�شور متاح على العنوان التايل.http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/egypt1108arweb.pdf :
جلنة الواليات املتحدة املعنية باحلقوق املدنيةTragedy along the Arizona-Mexico border: undocumented.
immigrants face the desert. Briefing before the Arizona Advisory Committee to the United States
 .Commission on Civil Rights, Tucson, Arizona, 23 August 2002متاح على العنوان التايل:

.www.law.umaryland.edu/marshall/usccr/documents/cr182t67b.pdf

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.13-81146—May 2013









ت�س َّنى �إ�صدار هذا املن�شور بف�ضل تربع من االحتاد الأوروبي.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
فيينا
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الأداة 2

اجلهات القائمة بتهريب
املهاجرين وعمليات التهريب

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.

املحتويات
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ملحة عامة

ق�س َم ٌة �إىل ت�سعة �أق�سام على النحو
الأداة  ،2املعنونة "اجلهات القائمة بتهريب املهاجرين وعمليات التهريب" ُم َّ
التايل:
 1-2يعر�ض ملحة عامة عن اجلهات القائمة بتهريب املهاجرين ودورها يف هذا التهريب؛
 2-2يتناول ال�سمات املتنوعة للمهاجرين امله َّربني؛
 3-2يدر�س الأ�شكال املختلفة لتهريب املهاجرين؛
 4-2يبحث دور �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق يف تهريب املهاجرين؛
 5-2يربز الدور الرئي�سي للف�ساد يف تهريب املهاجرين؛
 6-2يلفت االنتباه �إىل بع�ض املعامالت املالية الرئي�سية التي تنطوي عليها عملية التهريب؛
 7-2و 8-2و 9-2ت�صف عمليات تهريب املهاجرين بر ًا وبحر ًا وجو ًا.
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  1-2ملحة عامة عن اجلهات القائمة بتهريب املهاجرين
ودورها يف هذا التهريب
ميكن �أن ينخرط يف عملية تهريب املهاجرين عدد من اجلهات الفاعلة التي تقوم بطائفة من الأدوار .فامله ِّربون الذين
يعملون على نطاق �ضيق يقومون عموم ًا بالرتتيب جلميع جوانب عملية التهريب ب�أنف�سهم بد ًال من اال�ستعانة بجهات
فاعلة �أخرى يف �سياق العملية� .أما يف �شبكات التهريب العاملة على نطاق �أو�سع ،فثمة تق�سيم وا�ضح للعمل بني اجلهات
الفاعلة امل�شاركة.
وكثري ًا ما ميثل الأفراد ،الذين يرت�أ�سون �شبكات تهريب املهاجرين ،اجلهات الفاعلة التي يكون من الأ�صعب حتديد
هويتها وتقدميها �إىل العدالة .وما مل يو�ضع حد لأن�شطة هذه اجلهات الفاعلة ،ف�إنَّ تهريب املهاجرين �سي�ستمر.
ويرد فيما يلي عر�ض لبع�ض الأدوار التي تقوم بها اجلهات الفاعلة ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين.

املن�سقون/املنظمون
ّ

الدور
املن�سق �أو ِّ
املنظم هو ال�شخ�ص الذي يتوىل امل�س�ؤولية العامة عن عملية التهريب ،وهو ي�شبه يف ذلك �إىل حد بعيد مدير
ّ
�شركة .وقد يقوم ب�أعمال منها �إ�صدار التوجيهات �إىل �سائر الأفراد امل�شاركني يف العملية �أو ا�ستخدامهم �أو التعاقد
املن�سق/املنظم على العملية ب�أكملها ،وميكن �أن يعني مه ِّربني لتنفيذ عملية تهريب �أو جزء
معهم من الباطن .وي�شرف ّ
معينَّ منها ،و�أن يختار الطريق وو�سيلة �أو و�سائل النقل التي �ستُ�ستخدم ،و�أن يتّخذ الرتتيبات اخلا�صة ب�أماكن الإقامة.
للمن�سق/املنظم ات�صاالت عديدة.
ويكون ّ

العالقات
من�سقني/منظمني يتعاونون فيما بينهم التخاذ
من�سق/منظم واحد �أو ع ّدة ّ
ميكن �أن يقوم بتنظيم عملية تهريب كاملة ّ
الرتتيبات الالزمة.
وي�صعب عادة جمع �أدلة وافية �ضد ه�ؤالء املن�سقني/املنظمني .فكثريا ما ي�ستعينون "مب�ستخدَ مني" يقومون بدور �أكرث
املن�سق/املنظم باملعلومات ح�سب االقت�ضاء.
ات�سام ًا بالطابع العملي يف العملية ويب ّلغون ّ

املج ِّندون

الدور
يروج املج ِّندون "خلدماتهم" ويقيمون ات�صاالت بني امله ِّربني واملهاجرين املحتملني الذين يبحثون عن �سبل للهجرة.
وكثري ًا ما يغري املج ِّندون ه�ؤالء الأ�شخا�ص بالهجرة غري امل�شروعة عن طريق تعمد تزويدهم مبعلومات م�ضللة عن
عملية الهجرة والظروف ال�سائدة يف بلد املق�صد .وهم يحتالون على الأ�شخا�ص ال�ضعفاء وي�ستغلون �ضعفهم .وقد
يجمع املج ِّندون من املهاجرين امله َّربني ر�سوما �أولية من �أجل نقلهم ،وقد ي�ستعينون �أي�ضا بخدمات �أ�شخا�ص ال يقومون
ب�صورة مبا�شرة بتجنيد مهاجرين لتهريبهم بل يقدِّ مون معلومات عن �أماكن وجود املهاجرين املحتملني.
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العالقات
كثريا ما يتعاون املج ِّندون مع �أكرث من مه ِّرب واحد .وهم يقيمون يف العديد من احلاالت يف البلد الأ�صلي �أو بلد
املق�صد ،ويجيدون لغة املهاجرين وقد يعرفون املهاجرين �شخ�صي ًا.

الناقلون/املر�شدون

الدور
ين ّفذ الناقلون �أو املر�شدون اجلزء العملي من عملية التهريب من خالل �إر�شاد املهاجرين ومرافقتهم على الطريق عرب
حدود بلد واحد �أو �أكرث .وميكن �أن ُي�س َّلم املهاجرون امله َّربون �إىل ناقل/مر�شد �إىل �آخر يف خمتلف مراحل ال�سفر.
ويف حاالت عديدة ،يكون الناقلون/املر�شدون من املناطق احلدودية وعلى معرفة جيدة باللغة املحلية .وعندما يجري
اعرتا�ضهم يف �سياق تهريبهم للمهاجرين ،كثريا ما يحاولون التخفي كواحد من املهاجرين.
وبالنظر �إىل �سهولة اال�ستعانة بالناقلني/املر�شدين ،ف�إنَّ فقدانهم من ال�شبكة ال يع ّر�ض بال�ضرورة عملية التهريب
لأي خطر حقيقي .لكنهم ي�ؤدون دور ًا رئي�سي ًا يف جناح �أو ف�شل املهاجرين يف عبور احلدود ،ويحتلون مركز ًا مي ّكنهم
من �إ�ساءة معاملة املهاجرين امله ّربني �أو ا�ستغاللهم .وكثري ًا ما يكون لدور الناقل/املر�شد �أكرب �أثر على �شهرة �شبكة
التهريب برمتها.

العالقات

ال ي�ش ّكل الناقلون/املر�شدون دائم ًا جزء ًا من �شبكة تهريب وا�سعة النطاق؛ فبع�ضهم يق ّدم خدمات ح�سب االحتياجات
�أو يبحث عن زبائن حمتملني يف املناطق احلدودية (مبا يف ذلك يف حمطات احلافالت �أو على اجل�سور يف املناطق
احلدودية).

امل�ستطلعون وال�سائقون وال�سعاة واملن ّفذون

الدور
خم�ص�صة ت�ش ّكل جزء ًا من عملية التهريب .فامل�ستطلعون على �سبيل
ي�ؤدي امل�ستطلعون وال�سائقون وال�سعاة وظائف ّ
املثال يتولون م�س�ؤولية توفري معلومات حمددة عن نقاط تفتي�ش ال�شرطة �أو حر�س احلدود �أو القوات الع�سكرية .وكثرياً
ما ي�سافر امل�ستطلعون قبل �سفر ال�سيارة التي تقل املهاجرين امله َّربني ويتوا�صلون معها عن طريق الهاتف املحمول
للتحذير من نقاط التفتي�ش املحتملة.
واملن ّفذون هم امل�س�ؤولون عن حماية العملية ،وقد ي�ستخدمون لهذه الغاية التهديد �أو العنف �ضد املهاجرين امله َّربني من
�أجل منعهم من �إ�صدار �ضو�ضاء �أو كرثة التحرك �أثناء ال�سفر.

مقدِّمو اخلدمات

الدور
املخ�ص�صة يف �أغلب الأحيان �صالت را�سخة مع امله ِّربني ويتقا�ضون ح�صة من العائدات
يكون ملقدِّ مي اخلدمات
َّ
املت�أتية من عملية التهريب لقاء الدور الذي ي�ضطلعون به .وهم يتعاونون يف كثري من احلاالت مع �أكرث من �شبكة �أو
جمموعة تهريب واحدة من �أجل زيادة تواتر الطلب على خدماتهم �إىل �أق�صى حد ممكن ،ومن َثم زيادة �إيراداتهم
من �أعمال التهريب .وعلى �سبيل املثال ،قد يكون �أ�صحاب القوارب �أو �صانعوها متواطئني يف ا�ستخدام قواربهم يف
تهريب املهاجرين.
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وقد يتلقى املوظفون العموميون الفا�سدون ،مبن فيهم الفا�سدون من �شرطة احلدود واجلنود وموظفي الهجرة وموظفي
ال�سفارات والقن�صليات وال�شرطة يف املرافئ ،ر�شوة لغ�ض النظر عن عملية التهريب �أو تي�سريها بطرائق �أخرى.
أ�صحاب فندق �أو منزل �أو �شقة (�أو املقيمون فيها) مه ِّربي املهاجرين واملهاجرين امله َّربني .وقد يكون
وقد ي�ؤوي �
ُ
�أ�صحاب الفنادق معاونني مفيدين للغاية عندما يحتاج امله ِّربون �إىل �أماكن لإقامة جمموعة كبرية من املهاجرين.
وقد ي�ضطلع �أفراد �آخرون بدور يف تي�سري عملية التهريب لقاء �أموال ،ومنهم:
مز ّورو جوازات ال�سفر والت�أ�شريات و�سائر وثائق ال�سفر والهجرة
�سائقو قطارات
�سائقو �سيارات �أجرة
وكالء �أ�سفار
موظفو �شركات طريان
�أ�صحاب قوارب �أو مركبات �أخرى
�أ�شخا�ص م�س�ؤولون عن �صيانة املركبات والإمدادات بالوقود
 مم ّولون�/ص ّرافون م�س�ؤولون عن حتويل الأموال املقبو�ضة من املهاجرين امله َّربني �إىل امله ِّرب (امله ِّربني)
عند �إجناز عملية تهريبهم بنجاح .وقد يكون املم ّولون/ال�ص ّرافون من مالكي الأعمال التجارية امل�شروعة
�أو العاملني فيها (�أ�صحاب متاجر مثال).
وجتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إىل �أنَّ بع�ض الأفراد يي�سرون عملية التهريب عن غري علم (مثل �سائقي �سيارات الأجرة) ،يف
حني قد يكون بع�ضهم الآخر على علم ب�أنهم يقومون بدور غري مبا�شر يف عملية التهريب ولكنهم يغ�ضون النظر (ك�أن
يكون �سائق �سيارة الأجرة على علم ب�أنه ينقل مهاجر ًا مه َّرب ًا �إىل منزل �آمن لكنه قد يعتقد ب�أنَّ هذا الأمر ال يخ�صه).

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Chin, Ko-Lin (2001). The social organisation of Chinese human smuggling. In Global Human
Smuggling: Comparative Perspectives, Rey Koslowski and David Kyle, eds. Baltimore: John

.Hopkins University Press
Chin, Ko-Lin, and Sheldon Zhang. Characteristics of Chinese human smugglers. NIJ Research
in Brief, August 2004. Washington, D.C.: United States Department of Justice, Office of Justice

 .Programsمتاح على العنوان التايل .www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/204989.pdf
Nilufer Narli, Ayse. Human Trafficking and Smuggling: the Process, the Actors and the Victim
Profile. In Trafficking in Persons in South East Europe - a Threat to Human Security. Vienna:

.National Defence Academy and Bureau for Security Policy, 2006
Van Liempt, Ilse (2007). Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling. Policy Brief

) .No. 3. Amsterdam: International Migration, Integration and Social Cohesion (IMISCOEمتاح
على العنوان التايل.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB3-Liempt.pdf :
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ي�ستهدف موجز ال�سيا�سات هذا مق ّرري ال�سيا�سات الذين ُيعنون مب�سائل الهجرة غري النظامية واللجوء .وهو
يلفت االهتمام �إىل الآفاق البديلة لتهريب املهاجرين ،والت�صورات االجتماعية لهذا التهريب ،واحلاجة �إىل
زيادة االهتمام بتنوع عمليات التهريب وبالظروف املع ّقدة التي تف�ضي �إىل تهريب املهاجرين.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل.
رجى زيارة املوقع التايل:
ويجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،ي َ
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant
.smuggling. Vienna, 2010

ُتقدِّ م هذه الورق ُة الوجيزة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل
تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

2-2

		
�سمات املهاجرين امله َّربني

ي�صعب حتديد مالمح عامة للمهاجرين امله َّربني ،لأنَّ املعلومات املتو ّفرة حالي ًا م�شتتة للغاية وبعيدة عن االكتمال ،ولأنَّ
االجتاهات العاملية يف جمال الهجرة تتغري با�ستمرار.
وقد يكون املهاجرون امله َّربون رجاال �أو ن�ساء �أو �أطفاال ،بيد �أنَّ العديد من الدرا�سات التي �أجريت يف مناطق �شتى من
العامل �أظهرت �أنَّ غالبية ه�ؤالء املهاجرين هم من ال�شبان ،وهو اجتاه يعزى �إىل حد ما �إىل توقع قيام الرجال يف كثري
من املجتمعات ب�إعالة �أ�سرهم .غري �أنَّ الكتابات املتاحة ب�ش�أن الهجرة ت�شري �إىل �أنَّ عدد املهاجرات �آخذ يف االزدياد.
التوجه� ،إ َّال �أنَّ املهاجرات املتعلمات غري
وير ّكز الكثري من هذه املن�شورات على الفقر باعتباره عام ًال رئي�سي ًا يف هذا ّ
املنحدرات من بيئة فقرية ي�ش ّكلن ن�سبة متزايدة باطراد من املهاجرين غري ال�شرعيني.
وي�سعى كثري من املهاجرين امله َّربني �إىل الهروب من الفقر �أو الكوارث الطبيعية �أو النزاعات �أو انعدام الفر�ص،
للح�صول على �أمور منها العمل �أو وظيفة جيدة الأجر .وي�سعى مهاجرون �آخرون �إىل احل�صول على حق اللجوء .ولئن
كان العديد من ه�ؤالء املهاجرين من الفقراء وغري املتعلمني ،ف�إنَّ بع�ضهم من مثقفي الطبقة الو�سطى .ويف كثري من
احلاالت ،ف�إنَّ عدم وجود �إمكانيات للهجرة ب�صفة �شرعية هو الذي يدفع ببع�ض املهاجرين �إىل التما�س احل�صول على
خدمات امله ِّربني.
وقد �أ�شارت بع�ض البحوث �إىل �أنَّ الأ�صل العرقي للمهاجرين امله َّربني ي�ؤدي دور ًا يف حتديد اجلهة القائمة بتهريبهم،
وطريقة التعامل معهم من جانب امله ِّربني ،وطريقة تنظيم �أنف�سهم يف الطريق ،و�أحيان ًا يف حتديد الوجهة التي
يق�صدونها.
ويتوقف اختيار طريق الرب �أو البحر �أو اجلو �إىل حد بعيد على الأموال التي تتو ّفر للمهاجرين امله َّربني للقيام برحلتهم.
وي�سلك بع�ض املهاجرين امله َّربني جمموعة من الطرائق املتنوعة لإكمال رحلتهم.

درا�سة حالة :مورغان
"ا�سمي مورغان ،و�سني ثالثون �سنة .وقد حاولت الو�صول �إىل جزر الكناري مرة من قبل ،لكنني ف�شلت؛ و�أنا الآن
يف طريقي لأحاول مرة ثانية .وكانت ال�شرطة الإ�سبانية قد اعرت�ضت القارب الذي كنت على متنه عند و�صولنا �إىل
الياب�سة .و ُو�ضعت قيد االحتجاز ثم ُر ِّحلت �إىل بلدي الأ�صلي ،نيجرييا .ورمبا كانت تلك الرحلة �أ�شد التجارب هو ًال
يف حياتي ،ولو مل تكن ال�سلطات قد التقطتنا َل ُك ّنا قد هلكنا جميعاً .وعلى الرغم من ذلك ،ف�أنا يف طريقي لتجديد
املحاولة ،مرة ثانية.
"�إنَّ احلياة يف نيجرييا �شاقة فثمة فقر مدقع .وال وجود لفر�ص عمل ،وال طعام ،وكل ما هنالك هو الف�ساد� .أنا ال
�أ�ستطيع �أن �أقول كالم ًا كثري ًا عن احلالة هناك لأنني �أخاف على حياة �أفراد �أ�سرتي؛ �أولئك الذين تركتهم خلفي.
لقد مات �أبي و�أنا �صغري ،وكانت احلياة �صعبة على �أ�سرتي منذ ذلك احلني ،فل�ست �أذكر مرة واحدة مل ن�صارع فيها
للح�صول على لقمة العي�ش� .إنه ال بد يل من �أن �أحاول �إيجاد حياة �أف�ضل لنف�سي ،مما ميكنني من �إر�سال نقود �إىل
�أ�سرتي يف الوطن.
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"لقد غادرت مدينة بنن يف نيجرييا يف  11كانون الثاين/يناير  1998وبد�أت رحلتي .و�سافرت برا عرب نيجرييا
علي ال�شرطة
والنيجر وليبيا واجلزائر �إىل املغرب .وعملت حيثما �سنحت يل فر�صة العمل ،بائع ًا وح ّالقا .وقب�ضت ّ
عدة مرات .و�أخربين �صديق يل �أنه ينبغي لنا �أن نذهب �إىل اجلهة الغربية من املغرب حيث ميكننا �أن نلتقي ب�شخ�ص
ي�ساعدنا على الو�صول �إىل جزر الكناري .دفعت �إىل رجل  300يورو ،ف�أخرجني �إىل منطقة �صحراوية مفتوحة كان
فيها �أكرث من � 70أفريقي ًا �آخرين يف انتظار حلظة االنطالق .وركبنا القارب يف � 7آب�/أغ�سط�س  .2002وكان هناك
ثالثة قوارب ،على منت كل منها نحو � 25شخ�صا .وعند انطالق القارب� ،أخذنا نغني ترانيم مو�سيقية دينية لرنفع بها
معنوياتنا .وقد �ساعدنا هذا على عدم التفكري يف اخلطر الذي يحدق بنا .وبعد �ساعات طويلة� ،أخذ الكثري منا يتق ّي�أ،
وكنت واحد ًا من ه�ؤالء .وماتت فتاة �أ�صابها تقي ؤ� �شديد .وال �أ�ستطيع �أن �أتكلم عما حدث جل�سدها .ف�أنا �أحاول �أال �أفكر
يف ذلك �أبد ًا .و�أنا خائف �أي�ض ًا على �سالمتي.
"وبعد �ساعات عديدة من هذه املعاناة ،جاءت موجة �ضخمة فغطت القارب .وبد�أ اجلميع بال�صراخ �إذ �أخذت املياه
تت�سرب �إىل القارب .ظننت �أننا ال بد هالكون .كنا نبكي جميعا ،ومل تكن لدينا � ُّأي فكرة عن االجتاه الذي من�ضي فيه
�أو عن اجلهة التي جئنا منها .كان الكل يف هلع ،ولكن املح ِّرك بد أ� يعمل فج�أة من جديد .وبذل كل منا جهد ًا �شاق ًا
يف �إفراغ القارب من املاء ،ووا�صلنا رحلتنا .وظللنا يف البحر ثالث �أو �أربع �ساعات �أخرى .و�أنا �أتذكر الآن �أين ظننت
كما لو �أنَّ املحيط ظل يفتح فمه ليبتلع قاربنا ثم يلفظه من فمه جمدد ًا .وقد �أنقذتنا ال�شرطة عندما اقرتبنا من
ال�شاطئ .وبعد حلظات من التقاطهم �إيانا جميعاً ،حتطم قاربنا �إىل جز�أين .فلو مل نكن قد أُ�نقذنا لكان هالكنا يف
البحر حمقَّقا� .أما القاربان الآخران فقد اختفيا .وال نعلم حتى الآن ما حدث لهما .وقد بقينا حمتجزين يف اجلزيرة
�أيام ًا كثرية ،لكننا مل ن�سمع �شيئ ًا.
"وبعد عودتي �إىل نيجرييا� ،صارت احلال �أ�سو أ� مما كانت عليه .وبد�أت �أحاول ادخار بع�ض النقود جمدداً .والتقيت
ب�صديق يل كان لديه بع�ض املال ،فاتفقنا على حماولة تكرار الرحلة الثانية .ف�سافرنا من نيجرييا �إىل بنن ،عرب توغو
وبوركينا فا�سو ثم �إىل مايل .وهناك ،دفعنا مبلغ ًا من املال �إىل �سائق �شاحنة لي�أخذنا �إىل املغرب ،ولكنه تركنا و�سط
ال�صحراء يف اجلزائر .وبقينا هناك ملدة يومني دون ماء .هلك بع�ض الأ�شخا�ص ،ومنهم جون� ،صديقي ورفيق �سفري.
ومن ح�سن حظنا �أنَّ ال�سلطات �أنقذتنا جمدداً .وكان �إنقاذنا هذه املرة على يد ال�شرطة اجلزائرية ،التي عرثت علينا
يف ال�صحراء و�أعادتنا �إىل مايل .وكان يف هذا �إنقاذ حلياتي.
"ثم جمعت �أق�صى ما �أمكنني من النقود ،وبد�أت املحاولة من جديد .وه�أنذا الآن ما�ض يف طريقي مرة �أخرى� ،أعمل
حيثما �أمكنني العمل و�أحاول ادخار ما يكفي من النقود لركوب القارب جمدد ًا .و�أنا بالطبع خائف جد ًا من القيام
بتلك الرحلة البحرية مرة �أخرى ،ولكن لي�س �أمامي �سبيل �آخر .ف�أنا و�أمثايل من الأفريقيني الآخرين ن�شعر �أنه ال خيار
علي �أن �أحاول بناء حياة �أف�ضل ،و�أت�ض ّرع �إىل اهلل �أن يكتب يل التوفيق".
لناّ .
امل�صدر :وكالة الأنباء الربيطانية "بي بي �سي"� 12 ،أيلول�/سبتمرب .2006

درا�سة حالة� :سو
"ا�سمي �سو� .أنا مد ِّر�سة يف املدار�س االبتدائية ،من �آ�سيا .لقد تويف والداي ،ويل �شقيق واحد و�شقيقتان .ولدي ابنتان،
�أحدهما عمرها � 8سنوات والثانية � 16شهرا .وقد ُولدت ال�صغرية منهما يف �أوروبا.
"لقد جئت �إىل �أوروبا الغربية لأنني ع�ضو يف املجموعة التي عار�ضت حكومتي .فقبل �أن �أغادر بلدي ،اعتقلتني
احلكومة لأنني كنت ع�ضوا يف هذه املجموعة .واحتُجزت ملدة خم�سة �أيام .وكنت حام ًال يف ذلك الوقت .وق َّدم �صديقي
الكفالة الالزمة لإنقاذي من االحتجاز ،و�ساعدين على مغادرة البلد بطريقة غري م�شروعة .ووجدت مه ِّرب مهاجرين
لكي يخرجني من البلد� .إين �أعترب �أنَّ مه ِّربي املهاجرين لي�سوا �أنا�سا طيبني ،بل جزء من ع�صابة لك�سب املال عن
طريق القيام ب�أ�شياء غري قانونية .وافقت على دفع نحو  10 000دوالر من �أجل الو�صول �إىل �أوروبا .وكانت اخلطة هو
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�أن يت�صل امله ِّرب بعائلتي هاتفي ًا عندما �أ�صل �إىل اململكة املتحدة ليت�سنى يل �إبالغها ب�أنني و�صلت بال�سالمة ،وعندها
حت ّول عائلتي الأموال �إليه.
"لقد اقرت�ضت هذا املبلغ من �أ�صدقائي وعائلتي .وا�ستلفت جزءا من املبلغ من مقر�ض �أموال لقاء فوائد .وقد وعدت
عائلتي ب�أنني �س�أرد لها هذا املبلغ عندما �أجد عمال يف �أوروبا .و�أنا على ا�ستعداد للقيام ب�أي عمل؛ كالعمل يف م�صنع،
على �سبيل املثال� ،أو رعاية �أطفال.
"ويف يوم مغادرتي� ،أخذت �سيارة �أجرة �إىل املطار ،حيث كان مه ِّرب من بلدي يف انتظاري .كان معي بع�ض املالب�س،
ونحو  85دوالر ًا .وقدّم يل امله ِّرب بطاقة �سفر �إىل �آ�سيا الو�سطى ،و�أطلعني على جواز �سفر يحمل ا�سمي ،ولكنه مل
علي مقابلة رجل �آخر يف املطار التايل،
يعطني �إياه .واعتقدت �أنَّ جواز ال�سفر قد يكون مز ّورا .وقال يل امله ِّرب �إنّ ّ
يف مقهى� .سافرت على منت الطائرة وو�صلت �إىل �آ�سيا الو�سطى ،وعرثت على املقهى .و�أتى الرجل الآخر املعني ،وله
مالمح الرجل الأوروبي ،وا�شرتى يل فنجان ًا من القهوة .وانتظرنا نحو خم�س �ساعات ،ثم قادين �إىل طائرة �أخرى.
وكان معه جوازا �سفر مل �أطلع على حمتواهما .وا�ستمرت رحلتنا اجلوية ب�ضع �ساعات ،ثم هبطت طائرتنا يف �أوروبا
ال�شرقية .وعندما غادرنا املطار ،كان هناك رجل ينتظرنا يف �سيارة .فجل�ست يف املقعد اخللفي .ثم �أخذين ال�سائق
والرجل الذي �سافرت معه �إىل منزل يف البلد حيث و�ضعاين يف غرفة فارغة و�أغلقا علي بابها .وبقيت يف تلك الغرفة
نحو  13يوما ،وكانا يعطياين خبز ًا وما ًء مرتني يومياً.
"و�أخري ًا ،جاء رجل مل أ� َره من قبل ،وا�صطحبني يف �شاحنة .كانت عيناه زرقاوين .و�أمرين �أن �أختبئ خلف بع�ض
ال�صناديق .وتوقفنا خم�س �أو �ست مرات خالل رحلتنا .وبعد وقت طويل ،توقفت ال�شاحنة يف �أوروبا الغربية .فتح
ال�سائق الباب ،و�أعطاين هاتفا حممو ًال لأحتدث مع رجل يتكلم لغتي .وطلب مني �أن �أقول لعائلتي �إنني و�صلت �إىل
�أوروبا الغربية .فتك ّلمت مع عائلتي باقت�ضاب ،ثُم �أُغلق الهاتف .وا�ستقل ال�سائق �شاحنته وذهب .فم�شيت يف ال�شوارع،
وطلبت امل�ساعدة من النا�س .ووجدت �شقة لقاء  40دوالرا �أ�سبوعيا ،و�ساعدتني عائلتي على دفع الأجرة.
"ثم وجدت حمامي ًا �ساعدين يف تقدمي طلب اللجوء .وكان املحامي من �أوروبا الغربية ،وا�ستعان مبرتجم �شفوي يتكلم
لغتي .وبعد ذلك بوقت ق�صريُ ،و ِلدت ابنتي الثانية.
"وذات يوم ،ذهبت للمطالبة با�ستحقاقاتي فاحتُجزت� .أخذوين مع طفلتي �إىل مركز احتجاز".

جمع املال ل�سد تكاليف التهريب
يف حاالت عديدةُ ،ي�ضطر املهاجرون الذين ي�سعون لل�سفر �إىل بلد �آخر ب�صورة غري م�شروعة �أن يبيعوا ممتلكاتهم
(�أرا�ضيهم �أو ما�شيتهم) جلمع الأموال الالزمة ،ويح�صلون يف �أغلب احلاالت على نوع من القرو�ض .فكثريا ما
يقرت�ضون الأموال من الأ�صدقاء والأقارب �أو من مقر�ضني انتهازيني؛ ويح�صل بع�ضهم الآخر على قرو�ض من
امل�صارف.
ويجد املهاجرون الذين يتحملون ديون ًا كبرية لدفع تكاليف التهريب �أنف�سهم حتت �ضغط كبري جلمع ما يكفي من
النقود لت�سديد هذه الديون .ومما يزيد من حمنتهم ويحد من �إمكانيات عودتهم �إىل �أوطانهم ال�ضغط الذي ميار�سه
عليهم امله ِّربون لدفع تكاليف التهريب ،وتوقعات �أع�ضاء �أ�سرتهم ،وتراكم الديون طيل َة م ّدة تهريبهم .وعلى املهاجر،
حتى �إذا َّ
تعذر عليه �إكمال رحلته� ،أن يجد طريقة لت�سديد ديونه.
ومن �ش�أن املديونية جتاه امله ِّرب الذي يعر�ض تغطية تكاليف التهريب �شريطة ت�سديد املبلغ املطلوب �أن جتعل املهاجر
�شديد التع ّر�ض خلطر ا�ستغالله �أو االجتار به �أو ا�ستعباده لقاء ت�سديد دينه.
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درا�سة حالة :من �ألبانيا �إىل �إيطاليا
ت�أ�س�ست من�ش�آت تهريب جتارية �صغرية ومرنة يف فالونا ب�ألبانيا .ويف �أواخر الت�سعينات ،بات بالإمكان نقل ما بني 150
و� 300شخ�ص يف كل ليلة من فالونا �إىل �إيطاليا .وقدِّ ر عدد الزوارق املطاطية التي ا�ستخدمت للقيام بعمليات النقل
هذه يف عام  1999بنحو  50زورق ًا .وكان طول الواحد منها � 10أمتار وكانت مفرغة متام ًا بغر�ض نقل املهاجرين غري
ال�شرعيني .وكان بع�ض تلك الزوارق جمهز ًا مبحركني .وكان كل زورق يحمل � 15إىل � 40شخ�ص ًا يف و�ضعية االنحناء؛
وكان املهاجرون ُي َّ
غطون بقطعة من القما�ش .وكانت جميع الزوارق تغادر لي ًال ،وتبحر يف ت�شكيلة متكنها من م�ساعدة
بع�ضها بع�ضا عند احلاجة .وعند االقرتاب من املياه الإقليمية الإيطالية ،كانت الزوارق تتفرق ،وت�ستخدم منارات
�سانتا �سي�ساريا تريم و�أوترانتو و�سان كاتالدو معامل تهتدي بها.
وكانت تكاليف هذه الرحلة متنوعة :فكانت ترتاوح بني  400و 450دوالر ًا بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يتعاملون مبا�شرة
مع مالك الزورق ،وبني  600و 650دوالر ًا للذين ي�ستخدمون خدمات الزورق عرب و�سيط .و ُقدِّ ر رقم �أعمال التهريب
ال�سنوي يف عام  2000مببلغ يرتاوح بني  30و 60مليون دوالر.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرميةSmuggling of Migrants Into, Through and From .
.North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications

يجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور الذي يتناول تهريب املهاجرين من �شمال �أفريقيا وعربها و�إليها من خالل
ا�ستعرا�ض موا�ضيعي وببليوغرافيا م�شروحة لأحدث املن�شورات .وللح�صول على مزيد من املعلومات يف هذا ال�ش�أن،
ُيرجى زيارة املوقع التايل� ،www.unodc.org :أو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية The smuggling of migrants from a global perspective:
.a thematic review
يجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور الذي ي�ستعر�ض موا�ضيع تتعلق بتهريب املهاجرين من منظور عاملي .وللح�صول
على مزيد من املعلومات يف هذا ال�ش�أنُ ،يرجى زيارة املوقع التايل� ،www.unodc.org :أو االت�صال بعنوان
الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

			
�  3-2أ�شكال تهريب املهاجرين

ميكن �أن يتخذ تهريب املهاجرين �أ�شكا ًال عديدة .فقد يكون خمطط ًا له م�سبق ًا ومنظم ًا للغاية ،وينطوي على ا�ستخدام
طرائق مع ّقدة مثل وثائق ال�سفر املزورة ،وقد يكون يف �شكل عملية تهريب ب�سيطة يدفع فيها املهاجر �إىل امله ِّرب مبلغ ًا
من املال ليكون مر�شده يف عبور احلدود انطالقا من مدينة حدودية .وف�ضال عن ذلك ،قد يكون عدد اجلهات الفاعلة
الإجرامية املنخرطة يف العملية متنوع ًا للغاية ،فقد يكون هناك �شخ�ص معني واحد� ،أو قد توجد �شبكة وا�سعة النطاق
متتد فروعها يف عدة بلدان و�أكرث من قارة واحدة .وكثريا ما ُيفرت�ض �أنَّ هناك جمموعات �إجرامية َّ
منظمة ت�سيطر
على تهريب املهاجرين وت�ستخدم طرائق تهريب را�سخة (كتلك امل�ستخدمة يف االجتار باملخ ّدرات) .ولئن �صح ذلك
يف بع�ض البلدان واملناطق ،ف�إنَّ هناك �أي�ضا العديد من اجلماعات الإجرامية ال�صغرية واملرنة �أو فرادى املجرمني
الذين ين ّفذون عمليات التهريب بناء على الطلب .ومع �أنَّ هذه اجلماعات قد ت�ش ّكل �شبكات فال ينبغي اخللط بني هذه
ال�شبكات والتنظيمات التي تتَّ�سم بت�سل�سل هرمي على غرار "املافيا".
ومتثل الفئات الواردة �أدناه الأمناط العامة لبع�ض العمليات التي ينطوي عليها تهريب املهاجرين ،ال جميعها ،مع
الرتكيز ب�صفة خا�صة على اجلوانب التنظيمية لتهريب املهاجرين .وقد و�ضع هذا الت�صنيف ماتيا�س ني�سكه ،الباحث
يف معهد الهجرة والدرا�سات العرقية يف �أم�سرتدام ،ا�ستناد ًا �إىل مقابالت �أجريت مع خرباء ،ودرا�سة �سجالت
حماكمات يف �أملانيا �شملت  51ق�ضية تتعلق بعدة مئات من امله ِّربني قاموا بتهريب نحو � 20 000شخ�ص.

"الهجرة غري امل�شروعة برتتيبات ذاتية وبتح ّمل درجة عالية من امل�س�ؤولية الذاتية

"

ي�ستتبع هذا ال�شكل من التهريب قيام املهاجر ب�صفة م�ستقلة بتنظيم رحلته دون الرتتيب لذلك م�سبق ًا مع مه ِّرب واحد
�أو �أكرث .وي�سافر ه�ؤالء املهاجرون عادة وحدهم �أو با�ستخدام و�سائل النقل العامة ،لكنهم ي�ستعينون مبه ِّرب حملي �أو
�أكرث يف مرحلة ما من مراحل الرحلة ،من �أجل عبور احلدود ب�صورة غري قانونية مثال.
ِّ
ولالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر

Matthias Neske, Human smuggling to and through Germany,

).International Migration, vol. 44, No. 4 (2006

درا�سة حالة :غيورغي
غيورغي يف اخلام�سة والثالثني من عمره ،يعي�ش يف عا�صمة �إحدى بلدان �أوروبا ال�شرقية .وكان عاط ًال عن العمل لعدّة
�سنوات ،و�سافر �إىل �أوروبا الغربية ثالث مرات للبحث عن عمل .و�أُلقي القب�ض عليه مرتني عند عبور احلدود و�أُعيد
�إىل موطنه .وجنحت حماولته الثالثة ،فتم ّكن من دخول �أحد بلدان �أوروبا الغربية ب�صورة غري م�شروعة وعمل هناك
ملدة �سنة ون�صف ليعود بعد ذلك �إىل وطنه.
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وعندما �أخذت الأموال التي ك�سبها يف اخلارج تنفد ،ق ّرر الهجرة مرة �أخرى .وح�صل على ت�أ�شرية �إىل بلد جماور
و�سافر �إليه باحلافلة .ومن هناك ،ا�ستقل حافلة �أخرى �إىل حدود �أحد بلدان و�سط �أوروبا ودخله �سري ًا على الأقدام.
وبعد ف�شله يف �إيجاد عمل ،ق ّرر العودة �إىل �أوروبا الغربية .وخ�شية من �أن تكون حماولة الدخول وحده �إىل �أحد بلدان
�أوروبا الغربية ب�صورة غري م�شروعة حمفوفة مبخاطر �شديدة ،ق ّرر غيورغي اال�ستعانة بخدمات مه ِّرب .وبعد �أيام
قليلة من البحث ،التقى برجل من بلده أ� ّكد له �أنه يعرف املنطقة احلدودية خري معرفة .ودفع غيورغي للمه ِّرب مبلغا
يعادل  150دوالر ًا .ونقله امله ّرب بال�سيارة �إىل مكان قريب من احلدود ،ثم قاده عربها �سري ًا على الأقدام .و َفور عبوره
تلك احلدود� ،أوقفته دورية �شرطة حدودية ،بينما مت ّكن امله ِّرب من الفرار .و�أخرب غيورغي ال�شرطة ب�أنه لي�ست لديه
خطة حمدّدة� ،إذا كان �سيحاول املكوث يف ذلك البلد �أو �سيوا�صل طريقه �إىل بلد �آخر ،حتى و�إن مل تكن لديه ات�صاالت
ب�أي �شخ�ص ميكن �أن ي�ساعده.

"تهريب املهاجرين بوا�سطة �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق

"

ميكن �أن يتمثل دور امله ِّرب يف م�ساعدة املهاجر ب�صورة غري م�شروعة يف احل�صول على جواز �سفر �أو ت�أ�شرية �أو بطاقة
�إقامة �أو غري ذلك من الوثائق عن طريق االحتيال ،مبا يف ذلك تقدمي طلبات مز َّورة وتعديل الوثائق ال�صحيحة �أو
تزييفها .وبعد احل�صول على هذه الوثائق ،كثريا ما ي�سافر املهاجر وحده �إىل مق�صده.

درا�سة حالة
ّ
نظم ال�سيد م ،.وهو رجل �أعمال ،رحلة �سياحية �إىل بلده يف �أوروبا الغربية .ويعي�ش ال�سيد د ،.وهو رجل �أعمال من
اجلنوب الأفريقي ،يف �آ�سيا الو�سطى .والرجالن يعرف �أحدهما الآخر منذ عدة �سنوات .ويف نهاية الت�سعينات من
القرن املا�ضي ،ق ّررا التعاون مع ًا على ت�سهيل �إ�صدار ت�أ�شريات بطريق االحتيال ملواطنني من �آ�سيا الو�سطى.
ومن خالل �إعالنات يف ال�صحف ،تع َّرف ال�سيد د .على مواطنني من �آ�سيا الو�سطى يريدون الهجرة �إىل �إحدى الدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .وقدّم �أ�سماءهم وتواريخ ميالدهم �إىل ال�سيد م ،.الذي قام ب�إعداد دعوات وجداول
�أعمال لـ"رحالت عمل" مزعومة �إىل �أوروبا الغربية .وقام �أي�ض ًا با�ستيفاء ال�شكليات التي مت ّثل جزء ًا من طلب الت�أ�شرية
يف البلد املق�صود يف �أوروبا الغربية ،وح�صل من �أجل كل م�سافر على بولي�صة ت�أمني �صحي وبولي�صة ت�أمني من
امل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،تت�ض ّمن �أي�ض ًا ت�أمين ًا من تكاليف الرتحيل املحتملة .ثم و ّقع �إقرار ًا ر�سمي ًا ب�أنَّ ب�إمكانه �أن يغطي
ما يرتبط مبكوث امل�سافر يف �أوروبا الغربية من تكاليف حمتملة .وحجز لكل من امل�سافرين غرفة يف فندق رخي�ص يف
مدينة املق�صد ملدة ثالثة �أيام .ويف وقت الحق� ،أر�سل ال�سيد م .جميع تلك الوثائق ،مبا فيها احلجز الفندقي والدعوة
وجدول الأعمال اخلا�صني بـ"رحلة العمل"� ،إىل ال�سيد د .الذي قدّمها �إىل �سفارة بلد �أوروبا الغربية املعني .وز َّود
ال�سيد د .املهاجرين بت�أ�شرياتهم ،ف�سافروا وحدهم �إىل البلد الذين يحملون ت�أ�شرية منه يف �أوروبا الغربية �أو �إىل
بلدان �أخرى داخل االحتاد الأوروبي.
و ُيعتقد �أنَّ ال�سيد م .وال�سيد د .قد ي�سرا الهجرة غري امل�شروعة لنحو  6 000مواطن من �آ�سيا الو�سطى لقاء ر�سم ي�صل
�إىل  2 000دوالر لل�شخ�ص الواحد .وقد ُحكم على ال�سيد م .بال�سجن ملدة �سبع �سنوات ون�صف.
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درا�سة حالة :االحتيال بوا�سطة عقود الزواج ال�صورية
قام رجل و�صديقته بتنظيم �أكرث من  80عقد زواج �صوري بني رجال ي�سعون �إىل البقاء يف البلد "�سني" ون�ساء من
مواطنات ذلك البلد .فقد عرث ال�سيد �س ،.وهو املنظم الرئي�سي لعمليات االحتيال هذه ،على "عرائ�س" منا�سبات
وقدّم وثائق داعمة زائفة يطلب فيها �إىل ال�سلطات ال�سماح "للعر�سان" بالبقاء لفرتة ممددة يف البلد .وا�ستخدم ا�سم
�شركة حمامني �شهرية لتنفيذ �أن�شطته .وقد ك�شف عمليات االحتيال هذه حمقق �صحفي ق َّدم نف�سه على �أنه مهاجر
ي�سعى �إىل البقاء يف البلد "�سني" والتقى بال�سيد �س .للرتتيب لزواج وهمي .ووعد ال�سيد �س .بالرتتيب للح�صول على
الوثائق الالزمة يف �سياق خدمة �أطلق عليها ا�سم "اخلدمة اجلامعة".
وبعد �إيقاف ال�سيد �س .و�صديقته ،وجدت ال�شرطة خالل عمليات تفتي�ش الأماكن املختلفة التي ا�ستخدمها ال�سيد �س.
�شهادات زواج فارغة ووثائق مزورة ،مبا يف ذلك جوازات �سفر.
وحكم على ال�سيد �س .بال�سجن ملدة خم�س �سنوات ،ومت �إيقاف العديد من "العرائ�س" و"العر�سان" ومالحقتهم
ُ
ً
ق�ضائيا ب�سبب ا�شرتاكهم يف عمليات االحتيال املعنية.

"التهريب املرحلي ّ
املنظم م�سبقا

"

تكون عملية التهريب ّ
منظمة م�سبق ًا� ،أي �أنه ال ت�ستدعي قيام املهاجرين �أنف�سهم ب�إجراء مفاو�ضات مع امله ِّربني
املن�سقني املرحليني" ،وهم �سل�سلة من الأفراد الذين يتعاملون مع ًا با�ستقاللية ولكن
املحليني �أثناء رحلتهم� .إذ �إنَّ " ّ
ً
على نحو وثيق ،هم الذين يجرون هذه املفاو�ضات مع "مقدِّ مي اخلدمات املحليني" ويدفعون لهم �أتعابهم .وغالبا ما
يكون "مقدِّ م اخلدمات املحلي" من مواطني بلد العبور �أو من املقيمني فيه ،ويتحمل امل�س�ؤولية عن مرحلة مع ّينة من
مراحل العملية.
من�سق مرحلي ب�إ�سناد
املن�سقون املرحليون واملهاجرون امله َّربون من �أ�صول عرقية واحدة .ويقوم كل ّ
وعادة ما ينحدر ّ
من�سق حملي"ُ ،ي�سند بدوره العمل �إىل مقدِّ م
�أن�شطة التهريب التي تنطوي على ات�صال مبا�شر باملهاجرين �إما �إىل " ّ
خدمات حملي ،و�إما �إىل مقدِّ م اخلدمات املحلي مبا�شرة.
ومي�ضي املهاجرون معظم �أجزاء الرحلة يف رفقة امله ِّربني .ومن غري املعتاد �أن يقوم �شخ�ص واحد بتدبري العملية كلها
وال�سيطرة عليها من البلد الأ�صلي �إىل بلد املق�صد.
املن�سقني ومقدِّ مي اخلدمات باجلوانب التالية:
وتتّ�سم العالقة بني ّ
 �إنَّ كون "مقدِّ مي اخلدمات" املحليني منحدرين من �أ�صول عرقية "غري منا�سبة" وافتقارهم �إىل االت�صاالت
من�سقني.
الالزمة يجعل من ال�صعب عليهم �أن ي�صبحوا ّ
واملن�سقون جزء ًا من تنظيم واحد ،بل هم جزء من عملية تقوم على مبادئ ال�سوق
 ال مي ّثل مقدمو اخلدمات ّ
املن�سقني ومق ّدمي اخلدمات على مدى فرتة زمنية طويلة
ِ
وحتركها دوافع الربح .ولكن التعاون الناجح بني ّ
يف�ضي �إىل "ت�شبيك" تلك العالقات ،على غرار �إن�شاء دائرة من الزبائن املنتظمني.
ويف حاالت التهريب ّ
املنظمة م�سبق ًا من مناطق غري مت�أزمة ،يكون معظم املهاجرين من الذكور والإناث عزّابا .ومن
بني ه�ؤالء املهاجرين ،ح ّدد ني�سكه نوعني فرعيني:
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 املهاجرون الذين يعتزمون االلتحاق ب�أفراد من �أ�سرتهم �أو من جمتمعهم املحلي ،م�ستقرين بالفعل يف بلد
املق�صد .وعادة ما ينتظر ه�ؤالء املهاجرون يف بلد املق�صد �أع�ضاء �أ�سرتهم �أو جمتمعهم املحلي ،الذين
يكلفون امله ِّرب �أو امله ِّربني بتنفيذ عملية التهريب.
 املهاجرون الذين ير�سلهم �أع�ضاء جمتمعهم املحلي �إىل بلد ما ال يكون لهم فيه � ُّأي ات�صاالت .فعادة ما تقوم
الأ�سرة �أو املجتمع املحلي القروي الذي ت�سود فيه ظروف معي�شية �صعبة بتكليف مه ِّرب واحد �أو �أكرث بتنفيذ
عملية التهريب .وكثري ًا ما يقوم املهاجرون بدفع �أتعاب التهريب مق ّدم ًا ،مما يجعلهم �شديدي التع ّر�ض
لالجتار واال�ستغالل يف بلدان املق�صد.
ويف حالة عمليات التهريب ّ
املنظمة م�سبق ًا من مناطق مت�أزمة ،يعتمد املهاجرون امله َّربون عادة على ات�صاالت موجودة
يف اخلارج وعلى موارد مالية كافية .ومن هذه احلاالت هجرة الأ�سرة بكاملها �أو هجرة �أكرث من ع�ضو واحد فيها
ب�صورة جماعية .وتكون البلدان الأ�صلية عادة بلدانا متر ب�أزمات نتيجة نزاعات� .أما بلدان املق�صد ،فهي عادة البلدان
التي تكون للمهاجر فيها حظوظ يف احل�صول على حق اللجوء .وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�صدد �إىل �أنَّ الأ�شخا�ص
امله َّربني يكونون يف العديد من هذه احلاالت من الالجئني .فاحلق يف طلب اللجوء قائم بغ�ض النظر عن طريقة دخول
ال�شخ�ص امله َّرب �إىل بلد املق�صد.

درا�سة حالة
�أ .من مواطني �شبه القارة الهندية ،لكنه عا�ش �سنوات عديدة يف �أوروبا ال�شرقية .وهو يعمل يف جمال ت�صدير
وا�سترياد املن�سوجات.
للمن�سقني املرحليني" للتهريبْ � .أي �أنه يتوىل ا�ستقبال املهاجرين امله َّربني من �شبه القارة الهندية
وهو �أي�ض ًا منوذج " ّ
يف �أوروبا ال�شرقية ،ويرتّب لهم ال�سكن و ُيع ُّد ملوا�صلة �سفرهم �إىل بلدان املق�صد التالية (يف �أوروبا الغربية عادة) .وهو
من�سقني مرحليني �آخرين من �شبه القارة الهندية ،ومع "مقدِّ مي خدمات
يتعاون ،بحكم الدور الذي ي�ضطلع به ،مع ّ
حمليني" (وهم يف الغالب من مواطني البلدان الواقعة يف طريق التهريب �أو املقيمني فيها ،وهم الذين يقومون ب�أعمال
التهريب الفعلية التي ت�ش ّكل جزء ًا من عملية تهريب املهاجرين ،مثل نقل املهاجرين بال�سيارات �أو �إر�شادهم عرب
باملن�سق املرحلي امل�س�ؤول لإبالغه
احلدود) .وحاملا تنتهي �إحدى مراحل العملية بنجاح ،يت�صل املهاجرون هاتفي ًا
ّ
املن�سق املرحلي بدفع الأتعاب �إىل مقدِّ م اخلدمات املحلي.
بذلك .وعندئذ يقوم ذلك ّ
ين�سق عمليات مغادرة املهاجرين.
باملن�سق املرحلي املوجود يف �شبه القارة الهندية ،الذي ّ
ويبقى �أ� .أي�ض ًا على ات�صال ّ
املن�سقني املرحليني املعنيني ،هو الذي يحدد الطريق التي �ستُ�سلك �إىل بلد املق�صد
املن�سق� ،إىل جانب �سائر ّ
وهذا ّ
املن�شود والأتعاب املطلوبة.
ويف حالة منطية كان �أ� .ضالع ًا فيها� ،سافر املهاجرون امله َّربون على منت طائرات بجوازات �سفر مز ّورة من �شبه القارة
من�سق مرحلي ب�أخذ جوازات �سفرهم هذه و�أعادها �إىل
الهندية �إىل غرب �آ�سيا .و�أثناء و�صولهم �إىل غرب �آ�سيا ،قام ّ
املن�سق املرحلي �أي�ضا بالرتتيب ملوا�صلة �سفر املهاجرين بوا�سطة �شاحنة �إىل �أحد بلدان
�شبه القارة الهندية .وقام ّ
من�سق مرحلي �آخر بالرتتيب ملوا�صلة �سفرهم �إىل بلد �آخر يف �أوروبا ال�شرقية؛ حيث
قام
�أوروبا ال�شرقية .ومن هناك،
ّ
من�سق مرحلي ثالث بالرتتيب ملوا�صلة الرحلة يف �شاحنة مغلقة .ويف تلك املرحلةّ ،
نظم �أ .مرحلة ال�سفر التالية
قام ّ
�إىل �أوروبا الغربية ،ب�إ�سناد تلك امله ّمة �إىل ب ،.وهو مواطن من �أحد بلدان �أوروبا ال�شرقية .وقام ب .بنقل املهاجرين
بال�سيارة �إىل مكان قريب من احلدود ،حيث ُ�س ِّلموا �إىل �شخ�ص �آخر ج ،.قادهم �سري ًا على الأقدام عرب احلدود.
وجلبوا يف �شاحنة مغلقة �صغرية �إىل مدينة يف �أوروبا الغربية،
وعلى اجلانب الآخر من احلدود ،التُقط املهاجرون ُ
املن�سق املرحلي التايل ،هـ( .وهو من �أ�صدقاء �أ .و�أقاربه) .ومن تلك املدينة ،ات�صل املهاجرون هاتفي ًا بـ
حيث يعي�ش ّ
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املن�سق املرحلي يف بلد املق�صد .وقام هـ .مرة �أخرى ب�إ�سناد
�أ .و�أبلغوه بو�صولهم .ثم ات�صل هـ .بـ�شخ�ص �آخر د ،.هو ّ
التهريب الفعلي �إىل مه ِّربني حمليني ،قاموا بنقل املهاجرين �إىل مق�صدهم النهائي يف �سيارات .وكان املهاجرون
الذين ي�ستقلون بع�ض ال�سيارات خم ّبئني يف �صندوق الأمتعة .وا�ستقبل د .املهاجرين امله َّربني .وكان ملعظم املهاجرين
�أقارب يف بلد املق�صد تولوا ا�ستالمهم من د .وقد تبينَّ �أنَّ معظم ه�ؤالء الأقارب طلبوا عملية التهريب.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
و�ضع الت�صنيف ال�سالف الذكر ماتيا�س ني�سكه ،ا�ستناد ًا �إىل مقابالت �أجريت مع خرباء ،و�إىل درا�سة �سجالت
حماكمات يف �أملانيا �شملت  51ق�ضية تتعلق بع ّدة مئات من امله ِّربني قاموا بتهريب نحو � 20 000شخ�ص.
ولالطالع على مزيد من التفا�صيل ،انظر:
Matthias Neske, Human smuggling to and through Germany, International Migration, vol. 44,
).No. 4 (2006

( European forum for migration studiesاملنتدى الأوروبي لدرا�سات الهجرة)
على العنوان التايلwww.efms.de/ :

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل.
ويجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant
.smuggling. Vienna, 2010

تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل
تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

Smuggling of Migrants Into, Through and From

.North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications
يجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور الذي يتناول تهريب املهاجرين من �شمال �أفريقيا وعربها و�إليها من خالل
ا�ستعرا�ض موا�ضيعي وببليوغرافيا م�شروحة لأحدث املن�شورات .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى
زيارة املوقع التايل� ،www.unodc.org :أو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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The smuggling of migrants from a global perspective: مكتب الأمم املتحـدة املعني باملخدرات واجلرمية
.a thematic review

 وللح�صول.يجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور الذي ي�ستعر�ض موا�ضيع تتعلق بتهريب املهاجرين من منظور عاملي
 �أو االت�صال بعنوان،www.unodc.org : ُيرجى زيارة املوقع التايل،على مزيد من املعلومات يف هذا ال�ش�أن
.ahtmsu@unodc.org :الربيد الإلكرتوين التايل

قراءات �أخرى
Andreas, Peter (2001). The Transformation of Migrant Smuggling across the US-Mexican Border.
In Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Rey Koslowski and David Kyle, eds.
.Baltimore: John Hopkins University Press
Aronowitz, Alexis A. Smuggling and Trafficking in Human Beings: The Phenomenon, The
Markets that Drive it and the Organisations that Promote it. European Journal on Criminal Policy
.and Research, vol. 9, No. 2 (June 2001)

.www.springerlink.com/index/T37653835V31G505.pdf :متاح على العنوان التايل
Aronowitz, Alexis A. Illegal Practices and Criminal Networks involved in the Smuggling of
Filipinos to Italy. Executive summary. United Nations Interregional Crime and Justice Research
.Institute, 2003

:متاح على العنوان التايل

.www.unodc.org/pdf/crime/human_trafficking/Exec_Summary_UNICRI.pdf
Beare, Margaret E. Illegal Migration: Personal Tragedies, Social Problems, or National Security
Threats? In Illegal Immigration and Commercial Sex: The New Slave Trade, Phil Williams, ed.
.London: Frank Cass and Co. Limited, 1999
Burrows, John, and Sarah Webb. Organised immigration crime: a post-conviction study. Research

: وهو متاح على العنوان التايل.Report 15. London: Home Office, 2009
.www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs09/horr15c.pdf
Chin, Ko-Lin, Sheldon Zhang and Robert J. Kelly. Transnational Chinese Organized Crime
Activities: Patterns and Emerging Trends. In Combating Transnational Crime: Concepts,
Activities and Responses, Phil Williams and Dimitri Vlassis, eds. London: Frank Cass and Co.
.Limited, 2001

.European Police Office. OCTA 2009 EU Organised Crime Threat Assessment. The Hague, 2009
www.europol.europa.eu/publications/European_Organised_Crime_ :متاح على العنوان التايل
.Threat_Assessment_(OCTA)/OCTA2009.pdf
Heckmann, Friedrich. Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The
.Case of Germany. International Migration Review, vol. 38, No. 3 (2004)
Içduygu, Ahmet, and Sule Toktas. How do Smuggling and Trafficking Operate via Irregular Border
Crossings in the Middle East? Evidence from Fieldwork in Turkey. International Migration, vol.
.40, No. 6 (December 2002)
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Kaizen, Julie and Walter Nonneman. Irregular Migration in Belgium and Organized Crime: An
).overview. International Migration, vol. 45, No. 2 (June 2007
Salt, John. Trafficking and Human Smuggling: A European Perspective. International Migration,
).vol. 38, No. 3 (Special Issue No. 1, 2000
Sarrica, Fabrizio. The Smuggling of Migrants. A Flourishing Activity of Transnational Organized
).Crime. Crossroads, vol. 5, No. 3 (2005
Schloenhardt, Andreas. Organised Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia-Pacific.
.Research and Public Policy Series, No. 44. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2002
تهدف هذه الدرا�سة املعنونة "اجلرمية املنظمة وتهريب املهاجرين� :أ�سرتاليا ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ"

�إىل تف�سري جوانب تهريب املهاجرين التي تندرج يف فئة اجلرمية املنظمة يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ.
وت�سعى الدرا�سة �إىل ا�ستبانة وحتري الأمناط الهيكلية لتهريب املهاجرين ،وذلك بغية و�ضع تدابري منا�سبة
وف ّعالة ملكافحة تهريب املهاجرين .وي�شمل التقرير مناق�شة وجيزة ملاه ّية اجلرمية املنظمة و�أف�ضل ال�سبل
للت�صدي لها .ويدر�س مالب�سات اجلرمية املنظمة وتهريب املهاجرين من حيث الأ�سباب واملكان والزمان.
مف�صل للجوانب التنظيمية والعملية لتهريب املهاجرين يف �أ�سرتاليا
وهو يعر�ض خلفية نظرية لإجراء حتليل ّ
ومنطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ.
وتتاح هذه الدرا�سة على العنوان التايلwww.aic.gov.au/documents/9/7/E/%7B97EFC2BE-3D43- :
.4E9B-B9D0-4AC71800B398%7Drpp44.pdf
Spener, D. (2001). Smuggling Migrants through South Texas: Challenges Posed by Operation
Rio Grande. In Global Human Smuggling: Comparative Perspectives, Rey Koslowski and David
.Kyle, eds. Baltimore: John Hopkins University Press

� .Transnational Organized Crime: Impact from Source to Destinationأع ّدت ورقة املعلومات الأ�سا�سية
هذه ،املعنونة "اقتفاء �أثر اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية من البلد الأ�صلي �إىل بلد املق�صد" من �أجل
منتدى فيينا ملكافحة االجتار بالب�شر ،فيينا� 15-13 ،شباط/فرباير  .2008وهي متاحة على العنوان التايل:

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Marika-Misc/BP027TransnationalOrganizedCrim
.eandHumanTrafficking.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املكتب الإقليمي جلنوب �آ�سيا.
.from India to Europe and in particular to the UK: A Study on Tamil Nadu. New Delhi, 2009

Smuggling of Migrants

تهدف هذه الدرا�سة التي تتناول تهريب املهاجرين من الهند �إىل �أوروبا ،وال �سيما �إىل اململكة املتحدة ،والتي
أُ�عدت بطلب من املكتب الإقليمي جلنوب �آ�سيا التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية بالتعاون
مع معهد العلوم االجتماعية يف نيودلهي� ،إىل تقييم النطاق والطبيعة احلاليني للهجرة غري النظامية من تاميل
نادو بغية حت�سني املعارف امل�ستَندة �إىل الأدلة ب�ش�أن �سمات املهاجرين غري النظاميني ،وطريقة عمل الوكالء،
وبلدان املق�صد ،والتدابري التي تتخذها احلكومات للحد من الهجرة غري النظامية.
وتتاح هذه الدرا�سة على العنوان التايل:

.www.unodc.org/documents/human-trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India.pdf
Zhang, Sheldon, and Mark S. Gaylord. Bound for the Golden Mountain: The Social Organization
).of Chinese Alien Smuggling. In Crime, Law and Social Change, vol. 25, No. 1 (March 1996
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دور �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق

تزوير (تزييف) وثائق ال�سفر
�أ َّدى حت�سني �ضوابط املراقبة على احلدود �إىل زيادة ا�ستخدام وثائق �سفر مز ّورة �أكرث تعقيد ًا و�أعلى جودة.
و�أك ُرث ما ت�ستعمل الوثائق املز ّورة �أو املز ّيفة يف املوانئ واملطارات ،حيث تخ�ضع هذه الوثائق دوما للفح�ص .وال يحمل
الكثري من املهاجرين امله َّربني وثائق هوية �صحيحة ،وقد يز ِّودهم مه ِّربوهم بوثائق �سفر مز ّيفة �أو م�سروقة �أو حم ّرفة
لإخفاء هويتهم احلقيقية .ويعمد امله ِّربون يف بع�ض احلاالت �إىل جمع هذه الوثائق مبجرد انتفاء احلاجة �إليها كيما
تُ�ستعمل من جديد يف وقت الحق.
ومن املعروف �أنَّ ال�شبكات الإجرامية تق ّدم طلبات �إىل ال�سفارات �أو القن�صليات للح�صول على وثائق �سفر (وبالأخ�ص
ت�أ�شريات الدخول ،وجوازات ال�سفر كذلك)� ،إما مبا�شرة بدعوى القيام بن�شاط جتاري م�شروع� ،أو من خالل قطاع
ال�سياحة وال�سفر.
ومن الأ�سباب الداعية �إىل القلق توات ُر �سرقة جوازات �سفر فارغة وت�أ�شريات دخول من القن�صليات يف جميع �أنحاء
العامل .ويجري بعد ذلك تغيري هذه الوثائق ب�سهولة و"ت�ص ّدر" ب�أ�سماء مهاجرين �أو تمُ ّرر �إىل �أ�شخا�ص �آخرين من �أجل
ا�ستغاللها يف �أن�شطة �إجرامية.
البحارة ور�سائل االن�ضمام ال�صادرة عن �شركات النقل البحري ،
و ُيلج�أ �أي�ض ًا �إىل ا�ستخدام وثائق �أخرى ،مثل دفاتر ّ
لتمكني الأ�شخا�ص من دخول بلد ما �أو عبور �أرا�ضيه من دون ت�أ�شرية.
وت�شمل الأنواع الرئي�سية من الوثائق امل�ستخدَ مة يف ت�سهيل الدخول غري امل�شروع �إىل االحتاد الأوروبي ما يلي:

جوازات ال�سفر
  ت�شمل الأنواع املختلفة من جوازات ال�سفر الزائفة التي ي�ضبطها موظفو �إنفاذ القانون جوازات مز ّيفةمتام ًا و�أخرى �صحيحة ُغيرِّ ت عن طريق ا�ستبدال �صورة حامل اجلواز �أو العبث ب�صفحة بياناته
الذاتية.

ت�أ�شريات الدخول
  قد تكون الت�أ�شريات مز ّورة �أو قد ُيح�صل عليها عن طريق االحتيال ،بو�سائل منها تقدمي طلب ب�سبلاالحتيال للح�صول على ت�أ�شرية طالب �أو ت�أ�شرية �سياحية.
  ثمة طريقة �أخرى يتبعها املهاجرون غري ال�شرعيني هي احل�صول على ت�أ�شرية دخول �شرعيةوا�ستخدامها بعدئذ للبقاء يف بلد املق�صد �إىل ما بعد تاريخ انتهاء �صالحية الت�أ�شرية ،وهو ما ُيعرف
با�سم "جتاوز مدة �صالحية الت�أ�شرية" .وتُز ّور يف كثري من الأحيان �أختام الدخول واخلروج للداللة
على �أنَّ ال�شخ�ص قد غادر البلد �أو املنطقة ،وهو يف الواقع مل يفعل ذلك .ويف بع�ض احلاالت ،قد ال
مما يحق له.
يطلب املهاجر ت�أ�شرية دخول �إىل بلد املق�صد ،ولكنه يبقى فيه وقت ًا �أطول ّ
18
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الت�صاريح
  ت�صاريح الإقامة والعمل هي �أي�ض ًا عر�ضة للتزوير .وثمة حاالت يطلب فيها املهاجرون غري ال�شرعينياللجوء يف �إحدى الدول ،ويكون بحوزتهم يف الوقت نف�سه ت�صريح فعلي ي�ؤهلهم للإقامة يف دولة
�أخرى.
جلوء منتحلي ال�شخ�صية (الأ�شباه) �إىل �إ�ساءة ا�ستعمال وثائق ال�سفر ال�صحيحة
 ي�ستخدم بع�ض املهاجرين غري ال�شرعيني جواز �سفر يعود ل�شخ�ص �آخر مبالمح م�شابهة.ويظهر مبزيد من الو�ضوح �أنَّ �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق ت�ؤدي دور ًا متعاظم الأهمية يف ت�سهيل الهجرة غري النظامية.
وقد �أف�ضى تعزيز التدابري الأمنية على احلدود يف ع ّدة دول يف ال�سنوات الأخرية �إىل حت ّول الكثري من املهاجرين
املحتملني �إىل اللجوء �إىل خدمات امله ِّربني ،الذين ابتكروا وال يزالون يبتكرون طرائقَ وو�سائل جديدة لت�سهيل هذه
الهجرة.
وتهريب املهاجرين بوا�سطة �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق هو من الأعمال التجارية التي يزاولها مه ِّربو املهاجرين والتي
ُ
�أخذت تنمو ب�سرعة ،وهو �أمر �أثبتته �أدلة متزايدة يف ال�سنوات الأخرية ت�شري �إىل تنامي �أهمية �إ�ساءة ا�ستعمال
الوثائق ب�صورة ّ
منظمة يف تهريب املهاجرين من �أوروبا ال�شرقية والقوقاز �إىل بلدان االحتاد الأوروبي .وثمة �أ�شكال
عديدة لإ�ساءة ا�ستعمال الوثائق ،مثل انتحال ال�شخ�صية ،وا�ستعمال وثائق مز ّورة ،وا�ستخدام الأ�شباه ،وتقدمي طلبات
احل�صول على ت�أ�شريات بو�سائل احتيالية.
وقد ط َّور العدي ُد من الدول بالفعل خربة عالية يف جمال مكافحة �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق ،و�أر�ست �آليات داخلية لتبادل
املعلومات وتوفري التدريب �ضمانا لفعالية اجلهود التي تبذلها من �أجل الت�صدي لإ�ساءة ا�ستعمال الوثائق هذه .ولكن
ال يزال هناك عدد من الدول الأخرى التي تفتقر �إىل هذه القدرة ،وهي حالة ت�ستغلها اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة.
ونظرا ملا تتّ�سم به �أن�شطة �إنتاج الوثائق املز ّيفة وتدبري احل�صول عليها وتوزيعها وغري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة ا�ستعمال
الوثائق ّ
املنظمة من طابع عابر للحدود الوطنية ،فقد بات من الوا�ضح �أنَّ افتقار بلدان املق�صد وبلدان العبور �إىل
القدرات املذكورة ي�ؤ ّثر ت�أثري ًا كبري ًا على بلدان املق�صد.

درا�سة حالة
الزج ب�أفراد ع�صابة يف ال�سجن ل�ضلوعها يف �إدارة م�صنع جلوازات ال�سفر 19 ،كانون الثاين/يناير 2009
ُح ِكم على ع�صابة من مز ّوري جوازات ال�سفر بال�سجن ملدة �إجمالية قدرها  12عام ًا و�شهرين لقيامها ب�إدارة م�صنع
للوثائق ُيعترب من �أكرث امل�صانع التي ُك ِ�شف النقاب عنها يف ال�سنوات الأخرية تطور ًا وتنظيم ًا .وقد �صدرت �أوامر
ترحيل يف حق جميع �أع�ضاء الع�صابة اخلم�سة.
وكانت هذه الع�صابة تدير م�صنعا جلوازات ال�سفر من حمل �إقامتها يف اململكة املتحدة ،وكانت ت�صنع وثائق هوية
وعثرِ يف عنوان �إقامة الع�صابة على معدات
ورخ�ص قيادة �إ�سبانية وبرتغالية وبطاقات ت�أمني وطنية بريطانيةُ .
تكنولوجية فائقة لطباعة البطاقات وتغليفها بورقات فلزِّ ية على ال�ساخن .وكان امل�صنع جيد التنظيم وت�ض ّمن ثالث
ور�ش عمل م�ستقلة لال�ستن�ساخ ت�شمل خمتلف مراحل الت�صنيع .وعرث املحققون على �أختام منقو�شة جافة حتمل
�شعارات جوازات �سفر ر�سمية كانت جاهزة لتثبيتها على الأغلفة اخلارجية للجوازات املز ّورة.
وك�شف تفتي�ش دقيق للمباين النقاب عن خزانتني حتتويان على العديد من الوثائق ،منها جمموعة معرو�ضة ت�شمل ما
يزيد على  300جواز �سفر فارغ من اجلوازات الإ�سبانية والإيطالية والربتغالية و 400بطاقة هوية برتغالية فارغة.
و ُو ِجدت �أدلة �أثبتت �إعداد الكثري من الوثائق املز ّورة وبيعها ،مبا فيها فواتري املاء والكهرباء ،و�إعداد طلبات مرفقة
بالعديد من ال�صور الفوتوغرافية جلوازات ال�سفر يف انتظار ا�ستخدامها .و ُيعتقد �أنَّ اجلماعة كانت ت�صنع بطاقات
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تخ�ص دو ًال �أع�ضاء يف االحتاد الأوروبي لتمكني املواطنني غري املنتمني �إىل االحتاد من الإقامة ب�صفة غري م�شروعة
هوية ّ
يف اململكة املتحدة واحل�صول على فر�ص عمل فيها.
متخ�ص�ص من �ضباط ال�شرطة و�ضباط الهجرة
وقد ُقدِّ مت جماعة املجرمني للعدالة بف�ضل عملية مك�سيم ،وهي فريق
ّ
امل�شرتكني يف تنفيذ عمليات تقودها هيئة اال�ستخبارات وت�ستهدف الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف اجلرمية ّ
املنظمة يف جمال
الهجرة ،مبا فيها تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص و�إ�ساءة ا�ستعمال وثائق الهوية ،وخ�صو�ص ًا ا�ستخدام جوازات
ال�سفر املز ّورة.

ويف بع�ض احلاالت التي ُيح�صل فيها على ت�أ�شرية دخول بو�سائل احتيالية لأحد املهاجرين غري ال�شرعيني ،ف�إنَّ ب�إمكان
هذا املهاجر ،مبجرد ح�صوله على الوثائق الالزمة� ،أن يقوم بهذه الرحلة ب�أكملها من دون م�ساعدة امله ِّربني .ويف
ينظما عملية التهريب برمتها؛ غري �أنَّ اجلماعات الإجرامية ّ
حاالت �أخرى ،ي�ستطيع مه ِّربان وحدهما �أن ّ
املنظمة
واملع ّقدة قد ت�شارك �أي�ض ًا يف ت�سهيل تهريب املهاجرين من خالل �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق.
من�سق ًا يف البلد الأ�صلي يت�صل ب�آخر
أ� َّما يف احلاالت التي ي�شارك فيها امله ِّربون يف كل مراحل رحلة املهاجر ،ف�إنَّ هناك ّ
يف بلد املق�صد يهيئ "تغطية" للمهاجر عن طريق �إبالغ ال�سلطات املخت�صة ب�أنه م�س�ؤول عن هذا امل�سافر .ويف بع�ض
املن�سق
املن�سق نف�سه هو ال�شخ�ص الذي ّ
يوجه الدعوة للح�صول على الت�أ�شرية؛ ويف حاالت �أخرى ،يك ّلف ّ
احلاالت ،يكون ّ
()1
ً
�شخ�صا �آخر بهذه امله ّمة .وبعد ذلك يح�صل املهاجر على الأوراق الالزمة وي�صبح قادرا على التن ّقل عرب احلدود
موجهة �إىل جمموعة من ال�سياح ،ف�إنَّ من اجلائز �أن ي�صبح
مبفرده .ولكن يف حال توفري "التغطية" يف �شكل دعوة ّ
ك�شف �أمر املهاجر امل�سافر مبفرده �أ�سهل على �أجهزة �إنفاذ القانون.
وق ّلما ينظر امله ِّربون ال�ضالعون يف هذا النوع من التهريب �إىل �أنف�سهم على �أن ّهم مه ِّربون ،و�إمنا "وكالء �سفر" ،وغالب ًا
ما يطلبون ر�سوم ًا باهظة ع ّما يق ّدمونه من خدمات .وال يت�صل املهاجرون امله َّربون "بالوكالء" مبا�شرة؛ وتنطوي
عملية التهريب على ع ّدة مراحل تختلف من حالة �إىل �أخرى .ويف معظم احلاالت ،ال ي�شارك امله ِّربون يف �إيجاد
املن�سقني الذين ي�ساعدون املهاجرين للح�صول على ت�أ�شريات
وظائف للمهاجرين امله َّربني .وعموم ًا ،ف�إنَّ م�شاركة ّ
دخول بو�سائل احتيالية تنتهي عند املرحلة التي يت�سلم فيها املهاجر الت�أ�شرية.

درا�سة حالة
ال�سيد ميم رجل �أعمال من رعايا بلد من بلدان �أوروبا الغربية وكان ّ
ينظم رحالت �سياحية �إىل بلده� .أما ال�سيد دال،
وهو من رعايا بلد يقع يف �أفريقيا اجلنوبية ،فيعي�ش يف �آ�سيا الو�سطى .ويعرف الرجالن �أحدهما الآخر منذ �سنوات
عدّة .ويف نهاية الت�سعينات ،ق ّرر الرجالن �أن يتعاونا مع ًا يف احل�صول على ت�أ�شريات دخول بو�سائل احتيالية ملواطنني
من �آ�سيا الو�سطى.
ومن خالل ن�شر �إعالنات يف ال�صحف يك�شف ال�سيد دال مواطنني من �آ�سيا الو�سطى يرغبون يف الهجرة �إىل �أحد
الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،ويقدّم �أ�سماءهم وتواريخ ميالدهم �إىل ال�سيد ميم ،الذي يع ّد بعد ذلك دعوات
وبرامج بخ�صو�ص "رحالت عمل" مزعومة �إىل �أوروبا الغربية .كما ُي ِتم الإجراءات الر�سمية التي تُعترب جزء ًا من
ا�ستمارة طلب احل�صول على ت�أ�شرية دخول �إىل �أحد بلدان �أوروبا الغربية ،ويح�صل على ت�أمني �صحي وت�أمني خا�ص
�ضد امل�س�ؤولية لكل م�سافر ،وهو ت�أمني يق�صد منه تغطية التكاليف املحتملة يف حال الرتحيل ،ويوقع ال�سيد ميم بعد
ذلك �إقرار ًا ر�سمي ًا ي�ص ّرح فيه بقدرته على تغطية �أيِّ تكاليف نا�شئة عن �إقامة امل�سافر يف �أوروبا الغربية .ويرتّب ال�سيد
املن�سق،
( )1غالب ًا ما يكون الأ�شخا�ص الذين ُيطلب �إليهم توجيه دعوات ر�سمية غري مدركني �أنهم ي�س ّهلون تهريب املهاجرين .فقد ُي�ض ّللهم ّ
�أو قد يكونون من املع ّولني على العمولة التي يح�صلون عليها لقاء �أداء هذا العمل.
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ميم �أي�ض ًا حجز ًا ملدة ثالثة �أيام ،لكل واحد من امل�سافرين ،يف فندق رخي�ص مبدينة املق�صد .و�أخري ًا ،ير�سل ال�سيد
ميم جميع الوثائق مبا فيها احلجز يف الفندق والدعوة الر�سمية وبرنامج رحلة العمل �إىل ال�سيد دال ،الذي يقدّمها
بدوره �إىل �سفارة البلد املعني يف �أوروبا الغربية .ثم يز ّود ال�سيد دال املهاجرين بت�أ�شريات الدخول اخلا�صة بكل واحد
منهم ،وي�سافر ه�ؤالء بعد ذلك مبفردهم عرب البلد الواقع يف �أوروبا الغربية ،الذين ح�صلوا منه على ت�أ�شرية الدخول
�إىل بلدان مق�صد �أخرى داخل االحتاد الأوروبي.
و ُيقدّر عدد الذين �س ّهل ال�سيدان ميم ودال هجرتهم غري القانونية بنحو  6 000مواطن من �آ�سيا الو�سطى لقاء �أجور
ت�صل �إىل  2 000دوالر عن كل �شخ�ص .وقد ُح ِكم على ال�سيد ميم بال�سجن ملدة �سبع �سنوات ون�صف.

لالطالع على معلومات عن الت�صدي لإ�ساءة ا�ستعمال الوثائق ،انظر الق�سم  13-6من الأداة  6والق�سم  5-10من
الأداة 10
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مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل.
ويجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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دور الف�ساد يف تهريب املهاجرين

ما معنى الف�ساد؟
ال يوج���د تعريف �شامل ومقبول عاملي ًا للف�ساد ،واملح���اوالت الرامية �إىل و�ضع تعريف له ت�صطدم دوم ًا مب�شاكل قانونية
و�أخرى تتعلق بعلم اجلرمية ،كما تعرت�ضها ،يف كثري من البلدان ،م�شاكل �سيا�سية.
وال تع ّرف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد هذه الظاهرة ،و�إمنا تن�ص على طائفة وا�سعة من �أفعال الف�ساد ،منها
الر�ش���وة واختال�س الأم���وال العامة وغ�سل الأموال وعرقلة �سري العدالة .كما تطل���ب االتفاقية �إىل الدول �أن تن�ص على
اعتب���ار ه���ذه الأفعال جرائم جنائية �أو مدنية �أو �إدارية .وتتن���اول االتفاقية ،يف جملة �أمور ،التدابري الوقائية والتجرمي
و�إنفاذ القانون والتعاون الدويل وا�سرتداد املوجودات التي ُيح�صل عليها عن طريق الف�ساد.
وتق��� ّدم م�ؤ�س�سة ال�شفافي���ة الدولي���ة ( )www.transparency.orgتعريف��� ًا عملي ًا للف�ساد من حيث ه���و ا�ستغالل الفرد
لل�سلط���ة املوكل���ة �إليه لتحقي���ق مكا�سب خا�صة� .أما البن���ك الدويل فيع ِّرف الف�س���اد على �أنه ا�ستغ�ل�ال ال�سلطة العامة
لتحقيق منافع خا�صة.
وميكن �أي�ض ًا �أن ُيفهم الف�ساد على �أنه يعني ما يلي:
 وعد باحل�صول على مزية غري م�ستحقة �أو منحها �أو املطالبة بها �أو قبولها
 الر�شو �أو االرت�شاء
 االجتار بالنفوذ
 خيانة الأمانة
 جرائم املحا�سبة.

الف�ساد يف �ضوء اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية واتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
املنظم���ة عرب الوطني���ة (اتفاقية اجلرمي���ة ّ
ت�شم���ل اتفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافح���ة اجلرمية ّ
املنظمة) ع���دة م�سائل
مو�ضوعي���ة و�إجرائي���ة تتعلق بالف�ساد ،وي�ستخدم الكثري م���ن �أحكامها لغة مماثلة للغة اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة
الف�ساد (اتفاقية مكافحة الف�ساد) لو�صف عدد من اجلرائم ،على �أنَّ ثمة بع�ض االختالفات بني ال�ص ّكني.
 جترمي الر�شوة :املادتان  15و 16من اتفاقية مكافحة الف�ساد واملادة  8من اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة
 جت���رمي عرقل���ة �س�ي�ر العدالة :امل���ادة  23م���ن اتفاقية اجلرمي���ة ّ
املنظمة وامل���ادة  25من اتفاقي���ة مكافحة
الف�ساد
22
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 جترمي غ�سل الأموال :املادة  23من اتفاقية مكافحة الف�ساد واملادة  6من اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة.

الف�ساد وتهريب املهاجرين
الف�س���اد و�سيل���ة لتهريب املهاجرين وغاية له على حد �سواء .وفر�ص الف�ساد ال ت�أتي من عملية تهريب املهاجرين نف�سها
فح�س���ب ،و إ�من���ا �أي�ض��� ًا من تدابري ت�ص���دي العدالة اجلنائي���ة لهذا التهريب وم���ن توفري اخلدم���ات للمهاجرين الذين
ُ
اعترُ �ض �سبيلهم.
وميكن القول �إنَّ الر�شوة هي من �أ�شيع �أ�شكال الف�ساد التي تُ�ستخدم يف تهريب املهاجرين.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
املادة —15ر�شو املوظفني العموميني الوطنيني
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية ،عندما ترتكب عمد ًا:
(�أ) وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
�س���واء ل�صال���ح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ����ص �أو كيان �آخر ،لكي يقوم ذلك املوظ���ف بفعل ما �أو ميتنع عن
القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية؛
(ب) التما����س موظ���ف عمومي �أو قبوله ،ب�ش���كل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،مزية غ�ي�ر م�ستحقة� ،سواء ل�صالح
املوظ���ف نف�س���ه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،لكي يقوم ذلك املوظ���ف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما
لدى �أداء واجباته الر�سمية.

وتتيح عملية تهريب املهاجرين عدد ًا من الفر�ص للوقوع يف املمار�سات الفا�سدة التالية:
 التجنيد
 التوثيق
 النقل
 املعابر احلدودية
 الرقابة على املهاجرين
 ا�ستغالل املهاجرين �أثناء رحلتهم
 غ�سل العائدات/ا�ستثمارها.
وفيما يلي بع�ض الأطراف الفاعلة التي ميكن �أن تتورط يف الف�ساد خالل عملية تهريب:
 عنا�صر ال�شرطة وغريهم من موظفي �إنفاذ القانون
 موظفو اجلمارك
 مكاتب منح الت�أ�شريات/ال�سفارات
 �أجهزة مراقبة احلدود
 دوائر الهجرة
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 دوائر الرتجمة التحريرية والرتجمة الفورية
 املوظفون العموميون املحليون
 عنا�صر اال�ستخبارات/قوات الأمن
 القوات الع�سكرية الوطنية �أو الدولية
 الأفراد �أو اجلماعات الذين لديهم نفوذ يف جمتمعات معينة
 الأطراف الفاعلة يف القطاع اخلا�ص ،مبا يف ذلك:
 وكاالت ال�سفر اخلطوط اجلوية قطاع النقل امل�ؤ�س�سات املالية -امل�صارف.

درا�سة حالة� :سليمان
عندم���ا هُ ��� ِّرب �سليمان للمرة الأوىل �إىل اخلارج كانت ُخطته �أن ي�سافر على م�ت�ن الطائرة �إىل دو�شانبي ،ثم يتابع بعد
ذل���ك الرحل���ة بر ًا �إىل مو�سكو .وم�ضت املرحل���ة الأوىل على ما يرام—�إذ ا�ستقل �سليم���ان الطائرة يف كرات�شي بجواز
�سف���ر باك�ست���اين مز ّور من دون �أيِّ م�شاكل ،و�أخربه الوكيل الذي رافقه �إىل املط���ار ب�أنه �سيلتقي بوكيل �آخر ا�سمه نافع
يف مطار دو�شانبي.
ولك���ن عندم���ا و�ص���ل �سليمان �إىل دو�شانبي ،أُ�لق���ي القب�ض عليه فور نزوله م���ن الطائرة و ُز ّج ب���ه يف ال�سجن ملدّة �أربعة
�أ�سابي���ع مع مهاجرين �أفغان �آخرين غري �شرعيني ،وخ�ض���ع لال�ستجواب وتع ّر�ض لل�ضرب مرار ًا وهُ دِّ د بالتعذيب .وبعد
م�ضي �شهر ،أُ� ِخذ بدون �سبب وا�ضح من زنزانته يف �إحدى الليايل و ُنقل يف �سيارة �إىل املطار يف دو�شانبي .وهناك كان
ناف���ع يف انتظ���اره ،و�أو�ضح ل�سليم���ان �أنه عندما �سافر يف رحلته م���ن كرات�شي كان معه على م�ت�ن الطائرة  50مهاجر ًا
�آخرين غري �شرعيني توىل تنظيم رحالتهم وكالء �آخرون عدة يف باك�ستان .ورف�ض �أحد الوكالء تقدمي الر�شوة ملوظفي
الهج���رة يف مط���ار دو�شانب���ي ،لذلك �ألقى املوظف���ون القب�ض على الأف���راد الذين اعتقدوا �أنهم "زبائ���ن" ذلك الوكيل
حتديد ًا .وقد أ�ُل ِقي القب�ض على �سليمان ب�سبب خط أ� يف حتديد الهوية.
ويف امل���رة الثاني���ة التي ح���اول فيها �سليمان �أن يغ���ادر باك�ستان �سافر ج���و ًا مبا�شرة �إىل �أم�س�ت�ردام .فا�ستقل الطائرة
برفق���ة �أح���د الوكالء من بي�ش���اور �إىل كرات�شي ،حي���ث �أقام يف ذلك الي���وم يف منزل م�ؤلف من طاب���ق واحد .ويف تلك
الليل���ة� ،أخ���ذه الوكيل معه وذهب به �إىل املطار و�أخربه ب����أن ينتظر يف ال�سيارة .وبعد ب�ضع دقائق عاد الوكيل ومعه �أحد
موظف���ي الهج���رة ،الذي رافق �سليم���ان �شخ�صي ًا عرب نقطة الت�سجيل ومراقبة الهجرة حت���ى و�صال �إىل قاعة املغادرة.
ولكن قبل دقائق قليلة من �صعود �سليمان �إىل منت الطائرةُ ،ط ِلب �إليه �أن يدخل �إحدى الغرف لإجراء مقابلة مع �ضابط
هولن���دي ل�ش����ؤون االت�صال يف املطار .وك�شف ال�ضابط على الفور �أنَّ جواز ال�سفر الباك�ستاين الذي يحمله �سليمان كان
مز َّور ًا—وق���ال �سليم���ان �إنَّ ب�إمكانه ه���و �أي�ض ًا �أن يالحظ ذلك ،ب�سب���ب رداءة نوعية اجلواز .ودع���ا ال�ضابط موظف
الهج���رة ال���ذي كان برفقة �سليمان ،وطلب �إىل الأخري �أن ينتظر يف اخل���ارج .وبعد خم�س دقائق ،خرج موظف الهجرة
وراف���ق �سليم���ان عائد ًا عرب املطار وخرج به �إىل ال�سيارة ،حيث كان الوكيل ال يزال يف انتظاره .و�أو�ضح �أنه ن�سي تقدمي
()2
الر�شوة ل�ضابط �ش�ؤون االت�صال يف املطار ،ولكنه دفع له ما يكفي فقط لتفادي الإبالغ عنه.
امل�صدرKoser, Khalid. Migrant Smuggling: Theoretical and Empirical Perspectives from Pakistan, Afghanistan :
and the UK. Presentation delivered at the Mobility, Ethnicity and Society Conference, University of Bristol, 16-17 March
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كيف ي�ضر الف�ساد باملجتمعات؟
الف�ساد جرمية خطرية تق ّو�ض املجتمعات ،بو�سائل منها ما يلي:
 يع���وق التنمي���ة االجتماعية واالقت�صادي���ة وي�سبب يف تفاقم الفق���ر عن طريق حتويل اال�ستثم���ارات املحلية
والأجنبية بعيد ًا عن املجاالت التي مت�س فيها احلاجة �إىل هذه اال�ستثمارات
 يق ّو�ض نظامي التعليم وال�صحة ،ويحرم النا�س من َثم من اللبنات الأ�سا�سية لبناء حياة كرمية
 ي�ضع���ف الدميقراطية من خالل ت�شويه العمليات االنتخابية ويق ّو�ض �أي�ضا امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وقد ي�ؤدي
بهذا النحو �إىل زعزعة اال�ستقرار ال�سيا�سي
 يعم���ل على تفاقم اجلور والظلم من خ�ل�ال �إف�ساد �أمور �سيادة القانون ومعاقب���ة �ضحايا اجلرمية ب�إ�صدار
�أحكام فا�سدة بحقهم.

ممار�سات واعدة
ا�سرتاتيجيات مكافحة الف�ساد
ي�شري برنامج جمل�س �أوروبا ملكافحة الف�ساد واجلرمية ّ
املنظمة يف جنوب �شرق �أوروبا �إىل ا�سرتاتيجيات خمتلفة ميكن
ا�ستخدامه���ا ملكافحة االجت���ار بالأ�شخا�ص .ومن املمكن ن�شر العديد من ه���ذه اال�سرتاتيجيات �أي�ض ًا يف جمال مكافحة
تهريب املهاجرين ،بو�سائل منها ما يلي:
 االعرتاف بامل�شكلة� :إدراج م�س�ألة الف�ساد يف خطط مكافحة التهريب
 بناء الثقة
متخ�ص�صة متع ّددة الوكاالت
 �إن�شاء وحدات
ّ
 تنظيم دورات تدريبية متع ّددة الوكاالت
 الوقاية :و�ضع مدونات لقواعد ال�سلوك ومبادئ توجيهية و�ضوابط ّ
تنظم حاالت ت�ضارب امل�صالح والتدقيق
يف ر�صد الفئات املع ّر�ضة للخطر
 ا�ستهداف امل�س�ؤولني املع ّر�ضني ملمار�سة الف�ساد والتحقيق يف ال�ش�ؤون املالية للم�شتبه فيهم
واملنظمات غري احلكومية ّ
 اال�ستفادة على نحو �أكرث ات�ساق ًا من املعلومات املق ّدمة من املهاجرين ّ
ومنظمات
املجتمع املدين
 �إ�شراك ّ
املنظمات غري احلكومية واملجتمع الدويل يف ر�صد التحقيقات
 تنظيم حمالت توعية و�إ�شراك و�سائط الإعالم
 تعزيز التعاون الدويل من خالل االن�ضمام �إىل االتفاقيات الدولية ونظم الر�صد
 تنظيم �شبكات �إقليمية
 التما�س امل�ساعدة التقنية من ّ
املنظمات الدولية واجلهات املانحة الثنائية.

ما الذي ميكن �أن تقوم به الدول والأفراد ملحاربة الف�ساد؟
رف�ض الف�ساد.
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فيما يلي بع�ض الأمثلة على كيفية متكن الدول والأفراد من رف�ض الف�ساد:
 الت�صدي���ق على اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافحة الف�س���اد و�إدراجها يف الت�شريعات الوطني���ة .فالبلدان التي
تكافح الف�ساد بنجاح تكت�سب قدر ًا �أكرب كثري ًا من ال�شرعية يف نظر مواطنيها ،مما يهيئ جوا من اال�ستقرار
والثقة.
 معرف���ة م���ا تقت�ضي���ه االتفاقية م���ن حكومتك���م وم�س�ؤوليها .اقتالع ج���ذور الف�س���اد ي�س ّهل حتقي���ق التنمية
االجتماعية واالقت�صادية.
 تثقي���ف اجلمه���ور ب�ش�أن م�س�ؤولية احلكومة يف العمل على التخ ّل�ص م���ن الف�ساد .ال غنى عن حتقيق العدالة
والإن�صاف للجميع على قدم امل�ساواة من �أجل ا�ستقرار البلد ومنوه .كما ي�ساعد ذلك على مكافحة اجلرمية
على نحو ف ّعال.
 �إذكاء الوعي بني اجلمهور وو�سائط الإعالم واحلكومات بتكلفة الف�ساد التي تنعك�س على اخلدمات الأ�سا�سية
مثل ال�صحة والتعليم .وي�ستفيد املجتمع ب�أ�سره من اخلدمات الأ�سا�سية التي ت�ؤدي وظيفتها بفعالية.
 تعري���ف ال�شباب يف بلدكم مباه ّية ال�سلوك الأخالقي والف�ساد وال�سبل الكفيلة مبحاربة الف�ساد ،وت�شجيعهم
عل���ى املطالب���ة بحقهم يف احل�صول على ه���ذه املعلومات .من ال�سبل الكفيلة ب�ضم���ان م�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا
�ضمانُ تربية الأجيال القادمة من املواطنني على �أن تتطلع �إىل تخلي�ص بلدانها من الف�ساد.
الإبالغ عن حاالت الف�ساد .تهيئة بيئة ي�سود فيها حكم القانون.
ت�شجع بيئة العم���ل اخلالية من الف�ساد اال�ستثمار
 رف����ض امل�شارك���ة يف �أيِّ �أن�شطة غري قانونية وغري �شفافةّ .
املحلي والأجنبي على ال�سواء.
 تعزي���ز اال�ستقرار االقت�صادي عن طريق تطبيق �سيا�سات عدم الت�ساهل بتات ًا مع ممار�سات الف�ساد .تعترب
�أو�ساط الأعمال التجارية املت�سمة بال�شفافية واالنفتاح حجر الزاوية يف �أيِّ نظام دميقراطي ر�صني.
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جمموعة �أدوات مكافحة الف�ساد التي �أع ّدتها م�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية
جمموع���ة �أدوات مكافح���ة الف�ساد عبارة عن خال�صة وافية خل�ب�رات املجتمع املدين العملية يف جمال مكافحة
الف�س���اد وق���د �صيغ���ت بلغة وا�ضح���ة ي�سهل فهمه���ا .وه���ي تعر����ض �أدوات ابتكاري���ة ملكافحة الف�س���اد و�ضعتها
وا�ستخدمته���ا الف���روع الوطنية التابعة مل�ؤ�س�سة ال�شفافية الدولية وغريها من ّ
منظمات املجتمع املدين يف جميع
�أنح���اء الع���امل .وي�س ّلط املن�شور ال�ض���وء على قدرة املجتمع املدين عل���ى �إن�شاء �آليات لر�ص���د امل�ؤ�س�سات العامة
واملطالبة ب�إقامة �إدارة عمومية خا�ضعة للم�ساءلة ومتجاوبة وت�شجيع ا�ستمرارها.
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www.unodc.org/unodc/ar/treaties/CAC/index.html
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مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .قائمة التقييم الذاتي املرجعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية.
ميك���نُ ا�ستخ���دام قائمة التقييم الذاتي املرجعية هذه يف جملة �أمور منه���ا �إجراء تقييم ذاتي لتنفيذ بروتوكول
مكافح���ة تهريب املهاجرين ع���ن طريق الرب والبحر واجلو ،وه���ذه القائمة التي ت�ستعم���ل براجمية �أومنيبو�س
اال�ستق�صائية متاح ٌة على العنوان التايل:
.www.unodc.org/unodc/ar/treaties/CAC/self-assessment.html
مكت���ب الأمم املتحدة املعن���ي باملخ ّدرات واجلرمية .جمموع���ة �أدوات الأمم املتحدة ملكافح���ة الف�ساد ،الطبعة
الثالثة� ،أيلول�/سبتمرب .2004
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احلملة الدولية ملكافحة الف�ساد حتت �شعار "رف�ضكم للف�ساد يعتد به"

يو ّف���ر املوق���ع ال�شبكي للحملة الدولية ملكافحة الف�ساد حتت �شعار "رف�ضك���م للف�ساد يعتد به" ،عدد ًا من املوارد
الالزمة لدعم اجلهود املبذولة يف جمال مكافحة الف�ساد.
www.unodc.org/yournocounts/

وميك���ن االط�ل�اع على قائمة ب�أ�سماء ّ
املنظم���ات احلكومية الدولية املعنية مبكافحة الف�س���اد يف العنوان التايل:
.www.unodc.org/yournocounts/en/resources/index.html
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تكاليف التهريب وطرائق الدفع
يتع�ي�ن عل���ى املهاجري���ن غ�ي�ر ال�شرعي�ي�ن عموم ًا �أن يدفع���وا تكالي���ف لقاء تهريبه���م .وعادة م���ا تُدفع ه���ذه التكاليف
كما يلي:
تُدفع مق ّدم ًا من املهاجر �أو من �أ�سرته:
 غالب ًا ما ُيدفع ن�صف املبلغ على �أن يدفع الن�صف املتبقي لدى و�صول املهاجر �إىل بلد املق�صد  غالب��� ًا م���ا يدفع املبلغ املق ّدم �إىل طرف ثالث �أو �إىل و�سيط ال �إىل امله ّرب مبا�شر ًة .وقد يعطي الطرفالثال���ث �إي�صا ًال �إىل كل من املهاجر �أو �أ�سرته وامله ّرب .وال ُي�س ّلم املبلغ بعد ذلك �إىل امله ِّرب �إال عندما
ت�ؤ ّكد �أ�سرة املهاجر للطرف الثالث �أنَّ املهاجر قد و�صل �سامل ًا
   َيـ ْع َم���د بع�ض امله ّرب�ي�ن �إىل �إعادة التكاليف املدفوعة يف حال �إخفاق عملي���ة التهريب ،بل قد يعر�ضونموا�صلة املحاولة من دون تكلفة �إ�ضافية
تدفع التكاليف على الطريق ملختلف الأ�شخا�ص املعنيني عرب خمتلف مراحل الهجرة
 عل���ى �أ�سا����س "ائتمان"ُ :يه��� َّرب املهاجر على �أ�سا�س دفع مبل���غ عند و�صوله �أو بعد م�ضي ف�ت�رة زمنية ُمتّفق
عليها ،وبهذه الطريقة حتديدا ي�صبح املهاجر عر�ضة خلطر االتجّ ار بالب�شر �أو اال�ستعباد بال َّد ْين
وت�أخ���ذ طرائق الدفع �أ�شكا ًال متعددة ،تبع��� ًا للبلد الذي ينحدر منه امله ِّرب (امله ِّربون) واملهاجر امله َّرب ولطبيعة
عملية التهريب.
الدفع نقد ًا:
 يجب ت�سديد املبلغ عموم ًا بعمالت قابلة لل�صرف.
ُنظم ائتمان:
 تتطلب درجة عالية من التنظيم
 غالب ًا ما تتطلب وجود عالقة بني امله ِّربني واملهاجرين امله َّربني �أوثق مما هي عليها يف حالة التعامل نقد ًا
 غالب ًا ما تتطلب وجود عالقة �أوثق بني امله ِّربني ال�ضالعني يف هذه العمليات.
28
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التحويالت امل�صرفية النظامية:
 ميك���ن ا�ستخدامها حيثما توافرت البنى التحتية املنا�سبة لتنفيذ هذه التحويالت ،مثلما هو احلال يف املدن
الكربى.
وتختلف التكاليف املدفوعة لقاء خدمات التهريب اختالف ًا كبري ًا تبع ًا لعوامل من قبيل ما يلي:
 و�سائل النقل امل�ستخدمة
 م�ستوى "ال�ضمانات" املق ّدمة
 اخلدمات الإ�ضافية ،مثل توفري وثائق مز ّورة
 م���ا �إذا كان���ت الرحلة بجميع مراحله���ا ّ
�سينظمها مقدِّ م خدمات واحد �أو �أك�ث�ر �أو �أنها �ستجرى على مرحلة
واحدة �أو �أكرث
 خماطر االنك�شاف املرتبطة مب�سار الرحلة (�أي املخاطر الناجتة عن وجود عنا�صر �شرطة �أو حر�س �سواحل
�أو �شرطة حر�س احلدود)
 الفرتة من ال�سنة والظروف املناخية
 جن�سية املهاجر يف بع�ض احلاالت
ويبينّ املثال التايل كيف تتفاوتُ التكاليف تبعا مل�سار الرحلة.

درا�سة حالة :تباين التكاليف ح�سب بلد املق�صد
روى رجل من بلد يف ال�شرق الأو�سط الق�صة التالية :دخلت حم ًال يف البلدة فوجدت ب�ضعة �أوالد وامر�أة جال�سني هناك.
فقدموا يل قدح ًا من ال�شاي ثم حتدّثنا قلي ًال ...
�س�ألوين� :إىل �أين تريد �أن ت�سافر؟
ف�أجبت� :إىل �أوروبا.
قالوا :طبع ًا ،اجلميع يريدون الذهاب �إىل �أوروبا .ولكن �إىل �أيِّ بلد يف �أوروبا؟

ال �أعرف� ،إىل �أيِّ مكان �أ�ستطيع اال�ستقرار فيه.
ح�سن ًا ،ميكننا حالي ًا �أن نعر�ض عليك بلد ًا يف �أمريكا ال�شمالية و ِوجهتني يف �أوروبا الغربية .ولكن البد �أن تعرف �أنَّ ذلك
يك ّل���ف الكثري م���ن املال� .صحيح �أنك معنا تدفع الكث�ي�ر ولكنك حت�صل على ما تريد .و�إذا �أخفقن���ا يف �أول مرة ،نعاود
الك ّرة ،ولكن هذه املرة على نفقتنا.

ف�س�ألتهم :كم �سيكلفني ذلك ،وكم �ستدوم فرتة االنتظار"؟
�أجاب���وا :املبل���غ بالن�سبة لأمري���كا ال�شمالية هو  10 000دوالر م���ن دوالرات الواليات املتح���دة ،وميكننا ترتيب الأمر يف
غ�ضون �أ�سبوعني �أو ثالثة �أ�سابيع.
أ�م���ا البل���د الأول يف �أوروبا الغربية ،فاملبلغ ه���و  8 000دوالر من دوالرات الواليات املتح���دة؛ و�سي�ستغرق الرتتيب �أي�ض ًا
م���ن �أ�سبوع�ي�ن �إىل ثالثة �أ�سابيع .واملبلغ بالن�سبة للبلد الثاين يف �أوروب���ا الغربية هو  7 000دوالر من دوالرات الواليات
املتحدة ،ولكن ميكننا ترتيب الأمر يف غ�ضون خم�سة �أيام.

فقلت :ح�سن ًا� ،س�أذهب �إىل البلد الثاين يف �أوروبا الغربية
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ميكن ا�ستخال�ص االفرتا�ضات التالية فيما يتعلق بالتكاليف التي يدفعها املهاجرون �إىل امله ِّربني:
تزداد التكاليف كلما بعدت امل�سافة بني البلد الأ�صلي وبلد املق�صد
يتطلب التخفيف من املخاطر تكلفة �أعلى
ربية التو ّقف عدة م���رات ،وكل توقف يعر�ض الأمر ملخاط���ر االنك�شاف .ومن
 غالب��� ًا ما تتط ّلب امل�س���ارات ال ّ
رج���ح �أن يكون ال�سف���ر �سر ًا (�سري ًا على الأقدام �أو يف �سيارة �أو �شاحن���ة �أو على منت قطار) �أكرث خطورة
املُ ّ
ً
وكثريا ما ينطوي على خطر املوت
 الرح�ل�ات اجلوية املبا�شرة من البلد الأ�صلي �إىل بل���د املق�صد �أكرث �أمان ًا و�أن�سب و�أق�صر مدة ،ولذلك فهي
�أغلى تكلفة من الرحالت الربية و�/أو البحرية الأطول والأخطر
تزداد التكاليف كلما زادت درجة تعقد عملية التهريب.

جمع الأموال الالزمة لدفع تكاليف التهريب
ي�ضطر املهاجرون يف حاالت كثرية �إىل بيع ممتلكاتهم (الأرا�ضي �أو املمتلكات املنقولة) جلمع املبلغ الالزم �أو يح�صلون
عادة على �شكل من �أ�شكال القرو�ض ،وغالب ًا ما يقرت�ض املهاجرون املال من الأ�صدقاء �أو الأقرباء �أو حتى من مقر�ضني
انتهازيني؛ وبع�ضهم الآخر ي�أخذ قرو�ضا م�صرفية.
ويف احل���االت الت���ي يثقل املهاجر كاهله بديون فادحة من �أجل دفع تكالي���ف تهريبه ،ف�إنه يجد نف�سه حتت وط�أة �ضغط
�شدي���د م���ن �أجل ك�سب ما يكف���ي من املال ب�أي طريقة لت�سدي���د ديونه .فدينه مله ِّرب يعر�ض علي���ه �أن يتك ّفل مب�صاريف
عملي���ة التهري���ب �شريطة �سدادها جتعل املهاجر عر�ضة بدرجة كبرية لأن يقع �ضحي���ة اال�ستغالل �أو االجتار بالب�شر �أو
اال�ستعباد بالدين.

الأرباح
ي�صعب تقدير الأرباح التي يجنيها امله ِّربون من �أن�شطتهم الإجرامية وذلك للأ�سباب التالية:
عادة ما تُغ�سل العائدات املت�أتية من �أن�شطة غري م�شروعة ،فيتعذر بذلك متييزها عن الأرباح امل�شروعة
 تتباين حماوالت تقييم �أرباح �أن�شطة التهريب تباين ًا كبري ًا تبع ًا لعوامل مثل نوع ونطاق الأن�شطة التي تغطيها
املبالغ املدفوعة ،وامل�سافة املقطوعة ،وطبيعة املخاطر والبلدان امل�شمولة
ال ت َُ�س ّدد املبالغ دوما مرة واحدة ،مما يجعل من ال�صعب ح�ساب التكاليف والأرباح الكلية.
وميكن ا�ستخال�ص االفرتا�ضات التالية ب�ش�أن طبيعة الأرباح املجنية:
تزداد التكاليف كلما بعدت امل�سافة بني البلد الأ�صلي وبلد املق�صد
تزداد التكاليف كلما زادت درجة تع ّقد عملية التهريب.

درا�سة حالة :تهريب مهاجرين عن طريق البحر
ت�أ�س�ست من�ش�آت تهريب جتارية �صغرية ومرنة يف فالونا ب�ألبانيا .ويف �أواخر الت�سعينات ،بات بالإمكان نقل ما بني 150
و� 300شخ����ص يف كل ليلة من فالونا �إىل �إيطاليا .وقدِّ ر ع���دد الزوارق املطاطية التي ا�ستخدمت للقيام بعمليات النقل
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هذه يف عام  1999بنحو  50زورق ًا .وكان طول الواحد منها � 10أمتار وكانت مفرغة متام ًا بغر�ض نقل املهاجرين غري
ال�شرعيني .وكان بع�ض تلك الزوارق جمهز ًا مبحركني .وكان كل زورق يحمل � 15إىل � 40شخ�ص ًا يف و�ضعية االنحناء؛
وكان املهاج���رون ُي َّ
غط���ون بقطعة م���ن القما�ش .وكانت جميع ال���زوارق تغادر كلها لي ًال ،وتبح���ر يف ت�شكيلة متكنها من
م�ساع���دة بع�ضها بع�ضا عند احلاجة .وعند االقرتاب من املياه الإقليمي���ة الإيطالية ،كانت الزوارق تتفرق ،وت�ستخدم
منارات �سانتا �سي�ساريا تريم و�أوترانتو و�سان كاتالدو معامل تهتدي بها.
وكانت تكاليف هذه الرحلة متنوعة :فكانت ترتاوح بني  400و 450دوالر ًا بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين يتعاملون مبا�شرة
م���ع مالك الزورق ،وبني  600و 650دوالر ًا للذين ي�ستخدمون خدم���ات الزورق عرب و�سيط .و ُقدِّ ر رقم �أعمال التهريب
ال�سنوي يف عام  2000مببلغ يرتاوح بني  30و 60مليون دوالر.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
ِّ
لالطالع على معلومات عن التحقيقات املالية املتعلقة بتهريب املهاجرين ،انظر الق�سم  7-7من الأداة .7

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن���اول النمائط الواردة يف دليل التدريب مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني ومه ّربي
املهاجري���ن يف �إجراءات العدال���ة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقي���ق ،والتحقيقات املالية ،وتقني���ات التحقيق ال�س ّرية،
واال�ستخب���ارات ،وامل�سائ���ل القانوني���ة ،والتعاون ال���دويل ،وحقوق الإن�س���ان .ومتثل هذه النمائ���ط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل.
ويجري حالي ًا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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تهريب املهاجرين ّبر ًا

غالب��� ًا م���ا تكون الهجرة عملية طويلة ومع ّقدة وم�ؤلفة من ع ّدة مراح���ل .وقد ت�ستغرق كل مرحلة منها ع ّدة �أيام بل ع ّد َة
�أ�سابي���ع م���ن ال�سفر عرب ع ّدة بلدان خمتلف���ة؛ وبع�ض هذه املراح���ل ُي ّ
نظمها حمليا �أفراد يعرف���ون املنطقة .وقد يعتمد
املهاج���رون الذي���ن ال ي�ساف���رون جماعات على م���ن يت�صلون بهم يف اخل���ارج للح�صول على م�ساع���دة ،وق ّلما ي�سددون
تكاليف الرحلة ب�أكملها دفعة واحدة.
ويف بع����ض احلاالت ،ت�ستدع���ي الرحلة عبور ال�صحراء .وقد يح���اول املهاجرون عبورها مبفرده���م �أو يدفعون تكاليف
خدمات نقل �شاملة عربها تتو ّفر يف معظم املدن الكربى .ومن ال�سهل يف العديد من املدن ترتيب رحالت طويلة من بلد
�إىل �آخ���ر بوا�سط���ة حافلة �صغرية� .أما تكاليف ال�سفر بحافلة �صغرية خا�ص���ة فتُدفع �سلف ًا دائم ًا؛ ويجري بع�ض الركاب
الرتتيبات الالزمة مع �شركات النقل بالربيد الإلكرتوين �أو بوا�سطة الهاتف قبل املغادرة.
أ�م���ا اخلطوة الثانية فهي عبور ال�صحراء بحد ذاتها ،وه���ي غاية يف ال�صعوبة واخلطورة .ويجب على جميع املهاجرين
تقريب��� ًا يف ه���ذه املرحلة �أن يقيموا ات�صاالت م���ع و�سطاء من �أجل موا�صلة الرحلة مع ال�سائق�ي�ن الذين يعرفون دروبها
وي�ستطيع���ون تاليف ك�ش���ف �أمرهم .وي�ضطر املهاجرون �إىل االعتماد على كل من امله ِّرب�ي�ن الذين يرتبون م�سار الرحلة
وعلى �سائقي املركبات التي تقلهم لع ّدة �أيام ومتر بهم عادة بع ّدة مراكز.
وتُ�ستخ���دَ م يف كث�ي�ر من احل���االت �شاحنات كبرية لنق���ل عدد ي�ص���ل �إىل � 160شخ�ص ًا بني املراكز؛ بينم���ا تُ�ستخدم يف
حاالت �أخرى حافالت �صغرية لنقل عدد من الأ�شخا�ص يرتاوح بني  25و� 30شخ�ص ًا ،ولكن بتكلفة �أكرب .وعادة ما تدفع
مبال���غ من املال للموظفني الفا�سدين على احلدود .وغالب���ا ما يتحدث املهاجرون عن رحلتهم عرب ال�صحراء على �أنها
�أخطر جزء من رحلتهم الطويلة؛ وقد ال يواجه امل�سافرون يف رحلتهم �أخطار ًا طبيعية فح�سب ،بل �أي�ض ًا جماعات ج ِّيدة
التنظيم من ُق َّطاع الطرق.
وكث�ي�ر ًا ما يرتك امله ِّرب���ون املهاجرين خارج املراكز ،خماف َة �أن ُي َ
ك�شف �أمرهم .وقد يختبئ املهاجرون الذين ي�سافرون
ب���دون مه ِّرب�ي�ن لعدة أ�ي���ام ويبحثون يف الوقت نف�سه ع���ن مه ِّربني ي�أخذونه���م �إىل وجهتهم املق�ص���ودة؛ وقد يكون وقت
االنتظار طويال جدا .وقد يتعرف املهاجرون �إىل مه ِّربني عن طريق ال�سائقني الذين ينقلونهم �إىل املركز� ،أو قد يجدون
مه ِّرب�ي�ن م���ن دون م�ساعدة .وقد يبقى املهاجرون يف املركز لع��� ّدة �شهور بل �سنوات �إذا ا�ضطروا �إىل توفري املال لتمويل
�سفرهم ملتابعة الرحلة.
ممن قد ي�ستطيعون
وكثري ًا ما يقيم املهاجرون يف جمموعات مع رفاق من مواطنيهم املدجمني فع ًال يف املجتمع املحلي ّ
م�ساعدته���م يف �إيجاد عمل �أو �أفراد يت�صلون بهم بغية ت�سهيل �سفره���م ملتابعة الرحلة .وتُ�ش ّكل املجموعات على �أ�سا�س
االنتم���اءات العرقي���ة واللغوية ،وغالب ًا ما يتح ّكم فيه���م زعيم جمموعة مينع القادمني اجلدد م���ن االت�صال ب�أ�شخا�ص
م���ن خارج املجموع���ة .ويف بع�ض احلاالت ،يعي�ش املهاج���رون يف خميمات ت�ضم مئات الأ�شخا����ص ،حيث يفتقرون �إىل
املراف���ق واملوارد ويتعر�ضون با�ستم���رار للتهديد بالعنف على يد ّ
منظمات �إجرامي���ة وملداهمات ال�شرطة .ويف كثري من
هذه احلاالت ،ال يكون �أمام املهاجر خيار �سوى القبول بعمل يخ�ضع فيه لال�ستغالل.
وحامل���ا يفل���ح املهاجر يف تدبري �سفره ملتابع���ة الرحلةُ ،ينقل بوا�سطة �سيارة �أو �شاحنة �أو يذه���ب �سري ًا على الأقدام �إىل
نقطة ركوب يف وقت مت� ّأخر من الليل عادة .ويتم يف نقاط الركوب هذه حتميل جمموعات من املهاجرين يرتاوح عددها
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ب�ي�ن  25و 45مهاج���ر ًا على ظهر �شاحنة مفتوحة قد تكون جزء ًا م���ن قافلة م�ؤ ّلفة من �شاحنتني �أو ثالث �شاحنات ت�سري
ع�ب�ر ال�صحراء يف رحلة ت�ستغرق � 10أيام تقريب��� ًا .وغالب ًا ما حتدث حاالت ت�أخري �أثناء الرحلة ب�سبب ّ
تعطل ال�سيارات
�أو ا�ستنف���اد �إم���دادات الوقود �أو انتظ���ار املزيد من الركاب �أو �أخطاء يرتكبها ال�سائق���ون .وقد َينفد زاد امل�سافرين من
امل���واد الغذائي���ة الأ�سا�سية واملياه ب�سبب هذا الت�أخري .وي�سقط بع�ض الركاب من ال�شاحنة ،بيد �أنَّ ال�سائقني ال يتو ّقفون
يوجه امله ِّربون
دوما لأخذهم مرة �أخرى .ويف بع�ض احلاالت ،تُقطع املعابر ال�صحراوية كلها �سري ًا على الأقدام ،وقد ال ِّ
يخ�ص جزء ًا من الرحلة ،ويتخ ّلون عنهم يف منت�صف الطريق.
املهاجرين �إ ّال فيما ّ

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Mghari, Mohamed. L’immigration subsaharienne au Maroc. CARIM Analytic and Synthetic
Notes 2008/77, Irregular Migration Series. San Domenico di Fiesole: European University
_Institute, 2008. Available from: http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/10510/1/CARIM

.AS%26N_2008_77.pdf
United Nations Office on Drugs and Crime. Issue Paper: A short introduction to migrant
.smuggling. Vienna, 2010

تق��� ّدم ه���ذه الورقة الوجي���زة ال�صادرة عن مكتب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمي���ة ملح ًة عام ًة ع ّما
ي�ش ّكل تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html
United Nations Office on Drugs and Crime. Smuggling of Migrants Into, Throughand From
.North Africa: A Thematic Review and Annotated Bibliography of Recent Publications

يعك���ف مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخ��� ّدرات واجلرمية حالي��� ًا على �إعداد ه���ذا املن�شور املعن���ون "تهريب
املهاجرين من �شمال �أفريقيا وعربها و�إليها :ا�ستعرا�ض موا�ضيعي وببليوغرافيا م�شروحة لأحدث املن�شورات".
وللح�ص���ول عل���ى مزيد من املعلومات يف هذا ال�ش�أنُ ،يرجى زيارة املوقع التايل� www.unodc.org :أو االت�صال
بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

United Nations Office on Drugs and Crime. The smuggling of migrants from a global perspective:
.a thematic review

يعك���ف مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخ��� ّدرات واجلرمية حالي��� ًا على �إعداد ه���ذا املن�شور املعن���ون "تهريب
املهاجرين من منظور عاملي :ا�ستعرا�ض موا�ضيعي".
وملزي���د من املعلوماتُ ،يرج���ى زيارة املوقع الت���ايل� www.unodc.org :أو االت�صال بعن���وان الربيد الإلكرتوين
التايل.ahtmsu@unodc.org :

8-2

تهريب املهاجرين بحر ًا

"كان هن���اك ثالث���ة قوارب يحمل كل واحد منها � 25شخ�ص ًا تقريب ًا .وملا حت ّرك الق���ارب بد�أنا نغني ترانيم مو�سيقية
دينية لرفع روحنا املعنوية ،مما �ساعدنا على عدم التفكري يف الأخطار املحيقة بنا .وبعد �ساعات طويلة ،بد�أ كثريون
من���ا يتق ّي����أ ،مبن فيهم �أنا .وتوفيت �إحدى الفتيات التي كانت تتقي أ� ب�ش���دّة .وال �أ�ستطيع �أن �أقول ما الذي ح ّل بجثتها.
و�أحاول �أال �أفكر يف ذلك مطلقا.
"بع���د �ساع���ات عديدة من الرحلة ،جاءت موجة عالية وغمرت القارب باملي���اه ،وكان اجلميع ي�صرخون واملياه تتدفق
داخل القارب ،وقد ظننت �أنه املوت املح ّقق .وكنا جميعا ن�صرخ ومل تكن لدينا �أدنى فكرة عن االجتاه الذي كنا نبحر
فيه �أو االجتاه الذي قدمنا منه .و�شعر اجلميع بالهلع ،ولكن بعد ذلك بد�أ املحرك فج�أة بالدوران ثانية .وبذلنا جهدنا
جميعا لتفريغ القارب من املياه ،ثم وا�صلنا الرحلة .ومكثنا يف عر�ض البحر ملدة ثالث �أو �أربع �ساعات �أخرى .و�أتذكر
�أنني �شعرت ب�أنَّ املحيط ظل يفتح �شدقيه فيبتلع قاربنا تارة ويلفظه تارة �أخرى .وقد �أنقذتنا ال�شرطة عندما اقرتبنا
من ال�ساحل .وبعد حلظات من انت�شالنا من املياه ،ان�شطر قاربنا �إىل �شطرين اثنني .ولو مل تنقذنا ال�شرطة لكنا قد
لقينا حتفنا ال حمالة يف عر�ض البحر� .أما القاربان الآخران فقد اختفيا ،وال �أعرف ما ح ّل بهما حتى هذا اليوم".

مورغان� ،أحد الناجني من عملية تهريب عن طريق البحر
امل�صدر :هيئة الإذاعة الربيطانية (� 12 ،)BBCأيلول�/سبتمرب .2006

�إنَّ �أخط���ر �أ�شكال تهريب املهاجري���ن هو التهريب عن طريق البحر� ،إذ هلك �آالف املهاجرين غري ال�شرعيني يف عر�ض
البح���ر .وا�ستناد ًا �إىل ّ
املنظمة البحرية الدولي���ة ،و�صل جمموع عدد ما �أُب ِلغ عنه من حوادث ناجمة عن ممار�سات غري
م�أمون���ة مت�صل���ة باالجتار باملهاجرين �أو نقلهم بحر ًا ،من  1كانون الثاين/يناي���ر  1999حتى  31كانون الأول/دي�سمرب
ً ()3
� ،2008إىل  1 667حادثة� ،شملت  61 413مهاجرا.

درا�سة حالة :تهريب املهاجرين عرب البحر الأبي�ض املتو�سط

)*(

كان املهاج���رون فيم���ا م�ض���ى يحاولون مبفرده���م اجتياز املعاب���ر البحرية املحفوف���ة باملخاطر ،ولك���ن امله ِّربني قاموا
البحارة لنقل املهاجرين عرب املحيطات .ثم
تدريجي��� ًا ب�إن�شاء �سوق يقدّمون فيه خدماته���م وي�ستعينون باملتمر�سني من ّ
بحارة متمر�سني على متنها يف �أغلب الأحيان.
بد�أ امله ِّربون ير�سلون مراكب عرب البحار من دون ّ
ويبل���غ املهاجرون نقاط �أو مراك���ز املغادرة ال�ساحلية مبفردهم �أو مب�ساعدة امله ِّرب�ي�ن ،ويجرون من هناك ما يلزم من
ترتيب���ات مع امله ِّربني البحريني ،ورمبا يتم ذلك يف احلان���ات �أو يف �أماكن الت�س ّوق باملدن ال�ساحلية �أو ب�ضواحيها .ومع
�أنَّ امله ِّرب�ي�ن كانوا �سابق ًا يبيع���ون معابر وحيدة للمهاجرين ،ف�إنَّ بع�ضهم الآن يق���دم "جمموعة خدمات" كاملة ت�شمل
تق���دمي امل�ساعدة ف���ور الو�صول �إىل بلد املق�صد؛ ففي كثري من احلاالت ُيدفع ن�ص���ف تكاليف هذه املجموعة �سلفا� ،أما
(International Maritime Organization. Document MSC.3/Circ.16, 3 February 2009. Available from www.imo.org/ )3
.Circulars/mainframe.asp?topic_id=397
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الن�ص���ف املتبقي فيدفعه �أقارب املهاجر يف بلد املق�صد مبجرد ت�أكي���د و�صول املهاجر �ساملا .ويف بع�ض احلاالت ،تُدفع
كامل التكاليف مقدّم ًا؛ وهي حالة قد ي�ضعف فيها دافع امله ِّرب ل�ضمان و�صول املهاجر �إىل وجهته �سامل ًا.
وبع���د ح�صول اتف���اق بني املهاجر وامله ِّربُ ،ينقل املهاج���ر عادة �إىل مكان عليه �أن ميكث فيه حت���ى يوم املغادرة .وترد
تقاري���ر تفي���د باكتظ���اظ املنازل يف املناط���ق الريفية باملهاجرين لع���دة �أيام �أو �أ�سابي���ع ،و�أحيان ًا م���ع حرا�س م�سلحني
لإبقائهم ملتزمني بالنظام يف الوقت الذي ينتظرون فيه العبور.
ويف بع����ض البلدانُ ،ينق���ل املهاجرون عندما يحني وقت الرحيل �إىل موقع املغ���ادرة ليال يف حافالت �صغرية خالية من
املقاع���د لزي���ادة قدرتها على ا�ستيعاب ال���ركاب .ثم يتم حتميلهم على منت قوارب �صغ�ي�رة �أو ُينقلون �إىل قوارب �صيد
را�سية يف انتظارهم� ،أو ُي�ؤخذون مبا�شرة على منت مراكب يف موانئ �صغرية.
وعبور البحر رحلة حمفوفة باملخاطر .ويقود املراكب عموما مهاجرون ب�أنف�سهم لي�س لديهم خربة يف املالحة البحرية
�أو الإبح���ار .وغالب ًا م���ا يتمكن املهاجر الذي يتحمل م�س�ؤولية الإبحار باملركب من عبور البحر دون دفع تكاليف .و ُيزود
بع����ض املهاجري���ن ببو�صلة �أو جهاز يعم���ل بالنظام العاملي لتحديد املواقع ،ولكن الكث�ي�ر منهم ال ميتلك � َّأي �شيء يبحر
بوا�سطته.
وتبح���ر املراك���ب من دون علم �أو ا�س���م �أو وثائق أ� ّي ًا كان نوعها ،وتبقي هوية مالكيه���ا جمهولة ،ومن َثم يفلت ه�ؤالء من
خط���ر التحقي���ق معهم .وتزداد خطورة تعر�ض املرك���ب للتحطم؛ ويف بع�ض احلاالت ال تُ���ز ّود املراكب بكمية كافية من
الوق���ود لإمت���ام الرحلة .ويع ّول امله ِّربون عل���ى املراكب التي تنقذها ال�سلطات ،وير�سل���ون �أحيانا عدّة مراكب يف الوقت
نف�سه بق�صد �أن ت�صبح مراكز اال�ستقبال مكتظة و ُينقل منها املهاجرون فورا �إىل �أماكن �أخرى.
(*) United Nations Office on Drugs and Crime. Smuggling of Migrants Into, Through and From North Africa: A Thematic
Review and Annotated Bibliography of Recent Publications. This publication is currently being prepared. For more
.information, visit www.unodc.org or contact ahtmsu@unodc.org

ُيرج���ى االطالع على معلومات عن التعاون وامل�ساعدة يف جمال الت�صدي لتهريب املهاجرين بحر ًا ،ويرجى الرجوع �إىل
الق�سم  11-6من الأداة .6

َمراجع ُمق َ
رت َحة
يفي���د موقع "ح�ص���ن �أوروب���ا" ) (www.fortresseurope.blogspot.comب�أنَّ � 14 798شخ�ص��� ًا على الأقل لقوا
حتفهم منذ عام  1988على طول احلدود الأوروبية ،منهم � 6 417شخ�ص ًا يف ِعداد املفقودين يف عر�ض البحر.
ومات ما جمموعه  10 817مهاجر ًا يف البحر املتو�سط واملحيط الأطل�سي بينما كانوا يف طريقهم �إىل �إ�سبانيا.
ويف قن���اة �صقلية ،لقي � 4 178شخ�ص ًا حتفهم خالل �سفرهم عرب امل�سالك املمتدة من ليبيا وم�صر وتون�س �إىل
و�س ِّجل � 3 056شخ�ص ًا يف عداد املفقودين؛ وغ���رق � 138شخ�ص ًا �آخرون بينما كانوا يبحرون
مالط���ة و�إيطالياُ ،
م���ن اجلزائ���ر �إىل �سردينيا .وهُ لك ما ال يقل عن � 4 446شخ�ص ًا وذهب � 2 254آخرين يف ِعداد املفقودين على
ط���ول الدروب املمت���دة من موريتانيا واملغرب واجلزائ���ر باجتاه �إ�سبانيا عرب م�ضيق جبل ط���ارق �أو قبالة جزر
الكن���اري .ولقي ما جمموعه � 1 315شخ�ص ًا حتفهم يف بحر �إيجه بني تركيا واليونان �أو بني م�صر واليونان ،يف
حني ُ�س ِّجل � 823شخ�ص ًا يف عداد املفقودين؛ ولقي � 603أ�شخا�ص حتفهم و�صار � 220آخرين يف عداد املفقودين
يف البح���ر الأدريات���ي بني �ألبانيا واجلب���ل الأ�سود و�إيطاليا .وغ ِ���رق ما ال يقل عن � 624شخ�ص��� ًا كانوا يحاولون
الو�ص���ول �إىل جزي���رة مايوت الفرن�سي���ة يف املحيط الهندي .وال يعرب ه�ؤالء املهاج���رون البحر على منت قوارب
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م�سجلة من جراء
بدائي���ة فق���ط ،فقد هلك  153رج ًال م���ن امل�سافرين خل�سة على م�ت�ن عبارات و�سفن �شح���ن ّ
االختناق �أو الغرق.
International Maritime Organization. Incident reports of unsafe practices of smuggling of
� .migrants by seaص���درت ه���ذه التقاري���ر عن ّ
املنظمة البحري���ة الدولية وهي تتناول احل���وادث النا�شئة عن

املمار�سات غري الآمنة لتهريب املهاجرين عن طريق البحر ،وهي متاحة على العنوان التايل:
.www.imo.org/Circulars/mainframe.asp?topic_id=397

Monzini, Paola. Sea-Border Crossings: The Organization of Irregular Migrationto Italy.
).Mediterranean Politics, vol. 12, No. 2 (2007

و�ص���ول ق���وارب مهرتئة ومكتظة مبئات الأفراد املنهكني من ج��� ّراء م�صاعب عبور البحر يف ظروف تعي�سة هي
�ص���ورة م�ؤثرة تُ�شاهد مرار ًا وتكرار ًا يف ال�صحف الإيطالية .ويف معظم احلاالت ،ال ي�شكل املعرب البحري �سوى
ج���زء �صغري من رحل���ة طويلة وحافلة بالأحداث .وتدفق املهاجرين م���ن دون �أوراق ر�سمية عرب البحر الأبي�ض
املتو�س���ط ينطلق م���ن �سواحل البحر املتو�سط اجلنوبية وال�شرقية ،ولكنه ي�شمل مهاجرين من ع ّدة قارات .وقد
�أ�صبح العديد من بلدان حو�ض املتو�سط دروب عبور للمهاجرين ،لأنَّ الهدف الرئي�سي من الرحلة البحرية هو
عب���ور حدود منطقة �شنغن املنيعة .وي�صبح املهاجرون يف هذه البل���دان زبائن ّ
ملنظمات غري قانونية؛ ويدفعون
مبال���غ مالي���ة لقاء احل�صول على خدمات ويخ�ضع���ون �أنف�سهم ملعاملة قا�سية ويع ِّر�ض���ون �سالمتهم ال�شخ�صية
خلطر كبري .ويف هذه املقالة يعيد الكاتب ر�سم م�سالك الرحالت التي تعرب البحر املتو�سط ب�صفة غري قانونية
للو�ص���ول �إىل �إيطالي���ا كما يبينّ كيفية تنظيمها .ويعر�ض الكاتب تدفق هج���رات خمتلفة وتطورها ،فذكر حالة
املعابر الق�صرية من �ألبانيا يف بداية الت�سعينات؛ ونقاط املغادرة من تركيا و�سوريا ولبنان يف نهاية الت�سعينات؛
واملم���ر عرب قناة ال�سوي�س؛ ورحالت امل�سافات الطويلة من غرب �أفريقيا؛ و�أخريا ،حمطة المبيدوزا التي ينزل
فيه���ا القادمون من ليبيا ،وهي �أف�ضل امل�سالك ل���دى املهاجرين يف الوقت احلايل.
وين�صب تركيز الكاتب على
ُّ
ّ
املنظمات التي تدير م�سالك الدخول غري امل�شروع وعلى ردود فعل امل�ؤ�س�سات املعنية لوقف حركات الهجرة غري
النظامية هذه ،وهو قد نظر �إىل املو�ضوع من وجهتي النظر الإيطالية والدولية.
www.informaworld.com/smpp/ftinterface~content=a779512721~fulltext=713240930
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Irregular Migration by Sea:
.Frequently Asked Questions

يجي���ب هذا الن�ص على �أ�سئلة يكرث طرحها عن الهج���رة غري النظامية عن طريق البحر ،وقد �أع ّدته مفو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وميكن االطالع عليه يف العنوان التايل:
www.unhcr.org/4a1e48f66.html

 9-2تهريب املهاجرين ج ّو ًا

يك ّي���ف مه ِّرب���و املهاجرين �أ�ساليب عملهم وفق ًا ملتطلبات كل م�سلك من م�سال���ك التهريب ووفق ًا لظروف هذا التهريب؛
وي�ستخدم���ون طرائق متطورة ج���دا وباهظة التكلفة يف كثري من الأحيان للتحايل عل���ى اجلهود املبذولة لك�شف �أمرهم
واعرتا����ض �سبيله���م .وال�سفر جوا واحد م���ن �أغلى الأ�ساليب الت���ي ي�ستخدمها امله ِّربون ومن �أكرثه���ا تطور ًا ،فهو �أكرث
�أمان��� ًا م���ن الرحالت الربي���ة �أو البحرية .ومل ُيجر �سوى القليل من البحوث عن تهري���ب املهاجرين عن طريق اجلو لأنَّ
املهاجرين امله َّربني غالبا ما يعربون احلدود دون �أن يلحظهم �أحد.
ويجن���ي املجرم���ون ال�ضالعون يف تهريب املهاجرين ع���ن طريق اجلو �أرباحا تُق ّدر مباليني ال���دوالرات .وغالبا ما تكون
الدروب التي ي�سلكونها ملتوية حيث متر عرب عدة مطارات خمتلفة يف قارات خمتلفة .وي�ستخدم امله ِّربون وثائق مز ّورة
�أو وثائ���ق ُيح�صل عليها بو�سائل احتيالية وير�شون املوظفني خ�ل�ال الرحلة .ونظر ًا لتطور �أ�ساليب العمل هذه وات�سامها
بطاب���ع عاب���ر للحدود الوطنية �أمر يربز احلاجة �إىل اتخاذ تدابري �شاملة للت�ص���دي لها .ولكن ال تتو ّفر معلومات كافية
ت�صد منا�سبة.
ل�صياغة تدابري ٍ
وميك���ن �أن تت���و ّرط ع ّدة �أط���راف يف تهريب املهاجرين عن طريق اجل���و .وعادة ما يت�صل املهاج���رون يف البداية ب�أحد
"ال���وكالء" (يكون �أحيان���ا وكيل �أ�سفار حقيقيا) ،وهو �أول نقطة ات�صال يف �شبك���ة التهريب .ويجري املن�سقون يف البلد
الأ�صلي وبلد املق�صد ات�صاالت بني الطرفني ،مب�ساعدة و�سيط يف �أغلب الأحيان.
وقد تكون هناك حاجة �إىل �شخ�ص �آخر لتزويد املهاجر بجواز �سفر مز ّور �أو مز ّيف .وميكن �أي�ضا �إ�شراك املز ّورين يف
تزوي���د املهاجرين بت�أ�شريات م���ز ّورة .وقد ت�شارك �أطراف �أخرى يف توفري جوازات �سفر حتمل �صور �أ�شخا�ص ي�شبهون
املهاجرين الذين �سي�ستخدمون هذه اجلوازات.
وم���ن الأط���راف الرئي�سية الأخرى يف عملية التهري���ب الأ�شخا�ص الذين يتقا�ضون مبلغا مع ّين���ا لقاء ّ
غ�ض الطرف عن
عملي���ة التهري���ب �أو ت�سهيلها ً
فع�ل�ا .وقد يكون ه�ؤالء الأ�شخا����ص من موظفي الت�سجيل يف اخلط���وط اجلوية �أو موظفي
�سلطات الهجرة �أو موظفي املطار.
خم�ص�صة على
وت�شم���ل الأطراف الأخرى ال�ضالع���ة يف تهريب املهاجرين عن طريق اجلو �أ�شخا�ص���ا يق ّدمون خدمات ّ
ط���ول خط �س�ي�ر الرحلة ،مثل ال�سكن والنق���ل املحلي عرب نقاط العبور .وق���د يعمل �أي�ض ًا �سما�س���رة العملة على ت�سهيل
املعامالت املالية بني الأطراف امل�شاركة يف �أيِّ مرحلة من مراحل العملية.

درا�سة حالة
يف ع���ام  ،2007ك�شفت �شرطة اململك���ة املتحدة النقاب عن عملية احتيال ا�ستُقدم خالله���ا �آالف املواطنني الهنود �إىل
اململكة املتحدة بجوازات �سفر مز ّورة �صادرة يف جنوب �أفريقيا .ويف البداية ،كان املواطنون الهنود ي�سافرون جوا �إىل
جن���وب �أفريقيا با�ستخدام ج���وازات �سفرهم امل�شروعة .ومبجرد و�صولهم �إىل هذا البل���د ،ف�إنهم كانوا يح�صلون على
ممن ا�شرتت الع�صابة خدماتهم.
جوازات �سفر وبطاقات هوية مز ّورة �صادرة عن جنوب �أفريقيا من موظف فا�سد ّ
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بع���د ذل���ك كان املهاج���رون ي�سافرون يف الأغلب ع���ن طريق اجلو �إىل اململك���ة املتحدة ،حيث ال يحت���اج مواطنو جنوب
�أفريقيا �إىل ت�أ�شرية دخول .وما �إن ي�صل املهاجرون �إىل اململكة املتحدة ،حتى ي�سجلوا �أنف�سهم يف كلية ما �أو يتزوجون
يف بع����ض احل���االت من �أجل احل�صول على �إذن بالإقامة لف�ت�رة �أطول قبل �أن يختفوا متام ًا عن مر�أى ال�سلطة يف نهاية
املطاف.
وبالن�سب���ة للبع�ض—رب���ع الذين ي�صل���ون �إىل اململكة املتحدة—ف����إنَّ الرحلة ال تنتهي يف بريطاني���ا ،بل يدفعون املال
للع�صاب���ة للح�ص���ول على ج���واز �سفر بريط���اين جديد مز ّور لك���ي ي�سافروا �إىل وجهته���م النهائية :الوالي���ات املتحدة
املي�سرون" باتخاذ ترتيبات ال�سفر ،ويف بع�ض الأحيان ،ي�سافرون مع الأفراد امله َّربني.
الأمريكية �أو كندا .ويقوم " ّ
املي�سرين" يف جن���وب �أفريقيا على مذكرات تت�ضم���ن قائمة ب�أ�سماء
وق���د ع�ث�رت ال�شرطة ل���دى تفتي�شها لغرفة �أح���د " ّ
حقيقية وهويات مز ّيفة و�سجالت باملبالغ املدفوعة.
وبينما كانت ال�شرطة توا�صل ر�صد الع�صابة ،وجدت الع�صابة طرق ًا �أكرث التوا ًء من ذي قبل لإدخال املزيد من الأفراد
�إىل البل���د .فق���د ُن ِق���ل رجل جوا من جوهان�سربغ �إىل الدوح���ة يف قطر ،ومن ثم �إىل �سوي�سرا ومنه���ا �إىل دبلن ،وبعدها
�سافر �إىل بلفا�ست وا�ستقل منها ع ّبارة �إىل �سرتانرير (اململكة املتحدة) ،حيث �أُل ِقي القب�ض عليه.
ويتع���ذر معرفة جمموع عدد الأ�شخا����ص الذين ُن ِقلوا على �أيدي الع�صابة .ويدرك املحقق���ون �أنه �إذا جرى تفكيك هذه
الع�صابة فمن املرجح �أن ت�شرع ع�صابة �أخرى يف عملية �إدخال املزيد من الأفراد �إىل بريطانيا.
امل�صدر :هيئة الإذاعة الربيطانية ( 22 ،)BBCكانون الثاين/يناير .2008

درا�سة حالة :تهريب املهاجرين جوا "يف فئة ال�سفر دون الأوىل"

ُح ِك���م بال�سجن ملدة ع�شر �سنوات عل���ى العقل املدبر ملخطط �إجرامي لتهريب املهاجري���ن عن طريق تزويدهم بخدمة
"ال�سفر جوا يف الفئة دون الأوىل" .وقد ُن ِقل مواطنون �أتراك على منت طائرة ب�ستة مقاعد منجدّة باجللد من الداخل
�إىل مهابط طائرات �صغرية ال تُطبق فيها �ضوابط الت�أكد من جوازات ال�سفر .وتقا�ضى الطيار ال�ضالع يف العملية مبلغ
 1 000جنيه ا�سرتليني عن كل "زبون".
امل�صدر :لندن �إيفينينغ �ستاندارد ( 19 ،)London Evening Standardكانون الأول/دي�سمرب .2006

ويف حال���ة مماثل���ة ،دفع مهاجرون مبلغا م���ن املال لقاء ح�صولهم على جمموعة كاملة م���ن اخلدمات �شملت تزويدهم
بج���وازات �سف���ر وت�أ�شريات دخول مز ّورة ،ورتب مه ِّربوهم للرحلة ب�أن يدعي املهاج���رون �أنهم �سياح وي�سافروا جو ًا �إىل
�أح���د بلدان العب���ور .وبعد و�ص���ول املهاجرين �إىل بلد العب���ور ،ا�ستخدموا �أوراقا م���ز ّورة و�شركات الط�ي�ران املحلية �أو
الع ّبارات لدخول بلد املق�صد.
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© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
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واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
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�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
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هن ��اك ع ّدة �صكوك دولي ��ة ت�ش ّكل الإطار ال ��دويل للت�ص ّدي لتهريب املهاجري ��ن .والأداة  ،3املعنون ��ة "الإطار القانوين
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الدويل"َّ ،
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املنظمة العاب ��رة للحدود الوطنية ،ال �سيما اتفاقية
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  1-3مقدّمة لل�صكوك الدولية املعن ّية مبكافحة
اجلرمية املنظّ مة العابرة للحدود الوطنية
يت�ضم ��ن الإط ��ار القانوين الدويل الذي يتعني على الدول �أن حتدِّ د �ضمنه القوان�ي�ن اخلا�صة بها بغية الت�صدِّ ي بفعالية
مل�شكل ��ة تهريب املهاجرين االتفاقي ��ات وال�صكوك ال�صادرة عن الأمم املتحدة وعن املنظم ��ات الدولية الأخرى .وتو ّفر
هذه ال�صكوك �أي�ض ًا �إطارا للدول للتعاون فيما بينها ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته.
فالتعاون الدويل �شرط �أ�سا�سي لتحقيق النجاح يف �أيِّ تدابري تُعنى بالت�ص ّدي لتهريب املهاجرين .وللح�صول على مزيد
م ��ن املعلومات عن التعاون الدويل ،يرجى االط�ل�اع على الأداة  .6وتهريب املهاجرين يحدث عرب احلدود الوطنية ،وال
ميكن الت�ص ّدي له دون بذل جهود دولية م�شرتكة وتعاون دويل.
ويج�سد ازدياد عدد االتفاقات الثنائية والإقليمية والعاملية الت�سليم املتزايد ب�أنه يتعني الت�ص ّدي للجرمية عرب الوطنية
ّ
ّ
ُّ
م ��ن خ�ل�ال التعاون الدويل .وملا كانت اجلماعات الإجرامية تعمل عرب احل ��دود ،فيتعني على النظم الق�ضائية �أن تفعل
مثلها.
وفيما يلي �أوثق ال�صكوك الدولية �صلة مبكافحة تهريب املهاجرين:
املنظمة عرب الوطنية (اتفاقية اجلرمية ّ
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة)
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة جِّ
االتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية (بروتوكول جِّ
االتار بالأ�شخا�ص)
 بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية (بروتوكول تهريب املهاجرين)
و�س ��وف جت ��د الدول اجلا ّدة يف مكافحة م�شكل ��ة تهريب املهاجرين �أنَّ من م�صلحتها �أن ت�ص� � ّدق على اتفاقية اجلرمية
ّ
املنظمة وبروتوكول جِّ
االتار بالأ�شخا�ص وبروتوكول تهريب املهاجرين ،و�أن تن ّفذ هذه ال�صكوك.

اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة
املنظم ��ة تداب�ي�ر عامة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة ّ
تق ��رر اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة ّ
املنظمة العاب ��رة للح ��دود الوطنية ،بينم ��ا تر ّكز
الربوتوك ��والت امللحق ��ة بها على جرائم حم ��ددة .ويجب �أن ُيق ��ر أ� كل بروتوكول و�أن يط َّبق مقرتن ��ا باالتفاقية .وتنطبق
االتفاقي ��ة عل ��ى الربوتوكوالت مع التعديل املقت�ضى ح�س ��ب الأحوال ،كما �أنَّ جميع الأفعال الت ��ي جت ِّرمها الربوتوكوالت
جت ِّر ُمها �أي�ضا االتفاقي ُة نف�سها.
وتق ��رر اتفاقي ��ة اجلرمية ّ
املنظمة والربوتوك ��والت امللحقة بها املعايري الدنيا يف هذا ال�ص ��دد ،والدول الأطراف ملزمة
باالمتثال لهذه املعايري الدنيا ،بيد �أنه يجوز لها اعتماد تدابري �أ�ش ّد �صرامة.
2
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ومت ّك ��ن اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة وبروتوكول تهريب املهاجرين الدول من الت�ص ّدي مل�شكلة تهريب املهاجرين على نحو
�شام ��ل .وه ��ذا مهم لأن عمليات التهريب لي�ست يف كثري من الأحيان �سوى جزء واحد فقط من �أن�شطة �إجرامية �أخرى.
فاجلماع ��ات الإجرامية ال�ضالع ��ة يف تهريب املهاجرين تنـزع �أي�ضا �إىل االنخراط يف �أن�شطة غري م�شروعة �أخرى ،مثل
جِّ
االتار بالأ�شخا�ص واملخدرات والأ�سلحة �أو غري ذلك من ال�سلع غري امل�شروعة� ،أو الف�ساد �أو غ�سل الأموال.
املنظم ��ة التحقيق يف ِّ
وتي�س ��ر اتفاقية اجلرمية ّ
كل هذه الأن�شطة الإجرامية ومالحق ��ة مرتكبيها على نحو �شامل وعابر
ِّ
للح ��دود .فعل ��ى �سبيل املثال ،ق ��د يت�س ّنى يف بع�ض احل ��االت مالحقة �شخ� ��ص ما متو ِّرط يف تهري ��ب املهاجرين بتهمة
امل�شارك ��ة يف �أن�شط ��ة �إحدى اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة ،حتى و�إن مل يتو ّفر دليل �إثبات كاف ملالحقة ذلك ال�شخ�ص
الرتكابه جرمية تهريب املهاجرين ذاتها.
واالتفاقي ُة هي ا�ستجابة املجتمع الدويل للحاجة �إىل نهج عاملي بحق .والغر�ض منها هو تعزيز التعاون على منع اجلرمية
ّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية ومكافحته ��ا مبزيد من الفعالية (امل ��ادة  1من االتفاقي ��ة) .وهي ت�سعى �إىل زي ��ادة عدد الدول
الت ��ي تتخ ��ذ تدابري ف ّعالة ملكافحة اجلرمي ��ة ّ
املنظمة العابرة للح ��دود الوطنية ،و�إىل �إر�ساء التع ��اون الدويل وتوطيده.
وه ��ي حترتم اختالفات التقاليد القانونية والثقاف ��ات وخ�صو�صياتها ،بينما تعنى يف الوقت نف�سه بالرتويج للغة تفاهم
م�شرتكة ،وامل�ساعدة على �إزالة بع�ض العراقيل القائمة حالي ًا �أمام حتقيق تعاون عرب وطني ف ّعال.
ّ
وتغطي االتفاقية اجلرائم التي ت�ش ّكل جزءا من الأن�شطة املد ّرة للربح التي تقوم بها اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة؛ �أما
الربوتوكوالن املك ّمالن لها في�ستهدفان �أنواع ًا حم ّددة من الأن�شطة الإجرامية ّ
املنظمة التي تتطلب �أحكام ًا
متخ�ص�صة.
ّ

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
لربوتوكول تهريب املهاجرين ثالثة �أغرا�ض �أ�سا�سية ُمب َّي َن ٌة يف املادة  2منه:
منع تهريب املهاجرين ومكافحته
تعزيز التعاون بني الدول الأطراف حتقيق ًا لتلك الغاية
حماية حقوق املهاجرين امله َّربني
و�إ�ضافة �إىل بيان متطلبات حم ّددة ب�ش�أن الت�سليم وامل�ساعدة القانونية املتبادلة وغري ذلك من �أ�شكال التعاون الدويل،
اخلا�صة بالقان ��ون املو�ضوعي والقانون الإجرائي على ح� � ّد �سواء ،بغية تقدمي
حت� � ّدد االتفاقي ��ة والربوتوكوالت املعايري
ّ
امل�ساعدة �إىل الدول يف مواءمة ت�شريعاتها و�إزالة االختالفات التي ميكن �أن تعرقل التعاون الدويل ال�سريع والف ّعال.

َمراجع ُمق َ
رت َحة

اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة وبروتوكول تهريب املهاجرين
ن�ص اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة ون�ص بروتوكول تهريب املهاجرين متاحان على املوقع
www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.

.pdf
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الأمم املتح ��دة .الأد ّل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية ّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية لالتفاقية
وبروتوكوالته ��ا ،وكذل ��ك امل�سائ ��ل التي يجب �أن تُعنى به ��ا كل دولة طرف ،وهي تق ��دِّ م يف الوقت ذاته جمموعة
م ��ن اخلي ��ارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ االتفاقية
وبروتوكوالته ��ا .وقد �صيغ ��ت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شت ��ى النظم القانونية وم�ستويات التط ��ور امل�ؤ�س�سي ،وهي
تق ّدم خيارات للتنفيذ حيثما ُوجدت.
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20
version.pdf

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريي ��ة عن املفاو�ض ��ات ب�ش�أن و�ض ��ع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
ّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها( .رقم املبيع .)A.06.V.5
الغر� ��ض من الأعم ��ال التح�ضريي ��ة (الوثائق الر�سمية) ع ��ن املفاو�ضات ب�ش� ��أن و�ضع اتفاقي ��ة الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية ّ
التو�صل �إىل فهم �أف�ضل و�أعمق لالتفاقية
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها هو ُّ
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّبع املن�شور تق ّدم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولية املفتوحة الع�ضوية املخ�ص�صة لو�ضع
اتفاقية ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية ،التي �أن�ش�أتها اجلمعية العامة مبوجب قرارها  111/53وحددت
واليتها يف قرارها  ،114/53وطلبت منها تقدمي الن�صو�ص النهائية لالتفاقيات والربوتوكوالت امللحقة بها �إىل
اجلمعية العامة بغية اعتمادها (القرار .)126/54
www.unodc.org/pdf/CTOCCOP/ctoccop2008/V0460072a.pdf

ال�صكوك الأخرى ذات ال�صلة
لالطالع على ال�صكوك الدولية الأخرى ذات ال�صلة ،انظر الق�سم .4-3
لالطالع على ال�صكوك الإقليمية الأخرى ذات ال�صلة ،انظر الق�سم .5-3

  2-3العالقة بني اتفاقية اجلرمي ��ة ّ
املنظمة وبروتوكول
تهريب املهاجرين
يجري تهريب املهاجرين عرب احلدود ،وال ميكن الت�ص ّدي له دون جهود دولية م�شرتكة وتعاون دويل.
وم ��ن امله ��م �أن ت�صبح كل الدول التي ترغب يف العمل مع ًا على مكافح ��ة تهريب املهاجرين �أطراف ًا يف اتفاقية اجلرمية
ّ
املنظمة وبروتوكول تهريب املهاجرين.
وتق� � ّرر امل ��ادة  1من بروتوكول تهريب املهاجرين واملادة  37من اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة املبادئ الأ�سا�سية التالية التي
حتكم العالقة بني ال�ص ّكني:

ال ميكن لدولة ما �أن تكون طرف ًا يف الربوتوكول �إ ّال �إذا كانت طرف ًا يف االتفاقية �أي�ض ًا.
  ُي�سم ��ح بالت�صدي ��ق �أو االن�ضمام يف �آن واحد ،ولكن ال تخ�ضع الدولة لأيِّ التزام مبقت�ضى الربوتوكول �إ ّال �إذا
كانت خا�ضعة اللتزامات االتفاقية �أي�ض ًا.

يجب تف�سري االتفاقية والربوتوكول مع ًا.
 لدى تف�سري خمتلف ال�صكوك ،ينبغي النظر يف جميع ال�صكوك ذات ال�صلة ،كما ينبغي عموم ًا �إعطاء معنى
مماثل للأحكام التي ت�ستخدم �صياغة مماثلة �أو موازية.
 ل ��دى تف�سري بروتوكول ما ،يجب �أي�ض ًا مراعاة الغر�ض منه ،مم ��ا قد يقت�ضي تعديل بع�ض املعاين املنطبقة
على االتفاقية يف بع�ض احلاالت.
ال تكون �أحكام �أيِّ بروتوكول معني ملزمة للدول الأطراف �إ ّال �إذا كانت �أطراف ًا يف ذلك الربوتوكول.

تنطبق �أحكام االتفاقية على الربوتوكول ،مع التعديل املقت�ضى ح�سب الأحوال.
 لدى تطبيق �أحكام االتفاقية على الربوتوكول ،ميكن �إجراء تعديالت طفيفة يف التف�سري �أو التطبيق ملراعاة
الظ ��روف الت ��ي تن� أش� مبقت�ضى الربوتوكول ،بي ��د �أنه ال ينبغي �إجراء �أيِّ تعدي�ل�ات �إ ّال �إذا اقت�ضت ال�ضرورة
ذلك ،و�إ ّال بالقدر الالزم.
ال تنطبق هذه القاعدة العامة على ما ي�ستثنيه الربوتوكول حتديد ًا.

تعترب الأفعال املج ّرمة مبقت�ضى الربوتوكول جم ّرمة �أي�ض ًا مبقت�ضى االتفاقية.
 ه ��ذا املبد�أ ،الذي مياث ��ل يف جوانب معينة �شرط التعديل املقت�ضى ح�سب الأح ��وال ،هو حلقة و�صل حا�سمة
ب�ي�ن الربوتوكول واالتفاقية .فهو ي�ضمن �أنَّ َّ
كل م ��ا جت ِّرمه الدولة من �أفعال بغية جترمي تهريب املهاجرين،
ح�سبما تقت�ضيه املادة  6من بروتوكول تهريب املهاجرين� ،سوف ُيدرج تلقائيا �ضمن نطاق �أحكام االتفاقية
5
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الأ�سا�سي ��ة التي حتكم �أ�ش ��كال التعاون الدويل ،مثل ت�سليم املجرمني (امل ��ادة  16من االتفاقية) وامل�ساعدة
القانونية املتبادلة (املادة  18من االتفاقية).
 يربط هذا املبد�أ �أي�ض ًا بني الربوتوكول واالتفاقية بجعله �أحكاما �إلزامية �أخرى من االتفاقية واجبة التطبيق
عل ��ى اجلرائم املق ��ررة مبقت�ض ��ى الربوتوكول .وعلى وج ��ه اخل�صو�ص ،ف� ��إنَّ االلتزامات مبوج ��ب املادة 6
(جت ��رمي غ�س ��ل عائ ��دات اجلرائ ��م) وامل ��ادة ( 10م�س�ؤولية الهيئ ��ات االعتباري ��ة) وامل ��ادة ( 11املالحقة
واملقا�ض ��اة واجل ��زاءات) واملواد م ��ن � 12إىل ( 14امل�صادرة) وامل ��ادة ( 15الوالية الق�ضائي ��ة) واملادة 16
(ت�سلي ��م املجرم�ي�ن) واملادة ( 18امل�ساع ��دة القانونية املتبادل ��ة) واملادة �( 20أ�سالي ��ب التح ّري اخلا�صة)
وامل ��ادة ( 23جترمي عرقلة �سري العدالة) واملواد م ��ن � 24إىل ( 26حماية ال�شهود وال�ضحايا ،وم�ساعدتهم،
وتعزي ��ز التعاون مع �أجهزة �إنفاذ القان ��ون) واملادة ( 27التعاون يف جمال �إنفاذ القانون) واملادتني  29و30
(التدري ��ب وامل�ساع ��دة التقنية والتنمية االقت�صادية) واملادة ( 34تنفي ��ذ االتفاقية) تط ّبق على نحو مت�ساو
عل ��ى الأفع ��ال املج ّرمة مبقت�ضى الربوتوك ��ول .ولذلك ف�إنَّ �إن�ش ��اء ارتباط م�شابه عن�ص ��ر مهم يف الت�شريع
الوطني لتنفيذ الربوتوكول.

َمرجعان ُمقترَ َ حان

اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها
ميك ��ن االطالع على ن�صو� ��ص اتفاقية اجلرمي ��ة ّ
املنظمة والربوتوك ��والت امللحقة بها ،وكذل ��ك على املعلومات
الأخرى ذات ال�صلة ،يف املوقع ال�شبكي اخلا�ص باملكتب
.http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext
الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية ّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الأدلة متاحة على املوقع التايل:
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20
version.pdf
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�أ�ص ��در املكتب الإقليمي جلنوب �آ�سيا التابع ّ
ملنظم ��ة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) جمموعة مواد �إعالمية توفر
امل�ش ��ورة ب�ش�أن م ��ا يمُ كن للحكومات واملجتمع املدين عمل ��ه �سوا ًء قبل الت�ص ّديق على بروتوك ��ول جِّ
االتار بالأ�شخا�ص �أو
بعده .وامل�شورة التي يق ّدمها تنطبق بالقدر نف�سه على التّ�صديق على بروتوكول تهريب املهاجرين وجرت مواءمتها تبع ًا
لذلك فيما يلي.

قبل الت�صديق
ما يمُ كن للحكومات عمله:
دعم امل�شاورات مع املجتمع املدين ب�ش�أن ما يرتتّب على الربوتوكول من �آثار يف جمال ال�سيا�سات والربامج
الت�شاور مع احلكومات الأخرى ب�ش�أن عملية الت�صديق
ال�شروع يف عملية الت�صديق
اتّباع القوانني واللوائح الوطنية القائمة لتنفيذ عملية الت�صديق
ما يمُ كن للمجتمع املدين عمله:
توعية �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني بالربوتوكول
�إعداد ون�شر مواد تدعو �إىل منا�صرة الربوتوكول
عقد ندوات/م�ؤمترات تر ِّوج للت�صديق على الربوتوكول
ا�ستخدام و�سائط الإعالم لتحقيق تغطية وا�سعة النطاق للربوتوكول و�أهميته

بعد الت�صديق
ما يمُ كن للحكومات عمله:
ترجمة الربوتوكول �إىل اللغات الوطنية
توزيع الربوتوكول على نطاق وا�سع على جميع الهيئات احلكومية املعنية
تعديل القوانني الوطنية املعن ّية بتهريب املهاجرين التي ال تتّ�سق مع �أحكام الربوتوكول تبع ًا له
�سنّ قوانني جديدة تتمم الربوتوكول
 توف�ي�ر التدريب للأ�شخا�ص العامل�ي�ن يف نظام العدالة اجلنائية على الت�ص ��دي جلرائم تهريب املهاجرين
وامل�سائل ذات ال�صلة
و�ضع خطة عمل وطنية ملكافحة تهريب املهاجرين تكون متّ�سقة مع الربوتوكول
و�ضع ما يلزم من برامج لتنفيذ الربوتوكول وخطة العمل الوطنية
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عقد اتفاقات مع احلكومات الأخرى ملنع تهريب املهاجرين عرب احلدود
تنفيذ نظام للر�صد
تنفيذ برامج وقائية بني الفئات املع َّر�ضة للخطر
و�ضع مبادئ توجيهية لربامج �إعادة �إدماج فعالة
�إن�شاء بنى حتتية وتعزيز الآليات امل�ؤ�س�سية بغية تنفيذ الربوتوكول
تي�سر تنفيذ الربوتوكول
توثيق التعاون بني احلكومات من خالل ا�ستهالل اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف ّ
ّ
 �إقام ��ة �ش ��راكات مع ّ
حكومية/منظم ��ات غري حكومية دولية تعمل يف جم ��ال مكافحة تهريب
منظمات غري
املهاجرين بغية تنفيذ الربوتوكول على نحو ف ّعال
ر�صد تنفيذ الربوتوكول
ما يمُ كن للمجتمع املدين عمله:
 التوعية عل ��ى امل�ستويني ال�شعبي والوطني ب�ش�أن تهريب املهاجرين و�أ�سبابه وتبعاته ،ودور الربوتوكول ك�أداة
للت�ص ّدي لهذه امل�شكلة
التعاون مع احلكومات على �إعادة ت�أهيل املهاجرين الذين ّمت تهريبهم و�إعادة �إدماجهم
جمع البيانات و�إجراء البحوث لتوفري املعلومات الالزمة لو�ضع ال�سيا�سات العامة والربامج يف هذا ال�ش�أن
 القي ��ام بحم�ل�ات توعية مكثفة ملكافح ��ة تهريب املهاجرين عل ��ى ال�صعيدين املحلي والوطن ��ي بغية ت�شجيع
خمتلف الفئات على العمل يف هذا ال�ش�أن
�إطالق برامج مد َّرة للدخل يف املناطق التي يكون فيها النا�س عر�ضة للوقوع يف براثن مه ّربي املهاجرين
ربط الربوتوكول ب�صكوك حقوق الإن�سان الأخرى
توفري امل�شورة ب�ش�أن احلقوق التي �أن�ش�أها الربوتوكول
اقرتاح تعديالت ل�سد �أيِّ ثغرات يف الربوتوكول
 التنبي ��ه �إىل انتهاكات احلقوق املق� � َّررة مبقت�ضى الربوتوكول عند تقدمي التقارير �إىل الأجهزة الدولية ذات
ال�صلة
امل�صدر :املكتب الإقليمي جلنوب �آ�سيا التابع ملنظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) ،جمموعة املعلومات الأ�سا�سية,
.(Information Kit) www.unicef.org/rosa/Infokit.pdf
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ال�صكوك الدولية املتعلقة بالهجرة
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم
قرار اجلمعية العامة www.un.org/depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 158/45
دخلت االتفاقية حيز النفاذ يف  1متوز/يوليه  .2003وتتعلق املادة  68منها بتهريب املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة:

املادة 68
 -1تتع ��اون الدول الأطراف ،مبا يف ذلك دول العبور ،بهدف منع ووقف عمليات التنقل واال�ستخدام غري
القانوني ��ة �أو ال�سرية للعم ��ال املهاجرين الذين هم يف و�ضع غري نظامي .وت�شمل التدابري الواجب اتخاذها
لتحقيق هذه الغاية ،يف �إطار والية كل دولة من الدول املعنية ،ما يلي:
(�أ) تدابري مالئمة ملنع ن�شر املعلومات امل�ضللة املت�صلة بالهجرة خروج ًا ودخو ًال؛
(ب) تداب�ي�ر للك�ش ��ف عن التنق�ل�ات غري القانوني ��ة �أو ال�سرية للعمال املهاجري ��ن و�أفراد �أ�سرهم
وللق�ض ��اء عليها ،وفر�ض جزاءات فعالة على الأ�شخا�ص �أو اجلماع ��ات �أو الكيانات الذين ينظمون �أو
يديرون مثل هذه التنقالت �أو ي�ساعدون يف تنظيمها �أو �إدارتها؛
(ج) تداب�ي�ر لفر� ��ض جزاءات فعالة على الأ�شخا�ص �أو اجلماع ��ات �أو الكيانات الذين ي�ستخدمون
العنف �أو التهديد �أو التخويف �ضد العمال املهاجرين �أو �أفراد �أ�سرهم الذين هم يف و�ضع غري نظامي.
 -2تتخ ��ذ دول العم ��ل جميع التداب�ي�ر املالئمة والفعالة الت ��ي تكفل يف �أرا�ضيها لوق ��ف ا�ستخدام العمال
املهاجرين الذين هم يف و�ضع غري نظامي ،مبا يف ذلك القيام ،عند االقت�ضاء ،بفر�ض اجلزاءات على الذين
ي�ستخدمون مثل ه�ؤالء العمال .وال مت�س هذه التدابري ما للعمال املهاجرين على رب عملهم من حقوق نا�شئة
عن ا�ستخدامهم.
 اتفاقي ��ة ب�ش�أن العمال املهاجرين ( مراجعة)( 1949 ،االتفاقية رقم � ،)97صادرة عن منظمة العمل
الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،120الرقم 1616
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C097

 اتفاقي ��ة ب�ش�أن الهج ��رة يف �أو�ضاع اعت�سافية وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص واملعاملة للعمال املهاجرين1975 ،
(االتفاقية رقم � ،)143صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1120الرقم 17426
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143
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 اتفاقي ��ة �إع ��ادة البحارة �إىل �أوطانهم (مراجعة)( 1987 ،االتفاقي ��ة رقم � ،)166صادرة عن منظمة
العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1644الرقم 28256
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C166

 اتفاقي ��ة ب�ش�أن وكاالت اال�ستخدام اخلا�ص ��ة( 1997 ،االتفاقية رقم � ،)181صادرة عن منظمة العمل
الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2115الرقم 36794
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C181

 تو�صية ب�ش�أن التعاون بني الدول يف جمال جلب وتوظيف وظروف عمل املهاجرين بق�صد العمل1939 ،
(التو�صية رقم � ،)62صادرة عن منظمة العمل الدولية
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R062

تو�صية ب�ش�أن العمال املهاجرين( 1975 ،التو�صية رقم � ،)151صادرة عن منظمة العمل الدولية
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R151

 تو�صي ��ة ب�ش� ��أن حماية العمال املهاجرين يف البلدان والأقاليم املتخ ِّلف ��ة( 1955 ،التو�صية رقم ،)100
�صادرة عن منظمة العمل الدولية
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R100

 تو�صي ��ة ب�ش�أن �إعادة البح ��ارة �إىل �أوطانهم( 1987 ،التو�صية رق ��م � ،)174صادرة عن منظمة العمل
الدولية
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R174

ال�صكوك الدولية املتعلقة بالعمل

 اتفاقي ��ة متعلق ��ة بالعمل اجلربي �أو الإلزامي ( ،1930االتفاقية رق ��م � ،)29صادرة عن منظمة العمل
الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،39الرقم 612
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029

اتفاقية �إلغاء العمل اجلربي( 1957 ،االتفاقية رقم � ،)105صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،320الرقم 3648
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105

 اتفاقي ��ة ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،االتفاقية
رقم � ،)182صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2133الرقم 37245
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182

 اتفاقية ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام( 1973 ،االتفاقية رقم � ،)138صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1015الرقم 14862
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138

اتفاقية ب�ش�أن حماية الأجور( 1949 ،االتفاقية رقم � ،)95صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،138الرقم 1871
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C095

الأداة  -3الإطار القانوين الدويل
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 اتفاقية ب�ش� ��أن الأه ��داف واملعايري الأ�سا�س ��ية لل�سيا�س ��ة االجتماعية( 1962 ،االتفاقي ��ة رقم ،)117
�صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،494الرقم 7237
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C117

 اتفاقي ��ة ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى للأجور ،مع �إ�ش ��ارة خا�صة �إىل البلدان النامية( 1970 ،االتفاقية
رقم � ،)131صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،825الرقم 11821
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131

 تو�صية ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى للأجور ،مع �إ�شارة خا�صة �إىل البلدان النامية ( 1970التو�صية رقم
� ،)135صادرة عن منظمة العمل الدولية
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R135

�صك دويل خا�ص بامل�سائل اجلن�سانية

اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1249الرقم 20378

http://un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf

�صكوك دولية خا�صة بالطفل

 اتفاقية ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام( 1973 ،االتفاقية رقم � ،)138صادرة عن منظمة العمل
الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1015الرقم 14862
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138

 اتفاقي ��ة ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،االتفاقية
رقم � ،)182صادرة عن منظمة العمل الدولية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2133الرقم 37245
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182

اتفاقية حقوق الطفل
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم 27531
www.unicef.org/arabic/crc/34726_34768.html

 الربوتوك ��ول االختي ��اري التفاقية حقوق الطفل ب�ش� ��أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطف ��ال يف البغاء ويف
املواد الإباحية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2171الرقم 27531
www.unicef.org/arabic/crc/34726_34795.html

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف املنازعات امل�سلحة
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2173الرقم 27531
www.unicef.org/arabic/crc/34726_34795.html

 تو�صي ��ة ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإج ��راءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،التو�صية
رقم � ،)190صادرة عن منظمة العمل الدولية
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R190
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A/CONF.157/24 (Part I)
www2.ohchr.org/english/law/pdf/vienna.pdf


   


www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029



http://un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/0360793A.pdf



www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf



www.unicef.org/arabic/why/files/cescr_arabic.pdf



www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation2ar.pdf



www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation2ar.pdf





www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation2ar.pdf



www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation2ar.pdf



www.africa-union.org/Official_documents/Treaties_%20Conventions_%20
Protocols/Refugee_Convention.pdf



www.asylumlaw.org/docs/international/CentralAmerica.PDF
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www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/365?OpenDocument

    


www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/370?OpenDocument

 

www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/375?OpenDocument

 

www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

  


www2.ohchr.org/english/law/protocol1.htm

  


www2.ohchr.org/english/law/protocol2.htm




www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm

 

 


www2.ohchr.org/english/law/pdf/progress.pdf




www2.ohchr.org/english/law/pdf/rtd.pdf




www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf






www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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www.icrc.org/ihl-nat

 
www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/section_ihl_missing_
persons?OpenDocument#Key%20document

      
www.imldb.iom.int/section.do


 
       
A.05.V.2
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20
version.pdf


www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp.html
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ال�صكوك الإقليمية

ال�صكوك الإقليمية املتعلقة بالهجرة

�إعالن رابطة �أمم جنوب �شرقي �آ�سيا ب�ش�أن حماية حقوق الع ّمال املهاجرين وتعزيزها
رابطة �أمم جنوب �شرقي �آ�سيا (�آ�سيان)2007 ،
الأطراف املوقعة على �إعالن رابطة �أمم جنوب �شرقي �آ�سيا هي �إندوني�سيا وبروين دار ال�سالم وتايلند
وجمهوري ��ة الو الدميقراطي ��ة و�سنغاف ��ورة والفلبني وفييت ن ��ام وكمبوديا وماليزي ��ا وميامنار .ويح ّدد
�إعالن �آ�سيان التزامات الدول املر�سلة والدول امل�ستقبلة مع ًا ويهدف �إىل تعزيز التعاون بينها.
www.aseansec.org/19264.htm

�إعالن بانكوك ب�ش�أن الهجرة غري النظامية/غري املو ّثقة
ن ��دوة دولية ع ��ن الهجرة" ،نح ��و تعزيز التع ��اون الإقليمي فيم ��ا يتع ّلق بالهجرة غ�ي�ر النظامية/غري
املو ّثقة".1999 ،
يدعو هذا الإعالن ،ال�صادر عن وزراء وممثلني حلكومات بلدان من منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ� ،إىل
االتار معاملة �إن�سانية وت�شديد جترمي جِّ
التعاون وتبادل املعلومات ومعاملة �ضحايا جِّ
االتار بالأ�شخا�ص.
_www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and
research/rcp/APC/BANGKOK_DECLARATION.pdf

للق�صر وتهريبهم واالجتار بهم وب�ش�أن الق�ضاء
 م�ش ��روع قرار ب�ش�أن منع اال�ستغالل اجلن�سي التجاري ّ
عليه
املجل�س الدائم ملنظمة الدول الأمريكية2009 ،
scm.oas.org/IDMS/Redirectpage.aspx?class=cp/cg&classNum=1765&lang=e

�إعالن باري�س ب�ش�أن الهجرة والتنمية
امل�ؤمتر الوزاري الأوروبي-الأفريقي الثاين املعني بالهجرة والتنمية2008 ،
www.oecd.org/dataoecd/41/5/41912183.pdf

ال�صكوك الإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�سان

امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب

www.hrcr.org/docs/Banjul/afrhr.html

اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،النظام الداخلي
www.hrcr.org/docs/African_Commission/afrcommrules.html

االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان
www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html

الإعالن الأمريكي حلقوق الإن�سان وواجباته
www.hrcr.org/docs/OAS_Declaration/oasrights.html
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امليثاق العربي حلقوق الإن�سان
www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html

اتفاقيـة حمايـة حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،213الرقم 2889
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm

االتفاقية الأوروبية املتعلقة باملركز القانوين للعمال املهاجرين
جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم 93
www.coe.int/t/dg3/migration/Documentation/Default_conv_en.asp

االتفاقية الأوروبية ملنع التعذيب واملعاملة �أو العقوبة الال�إن�سانية �أو املهينة
جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم 126
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm

ال�صكوك الإقليمية املتعلقة بنوع اجلن�س
بروتوكول حقوق املر�أة يف �أفريقيا امللحق بامليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب
www.achpr.org/english/_info/women_en.html

َمراجع ُمق َ
رت َحة
للح�ص ��ول عل ��ى قائمة �شاملة بال�صك ��وك الدولية والإقليمي ��ة والوطنية املتع ّلقة بالهج ��رة ،يرجى زيارة قاعدة
بيانات القانون الدويل للهجرة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة .www.imldb.iom.int/section.do
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ت�س َّنى �إ�صدار هذا املن�شور بف�ضل تربع من االحتاد الأوروبي.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
فيينا

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

الأداة 4

تقييم امل�شكلة وو�ضع
اال�سرتاتيجيات

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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ملحة عامة

يتع�ي�ن إ�ج���راء ا�س���تعرا�ض منهجي للظ���روف املحلية بغية تقييم و�ض���ع تهري���ب املهاجرين يف منطقة مع ّين���ة �أو تدابري
الت�ص��� ّدي لهذه اجلرمية فيها تقييما �ص���حيح ًا .وينبغي لعملية التقييم �أن ت�س���تعر�ض طبيعة امل�شكلة ومداها و�أن حتدِّ د
يتم اعرتا�ض���هم .وينبغ���ي �إجراء عمليات
الأجه���زة واجلماعات املعنية بتوفري احلماية وامل�س���اعدة للمهاجرين الذين ّ
مق�سمة �إىل �أربعة �أبواب هي" :تقييم
التقييم باعتبارها و�سيلة لتحديد االحتياجات و�إعداد تدابري الت�صدي .والأداة ّ 4
امل�ش���كلة" و"و�ضع اال�سرتاتيجيات" وخطط العمل واال�س�ت�راتيجيات" و"�آليات التن�سيق وم�ؤ�س�س���اته" .وتنق�سم الأبواب
الأربعة بدورها كما يلي:
تقييم امل�شكلة
 1-4يقدِّ م بع�ض املبادئ التوجيهية العامة ب�ش�أن عمليات التقييم؛
 2-4يقدِّ م �إر�شادات ب�ش�أن عمليات تقييم �أو�ضاع تهريب املهاجرين؛
 3-4يقدِّ م بع�ض الإر�شادات ب�ش�أن عمليات التقييم ال�سريع لالحتياجات يف حاالت الطوارئ املفاجئة؛
 4-4يقدِّ م �إر�ش���ادات ب�ش�أن عمليات تقييم تدابري الت�صدِّ ي الوطنية لتهريب املهاجرين ويعطي بع�ض الأمثلة
لعمليات تقييم ُن ِّفذت؛
 5-4يقدِّ م �إر�شادات ب�ش�أن عمليات تقييم الأطر القانونية ويعطي �أمثلة ذات ال�صلة؛
 6-4يناق�ش عمليات تقييم نظام العدالة اجلنائية ويعطي �أمثلة لها.
و�ضع اال�سرتاتيجيات
7-4
8-4
9-4

يقدِّ م بع�ض املبادئ التوجيهية لو�ضع ا�سرتاتيجيات للت�ص ّدي لتهريب املهاجرين؛
ير ّكز على �إعداد نهج متعدد الهيئات للتدخل؛
ير ّكز على و�ضع �آليات للتن�سيق فيما بني الهيئات.

خطط العمل واال�سرتاتيجيات
 10-4يعر�ض بع�ض خطط العمل واال�سرتاتيجيات الوطنية؛
 11-4يق ّدم �أمثلة على خطط العمل واال�سرتاتيجيات الإقليمية؛
 12-4يعر�ض بع�ض خطط العمل واال�سرتاتيجيات الأقاليمية والدولية.
�آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته
 13-4يق ّدم بع�ض الأمثلة على �آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته الوطنية الهادفة �إىل تن�سيق تدابري الت�ص ّدي لتهريب
املهاجرين؛
 14-4يعر�ض بع�ض �آليات التن�سيق الإقليمية؛
 15-4يعطي �أمثلة على �آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته الأقاليمية والدولية.
1

تقييم امل�شكلة
 1-4مبادئ توجيهية عامة ب�ش�أن عمليات التقييم
نهج التقييم
ينبغي اعتبار عمليات التقييم و�سيل ًة لتحديد االحتياجات.
 ينبغ���ي للجهات الفاعل���ة ،احلكومية منها وغري احلكومية ،ا�س���تهالل عمليات التقييم و�إجرا�ؤها مب�ش���اركة
اجلهات الفاعلة املعن ّية يف احلكومة املح ّلية واملجتمع املدين .كما ينبغي لل�س���لطات الوطنية اال�س���تفادة من
خربات معاهد البحوث يف هذا ال�صدد.
 ت�ستطيع اجلهات الفاعلة اخلارجية تي�سري عمليات التقييم ،لأنها قد ت�ست�شعر الظروف املحلية االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية واملدنية وال�سيا�سية.
ينبغي عر�ض النتائج التي �أ�سفرت عنها التقييمات �صراحة على �أ�صحاب امل�صلحة ملناق�شتها.
ينبغي و�ضع �أطر عمل وا�ستبيانات وا�ضحة قبل جمع املعلومات.
ينبغي بدء عمليات تقييم االحتياجات على �أب�سط امل�ستويات لبحث ما يلي:
مدى دراية الأجهزة والهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية مب�شكلة تهريب املهاجرين
ما �إذا كانت توجد ت�شريعات ب�ش�أن الت�ص ّدي لتهريب املهاجرين وما �إذا كانت تلك الت�شريعات وافية بالغر�ض
 ما �إذا كان قد ُ�ش���رع يف و�ض���ع اتفاقات �أو مبادئ توجيهية م�شرتكة بني الهيئات من �أجل �إر�ساء التعاون بني
الهيئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية
 م���دى توفري احلكومة للأموال الالزمة ملكافحة تهريب املهاجرين وم�س���اعدة املهاجرين امله َّربني الذين قد
يكونون �ضحايا للجرمية
ينبغي للم�شاورات الأ ّولية مع الهيئات احلكومية وغري احلكومية �أن تتناول:
كيف ينظر البلد �إىل تهريب املهاجرين و�إىل املهاجرين امله َّربني
ما هي �سيا�سات البلد العامة فيما يتعلق بالهجرة غري النظامية واجلرائم ذات ال�صلة جِّ
كاالتار بالأ�شخا�ص
امل�صادر :مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� :آليات الإحالة الوطنية :ت�ضافر اجلهود حلماية
حقوق الأ�شخا�ص املتّجر بهم :كت ّيب عملي .وار�سو .2004 ،وهو متاح يف املوقع:
www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf

مكت���ب الأمم املتحدة املعن���ي باملخدرات واجلرمية .جمموع���ة �أدوات تقييم نظم العدالة اجلنائي���ة .نيويورك.2006 ،
متاحة يف املوقعwww.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html :
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خالل التقييم
�أ�ص ِغ ملخاطبك واحرتمه .ف�أنت جتري عملية التقييم لتتع ّلم ،ال لتحا�ضر.
� ِأعد طرح ال�س�ؤال بطرائق خمتلفة؛ فقد تكون هناك �إجابات خمتلفة.
 تذ ّك���ر �أنَّ الأدوات والقوائم املرجعية لإجراء عمليات التقييم ُيق�ص���د منها م�س���اعدتك �أنت؛ فقراءة قائمة
�أ�سئلة على ال�شخ�ص الذي جتري مقابلته بد ًال من تبادل احلديث معه قد يعطي نتائج عك�سية.
 �أَ ْج ِر املقابالت ب�أكرب قدر ممكن من اخل�صو�ص��� ّية (مع �إيالء االعتبار الالزم للأو�ض���اع اخلا�ص���ة ،كما يف
حالة �إجراء املقابلة داخل مركز لالحتجاز �أو داخل ال�سجن).
 اطلب �أن َّ
يو�ض���ح لك كيف ت�سري الأمور عملي ًا ،بد ًال من جمرد الإ�صغاء لو�صفها .فزيارات املواقع والعرو�ض
مما تك�شفه الإحاطة النظرية باملعلومات.
العمل ّية تك�شف �أكرث ّ
اطلب �إىل الأ�شخا�ص �أن يطلعوك على ما يقومون به.
انظر يف ما �إذا كنت قد �أغفلت �شيئا ما وا�س�أل نف�سك عن ال�سبب املحتمل لذلك.
 ق���م بزيارة ع��� ّدة �أماكن عند قيام���ك بزيارات للمواقع .وحيثم���ا �أمكن ،اخرت البيئات احل�ض���رية والقروية
على ال�س���واء وكذلك البيئات التي تتفاوت فيها امل�س���تويات االجتماعية-االقت�صادية .فما قد يكون مهم ًا يف
عا�صمة بلد ما قد ال يكون كذلك يف مكان �آخر.
 حيثما �أمكن ،عزز املعلومات بالرجوع �إىل طائفة متنوعة من املوارد (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ،وكاالت
الأمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية املحلية والدولية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية والدول املانحة ،وغريها).
امل�صدر :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .جمموعة �أدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية .نيويورك .2006 ،متاحة يف املوقع:
.www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html

َمراجع ُمق َ
رت َحة
مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمي���ة .جمموعة �أدوات تقييم نظم العدال���ة اجلنائية .نيويورك،
.2006
جمموعة الأدوات هذه هي جمموعة من الأدوات املعيارية ذات الإحاالت املرجعية ُيق�ص���د منها متكني وكاالت
الأمم املتحدة وامل�س����ؤولني احلكوميني املعنيني ب�إ�ص�ل�اح العدالة اجلنائية و�سائر املنظمات والأفراد من �إجراء
عملي���ات تقييم �ش���املة لنظم العدال���ة اجلنائية؛ وحتديد جماالت امل�س���اعدة التقنية؛ وم�س���اعدة الوكاالت يف
ت�ص���ميم ّ
التدخالت التي تت�ض���من قواعد ومعايري الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ وامل�س���اعدة
يف توفري التدريب ب�ش����أن هذه الق�ضايا .وجمموعة الأدوات دليل عملي ُيق�صد منه �أن ي�ستخدمه امل�س�ؤولون عن
تقييم نظم العدالة اجلنائية وتنفيذ �إ�صالح العدالة اجلنائية.
وهي متاحة يف املوقع ال�شبكي

.www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html
Bilger, Veronika, and Ilse van Liempt, eds. The Ethics of Migration Research Methodology:
.Dealing with Vulnerable Immigrants. Eastbourne: Sussex Academic Press, 2009

الهدف من هذا الكتاب هو عر�ض ال�صعوبات التي يواجهها الباحثون العاملون مع مهاجرين يف حاالت حمفوفة
باملخاطر ،وامل�س���اهمة يف �إجراء مناق�ش���ات منهجية و�أخالقية وثيقة ال�صلة مبو�ض���وع الهجرة باعتباره جمال
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بحث م�ش�ت�رك بني التخ�ص�ص���ات .ويتم هذا با�س���تخدام نهج ذي ثالثة جوانب :مناق�شة الأ�ساليب والأخالقيات
املعتمدة يف الأو�ساط امل�ؤ�س�سية؛ و�إعادة التفكري يف طرائق البحث الأ�سا�سية؛ وحتديد دور الباحث.
ويتن���اول الف�ص���ل اخلام�س على وجه التحديد امل�س���ائل املنهجي���ة والأخالقية املتعلقة ب�إجراء بحوث يف �أو�س���اط
املهاجرين امله َّربني.
وميكن احل�صول على املزيد من املعلومات عن هذا الكتاب من املوقع ال�شبكي التايل:

.www.sussex-academic.co.uk/sa/titles/geography_environment/LiemptBilger.htm

ا�ستعرا�ض امل�ؤلفات
�أجري���ت ع ّدة درا�س���ات ح���ول �أمناط واجتاه���ات تهريب املهاجري���ن حول العامل .و�س���عى مكت���ب الأمم املتحدة املعني
ي�س���ر ِّ
االطالع عليها .و�ستكون ثمرة
باملخدرات واجلرمية �إىل �إجراء م�س���ح لتلك املعلومات من خالل جمعها يف �ش���كل ُي ِّ
هذه املحاولة م�ؤ َّلفني �س ُيتاحان جمانا ،وهما التاليان:
مكت���ب الأمم املتح���دة املعن���ي باملخ���درات واجلرمي���ة The smuggling of migrants from a global perspective: a

 ،thematic reviewتهريب املهاجرين من منظور عاملي :ا�ستعرا�ض موا�ضيعي

الغر�ض من هذا اال�س���تعرا�ض املوا�ضيعي هو ا�ستق�صاء املراجع والورقات البحثية املوجودة املتعلقة بتهريب املهاجرين
وتقدمي حتليل للثغرات يف الأد ّلة واملعارف القائمة والناق�صة ب�ش�أن تهريب املهاجرين من منظور عاملي ،و�إن كان ذلك
جرى يف املقام الأول فيما يتعلق بامل�ؤلفات املن�شورة باللغتني الإنكليزية والفرن�سية.
واله���دف الع���ام من هذا التقرير ه���و تعميق الفهم العملي لظاه���رة تهريب املهاجرين املتنامية من خالل ا�س���تعرا�ض
املعلومات املتاحة ب�ش����أن حجم الظاهرة وخ�ص���ائ�ص املهاجرين وبواعثهم ودروب التهريب واملالمح النمطية للمه ِّربني
مف�ص�ل�ا لظاهرة التهري���ب ،و�إن كانت التح ّديات
و�أ�س���اليب عمله���م .وال يق ّدم اال�س���تعرا�ض حتليال تاريخيا �أو قانونيا ّ
املفاهيمية التي ح ّددتها امل�ؤلفات ح ّللت ب�ش���كل مقت�ضب .ويت�ض ّمن النهج الك ّلي الذي اتبعه امل�ؤلف تقييما لأثر �سيا�سات
مكافحة التهريب وي�س���تعر�ض املفاهيم املبتكرة واملقرتحات التي تقدم بها املخت�ص���ون واملنظمات الدولية للق�ضاء على
املتخ�ص�ص���ة يف و�ض���ع برامج ف ّعال���ة وتعزيز قدرة
ه���ذه الظاه���رة .ويهدف هذا النهج العملي �إىل م�س���اعدة الوكاالت
ّ
�صانعي القرارات على الق�ضاء على تهريب املهاجرين مع االمتثال التام للمعايري الدولية.
�أم���ا اله���دف الث���اين من هذا اال�س���تعرا�ض فهو ت�س���ليط ال�ض���وء على احلاج���ة �إىل موا�ص���لة اال�ض���طالع ببحوث حول
املج���االت التي مل تخ�ض���ع لبح���وث متعمقة بع ُد �أو التي تتوافر فيه���ا مواد قليلة باللغتني الإنكليزية �أو الفرن�س���ية .ويوفر
التقرير النهائي� ،إ�ض���اف ًة �إىل ثبت مراجع م�ش���روح يرد �إىل جانب اال�ستعرا�ض املوا�ضيعي ،قائمة ب�أهم مراكز البحوث
وامل�ؤ�س�س���ات واملراك���ز الفكرية والبحثية التي ت�ض���طلع ب�أن�ش���طة يف مي���دان تهريب املهاجرين .و�س���تم ّكن هذه الأدوات
العملية الأكادمييني والباحثني من امل�ضي قدم ًا يف �أن�شطتهم.
ويجري يف الوقت الراهن �إعداد هذا امل�ؤلف .وللح�ص���ول على مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع ال�ش���بكي التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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تهريب املهاجرين من �شمال �أفريقيا وعربها و�إليها :ا�ستعرا�ض موا�ضيعي وببليوغرافيا م�شروحة لأحدث املن�شورات
يه���دف ه���ذا املن�ش���ور �إىل زيادة فهم تهري���ب املهاجرين من �ش���مال �أفريقيا وعربها و�إليها ،من �أجل تي�س�ي�ر �ص���ياغة
�سيا�سات عامة ت�ستند �إىل �أد ّلة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.
وه���و ي�س���تعر�ض امل�ؤلفات التي ن�ش���رها الأكادمييون وال�ص���حفيون واملنظمات الدولية واملنظمات غ�ي�ر احلكومية .وقد
اختريت امل�ؤلفات بناء على �صلتها املوا�ضيعية وتوقيتها ولغتها :وجرى ا�ستعرا�ض امل�ؤلفات ال�صادرة باللغات الإنكليزية
والفرن�سية والإيطالية فقط.
وينق�سم اال�ستعرا�ض �إىل ف�صول موا�ضيعية ت�ستعر�ض البحوث املن�شورة فيما يتعلق باملوا�ضيع التالية:
كمي للهجرة غري النظامية وتهريب املهاجرين من �شمال �أفريقيا وعربها و�إليها
تقدير ّ
جغرافية الدروب امل�ستخدَ مة لتهريب املهاجرين
املالمح النمطية للمهاجرين امله َّربني وخ�صائ�صهم
العالقات بني امله ِّربني واملهاجرين
البنى التنظيمية لل�شبكات امل�ستخدمة يف تهريب املهاجرين
�أ�ساليب عمل اجلماعات ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين
�أجرة التهريب و�أرباحه
التكاليف الب�شرية واالجتماعية للتهريب
و�أخري ًا ،يق ّدم هذا املن�شور ملخ�صا لأهم النتائج ،مع ت�سليط ال�ضوء على حت ّديات البحث يف مو�ضوع تهريب املهاجرين
والثغرات يف البحث .كما يوجد ثبت مراجع م�شروح للم�ؤلفات امل�ستعر�ضة.
ويج���ري يف الوقت الراهن �إعداد هذا املن�ش���ور .وملزيد من املعلومات ،يرج���ى زيارة املوقع التايل� www.unodc.org :أو
االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

�  2-4إر�شادات ب�ش�أن تقييم الأو�ضاع

ترد يف قائمة الأ�سئلة التالية �أمثلة على �أنواع الأ�سئلة التي ميكن توجيهها عند �إجراء تقييم حلالة تهريب املهاجرين يف
بلد �أو �إقليم �أو منطقة ما .والأ�س���ئلة املدرجة �أدناه هي اقرتاحات فقط؛ ف�أ�س���ئلة التقييم ينبغي �أن تكون م�ص ّممة ح�سب
البلد الذي يجري تقييمه ،فيما يتعلق بكونه بلد �أ�صليا �أو بلد عبور �أو بلد مق�صد (�أو كونه يجمع بني �أكرث من �صفة من
هذه ال�صفات).

معلومات عن منافذ الو�صول واملغادرة
 م���ا ه���ي �أهم منافذ الو�ص���ول واملغادرة التي ي�س���تخدمها املهاجرون غ�ي�ر النظاميني للدخ���ول �إىل البلد �أو
مغادرته؟ وهل حدثت � ُّأي تغيريات يف هذا ال�صدد م�ؤخر ًا؟ و َمل قد يكون ذلك؟
 م���ا ه���ي �أهم منافذ الو�ص���ول �إىل البلد ومغادرته التي ت�س���تخدمها اجلماعات الإجرامي���ة ّ
املنظمة لتهريب
املهاجرين؟ وهل حدثت � ُّأي تغيريات يف هذا ال�صدد م�ؤخر ًا؟ و َمل قد يكون ذلك؟

املهاجرون امله ّربون
هل توجد تقديرات واجتاهات ب�ش�أن �أعداد املهاجرين امله َّربني من البلد �أو عربه �أو �إليه؟
كم مهاجر ًا يوجد بالبلد يف الوقت الراهن بهدف الهجرة بطرائق غري قانونية؟
ما هي املالمح النمطية للمهاجرين امله َّربني؟
ما هي املخاطر التي يتع ّر�ض لها املهاجرون امله َّربون خالل رحلتهم؟

�أمناط تهريب املهاجرين ودور اجلرمية ّ
املنظمة
ما هي و�سائل النقل التي ي�ستخدمها املهاجرون غري النظاميني خالل رحلتهم؟
 ما هي الن�س���بة املئوية املق ّدرة من املهاجرين غري النظاميني الذين ي�س���تخدمون وثائق �س���فر و�إثبات هوية
مز ّورة خالل رحلتهم؟
هل توجد جماعات �إجرامية �ضالعة يف الهجرة غري النظامية يف البلد؟
 ويف هذه احلالة ،ما هي تلك اجلماعات؟يي�سرون الهجرة غري النظامية؟
ما هي املالمح النمطية للأ�شخا�ص الذين ِّ
 ما مدى اعتماد خمتلف طرائق الهجرة غري النظامية على اجلرمية ّ
املنظمة وما مدى هيمنة هذه الأخرية
عليها /حت ّكمها فيها؟
ما هو عدد اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة التي يق َّدر �أنها �ضالعة يف تهريب املهاجرين؟
ما هي بنية ودرجة التنظيم الهرمي لتلك اجلماعات؟
ما هو حجم تلك اجلماعات؟
6
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ما هي جن�سية املجرمني ال�ضالعني يف تلك اجلماعات؟
ما هو �أ�سلوب العمل الذي ت�ستخدمه اجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة؟
 كيف و�أين ُيقام االت�صال بني امله ِّربني واملهاجرين؟ ما هي �أ�ساليب نقل املهاجرين املهربني و�إخفائهم؟  �أين وكيف يجري احل�صول على و�سائل النقل ،وخا�صة ال�سفن ،و�إ�صالحها؟ هل تُ�ستخدم وثائق �سفر و�إثبات هوية مز َّورة؟ ومن يو ِّفرها؟  هل تلج أ� اجلماعات الإجرامية �إىل ممار�سات فا�سدة؟ وما الغر�ض من تلك املمار�سات الفا�سدة ومنُي�شركونهم فيها؟
ما هو حجم الأرباح التي يحققها املهربون؟ وكم يدفع املهاجر؟
 هل ت�شارك اجلماعات الإجرامية ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين �أي�ض ًا يف �أن�شطة غري م�شروعة �أخرى؟ وما
هي تلك الأن�شطة؟
ما هي حالة جِّ
االتار بالأ�شخا�ص؟ وما هي �أحدث االجتاهات؟
ما هي درجة الرتابط بني تهريب املهاجرين جِّ
واالتار بالب�شر؟
امل�صدر :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

ممار�سات واعدة
ترد فيما يلي قائمة غري ح�ص���رية لعمليات تقييم أُ�جريت ب�ش����أن مو�ض���وعي تهريب املهاجرين والهجرة غري النظامية.
وتعر�ض ّ
املنظمة هذه املواد مرتَّبة ح�سب الرتتيب الهجائي لأ�سماء املنظمات باالنكليزية.

مركز درا�سات الهجرة املقارنة ،جامعة كاليفورنيا
Kyle, David, and Zia Liang. Migration Merchants: Human Smuggling From Ecuador and China,
Working Paper, No. 43. San Diego: Center for Comparative Immigration Studies, University of

.California, 2001. Available from http://escholarship.org/uc/item/5h24b7j6

كالند�ستينو
كالند�س���تينو م�ش���روع متع ّدد التخ�ص�ص���ات كان يهدف �إىل دعم وا�ضعي ال�سيا�سات العامة يف �ص���وغ وتنفيذ �سيا�سات
عامة مالئمة ب�ش�أن الهجرة غري املو ّثقة .وكانت �أهداف امل�شروع هي:
 ح�ص���ر البيان���ات والتقديرات املتعلقة بالهجرة غري املو ّثقة (الأر�ص���دة والتدفق���ات) يف بلدان خمتارة من
االحتاد الأوروبي
حتليل هذه البيانات حتلي ًال مقارن ًا
مناق�شة الق�ضايا الأخالقية واملنهجية التي ينطوي عليها جمع املعلومات وو�ضع التقديرات وا�ستخدامها
 اق�ت�راح طريق���ة جديدة لتقييم وت�ص���نيف البيانات والتقدي���رات املتعلقة بالهجرة غ�ي�ر املو ّثقة يف االحتاد
الأوروبي
وقد م ّولت م�شروع كالند�ستينو املفو�ضي ُة الأوروبية وجرى تطبيقه من �أيلول�/سبتمرب � 2007إىل �آب�/أغ�سط�س .2009
وملزيد من املعلومات عن م�شروع كالند�ستينو ،يرجى زيارة املوقع التايل.http://clandestino.eliamep.gr/about :
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قاعدة بيانات الهجرة غري النظامية
توفر قاعدة بيانات الهجرة غري النظامية ،التي ا�س���تحدثت �ض���من م�شروع كالند�ستينو ،جرد ًا وتقييم ًا نقدي ًا للبيانات
والتقديرات يف االحتاد الأوروبي ويف بلدان �أع�ض���اء خمتارة ،بالإ�ض���افة �إىل معلومات خلفية مف�صلة .وتت�ض ّمن قاعدة
البيانات تقديرات حلجم الفئات ال�س���كانية املهاجرة غري النظامية ونوع جن�س���ها وعمرها وجن�س���يتها وقطاع الن�شاط
االقت�صادي .وتُرفق باملعلومات الكمية خلفيات جوهرية ب�ش�أن م�سائل تثري �شواغل عامة واحلالة يف فرادى البلدان.
ويف غياب الأرقام الر�س���م ّية� ،س���عى خرباء البلدان امل�شاركون يف م�شروع كالند�ستينو �إىل جمع التقديرات ذات ال�صلة
بالهجرة غري النظامية ،ك ٌل يف بلده ،حتى خريف عام  .2008و�س���عوا �أي�ض��� ًا �إىل �إدراج هذه الأرقام يف املناق�ش���ات التي
جرت ب�ش�أن حالة الهجرة و�سيا�سة الهجرة والنقا�ش العام يف بلدانهم.
وي�ست�ضيف قاعدة بيانات الهجرة غري النظامية معه ُد هامبورغ لالقت�صاد العاملي وهي متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل:
.http://irregular-migration.hwwi.net

كون�سورتيوم الأبحاث التطبيقية ب�ش�أن الهجرة الدولية
�أُن�ش���ئ كون�س���ورتيوم الأبحاث التطبيقية ب�ش����أن الهجرة الدولية يف �شباط/فرباير  2004وتُ�ش���ارك يف متويله املفو�ضية
الأوروبية.
ويهدف الكون�سورتيوم �إىل ر�صد الهجرة يف منطقة جنوب البحر املتو�سط و�شرقه ويف بلدان جنوب ال�صحراء ،وكذلك
�إىل حتليلها والتنب�ؤ بها.
ويت�ض���من املوقع ال�شبكي للكون�سورتيوم معلومات وبيانات وم�ساهمات من خرباء ب�ش�أن البلدان قيد الدرا�سة (اجلزائر
وت�ش���اد وم�ص���ر والأردن و�إ�س���رائيل ولبنان واجلماهريية العربية الليبية ومايل وموريتانيا واملغرب والنيجر وفل�س���طني
وال�سنغال واجلمهورية العربية ال�سورية وتون�س وتركيا) .وتدر�س جميع هذه البلدان كبلدان �أ�صلية وبلدان عبور وهجرة.
ويبح���ث الكون�س���ورتيوم الهج���رة الدولي���ة الهجر َة الدولي���ة يف املنطقة من ثالث���ة منظورات هي :املنظور االقت�ص���ادي
والدميوغرايف ،واملنظور القانوين ،واملنظور االجتماعي-ال�سيا�سيwww.carim.org .

مكتب ال�شرطة الأوروبي
مكتب ال�شرطة الأوروبي .تقييم خطر اجلرمية املنظمة الأوروبية .ين�شر �سنوي ًا.
ُين�ش���ر هذا التقرير �س���نوي ًا منذ عام  .1993وقد تغيرّ على نحو كبري منذ ذلك التاريخ :فقد كان جتميع ًا للإ�س���هامات
الوطنية للبلدان الأع�ضاء اخلم�سة ع�شر ،لكنه تطور الآن �إىل وثيقة لتقييم اخلطر مبنية على �إ�سهامات  25دولة ع�ضو ًا
وكذلك مكتب ال�ش���رطة الأوروب���ي (اليوروبول) ،ويركز على نتائج العمليات اجلاري���ة فيما يتعلق بجرائم خمتلفة .كما
ي�س���تخدم التقرير من�ش���ورات �أخرى ب�ش����أن اجلرمية ّ
املنظمة .وكان التقرير ين�ش���ر بعنوان تقرير االحتاد الأوروبي عن
اجلرمية ّ
املنظمة قبل �أن ي�صبح عنوانه يف عام  2006تقييم خطر اجلرمية املنظمة الأوروبية.
www.europol.europa.eu/index.asp?page=publications

املي�سرة �إىل االحتاد الأوروبي .الهاي.2008 ،
مكتب ال�شرطة الأوروبي .الهجرة غري القانونية ّ
املي�س���رة" عدد ًا من اجلرائم اخلطرية ،التي تهدف جميعها �إىل القيام ،بغية
يغطي م�ص���طلح "الهجرة غري القانونية ّ
احل�ص���ول عل���ى منفعة مالي���ة ،بتدبري الدخول غ�ي�ر القانوين �إىل بلد ما �أو الإقامة فيه ،ب�ص���فة غ�ي�ر قانونية ،انتهاك ًا
املي�سرة داخل االحتاد الأوروبي ويتناول �إ�صدار الوثائق
لقوانني ذلك البلد .ويبحث هذا التقرير الهجرة غري القانونية ّ
املز ّورة وتدبريها ودروب الدخول �إىل الدول الأع�ضاء ودور اجلرمية ّ
املنظمة وت�ص ّدي �أجهزة �إنفاذ القانون لها.
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_www.europol.europa.eu/publications/Serious_Crime_Overviews/Facilitated_illegal
immigration_2008.pdf

اللجنة العاملية للهجرة الدولية
Koser, Khalid. Irregular migration, state security and human security, paper prepared for the Policy
.Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration, 2005
متاحة يف املوقع ال�شبكي .www.gcim.org/attachements/TP5.pdf

املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
مبادرة درب الهجرة ب�شرق �أفريقيا :حتليل الثغرات واالحتياجات
مت���ول هذا امل�ش���روع �إدارة احل���دود باململكة املتحدة وينفذه املرك ُز الدويل لتطوير �سيا�س���ات الهج���رة كجزء من النهج
ال�شامل لالحتاد الأوروبي ب�ش�أن الهجرة ،وعلى وجه التحديد ،من مبادرة درب الهجرة ب�شرق �أفريقيا :حتليل الثغرات
واالحتياجات.
وكان اله���دف م���ن هذا امل�ش���روع هو توفري قاعدة معرفية لأمن���اط الهجرة على امتداد درب الهجرة يف �ش���رق �أفريقيا
وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن �أن�شطة الدعم املتعلقة بالهجرة لفائدة جميع البلدان الواقعة على امتداد ذلك الدرب.
وقد ُن ِّف َذ هذا امل�ش���روع على مرحلتني :بحث نظري ب�ش����أن املعارف احلالية املتعلقة بدرب الهجرة ب�شرق �أفريقيا� ،شمل
م�ص���ر و�إريرتيا و�إثيوبيا واجلماهريية العربية الليبية وال�صومال وال�س���ودان واليمن؛ وبعثات للبحث امليداين التكميلي
�إىل �إثيوبي���ا وكينيا واجلماهريية العربية الليبية ،وهي ثالثة بلدان ا�س�ت�راتيجية جغرافي���ا تقع على طول درب الهجرة
ب�شرق �أفريقيا الذي يوجد به العديد من مراكز الهجرة الهامة.
_www.icmpd.org/686.html?&no_cache=1&F=lbfdvpmreymbwtc&tx_icmpd_pi1[article]=1133&tx
icmpd_pi1[page]=1134

املركز الدويل لتطوير �سيا�س���ات الهجرة .م�ش���روع مبادرة درب الهجرة ب�ش���رق �أفريقيا :حتليل الثغرات واالحتياجات،
التقارير القطرية� :إثيوبيا وكينيا وليبيا .فيينا.2008 ،
ن ّفذ املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة م�شروع ًا عنوانه درب الهجرة ب�شرق �أفريقيا :حتليل الثغرات واالحتياجات،
وذلك يف �إطار مبادرة درب الهجرة ب�ش���رق �أفريقيا ،بغية تكوين �صورة �أو�ضح عن تدفقات الهجرة واجتاهاتها وكذلك
عن قدرات و�أطر �إدارة الهجرة ب�ش���رق �أفريقيا .وقد ت�ض���من امل�ش���روع مرحلتني :مرحلة البحث النظري التي اختُتمت
ب�إ�ص���دار تقري���ر ع���ن درب الهجرة ب�ش���رق �أفريقيا ،ومرحلة البح���ث امليداين لت�أكي���د نتائج التحليل النظري ال�س���ابق
يخ�ص �إثيوبيا وكينيا
و�إكمالها .و�أو�ص���ى التقرير عن درب الهجرة ب�ش���رق �أفريقيا بالرتكيز على البحث امليداين فيما ّ
واجلماهريية العربية الليبية ،م�ؤكد ًا �أنها حتتاج �إىل املزيد من االهتمام يف �إطار اجلهود التي يبذلها االحتاد الأوروبي
لفهم تدفقات الهجرة ب�شرق �أفريقيا.
وق���د ج���اء هذا التقرير ثمر ًة لبعثات البحث املي���داين �إىل �إثيوبيا وكينيا واجلماهريية العربي���ة الليبية التي نظمت بني
كانون الأول/دي�س���مرب  2007و�ش���باط/فرباير  .2008وخالل هذه البعثاتّ ،متت ا�ست�ش���ارة طائفة وا�سعة من �أ�صحاب
امل�صلحة حول تدفقات الهجرة �إىل تلك البلدان وعربها ومنها ،وكذلك حول اجتاهات الهجرة ذات ال�صلة .كما جرى
تقييم قدرات �إدارة الهجرة واحتياجات ال�سلطات املعنية.
_www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Migration_Management/EAMRI_Country
Reports_-_Ethiopia__Kenya__Libya_-_ICMPD_2008.pdf
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املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة .اخلريطة التفاعلية
اخلريطة التفاعلية هي �أداة دعم توفر معلومات عن امل�سائل املتعلقة بالهجرة وحتلي ًال متع ّمقا للحالة يف منطقة معينة.
 للخريطة التفاعلية و�صلتان بين ّيتان :و�صلة عامة تعر�ض دروب الهجرة وتدفقاتها ومعلومات عامة ،وو�صلة
مف�صلة تقت�صر على ممثلي الدول ال�شريكة والوكاالت ال�شريكة.
م ؤ� َّمنة تت�ض ّمن معلومات ّ
 على امل�س���توى املوا�ض���يعي ،تُنظم اخلريطة التفاعلية حول ثالثة موا�ضيع :الهجرة غري النظامية ،والهجرة
القانونية ،والهجرة والتنمية.
ت�شمل اخلريطة التفاعلية حالي ًا �أوروبا و�أفريقيا وال�شرق الأو�سط واملنطقة املتو�سطية.
الإنكليزية والعربية والفرن�سية هي لغات اخلريطة التفاعلية حالي ًا.
وق���د ا�س���تُحدثت اخلريطة التفاعلية يف �إطار احلوار ب�ش����أن الهج���رة العابرة يف البحر املتو�س���ط .وكان املركز الدويل
لتطوير �سيا�س���ات الهجرة قد و�ض���ع مفهوم اخلريطة التفاعلية يف عام  2007بالتعاون مع اليوروبول والوكالة الأوروبية
لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي (فرونتكي�س) ،بهدف دعم الدول
يف حت�سني �إدارة الهجرة املختلطة ،وتعزيز التعاون الدويل.
وتغطي اخلريطة التفاعلية  37بلد ًا عربي ًا و�أوروبي ًا �ش���ريك ًا يف احلوار ب�ش����أن الهجرة العابرة يف البحر املتو�سط ،وتقدم
حتليال للجوانب الرئي�س���ية للهجرة املختلطة وتبني دروب الهجرة وتدفقاتها .واملوا�ضيع التي مت تناولها هي االعرتا�ض
واالعتق���ال ،مب���ا يف ذل���ك حتليل التدفق���ات غري النظامي���ة؛ و�أن�ش���طة التهريب واالتجِّ���ار؛ وا�س���تقبال املهاجرين غري
النظاميني واحتجازهم /ا�س���تبقا�ؤهم؛ وامل�س���ائل املتعلقة باللجوء واحلماية؛ والإعادة وال�سماح بعودة الدخول .وتتوفر
ثالثة م�ستويات للتحليل :م�ستوى �إقليمي (دروب الهجرة) وم�ستوى وطني (املوجزات القطرية) وم�ستوى حملي (مراكز
الهجرة) .جُوتمع املعلومات من الدول ال�شريكة يف احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر املتو�سط ومن موارد �أخرى.
والوكاالت ال�شريكة يف اخلريطة التفاعلية هي :املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة (رائد) واليوروبول وفرونتيك�س
ّ
واملنظم���ة الدولية لل�ش���رطة اجلنائية (الإنرتبول) ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ومفو�ض���ية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني و�شبكة �أودي�سيو�س الأكادميية .وت�ؤدي هذه املنظمات والوكاالت الدولية اخلبرية دورا رئي�سيا
يف �ضمان دقة املعلومات املق ّدمة وجودتها.
وامل�س���تخدمون امل�س���تهدفون ه���م املح ّللون والقائم���ون بالعمليات (كموظف���ي �إنفاذ القانون وحر�س احل���دود) ومتخذو
الق���رارات .وتهدف املعلومات املق ّدمة �إىل دعم امل�س���تخدمني امل�س���تهدفني يف �أبحاثهم وحتليله���م وتخطيطهم الطويل
املدى .وت�ؤكد اخلريطة التفاعلية ال�سياق الإقليمي الذي يجري �ضمنه تنفيذ ال�سيا�سات والإجراءات ،كما تدعم تقييم
ال�سيا�سات.
www.imap-migration.org

املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة .حولية الهجرة غري القانونية وتهريب الب�شر جِّ
واالتار بهم يف �أوروبا الو�سطى
وال�شرقية.
هذه درا�س���ة جترى �س���نوي ًا منذ عام  .1997وهي حت ّلل الهجرة غري القانونية وتهريب املهاجرين با�ستخدام توليفة من
املعلومات الكيفية والكمية من �أجل توفري فهم مع ّمق لهذه العمليات.
http://research.icmpd.org/1301.html#c2600
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ّ
املنظمة الدولية للهجرة
ّ
املنظمة الدولية للهجرة .بحث �أ�سا�سي حول تهريب املهاجرين �إىل �آ�سيا الو�سطى ومنها وعربها .جنيف.2006 ،
يناق�ش هذا التقرير ق�ض���ية تهريب املهاجرين ،حيث مييزها عن جِّ
االتار بالأ�ش���خا�ص والهجرة غري النظاميةّ ،
ويو�ضح
بالتف�صيل �صلتها بحقوق الإن�سان .ويجري حتليل االجتاهات والأمناط العامة لتهريب املهاجرين قبل تناول الق�ضية يف
�سياق �آ�سيا الو�سطى .وتق ّدم ثالثة �أق�سام خا�صة بالبلدان دليال �شامال ل�سياق الهجرة والت�شريعات ذات ال�صلة ودروب
التهريب وتنظيم تهريب املهاجرين والأجرة التي يدفعها املهاجرون واملالمح النمطية للمهاجرين امله َّربني .وي�شمل كل
ف�ص���ل خا�ص ببلد معينّ قائمة بتو�ص���يات �سلطات الهجرة الوطنية واملنظمات املحلية غري احلكومية ،جمعها الباحثون
املحليون .ويف ختام التقرير ،ترد تو�صيات ّ
املنظمة الدولية للهجرة ب�ش�أن الت�ص ّدي لتهريب املهاجرين وتو�صيات املائدة
امل�ستديرة احلكومية املدنية الإقليمية ب�ش�أن تهريب املهاجرين التي عقدتها جمموعة ال�شراكة لآ�سيا الو�سطى يف �أملاتي
يف �آذار/مار�س .2006
_http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=24&products
id=142

ّ
املنظمة الدولية للهجرة .املوجزات القطرية.
تعر�ض هذه املوجزات القطرية و�س���يلة لتحديد ثغرات املعلومات وو�ضع اال�سرتاتيجيات لتعزيز جمع البيانات وتبادلها
م���ن خ�ل�ال حتليل املعلومات والبيانات املتاحة ب�ش����أن الهجرة �إىل البلد والهجرة من���ه والهجرة غري النظامية وظروف
�س���وق العمل وحاالت النق����ص يف املهارات واملغرتبني والتحوي�ل�ات املالية والالجئني وطالبي اللجوء و�ض���حايا جِّ
االتار
والهجرة العائدة وال�سيا�سات املرتبطة بهذه امل�سائل وغري ذلك.
وقام املكتب الإقليمي ّ
للمنظمة الدولية للهجرة ببوداب�ست ،ت�سليم ًا منه ب�أهمية هذه املوجزات القطرية ،ب�إعداد "عملية
البحر الأ�س���ود اال�ست�ش���ارية املتعلقة ب�إدارة الهجرة" ،التي ُن ّفذت بالت�ش���ارك مع منظمة التعاون االقت�صادي يف منطقة
البحر الأ�سود ،ومق ّرها يف �إ�سطنبول ،ووحدة البحوث واملن�شورات التابعة ملكتب ّ
املنظمة الدولية للهجرة بجنيف.
و�أ�صدرت ّ
املنظمة الدولية للهجرة عد َة موجزات قطرية يف �إطار هذا امل�شروع ،منها ما يلي:

الهجرة يف �ألبانيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف �أرمينيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف بلغاريا :موجز قطري 2008
الهجرة يف جورجيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف اليونان :موجز قطري 2008
الهجرة يف مولدوفا :موجز قطري 2008
الهجرة يف رومانيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف �صربيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف تركيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف �أوكرانيا :موجز قطري 2008
الهجرة يف االحتاد الرو�سي :موجز قطري 2008
http://publications.iom.int/bookstore/
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ّ
املنظمة الدولية للهجرة .يف �سبيل حتقيق احللم اجلنوبي� :ضحايا احلاجة—تقييم احلركة غري النظامية للأ�شخا�ص
من �شرق �أفريقيا والقرن الأفريقي نحو جنوب �أفريقيا .جنيف.2009 ،
مت ّيز �ش���رق �أفريقيا والق���رن الأفريقي باملهاجرين الفا ّرين م���ن النـزاعات والفقر والك���وارث الطبيعية والباحثني عن
فر�ص لتح�س�ي�ن حياتهم .ويتجه �أغلب املهاجرين القادمني من هذه املنطقة من �إثيوبيا وال�ص���ومال نحو �أوروبا �أو نحو
اجلنوب الأفريقي .وتق ّيم هذه الدرا�س���ة ،التي �س ّرعت بها �سابق ُة ك�أ�س العامل بعد �أن تق َّرر تنظيمها بجنوب �أفريقيا يف
عام  ،2010االجتار بالب�ش���ر وتهريب املهاجرين نحو جنوب �أفريقيا بهدف العمل وا�س���تغالل العمالة الرخي�صة وحتدد
مالحمهما النمطية.
ويو ّثق التقرير ،الذي يغطي �س���بعة بلدان� ،ض���روب الإيذاء واال�ستغالل التي ينطوي عليها تهريب املهاجرين من الذكور
من �شرق �أفريقيا والقرن الأفريقي �إىل جنوب �أفريقيا .ويبحث التقرير �أي�ض ًا �أ�ساليب احل�صول على املهاجرين وو�سائل
النقل والف�ساد يف �أو�ساط املوظفني احلكوميني املتواطئني مع امله ّربني .ويق ّدر الكاتب حجم الهجرة عرب املمر ال�شرقي
لأفريقي���ا نح���و اجلنوب بح���وايل � 17 000إىل  20 000مهاجر يف العام؛ مما يحقق لتج���ارة التهريب ما يرتاوح بني 34
و 40مليون دوالر �أمريكي ح�سب التقديرات.
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=507

ّ
املنظمة الدولية للهجرة .الهجرة غري النظامية وتهريب املهاجرين من �أرمينيا .جنيف.2002 ،
تر ّكز هذه الدرا�س���ة على الهجرة غ�ي�ر القانونية �أو غري النظامية وتهريب املهاجرين م���ن �أرمينيا .وتهدف �إىل تقدمي
�ص���ورة �ش���املة عن الهجرة غري النظامية يف �أرمينيا بغية �إر�س���اء قاعدة �سليمة لو�ضع �سيا�س���ات وبرامج ملعاجلة هذه
امل�س���تخدم يف
الظاهرة .ويقدم الف�ص���ل الأول مدخال للدرا�س���ة ويبينّ خلفيتها ،مبا يف ذلك تعريف تهريب املهاجرين
َ
الدرا�س���ة ومنهجية البحث؛ ويبحث الف�ص���ل الثاين طبيعة امل�شكلة ومدى ا�ستفحالها يف �أرمينيا .ويق ّدم الف�صل الثالث
و�صفا موجزا للهجرة العابرة يف �أرمينيا بينما يبينّ الف�صل الرابع ويح ّلل الت�شريعات القائمة ملكافحة تهريب املهاجرين
يف �أرمينيا .ويعر�ض الف�صل اخلتامي تو�صيات ب�ش�أن معاجلة هذه الق�ضية.
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=410

ّ
املنظمة الدولية للهجرة .الهجرة غري النظامية يف تركيا .جنيف.2003 ،
�ش��� َّكلت تركي���ا دائما ملتقى رئي�س���ي ًا للعديد من �أنواع حركات الهجرة� ،س���واء عن طريق ال�ب�ر �أو البحر .وخالل العقود
الأخ�ي�رة ،غ���ادر املالي�ي�ن من العم���ال الأت���راك املهاجرين بلده���م للعمل يف اخل���ارج� ،إ َّال �أنَّ تركيا نف�س���ها �أ�ص���بحت
م�ؤخ���را بلدَ مق�ص���د بالن�س���بة �إىل العمالة املهاج���رة وبلدَ عبور رئي�س���ي ًا بالن�س���بة �إىل الهجرة غ�ي�ر النظامية املتجهة
�إىل الغرب.
وت�ش��� ّكل ه���ذه الهجرة العاب���رة املتنامية حتديات متزاي���دة للحكومة الرتكية .وي�س���تند التقرير �إىل طائفة وا�س���عة من
امل���واد التي ّمت جمعها من املهاجرين العابرين �أنف�س���هم ،ومن �س���لطات الهجرة الرتكي���ة وكذلك ،وعلى نحو فريد ،من
الأ�ش���خا�ص ال�ض���العني يف تهريب املهاجري���ن .ويق ّدم التقرير معلوم���ات عن حقائق وبواعث املهاجري���ن وعن التجارة
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غ�ي�ر القانوني���ة لتهري���ب املهاجرين .كما يناق����ش احلاجة �إىل موا�ص���لة تطوير �سيا�س���ات الهجرة بالتع���اون مع بلدان
�أوروبا الغربية.
_http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=17_20&products
id=230

ّ
املنظمة الدولية للهجرة .جِّ
االتار باملهاجرين وتهريب الب�شر يف �أوروبا :ا�ستعرا�ض الأدلة ودرا�سات حاالت من هنغاريا
وبولندا و�أوكرانيا .جنيف.2000 ،
�أ�ص���بح جِّ
االتار بالب�ش���ر م�ش���كلة عاملية ت�ؤثر على العديد من البلدان الأ�ص���لية وبلدان العبور واملق�ص���د وعلى عالقاتها
الدولي���ة وعلى �أمنها واقت�ص���اداتها .وي�س���تعر�ض هذا الكتاب امل�ؤلف���ات املتعلقة جِّ
باالتار بالب�ش���ر وتهريبهم يف �أوروبا.
ويت�ض��� ّمن مناق�ش���ة للمفاهيم وتعريف جِّ
االتار بالب�ش���ر وتهريبهم واالتفاقات واملعاهدات الدولية التي تتناوله .ويق ّدم
اجلزء الثاين درا�س���ات حاالت تتعلق ب�أوكرانيا وبولندا وهنغاريا وي�ش���مل مقابالت مع املهاجرين والوكاالت العاملة يف
مكافحة جِّ
االتار بالب�شر وتهريبهم.
_http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=19&products
id=288

ّ
املنظمة الدولية للهجرة .الهجرة وتهريب الب�شر من نيجرييا �إىل �أوروبا جِّ
واالتار بهم .جنيف.2006 ،
ا�س���تقطبت الهجرة من نيجرييا �إىل �أوروبا اهتماما وا�س���عا من احلكومات ومن و�سائل الإعالم على حد �سواء .ويرجع
هذا يف جزء منه �إىل �أنَّ بع�ض عنا�صر تدفق الهجرة هذا ترتبط جِّ
باالتار بالأ�شخا�ص وب�أن�شطة �إجرامية �أخرى ،و�أي�ض ًا
لأن النيجرييني ي�ش ّكلون اليوم ن�سبة هامة من طالبي اللجوء يف �أوروبا من �أفارقة جنوب ال�صحراء.
���م �إيطاليا ثاين �أكرب جمموعة
ويوجد مئات الآالف من النيجرييني يف �أوروبا ،ن�ص���فهم يعي�ش يف اململكة املتحدة .وت�ض ّ
من النيجرييني وتُع ّد املق�صد الرئي�سي للأ�شخا�ص املتّجر بهم من نيجرييا.
وتر ّك���ز البحوث والوثائ���ق املتاحة عن النيجرييني يف �أوروب���ا على البغاء جِّ
واالتار و�أن�ش���طة �إجرامية �أخرى ،يف حني ال
ت�ش���مل تلك الدرا�س���ات ال�سواد الأعظم من املهاجرين النيجرييني الذين يعي�ش���ون يف �أوروبا دون �أن يكون لهم �ضلع يف
تلك الأن�شطة.
_http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=17_20&products
id=131

م�شروع الهجرة املك�سيكي
ش���� فريق متعدد التخ�ص�ص���ات من الباحثني م�شروع الهجرة املك�س���يكي عام  1982بغية زيادة فهمنا لعملية الهجرة
�أن� أ
املك�سيكية املعقدة �إىل الواليات املتحدة الأمريكية .وهذا امل�شروع عبارة عن جمهود بحثي م�شرتك بني البلدين ي�شارك
يف �إدارته خورخيه دوراند� ،أ�س���تاذ علم الإن�س���ان االجتماعي بجامعة غواداالخارا (املك�س���يك) ودوغال�س �س .ما�سي،
�أ�ستاذ علم االجتماع وال�ش�ؤون العامة بجامعة برن�ستون (الواليات املتحدة).
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ان�ص���ب تركيزه الرئي�سي على جمع املعلومات االجتماعية واالقت�صادية عن
ومنذ ا�س���تهالل م�شروع الهجرة املك�سيكي،
َّ
وحفظت البيانات املجموعة يف قاعدة بيانات �شاملة متاحة للجمهور باملجان
الهجرة بني املك�س���يك والواليات املتحدةُ .
للأغرا�ض البحثية والتثقيفية.
�أهداف امل�شروع ونطاقه:
 جمع وحفظ بيانات عالية اجلودة ب�ش����أن خ�ص���ائ�ص و�س���لوك املهاجرين املك�سيكيني املو ّثقني وغري املو ّثقني
يف الواليات املتحدة
 �إتاح���ة البيان���ات املج َّمع���ة للجمهور من �أج���ل الأغرا�ض البحثي���ة والتثقيفية ،مع احلفاظ على خ�صو�ص���ية
املجيبني
موا�صلة بحث الطبيعة املتغرية للهجرة عرب الوطنية بني املك�سيك والواليات املتحدة
وميكن ِّ
االطالع على املزيد من املعلومات يف املوقع ال�شبكي التايل.http://mmp.opr.princeton.edu :

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي� .آفاق الهجرة الدولية .باري�س.2009 ،
جتري منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي حتليال لأحدث التطورات يف حركات الهجرة و�سيا�ساتها .وت�سلط
�آفاق الهجرة الدولية التي �أ�صدرتها ال�ضوء على اجلوانب االقت�صادية واالجتماعية للهجرة.
وتر ّكز �إ�صدارة  2009من �آفاق الهجرة الدولية خ�صو�ص ًا على ت�أثري الأزمة االقت�صادية على تدفقات الهجرة والت�صدِّ ي
لها على م�ستوى ال�سيا�سة العامة.
وهي متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل.www.oecd.org/els/migration/imo :

م�ؤمتر مديري �ش�ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ
تقرير عن تهريب الأ�ش���خا�ص جِّ
واالتار بهم والهجرة غري القانونية (م�ؤمتر مديري �ش����ؤون الهجرة يف منطقة املحيط
الهادئ� ،سوفا)
ي�س���تند تقرير م�ؤمتر مديري �ش����ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ �إىل �إجابات  23من الدول الأع�ض���اء يف امل�ؤمتر
عل���ى ا�س���تبيان .وهو يق ّدم �ص���ورة �أو�ض���ح عن امل�س���ائل املتعلقة بتنقل النا����س يف منطقة جزر املحي���ط الهادئ ،مبا يف
االتار بالأ�ش���خا�ص .ويتناول التقرير �أي�ض ًا تدابري الت�ص ّدي جّ
ذلك جّ
لالتار بالأ�شخا�ص ويربز �أنَّ ن�صف �أع�ضاء م�ؤمتر
مديري �ش�ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ فقط لديهم ت�شريعات منا�سبة ب�ش�أن جِّ
االتار بالب�شر.
والتقرير متاح للأع�ضاء فقط يف املوقع ال�شبكي التايل.www.pidcsec.org :

الأمم املتحدة
الفري���ق العامل املوا�ض���يعي الإقليمي املعن���ي بالهجرة الدولية ،مبا يف ذلك جّ
االتار بالب�ش���ر .تقري���ر عن حالة الهجرة
الدولية يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا .بانكوك.2008 ،
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�أُن�ش���ئ الفريق العامل املوا�ض���يعي الإقليم���ي املعني بالهجرة الدولية ،مب���ا يف ذلك جّ
االتار بالب�ش���ر ،عام  ،2005حتت
رعاية �آلية التن�س���يق الإقليمية للأمم املتحدة .وي�ض���م �أع�ض���اء الفريق  16مكتبا �إقليميا تابعا لوكاالت الأمم املتحدة،
وبرامج ومنظمات حكومية دولية معنية يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ .وت�شارك يف رئا�سته حاليا اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لآ�سيا واملحيط الهادئ ّ
واملنظمة الدولية للهجرة.
ويتناول هذا التقرير ديناميات الهجرة يف �شرق وجنوب �شرق �آ�سيا ،وهو جمهود تعاوين قامت به جميع املنظمات التي
ت�ش���ارك يف الفريق العامل املوا�ض���يعي الإقليمي ،ويهدف �إىل ا�ستك�ش���اف الروابط املع ّقدة بني الهجرة الدولية وعملية
التنمية االقت�ص���ادية والدميوغرافية واالجتماعية داخل املنطقة .ومن هذا املنطلق ،يطمح التقرير �إىل �أن ي�صبح �أداة
ل�صوغ �سيا�سات الهجرة وكذلك لتعزيز فهم التفاعالت االجتماعية والثقافية .ومن امل ؤ� ّمل �أي�ضا �أن تدعم ا�ستنتاجات
هذا التقرير احلوار العام الذي �س���ي�ؤدي على املدى الطويل �إىل و�ض���ع �سيا�س���ات هجرة متما�س���كة ومتنا�سقة .ويقرتح
التقرير جماالت رئي�سية ميكن من خاللها زيادة التعاون الإقليمي ودون الإقليمي من �أجل حت�سني �إدارة الهجرة وتعزيز
الت�أثريات الإيجابية للهجرة على البلدان الأ�صلية والبلدان امل�ضيفة وعلى املهاجرين �أنف�سهم.
www.iom-seasia.org/resource/pdf/iomsituationreport.pdf

الأمم املتحدة� ،إدارة ال�ش����ؤون االقت�ص���ادية واالجتماعية� ،ش���عبة ال�س���كان .تقرير الهجرة الدولية لع���ام  :2006تقييم
عاملي .نيويورك.2009 ،
هذا التقرير هو الثاين �ض���من �سل�س���لة تق ّدم معلومات عن م�ستويات و�سيا�س���ات الهجرة الدولية وكذلك عن امل�ؤ�شرات
الأخرى ذات ال�صلة بالن�سبة �إىل �أهم مناطق العامل وبلدانه و�أقاليمه.
ويت أ�ل���ف تقري���ر الهجرة الدولية لعام  2006من ثالثة �أجزاء رئي�س���ية .اجلزء الأول يناق�ش االجتاهات الرئي�س���ية فيما
يتع ّلق بتعداد املهاجرين الدوليني و�سيا�سات الهجرة الدولية منذ الت�سعينيات من القرن املا�ضي وي�شمل ملحة عامة عن
ال�ص���كوك القانونية الرئي�س���ية املتعلقة بالهجرة الدولية وو�ضع الت�ص���ديق على هذه ال�صكوك .ويت�ض ّمن اجلزء الثاين
الق���رارات املتعلقة بالهجرة والتنمية التي اعتمدتها اجلمعية العام���ة يف الأعوام  2003و 2004و ،2005وكذلك تقارير
الأمني العام املناظرة لها ب�ش����أن الهجرة الدولية والتنمية� .أما اجلزء الثالث فيعر�ض املالمح النمطية للهجرة الدولية
على امل�س���توى العاملي وكذلك بالن�س���بة �إىل املناطق والأقاليم الرئي�س���ية وجمموعات البلدان اخلا�صة وفرادى البلدان.
وت�ش���مل املالمح النمطية املعلومات املتع ّلقة بالتقديرات والإ�سقاطات ال�سكانية وتعداد املهاجرين الدوليني ،والتدفقات
ال�ص���افية للهجرة والالجئني والتحويالت املالية و�آراء و�سيا�س���ات احلكومات فيما يتعلق مب�س���تويات الهجرة �إىل البلد
ومنه وو�ضع الت�صديق على ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة.
www.un.org/esa/population/publications/2006_MigrationRep/report.htm

قاعدة بيانات الأمم املتحدة للهجرة على نطاق العامل
ه���ذه القاع���دة مثال واعد ملجه���ود دويل يرمي �إىل تقييم و�ض���ع الهجرة الدولي���ة .وهي جمموعة �ش���املة من البيانات
امل�ستم ّدة من املالحظة والتجربة عن عدد املهاجرين الدوليني ح�سب بلد املولد واجلن�سية واجلن�س والعمر ،ح�سبما هي
م�س���تم ّدة من تعدادات ال�سكان و�سج ّالت ال�سكان واال�ستق�ص���اءات املت�سمة بالتمثيل الوطني و�سائر املوارد الإح�صائية
الر�سمية من �أكرث من  200بلد و�إقليم يف العامل.
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وتتناول قاعدة البيانات �أ�سئلة رئي�سية متعلقة بال�سيا�سة العامة ظلت دون جواب حتى اليوم؛ مبا يف ذلك:
ما هي البلدان الأ�صلية الرئي�سية للمهاجرين الدوليني؟
ما هو توزيع املهاجرين الدوليني ح�سب اجلن�س والعمر؟
 ما هي التغريات التي حدثت يف ر�ص���يد املهاجرين الدوليني عرب الزمن بالن�س���بة �إىل بلدان �أ�صلية معينة �أو
فئات عمرية مع ّينة؟
وع�ل�اوة عل���ى ذلك تتيح قاعدة البيان���ات هذه �إمكانية تقدير الفئات امل�ست�ض���عفة التي حتتاج �إىل حماية خا�ص���ة كمي ًا
ور�ص���دها ،مثل الن�س���اء والأطفال املهاجرين والأ�ش���خا�ص عدميي اجلن�س���ية .وقاعدة البيانات متاحة للم�س���تخدمني
امل�سجلني يف املوقع ال�شبكي التايل.http://esa.un.org/unmigration :
ّ
املي�سرة باجلرمية من باك�ستان و�أفغان�ستان.
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية :الهجرة ّ
حظيت الهجرة من �أفغان�ستان وباك�ستان باهتمام كبري من العديد من املراقبني الذين بحثوها من منظورات متنوعة.
تي�س���ر الهجرة ،مع
وتتجل���ى القيمة امل�ض���افة له���ذا التقييم من خالل ا�ستق�ص���اء اجلرائم وال�ش���بكات الإجرامية التي ّ
الرتكيز على تهريب املهاجرين بدال من الرتكيز على جّ
االتار بالب�شر.
وه���ذا التقيي���م هو ثم���رة تعاون بني املكتب�ي�ن القطريني التابعني ملكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخ���درات واجلرمية يف
�أفغان�س���تان وباك�س���تان .وهو يت�ض��� ّمن بحوثا �أ َّولية ،مدعومة با�س���تعرا�ض غري ح�ص���ري للم�ؤلفات التي و�ضعت يف هذا
ال�ش����أن .و�إجما ًال �أجرى فريق البحث مقابالت مع � 166شخ�ص���ا ،ال �س���يما يف �أفغان�س���تان وباك�ستان وكذلك يف اململكة
املتح���دة و�أ�س�ت�راليا والإمارات العربية املتحدة .و�ش���مل الأ�ش���خا�ص الذين متت مقابلتهم م�س����ؤولني حكوميني عاملني
و�سابقني وممثلني ملنظمات دولية ومنظمات غري حكومية ومهاجرين وعائالت مهاجرين وقيادات جمتمعية وجمرمني
يعر�ضون خدمات على املهاجرين.
ويجري حالي ًَا �إعداد هذا التقرير .وللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقع املكتب القطري التابع ملكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف باك�ستان يف املوقع ال�شبكي التايل:
.www.unodc.org/pakistan/en/contact_information.html

مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخ���درات واجلرمية ،املكتب الإقليمي جلنوب �آ�س���يا .تهريب املهاجري���ن من الهند �إىل
�أوروبا وخا�صة �إىل اململكة املتحدة :درا�سة حول تاميل نادو .نيودلهي.2009 ،
الهدف الرئي�سي من هذا التقرير هو حماولة تقييم مدى الهجرة غري النظامية من والية تاميل نادو وطبيعتها يف الوقت
الراهن ،بغية حت�سني املعرفة امل�ستندة �إىل �أدلة ب�ش�أن املالمح النمطية للمهاجرين و�أ�سلوب عمل الوكالء والبلدان التي
تق�ص���دها حركة الهجرة وت�صدِّ ي احلكومات للهجرة غري النظامية .وعالوة على ذلك ،يق ّدم التقرير تو�صيات تهدف
�إىل التحكم يف هذه الظاهرة والتوعية بامل�شاكل املوجودة وكذلك تعزيز قدرات �سلطات �إنفاذ القانون.
وقد ا�س���تندت الدرا�س���ة �إىل �سج ّالت �س���لطات �إنفاذ القانون و�إىل مناق�شات مع امل�س����ؤولني وممثلي اجلمهور وزيارات
ميداني���ة مو�س���عة يف مقاطع���ات تنجافور وتريوف���ارور وبودوكوت���اي وناماكال ومقاب�ل�ات مع عدد كبري م���ن املجيبني،
املرحلني ،ووكالء الأ�سفار .واختريت هذه
�أغلبهم من جريان املهاجرين غري النظاميني،
واملرحلني و�أفراد �أ�سر �أولئك ّ
ّ
املقاطعات الأربع لأن عدد ما أُ�بلغ عنه من حاالت الهجرة غري النظامية منها كبري.
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ويق ّدم التقرير عدد ًا من التو�صيات ب�ش�أن �إطار ملبادرات امل�ساعدة التقنية التي �سيقوم بها مكتب الأمم املتحدة املعني
.باملخدرات واجلرمية يف امل�ستقبل ب�ش�أن مكافحة الهجرة غري النظامية من هذه املنطقة
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India.pdf

م�ؤلفات متنوعة
Antonopoulos, Georgios A., and John Winterdyk. The Smuggling of Migrants in Greece: An Examination
of its Social Organization. European Journal of Criminology, vol. 3, No. 4 (2006)
http://euc.sagepub.com/cgi/content/abstract/3/4/439

Düvell, Franck. Crossing the fringes of Europe: Transit migration in the EU’s neighbourhood, Working
. ورقة عمل،Paper No. 33. Oxford: University of Oxford, Centre on Migration, Policy and Society, 2006
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�  3-4إر�شادات ب�ش�أن �إجراء عمليات التقييم ال�سريع
لالحتياجات يف مناطق النـزاعات وما بعد
النـزاعات
ي����ؤدي انهي���ار الدولة و�س���يادة القانون خالل نزاع م�س��� ّلح وبعده يف بلد �أو منطقة ما �إىل تع ّر�ض ال�س���كان ب�ش���دة خلطر
الهجرة الق�سرية والوقوع فري�سة مله ِّربي املهاجرين.
وت�ؤ ّدي النـزاعات امل�س ّلحة �إىل تزايد الطلب على التن ّقل لع ّدة �أ�سباب :فغياب �آليات احلماية احلكومية يزيد من الإجرام
واملنظمة ي�شجع ظهور �أ�سواق جديدة غري ّ
ومن التهديدات الأمنية غري املتماثلة؛ وتدمري االقت�صادات التقليدية ّ
منظمة
وغري قانونية؛ وتقوي�ض النظام والبنيات االجتماعية ي�ؤدي �إىل ظهور فئات م�ست�ضعفة ت�شمل اليتامى وامل�ش َّردين داخلي ًا
والالجئني.
ومن بني الأ�سئلة الرئي�سية التي ميكن طرحها يف مثل هذه احلاالت:
هل توجد �آليات لر�صد الأ�سواق غري الر�سمية التي ظهرت نتيجة حالة النـزاع وما بعد النـزاع؟
هل قوات حفظ ال�سالم على علم بق�ضية تهريب املهاجرين؟
هل تُتاح هياكل الدعم وامل�ساعدة للفئات امل�ست�ضعفة ،مبا يف ذلك الالجئني وامل�ش َّردين داخليا والأطفال؟
 هل توجد جهات فاعلة دولية و�إقليمية لتقدمي املعونات الإن�س���انية وامل�ساعدة للمدنيني املت�أثرين بالنـزاعات
امل�س ّلحة؟
هل تقوم تلك اجلهات الفاعلة بر�صد وتوثيق خمتلف �أ�شكال انتهاكات حقوق الإن�سان يف منطقة النـزاع؟
هل تز َّود مبعلومات عن جرمية تهريب املهاجرين؟
هل توجد �أدوات متخ�ص�صة تتيح ملق ّدمي املعونة الإن�سانية توثيق حاالت تهريب املهاجرين؟

َم َراجع ُمقترَ َ حة

اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت
اللجنة الدائمة امل�ش�ت�ركة بني الوكاالت هي منتدى فريد م�ش�ت�رك بني الوكاالت للتن�س���يق وو�ض���ع ال�سيا�س���ات
واتّخاذ القرارات التي تُ�ش���رك ال�ش���ركاء الإن�س���انيني من الأمم املتحدة ومن غري الأمم املتحدة .وقد �أن�ش���ئت
اللجنة الدائمة امل�شرتكة بني الوكاالت يف حزيران/يونيه  1992ا�ستجابة لقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
 182/46املتعلق بتعزيز املعونة الإن�س���انية .و�أ ّكد قرار اجلمعية العامة  57/48دو َرها ب�ص���فتها الآلية الرئي�سية
لتن�سيق امل�ساعدة الإن�سانية فيما بني الوكاالت.
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وتقوم اللجنة ،حتت قيادة من�س���ق عمليات الإغاثة يف حاالت الطوارئ ،بو�ض���ع ال�سيا�سات الإن�سانية ،واالتفاق
على تق�س���يم امل�س�ؤوليات املتعلقة مبختلف جوانب امل�ساعدة الإن�سانية ،وحتديد فجوات اال�ستجابة ومعاجلتها،
والدعوة �إىل التطبيق الفعال للمبادئ الإن�س���انية .وت�شكل اللجنة ،جنب ًا �إىل جنب مع اللجنة التنفيذية لل�ش�ؤون
الإن�سانية ،الآلية الرئي�سية للتن�سيق اال�سرتاتيجي لأهم اجلهات الفاعلة الإن�سانية.

وقد �أ�ص���درت اللجنة ع ّدة من�ش���ورات مت�ص���لة بتهريب املهاجرين ،منه���ا املبادئ التوجيهي���ة العملية والدليل
امليداين حلماية حقوق الإن�سان يف حاالت الكوارث الطبيعية (.)2008
www.humanitarianinfo.org/iasc

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
اللجنة الدولية لل�ص���ليب الأحمر منظمة حمايدة وم�س���تقلة تتمثل مه ّمتها الإن�س���انية يف حماية حياة �ض���حايا
النـزاعات امل�س��� ّلحة وحاالت العنف الأخرى وكرامتهم وتقدمي امل�س���اعدة لهم .وت�س���عى اللجنة �أي�ض��� ًا �إىل منع
املعاناة من خالل ترويج القانون الإن�ساين واملبادئ الإن�سانية العاملية وتعزيزها .وكانت اللجنة ،التي �أن�شئت يف
عام  ،1863وراء خروج اتفاقيات جنيف واحلركة الدولية لل�ص���ليب الأحمر والهالل الأحمر �إىل حيز الوجود.
وتن�سق الأن�شطة الدولية التي تقوم بها احلركة يف النـزاعات امل�سلحة وغريها من حاالت العنف.
وهي تدير ّ
www.icrc.org

منظمة �أطباء بال حدود
منظم���ة �أطب���اء بال ح���دود ّ
ّ
منظمة �إن�س���انية طبية دولية م�س���تق ّلة تق��� ّدم املعون���ة الطارئة وامل�س���اعدة الطبية
للأ�ش���خا�ص املت�أثرين بالنـزاعات امل�س��� ّلحة والأوبئة واحلرمان من الرعاية ال�ص���حية والك���وارث الطبيعية �أو
الناجتة عن الن�شاط الب�شري.
ويف البل���دان الت���ي تكون البنى ال�ص���حية فيها غ�ي�ر كافية �أو حتى منعدم���ة ،تتعاون ّ
منظم���ة �أطباء بال حدود
مع ال�س���لطات على تقدمي امل�س���اعدة .وتو ّفر ّ
املنظمة خدمات �إعادة الت�أهيل وامل�ستو�ص���فات ،وبرامج التلقيح،
وم�شاريع توفري املياه واملرافق ال�صحية .كما تعمل يف مراكز الرعاية ال�صحية النائية والأحياء الفقرية وتو ّفر
التدريب للعاملني املحليني .ويجري كل هذا بهدف �إعادة بناء الهياكل ال�صحية لت�صل �إىل م�ستويات مقبولة.
www.msf.org

مف ّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
�أن�ش���ئت مفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش����ؤون الالجئني يف  14كانون الأول/دي�س���مرب  1950مبوجب قرار اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ( 428د .)5-وك ّلفت املفو�ض���ية بقيادة وتن�س���يق العمل الدويل من �أجل حماية الالجئني
وحل م�ش���اكلهم يف العامل �أجمع .وغر�ض���ها الأ�سا�س���ي هو حماية حقوق الالجئني و�سالمتهم .وتبذل املفو�ضية
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جهدها لكفالة قدرة �أيِّ �ش���خ�ص على ممار�س���ة ح���ق طلب اللجوء و�إيجاد مكان جلوء �آم���ن يف دولة �أخرى مع
احتفاظه بخيار العودة �إىل وطنه طوع ًا �أو االندماج يف املجتمع املحلي �أو اال�ستقرار يف بلد ثالث.
www.unhcr.org

مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمية .جمموع���ة �أدوات تقييم االحتياجات فيما يتعلق بت�ص��� ّدي
العدالة اجلنائية جّ
لالتار بالب�شر.
جمموع���ة �أدوات الغر�ض منها تقدمي �إر�ش���ادات �ش���املة فيما يتع ّلق بتقييم ت�ص���دِّ ي العدالة اجلنائية لالجتار
بالأ�ش���خا�ص يف دولة معينة .وهي تتكون من جمموعة من الأدوات املعيارية ذات الإحاالت املرجعية امل�ص��� ّممة
لتمكني اخلرباء من املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ووكاالت التنمية الوطنية والكيانات احلكومية
الأخرى وكذلك امل�ؤ�س�س���ات ذات ال�صلة ،من �إجراء تقييم �شامل �أو حمدد جلوانب خمتارة من تدابري ت�صدِّ ي
العدالة اجلنائية يف بلد ما جّ
لالتار بالأ�ش���خا�ص .وتغطي موا�ض���يع خمتلفة من التقييم ،مبا يف ذلك عمليات
التقييم ال�سريع لالحتياجات يف مناطق النـزاعات وما بعد النـزاعات.
ويجري الآن �إعداد جمموعة الأدوات هذه .وللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع ال�شبكي التايل
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل .ahtmsu@unodc.org

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�إدارة عمليات حفظ ال�س�ل�ام بالأمم املتحدة .معايري الأمم
املتحدة للعدالة اجلنائية ال�ستعمال �شرطة الأمم املتحدة .نيويورك.2009 ،
ّ
يلخ����ص ه���ذا الكت ّيب املبادئ العاملية حلقوق الإن�س���ان والعدالة اجلنائية التي يتعينّ على �أفراد �ش���رطة الأمم
املتح���دة معرفتها وااللتزام بها وتعزيزها لدى ن�ش���رهم يف �إطار عمليات حفظ ال�س�ل�ام والبعثات ال�سيا�س���ية
اخلا�ص���ة .ومن هذا املنطلق ،جرى ت�ص���ميمه خلدمة هدف مزدوج :ف�أ ّوال ،هو مد ّونة قواعد �س���لوك لل�ش���رطة
العاملة حتت علم الأمم املتحدة ،وثانيا ،هو مرجع مل�ساعدة ال�سلطات الوطنية يف حت�سني �سيا�ساتها العامة.
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-58900_Ebook.pdf

�  4-4إر�شادات ب�ش�أن �إجراء عمليات تقييم لتدابري
الت�صدي الوطنية
ِّ
ت���رد فيما يلي �أمثلة على الأ�س���ئلة التي ميك���ن توجيهها عند �إجراء عملي���ات تقييم لتدابري الت�ص���دِّ ي الوطنية لتهريب
املهاجرين.

ال�سيا�سات العامة والتن�سيق على امل�ستوى الوطني
هل توجد �آلية وطنية ت�ضمن التن�سيق/التعاون بني اجلهات الفاعلة الوطنية املعنية بتهريب املهاجرين؟
 ما هي التدابري التي ميكن اتخاذها من �أجل �ض���مان التن�س���يق/التعاون بني �أجهزة اال�س���تخبارات و�أجهزة
�إنفاذ القانون؟
توجه العمل ملكافحة تهريب املهاجرين؟
هل توجد �سيا�سة وطنية (مثل خطة عمل وطنية) ّ
من امل�س�ؤول عن و�ضع ال�سيا�سات؟

فعالية قدرات الدولة على الت�صدّي لتهريب املهاجرين

التحقيق واملالحقة الق�ضائية والإدانة
هل يتم التحقيق يف حاالت جِّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين وت�سجيلها منف�صلة عن بع�ضها البع�ض؟
 ه���ل تتوفر لوح���دات التحقيق اجلنائي امل�س����ؤولة عن التحقي���ق يف تهريب املهاجرين ق���درات مالئمة (من
موظفني وجتهيزات)؟
ما هي التقنيات التي تُ�ستخدم يف التحقيق يف تهريب املهاجرين؟
هل توجد �إح�صاءات ر�سمية ب�ش�أن التحقيق واملالحقة الق�ضائية والإدانة فيما يتعلق بتهريب املهاجرين؟
ما هو عدد حاالت تهريب املهاجرين التي يجري �أو جرى التحقيق فيها؟
ما هو عدد الأ�شخا�ص الذين جرت �أو جتري مالحقتهم ق�ضائيا؟
ما هو عدد �أحكام الإدانة التي �صدرت؟
ما هي العقوبات التي ُط ِّبقت؟
  �إذا كانت قد ُط ِّب َقت عقوباتٌ �سالبة للحرية ،فما هو طول املدة التي ق�ضاها ال�سجناء املعنيون؟ هل �صودرت عائدات الن�شاط الإجرامي؟ هل ُي�س���تجوب املهاج���رون املعادون �إىل �أوطانه���م و�/أو املهاجرون غري القانونيني الذين مت الك�ش���ف عنهم
ب�ش����أن �ض���لوع اجلماعات الإجرامية ّ
تتم مالحقة �أع�ضاء
املنظمة يف �شبكات الهجرة و�أ�س���لوب عملها حتى ّ
تلك اجلماعات ق�ضائي ًا؟
 هل يوجد لدى البلد برنامج حلماية ال�ش���هود ل�ض���مان �سالمة ال�ش���هود و�أقربائهم ،مبا يف ذلك عند الإدالء
ب�شهادة يف الإجراءات الق�ضائية اجلنائية؟
  �إذا كان اجلواب "نعم" ،هل يط ّبق برنامج حماية ال�شهود �أي�ضا على املهاجرين امله َّربني؟21
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ما هي العوائق الرئي�سية �أمام التح ّري واملالحقة الق�ضائية والإدانة على نحو ف ّعال؟

الف�ســاد

 ما هي التدابري املتخذة ملنع الف�س���اد يف �أو�ساط �س���لطات �إنفاذ القانون ومراقبة احلدود والهجرة ولك�شف حاالته
ومعاقبة الفا�سدين؟

وثائق ال�سفر و�إثبات الهوية

 ما هي التدابري التي اتُخذت ملنع ا�س���تخدام وثائق �سفر و�إثبات هوية مز َّورة وك�شفها (مبا يف ذلك �إعدادها
و�إ�صدارها بطرائق غري قانونية)؟
 ما هي الآليات املوجودة للتحقق من �ص���حة و�صالح ّية وثائق ال�سفر و�إثبات الهوية ال�صادرة عن البلد نف�سه
�أو عن بلد ثالث؟

مراقبة حدود

 ما هي التدابري التي اتُخذت من �أجل ت�أمني احلدود الزرقاء واخل�ضراء ،مبا يف ذلك داخل املطارات ،ومن
�أجل منع تهريب املهاجرين وك�شفه؟
ما هي التدابري التي اتُخذت من �أجل منع تهريب املهاجرين عن طريق البحر وك�شفه؟
ما هي التدابري التي اتُخذت من �أجل منع اجلماعات الإجرامية من احل�صول على �سفن؟
ربية والبحرية واجلوية وك�ش���ف تهريب
 ما هي العقبات الرئي�س���ية التي تعرت����ض املراقبة الف ّعالة للحدود ال ّ
املهاجرين؟
  نق����ص املوارد الب�ش���رية؟ عدم كفاي���ة التجهيزات؟ عوامل �أخ���رى (عوامل جغرافي���ة وطوبوغرافية،الف�ساد ،وغري ذلك)؟

الناقلون التجاريون

 ما هي التدابري التي اتُخذت من �أجل منع ا�س���تخدام و�س���ائل النقل التي ي�ش��� ّغلها ناقل���ون جتاريون لتهريب
املهاجرين؟
 هل ُيلزم الناقلون التجاريون بالت�أ ّكد من �أنَّ كل الركاب يحملون وثائق ال�سفر ال�ضرورية للدخول �إىل الدولة
امل�ستقبلة؟

جمع البيانات واملعلومات اال�ستخبارية وتبادل املعلومات

 هل توجد بيانات ر�سمية عن تهريب املهاجرين (الدروب ،من الذي ُيه َّرب ،دور اجلماعات ّ
املنظمة� ،أ�ساليب
العمل ،وغري ذلك)؟
هل يوجد جمع منهجي للبيانات؟
 ما هي امل�ؤ�س�سات الوطنية التي جتمع املعلومات عن الهجرة غري القانونية وتهريب املهاجرين؟هل تقوم امل�ؤ�س�سات الوطنية التي متلك تلك املعلومات بتبادلها بع�ضها مع بع�ض ومع م�ؤ�س�سات �أخرى؟
ما هي امل�ؤ�س�سات املعنية بتبادل املعلومات هذا؟
ما هي التدابري املتخذة لتبادل املعلومات؟
هل توجد قاعدة بيانات مركزية لتخزين املعلومات اال�ستخبارية املتع ّلقة بتهريب املهاجرين وحتليلها؟
هل توجد �أن�شطة بحثية حول املو�ضوع؟
ما هي العوائق الرئي�سية �أمام جمع املعلومات وحتليلها على نحو ف ّعال؟
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 هل توجد مناق�شة عامة ب�ش�أن املخاطر املرتبطة بالهجرة غري القانونية ،وخا�صة تهريب املهاجرين ،وب�ش�أن
كون تهريب املهاجرين ن�شاطا �إجراميا؟
 هل كانت هناك حمالت توعية يف �أو�ساط ال�سلطات ذات ال�صلة و�/أو اجلمهور ب�ش�أن كون تهريب املهاجرين
ن�شاطا �إجراميا ي�ش ّكل خطرا كبريا على املهاجرين؟
  �إذا كان اجلواب "نعم" ،من قام بها ومن كان م�ستهدفا وما الذي جرى؟ هل كان هناك تدريب على امل�سائل املتعلقة بتهريب املهاجرين لفائدة موظفي العدالة اجلنائية (امل�س�ؤولني
عن �إنفاذ القانون وامل ّدعني العامني والق�ضاة) و�سلطات مراقبة احلدود؟
  �إذا كان اجلواب "نعم" ،ما هي الهيئات الوطنية التي ا�ستفاد موظفوها من التدريب؟هل ي�شكل ذلك التدريب جزء ًا من مناهج التدريب املعتادة؟
ما هي املوا�ضيع التي يجري تناولها يف �إطار التدريب؟
 التع ُّرف على وثائق ال�سفر و�إثبات الهوية املز َّورة؟ جمع املعلومات اال�ستخبارية اجلنائية عن �أ�سلوب العمل؟ الك�شف عن الأ�شخا�ص امله َّربني؟ -ا�ستخدام التعاون الدويل؟

تقدمي الدعم للمهاجرين

ماذا يحدث للمهاجر الذي ُيكت ََ�ش ُف �أو ُيعاد �إىل وطنه؟
ما هي التدابري التي ُتتّخذ عند اكت�شاف مهاجر غري قانوين يف البلد؟
ما هي التدابري التي ُتتّخذ عند ا�ستقبال املهاجر املُعاد �إىل البلد؟
ما هي التدابري التي ُتتّخذ من �أجل تي�سري �إعادة املهاجرين امله َّربني؟
ما هي البلدان التي عقد معها البلد اتفاقات للإعادة �إىل الوطن؟ ومتى دخلت تلك االتفاقات حيز النفاذ؟

التن�سيق والتعاون الدوليان
تبادل املعلومات

 هل يتبادل البلد املعلومات املتعلقة بالهجرة غري القانونية وتهريب املهاجرين مع بلدان وجهات فاعلة دولية
�أخرى؟
ما هي امل�ؤ�س�سات املعنية بتبادل املعلومات هذا؟
ما نوع املعلومات املتبادلة؟
 الدروب؟ هوية اجلهات الإجرامية الفاعلة املعنية وطرائقها؟ �صحة وثائق ال�سفر �شك ًال ومو�ضوع ًا؟ و�سائل وطرائق �إخفاء الوثائق ونقلها و�إ�ساءة ا�ستخدامها؟ -التجارب الت�شريعية و�أف�ضل املمار�سات؟

24

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

كيف يجري تبادل املعلومات مع البلدان الثالثة ومن خالل �أيِّ م�ؤ�س�سات؟
هل ي�ستند تبادل املعلومات هذا �إىل اتفاقات دولية و�/أو ثنائية و�/أو ات�صاالت غري ر�سمية؟
ما هي العوائق الرئي�سية التي قد تعرت�ض تبادل املعلومات مع بلدان �أخرى ومع اجلهات الفاعلة الدولية؟

امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات الق�ضائية والإجراءات الق�ضائية
هل يتعاون البلد مع بلدان �أخرى فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
  �إذا كان الأمر كذلك ،ما هي البلدان املعنية وهل ذلك التعاون ف ّعال؟هل توجد تدابري لال�ستجابة لطلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة من البلدان الأخرى؟
 هل ي�س���تند التعاون ب�ش����أن امل�س���اعدة القانونية املتبادلة �إىل اتفاقات دولية و�/أو ثنائية و�/أو ات�صاالت غري
ر�سمية؟

�أ�شكال �أخرى للتعاون يف التحقيقات واملالحقات الق�ضائية والإجراءات الق�ضائية
هل يجري البلد حتقيقات م�شرتكة مع بلدان �أخرى؟
  هل ي�ستند هذا التعاون �إىل اتفاقات دولية و�/أو ثنائية و�/أو ات�صاالت غري ر�سمية؟هل يتعاون البلد مع بلدان �أخرى فيما يتعلق بت�سليم املجرمني؟
  هل ي�ستند هذا التعاون �إىل اتفاقات دولية و�/أو ثنائية و�/أو ات�صاالت غري ر�سمية؟هل يتعاون البلد مع بلدان �أخرى بهدف م�صادرة عائدات الأن�شطة الإجرامية املتعلقة بتهريب املهاجرين؟
  -هل ي�ستند هذا التعاون �إىل اتفاقات دولية و�/أو ثنائية و�/أو ات�صاالت غري ر�سمية؟

مراقبة احلدود
مع �أيِّ بلدان ومع � ٍّأي من م�ؤ�س�ساتها يتعاون البلد لت�أمني احلدود اخل�ضراء والزرقاء؟
 م���ا هي التدابري الت���ي اتُخذت بالتعاون مع بلدان �أخ���رى لت�أمني احلدود الزرقاء واخل�ض���راء ،مبا يف ذلك
داخل املطارات ،من �أجل منع الهجرة غري القانونية وتهريب املهاجرين؟

الوثائــق
�صحة و�صالحية وثائق ال�سفر و�إثبات الهوية التي ي�صدرها البلد نف�سه
 ما هي الآليات املوجودة للتح ّقق من َّ
�أو بلد ثالث؟

امل�ساعدة التقنية و�أ�شكال التعاون الأخرى
هل تقدم البلدان الأخرى م�ساعدة تقنية للبلد (خربة ومع ّدات)؟
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  �إذا كان اجلواب "نعم" ،ما هو نوع امل�ساعدة التقنية املق ّدمة وما هي امل�ؤ�س�سات الوطنية التي تتلقاهاوما هي البلدان التي تق ّدمها؟
 هل ي�شارك البلد يف �أيِّ اتفاقات دولية �أو ثنائية �أخرى �أو خطط عمل �إقليمية �أو مبادرات دولية �أخرى فيما
يتعلق بالهجرة غري القانونية وتهريب املهاجرين؟
امل�صدر :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

ممار�سات واعدة
جمل�س �أوروبا .ال�سيا�س���ات العامة املتعلقة باملهاجرين غري النظاميني—املجلد الأ َّول� :إيطاليا و�أملانيا� .سرتا�س���بورغ،
.2008
دفع انعدام الأمن الذي يواجهه املهاجرون غري النظاميني ب�ش���كل يومي ب�س���بب عدم قانونية �إقامتهم اللجنة الأوروبية
املعنية بالهجرة �إىل التعجيل بتقييم و�ض���عهم يف البلدان الأع�ض���اء يف جمل�س �أوروبا .وكان الهدف من هذه العملية هو
جتميع وتقييم التجارب الوطنية و�إعداد ما ميكن من اقرتاحات للتعامل مع املهاجرين غري النظاميني وحت�سني التعاون
بني البلدان الأ�صلية والبلدان امل�ضيفة.
وقد تط ّوعت خم�سة بلدان (االحتاد الرو�سي و�أرمينيا و�أملانيا و�إيطاليا واليونان) وق ّدمت جوانب من �سيا�ساتها الوطنية
اخلا�صة بالهجرة غري النظامية للتقييم.
ويتك���ون املجلد الأول من ف�ص���ل ّ
ملخ����ص (الأهداف واملنهجي���ة والدرو�س التي يتعينّ ا�ستخال�ص���ها ،وغري ذلك) ومن
التقارير الوطنية لكل من �إيطاليا و�أملانيا.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2318

مركز البحوث امل�شرتك املعني باجلرمية عرب الوطنية .جّ
االتار باملهاجرين وتهريبهم �إىل �إيطاليا .ميالنو.2003 ،
يح ّدد هذا التقرير طرائق حت�سني:
التدابري الق�ضائية للت�صدِّ ي جّ
لالتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين
 التعاون الدويل بني �أجهزة �إنفاذ القانون والهيئات الق�ض���ائية يف تفكيك املنظمات الإجرامية ال�ض���العة يف
جِّ
االتار بالب�شر وتهريبهم
 منع جِّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين من خالل اكت�ساب املعارف ب�ش�أن املنظمات الإجرامية و�أ�سلوب
عملها
�إجراءات احلماية االجتماعية ل�ضحايا جِّ
االتار باملهاجرين وتهريبهم
http://transcrime.cs.unitn.it/tc/422.php
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َمرجعان ُمقترَ َ حان
ميكن احل�صول على املزيد من التقييمات لو�ضع تهريب املهاجرين يف املوقعني التاليني:

ّ
املنظمة الدولية للهجرة
www.iom.int

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside

�  5-4إر�شادات ب�ش�أن �إجراء عمليات تقييم
للإطار القانوين
تتباين الت�ش���ريعات وكذلك الإجراءات واملمار�س���ات الق�ض���ائية تباين ًا كبري ًا بني دولة و�أخرى .ويف بع�ض البلدان قد ال
تك���ون القوانني القائمة ب�ش����أن العمالة والهجرة واجلرمي���ة ّ
املنظمة متوافقة بع ُد مع القوان�ي�ن �أو االلتزامات التعاهدية
الأحدث عهد ًا ب�ش����أن مكافحة تهريب املهاجرين .وعالوة على ذلك ،قد تكون هناك حاجة �إىل �س���نّ ت�ش���ريعات لزيادة
تدابري حماية ال�ضحايا �أو ملنع جِّ
االتار.
وح�ي�ن يتع ّلق الأمر بتهريب املهاجرين ،يلزم عادة �إجراء تقييم �ش���امل ووا�س���ع النطاق للإط���ار القانوين الوطني ،مبا
يف ذل���ك القانون اجلنائي وقانون العمل واخلدمات االجتماعية وقوانني العمالة وقوانني الهجرة واللجوء� ،إ�ض���افة �إىل
�إجراءات التحقيق والإجراءات اجلنائية والق�ضائية.
وت���رد فيم���ا يل���ي �أمثلة على الأ�س���ئلة الت���ي ينبغ���ي توجيهها عند �إج���راء تقيي���م للأُطر القانوني���ة فيما يتع ّل���ق بتهريب
املهاجرين:
 هل �ص ّدق البلد على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية وعلى بروتوكول مكافحة
رب والبحر واجلو؟
تهريب املهاجرين عن طريق ال ّ
هل جت ِّرم ت�شريعاتُ البلد امل�شارك َة يف جماعة �إجرامية منظمة؟
  �إذا كان اجلواب "نعم" ،فريجى تقدمي ن�س���خ من الت�ش���ريعات ذات ال�ص���لة وبيان تاريخ دخولها حيزالنفاذ.
وتفي���د الأ�س���ئلة التالية �أي�ض���ا يف جمع املعلومات لت�ش���كيل قاعدة لتحلي���ل نظري �أكرث عمق ًا المتثال الت�ش���ريعات
الوطنية لربوتوكول تهريب املهاجرين.
تهريب املهاجرين؟
هل جُت ِّر ُم الت�شريعاتُ الداخلية للبلد
َ
  �إذا كان اجلواب "نعم" ،فريجى تقدمي ن�سخ للت�شريعات ذات ال�صلة وبيان تاريخ دخولها ح ّيز التنفيذ.ٌ
 ه���ل ُو�ض���ع
تعريف جلرمية تهريب املهاجرين وفق���ا للفقرة الفرعية (�أ) من امل���ادة  3من بروتوكول تهريب
املهاجرين (" ُيق�ص���د بعبارة 'تهريب املهاجرين' تدبري الدخول غري امل�ش���روع ل�ش���خ�ص ما �إىل دولة طرف
لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو من املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى)".؟
 ه���ل مت ّي���ز الت�ش���ريعات الداخلية بني تهري���ب املهاجرين جِّ
واالتار بالأ�ش���خا�ص ،كما هو مع��� ّرف يف الفقرة
الفرعي���ة (�أ) م���ن امل���ادة  3م���ن بروتوكول االتجِّ���ار بالأ�ش���خا�ص ("يق�ص���د بتعبري ' جّ
االتار بالأ�ش���خا�ص'
جتنيد� أ�ش���خا�ص� أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�س���تقبالهم بوا�س���طة التهديد بالقوة �أو ا�س���تعمالها �أو
غري ذلك من �أ�ش���كال الق�س���ر �أو االختطاف �أو اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف� ،أو
ب�إعطاء �أو تل ّقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل موافقة �ش���خ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل.
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وي�ش���مل اال�س���تغالل ،كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�س���تغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة �أو
اخلدمة ق�سرا� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد �أو نزع الأع�ضاء)".؟
هل توجد قوانني �أو وثائق قانونية �أخرى تت�ص ّدى لتهريب املهاجرين على وجه التحديد؟
 �إذا كان اجلواب "نعم" ،فريجى تقدمي ن�سخ من هذه الت�شريعات وبيان تاريخ دخولها ح ّيز النفاذ.ما هي الت�شريعات القائمة الأخرى التي ميكن ا�ستخدامها يف حاالت تهريب املهاجرين؟
هل توجد �صعوبات تعرقل اعتماد الت�شريعات الوطنية املالئمة؟
امل�صدر :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ممار�سات واعدة
ّ
املنظمة الدولية للهجرة .حتليل مقارن لل�ص���كوك الدولية والت�ش���ريعات املقدونية ب�ش�أن مكافحة االجتار والهجرة غري
القانونية� .سكوبيه.2007 ،
تقارن هذه الدرا�س���ة الثالثية اللغات الت�ش���ريعات الداخلية ملقدونيا بربوتوكول جّ
االتار بالأ�ش���خا�ص وبروتوكول تهريب
لل�ص���كوك الدولية يف جم���االت التحقيق واملالحقة الق�ض���ائية واحلماية
املهاجري���ن وتق ّيم امتثال ت�ش���ريعات مقدونيا ّ
واملنع .وتق ّدم الدرا�سة �أي�ض ًا تو�صيات ب�ش�أن تعديل ت�شريعات مقدونيا يف �سبيل زيادة امتثالها لل�صكوك الدولية.
الن�ص الكامل للتقرير متاح يف املوقع ال�شبكي التايل. www.iom.hu/PDFs/TEMIS%20Analysis.pdf :
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .تقييم النظام القانوين يف فييت نام .هانوي.2007 ،
�أجرى فريق من خرباء القانون من �إدارة القوانني اجلنائية والإدارية التابعة لوزارة العدل يف فييت نام تقييما للنظام
القانوين الفييتنامي فيما يتعلق بربوتوكول جّ
االتار بالأ�ش���خا�ص وبروتوكول تهريب املهاجرين .وقد �أجري هذا التقييم
بالتعاون مع منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف) .وهو يق ّيم القانون الداخلي الفييتنامي بالن�سبة للربوتوكولني
ويقدم تو�صيات من �أجل زيادة توافقه مع القانون الدويل
الن�ص الكامل للتقرير متاح يف املوقع ال�شبكي التايل:

www.unodc.org/documents/eastasiaandpacific//Publications/vietnam/legal_system_vietnam_2004-05.
pdf

�  6-4إر�شادات ب�ش�أن �إجراء عمليات تقييم
لنظام العدالة اجلنائية
يتعني �أن يكون و�ضع تدابري لتعزيز ت�صدِّ ي العدالة اجلنائية يف بلد ما وتنفيذها هدفني حمددين جيد ًا وم�ستندين �إىل
تقييم �سليم ل�ضمان تلبية احتياجات البلد بطريقة:
حت ّدد �أولويات التدابري التي تعالج االحتياجات الأكرث �إحلاح ًا
ت�ضمن اال�ستخدام الأف�ضل للموارد املتاحة
تعزز �أوجه الت�آزر حيثما �أمكن ،مع تفادي ازدواج العمل
وخالل املرحلة الأوىل من عملية التقييم ،يتعينّ على ّ
املنظمة �أو من ي�ض���طلع بعملية التقييم اتخاذ قرار ب�ش����أن الهدف
ٌ
ا�س���تعرا�ض نظري حت�ض�ي�ري وحتليل لأ�ص���حاب امل�صلحة ذوي ال�صلة
املحدد للتقييم وخطوطه العري�ض���ة .ويتلو ذلك
ّ
وحتديد جهة لالت�صال يف الدولة املعنية .ويحتاج الأمر �إىل حتديد العوامل التالية:
عدد �أ�صحاب امل�صلحة الذين ينبغي للقائمني بعملية التقييم �إجراء مقابلة معهم
رتبة حتليل البيانات
هيكل تقرير التقييم
عدد بعثات التقييم �إىل الدولة املعنية
الإطار الزمني للم�شروع ال�شامل

اال�ستعرا�ض النظري التح�ضريي
القائم بعملية التقييم اال�س���تعرا�ض النظري التح�ض�ي�ري قبل بعثات التقييم .وخالل هذه املرحلة ،يجري تقييم
ُيجري
ُ
التو�صل �إىل ا�ستنتاجات
البيانات واملعلومات املتوافرة ب�ش����أن الدولة املعنية وفقا للهدف ال�ش���امل للم�ش���روع .ومن �أجل ُّ
يع ّول عليها خالل عملية التقييم ،ينبغي حتليل نوعية املعلومات وموثوقيتها .ورغم �أنه ينبغي �أخذ تقارير و�سائل الإعالم
والروايات ال�شخ�ص���ية يف احل�س���بان خ�ل�ال عملية التقييم ،فال يجب ا�س���تخدامها بد ًال من البيان���ات الك ّمية والنوعية
امل�ستمدة من املوارد التي ُيع ّول عليها.
وترد �أ�س���فله �أمثلة لأنواع الأ�س���ئلة التي ينبغي توجيهها عند �إجراء تقييم لالحتياجات فيما يتع ّلق بقدرات نظم العدالة
اجلنائية على مكافحة تهريب املهاجرين.

اجلهات الفاعلة الوطنية
ما هي املكاتب احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية التي تتعامل مع الهجرة غري القانونية؟
 ما هو دور ك ّل منها؟ما هي اجلهات الفاعلة الرئي�سية املعنية ب�إنفاذ القانون بالبلد؟
ما هي امل�ؤ�س�سات املكلفة بالتحقيق يف اجلرمية ّ
املنظمة؟
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 ما هي املكاتب احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية (مبا يف ذلك الوزارات و�أجهزة اال�ستخبارات وحر�س احلدود
وال�شرطة والنيابة العامة والهيئة الق�ضائية) التي تتعامل مع تهريب املهاجرين؟
 ما هو دور ك ّل منها؟ما هي امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن التحقيق يف تهريب املهاجرين؟
هل توجد وحدة خا�صة للتحقيق يف حاالت تهريب املهاجرين؟
خمت�صون بحاالت تهريب املهاجرين؟
هل يوجد م َّدعون عامون
ّ
ما هي امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن ت�أمني احلدود الزرقاء واخل�ضراء ،مبا يف ذلك يف املطارات؟
 -ما هو دور كل منها؟

اجلهات الفاعلة غري احلكومية والدولية
 ما هي املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية واجلهات ال�شريكة الأخرى املعنية مبعاجلة ق�ضايا تتعلق
بتهريب املهاجرين يف البلد؟
ما هي الق�ضايا التي تت�ص ّدى لها؟

الإطار القانوين والتنظيمي
 هل يت�ص���دى الإطار القانوين للبلد جلميع عنا�ص���ر جرمية تهريب املهاجرين ،كما هي مب ّينة يف بروتوكول
تهريب املهاجرين؟ (انظر الق�سمني  3-3و).2-5
 ه���ل يغطي الإط���ار القانوين للبلد جميع املجاالت ذات ال�ص���لة مبنع جرمية تهري���ب املهاجرين ومالحقتها
ق�ضائي ًا وحماية املهاجرين امله ّربني؟

التحقيقات والإجراءات الق�ضائية
 م���ا ه���و عدد التحقيقات واملالحقات الق�ض���ائية والإدانات ب�ش����أن اجلرائم املت�ص���لة بتهريب املهاجرين يف
البلد؟
هل توجد وحدات متخ�ص�صة لإنفاذ القانون من �أجل التحقيق يف جرمية تهريب املهاجرين؟
 ه���ل توجد لدى كل وحدة من وحدات �إنفاذ القان���ون �آلياتٌ من قبيل �آليات التدريب وبناء القدرات بانتظام
من �أجل تعميق فهم اجلوانب املعقَّدة للجرمية؟
 ه���ل توجد �آليات لت�ش���جيع التعاون بني موظفي �إنفاذ القانون وامل ّدعني العا ّمني والق�ض���اة ب�ش����أن الق�ض���ايا
املنطوية على حاالت تهريب املهاجرين؟

مواءمة حماية املهاجرين امله َّربني مع مالحقة امله ِّربني :اتفاقات التعاون
بني املجتمع املدين والدولة
 هل توجد اتفاقات تعاون ر�سمية بني �أجهزة �إنفاذ القانون ومق ّدمي اخلدمات غري احلكوميني ت�سمح ب�إحالة
من ُيفرت�ض �أنهم مهاجرون مه َّربون �إىل دوائر احلماية والدعم؟
 هل مت ِّكن الآليات القائمة املهاجرين غري القانونيني من اال�س���تفادة من خدمات الدعم واحلماية ،ب�صرف
النظر ع ّما �إذا كانوا متعاونني مع �سلطات العدالة اجلنائية �أم ال؟
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 ه���ل توجد �إجراءات ت�ض���من ا�س���تفادة طالب���ي اللجوء من خدم���ات الدعم واحلماية ،ب�ص���رف النظر عن
اعتبارهم من املهاجرين �أو من غري املهاجرين �أو تعاونهم مع �سلطات العدالة اجلنائية؟

خدمات الدعم وامل�ساعدة
هل توجد �شفافية يف �إجراءات توفري خدمات الدعم وامل�ساعدة للمهاجرين امله ّربني؟
 ه���ل توجد �آليات وخدم���ات للتدخل ،مبا فيها �آليات وخدمات ل�ص���الح الأطفال الذين ال ي�ص���طحبهم �أحد
وطالبي اللجوء؟

خدمات الإعادة �إىل الوطن
 هل توجد �إجراءات و�آليات �ش���املة ويف املتناول ل�ضمان �إعادة املهاجرين امله َّربني ب�سالم �إىل بلد جن�سيتهم
�أو �إقامتهم الدائمة؟

�آليات التن�سيق الوطنية :الر�صد والتقييم و�صياغة ال�سيا�سات
 هل توجد على ال�ص���عيد الوطني �آلية تر�ص���د اال�س�ت�راتيجية ال�ش���املة ملكافحة تهري���ب املهاجرين وتق ّيمها
وتن�سقها؟
ّ
  �إذا كان اجلواب "نعم" ،فهل ت�س���تند تلك الآلية �إىل امل�ش���اركة املتعددة التخ�ص�ص���ات جلميع �أ�صحابامل�صلحة ذوي ال�صلة ،مبا يف ذلك املجتمع املدين و�أ�صحاب العمل واحتادات النقابات؟

التعاون الدويل
هل البلد طرف يف معاهدات لت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة؟
 هل ت�ش���كل االتفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف القائمة ا�س�ت�راتيجية �ش���املة ملكافحة تهريب املهاجرين
ت�شمل م�ساعدة املهاجرين وحمايتهم ،ومالحقة اجلناة ق�ضائي ًا ،وتدابري ملنع تهريب املهاجرين؟
 هل يوجد تقييم منتظم التفاقات التعاون عرب الوطنية بني ال�سلطات الق�ضائية و�سلطات �إنفاذ القانون؟

املن ــع
هل ت�شارك �أجهزة العدالة اجلنائية يف برامج املنع املتخ�ص�صة؟
هل توجد برامج اجتماعية واقت�صادية تت�صدى لظروف العمل اال�ستغاللية؟
 هل تعمل م�ؤ�س�س���ات البحث املتخ�ص�صة من �أجل تعزيز فهم الأ�سباب اجلذرية لتهريب املهاجرين والبحث
فيها؟
امل�صدر :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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َم َراجع ُمقترَ َ حة
		

McGarry, Peggy and Becki Ney. Getting it Right: Collaborative Problem Solving for Criminal
Justice. Washington, D.C.: United States Department of Justice, National Institute of Corrections,
.2006

رغ���م �أنَّ الق�ص���د من الأدوات التي يحتويه���ا هذا الدليل هو ا�س���تخدامها يف الواليات املتحدة ،ف����إنَّ بالإمكان
ظم عدالة جنائية �أخرى .وير ّكز الق�س���م الرابع على تعزيز فهم
ا�س���تخال�ص معلومات منه���ا وتكييفها لتُوائم ُن َ
نظام العدالة اجلنائية .وتتعلق الف�صول ال�ستة التي يت�ضمنها ذلك الق�سم مبا يلي:
احل�صول على املعلومات ال�ضرورية
تخطيط نظام التقييم
ر�سم خريطة للنظام
توثيق ال�سيا�سات واملمار�سات احلالية وتقييمها
جمع معلومات عن ا ُ
جلناة
توثيق املوارد املتاحة وتقييمها
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،يق ّدم الدليل ع ّينات من التمارين واال�سرتاتيجيات والقوائم املرجعية واال�ستبيانات وقوائم
املهام.
والدليل متاح يف املوقع ال�شبكي التايل.http://nicic.org/Library/019834 :
مكت���ب الأمم املتح���دة املعني باملخدرات واجلرمي���ة .جمموعة �أدوات تقييم نظم العدال���ة اجلنائية .نيويورك،
.2006
ي�س���اعد ه���ذا الدليل العمل���ي يف تقييم نظ���م العدالة اجلنائية ويف �إدم���اج قواعد ومعاي�ي�ر الأمم املتحدة ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية �ضمن نظم العدالة اجلنائية الوطنية ،وكذلك يف توفري التدريب ب�ش�أن تلك الق�ضايا.
وقد ُ�ص���مم لي�ستخدم يف البلدان ذات امل�ؤ�س�سات �أو الإجراءات الب�س���يطة �أو املعقدة ،و�سيكون ذا فائدة خا�صة
للبلدان التي متر مبرحلة انتقالية �أو �إعادة �إعمار .وجمموعة الأدوات مفيدة كذلك على ال�سواء خلرباء القانون
وللقائمني بعمليات التقييم الذين قد ي�ضطلعون بعمليات تقييم يف جماالت غري العدالة اجلنائية.
وقد جمعت الأدوات وفق ًا لقطاعات العدالة اجلنائية:

�أعمال ال�شرطة
ال�سالمة العامة وتقدمي خدمات ال�شرطة
نزاهة ال�شرطة وم�ساءلتها
التحقيق يف اجلرائم
نظم معلومات وا�ستخبارات ال�شرطة

الو�صول �إىل العدالة

املحاكم
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ونزاهتها وحيادها
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جهاز النيابة العامة
الدفاع القانوين وامل�ساعدة القانونية

التدابري االحتجازية وغري االحتجازية
نظام ال�سجون
االحتجاز قبل املحاكمة
بدائل ال�سجن
�إعادة الإدماج يف املجتمع

الق�ضايا املتقاطعة

املعلومات املتعلقة بالعدالة اجلنائية
ق�ضاء الأحداث
ال�ضحايا وال�شهود
التعاون الدويل
�أدوات تقييم منع اجلرمية

وجمموعة الأدوات (التي يتم حتديثها ب�ص���ورة م�س���تمرة) متاحة يف �شكل ن�سخ مطبوعة ،وكذا يف �شكل� إلكرتوين
يف املوقع التايل.www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html :

مكت���ب الأمم املتحدة املعني باملخ���درات واجلرمية .جمموع���ة �أدوات تقييم االحتياجات فيما يتعلق بت�ص���دِّ ي
العدالة اجلنائية لالجتار بالب�شر.
ي�س���تكمل هذا املورد جمموعة �أدوات تقييم العدالة اجلنائية ،التي و�ض���عها املكتب املعني باملخدرات واجلرمية
(�أع�ل�اه) ،حيث إ�ن���ه ّ
يغطي اجلوانب الت���ي ينبغي �أخذها يف احل�س���بان فيما يتعلق بت�ص���دِّ ي العدالة اجلنائية
جّ
لالتار بالأ�شخا�ص.
ويتعني �أن ي�س���تند و�ض���ع وتنفيذ تدابري تعزيز ت�ص���دِّ ي العدالة اجلنائية لبلد ما �إىل تقييم �سليم ل�ضمان تلبية
احتياجات البلد بطريقة حت ّدد �أولويات تلك التدابري التي تعالج االحتياجات الأكرث �إحلاح ًا وت�ضمن اال�ستخدام
الأف�ضل للموارد املتاحة وتعزز �أوجه الت�آزر حيثما �أمكن ،مع تفادي ازدواج العمل.
وتهدف جمموعة الأدوات هذه �إىل تقدمي �إر�شادات �شاملة فيما يتع ّلق بتقييم ت�صدِّ ي العدالة اجلنائية جّ
لالتار
بالأ�شخا�ص يف دولة مع ّينة.
وهي تتكون من جمموعة من الأدوات املعيار ّية ذات الإحاالت املرجعية امل�صممة لتمكني اخلرباء من املنظمات
الدولي���ة واملنظمات غري احلكومي���ة ووكاالت التنمية الوطنية والكيانات احلكومية الأخرى وكذلك امل�ؤ�س�س���ات
ذات ال�ص���لة ،من �إجراء تقييم �ش���امل �أو حم ّدد جلوانب خمتارة من تدابري ت�ص ّدي العدالة اجلنائية يف بلد ما
جّ
لالتار بالأ�شخا�ص .وي�شمل ذلك:
حتديد الثغرات يف ت�صدِّ ي العدالة اجلنائية حاليا جّ
لالتار بالأ�شخا�ص
 تي�س�ي�ر �صياغة وتطوير م�شاريع امل�س���اعدة التقنية التي تعالج بطريقة وافية الثغرات واالحتياجات
امل�ستبانة
تي�سري و�ضع م�ؤ�شرات لتقييم �أثر م�شاريع امل�ساعدة التقنية
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وت�شمل موا�ضيع التقييم التي تتناولها جمموعة الأدوات:
منهجية �إجراء عمليات التقييم
الإطار القانوين والتنظيمي
التحقيقيات والإجراءات الق�ضائية يف ق�ضايا جّ
االتار بالأ�شخا�ص
حتديد هوية الأ�شخا�ص الذين ُيفرت�ض �أنهم جّاتر بهم
 مواءمة حماية الأ�ش���خا�ص املتّجر بهم مع مالحقة املتاجرين ق�ضائي ًا من خالل اتفاقات تعاون بني
ممثلي املجتمع املدين والدولة
خدمات الدعم وامل�ساعدة ل�صالح الأ�شخا�ص الذين ُيفرت�ض �أنهم جّاتر بهم
 الإدماج االجتماعي ل�صالح الأ�شخا�ص الذين ُيفرت�ض �أنهم جّاتر بهم يف البلدان الأ�صلية �أو بلدان
املق�صد �أو يف بلدان ثالثة
�آليات التن�سيق الوطنية من �أجل �صياغة ال�سيا�سات ور�صدها وتقييمها
التعاون الدويل
املنع
عمليات التقييم ال�سريع لالحتياجات يف مناطق النزاعات وما بعد النزاعات (انظر الق�سم )3-4
ويج���ري يف الوق���ت الراهن �إعداد جمموع���ة الأدوات هذه .وللمزيد من املعلومات ،يرج���ى زيارة املوقع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

و�ضع اال�سرتاتيجيات

للت�صدي
  7-4مبادئ توجيهية لإعداد تدابري
ِّ
لتهريب املهاجرين
ال ت�س���تطيع تداب�ي�ر �إنفاذ القانون وحدها منع تهري���ب املهاجرين .و�إذا مل يقرتن تعزي ُز مراقبة احلدود بنهج �ش���امل،
ف�إنه �س���ي�ؤدي فقط �إىل حتويل الدروب امل�س���تخدمة يف تهريب املهاجرين �إىل �أماكن �أخرى وزيادة الطلب على خدمات
�أكرث خطورة .و�إذا ّمت االكتفاء ب�إعادة املهاجرين �إىل البلدان التي يحملون جن�سيتها �أو �إىل بلدان �إقامتهم دون مراعاة
الأ�س���باب الكامنة وراء اتخاذهم قرار الهجرة ،فق���د يحاولون الهجرة من جديد—ورمبا يف ظروف �أكرث خطورة من
تل���ك التي حتملوها م���ن قبل .وتوجد عوامل جذب ودفع هامة ت�ؤدي بال�ش���خ�ص �إىل �أن ي�ص���بح مهاجر ًا مه َّرب ًا؛ ويجب
الت�ص��� ّدي لها جميعا ب�أ�سلوب �ش���امل ي�ستند �إىل �شراكة متعددة الأبعاد ت�شمل الدول واملجتمع املدين والو�سط اجلامعي
وو�سائط الإعالم وم�ؤ�س�سات الدولة واملنظمات الدولية.
ش���� الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة وعدد من احلكومات يف كانون الأول/دي�س���مرب  2003اللجن���ة العاملية للهجرة
وق���د �أن� أ
ُ
ً
ً
ً
الدولية التي �أغلقت يف كانون الأول/دي�س���مرب  .2005وكانت كيانا م�س���تقال ي�ض���م  19مفو�ضا وكانت واليتها هي توفري
�إطار ل�صياغة ا�ستجابة متّ�سقة و�شاملة وعاملية لق�ضية الهجرة الدولية.
و ُق���دِّ م تقري���ر اللجن���ة العاملية للهجرة الدولي���ة ،الهجرة يف عامل مرتاب���ط :اجتاهات جديدة للعم���ل� ،إىل الأمني العام
والدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين يف ت�شرين الأول�/أكتوبر .2005
وق���د أ�ف���ادت اللجن ُة العاملية للهج���رة الدولية يف تقريره���ا ب�أنَّ املجتمع الدويل ف�ش���ل يف التعرف على كام���ل �إمكان ّيات
الهجرة ومل ُيح�س���ن اال�س���تفادة من الفر����ص التي تقدمها وال معاجل���ة التحديات التي تطرحها .و�ش��� َّددت اللجنة على
احلاجة �إىل املزيد من االت�ساق والتعاون والقدرة لتحقيق حوكمة �أكرث فعالية للهجرة الدولية .ويعر�ض التقرير حتليال
�ش���امال و�إن كان مقت�ض���ب ًا للق�ضايا الرئي�سية املتعلقة بال�سيا�سات العاملية يف جمال الهجرة الدولية ويق ّدم �ستة "مبادئ
للعمل" و 33تو�صية مرتبطة بها ميكن �أن ت�ستخدم كدليل ل�صياغة �سيا�سات الهجرة على امل�ستويات الوطنية والإقليمية
والعاملية.
وتق ّدم مبادئ العمل �إر�شادات ملق ّرري ال�سيا�سات لدى �صياغة خطط العمل ملكافحة الهجرة غري النظامية ،مبا يف ذلك
تهريب املهاجرين .ومبادئ العمل ال�ستة الرئي�سية التي تقدمها اللجنة العاملية للهجرة الدولية هي كما يلي:

مبادئ العمل
�أو ًال -الهجرة االختيارية :الهجرة واالقت�صاد العاملي
ينبغ���ي �أن يك���ون الن�س���اء والرجال والأطفال قادري���ن على حتقيق �إمكاناته���م وتلبية احتياجاتهم وممار�س���ة حقوقهم
الإن�س���انية وحتقيق تط ّلعاتهم يف بلدانهم الأ�ص���لية ومن ثم الهجرة اختيارا ولي�س ا�ض���طرار ًا .وينبغي �أن يكون الن�س���اء
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والرجال الذين يهاجرون ويدخلون �سوق العمل العاملية قادرين على فعل ذلك بطريقة �آمنة ّ
ومرخ�ص بها ،ولأن الدول
واملجتمعات التي ت�ستقبلهم تقدّرهم وتقدّر مهاراتهم.

ثاني ًا -تعزيز الأثر االقت�صادي والإمنائي
ينبغي للدور الذي ي�ؤديه املهاجرون يف تعزيز التنمية واحل ّد من الفقر يف البلدان الأ�صلية وم�ساهمتهم يف ازدهار بلدان
املق�ص���د� ،أن يحظيا باالعرتاف والتعزيز .وينبغي �أن ت�ص���بح الهجرة الدولية جزء ًا ال يتجز أ� من ا�س�ت�راتيجيات النمو
االقت�صادي الوطنية والإقليمية والعاملية يف البلدان النامية واملتقدمة على حد �سواء.

ثالث ًا-

الت�ص ّدي للهجرة غري النظامية

ينبغي للبلدان ،لدى ممار�سة ح ّقها ال�سيادي يف حتديد من يدخل �أرا�ضيها ويبقى فيها� ،أن تفي مب�س�ؤوليتها والتزامها
ب�ش����أن حماي���ة حقوق املهاجرين وال�س���ماح بدخول املواطنني الذي���ن يرغبون يف العودة �إىل بلدهم الأ�ص���لي �أو امللزمني
بذلك .وعند الت�صدّي للهجرة غري النظامية ،ينبغي للدول التعاون على نحو ن�شط بع�ضها مع بع�ض ،مع كفالة �أال تهدّد
جهودها حقوق الإن�سان ،مبا يف ذلك حق الالجئني يف طلب اللجوء .ويتعني على احلكومات الت�شاور مع �أ�صحاب العمل
والنقابات العمالية واملجتمع املدين ب�ش�أن هذه الق�ضية.

رابع ًا -تعزيز التما�سك االجتماعي من خالل االندماج
ينبغ���ي للمهاجرين واملواطنني يف بلد املق�ص���د اح�ت�رام التزاماتهم القانونية واال�س���تفادة من عملي���ة متبادلة للتكيف
واالندم���اج تراعي التن��� ّوع الثقايف وتعزّز التما�س���ك االجتماعي .وينبغي لل�س���لطات املحلية والوطنية و�أ�ص���حاب العمل
و�أع�ضاء املجتمع املدين ت�شجيع عملية االندماج على نحو ن�شط ،ويجب �أن ت�ستند هذه العملية �إىل التزام بعدم التمييز
وبامل�ساواة بني اجلن�سني .كما يجب �إغنا�ؤها بخطاب عمومي و�سيا�سي و�إعالمي مو�ضوعي حول الهجرة الدولية.

خام�س ًا -حماية حقوق املهاجرين
ينبغي تعزيز الإطار القانوين واملعياري الذي مي�س املهاجرين الدوليني وتنفيذه على نحو �أكرث فعالية وتطبيقه ب�أ�سلوب
غ�ي�ر متييزي ،م���ن �أجل حماية حقوق الإن�س���ان ومعايري العمل التي ينبغ���ي �أن يتمتع بها جميع املهاجرين من الن�س���اء
والرج���ال .ويف معر����ض احرتام أ�ح���كام هذا الإطار القان���وين واملعياري ،يجب على الدول وباقي �أ�ص���حاب امل�ص���لحة
الت�صدّي لق�ضايا الهجرة بطريقة �أكرث ات�ساق ًا وتنا�سق ًا.

�ساد�س ًا -تعزيز احلوكمة :التنا�سق والقدرات والتعاون
ينبغي تعزيز حوكمة الهجرة الدولية من خالل حت�س�ي�ن التنا�س���ق وبناء القدرات على امل�ستوى الوطني؛ وزيادة الت�شاور
والتعاون بني الدول على امل�ستوى الإقليمي؛ و�إقامة حوار وتعاون �أكرث فعالية فيما بني احلكومات وبني املنظمات الدولية
على امل�س���توى العاملي .وينبغي �أن ت�س���تند تل���ك اجلهود �إىل فهم �أف�ض���ل للروابط الوثيقة القائمة ب�ي�ن الهجرة الدولية
والتنمية و�سائر امل�سائل الرئي�سية املتعلقة بال�سيا�سة العامة ،مبا يف ذلك التجارة واملعونة و�أمن الدولة والأمن الب�شري
وحقوق الإن�سان.

وتو�صيات اللجنة العاملية للهجرة الدولية ب�ش�أن الت�ص ّدي للهجرة غري النظامية هي كما يلي:
 ينبغي للدول وباقي �أ�ص���حاب امل�صلحة االنخراط يف مناق�شة مو�ض���وعية حول النتائج ال�سلبية للهجرة غري
النظامية ومكافحتها.
 ينبغي �أن ت�ش��� ّكل �سيا�س���ات مراقبة احلدود جزء ًا م���ن نهج طويل املدى �إزاء ق�ض���ية الهجرة غري النظامية
يت�ص���دى لأوجه الق�ص���ور االقت�ص���ادي واالجتماعي وتل���ك املتعلقة باحلوكم���ة وحقوق الإن�س���ان التي تدفع
الأ�شخا�ص �إىل مغادرة بلدانهم .ويجب �أن ي�ستند هذا النهج �إىل احلوار والتعاون بني الدول.
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ت�ش���جع عل���ى الهجرة غري النظامية من خالل توفري فر�ص �إ�ض���افية
 ينبغي للدول الت�ص��� ّدي للظروف التي ّ
ً
للهجرة النظامية واتخاذ �إجراءات �ضد �أ�صحاب العمل الذين ي�ش ّغلون عماال و�ضعهم غري نظامي.
ينبغي للدول �إيجاد ح ّل حلالة املهاجرين ذوي الو�ضع غري النظامي من خالل الإعادة �أو ت�سوية الو�ضع.
 يج���ب عل���ى ال���دول تكثيف جهوده���ا ملكافح���ة الظاهرت�ي�ن الإجراميتني املنف�ص���لتني املتمثلت�ي�ن يف تهريب
املهاجرين جِّ
واالتار بالب�ش���ر .ويف كلتا احلالتني ،يجب مالحقة اجلناة ق�ض���ائي ًا والق�ض���اء على الطلب على
اخلدمات اال�ستغاللية وتوفري احلماية وامل�ساعدة املالئمتني لل�ضحايا.
 يج���ب عل���ى ال���دول ،يف جهوده���ا الرامية �إىل الق�ض���اء عل���ى الهجرة غ�ي�ر النظامية ،اح�ت�رام االلتزامات
القائم���ة مبوجب القانون الدويل فيما يتعلق بحقوق الإن�س���ان للمهاجرين وم�ؤ�س�س���ة اللجوء ومبادئ حماية
الالجئني.
الن�ص الكامل للتقرير متاح يف املوقع ال�شبكي .www.gcim.org/attachements/gcim-complete-report-2005.pdf

َم َراجع ُمقترَ َ حة

معهد �سيا�سات الهجرة
فريق فكري م�س���تقل غري موال لأيِّ جهة وال ي�س���تهدف الربح ،وهو مك ّر�س لدرا�س���ة التحركات الب�ش���رية عرب
العامل.
www.migrationpolicy.org
Koser, Khalid. Strengthening policy responses to migrant smuggling and human trafficking,
discussion paper for the Civil Society Days of the Global Forum on Migrant and Development.
.Geneva: Geneva Centre for Security Policy, 2008
www.migrationanddevelopment.net/research-publications/strengthening-policy-responses-tomigrant-smuggling-and-human-trafficking/at_download/file
Thouez, Colleen. The role of civil society in the migration policy debate, Global Migration
.Perspectives, No. 12. Geneva: Global Commission on International Migration, 2004

متاح يف املوقع ال�شبكي التايل.www.gcim.org/en/ir_gmp.html :

�  8-4إعداد نهج متعدد الهيئات للتدخل

يحتاج الأمر �إىل خربة وا�س���عة من �أجل الت�ص���دِّ ي بفعالية لتهريب املهاجرين وتلبية االحتياجات املتع ّددة للمهاجرين
امله ّربني من �ضحايا اجلرمية .ولهذا ال�سبب ،ف�إنَّ اتّباع نهج متع ّدد الهيئات يف �أ ّية مبادرة هو �أمر �أ�سا�سي لكفالة تلبية
احتياجات ال�ضحايا ودعم تدابري �إنفاذ القانون.
لكنَّ التعاون امل�ش�ت�رك بني عدة هيئات لي�س بالأمر الهني—فهو يتطلب كثريا من الوقت واجلهد لكي يكون فع ًال .ولذا
ف�إنَّ من ال�ضروري االتفاق على �إطار عمل �إداري وعملياتي لتوجيه و�إدارة ما ُي�ضطلع به الحق ًا من مبادرات �أو عمليات
تدخل حمددة .وميكن �إعداد هذا الإطار على �أ�سا�س الرتتيبات القائمة ،حيثما وجدت.
وي�شمل �إن�شاء �إطار عمل من هذا القبيل ما يلي:
حتديد هوية جهات االت�صال ومم ّثلي الهيئات الرئي�سية
�إقامة روابط �شخ�صية بني جهات االت�صال يف خمتلف الهيئات
�إعداد تدريب لعدة هيئات
�إجراء تقييم م�شرتك للأولويات املحلية وو�ضع اال�سرتاتيجيات وخطط العمل
ا�ستهالل تبادل املعلومات اال�ستخباراتية والبيانات
بدء التح ّرك ب�ش�أن بروتوكوالت العمل امل�شرتك
االتفاق على الهياكل والعمليات الإدارية الالزمة ملوا�صلة تطوير النهج املتعدد الهيئات
ويت�سم وجود قيادة قوية وفعالة لل�شراكات املتعددة الهيئات ب�أهمية حا�سمة يف جناحها.

م�س�ؤوليات الأفرقة املتعددة الهيئات
يتعني على الأفرقة املتعددة الهيئات كفالة دعم ال�ضحايا ريثما ُين ّفذ القانون .وينبغي �أن ت�شمل م�س�ؤولياتها ما يلي:
توفري �أن�شطة التثقيف والتوعية
�ضمان توفري املعلومات جلميع الهيئات والأطراف املعن ّية و�إ�شراكها يف اتخاذ القرارات وو�ضع اخلطط
القيام مببادرات للتدريب امل�شرتك
و�ضع الربوتوكوالت املنا�سبة ب�ش�أن ممار�سات العمل
�ضمان تبادل املعلومات بني الهيئات الر�سمية واملنظمات غري احلكومية
ر�صد معدالت وقوع اجلرائم ومدى �أثر املبادرات املحلية
و�ضع اال�سرتاتيجيات وخطط العمل املحلية
38
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عندما ينطوي الأمر على �أطفال ،يتعني على خدمات توفري احلماية للأطفال �أن ت�ضطلع بدور يف تن�سيق املبادرات املتعددة
الهيئات مبا يتواءم مع ترتيبات التخطيط اال�سرتاتيجي اخلا�صة بالأطفال .وقد يكون من املنا�سب �أي�ضا �أن تناط بالأفرقة
املتعددة الهيئات التي تت�صدى مل�س�ألة العنف اجلن�ساين م�س�ؤوليات ن�شطة يف الق�ضايا املتعلقة بتهريب املهاجرين.
امل�ص���در :منقول بت�ص��� ُّرف من "جمموعة �أدوات احل ّد من اجلرمية فيما يتعلق جّ
باالتار بالب�ش���ر" (وزارة الداخلية يف اململكة املتحدة) ،وهي متاحة
يف املوقع ال�شبكي التايل.www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm :

�آليات التعاون الر�سمي بني �أجهزة �إنفاذ القانون واملنظمات غري احلكومية
ترف���ع االتفاقي���ات التعاوني���ة بني اجله���ات الفاعلة احلكومية وغ�ي�ر احلكومية من مع��� ّدل النج���اح يف مالحقة مه ِّربي
املهاجرين ق�ض���ائي ًا .وت�ش���كل الربوتوكوالت الر�س���مية ومذكرات التفاهم بني الهيئات �أ�سا�س��� ًا متين ًا لبناء هذا التعاون
املتعدد الهيئات.
ومن �ضمن �أف�ضل املمار�سات ،ينبغي و�ضع بروتوكوالت ر�سمية حت ّدد دور وم�س�ؤوليات �أجهزة �إنفاذ القانون واملنظمات
غري احلكومية ذات ال�صلة ،وحتكم تبادل املعلومات اال�ستخباراتية فيما بينها.
وتظل �س�ل�امة �ض���حايا اجلرائم يف نهاية املطاف امل�س�ؤولية الأ�سا�س���ية املنوطة باملوظفني القائمني على �إنفاذ القانون،
وال ينبغ���ي �إبرام اتفاقيات �إ َّال مع املنظمات امل�س���اندة اجلديرة بالثقة وامل�ض���مونة الت���ي تتوافر لديها القدرة على توفري
اخلدمات لل�ضحايا.
�أما عن �صوغ مثل هذه االتفاقات فيتوقف على الظروف املحلية .بيد �أنه ينبغي للربوتوكوالت الر�سمية �أن تت�ضمن بيان ًا
م�ش�ت�رك ًا عام ًا عن الغر�ض املتوخى فيما يتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين ،و�أن حتدد امل�س����ؤوليات املناطة بال�ش���ركاء.
وينبغي لأيِّ بروتوكول �أن يت�ضمن على الأقل:
 �إعالن��� ًا مفاده �أنَّ املعلومات اال�س���تخباراتية املحتفظ بها واملتبادلة متتثل للت�ش���ريعات ذات ال�ص���لة بحماية
البيانات واحلفاظ على خ�صو�صيتها
 العملية والو�س���يلة اللتني �س���يجري من خاللهما تبادل املعلومات اال�س���تخباراتية .وقد يتعلق ذلك مبن�ص���ب
معني �ضمن كل منظمة �أو ب�شخ�ص م�س ّمى
جدوال زمنيا باالجتماعات املقررة مبواعيدها ،حيثما يكون ذلك منا�سب ًا
 اال�ش�ت�راطات اخلا�ص���ة بتبادل املعلوم���ات اال�س���تخباراتية ،والتي ت�ش���مل البيانات ال�شخ�ص���ية واملعلومات
اال�ستخباراتية املوا�ضيعية على حد �سواء
و�صف ًا للعملية التي �ستتبع يف ت�سوية ال�صعوبات واالختالفات يف التف�سري
و�صف ًا لكيفية حماية خ�صو�صية البيانات ال�شخ�صية املتبادلة
امل�ص���در :منقول بت�ص��� ُّرف من "جمموعة �أدوات احل ّد من اجلرمية فيما يتعلق جّ
باالتار بالب�ش���ر" (وزارة الداخلية يف اململكة املتحدة) ،وهي متاحة
يف املوقع ال�شبكي التايل.www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm :

عنا�صر مذ ّكرة التفاهم

ال�شركاء

ينبغي حتديد هوية ال�شركاء يف مذكرة التفاهم.
 توثيقُ �أوا�ص���ر التعاون مع ِّ
كل �ش���ريك (مثل الوحدات اخلا�ص���ة مبكافحة اجلرمية عرب احلدود داخل قوات
ال�شرطة ،واملنظمات غري احلكومية املتخ�ص�صة).
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حتديد الغر�ض
ينبغي تو�ضيح املبادئ الأ�سا�سية للتعاون والغر�ض منه.

مبادئ التعاون
يتمثل �أحد املبادئ الرئي�سية يف االتفاق على نهج م�شرتك ملكافحة تهريب املهاجرين.

الفئة امل�ستهدفة
 ي�س���اهم تعيني الفئة امل�س���تهدفة امل�س���تفيدة من مذكرة التفاهم بد ّقة يف جناح �إحالة �ضحايا اجلرمية و�/أو
املهاجرين امله َّربني و�ض���حايا االجتار الذين يعانون من �ص���دمات نف�س���ية �إىل اجلهات املنا�سبة( .ميكن �أن
ت�ستند معايري حتديد الهوية وو�سائل حتديدها �إىل بروتوكول جّ
االتار بالأ�شخا�ص).

�إبالغ املعلومات
احل�سا�سة باعتبارها خ�صو�صية.
ينبغي لأطراف مذكرة التفاهم �أن تتفق على معاملة البيانات َّ

دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ وتعديلها
 تدخ���ل مذكرة التفاهم حيز ال ّنفاذ بعد توقيع جمي���ع الأطراف املعنية عليها .وال ينبغي �إدخال �أيِّ تعديالت
�إ َّال �إذا وافقت جميع الأطراف املعنية عليها.

حتديد خمتلف امل�س�ؤوليات بالتف�صيل
 ي�ش���كل حتديد �شتى امل�س����ؤوليات املنوطة بكل ال�شركاء جزء ًا من التعاون ب�ش���فافية بني املنظمات احلكومية
وغري احلكومية.
امل�ص���در :منقول بت�ص��� ُّرف من �آليات الإحالة الوطنية :ت�ض���افر اجلهود بغية حماية حقوق الأ�شخا�ص املتّجر بهم (وار�سوّ ،
منظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا ،)2004 ،متاح يف املوقع ال�شبكي التايل.www.osce.org/publications/odihr/2004/05/12351_131_en.pdf :

َمرجعان ُمقترَ َ حان
Planitzer, Julia. Guiding Principles on Memoranda of Understanding Between Key Stakeholders
and Law Enforcement Agencies on Counter-Trafficking Cooperation. Vienna: International
.Organization for Migration, 2009

رغ���م �أنَّ ه���ذا املرجع يه���دف �إىل تعزيز الت�ص���دِّ ي من قبل عدة هيئات جّ
لالتار بالب�ش���ر ،فهن���اك العديد من
الدرو�س التي ميكن ا�ستخال�صها منه من �أجل تعزيز اال�ستجابة لتهريب املهاجرين.
و ُيق�صد من هذه املبادئ التوجيهية �أن تُ�ستخدم ك�أداة عملية مل�ساعدة �أ�صحاب امل�صلحة لدى �صياغة اتفاقات
االتار .و ُيق�صد ب�أ�صحاب امل�صلحة جميع اجلهات التي ت�ؤدي دورا يف مكافحة جِّ
مكافحة جِّ
االتار بالب�شر ومنعه،
م���ن �أجهزة �إنف���اذ القانون �إىل مق ّدمي اخلدمات املخت�ص�ي�ن ّ
واملنظم���ات غري احلكومي���ة والنقابات العمالية
والهيئات الق�ضائية و�أجهزة النيابة العامة واملنظمات الدينية ،وغريها.
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واملب���ادئ ه���ي جمموعة من التو�ص���يات التي تُر�ش���د الدول و�أ�ص���حاب امل�ص���لحة �إىل كيفية اتخ���اذ اخلطوات
ال�ض���رورية لإقامة عالقة تعاون ر�س���مية وتنفيذها� ،س���واء م���ن خالل مذكرات التفاه���م �أو من خالل اتفاقات
التعاون الأخرى.
www.ungift.org/docs/ungift/pdf/humantrafficking/Guiding_Principles_annexe.pdf

برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي :برنام���ج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمات املجتم���ع املدين :جمموعة �أدوات
لتعزيز ال�شراكات ،نيويورك.2006 ،
تهدف جمموعة الأدوات هذه �إىل تعزيز العالقة بني برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ّ
ومنظمات املجتمع املدين.
وه���ي تع��� ّرف منظمات املجتمع املدين وتعر����ض منهجية ومعلوم���ات عملياتية للعمل معها ،مب���ا يف ذلك تنفيذ
ال�سيا�س���ات العامة و�إبرام العقود وتقدمي املنح و�إبرام اتفاقات ال�شراكة .ورغم �أنَّ هذه ال ُع ّدة ُو�ضعت يف املقام
الأول لي�ستخدمها موظفو برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،فهي ت�شكل مورد ًا ق ِّيم ًا على حد �سواء لأيِّ فرد �أو �أيِّ
كيان يعمل مع منظمات املجتمع املدين ،وملنظمات املجتمع املدين نف�سها كذلك.
وجمموعة الأدوات متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل:

.www.undp.org/partners/civil_society/publications/CSO_Toolkit_linked.pdf
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�  9-4إعداد �آليات للتن�سيق فيما بني الهيئات

�إن التعاون فيما بني الهيئات �ش���رط �أ�سا�س���ي لنجاح �أيِّ ا�سرتاتيجية وطنية �أو حملية ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته.
وينبغي �أن تكون �آليات التن�سيق قادرة على و�ضع وتنفيذ �سيا�سات عامة ملكافحة التهريب ور�صد تنفيذها وتن�سيق �أن�شطة
جميع اجلهات الفاعلة على ال�ص���عيد الوطني وتي�س�ي�ر التعاون الدويل �أي�ض���ا .وينبغي �أ ّال يقت�ص���ر دورها على مالحقة
اجلناة ق�ض���ائي ًا ،بل ينبغي �أن ي�ش���مل �أي�ض��� ًا تطوير وتن�س���يق تدابري ترمي �إىل توفري امل�س���اعدة واحلماية للمهاجرين
امله ّربني.
وت�س���تند �آليات التعاون الناجحة �إىل حتديد وا�ض���ح لأدوار كل من الهيئات املختلفة املعن ّية .ومن املهم ،لدى �إعداد هذه
الآليات التن�سيقية ،تو�ضيح دور ك ّل من الهيئات الرئي�سية املعنية بتنفيذ ا�سرتاتيجية �شاملة� ،سواء على امل�ستوى الوطني
�أم على امل�ستوى املحلي.

َمرجع ُمقترَ َ ح
اململكة املتحدة ،وزارة الداخلية .جمموعة �أدوات احلد من اجلرمية فيما يتعلق جّ
باالتار بالب�شر .لندن .يتعينّ
على �أفرقة التن�س���يق �أو الإدارة املتع ّددة الهيئات كفالة فهم ك ّل الأطراف املعنية للأدوار وامل�س����ؤول ّيات املح ّددة
املنوط���ة مبختل���ف الهيئات واالتفاق عليها .وعلى حد ال�س���واء ،يتعينّ منذ البداية الت�ص���دي لق�ض���يتي القيادة
وامل�ساءلة.
ولالط�ل�اع على مثال عمل���ي ،ميكن للقارئ الرجوع �إىل قوائم الأدوار وامل�س����ؤول ّيات املح��� ّددة املنوطة مبختلف
الهيئ���ات الت���ي جرى �إعدادها يف اململك���ة املتحدة لدعم �إعداد أُ�ط���ر العمل املحلية الالزمة .ومن الوا�ض���ح �أنَّ
الأو�ض���اع املح ّلية هي التي حتدِّ د ما يمُ كن عمله َومن هو يف �أف�ض���ل موقع للقيام بذلك .وتق ّدم جمموعة الأدوات
هذه �سل�س���لة من القوائم املرجعية بالإ�س���هامات التي يمُ ك���ن ملختلف الهيئات واملجموع���ات القيام بها .وميكن
ا�س���تعرا�ض تلك القوائم املرجعية (�أو قوائم م�ش���ابهة لها) ،واال�ستعانة بها لدى اتخاذ القرارات ب�ش�أن حتديد
ما هو املطلوب حملي ًا ومن الذي يقوم به .و�سوف يكون حلجم امل�شكلة املحلية وطبيعتها واخت�صا�ص املنظمات
واخلربات املوجودة واملوارد املتاحة ،ت�أثري على تلك القرارات.
www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/toolkits/tp00.htm
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خطط العمل واال�سرتاتيجيات الوطنية

اال�سرتاتيجية الأ�سرتالية ملكافحة تهريب الب�شر
م ّولت احلكومة الأ�س�ت�رالية ،يف �إطار ميزانيتها للفرتة  ،2010-2009ا�س�ت�راتيجية �شاملة للحكومة بكامل هيئاتها مبا
مقداره  654مليون دوالر �أ�سرتايل ملكافحة تهريب املهاجرين والت�ص ّدي مل�شكلة الوافدين باملراكب غري ّ
املرخ�ص لهم.
وت�شمل هذه اال�سرتاتيجية �أو�سع عملية حت ٍّر ومراقبة ملكافحة تهريب املهاجرين يف تاريخ �أ�سرتاليا .و ُو ِّزعت االعتمادات
املالية كما يلي:
 ر�ص���د  324مليون دوالر �أ�س�ت�رايل لزيادة الدوريات واملراقبة البحرية ،مبا يف ذلك �إ�ضافة مركب للمراقبة
البحرية يف املياه ال�شمالية لأ�سرتاليا وزيادة الوقت املخ�ص�ص للمراقبة البحرية
زيادة االعتماد اخلا�ص باملراقبة اجلوية (�إ�ضافة طائرتي مراقبة) مبا يقارب  63مليون دوالر �أ�سرتايل
 تخ�صي�ص حوايل  93مليون دوالر �أ�سرتايل لتعزيز العمل امل�شرتك مع الدول املجاورة يف املنطقة واملنظمات
الدولية
  13.6ملي���ون دوالر �أ�س�ت�رايل لتعزي���ز القدرات القانوني���ة وقدرات املالحقة الق�ض���ائية وت�ش���جيع التعاون
الإقليمي ب�ش�أن القوانني املتعلقة بتهريب املهاجرين
خم�ص�ص���ة حلماية احل���دود ،تدعمها فرقة العم���ل املعنية بحماية
و�أن�ش����أت احلكومة الأ�س�ت�رالية �أي�ض��� ًا جلنة وزارية ّ
احلدود املن�ش�أة حديث ًا ،لتي�سري التدابري التي تتخذها احلكومة من �أجل الت�صدِّ ي لتهريب املهاجرين.
www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Publications_Budgets_Budget2009_MediaReleases_$1.3Billio
ntoCombatPeopleSmugglingandStrengthenAustraliasNationalSecurity

ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة الأمريكية الوطنية ملكافحة تهريب املهاجرين
مكتب �إنفاذ قوانني الهجرة َ
واجلمارك يف الواليات املتحدة الأمريكية عام  ،2003وقبل ذلك كانت دائرة جمارك
�أن�شئ ُ
الواليات املتحدة الأمريكية (وزارة اخلزانة) ودائرة �ش����ؤون الهجرة واجلن�س���ية بالواليات املتحدة الأمريكية (العدل)
ودائرة احلماية االحتادية ت�ض���طلع بالكثري من وظائفه .وفيما يتعلق بتهريب املهاجرين ،ي�س���تعني مكتب �إنفاذ قوانني
الهج���رة َ
واجلم���ارك ب�أدوات وموارد ومب���ادرات خمتلفة للتع ّرف على هو ّية امله َّربني وتفكي���ك البنى التحتية الإجرامية
ذات ال�صلة.
www.ice.gov/index.htm
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خطط العمل واال�سرتاتيجيات الإقليمية

�إطار االحتاد الأفريقي ل�سيا�سات الهجرة يف �أفريقيا
يق ّدم �إطار �سيا�سات الهجرة هذا مبادئ توجيهية ب�ش�أن ال�سيا�سة املتعلقة بالق�ضايا املوا�ضيعية التالية:
هجرة العمالة
�إدارة احلدود
الهجرة غري النظامية
الت�ش ُّرد الق�سري
حقوق الإن�سان للمهاجرين
الهجرة الداخلية
البيانات املتعلقة بالهجرة
الهجرة والتنمية
التعاون وال�شراكات بني الدول
الإطار متاح يف املوقع ال�شبكي التايلwww.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/November/ :
.SA/EU/EXCL276(IX)_Strategic_Framework_for_Policy_Migration.doc

املوحد ب�ش�أن الهجرة والتنمية
م�شروع املوقف الأفريقي ّ
�ص���يغ هذا امل�شروع واعتمد من جانب االحتاد الأفريقي خالل اجتماع اخلرباء املعني بالهجرة والتنمية الذي انعقد يف
مدينة اجلزائر من � 3إىل  5ني�سان�/أبريل  .2006وي�شمل التو�صيات التالية املتعلقة مبكافحة تهريب املهاجرين:
تعزيز �آليات مكافحة تهريب املهاجرين جِّ
واالتار بالأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك من خالل و�ضع �صكوك قانونية
 الأخذ بتدابري ت�شمل الأُ ُطر القانونية ملكافحة الهجرة غري القانونية ومعاقبة مه ِّربي الأ�شخا�ص �أو املتّجرين
بهم
www.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/April/SA/Apr5/Draft%20
AFRICAN%20COMMON%20POSITION%20ON%20MIGRATION%20AND%20
DEVELOPMENT%20-final-5%20April2006.pdf

خطة عمل ّ
منظمة التعاون االقت�صادي ملنطقة البحر الأ�سود ب�ش�أن التعاون يف مكافحة اجلرمية ،وال �سيما
�أ�شكالها ّ
املنظمة (�أيار/مايو � 2007إىل ني�سان�/أبريل )2009
قامت  11حكومة ب�إن�شاء ّ
منظمة التعاون االقت�صادي ملنطقة البحر الأ�سود يف عام  ،1992من �أجل توطيد ال�سالم واال�ستقرار
والرخاء يف الدول الأع�ض���اء .ويف خطة العمل ،يلتزم الأع�ض���اء بامل�شاركة يف حلقات درا�سية �إقليمية ودورات تدريبة حمددة
ب�ش�أن جِّ
وتن�ص خطة العمل �أي�ض ًا على �إمكانية تعزيز التعاون مع املنظمات الدولية الأخرى.
االتار بالأ�شخا�صّ .
وهي متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل.www.bsec-organization.org/aoc/coooeration/Pages/ActionP.aspx :
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بيان من املفو�ضية الأوروبية ب�ش�أن �أولويات ال�سيا�سة العامة يف مكافحة الهجرة
غري القانونية ملواطني البلدان الثالثة

ي�ش ّكل هذا البيان جزء ًا ال يتجز�أ من نهج االحتاد الأوروبي ال�شامل والهيكلي فيما يتعلق بالإدارة الفعالة للهجرة .وتتعلق
�أولويات ال�سيا�سات العامة التي يب ّينها البالغ باملوا�ضيع التالية:
التعاون مع البلدان الثالثة
احلدود الآمنة والإدارة املتكاملة للحدود اخلارجية
مكافحة جِّ
االتار بالأ�شخا�ص
وثائق ال�سفر و�إثبات الهو ّية امل�أمونة
معاجلة م�س�ألة الت�سويات
الت�ص ّدي لعامل جذب رئي�سي :العمل غري القانوين
�سيا�سة الإعادة
حت�سني تبادل املعلومات من خالل ال�صكوك القائمة
م�س�ؤولية الناقلني

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber
&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=402

قرار اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا  )2006( 1521ب�ش�أن وفود جموع من املهاجرين غري النظاميني �إىل
ال�سواحل اجلنوبية لأوروبا
يف حماولة لتبديد م�شاعر القلق املتزايد عرب �أوروبا �إزاء عدد املهاجرين غري النظاميني وطالبي اللجوء الذين يفدون
�إىل �س���واحلها اجلنوبية ،اعتمدت اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا هذا القرار الذي يغطي طائفة من الق�ضايا املتعلقة
بتدفقات الهجرة وما يت�صل بها من امل�شاكل الإن�سانية وم�شاكل حقوق الإن�سان.
وحتث الفقرة  13من القرار الدول الأع�ضاء على:
درا�سة الأ�سباب اجلذرية للهجرة
 توف�ي�ر الدعم املايل وغريه للبلدان الأ�ص���لية للمهاجرين من �أجل الت�ص��� ّدي للعديد من الأ�س���باب اجلذرية
للهجرة
 جمع وتبادل البيانات ب�ش����أن حركات الهجرة (معلومات عن البلد الأ�ص���لي ودروب النقل و�شبكات التهريب
واالجتار ،وغري ذلك)
 توفري �ش���فافية �أكرب فيما يتعلق بعدد الأ�ش���خا�ص الذي���ن يفدون كمهاجرين غري نظامي�ي�ن �أو طالبي جلوء
واملحتجزين واملف َرج عنهم
ومن�شئهم وتقدمي �إح�صاءات ب�ش�أن عدد املعادين �إىل بلدانهم
َ
و�ضع �آليات مالئمة لإثبات الهوية لتحديد جن�سية الوافدين
 الت�ص ّدي للتن ّقالت الثانوية للمهاجرين وطالبي اللجوء والالجئني داخل الدول الأع�ضاء ،مع مراعاة حقوق
الأ�شخا�ص املعنيني
 �إب���رام اتفاقات ال�س���ماح بع���ودة الدخول مع البلدان الأ�ص���لية وبلدان العبور التي يف���د منها املهاجرون غري
النظاميني ومي ّرون عربها
 تعزيز ا�س�ت�راتيجيات املعلومات للبلدان الأ�ص���لية وبلدان العبور واملق�ص���د ،مع ت�سليط ال�ضوء على املخاطر
التي تنطوي عليها الهجرة غري النظامية و�شرح خيارات الهجرة القانونية و�إمكانياتها
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وت�شجع الفقرة  14الدول الأع�ضاء على تقا�سم عبء جموع املهاجرين الوافدة من خالل:
الإ�سهام يف خمتلف الدوريات اجلوية والبحرية التي تنظمها وكالة فرونتيك�س الأوروبية
 الإ�س���هام يف ق���وات ال���ر ّد ال�س���ريع التي يج���ري �إعدادها للتعام���ل مع جم���وع املهاجرين ّ
(موظف���و احلدود
واملرتجمون الفور ّيون وامل�س�ؤولون الطب ّيون ،وغريهم) و�إ�شراك خرباء يف ق�ضايا اللجوء وحقوق الإن�سان يف
هذه الفرق ل�ضمان ا�ستبانة الأ�شخا�ص الذين يحتاجون للحماية الدولية
 الإ�س���هام يف توفري االحتياجات الإن�س���انية واملادية للأ�ش���خا�ص الوافدين (مبا يف ذلك توفري م�أوى متنقل
والطعام والدواء ،وغري ذلك)
الإ�سهام يف تكلفة التعامل مع املهاجرين غري النظاميني وكذلك ،عند االقت�ضاء� ،إعادتهم
 املوافقة على ا�س���تقبال الوافدين �أو على توطني من يحتاجون للحماية الدولية منهم ،خا�ص���ة بغية تخفيف
ال�ضغوط الواقعة على بع�ض البلدان كمالطة التي تعاين من كرثة الوافدين
وتن����ص الفق���رة  15على �أنَّ الق�ض���ية ال ميك���ن تناولها من زاوية �إدارة الهجرة فقط ،حيث �إنَّ هناك �ش���واغل �إن�س���انية
ّ
و�أخرى تتعلق بحقوق الإن�س���ان بالغة الأهمية فيما يتعلق بو�ص���ول املهاجرين غري النظامي�ي�ن وطالبي اللجوء و�إقامتهم
و�إمكانية عودتهم.
وتدعو الفقرة  16الدول الأع�ضاء �إىل:
 حماية احلق يف احلياة واالمتناع عن ا�س���تخدام القوة ب�ص���ورة غري معقولة �ض���د الراغبني يف دخول �أوروبا
و�إنقاذ من قد تكون حياتهم يف خطر
 احرتام احلق يف كرامة الإن�س���ان من خالل توفري ظروف ا�س���تقبال مالئمة ت�شمل امل�أوى والرعاية ال�صحية
وباقي االحتياجات الأ�سا�سية
 توفري جل�س���ات ا�س���تماع ،بح�ض���ور مرتجم فوري �إذا اقت�ض���ى الأمر ،لك ّل من يوجد خالف حول �أحقيته يف
الدخول من �أجل متكينه من �شرح �أ�سباب دخوله البلد وتقدمي طلب جلوء �إذا اقت�ضى الأمر
 ا�ستخدام احلجز كمالذ �أخري فقط ولفرتة غري مفرطة يف الطول .وينبغي حجز املهاجرين غري النظاميني
يف مرافق احتجاز خا�صة ولي�س مع ال�سجناء املدانني .وال ينبغي حجز الأطفال� ،إ ّال �إذا كان ال مف ّر من ذلك.
ويف مثل هذه احلاالت ،ينبغي �أن يكون ذلك لأق�ص���ر مدة ممكنة .وهذه املالحظة نف�س���ها تنطبق على باقي
الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ،مبا يف ذلك �ضحايا التعذيب والن�ساء احلوامل وامل�س ّنون
املحتجزين حق االت�ص���ال ب�أيِّ �ش���خ�ص من اختيارهم (حمام �أو �أفراد الأ�سرة �أو منظمة غري حكومية
 منح
َ
�أو مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أو القن�صلية التي يتبعونها ،وغريها)
 �ضمان �أنَّ احلجز ّ
مرخ�ص به ق�ضائيا و�أنَّ هناك مراجعة ق�ضائية م�ستقلة مل�شروعية االحتجاز وللحاجة �إىل
املحتجزين بو�ض���وح ودون ت�أخري وبلغة يفهمونها عل���ى حقوقهم وعلى الإجراءات
موا�ص���لته .وينبغي �إطالع
َ
التي تنطبق عليهم
 �ض���مان عدم التع ُّر�ض للتعذيب وغريه من �ض���روب املعاملة الال�إن�س���انية �أو املهين���ة �أو العقاب ،مبا يف ذلك
خالل عملية الإعادة
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�ضمان عدم الإعادة ق�سر ًا واحلق يف اللجوء
حظر الطرد اجلماعي للأجانب
 توفري �س���بل انت�ص���اف مالئمة �أمام �سلطة م�ستقلة وحمايدة ،من �ش�أنها تعليق قرارات الإعادة عندما يكون
لدى الوافد ادعاء معقول ب�أنه �سيخ�ضع ملعاملة تتعار�ض مع حقوقه ك�إن�سان لو �أعيد
للق�ص���ر غري املرا َفقني واملنف�ص���لني عن ذويهم والن�س���اء احلوامل وامل�س��� ّنني واملعوقني
 �إيالء عناية خا�ص���ة ّ
و�ضحايا التعذيب �أو جِّ
االتار وغريهم من امل�ست�ضعفني
الق�ص���ر غري املرا َفقني على نحو ف ّعال من �آليات احلماية املتوافرة ،مبا يف ذلك
 �ض���مان �إمكانية ا�س���تفادة ّ
�إجراءات اللجوء
وتدعو الفقرة  17الدول الأع�ضاء �إىل:
�إطالع جميع الأ�شخا�ص الوافدين على حقوقهم وم�س�ؤولياتهم
ت�سجيل الأ�شخا�ص الوافدين وتوفري وثائق م�ؤقتة لهم
و�ضع �آليات �شفافة لتحديد جن�سيتهم
 ال�سماح ملف ّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ّ
واملنظمة الدولية للهجرة واملنظمات الإن�سانية واملنظمات
غري احلكومية الأخرى بالو�صول �إىل جميع الأماكن التي قد ُيحتجز فيها الأ�شخا�ص الوافدون
 دع���م برام���ج العودة الطوعية للمهاجرين غ�ي�ر النظاميني وعدم تطبيق العودة الق�س���رية �إ ّال وفقا للمبادئ
التوجيهية الع�شرين ب�ش�أن العودة الق�سرية التي اعتمدتها اللجنة الوزارية ملجل�س �أوروبا يف �أيار/مايو 2005
وت�شجع الفقرة  18جلنة احلريات املدنية والعدالة وال�ش�ؤون الداخلية التابعة للربملان الأوروبي على موا�صلة برناجمها
ّ
اخلا�ص بزيارة الأماكن التي تفد �إليها جموع املهاجرين بغية ت�سليط مزيد من ال�ضوء على حمنة الأ�شخا�ص الوافدين
والتحديات التي تواجهها ال�سلطات املعنية.
ويف الفقرة  ،19تدعو اجلمعية الربملانية مف ّو�ض حقوق الإن�سان باالحتاد الأوروبي �إىل �إيالء عناية خا�صة ،لدى �إعداده
للتقارير القطرية� ،إىل الق�ضايا املتعلقة بحقوق الإن�سان التي يطرحها و�صول املهاجرين غري النظاميني وطالبي اللجوء
الذين يفدون �إىل ال�سواحل الأوروبية و�إقامتهم وعودتهم.
تعاون �أوثق و�أ�س���رع بني جميع اجلهات الفاعلة الرئي�س���ية
ويف الفقرة  ،20ر�أت اجلمعية الربملانية �أنَّ الأمر يحتاج �إىل ٍ
(احلكومية وغري احلكومية واحلكومية الدولية) يف حاالت وفود جموع املهاجرين ،وتو�صي ب�إن�شاء هياكل للتعاون فور ًا
ا�ستعداد ًا لعمليات الوفود التي قد حتدث يف �سنة .2007
ويف الفقرة  ،21ت�شجع اجلمعية الربملانية جلنتها املعنية بالهجرة والالجئني وال�سكان على م�ضاعفة عملها ب�ش�أن وفود
جم���وع املهاجرين ،مع اال�س���تفادة على �أكمل وجه من جلنتها الفرعية املخ�ص�ص���ة املعنية بو�ص���ول املهاجرين وطالبي
اللجوء ب�أعداد كبرية وغري متوقعة.
ويف الفقرة  ،22ت�شجع اجلمعية الربملانية �أي�ض ًا جلنتها املعنية بالهجرة والالجئني وال�سكان على القيام ،يف �سياق عملها،
بدرا�سة امل�شاكل التي تعرت�ض التفاو�ض ب�ش�أن اتفاقات ال�سماح بعودة الدخول وتنفيذها ،وكذلك اخلطوات املتّخذة من
�أجل الت�ص ّدي لل�شبكات الإجرامية غري القانونية امل�س�ؤولة عن جِّ
االتار باملهاجرين غري النظاميني وتهريبهم.
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ويف الفق���رة  ،23تق�ت�رح اجلمعي���ة الربملانية العودة �إىل ق�ض���ية وفود جم���وع املهاجرين غري النظاميني �إىل ال�س���واحل
اجلنوبية لأوروبا بعد حتليل �أكرث تع ّمقا للم�شاكل املواجهة واحللول املتاحة.
والقرار متاح يف املوقع ال�شبكي التايلhttp://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/ :

.AdoptedText/ta06/ERES1521.htm

النهج امل�شرتك للجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا جتاه الهجرة
النهج امل�شرتك للجماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا جتاه الهجرة يف كانون الثاين/يناير .2008
أُ�ق َّر ُ
وهو يح ّدد �ستة جماالت رئي�سية هي:
حرية تن ّقل الأ�شخا�ص داخل منطقة اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
�إدارة الهجرة القانونية
مكافحة جِّ
االتار بالب�شر
مواءمة ال�سيا�سات العامة
حماية حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء والالجئني
الوعي بالبعد اجلن�ساين للهجرة
وللمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.oecd.org/document/7/0,3343,en_ :
.38233741_38246954_38483911_1_1_1_1,00.html#issues

برنامج العمل ال�سنوي لالحتاد الأوروبي لعامي  2009و( 2010اجلزء الأول)
ب�ش�أن الربنامج املوا�ضيعي للتعاون مع البلدان الثالثة يف جمايل الهجرة واللجوء
تهدف خطة العمل هذه �إىل:
تعزيز الروابط بني الهجرة والتنمية
ت�شجيع هجرة العمالة يف ظ ّل �إدارة جيدة
مكافحة الهجرة غري القانونية وتي�سري �إعادة دخول املهاجرين غري القانونيني
ودعم مكافحة جِّ
االتار بالب�شر
حماية املهاجرين من اال�ستغالل والإق�صاء ُ
تعزيز اللجوء واحلماية الدولية وحماية الأ�شخا�ص عدميي اجلن�سية
والهدف املن�ش���ود هو تنفيذ الربنامج املوا�ض���يعي للتعاون مع البلدان الثالثة يف جمايل الهجرة واللجوء عن طريق بناء
القدرات واملعلومات والتوعية و�أن�ش���طة التعاون التي يقوم فيها ال�ش���ركاء يف البلدان الأ�ص���لية وبلدان العبور واملق�ص���د
بو�ضع �إجراءات وتبادل اخلربات و�أف�ضل املمار�سات و�أ�ساليب العمل ب�ش�أن خمتلف جوانب الهجرة.
وخطة العمل ال�سنوية لالحتاد الأوروبي لعامي  2009و 2010متاحة يف املوقع

.http://ec.europa.eu/europeaid/documents/aap/2009/ec_aap-2009_dci-migration-asylum_en.pdf
وللمزيد من املعلومات عن حرية تن ّقل الأ�شخا�ص واللجوء والهجرة داخل االحتاد الأوروبي ،يرجى زيارة املوقع:
_http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons
.asylum_immigration
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خطة عمل فيينا لالحتاد الأوروبي
التعامل مع ال�س���لوك الإجرامي بالف ّعالية نف�س���ها يف كل �أرجاء االحتاد الأوروبي
تن�ص خطة العمل هذه على �أنه ينبغي
ِ
ّ
كما ينبغي مالحقته بنف�س ال�ص���رامة حيثما وقع .و�إذا قوبل ال�س���لوك الإجرامي اخلطري بتدابري ت�صدٍّ مت�ساوية وكانت
ال�ض���مانات الإجرائية مت�ش���ابهة يف كل �أرجاء االحتاد الأوروبي ،فال بد من درا�س���ة �إمكانيات حت�س�ي�ن تن�سيق املالحقة
الق�ضائية ك ّلما �أمكن اجلمع بني الزيادة يف الفعالية واحرتام احلقوق الفردية .وينطبق هذا ب�شكل خا�ص على جماالت
ال�سيا�سات العامة التي �سبق لالحتاد �أن ا�ستحدث فيها �سيا�سات م�شرتكة ذات تداعيات كبرية عرب احلدود.
وخطة العمل متاحة يف املوقع .http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/crime/doc_crime_intro_en.htm

�إدارة الهجرة يف و�سط �أوروبا وجنوب �شرقها .ا�سرتاتيجية ّ
املنظمة الدولية للهجرة
و�أهدافها 2007-2006
تبينِّ وثيقة اال�س�ت�راتيجية هذه النهج الذي تتبعه ّ
املنظمة الدولية للهجرة يف و�س���ط �أوروبا وجنوب �ش���رقها ،ا�س���تجاب ًة
لأحدث اجتاهات الهجرة والتطورات ال�سيا�س���ية واالجتماعية-االقت�ص���ادية يف البلدان قيد الدرا�سة .وهي ت�أخذ بعني
االعتب���ار ع�ض���وية اجلمهورية الت�ش���يكية وهنغاريا وبولندا و�س���لوفينيا يف االحت���اد الأوروبي واحتماالت ع�ض���وية بلدان
البلقان ،وكذلك حاجة تلك البلدان �إىل املواءمة تدريجيا مع ت�شريعات الهجرة اخلا�صة باالحتاد الأوروبي.
وت�س��� ّلط وثيقة اال�سرتاتيجية ال�ضوء ب�ش���كل خا�ص على تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي وعرب احلدود بني بلدان
و�سط �أوروبا وجنوب �شرقها .وتنظر يف الإطار ال�شامل لأهداف ّ
املنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بالتعاون يف املنطقة
وبرناجمها لل�سيا�سة العامة الإقليمية الذي ير ّكز على امل�سائل ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية الراهنة .وبعد بيان
اال�سرتاتيجية الإقليمية ،تنظر الورقة على نحو � ّ
أدق يف النهوج وال�سيا�سات العامة الفردية للدول الثالث ع�شرة الواقعة
يف منطقة و�سط �أوروبا وجنوب �شرقها.
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=139

خطة عمل امل�ؤمتر الإقليمي للهجرة
امل�ؤمتر الإقليمي للهجرة (املعروف �س���ابق ًا با�س���م عملية بويبال) حمفل �إقليمي متعدد الأطراف ب�ش�أن الهجرة الدولية
ي�ض ُّم ممثلني عن جميع بلدان �أمريكا الالتينية واجلمهورية الدومينيكية وكندا واملك�سيك والواليات املتحدة الأمريكية.
وقد �أن�ش���ئت املجموعة يف عام  1996بغية حت�س�ي�ن االت�ص���ال ب�ش����أن امل�س���ائل املتع ّلقة بالهجرة فيما بني امل�س�ؤولني عن
الهجرة وال�سيا�س���ات اخلارجي���ة يف املنطقة .ولدى امل�ؤمتر خطة عمل جرى حتديثها يف ت�ش���رين الثاين/نوفمرب 2002
وت�شمل الأهداف التالية:
تنفيذ ال�سيا�سات الوطنية املتعلقة بالهجرة
حتديد املعايري املتعلقة بوثائق الهجرة
تعزيز التعاون على مكافحة تهريب املهاجرين جّ
واالتار بالأ�شخا�ص
التوعية بالآثار ال�سلبية لتهريب املهاجرين جّ
واالتار بالأ�شخا�ص
تعزيز التن�سيق بني احلكومات واملنظمات الدولية ب�ش�أن عودة املهاجرين
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و�ضع ا�سرتاتيجية �إقليمية لتي�سري العودة الآمنة والكرمية واملنتظمة للمهاجرين
التعاون التقني لإعادة �إدماج املهاجرين املعادين
تعزيز الروابط مع باقي عمليات الت�شاور الإقليمية والدولية ب�ش�أن الهجرة
واخلطة متاحة من املوقع ال�شبكي .www.rcmvs.org/plande.htm

�إعالن م�ؤمترات قمة القارة الأمريكية ب�ش�أن الهجرة ،مبا يف ذلك خطة عمل
لتجرمي تهريب املهاجرين
���م م�ؤمت���رات قم���ة القارة الأمريكية ر�ؤ�س���اء دول وحكومات بلدان ن�ص���ف الكرة الغربي للتباحث ب�ش����أن ال�ش���واغل
ت�ض ّ
امل�شرتكة والبحث عن حلول وو�ضع ر�ؤية م�شرتكة للتطورات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سة باملنطقة م�ستقبالً.
وق���د التزم���ت م�ؤمترات قمة القارة الأمريكي���ة باحلوار من �أجل تقلي�ص تكاليف التحويالت املالية وتي�س�ي�رها ،وزيادة
جه���ود مكافحة تهريب املهاجرين جِّ
واالتار بالأ�ش���خا�ص؛ وتوفري العودة الكرمية واملنتظمة والآمنة للمهاجرين؛ ودعوة
الدول �إىل تبادل �أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن و�ضع برامج ثنائية لفائدة العمال املهاجرين.
وي�ش���مل الإعالن خطة عمل تتع ّلق بتجرمي تهريب املهاجرين جِّ
واالتار بالأ�ش���خا�ص ،والإنف���اذ الف ّعال للقوانني واللوائح
واالتار بالأ�ش���خا�ص وتعزيز امل�ؤ�س�سات وحت�سني تدريب ّ
الوطنية بغية الت�ص��� ّدي لتهريب املهاجرين جِّ
املوظفني املهنيني
لك���ي يتم ّكنوا م���ن التحقيق مع الأطراف امل�س����ؤولة ومالحقتها ق�ض���ائيا واتخاذ مب���ادرات للمنع وحماية �ض���حايا تلك
اجلرائم وم�ساعدتهم.
والإعالن وخطة العمل متاحان يف املوقع .www.summit-americas.org/sisca/mig.html

خطة عمل الواليات املتحدة واملك�سيك لعام  2004ب�ش�أن التعاون و�أمن احلدود
اعتمدت املك�سيك والواليات املتحدة جمموعة من التدابري املتع ّلقة ب�أمن و�سالمة احلدود بغية تعزيز حماية املهاجرين
املك�س���يكيني على احلدود ومكافحة اجلرمية ّ
املنظمة املرتبطة بتهريب املهاجرين جِّ
واالتار بالب�ش���ر .والهدف الرئي�سي
من خطة العمل هو جتديد اجلهود امل�ؤ�س�سية وتعزيزها وو�ضع م�سارات عمل جديدة حيثما اقت�ضى الأمر .والإجراءات
التالية ُيعتَزَ م القيام بها حتقيق ًا لذلك الغر�ض:
تعزيز املعلومات املتاحة من خالل و�سائط الإعالم وبرامج املنع
مكافحة تهريب املهاجرين جِّ
واالتار بالأ�شخا�ص
مكافحة العنف على احلدود
تكثيف التوعية العامة ملنع املهاجرين من عبور احلدود يف املناطق ال�شديدة اخلطورة
تن�سيق تدابري الت�ص ّدي للطوارئ على احلدود
ت�أمني �إعادة املواطنني املك�سيكيني �إىل وطنهم على نحو �آمن ومنتظم
ا�ستك�شاف �آليات ،على ال�صعيد الثنائي ،لإعادة املواطنني املك�سيكيني �إىل وطنهم
تقوية �آليات الت�شاور بني القنا�صل املك�سيكيني ووزارة الأمن الداخلي يف الواليات املتحدة
تعزيز �آليات االت�صال على احلدود
www.migracioninternacional.com/docum/indice.html?mundo=usmexplanseg2004.html
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Mixed Migration Task Force. Mixed Migration through Somalia and across the Gulf of Aden.

.2008
ت�س���تند ورقة اال�س�ت�راتيجية هذه �إىل درا�س���ة ا�س���تكملت يف كانون الثاين/يناير  2008كان قد طلب �إجراءها
فريق العمل املختلط املعني بالهجرة (ال�ص���ومال) من �أجل تعزيز فهم التدفق املع ّقد للهجرة عرب ال�ص���ومال
نحو اليمن .وتبينّ هذه الورقة ديناميات العملية والتح ّديات التي تواجه على طول دروب الهجرة وخالل الرحلة
البحرية اخلطرية �إىل اليمن وعند الو�ص���ول �إىل اليمن .وهي تق ّدم تو�صيات ب�ش�أن ا�سرتاتيجية للت�ص ّدي لهذه
التح ّدي���ات مبني���ة على احلاجة الوا�ض���حة �إىل حت�س�ي�ن التن�س���يق وتقرير ال�سيا�س���ات والتحليل على امل�س���توى
املن�سقة من �أجل �إزالة القيود التي تواجه حماية حقوق
الإقليمي .وتو�ص���ي الورقة بتو�س���يع التدخالت الإن�سانية َّ
الإن�سان وكفالتها للمهاجرين والالجئني ،مبا يف ذلك االنخراط مع الهيئات الوطنية والإقليمية وبناء قدراتها
والت�ص ّدي للأ�سباب االقت�صادية لهذه الظاهرة.
والورقة متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل.www.unhcr.org/4877716c2.html :
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  12-4خطط العمل واال�سرتاتيجيات
الأقاليمية والدولية
ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني �أفريقيا واالحتاد الأوروبي
تق ّدم اال�س�ت�راتيجية امل�ش�ت�ركة بني �أفريقيا واالحت���اد الأوروبي �إطار عمل طويل الأمد للعالق���ات بني �أفريقيا واالحتاد
الأوروبي .وتن�ص خطة العمل الأوىل املتعلقة بها على اقرتاحات حمددة للفرتة  2010-2008تدخل �ض���من ال�ش���راكات
اال�سرتاتيجية يف املجاالت التالية:
ال�سالم والأمن
احلوكمة الدميقراطية وحقوق الإن�سان
التجارة والتكامل الإقليمي والبنى التحتية
الأهداف الإمنائية للألفية
الطاقة
تغري املناخ
الهجرة والتن ّقل والعمل
العمل وجمتمع املعلومات والف�ضاء
ولل�شراكة اال�سرتاتيجية ب�ش�أن الهجرة والتن ّقل والعمل ثالثة �إجراءات ذات �أولوية ،هي:
تنفيذ �إعالن امل�ؤمتر الوزاري ب�ش�أن الهجرة والتنمية الذي ُعقد بطرابل�س
تنفيذ خطة العمل بني االحتاد الأوروبي و�أفريقيا ب�ش�أن جِّ
االتار بالب�شر
تنفيذ ومتابعة �إعالن وخطة عمل واغادوغو لعام  2004ب�ش�أن العمل واحل ّد من الفقر يف �أفريقيا
ومن بني �أهداف ال�شراكة اال�سرتاتيجية:
 تي�سري انتقال الأ�شخا�ص وحتركهم دون قيود يف �أفريقيا واالحتاد الأوروبي وحت�سني �إدارة الهجرة القانونية
بني القا ّرتني
الت�ص ّدي للأ�سباب اجلذرية للهجرة وتدفقات الالجئني
�إيجاد حلول عملية للم�شاكل التي تطرحها تدفقات الهجرة غري القانونية �أو غري النظامية
الت�ص ّدي مل�شاكل املهاجرين املقيمني يف االحتاد الأوروبي والبلدان الأفريقية
مكافحة جِّ
االتار بالب�شر على نحو ف ّعال من خالل نهج حموره ال�ضحايا ،خا�صة من الن�ساء والأطفال
الت�صدي للأ�سباب اجلذرية جّ
لالتار بالب�شر يف البلدان الأ�صلية ،وكذلك يف بلدان املق�صد
امل�ساهمة يف متكني الن�ساء والأطفال
52
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املفو�ضية الأوروبية .عام بعد ل�شبونة :ال�شراكة بني �أفريقيا واالحتاد الأوروبي يف طور التنفيذ .بروك�سل.2008 ،
ت�ستعر�ض هذه الورقة التق ّدم املح َرز خالل العام الأول من تنفيذ اال�سرتاتيجية امل�شرتكة .وهي ت�ؤكد التغيرّ الذي طر�أ
على العالقات بني �أوروبا و�أفريقيا وتهدف �إىل تن�ش���يط النقا�ش بني �أ�ص���حاب امل�ص���لحة يف القا ّرتني (الدول الأع�ضاء
والهيئات الإقليمية والربملانات واملجتمع املدين وال�ش���ركاء الدوليون) ب�ش�أن النتائج املح ّققة حتى الآن بالن�سبة لكل من
ال�شراكات الثماين ،و�آفاق امل�ستقبل.
وللح�صول على املزيد من املعلومات يف هذا ال�صدد ،يرجى زيارة املوقع ال�شبكي التايل:

.http://ec.europa.eu/development/geographical/regionscountries/euafrica_en.cfm
ويرجى االطالع كذلك على الورقة امل�شرتكة بني املفو�ضية الأوروبية و�أمانة املجل�س ،ما بعد ل�شبونة :حتى تنجح ال�شراكة
اال�سرتاتيجية بني االحتاد الأوروبي و�أفريقيا (بروك�سل .)2007 ،وهي متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل:
.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0357en01_02.pdf

النهج ال�شامل حيال الهجرة
ميكن تعريف النهج ال�شامل حيال الهجرة ب�أنه البعد اخلارجي ل�سيا�سة االحتاد الأوروبي يف جمال الهجرة .وهو ي�ستند
�إىل �شراكة حقيقية مع البلدان الثالثة ويندرج ب�صورة ك ّلية �ضمن باقي ال�سيا�سات اخلارجية لالحتاد الأوروبي ويتناول
ك َّل م�سائل الهجرة واللجوء على نحو �شامل ومتوازن .ويبينّ هذا النهج الذي اعتمد عام  2005طموح االحتاد الأوروبي
�إىل و�ض���ع �إطار عمل م�ش�ت�رك بني القطاعات لإدارة الهجرة بطريقة متنا�س���قة من خالل احلوار ال�سيا�س���ي والتعاون
العملي الوثيق مع البلدان الثالثة.
ويج�س���د النهج ال�ش���امل تغيرّ ًا رئي�سي ًا يف البعد اخلارجي لل�سيا�سة الأوروبية يف جمال الهجرة خالل ال�سنوات الأخرية،
ّ
وه���و التح��� ّول من نهج ب����ؤر ُة اهتماماته الأمن وحم���ور تركيزه تخفيف �ض���غوط الهجرة �إىل نهج �أكرث �ش���فافية وتوازنا
ي�سرت�شد يف العمل بفهم �أف�ضل جلميع اجلوانب ذات ال�صلة بالهجرة.
وقد �أر�س���ى االحتاد الأوروبي الطابع املتع ّدد الأبعاد للنهج ال�ش���امل على �أ�س���ا�س يعالج موا�ضيع خمتلفة ،ت�شمل الهجرة
القانوني���ة والتنق���ل ،والهجرة غري النظامية ،والهجرة والتنمية .وقد �س���بق هذا النهج ال�ش���امل العدي ُد من الإجراءات
امللمو�س���ة على �أر�ض الواقع ،ولو �أنَّ العديد منها كان �أقرب �إىل التطبيق على نحو منعزل .ومع ذلك ،ف�إنَّ طبيعة النهج
ال�ش���امل ذاتها ت�ش�ي�ر �إىل احلاج���ة �إىل اجلمع بطريقة �أكرث منهجي���ة بني عمل االحتاد الأوروبي والدول الأع�ض���اء فيه
والبلدان الثالثة �أو اجلهات الفاعلة الأخرى يف خمتلف املجاالت املوا�ضيعية.
وملواجهة تهريب الب�ش���ر جِّ
واالتار بهم ،يدعم االحتاد الأوروبي
وي�ش���جع الت�ص���ديق على ال�ص���كوك الدولية وتنفيذها،
ّ
االتار وتنفيذها ،والتح�س���ينات الت�شريعية ،ومنع تهريب املهاجرين جِّ
و�ص���ياغة خطط العمل الوطنية ملكافحة جِّ
واالتار
بهم ،و�إعادة �إدماج ال�ض���حايا و�إعادة ت�أهيلهم .وقد �أوجدت خطة عمل واغادوغو لت�شرين الثاين/نوفمرب ( 2006التي
ت�ش ّكل الآن جزء ًا من ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني االحتاد الأوروبي و�أفريقيا ب�ش�أن الهجرة والتن ّقل والعمل) �آفاق ًا جديدة
للتعاون بني االحتاد الأوروبي و�أفريقيا يف هذا املجال.
وتقرتح املفو�ضية الأوروبية:
 احل�صول على معلومات حم ّدثة ب�ش�أن التغريات يف دروب الهجرة نحو االحتاد الأوروبي وتقدميها يف حينها،
املر�سلة والبلدان امل�ستقبلة على ح ّد �سواء
من خالل ت�شجيع جمع بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة يف البلدان ِ
وا�ستك�ش���اف منهجيات علمية جديدة وا�س���تخدام التكنولوجيات اجلديدة ،مثل النظام الإلكرتوين لر�س���م
اخلرائط ،على �أكمل وجه
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 تق���دمي امل�س���اعدة �إىل البل���دان الثالثة الرئي�س���ية من أ�ج���ل تعزيز �إدارته���ا للهجرة ،على �س���بيل املثال من
خ�ل�ال تبادل التجارب ب�ش����أن امل�س���ائل املتعلقة مبراقبة احل���دود وتدريب حر�س احل���دود وتبادل املعلومات
العملياتية
 دعم البلدان الثالثة يف اعتماد وتنفيذ ا�سرتاتيجيات متكاملة لإدارة احلدود وفق ًا ملعايري االحتاد الأوروبي
 دع���م املنظمات املحلية التي ت�ش���جع املهاجري���ن املحتملني على البقاء وت�س���اعدهم يف العثور على فر�ص يف
بلدانهم الأ�صلية
 القيام ،مب�ش���اركة فعلية من البلدان الأ�ص���لية وبلدان العبور ،ال �س���يما يف �س���ياق �سيا�س���ة اجلوار الأوروبية،
بتكثيف العمليات امل�ش�ت�ركة والتعاون يف و�ض���ع هياكل �أ�سا�س���ية ملراقبة احلدود وف���ق نظام مراقبة احلدود
الأوروبي
 مع و�ض���ع �سيا�سة ال�س���ماح بعودة الدخول ب�صورة �أوطد �ضمن النهج ال�ش���امل و�أولوياته وا�ستخدام �إمكانية
ال�ش���راكات املتعلقة بالتنقل ،تكثيف اجلهود ب�ش����أن اتفاقات ال�س���ماح بعودة الدخول ب�ي�ن االحتاد الأوروبي
والبل���دان الأ�ص���لية وبلدان العبور الرئي�س���ية ،والتح ّقق من �أنَّ البلدان الثالثة تف���ي بالتزاماتها بقبول عودة
دخول الأ�ش���خا�ص املقيمني ب�صفة غري قانونية داخل االحتاد الأوروبي ،مبا يف ذلك ،حيثما اقت�ضى احلال،
تي�سر عودة املهاجرين غري املو ّثقني ،وكذلك تقدمي امل�ساعدة
مبوجب اتفاق كوتونو ،واالعرتاف بالوثائق التي ّ
الالزمة لعمليات عودة الدخول هذه .ومن خالل التدريب� ،ض���مان تبادل �أف�ضل املمار�سات والتوجيه بحيث
جت���ري جمي���ع عمليات الإعادة بكرامة ووفقا للمعايري اخلا�ص���ة بحقوق الإن�س���ان ،وزيادة التعاون ل�ض���مان
ا�ستمرارية عمليات الإعادة هذه
 ت�ش���جيع البل���دان الثالثة على الت�ص���ديق على ال�ص���كوك الدولية ذات ال�ص���لة مبكافح���ة تهريب املهاجرين
جِّ
واالتار بالب�شر ،وتنفيذها
خا�صة الأمم املتحدة ،يف مكافحة جِّ
االتار بالب�شر
 تعزيز التعاون على امل�ستوى الدويل مع املنظمات الدوليةّ ،
 ت�ش���جيع �إي�ل�اء العناية الالزمة مل�س����ألة تهريب الب�ش���ر يف احل���وار ال�سيا�س���ي واملتعلق بالتعاون م���ع البلدان
ال�شريكة واملنظمات الإقليمية
 �إعطاء الأولوية لتنفيذ خطة عمل واغادوغو ودعم املنظمات الإقليمية يف ا�س���تحداث ا�سرتاتيجيات وخطط
عمل ملكافحة جّ
االتار و�ضمان �أنَّ ما يوجد منها ُيط ّبق
وللح�صول على املزيد من املعلومات عن النهج ال�شامل حيال الهجرة ،يرجى زيارة املوقع ال�شبكي
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/549&format=HTML&aged=1&l
.anguage=EN&guiLanguage=en

امل�صدر :بيان ب�ش�أن تعزيز النهج ال�شامل حيال الهجرة .متاح يف املوقع ال�شبكي
.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0611:FIN:EN:PDF

�إعالن �أفريقيا واالحتاد الأوروبي امل�شرتك ب�ش�أن الهجرة والتنمية
اتف���ق مو ّقع���و هذا الإعالن ال�ص���ادر عام  2006عل���ى �أنَّ الهجرة غري القانوني���ة تع ّر�ض حياة النا�س للخطر وت�ض��� ِعف
ال�سيا�س���ات الوطنية املتع ّلقة بالهجرة .وت�س���ليم ًا بهذا� ،أعادت الدول الأفريقية ودول االحت���اد الأوروبي الت�أكيد على �أنَّ
مراقب���ة الهجرة غري القانونية يجب �أن جتري بطريقة تعاونية و�ش���املة ،و�أنّ م���ن واجب ك ّل البلدان التعاون على �أكمل
وجه ل�ضمان الإعادة بطريقة �إن�سانية ومنتظمة.

الأداة  -4تقييم امل�شكلة وو�ضع اال�سرتاتيجيات
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ويف هذا ال�سياق ،يتناول الإعالن امل�سائل التالية:
التحديات التي تواجه �إدارة الهجرة
ال�سالم والأمن
الهجرة والتنمية
نزوح الأدمغة
احلر�ص على حقوق الإن�سان وال�سالمة الفردية
تبادل �أف�ضل املمار�سات
فر�ص الهجرة القانونية
الهجرة غري القانونية
حماية الالجئني
وميكن االطالع على الن�ص الكامل للإعالن يف املوقع ال�شبكي التايل:

.www.africa-union.org/root/au/Conferences/Past/2006/November/SA/EU/joint_declaration.doc

خطة العمل امل�شرتكة بني االحتاد الأوروبي وجورجيا
هذه وثيقة �سيا�س���ية تبينِّ الأهداف اال�س�ت�راتيجية للتعاون بني جورجيا واالحتاد الأوروبي .ومن بني �أولو ّياتها الرئي�سية
املعلنة تعزي ُز التعاون يف جماالت العدالة واحلرية والأمن ،مبا يف ذلك �إدارة احلدود ،من خالل اتخاذ تدابري حمددة
ب�ش�أن �إدارة احلدود والهجرة ،مبا يف ذلك ق�ضايا ال�سماح بعودة الدخول والت�أ�شريات واللجوء.
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/georgia_enp_ap_final_en.pdf

خطة العمل املتعلقة بتنفيذ �إعالن بروك�سل ب�ش�أن اللجوء والهجرة والتنقل
اعتم���د وزراء جمموع���ة دول �أفريقيا والبحر الكاريبي واملحيط الهادئ امل�س����ؤولون عن اللجوء والهجرة واالنتقال خطة
العمل هذه يف  13ني�سان�/أبريل  .2006وهي ت�شمل االلتزامات التالية:
مكافحة تهريب الأ�شخا�ص وباقي الأن�شطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية املرتبطة به
 ا�س���تخدام طرائق خا�صة للمراقبة على طول احلدود ال�س���تهداف ال�شبكات ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين،
وتوفري احلماية للأ�شخا�ص الذين ّمت تهريبهم
 �ض���مان التعاون بني البلدان بخ�ص���و�ص املعلومات املتعلقة برتحيل مواطني بلدان �أفريقيا والبحر الكاريبي
واملحيط الهادئ
 �ص���ياغة طلب���ات حم���ددة لتمويل حم�ل�ات توعية وطني���ة و�إقليمية (من خالل و�س���ائط الإع�ل�ام التقليدية
وتكنولوجيات املعلومات اجلديدة على حد �سواء) ت�ستهدف الن�ساء والأطفال على وجه اخل�صو�ص
خا�صة جلميع اخلدمات املعن ّية بتهريب الأ�شخا�ص
و�ضع برامج تدريب ّ
 تق���دمي طلبات حم���ددة �إىل االحتاد الأوروبي وباقي ال�ش���ركاء يف التنمية من �أجل تقدمي امل�س���اعدة لبلدان
العبور يف �إدارة الهجرة غري النظامية ،مع احرتام حقوق املهاجرين
وخطة العمل متاحة من املوقع ال�شبكي .www.acpsec.org/en/pahd/ACP2802606PlanActionMigrationEN.pdf
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خطة عمل الرباط ،امل�ؤمتر الوزاري الأوروبي-الأفريقي حول الهجرة
والتنمية ،متوز/يوليه 2006

يتن���اول اجل���زء الثالث من خط���ة العمل هذه الهجرة غري القانوني���ة وير ّكز على احلاجة �إىل التع���اون يف جميع مراحل
الت�ص ّدي للهجرة غري القانونية وتعزيز �أمن احلدود.

التعاون على مكافحة الهجرة غري القانونية
التعاون اللوج�ستي واملايل من �أجل العودة الطوعية للمهاجرين يف بلدان العبور
و�ض���ع ُن ُظم فعالة لل�س���ماح بعودة الدخول بني جميع البلدان املعنية ،مع احرتام الكرامة الإن�سانية واحلقوق
الأ�سا�سية للأ�شخا�ص ،خا�صة من خالل التنفيذ الفعال للأحكام ذات ال�صلة من املادة  13من اتفاق كوتونو
و�إبرام اتفاقات ال�س���ماح بعودة الدخول بني بلدان �ش���مال �أفريقيا وغربها وو�س���طها ،من جهة ،وبني بلدان
االحتاد الأوروبي �أو واحد من البلدان الأع�ضاء فيه وبلدان �شمال �أفريقيا وغربها وو�سطها ،من جهة �أخرى.
الدعم التقني واللوج�ستي لتحديد جن�سية املهاجرين غري القانونيني
تي�سري �إعادة �إدماج املهاجرين غري النظاميني الذين عادوا �إىل بلدانهم الأ�صلية
ا�ستهالل حمالت �إعالمية لتوعية املهاجرين املحتملني مبخاطر الهجرة غري القانونية
 توف�ي�ر املوارد املالية لدعم بلدان العبور والبلدان الأ�ص���لية التي تواجه حاالت ط���وارئ فيما يتعلق بالهجرة
غري القانونية

تعزيز قدرات بلدان العبور واملغادرة فيما يتعلق مبراقبة احلدود الوطنية
حت�سني تدريب اخلدمات ذات ال�صلة واملع ّدات امل�ستخدمة يف التعاون العملياتي عرب احلدود
 التعاون لتزويد البلدان ذات ال�ص���لة بقاعدة بيانات حمو�س���بة ميكن ا�ستخدامها ملكافحة الهجرة على نحو
فعال
 التعاون لو�ض���ع نظام للإنذار املب ّكر م�س���توحى من النموذج الأوروبي من �أجل �إتاحة �إمكانية النقل الفوري
للإ�شارات التي حت ّذر من هجرة �سرية حمتملة وكذلك من �أن�شطة امله ّربني
وخطة العمل متاحة يف املوقع ال�شبكي التايل.www.maec.gov.ma/migration/Doc/PA%20final%20EN.pdf :

�آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته

�  13-4آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته الوطنية
�أ�سرتاليا

الفريق امل�شرتك بني ال�شرطة االحتادية الأ�سرتالية ووزارة الهجرة واجلن�سية املعني مبكافحة جّ
االتار
بالأ�شخا�ص
�أن�ش���ئ هذا الفريق يف �أيار/مايو  .2000وهو يوفر قدرات م�س�ّيمرّ ة مركزي ًا و�سريعة احلركة يف جمال التحقيق للت�ص ّدي
لع�صابات جّ
االتار بالب�شر التي تعمل يف �أ�سرتاليا وخارجها .وي�ضم الفريق حم ّققني وحمللني ا�ستخباراتيني وماليني.
تي�س���ر احل�ص���ول على الوثائق املز َّورة على نطاق وا�س���ع ،على زيادة
وقد ّ
�ش���جعت التطورات التكنولوجية ،مبا يف ذلك ُّ
الأن�شطة الإجرامية التي ميار�سها مه ّربو الأ�شخا�ص .وثمة وعي متزايد بقدرات ومنهجية �أعمال ال�شرطة ،كما ُي�ضطلع
ب�إجراءات حت�ض�ي�رية وعلنية يف العديد من الواليات الق�ض���ائية .وبات من الوا�ض���ح �أنَّ مه ّربي الأ�شخا�ص يعملون على
امل�س���توى الإقليمي ولي�س يف بلد واحد فقط؛ ولهذا فمن ال�ض���روري البحث عن فر�ص لبناء القدرات وتبادل املعلومات
اال�ستخباراتية يف البلدان الأ�صلية وبلدان العبور عرب املنطقة.
ومنذ � 29أيلول�/س���بتمرب  ،2008حدثت زيادة يف عدد الأ�ش���خا�ص امله َّربني �إىل �أ�سرتاليا .و�أغلب ه�ؤالء املهاجرين من
�أ�صول �أفغانية و�إيرانية وعراقية و�سريالنكية.
وملواجه���ة هذه الزيادة ،قامت ال�ش���رطة االحتادية الأ�س�ت�رالية ب�إعداد برنامج لإنفاذ القانون قائم على ثالثة �أ�س����س:
املالحق���ة الق�ض���ائية والتعطي���ل وبن���اء الق���درات .وتعتم���د اال�س�ت�راتيجية الأوىل على املالحق���ة الق�ض���ائية الأجنبية
والأ�س�ت�رالية مله ّربي الأ�شخا�ص ،فيما تتمثل ا�سرتاتيجية التعطيل يف توفري معلومات ا�ستخباراتية عملية ت�سمح لهيئات
�إنف���اذ القوان�ي�ن الأجنبي���ة باتخاذ �إجراءات على ب ِّينة ومتن���ع حماولة جلب املهاجرين بحر ًا �إىل �أ�س�ت�راليا قبل الإقالع
�إليها .أ� َّما ا�س�ت�راتيجية بناء القدرات ،فرتتكز على تعزيز قدرات ال�ش���رطة الوطنية الإندوني�س���ية و�سائر �أجهزة �إنفاذ
القانون عرب املنطقة ،مبا يف ذلك يف ماليزيا وباك�ستان و�سري النكا.
www.afp.gov.au/national/people_smuggling.html

دور احلكومة ككل
ُ
حموري يف العديد من املحافل احلكومية الدولية املن�ش�أة حديث ًا التي تق ّدم
تنه�ض ال�ش���رطة االحتادية الأ�سرتالية بدور
ٍّ
ً
�إر�ش���ادات رفيعة امل�ستوى ب�ش�أن العمليات وتدابري الت�صدِّ ي ال�سيا�ساتية فيما يتعلق بالوافدين بحرا �إىل �أ�سرتاليا بدون
ت�صريح .ومن �أع�ضاء هذه املحافل الآخرين:
وزارة الهجرة واجلن�سية
رئي�س الوزارة وجمل�س الوزراء
�إدارة اجلمارك وحماية احلدود الأ�سرتالية
وزارة اخلارجية والتجارة ،مبا يف ذلك ال�سفري املعني بامل�سائل املتعلقة بتهريب الأ�شخا�ص
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وكالة اال�ستخبارات الأ�سرتالية
النيابة العامة
www.afp.gov.au/national/people_smuggling.html

ال�سفري املعني بامل�سائل املتعلقة بتهريب الأ�شخا�ص
ع ّينت احلكومة الأ�س�ت�رالية �س���فريا دائما معنيا بامل�سائل املتعلقة بتهريب الأ�ش���خا�ص ت�سليم ًا منها بالتحديات الكبرية
التي تواجهها �أ�سرتاليا نتيجة الأو�ضاع ال�صعبة يف املناطق الأ�صلية ك�أفغان�ستان ومنطقة احلدود الأفغانية الباك�ستانية
و�سري النكا.
وال�س���فري م�س�ؤول عن بذل م�ساع رفيعة امل�ستوى للدفاع عن م�صالح �أ�سرتاليا يف �إطار العمل على تعزيز التعاون الدويل
الف ّعال والعملي على الت�ص ّدي لتهريب املهاجرين جّ
واالتار بالأ�شخا�ص ،خا�صة يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ.
من�سق �شامل جلميع �أجهزة احلكومة يف معاجلة ال�سيا�سات العامة الأ�سرتالية ويعمل بالتعاون
وير ِّوج ال�سفري التّباع نهج َّ
الوثي���ق م���ع احلكومات الأجنبي���ة واملنظمات الدولية على تنفي���ذ تدابري حتقق منافع عملية لل���وكاالت الإقليمية املعنية
بتنفيذ عمليات مكافحة تهريب املهاجرين جّ
واالتار بالأ�شخا�ص.
www.dfat.gov.au/homs/aups.html

�أملـانيـا

مركز التحاليل واال�سرتاتيجيات امل�شرتك ل�ش�ؤون الهجرة
�أن�ش���ئ املركز عام  2006بهدف تعزيز ا�س���تجابة الدولة للهجرة غري القانونية من خالل توفري �آلية م�ؤ�س�س���ية للتعاون
ت�ضم ك ّل اجلهات الفاعلة املعن ّية على امل�ستوى االحتادي (تُ�شرك الواليات ح�سب كل حالة) .وي�ضم املركز ممثلني عن:
املكتب االحتادي ل�ش�ؤون الهجرة والالجئني
دائرة اال�ستخبارات االحتادية
وزارة اخلارجية
ال�شرطة االحتادية (قوات حماية احلدود �سابق ًا ،امل�س�ؤولة عن ت�أمني احلدود)
مكتب ال�شرطة اجلنائية االحتادية
املراقبة املالية للعمالة غري القانونية
املكتب االحتادي حلماية الد�ستور (خدمة اال�ستخبارات العاملة داخل �أملانيا فقط)
وتتمث���ل والي���ة املركز يف توفري حتليل جلميع املعلومات املتعلقة بالهجرة غري القانونية ،وخا�ص���ة فيما يتعلق ب�ص�ل�اتها
باجلرمي���ة العام���ة واجلرمية ّ
املنظمة والإرهاب والعمل غري القانوين و�إ�س���اءة ا�س���تغالل املناف���ع االجتماعية؛ ووظيفة
الإنذار املبكر؛ وتقارير احلالة؛ وامل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات .ويعمل املركز �أ�سا�س ًا عرب منتديات موا�ضيعية جتمع املمثلني
املعنيني .وتنعقد املنتديات ب�صورة منتظمة وت�شمل:
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منتدى يومي للإحاطة
منتدى لتحليل تدفقات املهاجرين
منتدى لتحليل االجتاهات والتحديات فيما يتعلق بالهجرة غري القانونية والعمل غري القانوين
 منت���دى لتبادل املعلومات اال�س���تخباراتية وتقدمي حتليل ا�س�ت�راتيجي (ب�ش����أن االجتاهات يف �أ�س���لوب عمل
اجلرمية ّ
املنظمة وال�ضلوع فيها)
منتدى لتحليل ال�سيا�سات العامة ملختلف الأجهزة ،وحتديد الثغرات والتداخالت وتقدمي التو�صيات
منتدى لتحليل عمليات مكافحة الهجرة غري القانونية
وللمزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع ال�شبكي التايلwww.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/ :
.EN/2006/07/joint_center_for_illegal_migration_analysis.html?nn=109632&nsc=true

هولندا

مركز اخلربة يف جمال مكافحة جّ
االتار بالب�شر وتهريب الأ�شخا�ص
ي�سعى املركز �إىل تعزيز التعاون والتوا�صل وتبادل املعلومات والقيام بتحقيقات �أ ّولية ب�ش�أن مو�ضوع جّ
االتار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين.
متب�صرة جّ
لالتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين و�إعطاء ملحة عامة عنهما ،وذلك بهدف
وتتمثل مهمته يف توفري ر�ؤية ِّ
الك�ش���ف عنهما ومنعهم���ا هما واجلرائم املرتبط���ة بهما .وهو نقطة حموري���ة يجري عندها جم���ع املعلومات واملعارف
والتجارب ومعاجلتها وا�ستخدامها.
ويجمع املركز خرباء من �إدارة التحقيقات اجلنائية التابعة لل�شرطة الوطنية و�شرطة احلدود الع�سكرية وقوات ال�شرطة
الإقليمية ودائرة �ش�ؤون الهجرة واجلن�سية ودائرة املعلومات والتحقيقات االجتماعية.
وملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع التايلwww.postbus51.nl/nl/home/adressen/ministerie-justitie/ :
.adres-expertisecentrum-mensenhandel-en-mensensmokkel-emm.html

�سوي�سرا

وحدة التن�سيق ال�سوي�سرية ملكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين و�أمانتها الدائمة
توفر الوحدة البنى الالزمة ملكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين وتُعزِّ ز �شبكات املكافحة على نحو فعال ،مع
كفالة تن�س���يق الإجراءات يف كل �أرجاء �سوي�س���را .وتقوم الوحدة �أي�ضا بو�ض���ع ا�سرتاتيجيات وتدابري من �أجل الت�ص ّدي
لهذا ال�شكل من اجلرمية.
وتلتزم الوحدة بتنفيذ الربوتوكولني الإ�ضافيني املك ّملني التفاقية مكافحة اجلرمية ّ
املنظمة.
وتعمل ال�سلطات واملنظمات امل�شاركة يف مكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين جنبا �إىل جنب داخل الوحدة.
وهي ت�ض���م جلنة توجيهية و�أمانة دائمة باملكتب االحتادي لل�ش���رطة و�أفرقة خرباء و�أفرقة عاملة تو ّفر املعلومات وتنفذ
امل�شاريع.
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وت�صوغ اللجنة التوجيهية املبادئ الأ�سا�سية ملكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين وحت ّدد الأولويات يف �إطار
خطة عمل وطنية.
والأمانة الدائمة باملكتب االحتادي لل�ش���رطة هي مكتب االت�ص���ال املركزي بالن�سبة للطلبات التي ترد من �سوي�سرا ومن
خارجها ب�ش����أن جّ
االتار بالأ�ش���خا�ص وتهري���ب املهاجرين .وتكفل الأمان���ة تدفق املعلومات بني جميع �أع�ض���اء الوحدة،
وتن�سق م�شاركة ال�سلطات االحتادية يف اللجان الوطنية والدولية وتق ّدم الدعم يف الأعمال املرتبطة بالعالقات العامة.
ّ
وتقوم الوحدة بتجميع التحليالت والبيانات والتقارير وتن�سيقها.
وت�ضع �أفرقة اخلرباء والأفرقة العاملة اخلا�صة الأخرى ،حتت قيادة الأمانة الدائمة� ،صكوك ًا وتدابري للت�ص ّدي جّ
لالتار
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين مبزيد من الفعالية .كما تتبادل املعلومات بهدف و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات ت�ستخدم
ك�أ�سا�س لعملية اتخاذ القرارات ال�سيا�سية.
ومه���ام الوح���دة هي ذات طابع ا�س�ت�راتيجي �أك�ث�ر منه عملياتي؛ �إذ يهدف عملها �إىل حت�س�ي�ن �أ�س����س مكافحة جّ
االتار
بالأ�ش���خا�ص وتهريب املهاجرين ب�سوي�س���را ،لكنها ال ت�ش���ارك يف الإجراءات �أو التحقيقات اجلنائية .فهذه مهمة ق�سم
مكافحة جّ
االتار بالب�ش���ر وتهريب املهاجرين التابع لل�ش���رطة اجلنائية االحتادية ،الذي يدعم �س���لطات املالحقة على
م�ستوى الكانتونات يف حتقيقاتها.
www.ksmm.admin.ch/ksmm/en/home/die_ksmm/ziel_und_struktur.html

الواليات املتحدة الأمريكية

مركز مكافحة تهريب الب�شر جّ
واالتار بهم
�أن�شئ هذا املركز ر�سميا مبقت�ضى قانون �إ�صالح اال�ستخبارات وقانون منع الإرهاب لعام  .2004وي�شرتك يف الإ�شراف
عليه وزير اخلارجية ووزير الأمن الداخلي ووزير العدل و�أع�ضاء من دوائر اال�ستخبارات الوطنية ،وذلك يف �إطار فريق
توجيهي رفيع امل�ستوى م�شرتك فيما بني الوكاالت.
وقد �أن�ش���ئ املركز به���دف حتقيق املزيد من التكامل والفعالية ال�ش���املة للجهود التي تبذله���ا حكومة الواليات املتحدة
م���ن �أج���ل مكافحة تهريب املهاجرين جّ
وين�س���ق املركز �أن�ش���طته مع
واالتار بالأ�ش���خا�ص والتنقل ال�س���ري للإرهابينيّ .
احلكوم���ات الأجنبي���ة ل�ض���مان توجيه اجلهود بطريق���ة عاملية .وهو يجمع خ�ب�راء يف جماالت ال�سيا�س���ة العامة و�إنفاذ
القانون واال�س���تخبارات والدبلوما�س���ية يعملون جنبا �إىل جنب وي�س���تخدمون معارفهم وخرباتهم و�س���لطاتهم من �أجل
الت�ص��� ّدي للتهديد العاملي الذي متثله التنقالت غري امل�ش���روعة .واملركز هو جهة داعمة لي�س���ت لها � ُّأي �سلطة توجيهية.
وله �أربعة ميادين وظيفية هي:
 تي�سري تعميم جميع املعلومات امل�صدرية على نطاق وا�سع عن طريق جتميع وتعميم اال�ستخبارات واملعلومات
التكتيكي���ة والعملياتي���ة واال�س�ت�راتيجية ،اخل���ام واجلاهزة ،عل���ى الأجهزة الأع�ض���اء ومتخ���ذي القرارات
وال�ش���ركاء الأجان���ب املعنيني .وتوفر هذه اال�س���تخبارات قاع���دة للتحقيقات اجلنائي���ة ولعمليات اعرتا�ض
الأ�شخا�ص امله ّربني
 �إعداد تقييمات ا�سرتاتيجية ب�ش�أن �أهم جوانب تهريب الأ�شخا�ص جّ
واالتار بهم والتنقل ال�سري للإرهابيني.
ومن بني املوا�ض���يع التي قد ت�ش���ملها هذه التقييمات منظمات و�ش���بكات التهريب واالتجّ���ار الدولية ،ومدى
التق���دم يف تفكيك املنظمات ،وخمططات التهريب جّ
واالتار و�أمناطهما واجتاهاتهما ،ونهوج �إنفاذ القانون
وغريه���ا من النهوج التي �أثبتت جدواها يف الت�ص��� ّدي للتهريب جّ
واالتار .و ُي�ص���در املركز ن�ش���رات وتقارير
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ومذكرات ا�س���تخباراتية وتقارير حتليلية �أطول وجمموعات متكاملة من املواد ت�ستهدف ع�صابات التهريب
و�شبكاته ،ويق ّدمها �إىل الأجهزة املعنية بالواليات املتحدة لكي تتخذ ما يلزم من �إجراءات
 حتديد الق�ضايا التي حتتاج تن�سيقا �أو عمال م�شرتكا بني الوكاالت فيما يتعلق بتهريب املهاجرين �أو جّ
االتار
بالأ�شخا�ص .وقد تكون هذه الق�ضايا �أو املبادرات داخلية �أو خارجية
 التن�سيق بني مبادرات خمتارة وتوفري غري ذلك من الدعم ملبادرات الت�ص ّدي للتهريب �أو جّ
االتار الداخلية
�أو الدولية .وقد ت�ش���مل هذه املبادرات �أن�ش���طة ثنائية �أو متعددة الأطراف ملكافحة �ش���بكات التهريب ،وقد
ي�شمل الدعم دعم ًا ا�ستخباراتيا لفائدة �أجهزة �إنفاذ القانون
وللمزيد من املعلومات عن املركز يرجى زيارة املوقع ال�شبكي .www.state.gov/p/inl/c14079.htm

�  14-4آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته الإقليمية

�إنَّ عمليات الت�ش���اور الإقليمية هي حمافل غري ر�سمية تقودها الدولة وتقوم بطائفة متنوعة من الوظائف ب�ش�أن ق�ضايا
حمددة .وقد ت�شمل �أهدافها تبادل املعلومات والتجارب واملمار�سات اجليدة بني الدول بغية تعزيز التعاون ب�ش�أن ق�ضايا
خمتلف���ة على امل�س���توى الإقليمي .ويق ّدم هذا الق�س���م بع�ض الأمثلة عل���ى هذا التعاون الإقليمي—�أو عمليات الت�ش���اور
الإقليمية—ب�ش�أن مو�ضوع تهريب املهاجرين.

عملية بايل
جتمع عملية بايل بني م�ش���اركني يتعاونون على تنفيذ تدابري عمل ّية ت�س���اعد يف مكافحة تهريب الأ�شخا�ص جّ
واالتار بهم
وم���ا يتّ�ص���ل بذلك من جرائم عرب وطنية يف منطقة �آ�س���يا واملحي���ط الهادئ وغريها .وقد ا�س���تُهلت عملية بايل خالل
امل�ؤمتر الوزاري الإقليمي املعني بتهريب الب�ش���ر جّ
واالتار بالأ�ش���خا�ص وما يتّ�ص���ل بذلك من جرائم عرب وطنية ،الذي
انعقد يف بايل يف �ش���باط/فرباير  .2002وت�س���تدعي متابعة هذه العملية جهود ًا تعاونية مل���ا يزيد على  50بلد ًا والعديد
من�س���قان قطريان قيادة عمليات
من الوكاالت الدولية .وتر� ُأ�س عملي َة بايل حكومتا �أ�س�ت�راليا و�إندوني�س���يا  ،فيما يتوىل ّ
متابعة الأن�شطة يف جمالني موا�ضيعيني هما:
تايلند :التعاون الإقليمي والدويل ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة و�إنفاذ القانون
نيوزيلندا :التعاون الإقليمي والدويل ب�ش�أن ق�ضايا ال�سيا�سة العامة والأطر القانونية
ويقوم الفريق التوجيهي لعملية بايل (الذي ي�ض ُّم حكومات �أ�سرتاليا و�إندوني�سيا وتايلند ونيوزيلندا� ،إىل جانب ّ
املنظمة
الدول ّية للهجرة ومفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني) بتوجيه ر�صد الأن�شطة يف هذه املجاالت وتنفيذها .وتق ّدم
امل�س���اهمات املالية كل من �أ�س�ت�راليا والياب���ان ونيوزيلندا والواليات املتح���دة الأمريكية �إ�ض���افة �إىل العديد من الدول
ِ
امل�شاركة الأخرى.
وتمُ ثل مكافحة تهريب املهاجرين �إحدى الأولويات املوا�ض���يعية الرئي�س���ية لعملية بايل .والأهداف املحددة لتحقيق هذا
الغر�ض هي تعزيز التعاون الإقليمي يف جمال ال�سيا�س���ات العامة و�إنفاذ القانون بغية الت�ص��� ّدي جّ
لالتار بالأ�ش���خا�ص
وتهريب املهاجرين ،وجترمي هذين الفعلني عن طريق اعتماد ت�شريعات وطنية.
www.baliprocess.net

عملية بوداب�ست
عملية بوداب�س���ت حمفل ا�ست�ش���اري ي�ض���م �أكرث من  50حكومة و 10منظمات دولية ويهدف �إىل و�ض���ع �أنظمة �ش���املة
وم�س���تدامة للهجرة املنتظمة .وت�ش���ارك يف هذه العملية دول من منطقة �أوروبا الأو�سع .وقد ا�ستهلت �أملانيا هذه العملية
عام  ،1991حني التقى وزراء يف برلني للعمل على اتخاذ تدابري م�ش�ت�ركة �ض���د ارتفاع �ض���غوط الهجرة غري النظامية
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يف �أوروبا .وبعد ذلك ب�س���نتني ،اعتمد م�ؤمتر وزاري ثان ُعقد يف بوداب�س���ت جمموعة �إ�ض���افية من التو�صيات .ول�ضمان
تنفيذ هذه التو�ص���يات� ،أن�شئت جمموعة بوداب�س���ت لكبار امل�س�ؤولني برئا�سة هنغاريا ،و ّمت اختيار املركز الدويل لتطوير
�سيا�سات الهجرة لتويل �أمانتها.
وتهريب املهاجرين هو من املجاالت الرئي�س���ية التي تت�ص���دى لها عملية بوداب�س���ت� ،إىل جانب الهجرة النظامية وغري
النظامية واللجوء والت�أ�ش�ي�رات و�إدارة احلدود جّ
واالتار بالأ�ش���خا�ص وال�س���ماح بعودة الدخول والإع���ادة؛ كما �أنَّ �أحد
معني على وجه التحديد مبدى العقوبات املفرو�ضة على تهريب املهاجرين جّ
واالتار
الأفرقة العاملة يف عملية بوداب�ست ٌّ
بالب�شر.
_www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/Budapest_Process/What_is_the
Budapest_Process_January_2010.pdf

جلنة �أمريكا الو�سطى ملديري �ش�ؤون الهجرة
�أن�ش���ئت هذه اللجنة ملعاجلة الأمور املتعلقة بعبور مواطني �أمريكا الو�س���طى لبلدان املنطقة .وهي تق ّدم اقرتاحات من
�أجل حت�سني ُنظم الهجرة ،كما تو ّفر الدعم التقني لبناء قدرات احلكومات يف هذا ال�صدد.
www.oim.or.cr/espanol/ProcesosRegionales/OCAM/OCAM.shtml

امل�شاورات احلكومية الدولية لآ�سيا واملحيط الهادئ ب�ش�أن الالجئني وامل�ش ّردين واملهاجرين

ت�ض���م امل�ش���اورات احلكومية الدولية لآ�س���يا واملحيط الهادئ ب�ش����أن الالجئني وامل�ش��� ّردين واملهاجرين  33بلد ًا ع�ض���و ًا
وهي تدور يف �إطار من ال�ش���راكة مع ّ
املنظمة الدولية للهجرة ومفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش����ؤون الالجئني و�أمانة م�ؤمتر
مديري �ش����ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ .وتركز امل�شاورات على الق�ضايا الأمنية كتهريب املهاجرين جّ
واالتار
بالأ�ش���خا�ص� ،إ�ضاف ًة �إىل تن ّقالت الالجئني وامل�ش���ردين الداخليني .وتهدف هذه امل�شاورات �إىل ت�شجيع احلوار وتعزيز
التعاون الإقليمي.

www.apcprocess.net

امل�شاورات احلكومية الدولية املتعلقة بالهجرة واللجوء والالجئني
الدول الأع�ض���اء ال�س���بع ع�ش���رة يف امل�ش���اورات احلكومية الدولي���ة املتعلقة بالهج���رة واللجوء والالجئني هي �إ�س���بانيا
و�أ�س�ت�راليا و�أملانيا و�إيرلندا وبلجيكا والدامنرك وال�س���ويد و�سوي�سرا وفرن�س���ا وفنلندا وكندا واململكة املتحدة والرنويج
ونيوزيلن���دا وهولن���دا والواليات املتحدة الأمريكية واليونان .وهذه امل�ش���اورات هي �أي�ض���ا �ش���ريك م���ع ّ
املنظمة الدولية
للهجرة ومفو�ض���ية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني واملفو�ضية الأوروبية .وتتمثل الأولويات الرئي�سية لهذه امل�شاورات يف
قب���ول دخول طالب���ي اللجوء والالجئني ومراقبة احلدود و�إنفاذ قوانينها والهجرة والإدماج .وتهريب املهاجرين هو من
املوا�ضيع التي تتناولها هذه امل�شاورات.
www.igc.ch

املنتدى الإقليمي للمبادرة الإقليمية اخلا�صة بالهجرة واللجوء والالجئني
يركز هذا املنتدى ،الذي ي�ض���م وزراء وم�س����ؤولني كبار من جنوب �ش���رق �أوروبا م�س����ؤولني عن الهجرة واللجوء و�إدارة
احل���دود والت�أ�ش�ي�رات و�إعادة الالجئ�ي�ن �أو توطينهم ،على تبادل املعلومات والتجارب والدرو�س امل�ستخل�ص���ة و�أف�ض���ل
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املمار�سات بهدف تكوين ر�ؤية م�شرتكة خا�صة باملنطقة.
www.regionalforum.net/

حوار الهجرة يف اجلنوب الأفريقي
ي�س���عى حوار الهجرة يف اجلنوب الأفريقي �إىل تي�س�ي�ر احلوار والتعاون الإقليميني ب�ش�أن �سيا�سات الهجرة بني حكومات
اجلماع���ة الإمنائية للجنوب الأفريقي .ويتمثل هدفه ال�ش���امل يف تي�س�ي�ر التعاون الإقليم���ي يف �إدارة الهجرة من خالل
ت�شجيع فهم �أكرب للهجرة وتعزيز قدرات امل�ؤ�س�سات والأفراد يف املنطقة.
www.queensu.ca/samp/midsa

حوار الهجرة يف غرب �أفريقيا
�ص��� ّمم حوار الهجرة يف غرب �أفريقيا ِخ ّ�صي�ص��� ًا لت�شجيع الدول الأع�ضاء يف اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
على مناق�ش���ة امل�سائل وال�شواغل امل�ش�ت�ركة املتعلقة بالهجرة والتي قد ي�صعب حلها فور ًا على ال�صعيد الوطني .وي�شجع
حوار الهجرة يف غرب �أفريقيا ال�سالم واال�ستقرار يف غرب �أفريقيا وحماية حقوق املهاجرين وتعزيز التعاون الإقليمي
والأقاليمي.
www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/policy_and_research/rcp/MIDWA/
MIDWA_Overview_EN.pdf

امل�شاورة الوزارية ب�ش�أن العمالة يف اخلارج والعمل التعاقدي للبلدان الأ�صلية وبلدان املق�صد
يف �آ�سيا (حوار �أبو ظبي)
�ش���كلت الدول الإحدى ع�ش���رة الأع�ض���اء يف عملية كولومبو وت�س���عة من بلدان املق�صد الآ�س���يوية حوار �أبو ظبي .وير ّكز
�إعالن �أبو ظبي على و�ضع �شراكات رئي�سية بني البلدان الأ�صلية وبلدان املق�صد من �أجل تطوير العمل التعاقدي امل�ؤقت.
www.colomboprocess.org/minis_abudhabi.php

م�ؤمتر مديري �ش�ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ
م�ؤمتر مديري �ش����ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ حمفل لر�ؤ�س���اء �أجهزة الهجرة الر�س���مية يف منطقة املحيط
الهادئ يهدف �إىل االجتماع ومناق�ش���ة الق�ض���ايا ذات االهتمام امل�شرتك وت�ش���جيع التعاون املتعدد الأطراف وامل�ساعدة
املتبادلة من �أجل تعزيز �سالمة احلدود.
والهدف الرئي�س���ي من امل�ؤمتر هو ت�ش���جيع التعاون ب�ي�ن �أجهزة الهجرة يف املنطقة ،على �س���بيل املثال من خالل تبادل
وتن�س���قه �أمانة دائمة مق ّرها يف �س���وفا .وتتمثل ر�ؤية امل�ؤمتر وفق ًا مليثاقه (ال�صادر
املعلومات وتوفري امل�س���اعدة التقنيةّ .
يف �أيلول�/سبتمرب  )2005يف "توفري نقطة مركزية للتوا�صل والتعاون بني �أع�ضاء امل�ؤمتر بهدف حت�سني �إدارة تدفقات
املهاجرين وتعزيز �إدارة احلدود عرب املنطقة ،م�س���اهم ًا بذلك يف االرتقاء بالرفاهية االجتماعية واالقت�صادية والأمن
يف منطقة املحيط الهادئ".
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ويهدف م�ؤمتر مديري �ش�ؤون الهجرة يف منطقة املحيط الهادئ �إىل ما يلي:
 ت�ش���جيع املزيد من التعاون واالت�ص���االت والتوا�ص���ل بني الهيئات امل�ش���اركة ،مبا يف ذلك تطوير االت�صاالت
واحلفاظ عليها فيما بني امل�ؤمترات
من�سق حيال تنفيذ �أيِّ �سيا�سات �إقليمية الرتكيز لأع�ضاء املنتدى
 ت�شجيع اتّباع نهج ّ
 تن�سيق تبادل امل�ساعدة التقنية املق َّدمة من جميع الهيئات امل�شاركة وفيما بينها
 العمل كجهة مركزية للتعاون مع الهيئات واملنظمات الدولية والإقليمية الأخرى ،مثل �أمانة املنتدى ّ
ومنظمة
اجلمارك يف �أوقيانو�س���يا وم�ؤمتر ر�ؤ�س���اء ال�ش���رطة يف جزر املحي���ط الهادئ والإنرتب���ول ّ
واملنظمة الدولية
للهجرة ووكاالت الأمم املتحدة املعنية الأخرى
وعقد االجتماع الثاين ع�ش���ر للم�ؤمتر يف برزبن ب�أ�س�ت�راليا يف �أيلول�/سبتمرب  .2008و�شارك فيه  40مندوبا من الدول
ُ
الأع�ض���اء �إىل جانب ممثلني عن منظمات دولية و�س���لطات اجلمارك وحماية احلدود الوطنية .وكان مو�ضوع االجتماع
هو "التحركات الب�شرية".
وعقد االجتماع الثالث ع�شر للم�ؤمتر يف �سيدين ب�أ�سرتاليا يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2009وح�ضره  47مندوبا من الدول
ُ
الأع�ض���اء �إىل جانب ممثلني عن منظمات دولية و�س���لطات اجلمارك وحماية احلدود الوطنية .وكان مو�ضوع االجتماع
هو "الرتكيز على امل�ستقبل" .ويف هذا ال�سياق� ،أبدى �أع�ضاء امل�ؤمتر ت�أييدهم لإجراء بحوث ب�ش�أن جّ
االتار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين؛ وتعزيز �إدارة املعلومات والتدريب وبناء القدرات؛ وزيادة التعاون الإقليمي والدويل.
www.pidcsec.org

امل�ؤمتر الإقليمي للهجرة
ي�ضم امل�ؤمتر الإقليمي للهجرة بليز وبنما واجلمهورية الدومينيكية وال�سلفادور وغواتيماال وكندا وكو�ستاريكا واملك�سيك
ونيكاراغ���وا وهندورا����س والواليات املتحدة الأمريكية� ،إىل جانب بلدان �أخرى من املنطقة ب�ص���فة مراقبني .وجماالت
االهتمام الرئي�س���ية الثالثة للم�ؤمتر هي �سيا�س���ات الهجرة و�إدارتها؛ وحقوق املهاجري���ن؛ والهجرة والتنمية .ومن بني
�أولوياته التعاون من �أجل مكافحة جّ
االتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.
www.rcmvs.org

امل�شاورة الإقليمية ب�ش�أن العمالة يف اخلارج والعمل التعاقدي للبلدان الأ�صلية
يف �آ�سيا (عملية كولومبو)
يتمثل الهدف الرئي�س���ي من عملية كولومبو يف العمل على حت�س�ي�ن �إدارة العمالة املهاجرة .وي�ش���مل هذا توفري احلماية
واخلدمات للعمال املهاجرين وبناء القدرات وجمع البيانات بغية مواجهة التحديات املتعلقة بالعمالة املهاجرة وتعزيز
التعاون بني الدول ب�ش�أن العمالة املهاجرة .والدول الإحدى ع�شرة الأع�ضاء يف عملية كولومبو هي �أفغان�ستان و�إندوني�سيا
الدعم التقني ّ
املنظمة
وباك�س���تان وبنغالدي�ش وتايالند و�س���ري النكا وال�صني والفلبني وفييت نام ونيبال والهند .وتو ّفر
َ
الدولية للهجرة ،التي تتولىّ �أي�ض ًا �أعمال الأمانة.
www.colomboprocess.org
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العملية اال�ست�شارية الإقليمية املتعلقة بالهجرة التابعة للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية
الدول ال�س���ت الأع�ضاء يف الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية هي �إثيوبيا و�أوغندا وجيبوتي وال�سودان وال�صومال
وكينيا .وت�ش���ارك فيها العديد من الدول الأخرى ،بالإ�ض���افة �إىل ّ
منظمات دولية ،مبا فيها مفو�ض���ية االحتاد الأفريقي
ّ
واملنظم���ة الدولي���ة للهجرة ،ك�أع�ض���اء يف منتدى �ش���ركاء الهيئ���ة احلكومية الدولي���ة املعنية بالتنمية .وته���دف العملية
اال�ست�شارية الإقليمية املتعلقة بالهجرة التابعة للهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية �إىل زيادة االت�ساق يف ال�سيا�سات
العامة وتقوية القدرات الإقليمية على تنفيذ �إطار عمل �سيا�سات الهجرة يف �أفريقيا وتعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي
ب�ش����أن الهجرة بني البلدان الأ�ص���لية وبلدان العبور واملق�صد .ومن بني �أولوياتها مواءمة الت�شريعات وال�سيا�سات العامة
واملمار�سات فيما يتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين.
www.iom.ch/jahia/Jahia/policy-research/regional-consultative-processes/snapshots-selectedrcps/igad-rcp

امل�ؤمتر الوزاري الإقليمي املعني بالهجرة يف غرب البحر الأبي�ض املتو�سط
(حوار )5+5
هذا امل�ؤمتر هو حوار غري ر�سمي بني �إ�سبانيا و�إيطاليا والربتغال وتون�س واجلزائر واجلماهريية العربية الليبية وفرن�سا
ومالطة واملغرب وموريتانيا� ،إىل جانب ّ
املنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية واملركز الدويل لتطوير �سيا�سات
الهجرة كمراقبني ،ويهدف �إىل تعزيز التعاون وتبادل املعلومات ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة بالهجرة.
www.5plus5.tn/arabic/historiquedudialogue.htm

م�ؤمتر �أمريكا اجلنوبية املعني بالهجرة
ال���دول الأع�ض���اء يف م�ؤمتر �أمريكا اجلنوبية املعني بالهجرة هي الأرجنتني و�إك���وادور و�أوروغواي وباراغواي والربازيل
وبوليفيا (دولة-املتعددة القوميات) وبريو و�س���ورينام و�ش���يلي وغيانا وفنـزوي�ل�ا (جمهورية-البوليفارية) وكولومبيا.
وي�ض ُّم امل�ؤمتر �أي�ضا دوال مراقبة من املنطقة وخارجها� ،إ�ضافة �إىل العديد من املنظمات الدولية ،مبا يف ذلك ّ
املنظمة
الدولية للهجرة التي تو ّفر امل�س���اعدة التقنية والدعم اللوج�ستي .وتعقد احلكومات امل�شاركة اجتماعات �سنوية من �أجل
تبادل املعلومات ومناق�شة ق�ضايا خمتلفة ،مبا يف ذلك تهريب املهاجرين .ومن �أولويات م�ؤمتر �أمريكا اجلنوبية املعني
بالهجرة احرتام مبادئ حقوق الإن�سان للمهاجرين ،ب�صرف النظر عن و�ضعهم.
www.iom.int/jahia/Jahia/policy-research/sacm

�  15-4آليات التن�سيق وم�ؤ�س�ساته الأقاليمية
والدولية
احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر الأبي�ض املتو�سط
ي�ضم احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر الأبي�ض املتو�سط العديد من امل�شاركني من الدول العربية ال�شريكة والدول
الأوروبية ال�ش���ريكة �إ�ض���افة �إىل عدد من املراقبني ذوي ال�صلة .ويتّبع هذا احلوار مبادئ توجيهية حكومية دولية وغري
موجهة حكومي ًا ،كما يهدف �إىل دعم اجلهود املبذولة على امل�ستوى الدويل والإقليمي ودون الإقليمي يف �أفريقيا
ر�سمية ّ
وال�شرق الأدنى و�أوروبا.
وي�ستند احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر الأبي�ض املتو�سط �إىل دعامتني:
 تعزيز التعاون يف عمليات مكافحة الهجرة غري القانونية (�أو بعبارة �أخرى تدابري ق�ص�ي�رة املدى للت�ص ّدي
للتدفقات غري النظامية)
 معاجلة الأ�س���باب اجلذرية للتدفقات غري النظامية من خالل ت�ش���جيع التعاون وحت�س�ي�ن الإدارة امل�شرتكة
للهجرة (نهج �أبعد مدى)
وتُ�ستخدم هاتان الدعامتان ك�أطر عمل لتنفيذ م�شاريع حمددة ،ولكن يجري �أي�ضا �إقامة م�شاريع ت�شمل الدعامتني.
_www.icmpd.org/906.html?&no_cache=1&tx_icmpd_pi1%5Barticle%5D=922&tx_icmpd
pi1%5Bpage%5D=926

الفريق العاملي املعني بالهجرة

الفري���ق العاملي املعني بالهجرة هو فريق م�ش�ت�رك فيما بني الوكاالت يجمع ر�ؤ�س���اء ال���وكاالت من �أجل الرتويج لتطبيق
جميع ال�ص���كوك واملعايري الدولية والإقليمية ذات ال�ص���لة بالهجرة على نطاق �أو�سع ،وت�شجيع اعتماد نهج �أكرث اتّ�ساقا
ويهتم الفريق العاملي املعني بالهجرة على وجه التحديد بتح�سني
و�ش���مو ًال و�أح�سن تن�سيق ًا جتاه ق�ضية الهجرة الدوليةّ .
الفعالية ال�ش���املة لأع�ضائه وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة يف ا�ستغالل الفر�ص التي تو ّفرها الهجرة الدولية ومواجهة
التحديات التي تطرحها.
وقد �أن� أش� الأمني العام للأمم املتحدة الفريق العاملي املعني بالهجرة يف بداية  ،2006ا�ستجابة لإحدى تو�صيات اللجنة
العاملية للهجرة الدولية ب�ش����أن �إن�ش���اء فريق رفيع امل�ستوى م�شرتك فيما بني امل�ؤ�س�سات ي�ضم الوكاالت املعنية بالأن�شطة
املرتبطة بالهجرة .و�أن�ش���ئ الفريق العاملي املعني بالهجرة انطالقا من فريق قائم م�ش�ت�رك بني الوكاالت ذي ع�ض���وية
�أ�صغر هو فريق جنيف املعني بالهجرة الذي �أن�شئ يف ني�سان�/أبريل .2003
ويجتم���ع الفريق العاملي املعن���ي بالهجرة على فرتات منتظمة .ويتناوب على رئا�س���ته الر�ؤ�س���اء التنفيذيون للمنظمات
الأع�ض���اء فيه .وقد �ساهم جميع �أع�ض���اء الفريق على نحو ن�شط يف الأعمال التح�ضريية حلوار اجلمعية العامة الرفيع
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���م الفريق  14ع�ضو ًا يعنون ب�صورة ن�شطة بالق�ضايا املتعلقة
امل�س���توى ب�ش����أن الهجرة الدولية والتنمية لعام  .2006وي�ض ّ
بالهجرة الدولية واملرتبطة بها:
 منظمة العمل الدولية
 املنظمة الدولية للهجرة
 م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)
 برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
 �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية التابعة للأمم املتحدة
 منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليون�سكو)
لل�سكان
 �صندوق الأمم املتحدة ّ
 مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
 مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
 منظمة الأمم املتحدة للطفولة (اليوني�سيف)
 معهد الأمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار)
 مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
 البنك الدويل
 اللجان الإقليمية التابعة للأمم املتحدة
و ُيجري الفريق العاملي املعني بالهجرة ،وفقا الخت�صا�صاته ،م�شاورات منتظمة حتقيقا للأغرا�ض التالية:
 �إن�شاء نهج �شامل ومتّ�سق يف تعامل امل�ؤ�س�سات �إجماال مع الهجرة الدولية
 توفري التوجيه والقيادة يف �س���ياق عل���ى نطاق املنظومة ،وتعزيز االهتمام بامل�س���ائل املرتبطة بالهجرة ،مبا
يف ذلك جوانب التجارة والتنمية ،والتحاور ب�ش����أنها ومناق�ش���تها مع احلكومات ومنظمات �أ�ص���حاب العمل
والعمال واملجتمع املدين
 الإ�سهام يف حتقيق مزيد من االتّ�ساق يف �صياغة ال�سيا�سات العامة وتنفيذ الربامج
 تب���ادل املعلومات واخلربات من �أجل حت�س�ي�ن الفه���م والتعاون بني ال���وكاالت وتعزيز �أوجه الت����آزر وتفادي
ازدواج العمل
 حتديد الق�ضايا احلا�سمة والفر�ص والتحديات ومواطن ال�ضعف والثغرات و�أف�ضل املمار�سات
 جتميع اجلهود ب�ش�أن البحوث وتبادل نتائجها وجمع البيانات وحتليلها
 حتديد مواقف وا�ستجابات و�إجراءات م�شرتكة يف الت�ص ّدي لأو�ضاع �أو موا�ضيع حمددة
 االتفاق على الأن�ش���طة امل�ش�ت�ركة التي ميكن ا�س���تحداثها وتبادل اخلربات املوا�ض���يعية فيما بني العاملني،
خا�صة يف جمال بناء القدرات واالنتقاالت بني الوكاالت
 تعزيز الأبعاد املتعلقة بحقوق الإن�سان وحقوق العمال والأمن الب�شري والعدالة اجلنائية فيما يخ�ص حوكمة
الهجرة و�إدارتها ،مع الرتكيز على حماية ورفاهية املهاجرين ،مبا يف ذلك �ضحايا جّ
االتار
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 امل�س���اهمة يف املبادرات الرئي�سية لأع�ض���اء الفريق العاملي املعني بالهجرة واملجتمع الدويل ،مثلما حدث يف
ح���وار اجلمعية العامة الرفيع امل�س���توى املعني بالهجرة الدولية والتنمية لع���ام  2006ومتابعة تقرير اللجنة
العاملية للهجرة الدولية
 تعزي���ز جهود فرادى الدول والهيئات الإقليمية والعمليات اال�ست�ش���ارية الإقليمية والعاملية يف جمال الهجرة
الدولية
 �إيجاد �آليات مالئمة لتفاعل الفريق العاملي املعني بالهجرة مع الدول
ويقوم الفريق ،عالوة على عمليات تبادل املعلومات املنتظمة ب�ش����أن التطورات املتعلقة بالهجرة وبعمله ،بالبحث وجمع
البيانات ،مبا يف ذلك اال�ستق�ص���اءات .وي�ض���طلع الفريق �أي�ضا ب�أن�ش���طة لبناء القدرات؛ ويعد خال�صات لعمله وخربته
و�سيا�ساته وممار�ساته الفعالة يف خمتلف املجاالت؛ ويعمل على حتديد الثغرات.
وت�ش���مل جماالت عمل الفريق الهجرة والتنمية؛ والهجرة ونوع اجلن�س؛ والهجرة وحقوق الإن�س���ان؛ و�شبكة التفاعل بني
املهاجرين الدوليني والكيانات احلكومية واملنظمات الدولية.
دعم �أي�ض���ا جهود الدول
وق���د �أعد الفريق مبادرة م�ش�ت�ركة ب�ش����أن �إقامة �ش���راكة دولية معنية بالهج���رة والتنمية ،كما ّ
امل�ست�ضيفة للمحفل العاملي ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية والدول امل�شاركة فيه.
www.globalmigrationgroup.org

املحفل العاملي ل�ش�ؤون الهجرة الدولية والتنمية
يف �أيلول�/سبتمرب  ،2006عقدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة احلوار الرفيع امل�ستوى ب�ش�أن الهجرة الدولية والتنمية
حي���ث ناق����ش �أكرث من  140بلد ًا ع�ض���و ًا التداعيات العاملية للهج���رة الدولية والتفاعل الإيجابي ب�ي�ن الهجرة والتنمية.
و�س��� ّلط هذا احلوار ال�ض���وء على العالقة الوثيقة بني �سيا�س���ات التنمية و�سيا�س���ات الهجرة ،كما �أكد من جديد على �أنَّ
احلوكمة اجليدة للهجرة قد ت�س���اهم يف التنمية و�أنَّ �سيا�سات التنمية يمُ كن �أن ت�ؤثر على الهجرة .وتزداد هذه العالقة
�أهمية مع تنامي الهجرة كل عام.
ونتيجة لهذه املناق�ش���ات� ،أعرب عدد كبري من الدول الأع�ض���اء يف الأمم املتحدة عن االهتمام مبوا�ص���لة احلوار حول
الهجرة والتنمية من خالل ندوة عاملية غري ر�سمية وتطوعية موجهة حكومي ًا.
ويف  9و 10و 11متوز/يوليه  ،2007عقد �أول اجتماع للمحفل العاملي ب�ش����أن الهجرة الدولية والتنمية يف بروك�س���ل .وقد
�سبق املناق�شات احلكومية التي ُنظمت يومي  10و 11متوز/يوليه اجتماع ملمثلي املجتمع املدين يف  9متوز/يوليه .و�ش ّكل
هذا بداية لعملية عاملية جديدة �ص ّممت لتعزيز الأثر الإيجابي للهجرة على التنمية (وللتنمية على الهجرة) من خالل
اعتماد نهج �سيا�س���اتي �أكرث ات�ساق ًا ،وحتديد ال�صكوك اجلديدة و�أف�ض���ل املمار�سات ،وتبادل املعارف والتجارب ب�ش�أن
الأ�ساليب والطرائق االبتكارية ،و�أخري ًا� ،إر�ساء روابط تعاونية بني خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية.
وعق���د االجتماع الثاين للمحفل من � 27إىل  30ت�ش���رين الأول�/أكتوبر  2008يف مانيال .وكان مو�ض���وعه الرئي�س���ي هو:
ُ
"حماية املهاجرين ومتكينهم من �أجل التنمية".
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�أما االجتماع الثالث للمحفل ،فقد عقد يومي  4و 5ت�ش���رين الثاين/نوفمرب  2009وكان مو�ض���وعه الرئي�سي هو "�إدراج
�سيا�سات الهجرة يف ا�سرتاتيجيات التنمية ل�صالح اجلميع".
 www.gfmd-fmmd.orgو www.gfmdathens2009.org

َمرجع ُمقترَ َ ح
الأمم املتحدة ،جلنة الأمن الب�شري .الأمن الب�شري الآن( .رقم املبيع .)03.III.U.2
يف � 1أيار/مايو  ،2003ق ّدم الرئي�س���ان امل�ش���اركان للجنة الأمن الب�ش���ري� ،س���اداكو �أوكاتا و�أمارتيا �سن ،تقرير
اللجنة �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
ويقرتح هذا التقرير �إطارا جديدا للأمن ير ّكز ب�ش���كل مبا�ش���ر وحمدد على الإن�س���ان .فالأمن الب�ش���ري يعني
حماية الب�ش���ر م���ن التهديدات اخلطرية واملتف�ش���ية ومتكينهم من الأخذ بزمام حياتهم .وهذا يقت�ض���ي توفري
فر�ص حقيقية للأ�شخا�ص ليعي�شوا يف �أمان وكرامة وليك�سبوا رزقهم.
ويف الوق���ت ال���ذي يرتاج���ع فيه تواف���ق الآراء ب�ش����أن معنى الأم���ن ،يتزايد اخلوف م���ن عدم قدرة امل�ؤ�س�س���ات
وال�سيا�سات القائمة على التعاي�ش مع ال�ضعف املتزايد الذي ي�شوب العمل اجلماعي للدول ومع تزايد امل�س�ؤوليات
العاملية .ومع ذلك ف�إنَّ فر�ص العمل على �إزالة كل �أ�ش���كال انعدام الأمن التي يواجهها النا�س هي الآن �أكرب من
�أيِّ وقت م�ضى.
وتر ّكز اللجنة على جمموعة من الق�ض���ايا املنف�ص���لة ،و�إن تكن مرتابطة ،فيما يتعلق بالنزاعات والفقر :حماية
الأ�ش���خا�ص خالل النزاعات وما بعد النزاعات والأ�ش���خا�ص املجربين على التنقل ،والتغلب على انعدام الأمن
االقت�ص���ادي ،و�ض���مان الرعاية ال�ص���حية الأ�سا�س���ية وكفالة التعليم للجميع .ويف هذا التقرير ،ت�ص���وغ اللجنة
تو�صيات و�أن�شطة للمتابعة.
وقد طرحت فكرة �إن�ش���اء جلنة م�س���تقلة للأمن الب�ش���ري خالل ق ّمة الأمم املتحدة للألفية ،وت�أ�س�س���ت اللجنة
عام  2001مببادرة من حكومة اليابان.
ويقرتح تقرير اللجنة ،الأمن الب�شري الآن ،و�ضع �إطار دويل للهجرة ي�شمل ،يف جملة م�سائل �أخرى:
 اتخ���اذ خطوات نحو حتقيق التنقل املنتظم والآمن للأ�ش���خا�ص ،مب���ا يف ذلك زيادة فر�ص الهجرة
وتقا�سم العبء بني الدول
 و�ضع معايري دولية و�إقليمية ب�ش�أن تن ّقل الأ�شخا�ص بني الدول وب�ش�أن حقوق املهاجرين وواجباتهم
 �صياغة ا�سرتاتيجيات ملكافحة جّ
االتار والتهريب وتنفيذ االتفاقات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة،
مع حماية حقوق ال�ضحايا
 احلماية من العن�صرية والتع�صب وانتهاكات حقوق الإن�سان الأخرى
 و�ضع �إطار عمل م�ؤ�س�سي
www.humansecurity-chs.org/finalreport/index.html
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الإطار الت�شريعي

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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ملحة عامة

تخ�ض ��ع التحقيق ��ات الت ��ي جترى يف خمتل ��ف الوالي ��ات الق�ضائي ��ة لأطر ت�شريعي ��ة متن ّوع ��ة .و�ضم ��ان احل�صول على
ال�صالحيات املنا�سبة واتّباع الإجراءات الت�شريعية قد ي�ش ّكالن ّ
حتدي ًا يف التحقيقات التي يجريها موظفو �إنفاذ القانون
الذين ي�سعون �إىل �إجراء حتقيقات تتّ�سم بالكفاءة �أو االبتكار يف تطبيق �أ�ساليب التحقيق.
ومتل ��ك بع� ��ض الواليات الق�ضائي ��ة ت�شريعات حم ّددة يف جمال مكافح ��ة تهريب املهاجرين ،يف حني ق ��د يج ّرم تهريب
املهاجري ��ن يف والي ��ات ق�ضائية �أخرى مبوجب القانون اجلنائي ،ال بل قد ال يكون ل ��دى واليات ق�ضائية �أخرى � ُّأي �صك
قان ��وين يج ��رم تهريب املهاجرين .ويف هذه احلالة الأخرية ،قد ي�ضطر �أع�ضاء النيابة العامة �إىل اال�ستناد �إىل جرائم
بديلة لكفالة �إدانة مه ّربي املهاجرين.
وحت ّدد الأداة  5الإطار الت�شريعي لتجرمي تهريب املهاجرين من �أجل الدول التي تريد �أن ت�ضع بروتوكول مكافحة تهريب
()1
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية،
املهاجري ��ن ع ��ن طريق الرب والبحر واجل ��وِّ ،
مو�ضع التطبيق العملي على امل�ستوى املحلي .وتنق�سم الأداة � 5إىل الأق�سام التالية:
ين�ص علي ��ه بروتوك ��ول مكافحة تهريب
 1-5يق� � ّدم ملح ��ة خاطف ��ة عن تعري ��ف تهريب املهاجرين وفق� � ًا ملا ّ
املهاجرين؛
 2-5يعر� ��ض ملختل ��ف الأفعال التي يج ��ب على الدول جترميه ��ا يف ت�شريعاتها الداخلية تنفي ��ذ ًا لربوتوكول
مكافح ��ة تهري ��ب املهاجرين ،وفق ًا للفق ��رة  1من املادة  6منه ،كم ��ا يو�صي ببع�ض املراج ��ع الق ّيمة التي ميكن
اال�ستعانة بها يف عملية جترمي تهريب املهاجرين يف الت�شريعات الداخلية؛
 3-5يو�ضح ال�سلوكيات التي ال ينبغي جترميها مبوجب بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين ،فيذ ِّكر َ
الدول
ب�ضرورة الت�أ ّكد من عدم وجود ت�شريعات جت ِّرم تلك ال�سلوكيات؛
 4-5يعر� ��ض بالتف�صي ��ل لبع�ض اجلرائم الأخرى التي قد ترتكب �أثناء عمليات تهريب املهاجرين والتي قد
ت�ضي ��ف تهم� � ًا �إىل تهمة جرائم التهري ��ب �أو ت�ستخدم كبديل عنها يف الواليات الق�ضائي ��ة التي ال متلك ت�شريع ًا
حمدد ًا ملكافحة تهريب املهاجرين؛
 5-5يذ ِّك ��ر ب�ض ��رورة التمييز ب�ي�ن جرمية االجتار بالأ�شخا� ��ص وجرمية تهريب املهاجري ��ن يف الت�شريعات
الداخلية ،ويكرر ذكر خمتلف �أركان هاتني اجلرميتني؛
 6-5يناق�ش ركن "عبور احلدود الوطنية"؛

( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2241الرقم .39574
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 7-5يناق� ��ش رك ��ن "اجلماعة الإجرامية املنظمة" ،وي�شرح هذا الق�سم م ��ع الق�سم � 6-5أعاله �أ�سباب عدم
اعتبار هذين الركنني �شرطني �أ�سا�سيني لإدانة مه ّربي املهاجرين مبوجب القانون الداخلي؛
 8-5يناق�ش �ضرورة �أن جت ِّرم الدول �أي�ض ًا الظروف امل�ش ّددة للعقوبة؛
 9-5ي�شرح م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية؛
 10-5ي�ش ّدد على فعالية جترمي غ�سل العائدات املت�أتّية من تهريب املهاجرين يف تعطيل عمليات التهريب؛
 11-5ي�ش� � ّدد عل ��ى املكان ��ة املركزية الت ��ي ت�شغلها اعتب ��ارات حقوق الإن�س ��ان يف ت�شريع ��ات مكافحة تهريب
املهاجرين مبوجب املادة �" 19شرط وقاية"؛
 12-5يق� � ّدم للم�ش ّرع�ي�ن بع�ض التوجيهات العملية ع ��ن طريق عر�ض خمتارات م ��ن ت�شريعات داخلية تعنى
مبكافحة تهريب املهاجرين �إىل خمتلف بلدان العامل.

1-5

تعريف تهريب املهاجرين

تن�ص املادة  3من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين على ما يلي:

"امل�صطلحات امل�ستخدمة
لأغرا�ض هذا الربوتوكول:
(�أ) ُيق�ص ��د بتعبري 'تهريب املهاجري ��ن' تدبري الدخول غري امل�شروع ل�شخ�ص م ��ا �إىل دولة طرف لي�س ذلك
ال�شخ�ص من رعاياها �أو من املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة،
على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى؛
(ب) ُيق�ص ��د بتعبري 'الدخ ��ول غري امل�شروع' عبور احلدود دون تق ّيد بال�ش ��روط الالزمة للدخول امل�شروع �إىل
الدولة امل�ستقبلة؛
(ج) ُيق�صد بتعبري 'وثيقة ال�سفر �أو الهوية املز ّورة' � ُّأي وثيقة �سفر �أو هوية:
(  )1تك ��ون ق ��د ز ِّورت �أو ح ِّورت حتوير ًا مادي ًا م ��ن جانب �أيِّ �شخ�ص غري ال�شخ� ��ص �أو اجلهاز املخ َّول
قانونا ب�إعداد �أو �إ�صدار وثيقة ال�سفر �أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
(�  )2أو تك ��ون قد �أُ�صدرت بطريقة غ�ي�ر �سليمة �أو ُح�صل عليها باالحتيال �أو الف�س ��اد �أو الإكراه �أو ب�أية
طريقة غري م�شروعة �أخرى؛
(�  )3أو ي�ستخدمها �شخ�ص غري �صاحبها ال�شرعي؛
(د) ُيق�صد بتعبري 'ال�سفينة' � ُّأي نوع من املركبات املائية ،مبا فيها املركبات الط َّوافة والطائرات املائية ،التي
ت�ستخدم �أو ميكن ا�ستخدامها كو�سيلة نقل فوق املاء ،با�ستثناء ال�سفن احلربية �أو �سفن دعم الأ�سطول �أو غريها
م ��ن ال�سفن التي متلكه ��ا �أو ت�شغلها �إحدى احلكومات وال ت�ستعمل ،يف الوقت احلا�ضر� ،إال يف خدمة حكومية غري
جتارية".

�أركان جرمية تهريب املهاجرين
تُع َّرف املادة  3من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين جرمية تهريب املهاجرين على �أنها تدبري الدخول غري امل�شروع
ل�شخ� ��ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذل ��ك ال�شخ�ص من رعاياها �أو من املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول
على منفعة مالية �أو مادية.
وللمزي ��د من املعلوم ��ات ،انظر الق�سم  8من الأداة  1املتعل ��ق ب�أركان جرمية تهريب املهاجري ��ن وال�سلوك املت�صل بها،
والق�سم  9من الأداة  1املتعلق بالأفعال التي ال ميكن اعتبارها تهريب ًا ملهاجرين.
3
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َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
الوطنية.
ميك ��ن االط�ل�اع على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ون� ��ص بروتوكول مكافحة
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
الوطنية ،يف املوقع ال�شبكي التايل:
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext
مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ةIssue Paper: A Short Introduction to Migrant .

 .Smugglingورقة مناق�شة :مقدمة وجيزة عن تهريب املهاجرين.
تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثلة عملية
على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائ ��ل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وه ��ي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخلي ��ارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تق ّدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

  2-5جترمي تهريب املهاجرين (الفقرة  1من املادة 6
من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين)
الغر�ض:
حت ّدد املادة  2من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين �أغرا�ض الربوتوكول الأ�سا�سية ،وهي:
منع تهريب املهاجرين ومكافحته
حماية حقوق املهاجرين املهربني
تعزيز التعاون بني الدول الأطراف

جترمي تهريب املهاجرين
يتع�ي�ن عل ��ى كل دولة طرف �أن جت� � ِّرم الأفعال التالية يف ح ��ال ارتكابها عمدا ومن �أجل احل�صول عل ��ى منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى:
 �أي �سل ��وك ي�ش� � ّكل تهريبا ملهاجري ��ن (تدبري الدخول غري امل�ش ��روع ل�شخ�ص ما �إىل دول ��ة طرف لي�س ذلك
ال�شخ� ��ص م ��ن رعاياها �أو من املقيمني الدائمني فيها من �أجل احل�صول عل ��ى منفعة مالية �أو منفعة مادية
�أخرى (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  3والفقرة �( 1أ) من املادة )6
 �إع ��داد وثيقة �سفر �أو هوية مز ّورة �أو تدبري احل�ص ��ول عليها �أو توفريها �أو حيازتها عندما يتم ذلك بغر�ض
التمكني من تهريب املهاجرين (الفقرة ( 1ب) من املادة )6
 متكني �شخ�ص ،لي�س مواطنا �أو مقيما دائم ًا يف بلد معني ،من البقاء فيه دون تق ّيد بال�شروط الالزمة للبقاء
امل�شروع فيه با�ستخدام و�سائل غري م�شروعة (الفقرة ( 1ج) من املادة )6
تنظيم �أو توجيه � ٍّأي من اجلرائم املذكورة �أعاله (الفقرة ( 2ج) من املادة )6
 ال�شروع يف ارتكاب � ٍّأي من الأفعال املج ّرمة �أعاله ،رهنا باملفاهيم الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف
(الفقرة �( 2أ) من املادة )6
امل�ساهمة ك�شريك يف � ٍّأي من الأفعال املج ّرمة �أعاله (الفقرة ( 2ب) من املادة )6
ويتعني �أي�ضا على كل دولة طرف:
يرجح �أن يع ّر�ض للخط ��ر �أو يع ّر�ض للخطر فعال املهاجرين املعنيني �أو يع ّر�ضهم
 �أن تق� � ّرر اعتبار �أيِّ �سلوك ّ
ملعاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ظروفا م�ش ّددة للعقوبة يف الأفعال املج ّرمة �أعاله (الفقرة  3من املادة )6
�أن تطبق عدة �أحكام من �أحكام االتفاقية على هذا ال�سلوك (الفقرتان  2و 3من املادة )1
وم ��ن امله ��م الت�شديد على ح�صر التجرمي يف �سل ��وك الأ�شخا�ص الذين ينتفعون مالي ًا �أو مادي� � ًا من تهريب املهاجرين.
وي�شدد "تقرير اللجنة املخ�ص�صة لو�ضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية عن �أعمال دوراتها من الأوىل
�إىل احلادي ��ة ع�ش ��رة� :إ�ضافة—ملحوظات تف�سريي ��ة للوثائق الر�سمية (الأعمال التح�ضريي ��ة) لعملية التفاو�ض حول
5
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اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوك ��والت امللحقة به ��ا" ()A/55/383/Add.1
عل ��ى �ضرورة ع ��دم جترمي �أن�شطة �أفراد الأ�س ��رة �أو �أفراد اجلماعات غري احلكومية �أو الديني ��ة الذين يوفرون الدعم
للمهاجرين بدوافع �إن�سانية( .انظر املادة  ،5والفقرة  4من املادة  6من الربوتوكول).
وتن�ص املادة  5بو�ضوح على عدم حتميل املهاجرين غري ال�شرعيني امل�س�ؤولية عن تهريبهم.
املبي
"ال ي�صب ��ح املهاجرون عر�ضة للمالحقة اجلنائية مبقت�ضى هذا الربوتوك ��ول ،نظر ًا لكونهم هدف ًا لل�سلوك نّ
يف املادة  6من هذا الربوتوكول".
وجت ��در الإ�ش ��ارة �إىل �أنَّ املتطلبات الواردة �أعاله متثل احلد الأدنى� .إذ ميكن �أن تك ��ون التدابري املحلية �أو�سع نطاقا �أو
�أ�شد �صرامة مما يتطلبه الربوتوكول ب�شرط الوفاء بجميع االلتزامات املحددة فيه.
وق ��د تك ��ون اخلطوات التي يل ��زم اتخاذها جلع ��ل الت�شريعات الوطنية متوافق ��ة مع هذه ال�صك ��وك الدولية على درجة
عالي ��ة م ��ن التعقي ��د بح�س ��ب الو�ض ��ع الراه ��ن للقان ��ون الوطني .وق ��د �أعد مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخدرات
واجلرمي ��ة (املكت ��ب) �أدلة ت�شريعية لال�ستن ��اد �إليها يف هذه العملي ��ة وتي�سريها .وميكن �أي�ض ًا طل ��ب امل�ساعدة التقنية
من املكتب.

توجيهات للم�شرعني م�ستقاة من القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين
الذي �أعده مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
يق ��دم الف�صل الثاين من القان ��ون النموذجي ملكافحة تهري ��ب املهاجرين ال�صادر عن املكت ��ب توجيهات ب�ش�أن جترمي
تهريب املهاجرين:
فبموج ��ب املادة  6م ��ن بروتوكول مكافحة تهري ��ب املهاجرين ،يتعني عل ��ى الدول الأطراف جترمي بع� ��ض ال�سلوكيات.
ونقطة االنطالق لفهم هذا الواجب هي املادة  3من الربوتوكول التي تع ّرف "تهريب املهاجرين" على النحو التايل:
"تدب�ي�ر الدخ ��ول غ�ي�ر امل�شروع ل�شخ� ��ص ما �إىل دولة ط ��رف لي�س ذلك ال�شخ� ��ص من رعاياه ��ا �أو من املقيمني
الدائم�ي�ن فيه ��ا ،وذلك من �أجل احل�ص ��ول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على منفع ��ة مالية �أو منفعة مادية
�أخرى".
وم ��ن امله ��م �إدراك �أنَّ هذه الإ�ش ��ارة الواردة يف التعريف �إىل "منفع ��ة مالية �أو منفعة مادية �أخ ��رى" �إمنا هي للت�شديد
عل ��ى �أنَّ املق�ص ��ود هو �أنَّ التجرمي يقع على �أن�شطة اجلماعات الإجرامية املنظمة التي تعمل لغر�ض الربح ،وال يقع على
�أن�شط ��ة الذين يوفرون الدع ��م للمهاجرين بدوافع �إن�ساني ��ة �أو ب�سبب �صالت عائلية وثيق ��ة .ومثلما ورد يف امللحوظات
التف�سريي ��ة لعملي ��ة التفاو�ض حول الربوتوكول ،لي�س الق�صد من الربوتوكول جت ��رمي �أن�شطة �أفراد الأ�سرة �أو جماعات
دعم كاملنظمات الدينية �أو غري احلكومية (الفقرات  90-88من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
وباخت�صار ،يتعني على الدول الأطراف ،وفق ًا للمادة  6من الربوتوكول ،جترمي ال�سلوكيات التالية:
تهريب املهاجرين (الفقرة �( 1أ) من املادة )6
 متكني �شخ�ص ،لي�س مواطنا �أو مقيما دائم ًا يف الدولة املعنية ،من البقاء فيها دون تق ّيد بال�شروط الالزمة
للبقاء امل�شروع يف تلك الدولة با�ستخدام و�سائل غري م�شروعة (الفقرة ( 1ج) من املادة )6
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 �إع ��داد وثيقة �سفر �أو هوية مز ّورة �أو تدبري احل�ص ��ول عليها �أو توفريها �أو حيازتها عندما يتم ذلك بغر�ض
التمكني من تهريب املهاجرين (الفقرة ( 1ب) من املادة )6
تنظيم �أو توجيه � ٍّأي من اجلرائم املذكورة �أعاله (الفقرة ( 2ج) من املادة )6
 ال�شروع يف ارتكاب � ٍّأي من الأفعال املج ّرمة �أعاله ،رهنا باملفاهيم الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف
(الفقرة �( 2أ) من املادة )6
 امل�ساهم ��ة ك�شريك يف � ٍّأي م ��ن الأفعال املج ّرمة �أعاله ،رهن ��ا باملفاهيم الأ�سا�سية للنظ ��ام القانوين للدولة
الطرف (الفقرة ( 2ب) من املادة )6
وم ��ن امله ��م �أ ّال يغي ��ب عن بال �صائغ ��ي الت�شريعات �أنَّ امل ��ادة  5تن�ص على ع ��دم مالحقة املهاجري ��ن جنائي ًا مبقت�ضى
بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين نظر ًا لكونهم هدف ًا لل�سلوك املبني يف املادة  6من الربوتوكول .ولهذا ،يجب االنتباه
�إىل �أنَّ جميع الأحكام املتعلقة بالأفعال املج ّرمة امل�سنونة �إنفاذ ًا للربوتوكول يجب �أن ت�ستهدف مهربي املهاجرين ولي�س
الأ�شخا�ص امله َّربني.
و�أخ�ي�ر ًا ،يجدر التنويه �أي�ض ًا �إىل �أنَّ الالجئني غالب ًا م ��ا يعولون على املهربني للهروب من حاالت ا�ضطهاد �أو انتهاكات
خط�ي�رة حلق ��وق الإن�سان �أو نزاعات ،فال ينبغي جت ��رمي ا�ستعانتهم مبهربني �أو دخولهم غ�ي�ر القانوين (املادة  31من
االتفاقي ��ة املتعلقة بو�ضع الالجئني )2(،واملادة  19من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين)( .دليل التدريب الأ�سا�سي
عل ��ى التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه ال�ص ��ادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية (املرتقب)).

م�سائل ينبغي مراعاتها عند �صوغ الت�شريعات
ال يوج ��د طريقة �صوغ مثالي ��ة وحيدة جلعل هذه االلتزامات نافذة� ،إذ ميكن الوفاء به ��ا عرب �صياغات متنوعة للقانون
الوطني ،ب�شرط �إثبات الأركان الرئي�سية لهذه اجلرائم.
فيمك ��ن ،عل ��ى �سبيل املث ��ال� ،صوغ �أحكام �شاملة ب�ش�أن ه ��ذه اجلرائم ال تنح�صر يف تهريب املهاجري ��ن بل ت�شمل �أي�ض ًا
جرمي ��ة متكني �شخ�ص من الإقامة غ�ي�ر القانونية واجلرائم املتعلقة بالوثائق .ويعود الأمر �إىل املدعي العام يف حتديد
�أركان اجلرمية اخلا�ضعة للمالحقة الق�ضائية ح�سب احلالة .ولتحديد اجلرمية ال�شاملة مزاياه ،منها �ضمان �أن تكون
عملية التهريب م�شمولة ب�أكملها دون ترك ثغرات تف�صل بني اجلرائم.
وميك ��ن ،كح ��ل بديل ،القبول متام ًا ب�صوغ �أح ��كام لثالث جرائم منف�صلة :جرمية تهري ��ب املهاجرين ،وجرمية متكني
�شخ�ص من الإقامة غري القانونية ،واجلرائم املتعلقة بالوثائق .ومع ذلك ،ينبغي االنتباه �إىل �ضرورة كفالة عدم وجود
ثغ ��رات تف�صل بني خمتلف �أ�شكال ال�سلوكيات .ورمبا ينبغ ��ي �أي�ضا االنتباه �إىل م�سائل من قبيل ما �إذا كانت جرمية ما
متعلق ��ة بوثائق مز ّورة م�شمولة بالأح ��كام اخلا�صة بجرمية تهريب املهاجرين و�أحكام اجلرمي ��ة املتعلقة بالوثائق على
ال�سواء� ،أم ال.
وينبغ ��ي �أن تنظ ��ر ال ��دول فيما �إذا كان من ال�ض ��روري للأحكام الت�شريعي ��ة �أن مت ّيز بني ال�ش ��روع يف ارتكاب اجلرمية
وارتكابه ��ا فع�ل ً�ا .وعلى الرغ ��م من �إ�شارة الربوتوك ��ول �إىل "ال�شروع يف ارتكاب جرم" ،فال ي�ش�ت�رط �أن ين�ص القانون
الوطن ��ي عل ��ى مثل هذا التمييز .ب ��ل وقد يكون من الأف�ضل ،ا�ستناد ًا �إىل بع�ض اجلوان ��ب العملية� ،أن ي�شمل حكم واحد
التح�ض�ي�ر لتهريب املهاجرين وال�شروع يف تهريب املهاجرين واالرتكاب الفعلي للجرم .فعلى �سبيل املثال ،عندما يردع
وجود مكثف حلر�س ال�سواحل امله ّربني عن دخول بلد ما عن طريق البحر ،ف�إنهم يلج�ؤون �إىل مرافقة املهاجرين حتى
ي�صبح ��وا عل ��ى مقربة من الرب فيلق ��ون بهم يف البحر على �أ�سا�س �أنهم �إما �سي�سبحون حت ��ى ي�صلوا �إىل ال�شاطئ �أو �أنَّ
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،189الرقم .2545
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حر� ��س ال�سواحل �سينقذونهم .ويف حاالت كهذه يحاول حر�س ال�سواحل املبادرة �إىل التدخل للحيلولة دون وقوع خ�سائر
يف الأرواح .فه ��ل ينبغ ��ي اعتبار ه ��ذه احلاالت �شروعا يف تهريب مهاجرين؟ حيث ميكن الق ��ول �إنَّ اجلرمية مل تقع� ،إذ
مل يح ��دث دخ ��ول غري قانوين .ولذلك ،ميكن القول �إنه قد يكون م ��ن الأف�ضل �أن ي�شمل احلكم املتعلق باجلرمية عملية
التهريب ب�أكملها (بدء ًا بالتح�ضريات وانتها ًء بالتنفيذ الفعلي).
غري �أنَّ هذه امل�س�ألة يجب �أن حت�سم وفق ًا ملا هو معمول به حملي ًا يف جمال �صوغ الت�شريعات ،وذلك نظر ًا الختالف ال ُن ُهج
التنظيمية املتعلقة مبفاهيم التح�ضري الرتكاب اجلرمية وال�شروع يف ارتكابها من دولة �إىل �أخرى.
فف ��ي بع� ��ض الوالي ��ات الق�ضائية ،ميكن جت ��رمي التح�ضري الرتكاب جرمية .وعل ��ى �سبيل املثال ،ين� ��ص قانون مكافحة
االجت ��ار بالأ�شخا� ��ص  B.E. 2551يف تايلند على �أنَّ كل من ّ
يح�ضر الرتكاب جرمية مبوجب البند ( 6من قانون االجتار
بالأ�شخا� ��ص) يعاقب بثلث مدة العقوبة املن�صو�ص عليها ب�ش�أن هذه اجلرمية .وميكن النظر يف هذا الأمر كخيار مفيد
يف حال ات�ساقه مع القوانني الوطنية املعمول بها.
و�أخ�ي�ر ًا ،عل ��ى الرغم م ��ن �أنَّ الربوتوكول ي�ش�ي�ر �إىل "الدخول غري امل�ش ��روع ل�شخ�ص ما �إىل دولة ط ��رف" ،فقد يكون
م ��ن الأف�ض ��ل الإ�ش ��ارة �إىل الدخول غري امل�ش ��روع ل�شخ�ص ما �إىل �أيِّ دول ��ة ،تفادي ًا لق�صر نط ��اق اجلرمية على الدول
الأطراف الأخرى يف الربوتوكول .وعند اتخاذ قرار يف هذا ال�ش�أن ،من املهم ا�ستذكار �أنَّ عدد ًا من الدول قد اتبع فع ًال
ه ��ذه الطريقة يف �صوغ الأحكام املتعلقة بالأفعال املج ّرمة ،مث ��ل �أ�سرتاليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا
ال�شمالي ��ة .ويف ح ��ال عدم ت�شابه اجلرم يف بلدي امل�صدر والعبور على الأخ�ص ،قد ت�ب�رز م�سائل ب�ش�أن عدم ازدواجية
التجرمي الالزم لدعم تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو ت�سليم املجرمني.

العالقة باجلرائم املن�صو�ص عليها يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
�إ�ضافة �إىل اجلرائم الأ�سا�سية املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول ،يجب القيام مبا يلزم لكي جت ِّرم القوانني الوطنية على
النح ��و املنا�س ��ب ك ًال من امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة (املادة  5من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)؛ وغ�سل عائدات
اجلرائ ��م (املادة )6؛ والف�ساد (املادة )8؛ وعرقلة �سري العدال ��ة (املادة  .)23ويجب ،عالوة على ذلك ،اتخاذ تدابري
لإثب ��ات م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية (املادة  .)10ويعكف مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية حاليا ،يف
�سياق �إعداده قانون ًا منوذجي ًا لإعمال االتفاقية ،على و�ضع ممار�سات ف�ضلى و�أحكام منوذجية لتنفيذ هذه املواد.
ولالط�ل�اع على م ��واد التجرمي النموذجية ملكافح ��ة تهريب املهاجرين ال ��واردة يف القانون النموذج ��ي للمكتب ،انظر
الق�سم � 12-5أدناه.

ممار�سات واعدة
ّ
لالطالع على منـاذج عن الت�شــريعات الوطنية التي جت ِّرم تهريب املهاجرين ،انظر الق�سم .12-5

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext
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الأمم املتحدة� .إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين.
�إط ��ار العم ��ل هذا هو �أداة للم�ساعدة التقنية ترمي �إىل م�ساعدة الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة على التنفيذ
املكمل التفاقية اجلرمية َّ
املنظمة .ويت�أ ّلف هذا الإطار من جزء
الفعل ��ي لربوتوكول مكافحة تهريب املهاجرينِّ ،
�س ��ردي يق� � ّدم عر�ض ��ا لأهم التحديات يف تنفي ��ذ الربوتوكول ،وجمموع ��ة جداول تعر� ��ض التدابري التي ميكن
اتخاذها لدعم التنفيذ.
ويج ��ري حالي ��ا �إع ��داد ه ��ذا الإط ��ار .وللح�ص ��ول عل ��ى مزي ��د م ��ن املعلوم ��اتُ ،يرجى زي ��ارة املوق ��ع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ةIssue Paper: A Short Introduction to Migrant .

 .Smugglingورقة مناق�شة :مقدمة وجيزة عن تهريب املهاجرين.

تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة
على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت املك ّمل ��ة لها �أو تنفيذها ،مبا فيه ��ا بروتوكول مكافحة
تهريب املهاجرين.
ومع �أنَّ الأدلة الت�شريعية موجهة �أ�سا�س ًا �إىل �صانعي ال�سيا�سات وامل�شرعني يف الدول التي ت�ستعد للت�صديق على
االتفاقية وبروتوكوالتها وتنفيذها� ،إال �أنها توفر �أي�ض ًا قاعدة مفيدة مل�شاريع امل�ساعدة التقنية الثنائية وغريها
من املبادرات الرامية �إىل تو�سيع نطاق الت�صديق على هذه ال�صكوك القانونية الهامة وتنفيذها.
وتراع ��ي هذه الأدلة الت�شريعي ��ة �شتى الأعراف القانونية وم�ستويات التط ��ور امل�ؤ�س�سي ،كما �أنها تقدم خيارات
تنفي ��ذ ،حيثم ��ا وجدت .غري �أنَّ هذه الأدلة ال تتن ��اول جميع �أحكام االتفاقية وبروتوكوالته ��ا لأنها معدة �أ�سا�س ًا
ال�ستخدام ��ات وا�ضعي الت�شريعات ،ب ��ل تركز على الأحكام التي تتطلب �إجراء تغي�ي�رات ت�شريعية و�/أو تتطلب
تنفي ��ذ تداب�ي�ر قبل تطبيق اتفاقية اجلرمي ��ة َّ
املنظمة �أو �أحد بروتوكوالتها على الدول ��ة الطرف املعنية �أو �أثناء
ذلك التطبيق.
وحتدد الأدلة الت�شريعية املتطلبات الأ�سا�سية لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها ،وامل�سائل التي يجب على كل
دولة طرف �أن تعنى بها؛ كما �أنها تقدم طائفة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنية
مراعاته ��ا عند و�ضع الت�شريعات الالزم ��ة لتنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها .وال ت�شم ��ل الأدلة الت�شريعية �أحكام
االتفاقية والربوتوكوالت التي ال تت�ضمن التزامات بالتنفيذ الت�شريعي.
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وميكن االطالع على الأدلة الت�شريعية على املوقع التايل:
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين.
يعك ��ف مكت ��ب الأمم املتحدة املعن ��ي باملخدرات واجلرمية على �إع ��داد قانون منوذجي ب�ش� ��أن مكافحة تهريب
املهاجري ��ن من �أجل م�ساعدة ال ��دول يف تنفيذ الأحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين املك ِّمل
التفاقي ��ة اجلرمية َّ
املنظمة .ويهدف هذا القانون �إىل تي�سري ا�ستعرا� ��ض الت�شريعات القائمة وتعديلها واعتماد
ت�شريعات جديدة .وال ينح�صر نطاق هذا القانون يف م�سائل جترمي تهريب املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة ،بل
يتناول �أي�ض ًا امل�ساعدة املقدمة �إىل ال�ضحايا مبختلف جوانبها ،والتعاون فيما بني خمتلف ال�سلطات احلكومية
واملنظم ��ات غري احلكومية .وي�صاحب كل حكم من �أحكام ه ��ذا القانون تعليق مف�صل يتيح للم�شرعني ،ح�سب
االقت�ضاء ،عدة خيارات وم�صادر قانونية و�أمثلة.
وهذا القانون النموذجي هو قيد الإعداد حالي ًا .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

القانون النموذجي املعني بتجرمي تهريب الأ�شخا�ص ال�صادر عن عملية بايل
عملية بايل هي جتمع طوعي غري ملزم يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ .ويهدف هذا التجمع �إىل حتقيق جملة
�أمور منها حت�سني التعاون الإقليمي والدويل يف مكافحة تهريب املهاجرين و�سنّ ت�شريعات جت ِّرم تهريبهم.
وتق� � ّدم عملي ��ة بايل ،له ��ذا الغر�ض ،قانون� � ًا منوذجي ًا يعنى بتج ��رمي تهريب الأ�شخا�ص ،وهو مت ��اح على املوقع
ال�شبكي التايل:
www.baliprocess.net/files/Legislation/Model%20law%20-%20people%20smuggling%20-%20
final.pdf

ويوجد املزيد من املعلومات عن قوانني عملية بايل النموذجية يف املوقع التايل:
www.baliprocess.net/index.asp?PageID=2145831427

وعالوة على واجب جترمي تهريب املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة ،يطلب بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
�أي�ض ًا من الدول اتخاذ تدابري ب�ش�أن ما يلي:
 تقدمي امل�ساعدة واحلماية للمهاجرين امله َّربني .وملزيد من املعلومات عن هذه امل�س�ألة ،انظر الق�سم
 1من الأداة .8
الإعادة �إىل الوطن .وملزيد من املعلومات عن هذه امل�س�ألة ،انظر الق�سم  23من الأداة .،7
عدم الإعادة ق�سر ًا .وملزيد من املعلومات عن هذه امل�س�ألة ،انظر الق�سم  11من الأداة .،8
الوقاية .وملزيد من املعلومات عن هذه امل�س�ألة ،انظر الق�سم  1من الأداة .9
 متطلب ��ات التعاون وامل�ساع ��دة .وملزيد من املعلومات ع ��ن هذه امل�س�ألة ،انظ ��ر الق�سمني  1و 11من
الأداة .6

  3-5عدم التجرمي (املادة  5من
بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين)
ال يج ِّرم بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين:
 �أن�شطة �أفراد الأ�سرة �أو غريهم من اجلماعات التي تهرب �شخ�ص ًا (�أو متكنه من الإقامة �أو تي�سر له ذلك)
دون وجود دافع احل�صول على منفعة
الهجرة غري النظامية
�سلوك املهاجرين الذين ال يهربون �آخرين
ومن املهم جد ًا تذكر �أنَّ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين ال يجرم ب�أيِّ حال من الأحوال املهاجرين �أنف�سهم لكونهم
ه ِّربوا ،وذلك مبوجب املادة  5من الربوتوكول التي تن�ص على ما يلي:
"ال ي�صب ��ح املهاجرون عر�ضة للمالحقة اجلنائية مبقت�ضى ه ��ذا الربوتوكول ،نظر ًا لكونهم هدف ًا لل�سلوك املبني
يف املادة  6من هذا الربوتوكول".
�أي �أن ��ه ال ميك ��ن توجيه تهمة ارتكاب جرمي ��ة التهريب �إىل �شخ�ص ما ملجرد �أنه هُ ـ ِّرب .ولكنَّ هذا ال يعني عدم �إمكانية
مالحقة ذلك ال�شخ�ص ق�ضائي ًا لتهريبه �آخرين� ،أو الرتكابه � َّأي جرمية �أخرى.
وكان ق�صد وا�ضعي بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين تطبيق اجلزاءات املن�صو�ص عليها يف الربوتوكول على �أن�شطة
تهري ��ب املهاجرين التي تقوم بها جماعات �إجرامي ��ة منظمة ولي�س على الهجرة بحد ذاتها ،حتى يف حاالت الدخول �أو
الإقامة التي تعد خمالفة للقانون مبوجب قوانني الدولة املعنية (انظر املادة  5والفقرة  4من املادة  6من الربوتوكول).
وق ��د يعت�ب�ر الدخول غري امل�شروع جرمية يف بع� ��ض البلدان� ،إال �أنه ال يعد �شك ًال من �أ�ش ��كال اجلرمية َّ
املنظمة وبالتايل
ف�ل�ا يقع �ضمن نطاق االتفاقية وبروتوكوالتها .ويف املقابل ،يع ��د قيام جماعة �إجرامية منظمة بتدبري دخول مهاجرين
�أو �إقامته ��م عل ��ى نحو غري م�شروع (وهو ما يعت�ب�ر ،وفق ًا للتعريف امل�ستخدم ،ارتكاب� � ًا جلرمية من �أجل احل�صول على
منفع ��ة مالي ��ة �أو منفعة مادية �أخرى) �شك ًال خطري ًا من �أ�شكال اجلرمية َّ
املنظم ��ة العابرة للحدود الوطنية ،وهو بذلك
ميثل حمور الرتكيز الأ�سا�سي للربوتوكول.
وتتمث ��ل ال�سيا�سة اجلوهرية التي يحددها الربوتوكول يف كون تهري ��ب املهاجرين ،ولي�س الهجرة بحد ذاتها ،هو حمور
تركيز التجرمي �إ�ضافة لغريه من املتطلبات .ويتخذ الربوتوكول موقف ًا حمايد ًا ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي توجيه �أيِّ اتهامات
جنائي ��ة للأ�شخا� ��ص الذين يهاجرون على نحو غري م�شروع ،وتكفل املادة  5ب�أال يف�سر � ُّأي بند من بنود الربوتوكول على
�أن ��ه يق�ض ��ي بتجرمي املهاجري ��ن �أو جترمي ال�سلوك الذي يرج ��ح �أن ي�صدر عن املهاجرين مقارن ��ة ب�أع�ضاء اجلماعات
الإجرامية املنظمة �أو ال�شركاء فيها.
ويف الوق ��ت ذات ��ه ،تكفل الفقرة  4من امل ��ادة  6ب�أال يحد � ُّأي بند من بنود الربوتوكول من احلقوق القائمة التي تتمتع بها
كل دولة طرف ب�ش�أن
"اتخاذ تدابري �ضد �أيِّ �شخ�ص يعد �سلوكه جرم ًا مبقت�ضى قانونها الداخلي".
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َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين
�أع ��د مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية القانون النموذج ��ي املعني مبكافحة تهريب املهاجرين
املكمل التفاقية
م ��ن �أج ��ل م�ساعدة الدول يف تنفيذ الأحكام ال ��واردة يف بروتوكول مكافحة تهري ��ب املهاجرين ِّ
اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة عرب الوطني ��ة .ويهدف هذا القان ��ون �إىل تي�سري ا�ستعرا� ��ض الت�شريع ��ات القائمة وتعديلها
واعتم ��اد ت�شريع ��ات جدي ��دة .وال ينح�صر نطاق هذا القان ��ون يف م�سائل جترمي تهري ��ب املهاجرين واجلرائم
ذات ال�صل ��ة ،بل يتن ��اول �أي�ض ًا امل�ساعدة املقدم ��ة �إىل ال�ضحايا مبختلف جوانبها ،والتع ��اون فيما بني خمتلف
ال�سلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية .وي�صاحب كل حكم من �أحكام هذا القانون تعليق مف�صل يتيح
للم�ش ّرعني ،ح�سب االقت�ضاء ،عدة خيارات وم�صادر قانونية و�أمثلة.
وتتن ��اول املادة  9من هذا امل�صدر امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية للمهاجرين املهربني .وتق ��دم بروتوكو ًال اختياري ًا ين�ص
على ما يلي:
"م ��ع ع ��دم امل�سا�س بوجوب تطبيق قوانني �أخرى جت� � ِّرم الأفعال اجلنائية ،ال ي�صب ��ح املهاجرون عر�ضة
للمالحق ��ة اجلنائي ��ة مبقت�ضى هذا القانون نظرا لكونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف الف�صل الثاين من هذا
القانون".
ويج ��ري حاليا �إعداد هذا القانون النموذجي .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومهرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونُهُج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سري ��ة ،واال�ستخبارات ،وامل�سائ ��ل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة  7امل�سائل الت�شريعية مبا فيها م�س�ألة عدم التجرمي.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية

الأداة  -5الإطار الت�شريعي

لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائل الت ��ي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وه ��ي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخليارات والأمثلة الت ��ي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريية للمفاو�ض ��ات من �أجل �إع ��داد اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.06.V.5
اله ��دف من ن�ش ��ر الأعمال التح�ضريية (الوثائ ��ق الر�سمية) للمفاو�ضات حول اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية والربوتوك ��والت امللحقة بها ه ��و التو�صل �إىل فه ��م �أف�ضل و�أعم ��ق لالتفاقية
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّبع املن�شور تق ��دم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولية املفتوح ��ة باب الع�ضوية املخ�ص�صة
لغر� ��ض و�ضع اتفاقية ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية ،التي �أن�ش�أتها اجلمعي ��ة العامة مبوجب قرارها
 111/53امل� ��ؤرخ  9كان ��ون الأول/دي�سمرب  1998وح ��ددت واليتها يف قرارها  114/53امل� ��ؤرخ  9كانون الأول/
دي�سمرب  ،1998وطلبت منها تقدمي الن�ص النهائي لالتفاقية والربوتوكوالت امللحقة بها مبا�شرة �إىل اجلمعية
العامة بغية اعتماده (القرار .)126/54
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

13

جرائم �أخرى مت�صلة بتهريب املهاجرين

4-5

م ��ن املرج ��ح جد ًا �أن ترتكب جرائ ��م �أخرى يف �سياق جرمية تهري ��ب مهاجرين .و قد ي�ضطر املحق ��ق ،ح�سب القوانني
وال�سيا�س ��ات الوطني ��ة� ،إىل التحقي ��ق يف جميع ه ��ذه اجلرائم .وكبديل عن ذل ��ك ،ميكن للمحقق �أن ي�سع ��ى �إىل �إثبات
ارتكاب جرائم �أخرى عندما ي�ستحيل �إثبات جرمية تهريب املهاجرين بجميع مكوناتها.
وما عدا ذلك ،قد ال توجد ت�شريعات وطنية جت ِّرم عملية تهريب املهاجرين بعينها .ويف هذه احلالة ،ميكن اال�ستعا�ضة
عن ذلك بالتحقيق يف ارتكاب جرائم �أخرى ومقا�ضاة مرتكبيها.
وتب�ي�ن القائم ��ة ال ��واردة �أدناه بع�ض اجلرائم التي ق ��د ترتكب يف �سياق تهري ��ب املهاجرين ،ولكنها لي�س ��ت �شاملة بكل
ت�أكيد .وال ُيزعم �أنَّ هذه القائمة جامعة مانعة وال �أنها تتناول جميع النظم القانونية والقوانني الوطنية .فالغر�ض منها
مق�ص ��ور عل ��ى لفت االنتباه �إىل �أنَّ جرائم �أخرى ترتكب �إ�ضافة �إىل جرمية تهريب املهاجرين ويلزم االنتباه �إليها و�أنها
قد تكون مفيدة يف �ضمان مقا�ضاة مهربي املهاجرين.

اجلرائم املت�صلة بالنقل
نقل ب�ضائع يف مركبة دون الت�صريح بها
االحتيال يف و�صف ال�شحنة �أو الهوية عند احلدود

اجلرائم املت�صلة بالوثائق وجرائم الغ�ش

تزوير الوثائق �أو تزييفها
االحتيال يف التعامل (جوازات �سفر م�سروقة على �سبيل املثال)

اجلرائم املت�صلة بالهجرة

الدخول ال�س ّري
الإدالء بت�صريحات كاذبة ل�ضابط احلدود
�إيواء مرتكب جرمية هجرة
عدم دفع كفالة الهجرة

جرائم الغ�ش

غ�سل الأموال
ال�سرقة (جلوازات �سفر مث ًال)
التزوير
اخلداع
االحتيال
14
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الف�ساد
ا�ستغالل املن�صب

جنايات �أخرى

القتل العمد
القتل غري العمد
االعتداء
ال�سجن �أو احلب�س التع�سفي
االختطاف
اجلرائم املت�صلة باملخدرات (حيازتها �أو الإمداد �أو االجتار بها)
الزواج ال�صوري
احلنث (يف ق�ضايا الزواج)
اجلمع بني زوجتني �أو زوجني (يف ق�ضايا الزواج)
االجتار بالأ�شخا�ص
امل�شاركة يف جماعة �إجرامية ّ
منظمة
الإيذاء �أو الإ�صابة اجل�سدية
اجلرائم اجلن�سية
التعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة
جرائم الأ�سلحة
تعري�ض حياة الأفراد للخطر مبا فيه �إهدار للكرامة
عرقلة �سري العدالة
التدخل يف �ش�ؤون ال�شهود

َمرجع ُمق َ
رتح
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائط ال ��واردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة عملية
ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق عديدة يف
جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة  7اجلرائم الأخرى التي ميكن ا�ستخدامها يف مقا�ضاة املهربني.
ويج ��ري حالي ��ا �إع ��داد ه ��ذا املن�ش ��ور .وللح�ص ��ول عل ��ى مزيد م ��ن املعلوم ��اتُ ،يرجى زي ��ارة املوق ��ع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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  5-5التمييز بني االجتار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين
عند �سنّ ت�شريعات لتجرمي تهريب املهاجرين ،من املهم الت�أكد من متييزه عن االجتار بالأ�شخا�ص التي ينبغي جترميه
�أي�ض ًا.
فالربوتوكوالت املكملة التفاقية اجلرمية َّ
املنظمة تورد تعريفني منف�صلني جلرمية االجتار بالأ�شخا�ص وجرمية تهريب
املهاجرين ،وترد اجلرميتان يف �صكني خمتلفني .ويعود ذلك �إىل �أوجه االختالف امله ّمة جد ًا بني اجلرميتني.
وهناك ثالثة �أ�سباب رئي�سية ل�صوغ ت�شريعني منف�صلني ُيعنيان بهاتني اجلرميتني اخلطريتني:
اختالف الأركان املك ِّونة لكل من اجلرميتني.
تباين الإجراء املطلوب من ال�سلطات اتخاذه ح�سب نوع اجلرمية.
وجود تبعات خطرية تتوقف على ما �إذا اعترب ال�شخ�ص مهاجر ًا مه َّرب ًا �أم �ضحية اجتار.
ومن الناحية العملية ،قد ي�صعب التمييز بني حالة اجتار وحالة تهريب لع ّدة �أ�سباب:
قد يتحول املهاجرون امله َّربون �إىل �ضحايا اجتار.
قد يعمل املتجرون �أي�ض ًا كمهربني وي�ستخدمون الدروب ذاتها لالجتار وللتهريب مع ًا.
قد تكون ظروف امله َّربني من ال�سوء مبا ي�صعب معه الت�صديق ب�أنهم �أعطوا موافقتهم.
وم ��ع ذلك ،فهن ��اك اختالفات رئي�سية بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجري ��ن ينبغي مراعاتاه يف الت�شريعات كما
هو مبني يف اجلدول � 1أدناه.
اجلدول �  -1أوجه االختالف الرئي�سية بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين

الركن
املوافقة

تهريب املهاجرين
غالب ًا ما يوافق املهاجرون املهربون
على تهريبهم (على الرغم من �أنهم
قد ي�سحبون موافقتهم الحقا).

الطابع عرب الوطني ينطوي التهريب على عبور حدود
بلد ما ودخول بلد �آخر على
نحو غري قانوين.

االجتار بالأ�شخا�ص
ال يعطي �ضحايا االجتار موافقتهم �أو ال قيمة لتلك املوافقة
نظر ًا ال�ستخدام �أ�ساليب غري �سليمة يف احل�صول عليها
(مو�ضوع املوافقة غري وارد فيما يتعلق بالأطفال).
ال ينطوي االجتار بال�ضرورة على عبور
احلدود—فالعملية ب�أكملها قد تنفذ �ضمن حدود دولة
واحدة .وعند عبور حدود دولة ما �أثناء عملية االجتار،
ال يهم ما �إذا كان العبور قانوني ًا �أم ال.
16
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اال�ستغالل

عادة ما تقوم العالقة بني امله ِّرب
واملهاجر على �أ�سا�س �إبرام اتفاق
جتاري وعادة ما تنتهي بعد عبور
احلدود.

تقوم العالقة بني املتجر وال�ضحية على ا�ستغالل م�ستمر
لل�ضحية بهدف الربح.

م�صدر الربح

يح�صل امله ِّربون �أرباح ًا عن
ّ
طريق نقل الأ�شخا�ص مبقابل.

يك�سب املتجرون �أرباح ًا �إ�ضافيةعن طريق ا�ستغالل
ال�ضحايا.

وملزي ��د م ��ن املعلومات عن االجت ��ار بالأ�شخا� ��ص ،انظر الق�سم  11م ��ن الأداة  .1وملعرف ��ة كيفية التميي ��ز بني االجتار
بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين ،انظر الق�سم  12من الأداة .1

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومهرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سري ��ة ،واال�ستخبارات ،وامل�سائ ��ل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة � 1أوجه االختالف بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ةIssue Paper: A Short Introduction to Migrant .

 .Smugglingورقة مناق�شة :مق ّدمة وجيزة عن تهريب املهاجرين.
تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة
على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

الأمم املتحدة .جمموعة �أدوات مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .رقم املبيع .A.08.V.14
�سعيا وراء حتقيق �أهداف منع ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،وحماية ال�ضحايا وم�ساعدتهم ،وتعزيزا للتعاون
ال ��دويل عل ��ى حتقيق هذه الغايات ،ترمي جمموع ��ة �أدوات مكافحة االجتار بالأ�شخا� ��ص ،ال�صادرة عن مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية� ،إىل ت�سهيل تقا�سم املعارف واملعلومات فيما بني �صانعي ال�سيا�سات
والقائمني على �إنفاذ القانون والق�ضاة وامل ّدعني العامني ومقدمي اخلدمات لل�ضحايا ،و�أع�ضاء املجتمع املدين،
الذي ��ن يعملون على م�ستويات خمتلف ��ة يف �سبيل بلوغ هذه الأهداف ذاتها .وتق ��دم جمموعة الأدوات هذه على
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وجه التحدي ��د �إر�شادات وتعر�ض ممار�سات واعدة ومراجع مقرتحة يف جماالت موا�ضيعية من خمتلف �أنحاء
العامل .وتتناول الأداة  2-1من هذا امل�صدر الفرق بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين.
ميكن االطالع على الن�سخة املعدة ب�صيغة  PDFيف العنوان التايل:
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside

وميكن االطالع على الن�سخة الإلكرتونية يف العنوان التايل:
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-toolkit-to-combat-trafficking-inpersons---index.html

6-5

ركن "عبور احلدود الوطنية"

يجب تذكر النقاط التالية:
 لئن كان على الدول الأطراف �أن تن�ص على �إثبات ركني عبور احلدود الوطنية وتنظيم اجلرمية �إىل حد ما
فيم ��ا يتعل ��ق مبعظم جوانب الربوتوكول ،فال ينبغي �إلزام املدعني العامني لديها ب�إثبات � ٍّأي من الركنني من
�أجل التمكن من �إدانة تهريب املهاجرين �أو �أيِّ فعل �آخر جم ّرم وفقا لالتفاقية �أو بروتوكوالتها.
 ينبغي جترمي تهريب املهاجرين مبوجب الت�شريعات الداخلية حتى و�إن مل يتوفر ركن عبور احلدود الوطنية
وركن �ضلوع جماعات �إجرامية منظمة �أو ا�ستحال �إثباتهما.
تذك ��ر املادة ( 4نطاق االنطباق) من بروتوكول مكافحة تهري ��ب املهاجرين �أنَّ الربوتوكول ينطبق على اجلرائم "ذات
الطابع عرب الوطني".
ول ��دى النظ ��ر يف م�س�ألة عبور احلدود الوطنية ،ينبغ ��ي �أن ت�ؤخذ يف احل�سبان �أي�ضا طبيعة تهري ��ب املهاجرين .فاملبد�أ
الع ��ام ال ��ذي يحكم عبور احلدود الوطنية هو �أنَّ � َّأي عن�صر من عنا�صر الت ��ورط الأجنبي من �ش�أنه �أن ي�ستتبع مبا�شرة
انطب ��اق االتفاقي ��ة والربوتوكوالت ذات ال�صلة ،حت ��ى يف احلاالت التي تكون فيها اجلرمي ��ة �أو اجلرائم املعنية داخلية
بحت ��ة .بي ��د �أن ��ه يف حالة تهريب مهاجرين ،ال ميكن ،م ��ا مل يتو ّفر ركن االنتقال ب�شكل ما ع�ب�ر احلدود �أن يكون هناك
حدي ��ث �أ�صال عن وجود مهاجرين �أو حدوث تهريب .ولكن جت ��در الإ�شارة �إىل �أنَّ هذه االعتبارات ذاتها ال تنطبق على
الأفع ��ال الأخ ��رى املجرمة وفق ًا لأحكام الربوتوك ��ول :فتزوير �أو �إ�ساءة ا�ستخدام وثيقة �سف ��ر �أو هوية ،ومتكني �شخ�ص
من الإقامة غري القانونية ي�ستتبعان تطبيق ال�صكوك حيثما ت�ستوفى املقت�ضيات الأ�سا�سية للمادتني  2و 3من االتفاقية
واملادة  4من الربوتوكول.

عدم �إدراج ركن عبور احلدود الوطنية يف اجلرائم الداخلية
 ميث ��ل رك ��ن عبور احلدود الوطنية �أح ��د معايري تطبيق االتفاقي ��ة وبروتوكوالتها (امل ��ادة  3من االتفاقية).
�إال �أنَّ الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  34تن�ص عل ��ى جترمي الأفعال املجرم ��ة يف القوانني الداخلي ��ة ب�صرف النظر
ع ��ن طابع عب ��ور احلدود الوطنية ال ��ذي تت�سم به .وبطبيعة احل ��ال ف�إنَّ تعريف تهري ��ب املهاجرين يف هذا
الربوتوك ��ول يتن ��اول اجلرائم التي يهرب فيها املهاج ��رون عرب احلدود الوطنية .وله ��ذا ال�سبب ،ينبغي �أن
تت�ض ّمن الت�شريعات الداخلية التي تطبق الربوتوكول ركن االنتقال عرب احلدود الوطنية بناء على ذلك .بيد
�أنه ال حاجة �إىل ت�ضمينها معايري عبور احلدود الوطنية الواردة يف املادة  3من االتفاقية.
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َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذل ��ك امل�سائل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة ط ��رف ،وهي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ضات من �أجل �إع ��داد اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.06.V.5
اله ��دف من ن�شر الأعمال التح�ضريي ��ة (الوثائق الر�سمية) للمفاو�ضات حول اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية والربوتوك ��والت امللحقة بها ه ��و التو�ص ��ل �إىل فهم �أف�ضل و�أعم ��ق لالتفاقية
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّب ��ع املن�شور تقدم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولي ��ة املفتوحة باب الع�ضوية املخ�ص�صة
لغر� ��ض و�ض ��ع اتفاقية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة عرب احلدود الوطنية التي �أن�ش�أته ��ا اجلمعية العامة مبوجب
قراره ��ا  111/53امل� ��ؤرخ  9كانون الأول/دي�سمرب  ،1998وحددت واليته ��ا يف قرارها  114/53امل�ؤرخ  9كانون
الأول/دي�سم�ب�ر  ،1998وطلبت منها تقدمي الن�ص النهائي لالتفاقي ��ة والربوتوكوالت امللحقة بها مبا�شرة �إىل
اجلمعية العامة بغية اعتماده (القرار .)126/54
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

 	7-5ركن "اجلماعة الإجرامية املنظمة"

 ال يتطل ��ب الأم ��ر �ضلوع جماعة �إجرامي ��ة منظمة ،كما هو احل ��ال بالن�سبة لركن "عبور احل ��دود الوطنية"

(انظ ��ر الق�سم � 6-5أعاله) للمالحقة الق�ضائية داخلي ًا .ولهذا ،تنطب ��ق الأفعال املجرمة وفق ًا للربوتوكول
بغ�ض النظر عما �إذا كان مرتكبوها م�شاركني يف جماعة �إجرامية منظمة �أم ال ،وبغ�ض النظر عما �إذا كان
بالإمكان �إثبات تلك امل�شاركة �أم ال.
 وجت ��در الإ�ش ��ارة �أي�ض ًا �إىل �أنَّ املادة  5من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظم ��ة تقت�ضي من الدول جترمي امل�شاركة يف
جماعة �إجرامية منظمة.

وتذك ��ر امل ��ادة ( 4نطاق االنطباق) من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجري ��ن �أنَّ الربوتوكول ينطبق على اجلرائم التي
"تكون �ضالعة فيها جماعة �إجرامية منظمة".
وهذه الإ�شارة� ،إ�ضافة �إىل الإ�شارة الواردة يف املادة � 6إىل احل�صول على "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" ،تت�صل
مب�س�أل ��ة م ��ا �إذا كان بروتوكول مكافح ��ة تهريب املهاجرين يقت�ضي من الدول جت ��رمي �أو اتخاذ �إجراءات �أخرى يف حق
اجلماعات التي تهرب مهاجرين لدواع خريية �أو �إن�سانية كما يحدث �أحيان ًا يف عمليات تهريب طالبي اللجوء.
وال يج ��رم الربوتوك ��ول �إال عملي ��ات التهريب ال�ساعية �إىل حتقيق منفع ��ة مالية �أو مادية .وت�شري امل ��ادة � 4إىل "جماعة
�إجرامية منظمة"؛ وي�شري تعريف هذا امل�صطلح يف املادة �( 2أ) من االتفاقية �إىل "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى"،
وهي ال�صيغة نف�سها التي �أعيد ا�ستخدامها يف املادة  6من الربوتوكول ب�ش�أن التجرمي.
وفيم ��ا يتعل ��ق بتعريف "جماعة �إجرامية منظمة" ،جتدر الإ�شارة �إىل �ضرورة فه ��م عبارة "من �أجل احل�صول ،ب�صورة
مبا�ش ��رة �أو غ�ي�ر مبا�شرة ،عل ��ى منفعة مالية �أو منفعة مادي ��ة �أخرى" مبعناها الوا�سع الذي ي�شم ��ل ،على �سبيل املثال،
اجلرائ ��م الت ��ي يكون الدافع الغالب فيها هو املتعة اجلن�سية .فمن �ش�أن ذلك �أن ي�شمل احلاالت التي يطلب فيها املهرب
خدمات جن�سية من املهاجرين عو�ض ًا عن مبالغ مالية مقابل تقدميه خلدمات التهريب.

عدم �إدراج �ضلوع "جماعة �إجرامية منظمة" �ضمن الأفعال التي جت ّرمها الت�شريعات الداخلية

قي ��ل �إنَّ "منظم ��ات التهري ��ب كث�ي�را ما ال تع ��دو �أن تكون جم ّرد �شب ��كات غري متف ّكك ��ة ت�ضم جمموع ��ات تتمتع عموم ًا
باال�ستقاللي ��ة م ��ن ذوي املهارات العملية  .وغالب ًا ما يتم التن�سي ��ق بني هذه املجموعات عن طريق عقود واتفاقات عمل
()3
ولي�س عرب ت�سل�سل قيادي حمكم".
وال يتناف ��ى ه ��ذا مع اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية التي جت� � ِّرم امل�شاركة يف "جماعة
�إجرامية منظمة" يف مادتها .5
(Ferruccio, Pastore, Paola Monzini and Giuseppe Sciortino, “Schengen’s soft underbelly? Irregular migration and human )3
).smuggling across land and sea borders to Italy”, International Migration Vol. 44, No. 4, p.114 ff. (September 2006
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جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

وعل ��ى العك�س من ذلك ،لي�س من ال�ض ��روري �إثبات �ضلوع جماعة �إجرامية منظمة ك�أح ��د �أركان اجلرمية يف املالحقة
الق�ضائي ��ة الداخلية .ولهذا ،تنطبق الأفعال املجرمة وفق ًا للربوتوكول بغ�ض النظر عما �إذا كان مرتكبوها م�شاركني يف
جماعة �إجرامية منظمة �أم ال ،وبغ�ض النظر عما �إذا كان بالإمكان �إثبات تلك امل�شاركة �أم ال.
وتن�ص الفقرة  2من املادة  34من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على �أنَّ الأفعال املج ّرمة يف االتفاقية
"جت� � ّرم يف القان ��ون الداخلي لكل دولة طرف ...ب�ص ��رف النظر عن طابعها عرب الوطن ��ي �أو عن �ضلوع جماعة
�إجرامي ��ة منظم ��ة فيها على النحو املب�ي�ن يف الفقرة  1من املادة  3م ��ن هذه االتفاقية ،با�ستثن ��اء احلاالت التي
ت�شرتط فيها املادة  )4(5من هذه االتفاقية �ضلوع جماعة �إجرامية منظمة".

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطني ��ة وبروتوك ��ول مكافح ��ة تهري ��ب
املهاجري ��ن ع ��ن طريق الرب والبح ��ر واجلو ،املك ِّمل التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة
عرب الوطنية.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالتها ،وكذل ��ك امل�سائل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة ط ��رف ،وهي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ضات من �أجل �إع ��داد اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.06.V.5
اله ��دف من ن�شر الأعمال التح�ضريي ��ة (الوثائق الر�سمية) للمفاو�ضات حول اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطني ��ة والربوتوكوالت امللحقة به ��ا هو التو�ص ��ل �إىل فهم �أف�ضل و�أعم ��ق لالتفاقية
املخ�ص�صة
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّب ��ع املن�شور تقدم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولي ��ة املفتوحة باب الع�ضوية ّ
لغر� ��ض و�ض ��ع اتفاقية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة عرب احلدود الوطنية التي �أن�ش�أته ��ا اجلمعية العامة مبوجب
( )4جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة.

الأداة  -5الإطار الت�شريعي

قراره ��ا  111/53امل�ؤرخ  9كان ��ون الأول /دي�سمرب  1998وحددت واليتها يف قراره ��ا  114/53امل�ؤرخ  9كانون
الأول/دي�سم�ب�ر  ،1998وطلبت منها تقدمي الن�ص النهائي لالتفاقي ��ة والربوتوكوالت امللحقة بها مبا�شرة �إىل
اجلمعية العامة بغية اعتماده (القرار .)126/54
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html
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  8-5جترمي الظروف امل�شددة للعقوبة (الفقرة  3من
املادة )6
تقت�ضي الفقرة  3من املادة  6من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين من الدول الأطراف اعتماد ما يلزم من تدابري
ت�شريعية �أو تدابري �أخرى العتبار �أيِّ ظروف ظروف ًا م�شددة للعقوبة يف جرائم تهريب املهاجرين �إذا كانت:
رجح �أن تع ِّر�ض للخطر ،حياة �أو �سالمة املهاجرين املعنيني
تع ِّر�ض للخطر� ،أو ُي َّ
معاملة املهاجرين فيها معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة لأغرا�ض منها ا�ستغاللهم
وت�شمل الأمثلة عن الظروف امل�شددة (على �سبيل املثال ال احل�صر) ما يلي:
ا�ستغالل طفل �أو خيانة الأمانة �أو ا�ستغالل ال�سلطة
 ارتب ��اط اجلرمية بجرائم �أخرى مث ��ل تهريب املخدرات :فيمكن ،على �سبيل املث ��ال� ،إجبار املهاجرين على
حمل خمدرات �أثناء عملية تهريبهم
 ظ ��روف تهري ��ب املهاجرين ،ك�أن تك ��ون درجة احلرارة �أو ال�ب�رودة �أو الرطوبة �أو اجلف ��اف �أو االزدحام يف
القارب �أو احلافلة �أو ال�سيارة �شديدة� ،أو �أن تكون التيارات البحرية قوية جد ًا
ودون �إ�ضاف ��ة جرائ ��م �أخرى ،يتعني على ال ��دول الأطراف �أي�ضا �أن ت ��درج يف بع�ض الأفعال املج َّرم ��ة وفقا للربوتوكول
�أحكام� � ًا تكفل معاملة احلاالت التي تتحقق فيها ظروف مع ّينة مبزي ��د من ال�صرامة .وهذا ال�شرط �إلزامي متاما فيما
يتعل ��ق بجميع اجلرائ ��م عدا جرائم امل�ساهمة ك�شري ��ك يف ارتكاب جرمية وتنظيم �أو توجي ��ه �أ�شخا�ص الرتكاب �إحدى
اجلرائم التي تكون مرهونة باملفاهيم الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف املن ّفذة (انظر الفقرات �أدناه).
ويطل ��ب من امل�ش ّرع�ي�ن ،بوجه عام ،اعتبار الظ ��روف اخلطرية �أو املهينة ظروف� � ًا م�شددة للعقوبة فيم ��ا يتع َّلق بجرائم
التهري ��ب .وميكن �أن يتخذ ذلك ،تبعا للنظام القانوين� ،شكل جرائم موازية ،مثل التهريب يف ظروف م�ش ّددة� ،أو �شكل
�أح ��كام تلزم املحاكم بالنظ ��ر يف �إ�صدار �أحكام عقوبة �أطول مدة �أو �أكرث �شدة حيثم ��ا وجدت الظروف امل�ش ّددة و�أُدين
املته ��م بواح ��د �أو �أكرث من الأفع ��ال الأ�سا�سية املج ّرمة وفقا للربوتوك ��ول .فااللتزام الأ�سا�سي ه ��و �أن تُ�ضمن ،على �أقل
تقدير� ،إمكانية فر�ض �أحكام �أ�شد على اجلناة حيثما تتوافر الظروف امل�ش ّددة.
ويف معظم النظم� ،سيكون من الالزم ،قبل �إخ�ضاع اجلناة لعقوبات �أ�شد حيثما تتحقق الظروف امل�شددة� ،إثبات حتقق
تل ��ك الظروف على �أ�سا�س معيار جنائي للإثبات .وتبع ��ا للقانون الداخلي ،قد يو ّد �صائغو الت�شريعات النظر يف اعتماد
�أحكام خا�صة ب�ش�أن ما يجب �إثباته ،وعلى �أ�سا�س �أيِّ معيار ويف �أيِّ مرحلة من الإجراءات ،وكذلك �إثبات �أيِّ ا�ستدالالت
�أو قرائن قانونية �أو �إثباتية ذات �صلة.
وال�سل ��وك الأك�ث�ر �شيوع ��ا ال ��ذي ي�ستهدف ��ه ه ��ذا ال�ش ��رط ه ��و ا�ستخ ��دام و�سائ ��ط للتهريب ،مث ��ل حاوي ��ات ال�شحن،
الت ��ي مت ّث ��ل بحك ��م طبيعته ��ا خط ��را عل ��ى حي ��اة املهاجري ��ن ،ولك ��ن الت�شري ��ع ينبغ ��ي �أن يك ��ون ف�ضفا�ضا مب ��ا يكفي
24
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لي�شم ��ل ظروف� � ًا �أخ ��رى مث ��ل احلاالت الت ��ي تع ّر� ��ض فيها الوثائ ��ق امل ��ز ّورة املهاجري ��ن للخط ��ر �أو ملعامل ��ة ال�إن�سانية
�أو مهينة.
وميكن �أن ت�شمل عبارة "معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة" � َّأي معاملة يكون غر�ضها اال�ستغالل ب�شكل ما .وجتدر الإ�شارة �إىل
�أنه �إذا مل تكن هناك موافقة �أو �إذا كانت املوافقة قد �سقطت �أو ُ
بطلت ل�سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف الفقرة
الفرعي ��ة (ب) �أو (ج) م ��ن املادة  3م ��ن بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنَّ وجود اال�ستغ�ل�ال يف حالة كان من �ش�أنها
�أن تك ��ون ،بخالف ذلك ،حال ��ة تهريب ،يجعل عموم ًا جرم االجتار واجب التطبيق �إذا كانت الدولة الطرف قد �ص ّدقت
على ذلك الربوتوكول ونفذته .وتو�ضح امللحوظات التف�سريية �أنَّ الإ�شارة �إىل اال�ستغالل هنا ال مت�س بذلك الربوتوكول
(الفقرة  96من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
وعموم� � ًا ف�إنَّ العوامل امل�شددة والعوامل املخففة للعقوبة ه ��ي من اخت�صا�ص �أع�ضاء النيابة العامة واجلهاز الق�ضائي،
كما ت�ضطلع �سلطات �إنفاذ القانون بدور رئي�سي يف حتديدها .وينبغي مراعاة هذه العوامل �أثناء املحاكمة وعند �إ�صدار
الأحكام .وتتوقف هذه العوامل ،بو�صفها اعتبارات يف �إ�صدار الأحكام ،على الأدلة ذات ال�صلة التي يجمعها املحققون
يف �سياق التحقيق يف اجلرمية.
وق ��د يكون لوجود عوام ��ل م�شددة �أو خمففة �أثر على ترتيب الأولويات عند بدء التحقيقات .ف�إذا كان لدى املحقق عدة
ق�ضاي ��ا ،ميك ��ن لوجود عامل م�شدد يف �إحداها �أن يحمله على �إعطائها الأولوية على غريها من الق�ضايا .وميكن كذلك
للعوامل املخففة �أن ت�ؤدي �إىل اتخاذ قرار بعدم تخ�صي�ص موارد لتحقيق معني.
وي ��رد يف اجل ��دول � 2أدن ��اه بع�ض العوامل امل�شددة واملخففة الت ��ي قد ت�ؤثر على التحقيقات .ويج ��ب التذ ُّكر �أنه ال ميكن
حتدي ��د ه ��ذه العوامل ومدى �أهميتها �إال على �أ�سا�س كل ق�ضية على حدة ،و�أنه ��ا ال ميكن �أن ت�ساعد �إال يف تقرير ما �إذا
كان ينبغي متابعة حتقيق ما �أو �إعطا�ؤه الأولوية؛ واجلهاز الق�ضائي املعني هو الذي يتعني عليه يف نهاية املطاف مراعاة
تلك امل�سائل عند �إ�صدار احلكم.
اجلدول -2

العوامل امل�شددة والعوامل املخففة التي ميكنها �أن ت�ؤثر على التحقيقات

العوامل امل�شددة
�أ�سلوب العمل :تعري�ض امله َّربني لدرجة عالية من
املخاطر ،ك�إر�سالهم يف قارب ال ي�صلح للإبحار
دون م�ساعدة
ارتفاع عدد املهاجرين
�سوء ظروف ال�سفر (نق�ص يف التهوية �أو يف املاء
�أو الغذاء ،درجات حرارة مرتفعة جد ًا
�أو منخف�ضة جد ًا� ،أحوال البحر غري �آمنة)
حت�صيل �أرباح �ضخمة (عندما تكون هذه الأرباح
هي م�صدر الدخل الوحيد للمه ّرب،
على �سبيل املثال)
اللجوء للعنف والتهديد والتخويف يف معاملة
املهاجرين �أو �أُ�سرهم ،ك�ضربهم لل�سيطرة عليهم
�أثناء الرحلة
ا�ستغالل املهاجرين �أو احتمال االجتار بالأ�شخا�ص

العوامل املخففة
معاملة املهربني مع املهاجرين معاملة ح�سنة
حالة معزولة (كارتكاب اجلرمية من ِقبل �شاب لي�س لديه �سوابق)
اتخاذ املهربني تدابري من �أجل تهيئة ظروف �سفر �آمنة
للمهاجرين
�أرباح ب�سيطة
عدم اللجوء للعنف
تقيد امله ِّرب بالرتتيب الذي اتفق عليه مع املهاجر
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اجلدول  -2العوامل امل�شددة والعوامل املخففة التي ميكنها �أن ت�ؤثر على التحقيقات (تابع)
العوامل امل�شددة
ا�ستغالل النفوذ �أو ال�سلطة (من طرف عمال مناولة
احلقائب �أو موظفي املطار �أو موظفني حكوميني ،على
�سبيل املثال)
الق�صر �أو يف حال ا�ستخدام
�إذا كان املهاجرون من ّ
الق�صر يف ارتكاب اجلرمية
ّ

العوامل املخففة

ارتكاب جرائم �أخرى (مثل ممار�سة العنف �ضد
املهاجرين املهربني� ،أو االعتداء اجلن�سي عليهم �أثناء
الرحلة� ،أو �إجبار املهاجرين على تهريب خمدرات �أو
�أ�سلحة)
عدم التعاون مع ال�شرطة

التعاون مع ال�شرطة

عند ارتكاب جرائم �أخرى ،يجب �أال ين�سى املحققون �أن يحققوا يف تلك اجلرائم �أي�ض ًا .فاالعتداء �أثناء عملية تهريب
مهاجري ��ن ال يع ��د جم ��رد عامل م�شدد ،ب ��ل هو جرم يف حد ذات ��ه وينبغي التحقي ��ق فيه كما لو كان ق ��د حدث ب�صورة
منف�صلة.

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سري ��ة ،واال�ستخبارات ،وامل�سائ ��ل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة من جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة � 1أوجه االختالف بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ ��درات واجلرمي ��ةIssue Paper: A Short Introduction to Migrant .

 .Smugglingورقة مناق�شة :مقدمة وجيزة عن تهريب املهاجرين.
تق ّدم هذه الورقة الوجيزة ملح ًة عام ًة ع ّما ي�ش ّكل تهريب ًا للمهاجرين وال�سلوك املت�صل به ،وت�ضرب �أمثل ًة عملي ًة
على هذا التهريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html
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الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائ ��ل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وه ��ي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخلي ��ارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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9-5

م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني

يجب �إر�ساء امل�س�ؤولية عن ارتكاب اجلرائم لكال الأ�شخا�ص الطبيعيني والأ�شخا�ص االعتباريني ،مثل ال�شركات ،مبوجب
املادة  10من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.

مقت�ضيات اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
تق�ضي الفقرة  1من املادة  10ب�أن تعتمد جميع الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابري ،مبا يتفق مع مبادئها القانونية،
لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن امل�شاركة يف اجلرائم اخلطرية التي تكون �ضالعة فيها جماعة �إجرامية منظمة
والأفعال املج ّرمة وفقا لالتفاقية ذاتها.
ولذل ��ك ف� ��إنَّ االلتزام بالن�ص على م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية �أمر �إجب ��اري ،ما دام ذلك مت�سقا مع املبادئ القانونية
لكل دولة ،يف ثالث حاالت:
امل�شاركة يف جرائم خطرية تكون جماعة �إجرامية منظمة �ضالعة فيها
ارتكاب �أفعال �أخرى جترمها الدول الأطراف وفق ًا ملقت�ضيات االتفاقية ذاتها
 ارت ��كاب �أفع ��ال جم َّرمة يف �أيِّ بروتوكول تكون الدولة طرف ًا فيه� ،أو تعتزم �أن ت�صبح طرف ًا فيه ،مبا يف ذلك
بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
وتن� ��ص الفق ��رة  2من امل ��ادة  10على �أنه "رهنا باملب ��ادئ القانونية للدول ��ة الطرف ،يجوز �أن تك ��ون م�س�ؤولية الهيئات
االعتباري ��ة جنائي ��ة �أو مدنية �أو �إدارية" .وهذا يتف ��ق مع املبادرات الدولية الأخرى التي تق ��ر بتباين ال ُنهج التي تتبعها
خمتل ��ف النظم القانوني ��ة فيما يتعلق مب�س�ؤولية الهيئ ��ات االعتبارية وتراعي ذلك التباين .وعل ��ى ذلك ،ال تلزم الدول
ب�إر�س ��اء امل�س�ؤولي ��ة اجلنائية �إذا كان ذلك ال يتفق ومبادئها القانونية .ويكف ��ي يف تلك احلاالت �إر�ساء �شكل من �أ�شكال
امل�س�ؤولية املدنية �أو الإدارية للوفاء بهذا املطلب.
وت�ش�ت�رط الفق ��رة  3من املادة  10لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتباري ��ة� ،أن "ال تخ ّل هذه امل�س�ؤولية بامل�س�ؤولية اجلنائية
للأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم".
ولذلك ،ف�إنَّ م�س�ؤولية الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية تر�سي �إ�ضافة �إىل �أيِّ م�س�ؤولية م�ؤ�س�سية،
ويج ��ب �أ ّال تت�أ ّث ��ر به ��ذه امل�س�ؤولي ��ة الأخرية �إطالق ًا .فعندم ��ا يرتكب فرد جرائ ��م با�سم كيان اعتب ��اري ،يجب �أن يكون
بالإمكان مالحقة ومعاقبة كليهما.
وتق�ض ��ي الفق ��رة  4م ��ن املادة  10من االتفاقية ب� ��أن تكفل الدول "�إخ�ض ��اع الأ�شخا�ص االعتباري�ي�ن الذين تلقى عليهم
امل�س�ؤولي ��ة وفق ��ا له ��ذه املادة ،جل ��زاءات جنائي ��ة �أو غري جنائي ��ة ف ّعال ��ة ومتنا�سبة ورادع ��ة ،مبا يف ذل ��ك اجلزاءات
النقدية".
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وه ��ذا حك ��م حم� � ّدد يك ّمل ال�ش ��رط الأعم ال ��وارد يف الفقرة  1من امل ��ادة  11من وج ��وب مراعاة اجل ��زاءات خلطورة
اجلرم.
وميك ��ن �أن ي�ستغ ��رق التحقي ��ق يف اجلرائم املنظمة العاب ��رة للحدود الوطني ��ة ومقا�ضاة مرتكبيها وقت� � ًا طوي ًال ن�سبي ًا.
وبالتايل ،يتعني على الدول التي تعتمد نظما قانونية تن�ص على مدة للتقادم �أن تكفل حتديد فرتات تقادم طويلة ن�سبيا
للجرائ ��م التي ت�شملها االتفاقية والربوتوكوالت ،مع مراعاة قوانينها الداخلية ومبادئها الأ�سا�سية وطبقا لها( .الفقرة
 5من املادة  .)11وبينما تنطبق �أحكام املادة  11على الأ�شخا�ص الطبيعيني والأ�شخا�ص االعتباريني على ال�سواء ،ف�إنَّ
�أحكام املادة  10تنطبق على الأ�شخا�ص االعتباريني فقط.
و�أك�ث�ر اجل ��زاءات ا�ستخدام ًا هي الغرامة التي تعد �أحيان� � ًا جنائية و�أحيان ًا غري جنائي ��ة و�أحيان ًا �أخرى خمتلطة .ومن
اجل ��زاءات الأخرى احلج ��ز �أو امل�صادرة �أو رد احلق �أو حتى �إغالق الكيانات االعتباري ��ة .ولعل الدول تود� ،إ�ضافة �إىل
ذلك� ،أن تنظر يف فر�ض جزاءات غري نقدية متاحة يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،من قبيل �سحب مزايا معينة ،وتعليق
حقوق معينة ،وحظر بع�ض الأن�شطة ،ون�شر احلكم الق�ضائي ،وتعيني و�صي والتنظيم املبا�شر لبنية امل�ؤ�س�سة.

َمرجع ُمق َ
رتح
الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر� ��ض الرئي�س ��ي من الأدل ��ة الت�شريعية هو م�ساع ��دة الدول التي ت�سع ��ى �إىل الت�صديق عل ��ى اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات
الأ�سا�سي ��ة لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائل الت ��ي يجب �أن تعنى بها كل دول ��ة طرف ،وهي تقدم يف
الوقت ذاته جمموعة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم
�إىل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور
امل�ؤ�س�سي ،وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html
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عن ��د جترمي الأفعال الت ��ي تق�ضي الربوتوكوالت بتجرميها ،من املهم �أن يو�ض ��ع يف االعتبار وجوب قراءة كل بروتوكول
باالقرتان باالتفاقية الأم.
ف�أحكام االتفاقية تنطبق على الربوتوكول ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال ،ويجب اعتبار الأفعال املج ّرمة وفقا
للربوتوكول �أفعاال جم ّرمة وفقا لالتفاقية فيما بني الدول الأطراف يف الربوتوكول.
وتطبيق هذه الأحكام يفر�ض على الدول الأطراف التزام ًا ب�أمور يف جملتها اتخاذ التدابري الواردة �أدناه ب�ش�أن الأفعال
املج َّرمة مبوجب الربوتوكول.
ويجب على الدول الأطراف جترمي غ�سل عائدات طائفة �شاملة من اجلرائم وفق ًا للفقرة  6من االتفاقية.
وينبغ ��ي ت�ضم�ي�ن ا�سرتاتيجية الدول ��ة ملكافحة تهريب املهاجرين نظ ��م م�صادرة �صارمة ت�شمل �أحكام� � ًا ب�ش�أن الك�شف
ع ��ن الأموال واملمتلكات املكت�سبة بطرق غري م�شروعة وجتميده ��ا و�ضبطها وم�صادرتها .بيد �أنَّ اجلماعات الإجرامية
املنظمة ،مبا فيها جماعات تهريب املهاجرين ،قد حتاول تفادي م�صادرة ثرواتها املكت�سبة بطرق غري م�شروعة بتمويه
امل�ص ��ادر الإجرامي ��ة ملوجوداتها .ويعد جترمي غ�سل عائ ��دات تهريب املهاجرين جزء ًا هام ًا م ��ن ا�سرتاتيجية مكافحة
اجلرمية.
وتقت�ضي املادة  6من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة من كل دولة جترمي الأفعال الأربعة التالية املتعلقة بغ�سل الأموال:
حتويل املمتلكات �أو نقلها بغر�ض �إخفاء م�صدرها غري امل�شروع
�إخفاء عائدات اجلرائم �أو متويه م�صدرها
اكت�ساب عائدات اجلرائم �أو حيازتها �أو ا�ستخدامها
 الإ�سه ��ام غري املبا�شر يف ارتكاب � ٍّأي من اجلرائم ال ��واردة �أعاله ،مبا يف ذلك امل�شاركة فيها �أو الت�آمر على
ارتكابها �أو ال�شروع يف ارتكابها.

اجلرائم الأ�صلية
اجل ��رم الأ�صل ��ي هو ج ��رم ت�أتّت منه عائدات ميك ��ن �أن ت�صبح مو�ض ��وع �أيِّ جرم من جرائم غ�سل الأم ��وال املن�صو�ص
عليه ��ا يف االتفاقي ��ة .ولدى الكثري من البلدان قوانني ب�ش�أن غ�سل الأموال ،ولكن توجد �أوجه اختالف عديدة يف تعريف
اجلرائ ��م الأ�صلية .فبع� ��ض الدول يح�صر اجلرائم الأ�صلي ��ة يف االجتار باملخدرات� ،أو يف االجت ��ار باملخدرات وب�ضعة
جرائ ��م �أخرى .ولدى دول �أخرى قائمة �شاملة باجلرائم الأ�صلي ��ة مدرجة يف ت�شريعاتها .وتع ِّرف دول غريها اجلرائم
الأ�صلي ��ة تعريفا عاما عل ��ى �أنها ت�شمل جميع اجلرائم� ،أو جميع اجلرائم اخلط�ي�رة� ،أو جميع اجلرائم اخلا�ضعة حلد
�أدنى حمدد من العقوبة.
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وتق�ضي الفقرة �( 2أ) من املادة  6من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة بتطبيق �أحكام غ�سل الأموال "على �أو�سع جمموعة من
اجلرائ ��م الأ�صلية" ،مبا فيها الأفع ��ال املجرمة يف االتفاقية ذاتها والربوتوكوالت التي تك ��ون الدول طرف ًا فيها ،عالوة
على جميع اجلرائم اخلطرية (الفقرة ( 2ب) من املادة  )6ح�سب تعريفها الوارد يف االتفاقية.

تدابري �أخرى ملكافحة غ�سل الأموال
تق�ضي املادة  7من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ب�أن تتخذ الدول الأطراف تدابري �إ�ضافية� .إذ يتعني عليها:
 �أن تن�ش ��ئ نظاما للرقابة والإ�شراف على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية ،ي�شدد على متطلبات
حتديد هوية الزبون وحفظ ال�سجالت والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة
�أن تكفل قدرة الأجهزة الإدارية والرقابية و�أجهزة �إنفاذ القانون على التعاون وتبادل املعلومات
 �أن تع ��زز التعاون العامل ��ي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بني الأجه ��زة الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون
و�أجهزة الرقابة املالية
 �أن ت�سرت�ش ��د باملب ��ادرات ذات ال�صل ��ة التي تتخذه ��ا املنظمات الإقليمي ��ة والأقاليمية واملتع ��ددة الأطراف
ملكافحة غ�سل الأموال
�أن تنظ ��ر يف تنفيذ تدابري لك�شف ور�صد حركة النقد وال�صكوك القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب حدودها،
كا�شرتاط قيام الأفراد وامل�ؤ�س�سات التجارية بالإبالغ عن التحويالت الكبرية عرب احلدود

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائ ��ل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وه ��ي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخلي ��ارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

وميك ��ن االطالع على ملحة عامة ع ��ن اتفاقيات الأمم املتحدة واملعايري الدولية الأخرى املعنية بت�شريعات غ�سل
الأموال يف املوقع التايل:
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Instruments-Standards.html

وميكن االطالع �أي�ضا على قانون الأمم املتحدة النموذجي ب�ش�أن غ�سل عائدات اجلرمية وم�صادرتها والتعاون
الدويل يف هذا املجال يف املوقع التايل:
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/Model-Legislation.html

  11-5حقوق الإن�سان والت�شريعات املتعلقة مبكافحة
التهريب
ت�ضي ��ف امل ��ادة  19من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين �شرط وقاية ّ
يو�ضح �أنه لي�س يف الربوتوكول ما مي�س بحقوق
الإن�سان للمهاجرين.

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
املادة � -19شرط وقاية
  -1لي� ��س يف ه ��ذا الربوتوكول ما مي�س ب�سائر احلق ��وق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات لل ��دول والأفراد مبقت�ضى القانون
الدويل ،مبا يف ذلك القانون الإن�ساين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�سان ،وخ�صو�صا اتفاقية عام 1951
وبروتوكول عام  1967اخلا�صني بو�ضع الالجئني (*)،حيثما انطبقا ،ومبد�أ عدم الإعادة ق�سرا الوارد فيهما.
ُف�س ��ر وتط َّبق التداب�ي�ر املب ّينة يف هذا الربوتوكول على نحو ال ينطوي على متييز جتاه الأ�شخا�ص ب�سبب كونهم
  -2ت َّ
هدفا ل�سلوك مبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول .ويكون تف�سري وتطبيق تلك التدابري مت�سقا مع مبادئ عدم
التمييز املعرتف بها دوليا.
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،606الرقم .8791

)*(

ويج ��ب �أي�ض ًا حماية ال�ضحايا وال�شهود من احتمال التعر�ض لالنتقام �أو الرتهيب مبقت�ضى �أحكام املادتني  24و 25من
االتفاقية.
وملزيد من املعلومات ب�ش�أن حقوق الإن�سان ،انظر الق�سم  9من الأداة .8

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
منهاج التعاون الدويل ب�ش�أن املهاجرين غري احلاملني وثائق .املهاجرون غري احلاملني وثائق لهم حقوق! ملحة
عامة عن الإطار الدويل حلقوق الإن�سان (.)2007
الغر� ��ض من هذه اللمحة العامة هو تقدمي �صورة �شاملة عن "نظام الهجرة الدويل" وتوفري �أداة مفيدة ميكن
ا�ستخدامه ��ا من جانب طائفة وا�سعة من اجلهات الفاعلة لزي ��ادة معرفتها بحقوق الإن�سان للمهاجرين الذي
ال يحمل ��ون وثائ ��ق .وهي تنق�سم �إىل جز�أي ��ن .يقدم اجل ��زء الأول قائمة بال�صكوك امل�شمول ��ة بالأطر الدولية
والأوروبي ��ة حلق ��وق الإن�سان ّ
ويو�ضح مل ��اذا وكيف حتمي هذه ال�صك ��وك حقوق الإن�س ��ان للمهاجرين الذين ال
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يحملون وثائق� .أما اجلزء الثاين ،فيتناول بقدر �أكرب من التف�صيل حقوق الإن�سان التي تنطبق على املهاجرين
الذين ال يحملون الوثائق الواردة يف االتفاقيات الدولية والأوروبية ويحيل �إىل املواد ذات ال�صلة.
وهذا املن�شور متاح على املوقع التايلwww.picum.org/?pid=210 :

مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومهرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سري ��ة ،واال�ستخبارات ،وامل�سائ ��ل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة من جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة � 1أوجه االختالف بني تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين.
يعكف مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية حالي ًا على �إعداد قانون منوذجي ب�ش�أن مكافحة تهريب
املكمل
املهاجرين من �أجل م�ساعدة الدول يف تنفيذ الأحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرينِّ ،
التفاقي ��ة اجلرمية َّ
املنظمة .ويهدف هذا القانون �إىل تي�سري ا�ستعرا� ��ض الت�شريعات القائمة وتعديلها واعتماد
ت�شريعات جديدة .وال ينح�صر نطاق هذا القانون يف م�سائل جترمي تهريب املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة،
بل يتناول �أي�ض ًا امل�ساعدة املقدمة �إىل ال�ضحايا ب�شتى جوانبها ،والتعاون فيما بني خمتلف ال�سلطات احلكومية
واملنظم ��ات غري احلكومية .وي�صاحب كل حكم من �أحكام ه ��ذا القانون تعليق مف�صل يتيح للم�شرعني ،ح�سب
االقت�ضاء ،عدة خيارات وم�صادر قانونية و�أمثلة.
وه ��ذا القانون النموذجي قيد الإعداد حالي ًا .وللح�صول عل ��ى مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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  12-5املمار�سات الواعدة :ت�شريعات جت ِّرم
تهريب املهاجرين
قانون مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين
فيم ��ا يل ��ي مقتطف من م�ش ��روع قانون مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ��درات واجلرمية النموذج ��ي ملكافحة تهريب
املهاجرين:

قانون مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين
املادة �-5ألف :تهريب املهاجرين
( )1يرتك ��ب جرمي ًة يعا َق ��ب عليها بـ[تُد َرج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عم ��دا ،من �أجل احل�صول ،على نحو
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،تدب َري دخول �شخ�ص ما على نحو غري م�شروع
�إىل دولة طرف يف الربوتوكول لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو من املقيمني الدائمني فيها.
( )2لأغرا� ��ض الفق ��رة (ُ ،)1يق�ص ��د بتعبري "الدخول غ�ي�ر امل�شروع" عب ��ور احلدود دون تق ّي ��د بال�شروط
الالزمة للدخول امل�شروع �إىل الدولة امل�ستقبلة.

املادة -5باء :اجلرائم املتعلقة بوثائق ال�سفر �أو الهوية
( )1يرتك ��ب جرمي ًة يعا َق ��ب عليها بـ[تُد َرج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عم ��دا ،من �أجل احل�صول ،على نحو
مبا�شر �أو غري مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى� ،إعدا َد �أو تدبري �أو توفري �أو حيازة وثيقة �سفر �أو
هوية مز ّورة لغر�ض تي�سري تهريب املهاجرين.
( )2لأغرا�ض الفقرة (ُ ،)1يق�صد بتعبري "وثيقة ال�سفر �أو الهوية املز ّورة" � ُّأي وثيقة �سفر �أو هوية:
(  )1تك ��ون قد ز ِّورت �أو ح� � ِّورت حتويرا ماديا من جانب �أيِّ �شخ�ص غ�ي�ر ال�شخ�ص �أو اجلهاز املخ َّول
قانونا ب�إعداد �أو �إ�صدار وثيقة ال�سفر �أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
(�  )2أو تك ��ون ق ��د �أُ�صدرت بطريقة غري �سليمة �أو ُح�صل عليها باالحتي ��ال �أوالف�ساد �أو الإكراه �أو ب�أية
طريقة غري م�شروعة �أخرى؛
(�  )3أو ي�ستخدمها �شخ�ص غري �صاحبها ال�شرعي.

املادة -5جيم :تي�سري الإقامة غري امل�شروعة
يرتك ��ب جرمي� � ًة يعا َقب عليها بـ[تُدرج العقوب ��ة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل احل�صول ،عل ��ى نحو مبا�شر �أو غري
مبا�شر ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،ا�ستخدام و�سائل غري م�شروعة لتمكني �شخ�ص لي�س مواطنا �أو مقيما
دائما يف الدولة املعنية من البقاء فيها دون تق ّيد بال�شروط الالزمة للبقاء امل�شروع يف تلك الدولة.
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املادة -5دال :ال�شروع
تُو َّقع على �أيِّ �شخ�ص ي�شرع يف ارتكاب ُجرم م�شمول يف نطاق هذا الف�صل عقوبة [تُد َرج العقوبة].
املادة -5هاء :امل�ساهمة ك�شريك يف اجلرم
تُو َّقع على �أيِّ �شخ�ص ي�ساهم ك�شريك يف جرم �ضمن نطاق هذا الف�صل عقوب ُة [تُد َرج العقوبة].
املادة -5واو :التنظيم �أو التوجيه
تو َّق ��ع عل ��ى �أيِّ �شخ�ص ّ
يوجه �شخ�ص ًا �آخر �أو �أ�شخا�ص ��ا �آخرين الرتكاب جرم �ضمن نطاق هذا الف�صل عقوب ُة
ينظم �أو ّ
[تُدرج العقوبة].
املادة -5زاي :تهريب املهاجرين وتي�سري الإقامة غري امل�شروعة
( )1يرتك ��ب جرمي ًة يعا َق ��ب عليها بـ[تُد َرج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عم ��دا ،من �أجل احل�صول ،على نحو
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�شر ،عل ��ى منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،ال�ضلو َع يف �سل ��وك لغر�ض تدبري �أو ت�سهيل �أو
دع ��م الدخ ��ول الفعلي �أو املق�صود ل�شخ�ص �آخر �إىل [ ُيدرج ا�س ��م الدولة] �أو دولة طرف يف الربوتوكول �أو عبوره
منها �أو بقائه فيها خارج �إطار قانون الهجرة.
( )2لأغرا� ��ض امل ��ادة الفرعي ��ة ( ،)1ي�شمل "قانون الهج ��رة" � َّأي قانون �سار يف [يدرج ا�س ��م الدولة] �أو يف
�أيِّ دول ��ة ط ��رف يف الربوتوكول وينظم حقوق دخوله ��ا �أو عبورها �أو البقاء فيها لبع� ��ض �أو لكل الأفراد من غري
رعاياها.
( )3كل وثيقة �صادرة من حكومة �أيِّ دولة طرف يف الربوتوكول للت�صديق على م�س�ألة قانونية يف تلك الدولة
تعامل على النحو التايل:
(�أ) ي�ؤخذ بها يف الإجراءات املطبقة ب�ش�أن �أيِّ جرمية مبقت�ضى هذه املادة؛
(ب) تكون هي الفي�صل يف امل�س�ألة امل�ص َّدق عليها.
املادة -5حاء :اجلرائم املتعلقة بوثائق ال�سفر �أو الهوية املز ّورة
( )1يرتك ��ب جرمي ًة يعا َق ��ب عليها بـ[تُد َرج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عم ��دا ،من �أجل احل�صول ،على نحو
مبا�ش ��ر �أو غ�ي�ر مبا�شر ،عل ��ى منفعة مالي ��ة �أو منفعة مادية �أخرى ،ال�ضل ��و َع يف �سلوك لغر� ��ض عر�ض �أو توزيع
�أو �إع ��داد �أو تدب�ي�ر �أو توف�ي�ر �أو حي ��ازة وثيقة �سفر �أو هوية م ��ز ّورة ،يف ظروف يعلم فيها ال�شخ� ��ص �أنَّ الوثيقة
�ستُ�ستخدم لغر�ض تي�سري تهريب املهاجرين �أو تكون لديه �أ�سباب وجيهة كي يعلم بذلك �أو ي�شتبه فيه.
املادة -5طاء :اجلرائم املتعلقة بتهريب املهاجرين
( )1يرتك ��ب جرمي� � ًة � ُّأي �شخ�ص يتوىل عم ��دا ،من �أجل احل�ص ��ول ،على نحو مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�شر ،على
منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،ال�ضلوع يف �سلوك بهدف متكني �شخ�ص لي�س من رعايا [ ُيد َرج ا�سم الدولة]
�أو دول ��ة طرف يف الربوتوكول �أو من املقيم�ي�ن الدائمني فيها من دخولها �أو عبورها �أو التواجد فيها خارج �إطار
قانون الهجرة.
( )2لأغرا� ��ض امل ��ادة الفرعي ��ة ( ،)1ي�شمل "قانون الهج ��رة" � َّأي قانون �سار يف [يدرج ا�س ��م الدولة] �أو يف
�أيِّ دول ��ة ط ��رف يف الربوتوكول وينظم حقوق دخوله ��ا �أو عبورها �أو البقاء فيها لبع� ��ض �أو لكل الأفراد من غري
رعاياها؛
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( )3كل وثيقة �صادرة من حكومة �أيِّ دولة طرف يف الربوتوكول للت�صديق على م�س�ألة قانونية يف تلك الدولة
تعامل على النحو التايل:
(�أ) ي�ؤخذ بها يف الإجراءات املطبقة ب�ش�أن �أيِّ جرمية مبقت�ضى هذه املادة؛
(ب) تكون هي الفي�صل يف امل�س�ألة امل�ص َّدق عليها.
( )4كل م ��ن يدان مبقت�ض ��ى الفقرة ( )1يعاقب بـ[يدرج نطاق للعقوبة لل�سم ��اح بقدر كاف من ال�صالحية
التقديرية للقا�ضي للتعامل ب�صورة منا�سبة مع نطاق ال�سلوك].
لالطالع على التعليق على املقرتحات النموذجية �أعاله ،انظر قانون مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين.
وه ��ذا القان ��ون النموذجي ما زال قيد الإعداد يف الوق ��ت الراهن .وللح�صول على مزيد م ��ن املعلوماتُ ،يرجى زيارة
املوقع التايل� ،www.unodc.org :أو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

فيما يلي �أمثلة خمتارة من القوانني الوطنية التي جت ِّرم تهريب املهاجرين .ومل يق ّدم هنا � ُّأي نهج معني باعتباره النهج
املقطوع ب�صحته؛ بل توفر هذه املجموعة املختارة �إر�شادات للدول التي ت�سعى �إىل �أن تنفذ على �صعيدها الوطني �شروط
بروتوك ��ول مكافحة تهري ��ب املهاجرين .والأحكام الواردة �أدناه هي جمرد مقتطف ��ات؛ ولالطالع على القانون الكامل،
يرجى الرجوع �إىل الت�شريع الأ�صلي.

الأرجنتني

قانون الهجرة ،القانون رقم  ،871/25املواد من � 116إىل  ،121امل�ؤرخ  17كانون الأول /دي�سمرب .2003
www.gema.com.ar/ley25871.html

�أ�سرتاليا

ل ��دى �أ�سرتاليا ت�شريع �صارم ملكافح ��ة التهريب يت�ض ّمن عقوبات �سجن ت�صل �إىل � 20سن ��ة .ويت�ضمن القانون اجلنائي
لع ��ام � 1995شت ��ى الأفعال املج ّرمة يف �إط ��ار تهريب الأ�شخا�ص .وي�شمل الق�سم  73جرمي ��ة تهريب الأ�شخا�ص وجرائم
تهريب الأ�شخا�ص املقرتنة بظروف م�ش ّددة للعقوبة.

وفيما يلي تف�صيل ذلك:
القانون اجلنائي لعام ( 1995املواد )3/73-1/73
الق�سم —73تهريب الأ�شخا�ص واجلرائم ذات ال�صلة
الق�سم الفرعي �ألف—جرائم تهريب الأ�شخا�ص
 - 1/73جرمية تهريب الأ�شخا�ص
( )1يرتكب � ُّأي �شخ�ص (ال�شخ�ص الأول) جرمية يف احلاالت التالية:
(�أ)  �إذا م ��ا ّ
ي�سر ال�شخ�ص الأول دخ ��ول �شخ�ص �آخر (ال�شخ�ص الآخ ��ر) �إىل بلد �أجنبي
نظ ��م �أو ّ
(�سواء �أكان ذلك �أم مل يكن عرب �أ�سرتاليا)؛
(ب) �إذا مل يك ��ن دخول ال�شخ�ص الآخر �إىل البلد الأجنبي ممتثال لل�شروط املحددة مبوجب قانون
ذلك البلد للدخول �إليه؛
(ج) �إذا مل يكن ال�شخ�ص الآخر من مواطني البلد الأجنبي �أو املقيمني الدائمني فيه؛
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ي�سر الدخول:
(د)  �إذا نظم ال�شخ�ص الأول �أو ّ
( )1بعد احل�صول (على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر) على منفعة للقيام بذلك؛ �أو
( )2بن ّية احل�صول (على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر) على منفعة.
العقوبة :ال�سجن ع�شر �سنوات �أو  1 000وحدة جزائية �أو كالهما.
( )2تنطبق امل�س�ؤولية املطلقة على ركن اجلرمية الوارد يف الفقرة (( )1ج).
( )3لأغرا� ��ض ه ��ذا القان ��ون ،يع ّرف الفع ��ل املج ّرم مبوجب امل ��ادة الفرعي ��ة ( )1بو�صفه جرمية
تهريب الأ�شخا�ص.
 - 2/73جرمية تهريب الأ�شخا�ص امل�صحوبة بظروف م�ش ّددة (اال�ستغالل �إلخ).
( )1يرتك ��ب � ُّأي �شخ� ��ص (ال�شخ� ��ص الأول) جرمي ��ة �إذا ما اق�ت�رف ال�شخ� ��ص الأول فعل تهريب
الأ�شخا�ص يف حق �شخ�ص �آخر (ال�ضحية) وتو ّفر � ُّأي عن�صر من العنا�صر التالية يف تلك اجلرمية:
(�أ)  �أن يرتكب ال�شخ�ص الأول اجلرمية بق�صد ا�ستغالل ال�ضحية بعد دخوله البلد الأجنبي (�سواء
�أكان اال�ستغالل على يد ال�شخ�ص الأول �أم على يد �شخ�ص �آخر)؛
(ب) �أن ُي َع ِّر� ��ض ال�شخ� ��ص الأول  ،وهو يرتكب جرميته ،ال�ضحية �إىل �ضرب من املعاملة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة؛
(ج) �إذا اتّ�سم �سلوك ال�شخ�ص الأول وهو يرتكب جرميته مبا يلي:
( )1تعري�ض ال�ضحية خلطر املوت �أو الإ�صابة ب�ضرر خطري؛
( )2عدم مباالة ال�شخ�ص الأول بتعري�ضه ال�ضحية خلطر املوت �أو الإ�صابة ب�ضرر خطري من
جراء هذا ال�سلوك.
العقوبة :ال�سجن ملدة � 20سنة �أو  2 000وحدة جزائية �أو كالهما.
 - 3/73جرمية تهريب الأ�شخا�ص امل�صحوبة بظروف م�شددة (ما ال يقل عن خم�سة �أ�شخا�ص)
( )1يرتكب � ُّأي �شخ�ص (ال�شخ�ص الأول) جرمي ًة يف احلاالت التالية:
(�أ) �إذا ّ
ي�سر دخول جمموعة من خم�سة �أ�شخا�ص (الأ�شخا�ص الآخرين) على
نظ ��م ال�شخ�ص الأول �أو ّ
الأقل �إىل بلد �أجنبي (�سواء �أكان ذلك �أم مل يكن عرب �أ�سرتاليا)؛
(ب) �إذا مل يك ��ن دخ ��ول ه�ؤالء الأ�شخا�ص الآخرين اخلم�سة عل ��ى الأقل �إىل البلد الأجنبي ممتثال
لل�شروط املحددة مبوجب قانون ذلك البلد للدخول �إليه ؛
(ج) �إذا مل يك ��ن خم�سة على الأقل من ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص الآخرين امل�شمول دخولهم بالفقرة (ب)
من مواطني البلد الأجنبي �أو املقيمني الدائمني فيه؛
ي�سر الدخول:
(د) �إذا نظم ال�شخ�ص الأول �أو ّ
( )1بعد احل�صول (على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر) على منفعة للقيام بذلك؛ �أو
( )2بن ّية احل�صول (على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر) على منفعة.
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العقوبة :ال�سجن ملدة � 20سنة �أو  2 000وحدة جزائية �أو كالهما.
( )2تنطبق امل�س�ؤولية املطلقة على ركن اجلرمية الوارد يف الفقرة (( )1ج).
www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/cca1995115/sch1.html

ويجرم القانون �أي�ضا نقل الأ�شخا�ص املنظم غري امل�شروع من �أ�سرتاليا �أو عربها وكذلك �ضلوع مقيمني يف �أ�سرتاليا يف
هذه الأن�شطة يف اخلارج.
وين� ��ص �أي�ضا قانون الهجرة لعام  1958على جرائم �شتى مت�صلة بالتهريب .وتت�صل املادتان � 232ألف و� 233ألف على
وجه اخل�صو�ص بجرمية التهريب ،وهي ت�شمل ما يلي ،على �سبيل املثال:
جلب جمموعات من الأ�شخا�ص �إىل �أ�سرتاليا من غري مواطنيها (ويعاقب عليه بال�سجن ملدة � 20سنة)
 ال�ضل ��وع يف جلب �أ�شخا� ��ص �إىل �أ�سرتاليا من غري مواطنيها على نحو يخالف القانون �أو �إيواء من يدخلونها
على نحو غري م�شروع (ويعاقب على ذلك بال�سجن ملدة ع�شر �سنوات)
اجلرائم الأخرى املت�صلة بجماعات من غري املواطنني �إلخ( .ويعاقب عليها بال�سجن ملدة � 20سنة).
وين� ��ص قانون الهجرة لعام ( 1958املواد من � 228إىل  )233على جرائم تتعلق بتهريب الأ�شخا�ص وا�ستخدام الوثائق
امل ��ز ّورة لدخ ��ول �أ�سرتالي ��ا .ويعاقب على هذه اجلرائ ��م ،يف حالة الإدان ��ة ،بال�سجن ملدة ت�ص ��ل �إىل � 20سنة و�/أو دفع
غرامة .و�إيواء �أو �إخفاء �أ�شخا�ص من غري املواطنني مقيمني على نحو غري م�شروع يف �أ�سرتاليا جرمية خطرية مبوجب
هذا القانون.
وميكن االطالع على قانون الهجرة لعام  1958يف املوقع التايل:
www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ma1958118/

النم�سا

قان ��ون ال�شرط ��ة ب�ش�أن �أح ��وال الأجانب ،العدد  2005/100م ��ن اجلريدة الر�سمية ،املع� � ّدل يف العدد  2009/135من
اجلريدة الر�سمية ،املواد من � 114إىل :118

املادة 114
( )1كل م ��ن يعم ��د عن علم �إىل م�ساعدة �أجنب ��ي �أن يدخل �أو يعرب على نحو م�ش ��روع دولة ع�ضو يف االحتاد
الأوروبي �أو دولة جماورة للنم�سا ،يعاقب بال�سجن ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة بحكم ق�ضائي؛
( )2كل م ��ن يعم ��د �إىل م�ساعدة �أجنبي يف �أن يدخل �أو يعرب غري م�شروع دول ��ة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي �أو
دول ��ة جم ��اورة للنم�سا بق�صد �إث ��راء نف�سه �أو �إثراء طرف ثال ��ث �إثراء غري م�شروع بتقا�ض ��ي مبالغ لهذه الغاية،
يعاقب بال�سجن ملدة ال تتجاوز �سنتني بحكم ق�ضائي؛
( )3كل م ��ن �أدين خ�ل�ال ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة باالجتار بالأ�شخا�ص باملعنى الوارد يف الفقرة  ،2يعاقب
بال�سج ��ن ملدة ال تزيد على ث�ل�اث �سنوات .وي�شمل هذا � َّأي حكم �إدانة �صادر من حمكمة �أجنبية يف دعوى �أقيمت
وفقا للمبادئ الواردة يف املادة  6من اتفاقية حماية حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
( )4كل من يرتكب الفعل امل�شار �إليه يف الفقرة  2لأغرا�ض جتارية (املادة  70من القانون اجلنائي) �أو على
نح ��و يعر� ��ض ال�شخ�ص الأجنبي املعني لأو�ضاع م�ؤمل ��ة لفرتة طويلة ،وال �سيما �أثناء نقل ��ه ،يعاقب بال�سجن لفرتة
ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات بحكم ق�ضائي.
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( )5كل من يرتكب فعال من الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة  2باعتباره ع�ضوا يف تنظيم �إجرامي �أو على نحو
يع ّر� ��ض حياة ال�شخ�ص الأجنب ��ي الذي ُيرتكب الفعل اجلنائي يف حقه للخط ��ر ،يعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني
�سنة واحدة وع�شر �سنوات بحكم ق�ضائي.
(  )6ال يعاقب ،ك�أطراف يف اجلرمية ،الأجانب الذين تي�سر دخولهم �أو عبورهم غري امل�شروع بارتكاب الفعل
املج ّرم (املادة  12من القانون اجلنائي) .ويجوز ت�أخري طردهم �أو ترحيلهم متى لزم �س�ؤالهم عن وقائع احلالة
للمدة التي قد تلزم لذلك.
(�  )7إذا كان يف الت�أخ�ي�ر خط ��ورة ،ي�ؤذن ب�صفة م�ؤقت ��ة للأجهزة امل�س�ؤولة عن حف ��ظ الأمن العام بالتحفظ
عل ��ى الأ�شياء املوجودة بحوزة اجل ��اين �أو و�سيلة النقل �أو احلاويات امل�ستخدمة يف ارتكاب الفعل من �أجل �ضمان
م�صادرة الرثوة املحققة (املادة  20من القانون اجلنائي) �أو نزع ملكيتها (املادة ( 20ب) من القانون اجلنائي)
�أو احلج ��ز عليه ��ا (املادة  26من القان ��ون اجلنائي) .ويجوز ت�سلي ��م �شحنة و�سيلة النق ��ل �إىل ال�شخ�ص احلائز
لوثيقة ت�سجيل املركبة �أو وكيله .وت َ
ُخط ُر املحكمة فور ًا بالتدابري املتخذة.
( )8تكون املحاكم االبتدائية م�س�ؤولة عن مبا�شرة الإجراءات املت�صلة بالفعل امل�شار �إليه يف الفقرة .1

املادة —115امل�ساعدة على الإقامة دون �إذن
( )1كل من يتوىل ،بق�صد منع �إجراء التخاذ �أو تنفيذ تدابري لإنهاء الإقامة ،تي�سري �إقامة �أجنبي ب�صفة غري
م�شروعة يف �إقليم دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،يعاقب بال�سجن ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو بغرامة ال تتجاوز
 360وحدة مبقيا�س الوحدات اجلزائية اليومية بحكم ق�ضائي.
( )2كل م ��ن يت ��وىل ،بق�صد �إثراء نف�س ��ه �أو �إثراء طرف ثالث باحل�صول على مال غ�ي�ر زهيد ُيدفع من �أجل
تل ��ك الغاي ��ة ،تي�سري �إقامة �أجنبي ب�صفة غري م�شروعة يف �إقليم دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي ،يعاقب بال�سجن
ملدة ال تتجاوز �سنة واحدة �أو بغرامة ال تزيد على  360وحدة مبقيا�س الوحدات اجلزائية اليومية بحكم ق�ضائي.
( )3كل من يرتكب هذا الفعل لأغرا�ض جتارية ،يعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات.
(  )4ال يعاق ��ب ،كطرف يف اجلرمية ،الأجنبي ال ��ذي انتفع بامل�ساعدة امل�شار �إليها يف الفقرتني � 1أو � 2أو كان
من املعتزم �أن ينتفع بها.
( )5تك ��ون املحاك ��م االبتدائي ��ة م�س�ؤول ��ة ع ��ن مبا�ش ��رة الإج ��راءات املت�صل ��ة بالأفع ��ال امل�ش ��ار �إليه ��ا يف
الفقرتني  1و.2

املادة —116ا�ستغالل الأجانب
( )1كل م ��ن يت ��وىل ،بق�صد احل�صول لنف�سه �أو لطرف ثالث على دخل منتظ ��م باال�ستفادة من �ضرب معني
م ��ن �ض ��روب ارتهان �شخ�ص �أجنبي يقيم ب�صفة غري م�شروعة يف النم�سا �أو ال ميلك ت�صريح عمل �أو يكون ب�شكل
�آخ ��ر يف حال ��ة ارتهان خا�ص ،ا�ستغالل ذلك ال�شخ�ص الأجنبي ،يعاق ��ب بال�سجن ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات
بحكم ق�ضائي.
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( )2كل م ��ن يت ��وىل ،من خالل ه ��ذا الفعل ،تعري� ��ض �أجنبي للتجريد م ��ن ماله �أو ا�ستغ�ل�ال عدد كبري من
الأجانب ،يعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات.
(�  )3إذا �أ�سف ��ر الفع ��ل املرتكب ع ��ن وفاة ال�شخ�ص الأجنب ��ي ،يعاقب الفاعل بال�سجن مل ��دة ترتاوح بني �سنة
واحدة وع�شر �سنوات.

املادة  -117الدخول يف عالقة زواج �أو ترتيب زواج بغر�ض الإقامة
( )1كل مواط ��ن من�ساوي �أو كل �أجنبي يحق ل ��ه الإقامة يف النم�سا يدخل يف عالقة زواج مع � ٍّأي من الأجانب
دون �أن يكون ق�صده العي�ش يف ظل حياة �أ�سرية باملعنى الوارد يف املادة  8من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان،
ويك ��ون� ،أو يفرت� ��ض �أنه كان ،على علم ب�أنَّ ق�صد هذا ال�شخ�ص الأجنب ��ي هو االرتكان �إىل هذا الزواج للح�صول
على ت�صريح بالإقامة �أو االحتفاظ بت�صريح للإقامة �أو احل�صول على اجلن�سية النم�ساوية �أو منع اتخاذ تدابري
�إنه ��اء الإقام ��ة ،يعاقب ،متى مل يكن عر�ضة لعقوبة �أ�شد مبوجب حكم خمتل ��ف ،بغرامة ال تزيد على  360وحدة
مبقيا�س الوحدات اجلزائية اليومية بحكم ق�ضائي.
( )2كل مواط ��ن من�ساوي �أو كل �أجنبي يحق له الإقام ��ة يف النم�سا يتوىل ،بق�صد �إثراء نف�سه �أو �إثراء طرف
�آخر على وجه غري م�شروع من خالل احل�صول على مال لهذه الغاية ،الدخول يف عالقة زواج مع � ٍّأي من الأجانب
دون �أن يكون ق�صده العي�ش يف ظل حياة �أ�سرية باملعنى املحدد يف املادة  8من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان
ويكون� ،أو يفرت�ض �أنه كان ،على علم ب�أنَّ ق�صد ذلك ال�شخ�ص الأجنبي هو االرتكان �إىل هذا الزواج يف احل�صول
عل ��ى ت�صري ��ح بالإقامة �أو االحتفاظ بت�صريح للإقامة �أو احل�صول على اجلن�سية النم�ساوية �أو منع تدابري �إنهاء
الإقام ��ة ،يعاق ��ب ،متى مل يكن عر�ضة لعقوبة �أ�شد �صرامة مبوجب حكم خمتلف ،بال�سجن ملدة ال تزيد على �سنة
واحدة �أو بغرامة ال تزيد على  360وحدة مبقيا�س الوحدات اجلزائية اليومية بحكم ق�ضائي.
( )3كل م ��ن رت ��ب �أو عق ��د زواج ��ا لأغرا�ض جتاري ��ة على الرغم م ��ن علم ��ه� ،أو افرتا�ض علمه ،ب� ��أنَّ ق�صد
ال�شخ�ص�ي�ن املعنيني ه ��و االرتكان �إىل هذا ال ��زواج يف احل�صول عل ��ى ت�صريح بالإقام ��ة �أو االحتفاظ بت�صريح
للإقام ��ة �أو احل�صول على اجلن�سية النم�ساوية �أو من ��ع تدابري �إنهاء الإقامة ودون �أن يكون ق�صده العي�ش يف ظل
حي ��اة �أ�سري ��ة باملعنى املحدد يف امل ��ادة  8من االتفاقية الأوروبي ��ة حلقوق الإن�سان ،يعاق ��ب ،متى مل يكن عر�ضة
لعقوبة �أ�شد �صرامة مبوجب حكم خمتلف ،بال�سجن ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات بحكم ق�ضائي.
(  )4ال يعاق ��ب ،كط ��رف يف اجلرمي ��ة ،الأجنب ��ي ال ��ذي يق�ص ��د االرت ��كان �إىل ال ��زواج باملعن ��ى املح ��دد
يف الفقرة .1
(  )5ال يعاق ��ب مبوج ��ب الفقرة  1كل �شخ�ص يتعاون طواعية يف �إثبات وقائ ��ع احلالة �أمام �أيِّ �سلطة م�س�ؤولة
عن مالحقة اجلناة تعلم بذنبه.

املادة —118تبني �أجنبي كامل الأهلية لأغرا�ض الإقامة �أو ترتيب هذا التبني لتلك الأغرا�ض
( )1كل مواطن من�ساوي �أو �أجنبي يحق له الإقامة يف النم�سا يتبنى �شخ�صا �أجنبيا كامل الأهلية ويقدم طلبا
للح�صول على موافقة على هذا التبني من حمكمة الو�صاية على الرغم من علمه� ،أو افرتا�ض علمه ،ب�أنَّ الأجنبي
�سوف يرتكن �إىل هذا التبني يف احل�صول على ت�صريح بالإقامة �أو االحتفاظ بت�صريح للإقامة �أو احل�صول على
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الربازيل
القانون ( 80/6815املادة )125
http://lba.inpa.gov.br/lba/documentos/Lei681580.pdf

بلغاريا
تن�ص املادة  280من قانون العقوبات على ما يلي:

امل ��ادة ( 280وق ��د ع ّدل ��ت وا�ستكملت يف العدد  82/28م ��ن اجلريدة الر�سمية ،وثم �أبطل العم ��ل بها وفق العدد
 89/37من اجلريدة الر�سمية ،ون�شرت ب�صيغتها اجلديدة يف العدد  97/62من اجلريدة الر�سمية)
( )1كل م ��ن يع�ب�ر احلدود ب�أ�شخا�ص �أو جماعات من الأ�شخا�ص دون ت�صريح من �أجهزة ال�سلطة املعنية� ،أو
بت�صري ��ح منه ��ا دون �أن يكون العب ��ور يف الأماكن املحددة لذلك الغر�ض ،يعاقب بال�سج ��ن ملدة ترتاوح بني �سنة
واحدة و�ست �سنوات وبغرامة ترتاوح بني خم�سمائة ليف و�ألف ليف.
( )2تك ��ون العقوبة بال�سجن مل ��دة ترتاوح بني �سنة واحدة وع�شر �سنوات وغرامة ترتاوح بني �ألف ليف وثالثة
�آالف ليف وم�صادرة ممتلكات اجلاين جزئيا �أو كليا يف احلاالت التالية:
 -1عبور احلدود ب�شخ�ص دون ال�ساد�سة ع�شرة؛
 -2نقل �شخ�ص دون موافقته؛
�	-3أن يكون ال�شخ�ص املنقول عرب احلدود من غري مواطني بلغاريا؛
 -4ا�ستخدام �سيارة �أو مركبة جوية �أو مركبة �أخرى؛
�	-5أن تنظم عملية النقل جماعة �أو منظمة �أو �أن تتم مب�شاركة م�س�ؤول ي�ستغل من�صبه الر�سمي.
()3
للجاين.

يف احل ��االت اخلا�ص ��ة بالبن ��د  4من الفق ��رة ُ ،2يحجز على املركب ��ة حل�ساب الدول ��ة �إذا كانت مملوكة

امل ��ادة ( 281ب�صيغتها املع َّدلة يف الع ��دد  82/28من اجلريدة الر�سمية؛ وقد �أبطل العمل بها وفق العدد 89/37
من اجلريدة الر�سمية)
www.mvr.bg/NR/rdonlyres/330B548F-7504-433A-BE65-5686B7D7FCBB/0/04_Penal_Code_EN.pdf

كندا

فيما يلي مقتطفات من املواد من � 117إىل  121من قانون الهجرة وحماية الالجئني (:)2001
تنظيم الدخول �إىل كندا
  )1(  117ال يج ��وز لأحد �أن يق ��وم عن علم بتنظيم قدوم �شخ�ص واحد �أو �أك�ث�ر �إىل كندا دون ت�أ�شرية دخول
�أو ج ��واز �سف ��ر �أو �أيِّ وثيق ��ة مطلوبة يف هذا القانون �أو �أن يح�ض على هذا الق ��دوم �أو �أن ي�ساعد فيه �أو �أن
يحر�ض عليه.
العقوبات —يف حال ما �إذا كان العدد يقل عن ع�شرة �أ�شخا�ص

الأداة  -5الإطار الت�شريعي
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( )2كل م ��ن ينته ��ك �أحكام املادة الفرعي ��ة ( )1فيما يتعلق ب�أقل من ع�ش ��رة �أ�شخا�ص يدان بارتكاب
جرمية ويعاقب مبا يلي:
(�أ) يف حال الإدانة بعد توجيه االتهام �إليه ر�سميا؛
( )1يعاق ��ب يف امل ��رة الأوىل بغرامة ال تزيد عل ��ى  500 000دوالر �أو بال�سجن ملدة ال
تزيد على ع�شر �سنوات �أو بكلتا العقوبتني؛
( )2يعاقب يف حال املعاودة بغرامة ال تزيد على  1 000 000دوالر �أو بال�سجن ملدة ال
تزيد على � 14سنة �أو بكلتا العقوبتني؛
(ب) يف ح ��ال الإدان ��ة ب�إج ��راءات موجــ ��زة ،يعاقب بغرام ��ة ال تزيد عل ��ى  100 000دوالر �أو
بال�سجن ملدة ال تزيد على �سنتني �أو بكلتا العقوبتني.
العقوبة — يف حال ما �إذا كان العدد ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث
( )3كل م ��ن ينتهك �أحكام امل ��ادة الفرعية ( )1فيما يتعلق مبجموعة من ع�شرة �أ�شخا�ص �أو �أكرث يدان
بارت ��كاب جرمية ويعاقب عند �إدانته بعد توجيه االتهام �إليه ر�سمي ًا بغرامة ال تزيد على  1 000 000دوالر
�أو بال�سجن امل�ؤبد �أو بكلتا العقوبتني.
اجلرمية —االجتار بالأ�شخا�ص
 )1(  -118ال يج ��وز لأي �شخ� ��ص �أن يقوم عن علم بتنظيم قدوم �شخ� ��ص واحد �أو �أكرث �إىل كندا عن طريق
االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو با�ستخدام القوة �أو التهديد با�ستخدامها �أو بالإرغام.
�إنزال الأ�شخا�ص يف عر�ض البحر
 -119ال يج ��وز لأي �شخ� ��ص �أن ُينزل �شخ�صا �آخر �أو جمموعة من الأ�شخا� ��ص يف عر�ض البحر بغر�ض حثهم
على دخول كندا �أو م�ساعدتهم على دخولها �أو حتري�ضهم على دخولها على نحو يخالف هذا القانون.
العقوبات
 -120كل م ��ن يخال ��ف �أحكام املادة � 118أو املادة  119يكون ق ��د ارتكب جرمية ويعاقب عند �إدانته بعد توجيه
االتهام له ر�سميا بغرامة ال تزيد على  1 000 000دوالر �أو بال�سجن امل�ؤبد �أو بكلتا العقوبتني.
العوامل امل�شددة
 	)1(  -121تراع ��ي املحكمة لدى تقرير العقوبة التي �ستفر�ضها مبوجب املادة الفرعية � )2( 117أو (� )3أو
املادة  120تو ُّف َر � ٍّأي من العوامل التالية:
(�أ) وقوع �أذى ج�سدي �أو وفاة خالل ارتكاب اجلرمية؛
(ب) ارتكاب اجلرمية ملنفعة تنظيم �إجرامي �أو بتوجيه منه �أو باال�شرتاك معه؛
(ج) ارتكاب اجلرمية بغر�ض الربح �سواء حتقَّق �أو مل يتحقَّق؛
(د) تعر� ��ض ال�شخ�ص �إىل �ضروب من املعامل ��ة املذ ّلة �أو املهينة ،مبا ي�شمل اجلوانب املتعلقة
ب�أو�ضاع العمل �أو الأو�ضاع ال�صحية �أو اال�ستغالل اجلن�سي نتيجة الرتكاب هذه اجلرمية.
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وال جتيز املادة � 122أن يقوم � ُّأي �شخ�ص ،مبا يخالف �أحكام قانون الهجرة وحماية الالجئني ،بحيازة �أيِّ جواز �سفر �أو
ت�أ�ش�ي�رة دخ ��ول �أو �أيِّ وثيقة �أخرى من �أ�صل كندي �أو غري كن ��دي �أو با�ستخدام تلك الوثائق �أو ا�ستريادها �أو ت�صديرها
�أو املتاج ��رة به ��ا .وت�صل عقوبة ه ��ذه اجلرمية �إىل ال�سجن خم� ��س �سنوات يف حالة حيازة الوثائ ��ق يف خمالفة لأحكام
القانون و�إىل � 14سنة يف حالة ا�ستخدام الوثائق يف خمالفة لأحكام القانون بغر�ض دخول كندا �أو البقاء فيها �أو بغر�ض
ا�سترياد تلك الوثائق �أو ت�صديرها �أو املتاجرة بها.
وجت� � ِّرم امل ��ادة  127القيام ب�أيِّ و�سيل ��ة وب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�إر�سال معلومات غ�ي�ر �صحيحة �أو م�ضللة بق�صد
احل�ض على الهجرة �إىل كندا �أو تثبيطها .وت�صل العقوبة على هذه اجلرمية يف حال الإدانة بعد توجيه االتهام ر�سميا،
�إىل ال�سجن ملدة خم�س �سنوات و�/أو دفع غرامة ال تزيد على  100 000دوالر .ويف حال الإدانة ب�إجراءات موجزة ،ت�صل
العقوبة �إىل ال�سجن ملدة �سنتني و�/أو دفع غرامة ال تزيد على  50 000دوالر.
www.canamglobal.com/indexacts2.html

كو�ستاريكا

فيما يلي مقتطف من بيان �صحفي �صادر عن املنظمة الدولية للهجرة ب�ش�أن قانون الهجرة اجلديد يف كو�ستاريكا:
"يواجه مهربو املهاجرين الآن عقوبة ال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنتني و�ست �سنوات مبوجب قانون الهجرة اجلديد
يف كو�ستاريكا الذي �أق ّرته اجلمعية الوطنية وو ّقعه الرئي�س �أو�سكار �أريا�س م� ّؤخر ًا.
"وو ّفر املكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة يف �سان خو�سيه ،بناء على طلب من حكومة كو�ستاريكا� ،ضروب ًا
م ��ن اخلربات الفنية للم�شرع�ي�ن ،من بينها جوانب من الدعم ب�ش�أن معاجلة امل�سائل املت�صلة بحماية املهاجرين
و�إدارة الهج ��رة واالجت ��ار بالب�ش ��ر وتهريب املهاجري ��ن .وقد �أُدرج ��ت يف الن�ص النهائي ع ��دة تو�صيات حمددة
للمنظمة الدولية للهجرة مت�صلة بتهريب املهاجرين واالجتار بالب�شر.
"والقان ��ون اجلدي ��د ،الذي �سيب ��د�أ �سريانه يف �شباط/فرباي ��ر  ،2010يرى الآن يف تهري ��ب املهاجرين واالجتار
بالب�شر جرميتني منف�صلتني و�إن كانتا مرتابطتني ،ويقر بانف�صالهما".
وميكن االطالع على هذا البيان ال�صحفي املعنون:

""Costa Rica’s new immigration law provides jail terms for migrant smugglers

"قان ��ون �ش�ؤون الهجرة اجلديد يف كو�ستاري ��كا ين�ص على معاقبة مهربي املهاجرين بال�سجن" ال�صادر بتاريخ � 25آب/
�أغ�سط�س  ،2009يف املوقع ال�شبكي التايل:
www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnAM/cache/offonce;jsessionid=B0BDE905339
DA4AA3E79C1310EC4EA3B.worker01?entryId=25992

القانون اخلا�ص ب�ش�ؤون الهجرة والأجانب ،رقم  ،8487املواد من � 245إىل :)2005( 247

املادة 245
يعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنتني و�ست �سنوات�( :أ) كل من يقوم ،بق�صد التهريب ،ب�إر�شاد �أو نقل �أ�شخا�ص �إىل
داخ ��ل �أو خارج البلد عرب �أماكن ال ت�أذن به ��ا املديرية العامة بالتهرب من مراكز الهجرة الر�سمية �أو م�ستخدم ًا وثائق
م� �زّورة ،و(ب) كل م ��ن يقوم ،بق�صد االجتار بالأ�شخا� ��ص ،ب�إيواء �أجانب دخلوا البل ��د �أو موجودين فيه على نحو غري
قانوين �أو ب�إخفاء ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو الت�سرت عليهم.
وتزي ��د العقوبة مبقدار الثل ��ث �إذا كان الفاعل الأ�صلي �أو �شركا�ؤه من املوظفني العموميني �أو يف حالة �إ�شراك �أطفال يف
ارتكاب هذه اجلرائم.

الأداة  -5الإطار الت�شريعي

45

املادة 246
ُيحج ��ز على العقارات �أو ال�سلع مثل املركبات والأجهزة واملعدات وغريه ��ا من الأ�شياء امل�ستخدمة يف ارتكاب اجلرمية
املذك ��ورة �أع�ل�اه �أو ت�صادر تبعا للحالة .ويج ��وز �إحالتها �إىل وزارة الداخلية وال�شرط ��ة �إذا طلبتا ذلك ،وتتوىل الوزارة
وال�شرط ��ة ت�أمينه ��ا لتج ّن ��ب احتم ��االت تعر�ضها للتده ��ور �أو الدمار .ويج ��وز لل ��وزارة �أن ت�ستخدمها للوف ��اء ب�أغرا�ض
املديرية العامة ل�ش�ؤون الهجرة .ويجوز �أي�ضا للوزارة �أن تديرها �أو تن�شئ �صندوقا ائتمانيا لها يف م�صرف تابع للجهاز
الم�صرف ��ي الوطن ��ي .ويف حال �صدور حكم بالإدانة ،ت�ص ��ادر الأ�شياء امل�ستخدمة يف ارت ��كاب اجلرمية ويتوىل ال�سجل
الوطني ت�سجيلها على النحو املنا�سب.

املادة 247
كل �أجنب ��ي يدخل كو�ستاري ��كا دون الوفاء بال�شروط املحددة لدخولها ويبقى فيها عل ��ى نحو غري م�شروع ويكون �ضحية
لعملي ��ات اجت ��ار بالأ�شخا� ��ص �أو هجرة غري م�شروعة �أو ا�ستغ�ل�ال جن�سي �أو يلحق به �ضرر من ج ��راء تلك العمليات �أو
يرحل �أو يط ��رد �إذا تعاون مع �سلطات الهج ��رة يف الك�شف عن
يك ��ون �شاه ��دا عليهاُ ،يعف ��ى من امل�س�ؤولية الإداري ��ة وال ّ
الفاعل�ي�ن الأ�صلي�ي�ن �أو �شركائه ��م يف ارتكاب عملي ��ة االجتار هذه ل�سلط ��ات ال�شرطة بتزويدها باملعلوم ��ات الالزمة �أو
الإدالء بال�شه ��ادة عند حماكمة اجلناة .ومنح هذه املي ��زة �أو املوافقة على �إعادة ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم هو من
�صالحيات املديرية العامة وحدها.
من قانون العقوبات:
املادة  ،359تزييف الوثائق العامة والأ�صلية
املادة  ،360حتريف الوثائق العامة
املادة  ،363ا�ستخدام وثائق مز ّورة
القانون العام ل�ش�ؤون الهجرة والأجانب ()1987
 تن� ��ص املادة  86من القانون العام ل�ش� ��ؤون الهجرة والأجانب على ترحيل الأجانب الذين ي�ستخدمون وثائق
مز ّورة يف عملية الهجرة.
تن�ص املادة  98على معاقبة �أرباب العمل الذين ي�صدرون عقودا مز ّورة بال�سجن.
تن�ص الفقرة الفرعية  2من املادة  118على ترحيل كل من ي�ستخدم وثائق مز ّورة يف عملية الهجرة.
تن�ص املادة  119على ترحيل الأجانب �إىل بلدانهم الأ�صلية �أو �إىل بلد �آخر يقبلهم.

كرواتيا
من القانون اجلنائي:
نقل الأ�شخا�ص على نحو غري م�شروع عرب حدود الدولة

املادة 177
( )1كل م ��ن يق ��وم على نحو غري م�شروع ،بغر� ��ض الترَ َ ُّبح ،بنقل �شخ�ص �أو عدد م ��ن الأ�شخا�ص عرب حدود
الدولة ،يعاقب بغرامة �أو بال�سجن مدة ال تزيد على ثالث �سنوات.
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( )2يف حال تع ّر�ض حياة الأ�شخا�ص املنقولني عرب احلدود و�أمنهم للخطر �أو معاملتهم معاملة ال�إن�سانية �أو
مهين ��ة �أثن ��اء ارتكاب اجلرمية امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه امل ��ادة ،يعاقب اجلناة بال�سجن ملدة ترتاوح بني
�ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات.
( )3يعاق ��ب مرتك ��ب اجلرمية امل�شار �إليها يف الفقرة  1من هذه امل ��ادة� ،إذا كان ع�ضوا يف جماعة �أو تنظيم
�إجرامي لدى ارتكابها ،بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة وع�شر �سنوات.
( )4يعاقب كل من ي�شرع يف ارتكاب �أيِّ فعل جم ّرم م�شار �إليه يف الفقرة  1من هذه املادة.
www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Criminal-Code.pdf

اجلمهورية الت�شيكية
تن�ص املادة � 171ألف من القانون اجلنائي على ما يلي:
( )1كل من يتخذ ترتيبات من �أجل �أن يعرب �شخ�ص �آخر على نحو غري قانوين حدود الدولة �أو مي ّكن �شخ�صا
�آخر من عبور حدود الدولة على نحو غري قانوين ،يعاقب بال�سجن ملدة ت�صل �إىل �سنة �أو بغرامة.
()2

ُيعاقب كل من يفعل ذلك بال�سجن ملدة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وثالث �سنوات يف احلاالت التالية:
�أ�	-إذا ارتكب الفعل املو�صوف يف الفقرة  1بق�صد الت�سرت على جرمية �أخرى �أو تي�سري ارتكابها
ب�	-إذا ارتكب هذا الفعل لقاء مال
ج�	-إذا ارتكب هذا الفعل باعتباره ع�ضوا يف جماعة منظمة

املادة  176من القانون اجلنائي ،تزييف الوثائق الر�سمية وحتريفها
( )1كل من يزيف وثيقة ر�سمية �أو يدخل حتريفا كبريا على حمتوياتها بق�صد ا�ستخدامها كوثيقة �أ�صلية �أو
ي�ستخدمها كوثيقة �أ�صلية ،يعاقب بال�سجن ملدة ت�صل �إىل �سنتني �أو بغرامة.
(ُ )2يعاقب الفاعل بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة وخم�س �سنوات يف احلالتني التاليتني:
�أ�	-إذا ارتكب الفعل املو�صوف يف الفقرة  1باعتباره ع�ضوا يف جماعة منظمة.
ب�	-إذا ت�س ّب ��ب يف �إحل ��اق �ضرر بالغ ب�شخ�ص �آخر وال �سيما يف حال ��ة الإ�صابات اخلطرية النا�شئة عن
هذا الفعل.

جمهورية الكونغو الدميقراطية
قانون العقوبات الكونغويل (وفق �آخر تعديل له يف ت�شرين الثاين/نوفمرب )2004
www.unhcr.org/refworld/country,,NATLEGBOD,,COD,456d621e2,47303b9e2,0.html
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اجلمهورية الدومينيكية
يت�ض ّم ��ن القانون  3-137اخلا�ص بتهريب املهاجرين واالجت ��ار بالأ�شخا�ص عقوبات ب�ش�أن هاتني اجلرميتني� .إذ تن�ص
املادة  2على عقوبة ال�سجن ملدة ترتاوح بني ع�شر �سنوات و� 15سنة وغرامة تعادل ما ال يقل عن � 150ضعف ًا للحد الأدنى
للأجور وال تزيد على � 250ضعف ًا له جرمية تهريب املهاجرين.
وتن� ��ص املادة  7على الظروف امل�شددة للعقوبة التي يجوز فيه ��ا زيادة العقوبة الرئي�سية مبقدار خم�س �سنوات .وتن�ص
الفقرة الفرعية (ح) من املادة  7على �أنَّ تزوير الوثائق من الظروف امل�ش ّددة للعقوبة.
وتن� ��ص الفق ��رة الفرعية (ب) من املادة  68من القانون  4-285على �أنَّ دخول �أجنبي الإقليم الوطني بوثائق مز ّورة �أو
ناق�ص ��ة عم ��ل غري م�شروع .وتن�ص الفق ��رة الفرعية (ج) على �أنَّ الدخول يكون عم ًال غ�ي�ر م�شروع �إذا ا�ستخدمت فيه
وثائق �سليمة ح�صل عليها ب�أ�ساليب االحتيال.

�إ�ستونيا
ين�ص قانون العقوبات ( )2001على ما يلي:
الفقرة  -259نقل الأجانب عرب حدود الدولة �أو خط احلدود امل�ؤقت جلمهورية �إ�ستونيا
 -1يعاق ��ب عل ��ى نقل �أجانب ب�صورة غري م�شروعة عرب حدود الدولة �أو خط احلدود امل�ؤقت جلمهورية �إ�ستونيا
بعقوبة مالية �أو بال�سجن ملدة ت�صل �إىل �سنة واحدة.
 -2يعاق ��ب عل ��ى اجل ��رم املذكور بعقوب ��ة مالي ��ة �أو بال�سجن ملدة ت�صل �إىل ث�ل�اث �سن ��وات يف � ٍّأي من احلالتني
التاليتني:
�  -1إذا ارتكب على يد جماعة،
�  -2إذا ا�ستخدم العنف يف ارتكابه،
 -3يعاق ��ب بال�سج ��ن مل ��دة ترتاوح بني �أربع �سن ��وات و� 12سنة على ارت ��كاب �أيِّ فعل من�صو� ��ص عليه يف الفقرة
الفرعية (� )1أو ( )2من هذه املادة �إذا ت�سبب يف حدوث �أ�ضرار �صحية خطرية.
www.nottingham.ac.uk/shared/shared_hrlcicju/Estonia/Penal_Code__English_.doc

االحتاد الأوروبي
تن�ص املادة  27من االتفاقية املن ّفذة التفاق �شينغني امل�ؤرخ  14حزيران/يونيه  1985بني حكومات دول احتاد بنيلوك�س
االقت�صادي وجمهورية �أملانيا االحتادية واجلمهورية الفرن�سية ب�ش�أن الإلغاء التدريجي لإجراءات التفتي�ش على حدودها
امل�شرتك ��ة  ،عل ��ى �أن تتعهد الأطراف املتعاقدة ب�أن "تفر�ض عقوبات منا�سبة عل ��ى كل من يقوم �أو ي�شرع يف القيام ،من
�أج ��ل حتقي ��ق ك�سب مايل ،مب�ساع ��دة �أجنبي على دخ ��ول �إقليم طرف متعاق ��د �أو الإقامة فيه على نح ��و يخالف قانون
الطرف املتعاقد اخلا�ص بدخول الأجانب و�إقامتهم فيه".
وتن�ص املادة  27على ما يلي:
 -1تتعه ��د الأطراف املتعاقدة ب� ��أن تفر�ض عقوبات منا�سبة على كل من يقوم �أو ي�ش ��رع يف القيام ،من �أجل حتقيق
ك�س ��ب مايل ،مب�ساع ��دة �أجنبي على دخول �إقليم طرف متعاقد �أو الإقامة فيه على نحو يخالف قوانني الطرف املتعاقد
اخلا�ص بدخول الأجانب و�إقامتهم فيه.
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�  -2إذا �أُبلغ طرف بارتكاب فعل من الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة  1يكون خمالفا لقانون طرف متعاقد �آخر ،كان
لزام ًا على هذا الطرف �أن يبلغ ذلك الطرف الآخر بذلك.
 -3يجب على �أيِّ طرف متعاقد يطلب من طرف متعاقد �آخر �أن يجري مالحقة ق�ضائية ،بناء على انتهاك قوانينه،
ب�ش� ��أن الأفع ��ال امل�ش ��ار �إليها يف الفق ��رة � 1أن يحدد ،عن طريق تقرير ر�سم ��ي �أو �شهادة ر�سمية �ص ��ادرة من ال�سلطات
املخت�صة� ،أحكام القانون املنتهكة.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922(02):EN:HTML

فنلندا

ين�ص قانون العقوبات الفنلندي على ما يلي:
"الف�صل  ،17جرائم الإخالل بالنظام العام (... )1998/563
املادة — 8ترتيب الهجرة غري امل�شروعة ()1998/563
( )1كل من يرتكب فعال من الأفعال التالية:
( )1جل ��ب� ،أو ال�شروع يف جلب� ،أجانب ال يحمل ��ون جوازات �سفر �أو ت�أ�شريات دخول �أو ت�صاريح
�إقامة �سارية املفعول،
( )2ترتيب �أو تدبري نقل �شخ�ص من امل�شار �إليهم يف الفقرة الفرعية (� )1إىل فنلندا،
(�  )3إعطاء الغري جوازات �سفر �أو ت�أ�شريات دخول �أو ت�صاريح �إقامة مز ّورة �أو مزيفة �أو �صدرت
لأ�شخا� ��ص �آخري ��ن ،وذلك بغي ��ة ا�ستخدامها عند دخول البلد ،يعاقب عل ��ى تهمة ترتيب هجرة غري
م�شروعة بغرامة �أو بال�سجن ملدة ال تزيد على �سنتني.
(�  )2أي عم ��ل يعترب �أنه ق ��د ارتكب ،عند تقييمه ككل ،يف ظروف تربره بعد �أن ت�ؤخذ يف االعتبار
دواف ��ع مرتكب ��ه واملالب�سات التي تكتنف �سالمة ال�شخ�ص الأجنب ��ي يف وطنه �أو البلد الذي يقيم فيه
�إقامة دائمة ،ال ي�شكل ترتيبا لهجرة غري م�شروعة.
www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E8890039.PDF

فرن�سا
من القانون اخلا�ص بدخول الأجانب و�إقامتهم وحق اللجوء:

املادة الم 1-622
يي�سر لأجنبي دخول فرن�سا �أو عبورها �أو الإقامة فيها على نحو غري م�شروع �أو ي�شرع يف تي�سري ذلك� ،سواء
كل من ّ
مب�ساعدة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يعاقب بال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة قدرها  30 000يورو.
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يي�س ��ر لأجنبي دخول �إقليم دولة طرف �أخرى يف االتفاقية املن ّفذة التفاق �شينغني �أو عبوره �أو الإقامة
 ...كل م ��ن ّ
في ��ه عل ��ى نحو غري م�شروع �أو ي�شرع يف تي�س�ي�ر ذلك� ،سواء مب�ساعدة مبا�شرة �أو غ�ي�ر مبا�شرة ،يعاقب بالعقوبة
نف�سها.
وي�ش�ي�ر قان ��ون العقوبات الفرن�سي �إىل "الأعم ��ال الال�إن�سانية" و"الأعمال املهينة" يف مادت�ي�ن� :إذ تن�ص املادة 1-212
عل ��ى ما يليُ " :يعاق ��ب بال�سجن امل�ؤ ّبد بحكم جنائي كل من يقوم ،بدوافع �سيا�سي ��ة �أو فل�سفية �أو عن�صرية �أو دينية ويف
�إط ��ار منظم يرم ��ي �إىل تنفيذ خطة حمددة �ضد فئة من ال�سكان املدنيني ،برتحيل �أ�شخا�ص �أو ا�ستعبادهم �أو بارتكاب
عمليات وا�سعة النطاق �أو منهجية للإعدام دون حماكمة �أو الختطاف �أ�شخا�ص يعقبه اختفا�ؤهم �أو للتعذيب �أو ملمار�سة
�أعمال ال �إن�سانية".
وتن� ��ص املادة الم  5-622من القانون اخلا�ص بدخ ��ول الأجانب و�إقامتهم وحق اللجوء على الظروف امل�ش ّددة للعقوبة.
فتق�ض ��ي بعقوبة ال�سج ��ن ملدة ع�شر �سنوات وغرامة مقداره ��ا  750 000يورو عندما ترتك ��ب اجلرمية على يد جماعة
منظم ��ة �أو يف ظروف تعر�ض املهاجرين خلطر مبا�شر يهددهم باملوت �أو الإ�صابة البدنية اخلطرية �أو لأو�ضاع معي�شية
�أو �أح ��وال نق ��ل �أو عمل �أو �إقامة ال ت�صون الكرامة الإن�سانية .ومن الظروف امل�ش ّددة للعقوبة �أي�ضا انتزاع مهاجر قا�صر
من كنف �أ�سرته �أو بيئته التقليدية بفعل اجلرمية.

غواتيماال

تن� ��ص املادة  103م ��ن قانون الهجرة على معاقبة تدبري �أو تي�سري الدخول غري امل�شروع بال�سجن ملدة ترتاوح بني خم�س
وثماين �سنوات غري قابلة للتخفيف.
وتن�ص املادة  104على معاقبة تدبري �أو تي�سري العبور غري امل�شروع بال�سجن ملدة ترتاوح بني خم�س وثماين �سنوات غري
قابلة للتخفيف.
وعم�ل�ا بامل ��ادة  ،108تزيد العقوبة على اجلرمي ��ة مبقدار الثلث يف حال ارتكابها �ضد قا�ص ��ر� ،أو يف ظروف �أو بو�سائل
تع ّر�ض �صحة الأ�شخا�ص �أو �سالمتهم �أو حياتهم للخطر � ،أو متى ارتكبها موظف عمومي.
www.migrantesenlinea.org/imagesFTP/4449.Ley_de_Migracion_de_Guatemala.doc

وتن� ��ص امل ��ادة  321من املر�سوم رق ��م  73-17من قانون العقوبات على املعاقبة على تزيي ��ف الوثائق العامة �أو حتريف
الوثائق العامة الأ�صلية بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنتني و�ست �سنوات.

هندورا�س

املادة  195من املر�سوم رقم  83-144من قانون العقوبات.،

كازاخ�ستان

امل ��واد م ��ن � 330إىل  ،332ب�ش�أن تنظيم الهجرة غري امل�شروعة من القانون رق ��م  167امل�ؤرخ  16متوز/يوليه  1997من
القانون اجلنائي.

التفيا

املادة  ،285ب�ش�أن نقل �أ�شخا�ص ب�صورة غري م�شروعة عرب حدود الدولة ،من القانون اجلنائي امل�ؤرخ  5ت�شرين الثاين/
نوفمرب :1998
( )1تكون العقوبة ال�سارية على من ينقل �أ�شخا�صا ب�صورة غري م�شروعة عرب حدود الدولة على نحو ينتهك
الأحكام اخلا�صة بعبور احلدود ،احلرمانَ من احلرية ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات.
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( )2تك ��ون العقوب ��ة ال�سارية على من يعاود ارتكاب الفعل املذكور� ،أو عل ��ى موظف الدولة الذي يرتكبه
م�ستغال وظيفته الر�سمية ،احلرمان من احلرية ملدة ال تزيد على �سبع �سنوات مع م�صادرة املمتلكات �أو عدم م�صادرتها.
( )3تك ��ون العقوب ��ة ال�سارية على م ��ن ينقل ب�صورة غ�ي�ر م�شروعة عرب حدود الدولة ع ��ددا كبريا من
الأ�شخا� ��ص يزي ��د على خم�سة يف املرة الواحدة ،احلرمان من احلرية ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال تزيد على ع�شر
�سنوات مع م�صادرة املمتلكات.
www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,LVA,4562d8b62,3ae6b4ef14,0.html

ليتوانيا

ين�ص القانون اجلنائي على ما يلي:

املادة  ،292نقل الأ�شخا�ص ب�صورة غري م�شروعة عرب احلدود الوطنية
 -1كل م ��ن ينق ��ل ،على نحو غ�ي�ر م�شروع� ،أجنبي ��ا لي�س له حق الإقام ��ة يف جمهورية ليتواني ��ا عرب حدودها
الوطنية �أو يخفي �أجنبيا َعبرَ َ احلدود الوطنية على نحو غري م�شروع �أو ينقله عرب �إقليم ليتوانيا يعاقب باحلب�س
�أو ال�سجن ملدة ت�صل �إىل �ست �سنوات.
 -2كل م ��ن ينظ ��م عملية نقل غري م�شروعة لرعاي ��ا �أجانب لي�س لهم حق الإقام ��ة يف جمهورية ليتوانيا عرب
حدوده ��ا الوطنية �أو ينظ ��م �إخفاء �أ�شخا�ص عربوا على نحو غري م�شروع احل ��دود الوطنية �أو ينقلهم عرب �إقليم
ليتوانيا ،يعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �أربع وع�شر �سنوات.
 -3تخ�ضع ال�شخ�صيات االعتبارية �أي�ض ًا للم�ساءلة على الأعمال املو�صوفة يف هذه املادة.

امل ��ادة  -293تنظي ��م رحالت غري م�شروعة م ��ن قبل رعايا جمهوري ��ة ليتوانيا بغر�ض تدب�ي�ر الإقامة لأجانب �أو
التخلي عنهم وتركهم بدون عون� ،أي:
 -1كل م ��ن ّ
ينظ ��م رحالت غري م�شروعة م ��ن رعايا جمهورية ليتواني ��ا بغر�ض التما�س اللج ��وء �أو عمل غري
م�شروع �أو �إقامة غري م�شروعة يف اخلارج لأي �سبب �أو يعد كذبا باحل�صول على و�ضع قانوين يف اخلارج ،يعاقب
باحلب�س �أو ال�سجن لفرتة ت�صل �إىل �سبع �سنوات.
 -2تخ�ضع ال�شخ�صيات االعتبارية �أي�ض ًا للم�ساءلة على الأعمال املو�صوفة يف هذه املادة.

ماليزيا
نقل �شخ�ص �إىل ماليزيا مبا يخالف �أحكام املادة � 55ألف من قانون الهجرة 63/1959

http://jpt.mohe.gov.my/RUJUKAN/akta/akta%20imigresen.pdf

املك�سيك
تن� ��ص امل ��ادة  138من القانون العام لل�سكان ( )1974على عقوب ��ة ال�سجن ملدة ترتاوح بني �ست �سنوات و� 12سنة ودفع
غرام ��ة ت�ت�راوح بني ما يعادل � 100ضعف احلد الأدنى للأجر اليومي يف املقاطعة االحتادية و� 10 000ضعف هذا احلد
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متى ارتكبت اجلرمية لنقل �أ�شخا�ص من رعايا املك�سيك �أو الأجانب �إىل بلدان �أخرى دون وثائق �سليمة.
وتن�ص املادة  125على طرد كل �أجنبي يرتكب اجلرائم املو�صوفة يف املواد  115و 116و 117و 118و.138
وجت� � ِّرم الفق ��رة الفرعية الثالث ��ة من املادة  2من القانون االحت ��ادي ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة ( )1996قيام جماعة
�إجرامية منظمة بتهريب املهاجرين .وتن�ص الفقرة الفرعية الثانية من املادة  4على معاقبة �أفراد اجلماعة الإجرامية
املنظم ��ة الذي ��ن يرتكبون جرمية تهري ��ب املهاجرين ،وتن�ص الفقرة الفرعية الثانية من امل ��ادة  5على عقوبات �أ�شد يف
حالة وجود ظروف م�ش ّددة للجرم.
وجت ِّرم املادة  366من قانون العقوبات االحتادي ( )1931تهريب الق�صر بغر�ض حتقيق ربح مايل �أو مادي.

هولندا
تن�ص املادة �(197أ) من القانون اجلنائي ب�ش�أن تهريب الب�شر (اعتبار ًا من  1كانون الثاين/يناير  )2005على ما يلي:
 -1ك ُّل م ��ن يق� � ّدم امل�ساعدة ل�شخ�ص �آخر لتدب�ي�ر دخوله �أو عبوره لهولندا �أو لدول ��ة �أخرى ع�ضو يف االحتاد
الأوروب ��ي �أو �أي�سلن ��دا �أو الرنوي ��ج �أو �أيِّ دولة من�ض ّم ��ة �إىل بروتوكول مكافحة تهري ��ب املهاجرين عن طريق الرب
والبح ��ر واجلو املربم يف نيوي ��ورك يف  15ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2000املك ِّم ��ل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية َّ
املنظمة املربمة يف نيويورك يف  15ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2000أي�ضا� ،أو كل َمن يتيح لذلك ال�شخ�ص
فر�صة �أو و�سيلة �أو معلومات مت ّكنه من القيام بذلك� ،إن كان يعلم ب�أنَّ هذا الدخول �أو العبور غري قانوين �أو كان
لدي ��ه م ��ن الأ�سباب الوجيهة ما يدفعه �إىل االعتق ��اد بذلك ،يكون قد ارتكب جرمية تهري ��ب الب�شر و ُيحكم عليه
بال�سجن ملدة �أق�صاها �أربع �سنوات �أو بعقوبة مالية من الفئة اخلام�سة.
ُ -2يعاق ��ب بال�سج ��ن ملدة �أق�صاها �أربع �سن ��وات �أو بعقوبة مالية من الفئة اخلام�س ��ة ك ُّل من ق ّدم امل�ساعدة،
�سعي ��ا لتحقي ��ق ك�سب ما� ،إىل �شخ� ��ص �آخر للح�صول على الإقامة يف هولن ��دا �أو يف دولة �أخرى ع�ضو يف االحتاد
الأوروب ��ي �أو �أي�سلن ��دا �أو الرنوي ��ج �أو �أيِّ دول ��ة من�ض ّمة �إىل الربوتوك ��ول املذكور يف الفق ��رة الأوىل� ،أو �أتاح لذلك
ال�شخ� ��ص �إمكاني ��ة �أو و�سيل ��ة �أو معلومات مت ّكنه من القيام بذلك� ،إن كان يعلم ب� ��أنَّ هذه الإقامة غري قانونية �أو
كان لديه من الأ�سباب الوجيهة ما يدفعه �إىل االعتقاد بذلك.
ُ -3يعاق ��ب بال�سج ��ن مل ��دة �أق�صاها �ست �سن ��وات �أو بعقوبة مالية م ��ن الفئة اخلام�سة ُ
كل م ��ن ارتكب �إحدى
اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة يف �إطار ممار�سته لوظيفته �أو مزاولته ملهنته ،ويجوز �أن ُيطرد
من وظيفته �أو يحرم من مزاولة مهنته ،ويجوز �أن ي�أمر القا�ضي ب�إعالن احلكم ال�صادر عليه.
ُ -4يعاق ��ب بال�سج ��ن ملدة �أق�صاها ثماين �سن ��وات �أو بعقوبة مالية من الفئة اخلام�س ��ة ُ
كل من ارتكب �إحدى
اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة بو�صفها مهنة يزاولها �أو اعتاد على مزاولتها� ،أو �إذا ا�شرتك
عدة �أ�شخا�ص يف ارتكابها.
ُ -5يعاق ��ب بال�سجن مل ��دة �أق�صاها � 12سنة �أو بعقوبة مالية من الفئة اخلام�س ��ة ُ
كل من �أ�سفر ارتكابه �إحدى
اجلرائ ��م ال ��وارد ذكره ��ا يف الفقرتني الأوىل والثالثة عن �إ�صاب ��ات ج�سدية بليغة �أو يف ح ��ال ُخ ِ�شي من �أنَّ حياة
ال�ضحية قد تكون يف خطر.
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ُ -6يعاق ��ب بال�سج ��ن مل ��دة �أق�صاها � 15سنة وبعقوبة مالية م ��ن الفئة اخلام�سة ك ُل م ��ن �أودى ارتكابه �إحدى
اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة بحياة ال�ضحية.

نيوزيلندا
مقتطف من القانون اجلنائي ل�سنة 1961
املادة  98جيم  -تهريب املهاجرين
( )1يق ��ع حت ��ت طائلة العقوبة ال ��واردة يف املادة الفرعي ��ة ( )3ك ُّل من ير ِّتب ملهاجر غ�ي�ر قانوين �أن يدخل
نيوزيلندا �أو � َّأي دولة �أخرى� ،إذا:
(�أ) قام بذلك من �أجل منفعة مادية؛
(ب) كان �إما يعلم بكون ال�شخ�ص مهاجرا غري قانوين ،و�إما ال ي�أبه مبا �إذا كان كذلك.
( )2يقع حتت طائلة العقوبة الواردة يف املادة الفرعية ( )3ك ُّل من ير ِّتب لأن يتم �إح�ضار مهاجر غري قانوين
�إىل نيوزيلندا �أو �أيِّ دولة �أخرى ،يف احلاالت التالية:
(�أ) �إذا قام بذلك من �أجل منفعة مادية؛
(ب)	 �إذا كان �إما يعلم بكون ال�شخ�ص مهاجرا غري قانوين ،و�إما ال ي�أبه مبا �إذا كان كذلك؛
(ج) �إذا كان:
( )1يعلم ب�أنَّ ال�شخ�ص ينوي حماولة دخول الدولة؛
(�  )2أو ال ي�أبه مبا �إذا كان ال�شخ�ص ينوي حماولة دخول الدولة.
( )3العقوبة هي ال�سجن ملدة ال تزيد على � 20سنة وغرامة ال تتعدى  500 000دوالر� ،أو كالهما.
( )4ميك ��ن �إقام ��ة الدعوى الق�ضائية وفق امل ��ادة الفرعية ( )1حتى �إذا مل يدخ ��ل املهاجر غري النظامي يف
الواقع �إىل الدولة املعنية.
( )5ميكن �إقامة الإجراءات الق�ضائية مبقت�ضى املادة الفرعية ( )2حتى �إذا مل ُيجلب املهاجر غري النظامي
يف الواقع �إىل الدولة املعنية.
امل ��ادة  98جي ��م :وقد �أدرجت يف  18حزيران/يوني ��ه  2002مبوجب اجلزء  5من القان ��ون اجلنائي املع ّدل ل�سنة
( 2002القانون رقم  20ل�سنة .)2002
www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM328720.html

نيكاراغوا
القانون رقم  240ب�ش�أن مكافحة االجتار باملهاجرين غري ال�شرعيني
عمال باملادة  ،22يعاقب على جرمية تهريب املهاجرين بال�سجن ملدة ترتاوح بني �أربع وثماين �سنوات ودفع غرامة.
وعقوبة امل�ساعدة يف ارتكاب اجلرمية �أو �إيواء املهاجرين غري ال�شرعيني هي ال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة و�أربع
�سنوات ودفع غرامة.
www.unhcr.org/refworld/country,,,LEGISLATION,NIC,4562d94e2,3afff5134,0.html
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بنما

تن� ��ص امل ��ادة �-310أل ��ف من قانون العقوب ��ات على عقوبة ال�سجن ملدة ت�ت�راوح بني خم�س وع�شر �سن ��وات على االجتار
بالأ�شخا�ص وتدبري الدخول غري امل�شروع.
ويج ِّرم القانون رقم  41امل�ؤرخ  2ت�شرين الأول�/أكتوبر  2000غ�سل الأموال املت�أتية من االجتار الدويل بالأ�شخا�ص.

www.acnur.org/biblioteca/pdf/01036.pdf

بريو

املادة �-303ألف من قانون العقوبات
www.devida.gob.pe/documentacion/Decreto%20Legislativo%20635-CODIGO%20PENAL.doc

الربتغال

تن�ص الفقرة الفرعية  2من املادة �-134ألف من القانون الت�شريعي ل�سنة  1998ب�ش�أن الأجانب على ما يلي:
ي�شج ��ع �أو يي�سر ،ب�أيِّ طريقة كانت ،دخول �أجانب الإقليم الوطن ��ي �أو الإقامة فيه �أو عبوره على نحو غري
كل م ��ن ّ
م�شروع ،من �أجل احل�صول على منفعة ،يعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة و�أربع �سنوات.

جمهورية كوريا

تن�ص املادة  2-12من قانون مراقبة الهجرة (اخلا�صة مبنع توفري ال�سفن وما �إليها) على ما يلي:
(  )1ال يج ��وز لأي �شخ� ��ص �أن يو ّف ��ر �أو يتيح �سفن ًا وم ��ا �إليها �أو ج ��وازات �سفر �أو ت�أ�شريات دخ ��ول �أو تذاكر
�سف ��ر وغ�ي�ر ذلك من الوثائق والأ�شياء امل�ستخدمة لدخول البلد �أو مغادرت ��ه ،وذلك لغر�ض ال�سماح ب�صورة غري
م�شروعة لأجنبي بدخول البلد �أو مغادرته �أو �إدخاله بطريقة غري م�شروعة �إىل بلد �آخر عرب جمهورية كوريا.
(  )2ال يجوز لأي �شخ�ص �إيواء �أيِّ مواطن �أجنبي يدخل بطريقة غري م�شروعة جمهورية كوريا للفرار داخلها
�أو ال�سماح له بذلك �أو توفري �أو ترتيب و�سائل موا�صالت لذلك الغر�ض.
[�أدخلت هذه املادة حديثا مبوجب القانون رقم  5434امل�ؤرخ  13كانون الأول /دي�سمرب ]1997

www.asianlii.org/kr/legis/laws/ica228/

رومانيا

فيم ��ا يلي ن�ص تعديل للقانون رقم  2004/482اخلا�ص بتعديل وا�ستكم ��ال قانون الطوارئ احلكومي رقم 2002/194
ب�ش�أن النظام اخلا�ص بالأجانب يف رومانيا:
تي�سري الإقامة غري امل�شروعة للأجانب يف �إقليم رومانيا
 -1القي ��ام ،ع ��ن عمد وب� ��أيِّ و�سيلة ،بتي�سري بق ��اء �أيِّ �أجنبي على نحو غري م�ش ��روع يف �إقليم رومانيا جرمية
خطرية عقوبتها ال�سجن ملدة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات.
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 -2يعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنتني وثماين �سنوات كل من يرتكب اجلرمية املو�صوفة يف الفقرة  1يف
ظل الظروف التالية:

(�أ)

ت�شارك �شخ�صني �أو �أكرث يف ارتكابها؛

(ب) �إيقاع �إ�صابات خطرية ب�أجانب �أو ممار�سة العنف يف حقهم.
 -3العقوبة يف حال وفاة �أحد الأجانب هي ال�سجن ملدة ترتاوح بني ثالث �سنوات و� 15سنة.
 -4يعاقب على ال�شروع يف ارتكاب هذه اجلرمية.

االحتاد الرو�سي
تن�ص املادة  1/322من القانون اجلنائي (التي ا�ستحدثت يف كانون الأول/دي�سمرب  )2004ب�ش�أن تنظيم الهجرة غري
امل�شروعة على ما يلي:
تنظي ��م هجرة غري م�شروع ��ة لأجانب �أو عبورهم �إقليم االحتاد الرو�سي �أو �إقامته ��م فيه على نحو غري م�شروع جرمية
يجوز معاقبة مرتكبيها بال�سجن ملدة �سنتني �أو دفع غرامة حمددة.
http://zakony.com.ua/statya_3221_organizacia_nezako.html

�صربيا
تن�ص املادة  350من القانون اجلنائي اخلا�صة بالعبور غري امل�شروع حلدود الدولة واالجتار بالب�شر على ما يلي:
( )1يعاق ��ب بال�سج ��ن ملدة ت�صل �إىل �سنة واحدة كل من يعرب ح ��دود �صربيا �أو ي�شرع يف ذلك دون احل�صول
على الت�صريح املطلوب لذلك ،با�ستخدام القوة �أو ال�سالح.
( )2يعاق ��ب بال�سج ��ن مل ��دة ترتاوح بني ثالث ��ة �أ�شهر و�ست �سن ��وات كل من مي ّكن �شخ�صا م ��ن غري مواطني
�صربي ��ا م ��ن �أن يعرب على نحو غري م�شروع ح ��دود �صربيا �أو يبقى فيها �أو يعربها عل ��ى نحو غري م�شروع بق�صد
احل�صول لنف�سه �أو لغريه على منفعة.
( )3يف ح ��ال ارت ��كاب اجلرمي ��ة املح ��ددة يف الفقرة  2من هذه امل ��ادة على يد جماعة منظم ��ة �أو با�ستغالل
ال�سلط ��ة �أو عل ��ى نحو يعر�ض للخطر �أرواح و�صحة الأ�شخا�ص الذين يج ��ري تي�سري عبورهم للحدود ال�صربية �أو
�إقامته ��م يف �صربي ��ا �أو عبورهم لها على نحو غ�ي�ر م�شروع �أو يف حال تهريب عدد كبري م ��ن الأ�شخا�ص ،يعاقب
اجلاين بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنة واحدة وع�شر �سنوات.
( )4ت�ص ��ادر الو�سائل امل�ستخدمة �أو املعتزم ا�ستخدامها يف ارتكاب اجلرمية املحددة يف الفقرات من � 1إىل
 3من هذه املادة.
www.legislationline.org/download/action/download/id/901/file/576c23dc41967e427086bf4c2b45.pdf
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�سوي�سرا

ميك ��ن االط�ل�اع على امل ��ادة  116من القانون االحت ��ادي اخلا� ��ص بالأجانب ،امل� ��ؤرخ  16كان ��ون الأول/دي�سمرب 2005
) ،(LEtr; RS 142.20ب�ش�أن الأحكام اجلنائية �ضد ت�شجيع دخول الأجانب �سوي�سرا وخروجهم منها وبقائهم فيها على
نحو غري م�شروع ،يف املوقع التايل:
www.admin.ch/ch/f/as/2007/5437.pdf

تركيا
مقتطف من ن�ص القانون اجلنائي (:)2004
الباب الثاين ،تهريب املهاجرين واالجتار بالب�شر
املادة 79
( )1يعاق ��ب بال�سج ��ن ملدة ترتاوح بني ث�ل�اث وثماين �سنوات وبغرامة يحددها القا�ض ��ي ت�صل �إىل ما يعادل
ع�شرة �آالف يوم كل من يقوم مبا يلي با�ستخدام �سبل غري م�شروعة:
(�أ) متكني �أجنبي من دخول البلد �أو البقاء فيه
التوجه �إىل اخلارج
(ب) متكني مواطن تركي �أو �أجنبي من ّ
وذلك بغر�ض احل�صول على منفعة مادية على نحو مبا�شر �أو غري مبا�شر
( )2يف ح ��ال ارت ��كاب اجلرائم امل�شار �إليها يف الفقرتني ال�سابقتني على ي ��د �أ�شخا�ص يت�صرفون باعتبارهم
ي�ؤلفون منظمة ،تزداد العقوبة مبقدار الن�صف.
( )3يف ح ��ال ارت ��كاب اجلرائم امل�شار �إليها يف الفقرتني ال�سابقتني على ي ��د �أ�شخا�ص يت�صرفون باعتبارهم
ي�ؤلفون كيانا اعتباريا ،تتخذ التدابري الأمنية املنا�سبة �ضد هذا الكيان.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات يف املوقع التايل:

www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.do?load=detay&link=131696

�أوكرانيا

ين� ��ص القانون اجلنائي ( )2001عل ��ى معاقبة تنظيم تهريب الرعايا الأجان ��ب �إىل �أوكرانيا بال�سجن ملدة ترتاوح بني
�سنتني وخم�س �سنوات.

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�أيرلندا ال�شمالية
قانون الهجرة ل�سنة :1971

املادة  ،25امل�ساعدة على الهجرة غري امل�شروعة �إىل دولة ع�ضو
( )1يرتكب ال�شخ�ص جرمية يف احلاالت التالية:
يي�سر ل�شخ�ص لي�س من مواطني االحتاد الأوروبي خمالفة قانون الهجرة،
(�أ)  �إذا ارتكب فعال ّ
يي�سر لهذا ال�شخ�ص خمالفة قانون الهجرة �أو �إذا كان لديه �سبب
(ب) �إذا كان عل ��ى عل ��م ب�أنَّ الفعل ّ
معقول يدعوه لالعتقاد بذلك،
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(ج) �إذا كان عل ��ى عل ��م ب�أنَّ ذلك ال�شخ� ��ص لي�س من مواطني االحتاد الأوروب ��ي �أو كان لديه �سبب
معقول يدعوه لالعتقاد بذلك،
( )6كل من يرتكب جرمية مبوجب �أحكام هذه املادة يعاقب ب� ٍّأي مما يلي :
(�أ) يف حال الإدانة بعد توجيه االتهام �إليه ر�سميا ،ال�سجن ملدة ال تزيد على � 14سنة �أو دفع غرامة
�أو بكلتا العقوبتني،
(ب) يف حال الإدانة ب�إجراءات موجزة ،ال�سجن ملدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر �أو دفع غرامة ال تتجاوز
احلد الأق�صى املقرر قانونا �أو بكلتا العقوبتني.
قانون اجلن�سية والهجرة واللجوء ل�سنة :2002
 -143امل�ساعدة على الهجرة غري امل�شروعة
ي�ستعا� ��ض بالن� ��ص التايل عن املادة  25من قان ��ون الهجرة ل�سن ��ة ( 1971ج( )77-امل�ساعدة على الدخول غري
امل�شروع)—
 -25امل�ساعدة على الهجرة غري امل�شروعة �إىل دولة ع�ضو
( )1يرتكب ال�شخ�ص جرمية يف احلاالت التالية :
يي�سر ل�شخ�ص لي�س من مواطني االحتاد الأوروبي خمالفة قانون الهجرة،
(�أ)  �إذا ارتكب فعال ّ
يي�سر لهذا ال�شخ�ص خمالفة قانون الهجرة �أو �إذا كان لديه �سبب
(ب) �إذا كان عل ��ى عل ��م ب�أنَّ الفعل ّ
معقول يدعوه لالعتقاد بذلك،
(ج) �إذا كان عل ��ى عل ��م ب� ��أنَّ ذلك ال�شخ�ص لي�س م ��ن مواطني االحتاد الأوروب ��ي �أو كان لديه �سبب
معقول يدعوه لالعتقاد بذلك،
( )2يق�ص ��د بتعبري "قانون الهجرة" يف املادة الفرعية ( )1القان ��ون ال�ساري يف الدولة الع�ضو ،الذي ّ
ينظم
حق بع�ض �أو كل الأفراد الذين لي�سوا من رعايا الدولة يف ما يلي:
(�أ) دخول الدولة،
(ب) عبورها،
(ج) الوجود فيها.
( )3كل وثيق ��ة �ص ��ادرة من حكومة �أيِّ دولة ع�ض ��و للت�صديق على م�س�ألة قانونية يف تل ��ك الدولة تعامل على
النحو التايل :
(�أ) ي�ؤخذ بها يف الإجراءات املطبقة ب�ش�أن �أيِّ جرمية م�شمولة ب�أحكام هذه املادة،
(ب) تكون هي الفي�صل يف امل�س�ألة امل�ص ّدق عليها.
( )4تنطبق املادة الفرعية ( )1على كل فعل يرتكب يف الأماكن التالية :
(�أ) داخل اململكة املتحدة،
(ب) خارج اململكة املتحدة على يد فرد تنطبق عليه املادة الفرعية (،)5
(ج) خارج اململكة املتحدة على يد هيئة م�سجلة مبوجب القانون اخلا�ص ب�أحد �أجزاء اململكة املتحدة.
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( )5تنطبق هذه املادة الفرعية على:
(�أ) املواطنني الربيطانيني،
(ب) مواطني الأقاليم الربيطانية الواقعة فيما وراء البحار،
(ج) الرعايا الربيطانيني (فيما وراء البحار)،
(د) املواطنني الربيطانيني فيما وراء البحار،
(هـ) الأ�شخا�ص التابعني لربيطانيا مبوجب قانون اجلن�سية الربيطانية ل�سنة ( 1981ج،)61-
(و)	  الأ�شخا�ص اخلا�ضعني للحماية الربيطانية باملعنى املحدد يف ذلك القانون.
( )6يعاقب كل من يرتكب جرمية مبوجب هذه املادة مبا يلي :
(�أ) يف حال الإدانة بعد توجيه االتهام �إليه ر�سميا ،بال�سجن ملدة ال تزيد على � 14سنة �أو دفع غرامة
�أو بكلتا العقوبتني،
(ب) يف حال الإدانة ب�إجراءات موجزة ،بال�سجن ملدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر �أو دفع غرامة ال تزيد على
احلد الأق�صى القانوين �أو بكلتا العقوبتني.
www.opsi.gov.uk/acts/acts2002/ukpga_20020041_en_1

الواليات املتحدة الأمريكية

قانون الهجرة واجلن�سية

املادة [ 274الباب الثامن من مدونة قوانني الواليات املتحدة]1324 ،

(�أ) العقوبات اجلنائية
(�( )1ألف) كل من:
(   )1يق ��وم على �أيِّ نحو كان بجل ��ب �أجنبي �أو ال�شروع يف جلب ��ه �إىل الواليات املتحدة ،وهو
يعل ��م �أن ��ه �أجنبي ،عرب مكان غ�ي�ر نقاط الدخ ��ول املحددة �أو مكان غ�ي�ر املكان الذي
يح ��دده املفو�ض� ،سواء �أكان هذا الأجنبي قد ح�ص ��ل م�سبقا على �إذن ر�سمي بالقدوم
�إىل الواليات املتحدة �أو دخولها �أو الإقامة فيها وبغ�ض النظر عن �أيِّ �إجراء ر�سمي قد
يتخذ ب�ش�أن هذا الأجنبي م�ستقبال؛
(  )2ينق ��ل �أو يغ�ّي�ررّ مكان �أجنبي داخل الواليات املتحدة� ،أو ي�شرع يف ذلك النقل �أو التغيري،
با�ستخ ��دام و�سائل املوا�صالت �أو غريها من الو�سائل ،وهو يعلم �أنَّ هذا ال�شخ�ص جاء
�إىل الوالي ��ات املتحدة �أو دخله ��ا �أو بقى فيها على نحو يخالف القانون� ،أو يتغا�ضي عن
ذلك بال مباالة ،تي�سريا النتهاك الأجنبي للقانون على النحو املذكور؛
(  )3يقوم �أو ي�شرع يف �إخفاء �أجنبيي يف �أيِّ مكان ،مبا ي�شمل � َّأي بناء �أو � َّأي و�سيلة موا�صالت،
�أو �إيوائ ��ه �أو الت�سرت عليه يف � ٍّأي من تل ��ك الأماكن ،وهو يعلم �أنَّ هذا ال�شخ�ص قد جاء
�إىل الوالي ��ات املتحدة �أو دخله ��ا �أو بقى فيها على نحو يخالف القانون� ،أو يتغا�ضى عن
ذلك بال مباالة؛
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 ي�شج ��ع �أو يح ّر� ��ض �أجنبيا على املجئ �إىل الواليات املتح ��دة �أو دخولها �أو الإقامة فيها
()4
ّ
وه ��و يعل ��م �أنَّ جميئه �إىل الوالي ��ات املتحدة �أو دخوله �إليها �أو �إقامت ��ه فيها �أمور ت�ش ّكل
انته ��اكا للقانون �أو �ست�ش ��كل انتهاكا للقانون� ،أو يتغا�ضى ع ��ن ذلك بال مباالة ،يعاقب
وفقا ملا تن�ص عليه يف الفقرة الفرعية "باء"؛ �أو
(�( )5أوال) ي�شرتك يف �أيِّ م�ؤامرة الرتكاب � ٍّأي من الأفعال ال�سابقة الذكر� ،أو
(ثانيا) ي�ساعد يف ارتكاب � ٍّأي من الأفعال ال�سابقة الذكر �أو يحر�ض على ارتكابها،
(باء) كل م ��ن ينتهك �أح ��كام الفقرة الفرعية (�ألف)ُ ،يعاقب عل ��ى كل �شخ�ص �أجنبي تنتهك
الأحكام ب�ش�أنه ،مبا يلي :
( )1يف حال انتهاك الفقرة الفرعية (�ألف) (� )1أو (�( )5أو ًال) � /2أو يف حال انتهاك �أحكام
الفقرة الفرعية (�ألف) (� )2أو (� )3أو ( ،)4متى ارتكبت اجلرمية بغر�ض حتقيق منفعة
جتارية �أو مك�سب مايل خا�صَ /3 ،د ْفع غرامة مبوجب �أحكام الباب  18من مدونة قوانني
الواليات املتحدة �أو ال�سجن ملدة ال تزيد على ع�شر �سنوات �أو بكلتا العقوبتني؛
(  )2يف حال انتهاك �أحكام الفقرة الفرعية (�ألف) (� 2أو (� )3أو (� )4أو (( )5ثاني ًا)/4 ،
دفع غرامة مبوجب �أحكام الباب  18من مدونة قوانني الواليات املتحدة �أو ال�سجن ملدة
ال تزيد على خم�س �سنوات �أو بكلتا العقوبتني؛
(  )3يف ح ��ال انتهاك �أح ��كام الفقرة الفرعية (�أل ��ف) (� )1أو (� )2أو (� )3أو (� )4أو ()5
 /5متى كان ال�شخ�ص قد ت�سبب� ،أثناء انتهاكه لها �أو ل�ش�أن مت�صل بهذا االنتهاك ،يف
�إحل ��اق �إ�صابة بدني ��ة خطرية (وفق تعريفها يف املادة  1365م ��ن الباب  18من مدونة
قوان�ي�ن الوالي ��ات املتحدة) ب� ��أيِّ �شخ�ص �أو ع ّر� ��ض حياة هذا ال�شخ� ��ص للخطر ،دفع
غرام ��ة مبوجب الب ��اب  18من مدونة قوانني الواليات املتح ��دة �أو ال�سجن ملدة ال تزيد
على � 20سنة �أو بكلتا العقوبتني؛
(  )4يف ح ��ال انتهاك �أح ��كام الفقرة الفرعية (�أل ��ف) (� )1أو (� )2أو (� )3أو (� )4أو ()5
عل ��ى نحو ي�ؤدي �إىل وفاة �أيِّ �شخ�ص ،الإع ��دام �أو ال�سجن لأي مدة �أو ال�سجن امل�ؤبد �أو
دف ��ع غرامة مبوجب �أحكام الباب  18من مدونة قوان�ي�ن الواليات املتحدة �أو بالإعدام
والغرامة �أو ال�سجن والغرامة؛
(جي ��م) قي ��ام طائفة دينية لها منظمة دينية غري ربحية �شرعي ��ة موجودة يف الواليات املتحدة،
�أو �أنَّ قي ��ام وكالء �أو موظفي هذه الطائف ��ة �أو املنظمة بت�شجيع �شخ�ص �أجنبي موجود يف الواليات
الق�س �أو ّ
املب�شر حل�ساب هذه الطائفة �أو املنظمة يف الواليات املتحدة
املتح ��دة على �أن يزاول مهنة ّ
عل ��ى �أ�سا�س تطوع ��ي دون �أن يتقا�ضى �أجرا كموظ ��ف ،و�إن ُز ِّود بنفقات ال�سك ��ن والطعام وال�سفر
وامل�ساعدة الطبية وغريها من النفقات املعي�شية الأ�سا�سية ،بدعوته �أو االت�صال به من �أجل مزاولة
الق�س �أو ّ
املب�شر قد ان�ضم
هذه املهنة �أو ال�سماح مبزاولتها �أو متكينه من ذلك ،ب�شرط �أن يكون ذلك ّ
�إىل الطائفة قبل �سنة على الأقل ،ال ي�شكل انتهاكا لأحكام البندين (�)2أو ( )3من الفقرة الفرعية
(�ألف) �أو البند ( )4من الفقرة الفرعية (�ألف) ،وي�ستثنى من ذلك قيام �شخ�ص بت�شجيع مواطن
�أجنبي على القدوم �إىل الواليات املتحدة �أو دخولها �أو حتري�ضه على ذلك.
( )2كل م ��ن يجل ��ب �إىل الواليات املتحدة ب�أيِّ �شكل كان �شخ�صا �أجنبيا �أو ي�شرع يف جلبه ،وهو يعلم
�أنَّ هذا ال�شخ�ص مل يح�صل على �إذن ر�سمي م�سبق بالقدوم �إليها �أو دخولها �أو الإقامة فيها� ،أو يتغا�ضى
بال مباالة عن ذلك ،بغ�ض النظر عن الإجراءات التي ميكن �أن تتخذ الحقا ب�ش�أن ذلك الأجنبي ،يعاقب
مبا يلي ،عن كل �أجنبي تنتهك �أحكام هذه الفقرة ب�ش�أنه -/6
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(�ألف) دفع غرامة مبوجب �أحكام الباب  18من مدونة قوانني الواليات املتحدة� ،أو ال�سجن
ملدة ال تزيد على �سنة واحدة� ،أو بكلتا العقوبتني؛
(باء)  �أو يعاقب يف احلاالت التالية :
(	)1وق ��وع اجلرمية بق�ص ��د �أن يرتكب ال�شخ�ص الأجنب ��ي امل�ستقدم بطريقة غري
�شرعي ��ة �إىل الوالي ��ات املتح ��دة جرمية �ض ��د الوالي ��ات املتح ��دة �أو �أيِّ والية
عقوبته ��ا ال�سجن مل ��دة تزيد على �سنة واح ��دة� ،أو ب�سبب وج ��ود ما يدعو �إىل
الظن �أنه �سريتكبها ،
( )2ارتكاب اجلرمية بغر�ض حتقيق منفعة جتارية �أو مك�سب مايل خا�ص،
(	)3ارت ��كاب اجلرمي ��ة م ��ع ع ��دم تق ��دمي ال�شخ� ��ص الأجنب ��ي ف ��ور و�صول ��ه �إىل
م�س� ��ؤول الهج ��رة املنا�س ��ب وعر�ض ��ه عليه يف �أح ��د نقاط الدخ ��ول املحددة،
بدف ��ع غرام ��ة مبوج ��ب �أح ��كام الب ��اب  18م ��ن مدون ��ة قوان�ي�ن الوالي ��ات
املتح ��دة وال�سج ��ن يف حالت ��ي االنته ��اك الأوىل والثاني ��ة لأح ��كام الفق ��رة
الفرعي ��ة (باء) ( )3مل ��دة ال تزيد على ع�ش ��ر �سن ��وات ،ويف حالتي االنتهاك
الأوىل والثاني ��ة لأح ��كام الفق ��رة الفرعي ��ة (ب ��اء) (� )1أو (ب ��اء) (،)2
ال�سجن ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات وال تزيد على ع�شر �سنوات ،ولأي انتهاك
�آخر ال�سجن ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات وال تزيد على � 15سنة.
(�(  	)3ألف)	 كل من يقوم  ،خالل �أيِّ فرتة مدتها � 12شهرا ،بتوظيف ما ال يقل عن ع�شرة �أفراد وهو
يعل ��م ح ��ق العلم ب�أنهم من الأجانب املو�صوفني يف الفقرة الفرعي ��ة (باء) ،يعاقب بدفع غرامة مبوجب
�أحكام الباب  18من مدونة قوانني الواليات املتحدة �أو بال�سجن ملدة ال تزيد على خم�س �سنوات �أو بكلتا
العقوبتني.
(باء) يق�ص ��د بالأجنب ��ي املو�صوف يف هذه الفق ��رة الفرعية � ُّأي �أجنبي تتو ّف ��ر فيه ال�صفتان
التاليتان:
(�  )1أن يك ��ون م ��ن الأجانب غري امل� ��أذون لهم بالإقام ��ة الدائم ��ة �أو العمل (وفق
تعريفهم يف املادة � 274ألف (ح) ())3؛
(�  )2أن ُيجلب �إىل الواليات املتحدة على نحو ينتهك �أحكام هذه املادة الفرعية.
( )4يف ح ��ال من يجلب �أجانب �إىل الواليات املتحدة على نحو ينتهك �أحكام هذه املادة الفرعية ،يجوز
زيادة العقوبة املن�صو�ص عليها بخالف ذلك مبا قد ي�صل �إىل ع�شر �سنوات يف الأحوال التالية :
(�ألف)  �أن تكون اجلرمية جزءا من ن�شاط منظم ٍة �أو من�ش�أ ٍة جتارية عاملة؛
(باء)

�أن ينقل الأجانب يف جمموعات من ع�شرة �أفراد �أو �أكرث؛

(ج)

(�	)1أن ينقل الأجانب على نحو يع ّر�ض حياتهم للخطر؛
(�	)2أو ي�ش ّكل الأجانب خطرا �صحيا على �سكان الواليات املتحدة يهدد حياتهم.

www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.f6da51a2342135be7e9d7a10e0dc91a0/?vgnextoid=fa7e539
dc4bed010VgnVCM1000000ecd190aRCRD&vgnextchannel=fa7e539dc4bed010VgnVCM1000000ec
d190aRCRD&CH=act
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التعاون الدويل يف جمال
العدالة اجلنائية

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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 12-6يناق�ش بوجه خا�ص التعاون على مراقبة احلدود؛
 13-6يتناول التعاون فيما يت�صل بوثائق ال�سفر ووثائق الهوية؛
1
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 14-6يتناول متطلبات التعاون يف جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية ويبينّ بع�ض املمار�سات الواعدة؛
 15-6يبينّ بالتف�صيل التعاون الالزم لإعادة املهاجرين امله َّربني؛
 16-6ير ّكز على تبادل املعلومات؛
 17-6يالحظ �أنَّ الدول التي ت�سعى �إىل تنفيذ تدابري تتجاوز احلد الأدنى من متطلبات الربوتوكول قد تدخل
يف اتفاقات وترتيبات تعاونية �أخرى.

ملحة عامة عن التعاون الدويل

  1-6احلاجة �إىل التعاون على مكافحة تهريب املهاجرين
التعاون الدويل �شرط �أ�سا�سي ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته لأنه جرمية عابرة للحدود الوطنية .ونظرا لأن مه ِّربي
املهاجرين ي�ش ّكلون �شبكات حمبوكة ب�إحكام يتعدى ن�شاطها احلدود الوطنية والإقليمية ،ف�إنَّ ما ُيتخذ من تدابري
ن�سق فيما بني الدول لكي يكون ف ّعا ًال .وتثبت طرق و�أ�ساليب
للت�صدي لها يف جمال العدالة اجلنائية يجب �أي�ضا �أن ُي ّ
العمل اجلديدة التي يلج�أ �إليها مه ِّربو املهاجرين ا�ستمرار تطور �شبكات التهريب وعملياتها وتزايد تعقيدها ،وت�س ّلط
ال�ضوء على �أهمية التعاون الدويل املك ّثف على التحقيق يف تهريب املهاجرين ومنعه وحماكمة مرتكبيه .وال بد من
�إقامة هذا التعاون على كل امل�ستويات ،انطالقا من �شرطة احلدود وانتهاء بو�ضع �سيا�سات ملكافحة تهريب املهاجرين
وم�ساعدة املهاجرين امله َّربني و�إعادتهم �إىل �أوطانهم.
ولئن كان التعاون يف جمال �إنفاذ القانون على ال�صعيد الدويل �ضروريا ملكافحة تهريب املهاجرين ،ف�إنه ال ميكن
�أن ينح�صر يف التعاون على حدود الدول لوحده .ومع �أنه ينبغي �أن يكون لدى امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون القدرة
على مراقبة احلدود ،ف�إنَّ االعتبارات التنموية وغريها من االعتبارات يجب �أي�ضا �أن ت�ؤدي دورا ما جنبا �إىل جنب
مع التدابري املتخذة يف جمال �إنفاذ القانون للت�صدي لتهريب املهاجرين .ومكافحة الأ�سباب اجلذرية للهجرة غري
النظامية ،كالفقر والتمييز ،و�إيجاد ما يلزم من فر�ص العمل ،هما �أي�ضا من و�سائل الت�صدي لتهريب املهاجرين عن
ت�شجعهم
طريق العمل على احلد من تعر�ض بع�ض الأفراد خلطر الوقوع يف حبائل امله ّربني ومنح ه�ؤالء الأفراد حوافز ّ
على البقاء يف بلدانهم الأ�صلية .وقد يف�ضي �أي�ضا �إيجاد فر�ص للهجرة النظامية �إىل تقليل الطلب على خدمات
التهريب.
ممن يطلبون خدمات املهربني (انظر الق�سم  2من الأداة
وقد ي�سفر انعدام التعاون الف ّعال عن زيادة عدد املهاجرين ّ
 1ب�ش�أن الأ�سباب اجلذرية للهجرة)� ،أو ي�ؤدي بب�ساطة �إىل انت�شار الطرق التي ي�سلكها امله ّربون لتهريب املهاجرين
�إذا اقت�صر التعاون على تعزيز املراقبة على احلدود .ومن جهة �أخرى ،قد يف�ضي التعاون بنجاح �إىل تفكيك �شبكات
التهريب التي ت�ستغل ال�ضعفاء الباحثني عن حياة �أف�ضل ،وميكنه كذلك �أن ينقذ الأرواح.
وقد جنح مه ِّربو املهاجرين يف التعاون عرب احلدود اجلغرافية والثقافية والعرقية ،ويجب على الأطراف الدولية
الفاعلة املعنية مبكافحة تهريب املهاجرين �أن تتعاون �أي�ضا بنجاح من �أجل كبح جماح ه�ؤالء امله ِّربني.

َمرجعان ُم رَ َ
قتحان
الأمم املتحدة .تقرير الأمني العام عن الهجرة الدولية والتنمية� 18 .أيار/مايو .A/60/871 .2006
يرد يف الفقرة  71من تقرير الأمني العام عن الهجرة الدولية والتنمية ما يلي:
ت�شرتك الدول الأع�ضاء حاليا يف جمموعة �أ�سا�سية من الأهداف املتعلقة بالهجرة من بينها :تعزيز �أثر
الهجرة الدولية يف التنمية؛ و�ضمان حدوث الهجرة �أ�سا�سا عرب القنوات القانونية؛ و�ضمان حماية حقوق
املهاجرين؛ ومنع ا�ستغالل املهاجرين ،خا�صة من يوجد منهم يف حاالت �ضعف؛ ومكافحة جرائم تهريب
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املهاجرين واالجتار غري امل�شروع يف الأ�شخا�ص .وينبغي للحكومات �أن تلتزم من جديد بهذه الأهداف
و�أن ت�ضع ا�سرتاتيجية قائمة على التنمية امل�شرتكة لبلوغها.
ّ
املنظمة الدولية للهجرة .التعاون بني الدول يف جمال الهجرة :الدرا�سات املنجزة يف �إطار مبادرة برين.
.2005
تدر�س �أربع ورقات من �أ�صل الورقات اخلم�س الواردة يف هذا املج ّلد �أ�شكال التعاون احلالية بني الدول يف
جمال الهجرة على ال�صعيد الإقليمي ،يف حني تناق�ش الورقة اخلام�سة اجتاهات التعاون بني الدول على
امل�ستوى العاملي .وتتخذ الورقات اخلم�س من الزيادة ال�سريعة يف عمليات الت�شاور الإقليمية غري امللزمة وغري
الر�سمية ب�ش�أن الهجرة نقطة انطالق لتحليل �أ�ساليب عملها وا�ستعرا�ض نتائجها ولتقييم مدى فعاليتها يف
ت�سهيل التعاون بني الدول على امل�ستويني الإقليمي والعاملي .كما تقرتح الورقات ُ�سب ًال قد تكفل تعزيز التعاون
يف امل�ستقبل بني الدول على ال�صعيدين الإقليمي والعاملي.
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=161
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�ضروب التعاون الدويل

التعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية �شرط �أ�سا�سي ملكافحة جرمية تهريب املهاجرين العابرة للحدود الوطنية التي
ربر جمموعة معينة من الوقائع �إجراء حتقيقات جنائية
قد تتورط فيها �أطراف فاعلة من عدة واليات ق�ضائية .وقد ت ّ
ومالحقات ق�ضائية يف واليات ق�ضائية متعددة ،وتف�ضي �إىل �إجراء هذه التحققيات واملالحقات .وطرائق التعاون
الدويل الر�سمية منها وغري الر�سمية مهمة يف منع امله ِّربني من اللجوء �إىل مالذات �آمنة.
وت�شمل �أ�شكال التعاون الدويل ما يلي:
ت�سليم املجرمني
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
نقل الإجراءات اجلنائية
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
التعاون لأغرا�ض م�صادرة الأ�صول الإجرامية حلرمان امله ِّربني منها
التعاون فيما بني �سلطات �إنفاذ القانون ،مبا ي�شمل تبادل املعلومات والتعاون يف �إجراء التح ّريات
التحقيقات امل�شرتكة
التعاون يف ا�ستخدام �أ�ساليب حتري خا�صة
وت�شمل قنوات االت�صال اخلا�صة بالتعاون الدويل ما يلي:
ال�سلطات الوطنية �أو املركزية املخت�صة
املوظفون الدبلوما�سيون
املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القانون
وتحُ َّدد جهة االت�صال بنوع التعاون الالزم واملتطلبات القانونية للدولة متلقية الطلب و�أحكام االتفاق املُربم يف هذا
ال�صدد .كما ميكن اجلمع بني خمتلف �أ�شكال التعاون املذكورة �أعاله بغية �ضمان تقدمي �أ�شمل �ضروب امل�ساعدة يف
التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة بتهريب املهاجرين.
وفيما يلي �أمثلة على �أ�شكال �أكرث تنظيما من التعاون يف جمال �إنفاذ القانون:
 تعيني �ضباط ات�صال لت�سهيل التعاون مع موظفي احلكومة امل�ضيفة املكلفني ب�إنفاذ القانون يف �إجراء
التحقيقات اجلنائية.
 �إبرام اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف ب�ش�أن التعاون يف جمال �إنفاذ القوانني وب�ش�أن تبادل
معلومات خا�صة ب�إنفاذ القوانني.
5
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 التعاون داخل هيئات مثل ّ
املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول)� ،أو خمتلف هياكل التعاون
()1
الإقليمي.
 يو ّفر التعاون الق�ضائي يف امل�سائل اجلنائية �إطار تعاون يت�سم بطابع ر�سمي �أكرث من التعاون يف �إنفاذ
القانون .وت�ستند الأدوات املتاحة �إىل اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف� ،أو ت�ستند مبا�شرة �إىل
القانون الوطني يف بع�ض احلاالت ،عند غياب هذه االتفاقات والرتتيبات.
على �أنَّ عددا من امل�شاكل تعرت�ض التعاون يف جمال �إنفاذ القوانني ب�شكليه الر�سمي وغري الر�سمي ،من قبيل ما يلي:
تنوع ّ
النظم القانونية
تن ّوع ال ُبنى التنظيمية اخلا�صة ب�إنفاذ القوانني
غياب قنوات االت�صال من �أجل تبادل املعلومات الأ�سا�سية واال�ستخبارات اجلنائية على �سبيل املثال
التن ّوع يف ال ُّن ُهج املتّبعة والأولويات املحددة
التحديات الثقافية واللغوية
انعدام الثقة
وتت�ض ّمن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
مف�صلة ب�ش�أن التعاون ب�شكليه
املنظمة عرب الوطنية(� )2أحكاما ّ
الر�سمي وغري الر�سمي يف امل�سائل اجلنائية ،وهي �أحكام تنطبق �أي�ضا ،مع �إجراء ما يلزم من تغيريات ،على بروتوكول
مكافحة تهريب املهاجرين على النحو التايل:
ت�سليم املجرمني (املادة )16
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة )17
امل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة )18
التحقيقات امل�شرتكة (املادة )19
التعاون يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة )20
نقل الإجراءات اجلنائية (املادة )21
التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة (املادة )13
التعاون يف جمال �إنفاذ القانون (املادة )27
وعموما ،ف�إنَّ ب�إمكان الدول الأطراف �أن ت�ستخدم اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ك�أ�سا�س قانوين للتعاون الدويل.
ففي جمال ت�سليم املجرمني ،من الواجب على الدول الأطراف التي جتعل ت�سليم املطلوبني م�شروطا بوجود معاهدة
�أن تب ّلغ الأمني العام مبا �إذا كانت �ستعترب االتفاقية الأ�سا�س القانوين لهذا ال�شكل من التعاون .ويجوز للدول �أي�ضا �أن
ت�ستخدم الت�شريعات الوطنية و�/أو مبد�أ املعاملة باملثل من �أجل تنفيذ طلبات ت�سليم املجرمني.
�أما فيما يخ�ص امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،ف�إنَّ املادة  18من االتفاقية ت�ضم جمموعة �أحكام ميكن �أن ت�ستخدمها
بلدان غري ملزمة مبعاهدات ثنائية ذات �صلة �أو دول �أبرمت فعال هذه املعاهدات ،ورمبا ترغب يف ا�ستكمالها.
( )1انظر مثال مكتب ال�شرطة الأوروبي (اليوروبول) ووحدة التعاون الق�ضائي التابعة لالحتاد الأوروبي (اليوروج�ست) وجلنة ر�ؤ�ساء �أجهزة
ومنظمة التعاون الإقليمي بني ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف اجلنوب الأفريقي ّ
ال�شرطة يف غرب �أفريقيا وجلنة ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف و�سط �أفريقيا ّ
ومنظمة تعاون
ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف �شرق �أفريقيا وم�ؤمتر ر�ؤ�ساء ال�شرطة التابعني لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا وجلنة قادة ال�شرطة يف �أمريكا الو�سطى والكاريبي
واملك�سيك وم�ؤمتر ر�ؤ�ساء �شرطة جنوب املحيط الهادئ ورابطة مفو�ضي ال�شرطة الكاريبيني.
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2225الرقم .39574

الأداة  -6التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية

َمرجعان ُم رَ َ
قتحان
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
النميطة التدريبية  8من هذا الدليل التدريبي املعد للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القانون وامل ّدعني العامني تتناول
حتديدا دور املحققني يف الت�صدي لتهريب املهاجرين يف �إطار التعاون الدويل.
وهذا املن�شور قيد الإعداد حاليا .وملزيد من املعلومات عنهُ ،يرجى زيارة املوقع� www.unodc.org :أو االت�صال
بعنوان الربيد الإلكرتوين.ahtmsu@unodc.org :

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل مكافحة االجتار بالب�شر للممار�سني املتخ�ص�صني يف
جمال العدالة اجلنائية .نيويورك.2009 ،
ت�شري النميطة  6من هذا الدليل �إىل خمتلف �أ�شكال ومبادئ التعاون الدويل ،وتناق�ش �ضروب التعاون الدويل
املغايرة للأ�شكال التقليدية التي حتددها اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة
القانونية املتبادلة ،كما تناق�ش ت�أثري خمتلف ّ
النظم القانونية على التعاون الدويل فيما بني الدولّ .
وتو�ضح
النميطة كذلك عملية تقدمي طلبات ر�سمية للح�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة وم�ضمون هذه الطلبات
واالعتبارات املرعية عند تقدمي الطلبات.
www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module6_Ebook.pdf
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من املمكن �أن ي�ستند التعاون الر�سمي على الت�صدي لتهريب املهاجرين �إىل معاهدات ميكن �أن تكون ثنائية �أو متع ّددة
الأطراف �أو �إقليمية (تُ�سمى �أي�ضا اتفاقيات �أو عهودا يف بع�ض الأحيان) ،مثل معاهدات جمل�س �أوروبا �أو االحتاد
الأوروبي.
 االتفاقات الثنائية :تربم بني بلدين اثنني ب�ش�أن م�سائل معينة من قبيل ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية
امل�شرتكة.
 االتفاقات املتعددة الأطراف :تربم بني عدة بلدان ب�ش�أن م�سائل حم ّددة ،مثل املُربم منها ب�ش�أن م�سائل
معينة فيما بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي واالحتاد الأفريقي وجمل�س �أوروبا وجمل�س دول بحر
البلطيق ورابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا.
 االتفاقات الدولية :تر�سي قاعدة عري�ضة لأغرا�ض ت�سليم املطلوبني �أو تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة،
وخ�صو�صا يف حال انعدام املعاهدات الثنائية �أو الإقليمية.

االتفاقيات الدولية ب�ش�أن اجلرمية

اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة �صك مهم لأن الدول ال ترتبط مبعاهدات مع جميع الدول الأخرى .ويوجد  151دولة
طرفا يف هذه االتفاقية.
اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة منوذج لالتفاقيات التي ميكن �أن ُيبنى عليها التعاون الدويل.
تت�ضمن االتفاقية نظاما �شامال للغاية للتعاون الدويل هو كالتايل:
-

ت�سليم املجرمني (املادة .)16
امل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة .)18
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة .)17
نقل الإجراءات اجلنائية (املادة .)21
التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة (املادة .)13
التحقيقات امل�شرتكة (املادة .)19
التعاون يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة .)20

 حت� � ّدد املادة  27من االتفاقية التدابري الت ��ي ينبغي �أن تعتمدها الدول الأطراف لأغرا�ض التعاون يف جمال
�إنفاذ القانون على النحو التايل:
 تعزيز قنوات االت�صال فيما بني �سلطات �إنفاذ القانون (الفقرة �( 1أ)).  التع ��اون مع الدول الأطراف الأخرى على �إجراء حتريات ب�ش�أن الأ�شخا�ص وحركة عائدات اجلرائمو�أدوات ارتكابها (الفقرة ( 1ب)).
8
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 توفري الأ�صناف �أو كميات املواد الالزمة لأغرا�ض التحليل �أو التحقيق (الفقرة ( 1ج)). ت�شجيع تبادل العاملني ،مبا يف ذلك تعيني �ضباط ات�صال (الفقرة ( 1د)). تب ��ادل املعلومات ع ��ن الو�سائل والأ�ساليب املح ��ددة التي ت�ستخدمها اجلماع ��ات الإجرامية ّاملنظمة
(الفقرة ( 1هـ)).
 تب ��ادل املعلومات وتن�سي ��ق التدابري الإدارية وغري الإدارية املتخذة لغر� ��ض تي�سري الك�شف املبكر عناجلرائم (الفقرة ( 1و)).
 النظ ��ر يف �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن التعاون املبا�شر بني �أجهزتهااملعنية ب�إنفاذ القانون .و�إذا مل تكن هناك اتفاقات �أو ترتيبات من هذا القبيل ،جاز اعتبار االتفاقية �أ�سا�س
التعاون املتبادل يف جمال �إنفاذ القانون (الفقرة .)2
تنطبق كل هذه الأحكام على الربوتوكوالت مبجرد الت�صديق عليها.

القانون الداخلي للدولة املتلقية للطلب
ت�سمح بع�ض البلدان بت�سليم املجرمني بناء على �أ�س�س قانونية حمددة كالتايل:
يجوز التعاون على �أ�سا�س املعاملة باملثل
يجوز �أن تن�ص الت�شريعات الداخلية على التعاون على �أ�سا�س كل حالة على حدة
ويف ح ��ال عدم التوقيع على اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �أو عدم وج ��ود �أ�س�س قانونية �أخرى للتعاون الدويل ،يجوز اعتبار
مبد�أي التعامل باملثل واملجاملة �أ�سا�س التعاون.

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق
املكمل لهذه االتفاقية
الرب والبحر واجلوِّ ،
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

قوانني الأمم املتحدة و�أدلتها النموذجية

تُو�ض ��ع القوان�ي�ن النموذجية لتلبي ��ة احتياجات كل نظام من النظ ��م القانونية الرئي�سي ��ة يف العامل على النحو
التايل :القانون العام والقانون املدين وال�شريعة الإ�سالمية .وفيما يلي القوانني والأدلة النموذجية التي ت�ساعد
يف تعزيز التعاون الدويل:
 القان ��ون النموذجي ب�ش� ��أن امل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائ ��ل اجلنائي ��ة (( )2007بالن�سبة لكل من
نظامي القانون املدين والقانون العام)
 معاه ��دة الأمم املتح ��دة النموذجية لت�سليم املجرمني (ق ��رار اجلمعية العام ��ة  ،116/45املرفق،
ب�صيغته املع ّدلة بقرار اجلمعية العامة  ،88/52املرفق)
 معاه ��دة الأمم املتح ��دة لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائ ��ل اجلنائية (قرار اجلمعي ��ة العامة ،117/45
املرفق الأول ،ب�صيغته املع ّدلة بقرار اجلمعية العامة  ،112/53املرفق الأول)
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جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

 الدليالن املن ّقحان للمعاهدتني النموذجيتني ب�ش� ��أن ت�س ��ليم املطلوبني للعدالة وتبادل امل�س ��اعدة يف
امل�سائل اجلنائية
وهذه الأدوات متاحة على العنوان التايل:
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرميةOn-line Directory of Competent National Authorities .

الدليل الإلكرتوين لل�سلطات الوطنية املخت�صة.

ُقدِّ م ��ت �إىل املكت ��ب املعني باملخدرات واجلرمية معلومات االت�ص ��ال بال�س ��لطات املخت�ص ��ة مل ��ا يزيد على 150
دول ��ة �أو �إقليم ًا م�س ��تق ًال ،مبا يف ذلك معلومات عن الإجراءات املح َّددة الواج ��ب اتباعها يف احلاالت العاجلة.
ويت�ض� � ّمن الدليل الإلكرتوين حاليا معلومات االت�ص ��ال مبا يزيد على � 600س ��لطة وطنية خمت�صة ،وهو مرتب
ح�سب الفئات املوا�ضيعية التالية:
 ت�س ��ليم املجرم�ي�ن� :س ��لطات مع ّينة لتلق ��ي طلبات ت�س ��ليم املجرم�ي�ن والإجابة على ه ��ذه الطلبات
وجتهيزه ��ا مبوج ��ب املادة  6من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�ش ��روع يف املخ ّدرات
وامل ؤ�ث ��رات العقلي ��ة لع ��ام  1988واملادة  16من اتفاقي ��ة مكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة؛ وكذلك نقل
املحكوم عليهم مبقت�ضى املادة  17من اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة.
(*)

 امل�س ��اعدة القانوني ��ة املتبادلة� :س ��لطات مع ّين ��ة لتلقي طلبات احل�ص ��ول على امل�س ��اعدة القانونية
املتبادل ��ة والإجاب ��ة على هذه الطلبات وجتهيزها مبوجب املادة  7من اتفاقية عام  1988واملادة 18
من اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة.
 االجت ��ار غري امل�ش ��روع باملخ� � ّدرات عن طريق البحر� :س ��لطات مع ّينة لتلقي طلبات احل�ص ��ول على
امل�ساعدة يف جمال مكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخ ّدرات عن طريق البحر ،والإجابة على هذه
الطلبات وجتهيزها مبوجب املادة  17من اتفاقية عام .1988
 تهريب املهاجرين عن طريق البحر� :سلطات مع ّينة لتلقي طلبات احل�صول على امل�ساعدة يف جمال
مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،والإجابة على هذه الطلبات وجتهيزها مبوجب املادة
املكمل التفاقية مكافحة
 8من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
اجلرمية َّ
املنظمة.
www.unodc.org/compauth/en/index.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق
يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ون ُ ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
تب�ي�ن الأدل ��ة الت�شريعية—الت ��ي �صيغت بحي ��ث ت�ستوعب خمتلف النظ ��م القانونية—املقت�ضي ��ات الأ�سا�سية
التفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت امللحقة به ��ا ،وكذلك امل�سائل
التي يجب �أن تراعيها كل دولة طرف عند تنفيذها.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ضات من �أجل �إع ��داد اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.06.V.5
اله ��دف م ��ن ن�شر الأعمال التح�ضريية (الوثائ ��ق الر�سمية) للمفاو�ضات حول اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة َّ
التو�صل �إىل فه ��م �أف�ضل و�أعم ��ق لالتفاقية
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية والربوتوك ��والت امللحقة بها ه ��و ّ
املخ�ص�صة
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّبع املن�ش ��ور تق ّدم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولية املفتوح ��ة باب الع�ضوية ّ
لغر� ��ض و�ض ��ع اتفاقية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر احلدود الوطنية التي �أن�ش�أته ��ا اجلمعية العامة مبوجب
قراره ��ا  111/53امل� ��ؤ ّرخ  9كانون الأول/دي�سم�ب�ر  1998وحددت واليتها يف قراره ��ا  114/53امل�ؤ ّرخ  9كانون
الأول/دي�سم�ب�ر  ،1998وطلبت منها تقدمي الن�ص النهائي لالتفاقي ��ة والربوتوكوالت امللحقة بها مبا�شرة �إىل
اجلمعية العامة بغية اعتماده (القرار .)126/54
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html

رابط ��ة �أمم جن ��وب �شرق �آ�سيا .االجت ��ار بالأ�شخا�ص :كت ّيب عن التعاون الدويل .احلكوم ��ة الأ�سرتالية ومكتب
الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية.2009 ،
ه ��ذا الكت ّيب مدخل �إىل �أدوات التع ��اون الدويل الرئي�سية ،وخ�صو�صا امل�ساع ��دة (القانونية) املتبادلة وت�سليم
موج ��ه �أ�سا�سا �إىل
املجرم�ي�ن ،وه ��و يقدم توجيه ��ات ب�ش�أن كيفية ا�ستخ ��دام هذه الأدوات .وبرغ ��م �أنَّ الكت ّيب ّ
الأط ��راف الفاعل ��ة يف جمال العدالة اجلنائية العاملة من �أجل مكافح ��ة االجتار بالأ�شخا�ص يف منطقة رابطة
�أمم جن ��وب �ش ��رق �آ�سيا ،ف�إن ��ه يتناول �أي�ضا الق�ضايا الت ��ي تهم جميع البلدان امل�شارك ��ة يف هذا العمل ،ويقدم
�إر�شادات تنطبق على تهريب املهاجرين.
www.artipproject.org/ic-workshop/Extract_TIP%20Handbook%20on%20International%20
Cooperation_Feb09Draft.pdf

( ) الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1582الرقم .27627
*
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4-6

التحديات التي تواجه التعاون الدويل

هناك عدة حتديات مقرتنة بالتعاون الدويل يف جمال مكافحة تهريب املهاجرين والتحقيقات اجلنائية الأخرى .وفيما
يلي بع�ض امل�سائل التي تعيق التعاون يف �شكليه الر�سمي وغري الر�سمي يف جمال �إنفاذ القانون:
 انعدام الثقة
 تن ّوع ّ
النظم القانونية
 تن ّوع ال ُبنى التنظيمية اخلا�صة ب�إنفاذ القوانني
 غياب قنوات االت�صال
 التن ّوع يف النهج املتّبعة والأولويات املحددة
 التحديات اللغوية والثقافية
وم ��ن �أهم عنا�ص ��ر التعاون الدويل الدور ال ��ذي ي�ضطلع به الأفراد .ف�ل�ا فائدة تذكر من جمي ��ع القوانني وال�سيا�سات
العامة التي تتيح التعاون الدويل �إذا مل ي�أخذ الأفراد زمام املبادرة يف التعاون مع بع�ضهم البع�ض ح�سب اللزوم.
و�أحيانا ما يكون هناك تردد يف تقا�سم املعلوماتُ ،يعزى يف الأغلب �إىل دواعي القلق املتعلقة ب�أمن املعلومات .لذا على
ي�شجع ا�ستخدام طرائق منا�سبة حلماية املعلومات املتل ّقاة
املحقق ،عند طلب التعاون� ،أال ين�سى دواعي القلق هذه .وقد ّ
على حت�سني تدفقها.
وميك ��ن �أن يكتن ��ف التعاون ال ��دويل يف امل�سائل اجلنائي ��ة �صعوبات وي�ستلزم دراي ��ة من الدولة متلقي ��ة الطلب والدولة
الطالب ��ة كلتيهم ��ا بامل�سائل العملي ��ة قيد البحث وتخطيطهم ��ا لهذه امل�سائل ووعيهم ��ا بها .وي�شمل بع� ��ض هذه امل�سائل
عل ��ى �سبي ��ل املثال ال احل�صر ،تكلفة التحقيقات ومكان �إجراء املحاكمة والإط ��ار القانوين املعمول به واجلن�سية ومكان
ال�شه ��ود واجلناة وجم ��ع الأدلة ومدى مقبولية قواعد جمع الأدلة .ولكن بقليل من اخل�ب�رة ،ف�إنَّ �أهمية الفوائد املجنية
من ا�ستخدام �أدوات التعاون الدويل �ستفوق بكثري �أهمية هذه التحديات.

التحديات التي تواجه التعاون الر�سمي
تتمثل املزية الرئي�سية للتعاون الر�سمي الف ّعال يف �إمكانية احل�صول على �أدلة �إثبات مقبولة يف املحاكم.
بي ��د �أنَّ اخت�ل�اف القوانني ّ
والنظ ��م القانونية ي�ش ّكل حتدي� � ًا كبري ًا �أمام التع ��اون الر�سمي ،وغالب ًا م ��ا تت�سم املتطلبات
البريوقراطية بطابع الإحلاح وال ت�أتي النتائج املرجوة يف الوقت املنا�سب.
ولي� ��س م ��ن املنا�سب على الأرجح توجيه ر�سالة ب�ش�أن طلب التعاون الر�سمي يف احلاالت التي تكون فيها �سالمة �شخ�ص
ما يف خطر ،نظر ًا لطول الفرتة الزمنية التي قد ي�ستغرقها حتقيق النتائج املرجوة.
12
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التحديات التي تواجه التعاون غري الر�سمي
غالب ��ا م ��ا يكون التعاون غري الر�سم ��ي (االت�صال املبا�شر بني املوظفني) �أ�سرع من التع ��اون الر�سمي ،وميكن �أن يحقق
فوائ ��د عدي ��دة فيما يتعلق بعمليات تهريب املهاجرين� ،إذ ميكن �أن يف�ضي �إىل ا�ستجابة فورية يف احلاالت التي يتع ّر�ض
فيها �أ�شخا�ص ملخاطر.
ولكن هناك بع�ض املخاطر والتحديات املقرتنة بهذا ال�شكل من �أ�شكال التعاون ،منها ما يلي:
 تعري�ض الزمالء يف بلدان �أخرى ملخاطر فيما يت�صل بالتعاون
 وقوع حوادث دبلوما�سية عند الت�س ّرع يف اتخاذ �إجراء
 تعري�ض الأفراد ملزيد من اخلطر ب�سبب ت�سريب الهيئة املعنية ملعلومات بق�صد �أو عن غري ق�صد
 تزايد خماطر االنك�شاف التي قد تتع ّر�ض لها عمليات �أخرى وموظفون �آخرون من املوظفني املك ّلفني ب�إنفاذ
القانون
 وميكن تقليل هذه املخاطر �إىل �أدنى حد بالو�سائل التالية:
 حظ ��ر االت�ص ��ال ال�شخ�صي بني موظف و�آخ ��ر �إذا كانت �إح ��دى الواليتني الق�ضائيتني تن� ��ص حتديد ًا على
حظره.
 حتدي ��د ماه ّي ��ة ترتيب ��ات التعاون القائم ��ة بني البل ��دان املعنية ،والتما� ��س امل�شورة من موظف ��ي �أو وحدات
االت�صال يف حال وجودهما.
 االمتن ��اع عن مترير معلوم ��ات قد تع ّر�ض �أ�شخا�ص ًا للخطر ،قبل العناي ��ة �أو ًال بتحديد املخاطر التي ينطوي
عليها االت�صال بوحدة معينة �أو فرد معني.
 �إطالع وحدات االت�صال �أوال ب�أول بالأن�شطة قيد التنفيذ.
وقد ي�صعب تقدير م�ستوى املخاطر وت�أثريها عن ُبعد .لذا ينبغي ،حيثما �أمكن� ،أن ُيطلب من �إدارات وموظفي االت�صال
تقدمي معلومات عن الأ�شخا�ص الذين ميكن االت�صال بهم ب�أمان.

�أف�ضل املمار�سات املتبعة يف التعاون الدويل :االت�صال
 ي�س ّهل االت�صال بني النظراء التعاون الدويل ب�شكل كبري.
 ينبغي �إقامة ات�صاالت غري ر�سمية ومبا�شرة وتلقائية واملواظبة عليها (بو�سائل من قبيل الربيد الإلكرتوين
�أو الهات ��ف �أو عن طريق التداول عن ُبعد �أو الت ��داول بالفيديو) .ويجب عموما �أن ُيجري النظراء �أكرب قدر
ممكن من االت�صاالت فيما بينهم.
 ال بد من تب�سيط الإجراءات املطبقة وت�سريعها.

َمرجعان ُم رَ َ
قتحان

ّ
منظمات ال�شرطة

ب�إم ��كان ّ
منظمات ال�شرط ��ة الدولية والإقليمية �أن تق� � ّدم امل�ساعدة يف ت�سهيل التع ��اون .و ُيرجى النظر مثال يف
ّ
املنظم ��ة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ومكتب ال�شرطة الأوروب ��ي (اليوروبول) وجلنة ر�ؤ�ساء �أجهزة
ال�شرطة يف غرب �أفريقيا وجلنة ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف و�سط �أفريقيا ّ
ومنظمة التعاون الإقليمي بني ر�ؤ�ساء ال�شرطة
يف اجلن ��وب الأفريقي ّ
ومنظمة تعاون ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف �شرق �أفريقي ��ا ور�ؤ�ساء ال�شرطة التابعني لرابطة �أمم

14

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

جنوب �شرق �آ�سيا ،وجلنة قادة ال�شرطة يف �أمريكا الو�سطى والكاريبي واملك�سيك وم�ؤمتر ر�ؤ�ساء �شرطة جنوب
املحيط الهادئ ورابطة مفو�ضي ال�شرطة الكاريبيني.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية.On-line Directory of Competent National Authorities .
الدليل الإلكرتوين لل�سلطات الوطنية املخت�صة.
ُقدِّ م ��ت �إىل املكتب املعني باملخدرات واجلرمية معلومات االت�صال بال�سلطات املخت�صة ملا يزيد على  150دولة
�أو �إقليم ًا م�ستق ًال ،مبا يف ذلك معلومات عن الإجراءات املح َّددة الواجب اتباعها يف احلاالت العاجلة .ويت�ض ّمن
الدليل الإلكرتوين حاليا معلومات االت�صال مبا يزيد على � 600سلطة وطنية خمت�صة ،وهو مرتب ح�سب الفئات
املوا�ضيعية التالية :ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة واالجتار غري امل�شروع باملخ ّدرات عن طريق
البحر وتهريب املهاجرين عن طريق البحر.
www.unodc.org/compauth/en/index.html

مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ون ُ ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

�آليات التعاون مبوجب اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة

 5-6ت�سليم املجرمني
ت�سلي ��م املجرمني—وهو �أح ��د و�سائل التعاون الر�سمية—من�صو�ص عليه يف امل ��ادة  16من اتفاقية مكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة.
وت�سلي ��م املجرمني هو قيام �إح ��دى الدول بت�سليم �شخ�ص موجود على �أرا�ضيها �إىل دولة �أخرى تطلبه بغر�ض حماكمته
�أو تنفيذ حكم �صادر عليه.
ولردح طويل من الزمن ،كان ت�سليم املجرمني� ،إىل حد كبري ،م�س�ألة معامل ٍة باملثل �أو جماملة بني الدول .وال يوجد حتى
الآن الت ��زام دويل ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني يف غياب معاهدة ملزمة ب�صددهم ،بيد �أنَّ هناك اجتاها متزايد ًا لالعرتاف
بواجب ت�سليمهم� ،أو حماكمتهم ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بارتكابهم جرائم دولية معينة ،ت�شمل تهريب املهاجرين.
و ُيناق�ش �أدناه بع�ض �أهم جماالت االهتمام يف جمال ت�سليم املجرمني.

وجود �أ�سا�س قانوين لت�سليم املجرمني

عل ��ى العموم ،ي�شرتط بع�ض الدول وجود معاهدة للت�سليم وبع�ضه ��ا الآخر ال ي�شرتط ذلك .وميكن للمعاهدات الثنائية
واملتعددة الأطراف �أن توفر للدول التي ال ت�شرتط وجود معاهدة �أ�سا�س ًا للت�سليم .وتت�سم املعاهدات املتعددة الأطراف،
كاتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة ،بالكف ��اءة فيما يتعلق بالت�سلي ��م ،لأنها تن�ص عل ��ى �إلزام جميع الدول الأط ��راف بت�سليم
املطلوبني.

�شروط تطبيق املادة  16من االتفاقية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني

املنظمة على احل ��االت التي تتورط فيها جماع ��ة �إجرامية ّ
تنطب ��ق امل ��ادة  16من اتفاقي ��ة مكافحة اجلرمية َّ
منظمة يف
ارت ��كاب جرم م�شمول باالتفاقية ،وعلى احلاالت التي يكون فيها ال�شخ� ��ص الذي هو مو�ضوع طلب الت�سليم "[موجودا]
يف �إقلي ��م الدولة الطرف متلقية الطلب" .وال داعي لإثب ��ات �أنَّ اجلرم ذو طابع عابر للحدود الوطنية لت�سليم املجرمني
يف ق�ضايا تهريب املهاجرين.

التجرمي املزدوج

يجب على الدولة الطالبة �أن تثبت �أنَّ اجلرم الذي ارتكبه ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه جرم ُيعا َقب عليه مبوجب القانون
الداخلي للدولة متلقية الطلب والدولة الطالبة على حد �سواء .و ُيط ّبق هذا احلكم على نحو �أقل �صرامة ب�سبب حماوالت
رامي ��ة �إىل �إدراج �أفع ��ال تعترب جرائ ��م من�صو�ص عليها يف االتفاقي ��ة ،وتخ�ضع بالتايل للعق ��اب يف الدول الأطراف يف
االتفاقية.

اخل�صو�صية

يل ��زم هذا املب ��د�أ الدول ب�أن حت� � ّدد اجلرائم التي ُيق َّدم طل ��ب الت�سليم ب�ش�أنه ��ا ،ويلزم كذلك الدول ��ة الطالبة بح�صر
املالحقة الق�ضائية بتلك اجلرائم فقط.
15
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وفيم ��ا يخ� ّ��ص جرائم تهريب املهاجرين بذاتها ،ف� ��إنَّ من املهم جد ًا حتقيق توافق بني القوان�ي�ن الوطنية بحيث ُيع َّرف
ال�سل ��وك الإجرام ��ي ذو ال�صلة بها وفق� � ًا للتعريف الوارد يف بروتوكول مكافحة تهري ��ب املهاجرين (انظر الق�سم  8من
الأداة  ،)1وخ�صو�صا من حيث �ضمان �أن ُيعترب هذا ال�سلوك جرمية ت�ستوجب ت�سليم مرتكبيها.

املحاكمة على ذات اجلرم مرتني

يج ��وز لدولة ما �أن ترف�ض طل ��ب الت�سليم عندما يكون ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه �سب ��ق �أن حوكم على اجلرم املت�ض ّمن
يف طلب الت�سليم.

عدم ت�سليم املواطنني

�إحج ��ام ال ��دول عن ت�سلي ��م رعاياها �آخذ يف الت�ض ��ا�ؤل على ما يبدو يف كث�ي�ر من احلاالت .وتت�ضم ��ن اتفاقية مكافحة
اجلرمي ��ة َّ
املنظمة حكم ًا يعك�س هذا التط ��ور :فالفقرة  11من املادة  16من االتفاقية ت�شري �إىل �إمكانية الت�سليم امل�ؤقت
للفا ّر من العدالة �شريطة �إعادة ال�شخ�ص �إىل الدولة الطرف املطلوب منها لغر�ض ق�ضاء حكم العقوبة ال�صادر عليه.
ويف احل ��االت الت ��ي ترف�ض فيها الدولة متلقي ��ة الطلب ت�سليم �شخ�ص فا ّر م ��ن العدالة على �أ�سا�س �أن ��ه �أحد رعاياها،
فغالب ��ا ما ينظ ��ر �إىل هذه الدولة ،مبوج ��ب ال�صكوك القانوني ��ة الدولية امللزم ��ة ،ب�أنها ملزمة بتق ��دمي هذا ال�شخ�ص
�إىل املحاكمة.
وميث ��ل هذا مبد�أ الت�سلي ��م �أو املحاكمة ويتط ّلب �إر�س ��اء �أ�س�س منا�سبة للوالية الق�ضائية (انظ ��ر �أدناه) .ويف حال طلب
الت�سلي ��م لغر� ��ض �إنفاذ حكم �صادر ،يجوز للدولة متلقية الطلب �أن تن ّفذ �أي�ض ًا احلكم املفرو�ض وفق ًا ملقت�ضيات قانونها
املحلي.
وميك ��ن �أن ت�ؤدي الفروق بني ممار�سات املحاكمة مبقت�ضى نظام القان ��ون العام ونظام القانون الأوروبي الروماين �إىل
ت�صعي ��ب التعاون الأقاليمي والدويل الف ّعال .وهذه الف ��روق �أكرب بكثري يف ميدان ت�سليم املجرمني فيما يت�صل بالوثائق
الالزم تقدميها �إىل الدولة متلقية الطلب ومتطلبات الإثبات الالزمة للموافقة على طلب الت�سليم ،وخ�صو�صا يف ق�ضايا
تهري ��ب املهاجرين املعق ��دة .وميكن �أن ي�سهم التق�صي م�سبقا ح ��ول االحتياجات الالزمة وكذل ��ك التن�سيق الوثيق مع
النظراء الأجانب �إ�سهاما كبريا يف تب�سيط �إجراءات الت�سليم.

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
يو ّفر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية ع ّدة �أدوات ت�س ّهل عملية تقدمي طلبات ت�سليم املجرمني
وتنفيذها.

اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو املك ِّمل لهذه االتفاقية.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .القانون النموذجي ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني.
و�ض ��ع املكتب قانونا منوذجيا ب�ش� ��أن ت�سليم املطلوبني مل�ساعدة الدول املهتمة عل ��ى �صياغة ت�شريعات حملية �أو
تعديلها يف هذا امليدان.

الأداة  -6التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية

وهذا القانون النموذجي متاح على العنوان التايل:
.www.unodc.org/pdf/model_law_extradition.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني.
ُو ِ�ضعت املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني (قرار اجلمعية العامة  ،116/45املرفق ،املُع ّدل الحقا يف القرار
 ،88/52املرف ��ق) بو�صفه ��ا �إطارا مفيدا قد ي�ساعد الدول الراغبة يف التفاو� ��ض على اتفاقات ثنائية و�إبرامها
بهدف توثيق عرى التعاون يف امل�سائل املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وهذه املعاه ��دة النموذجية لت�سليم املجرمني والأدلة املن ّقحة ب�ش�أنها واملعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف
امل�سائل اجلنائية متاحة على العنوان التايل:
www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية.On-line Directory of Competent National Authorities .
الدليل الإلكرتوين لل�سلطات الوطنية املخت�صة.
ُقدِّ م ��ت �إىل املكتب املعني باملخدرات واجلرمية معلومات االت�صال بال�سلطات املخت�صة ملا يزيد على  150دولة
�أو �إقليما م�ستقال ،مبا يف ذلك معلومات عن الإجراءات املح َّددة الواجب اتباعها يف احلاالت العاجلة .ويت�ض ّمن
الدليل الإلكرتوين حاليا معلومات االت�صال مبا يزيد على � 600سلطة وطنية خمت�صة ،وهو مرتب ح�سب الفئات
املوا�ضيعية التالية :ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة واالجتار غري امل�شروع باملخ ّدرات عن طريق
البحر وتهريب املهاجرين عن طريق البحر.
www.unodc.org/compauth/en/index.html

مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دلي ��ل مكافحة االجتار بالب�شر للممار�سني املتخ�ص�صني يف
جمال العدالة اجلنائية .نيويورك.2009 ،
الغر� ��ض من ه ��ذا الدليل هو دعم املمار�س�ي�ن املتخ�ص�صني يف جمال العدالة اجلنائي ��ة يف عملهم ب�صدد منع
االجت ��ار بالب�شر .وينطب ��ق العديد من مبادئ الدليل عل ��ى مكافحة تهريب املهاجري ��ن .وت�شري النميطة  6من
ه ��ذا الدلي ��ل �إىل خمتلف �أ�شكال ومبادئ التع ��اون الدويل ،وتناق�ش �ضروب التعاون ال ��دويل املغايرة للأ�شكال
التقليدية التي حتددها اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة،
كما تناق�ش ت�أثري خمتلف ّ
النظم القانونية على التعاون الدويل فيما بني الدول.
.www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module6_Ebook.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،و ُن ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارية ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان.
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ويج ��ري حالي ��ا �إع ��داد ه ��ذا املن�ش ��ور .وللح�صول عل ��ى مزيد م ��ن املعلوم ��اتُ ،يرجى زي ��ارة املوق ��ع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
تب�ي�ن الأدل ��ة الت�شريعية—التي �صيغت بحي ��ث ت�ستوعب خمتلف النظ ��م القانونية—املقت�ضي ��ات الأ�سا�سية
التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحق ��ة بها ،وكذلك امل�سائل
التي يجب �أن تراعيها كل دولة طرف عند تنفيذها.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة
لأن�شطة الت�سليم

اجتم ��ع فريق اخلرباء العامل غري الر�سم ��ي التابع لربنامج املكتب لال�ست�ش ��ارات القانونية واملعني باملمار�سة
الف ّعال ��ة لأن�شط ��ة الت�سليم بفيينا يف ع ��ام  2004ملناق�شة العقبات الأكرث �شيوعا يف النظ ��م القانونية الرئي�سية
�أم ��ام ت�سلي ��م املجرم�ي�ن بكفاءة وفعالي ��ة .ومتثلت ح�صيل ��ة املناق�شة يف تقري ��ر يت�ضمن جمموع ��ة �شاملة من
التو�صيات املتعلقة مبا يلي:
وهلم ج ّرا
بنية الت�سليم التحتية :الت�شريعات واملعاهدات والهياكل امل�ؤ�س�سية ّ
 ممار�س ��ة �أن�شطة الت�سليم اليومية :تخطيط الإجراءات و�إعداده ��ا وتنفيذها و�شبكات االت�صاالت
وامل�شاكل اللغوية وما �إىل ذلك
ويكت�س ��ي املرف ��ق جيم به ��ذا التقرير �أهمية خا�ص ��ة �أي�ضا ،فهو ي ��ورد قائمة مرجعية مب�ضم ��ون طلبات ت�سليم
املجرم�ي�ن وم ��ا يلزم م ��ن م�ستندات ومعلومات داعمة يف ه ��ذا امل�ضمار .وترد يف الق�سم  6م ��ن الأداة  6قائمة
مرجعية بطلبات ت�سليم املطلوبني.
وهذا التقرير متاح على املوقع التايل:
.www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf

م�ؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية .حلقة العمل  :1تعزيز التعاون الدويل يف �إنفاذ القانون،
مبا يف ذلك تدابري ت�سليم املجرمني  -ورقة معلومات �أ�سا�سية.A/CONF.203/9 .
ت�ص ��ف ورقة املعلومات هذه االجتاهات واملمار�سات الأ�سا�سية والتطورات الأخرية يف جمايل التعاون يف �إنفاذ
القان ��ون والتع ��اون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ،مب ��ا يف ذلك ت�سليم املجرمني وامل�ساع ��دة القانونية املتبادلة.
وتب�ي�ن الورق ��ة تطور التع ��اون الدويل الر�سم ��ي وغري الر�سم ��ي ،مع ا�ستبان ��ة التحديات وامل�ش ��اكل التي يتعني
معاجلتها يف كل ميدان من امليادين املعنية.
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رابط ��ة �أمم جن ��وب �شرق �آ�سيا .االجت ��ار بالأ�شخا�ص :كت ّيب عن التعاون الدويل .احلكوم ��ة الأ�سرتالية ومكتب
الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية.2009 ،
ه ��ذا الكت ّيب مدخل �إىل �أدوات التع ��اون الدويل الرئي�سية ،وخ�صو�صا امل�ساع ��دة (القانونية) املتبادلة وت�سليم
موج ��ه �أ�سا�س ًا �إىل
املجرم�ي�ن ،وه ��و يق ّدم توجيه ��ات ب�ش�أن كيفية ا�ستخ ��دام هذه الأدوات .وبرغ ��م �أنَّ الكت ّيب ّ
الأط ��راف الفاعل ��ة يف جمال العدالة اجلنائية العاملة من �أجل مكافح ��ة االجتار بالأ�شخا�ص يف منطقة رابطة
�أمم جن ��وب �ش ��رق �آ�سيا ،ف�إن ��ه يتناول �أي�ضا الق�ضايا الت ��ي تهم جميع البلدان امل�شاركة يف ه ��ذا العمل ،ويق ّدم
�إر�شادات تنطبق على تهريب املهاجرين.
www.artipproject.org/ic-workshop/Extract_TIP%20Handbook%20on%20International
%20Cooperation_Feb09Draft.pdf

ممار�سات واعدة
ال�صكوك الأفريقية

اتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن ت�سليم املجرمني
ُو ِّقع ��ت اتفاقية اجلماعة االقت�صادي ��ة لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ب�أبوجا يف �آب� /أغ�سط�س  ،1994وهي
تع ّرف ت�سليم املجرمني ب�أنه ت�سليم جميع الأ�شخا�ص داخل �إقليم الدولة املتلقية الطلب الذين هم:
مالحقون ق�ضائي ًا الرتكابهم جرم ًا ما
مطلوبون لدى ال�سلطات القانونية للدولة الطالبة لتنفيذ حكم ما بحقهم
www.iss.co.za/AF/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/4ConExtradition.pdf

ال�صكوك العربية

اتفاق جامعة الدول العربية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ()1952

�أق� � ّر جمل� ��س جامعة ال ��دول العربية هذا ال�صك يف ع ��ام  ،1952ولكن مل يو ّقعه �إال عدد حمدود م ��ن الدول ،وكان عدد
ال ��دول التي �صادقت عليه �أقل م ��ن الدول املوقعة .و ُي�سمح بت�سليم املجرمني مبوجب هذا االتفاق فح�سب ،ولكن االتفاق
ي�سمح �أي�ضا ب�إقامة ترتيبات ثنائية بني الدول الأطراف.

�صكوك الكومنولث
ال�صك املتعلق بت�سليم اجلناة الفا ّرين داخل الكومنولث
و�ضع الكومنولث هذا ال�صك يف اجتماع لوزراء القانون ُع ِقد بلندن يف عام  1966من �أجل �أن ين�ص على �إبرام اتفاقات
متبادلة فيما بني الدول الأع�ضاء يف الكومنولث.
www.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/

20

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

ال�صكوك الأوروبية
االتفاقية الأوروبية املتعلقة بت�سليم املجرمني (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،359الرقم .)5146
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/024.htm

الربوتوك ��ول الإ�ضايف لالتفاقي ��ة الأوروبية املتعلقة بت�سلي ��م املجرمني (جمل�س �أوروبا ،جمموع ��ة املعاهدات الأوروبية،
الرقم .)86
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/086.htm

الربوتوك ��ول الإ�ض ��ايف الث ��اين لالتفاقية الأوروبي ��ة املتعلقة بت�سلي ��م املجرمني (جمل� ��س �أوروبا ،جمموع ��ة املعاهدات
الأوروبية ،الرقم .)98
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/098.htm

االتفاقي ��ة املتعلقة بتب�سيط �إج ��راءات ت�سليم املجرمني بني ال ��دول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروب ��ي (( )1995اجلريدة
الر�سمية للجماعات الأوروبية ،العدد � 30 ،78آذار/مار�س .)1995
وتب�سط
تك ّم ��ل اتفاقية االحتاد الأوروبي هذه االتفاقية الأوروبية املتعلقة بت�سليم املجرمني ال�صادرة عن جمل�س �أوروباّ ،
�إج ��راءات الت�سلي ��م بني الدول الأع�ضاء يف االحت ��اد من دون �أن ت�ؤثر عل ��ى تطبيق �أن�سب �أحكام االتفاق ��ات الثنائية �أو
املتعددة الأطراف.
_http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation
in_criminal_matters/l14015a_en.htm

الق ��رار الإط ��اري  2002/584/JHAال�ص ��ادر عن جمل� ��س �أوروبا امل� ��ؤ ّرخ يف  13حزيران/يوني ��ه  2002ب�ش�أن �أمر
التوقيف الأوروبي و�إجراءات ت�سليم املجرمني بني الدول الأع�ضاء

يب�سط هذا القرار الإطاري �إجراءات ت�سليم املجرمني وي�س ّرعها عن طريق اال�ستعا�ضة عن املرحلة ال�سيا�سية والإدارية
ّ
ّ
للعملية ب�آلية ق�ضائية .وقد حل القرار حمل االتفاقية املتعلقة بت�سليم املجرمني بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
اعتب ��ارا م ��ن متوز/يوليه  .2004و�إج ��راءات ت�سليم الفا ّرين من العدالة داخل االحت ��اد الأوروبي ،التي �أحدثت مبوجب
الق ��رار الإط ��اري ال�ص ��ادر عن املجل�س يف ع ��ام  2002ب�ش�أن �أمر التوقي ��ف الأوروبي ،هي �إج ��راءات ترمي �إىل تب�سيط
وت�سري ��ع الإج ��راءات ذات ال�صلة فيما بني الدول الأع�ضاء باتباع جملة �أمور ،منه ��ا �إلغاء �شرط التجرمي املزدوج فيما
يخ�ص قائمة من اجلرائم ،ت�شمل تهريب املهاجرين.

_http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation
in_criminal_matters/l33167_en.htm

اتفاقية احتاد بينيلوك�س ب�ش�أن ت�سليم املجرمني وتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية ()1962

يف حزيران/يوني ��ه  ،1962اعتم ��دت بلجي ��كا ولك�سم�ب�رغ وهولن ��دا اتفاقية احت ��اد بينيلوك�س ،التي تعك� ��س الكثري من
اجلوان ��ب املتعلقة ب�أحكام االتفاقية الأوربية ،ولكن العديد من موادها املو�ضوعية يتناول حتديدا العالقات الوثيقة بني
الدول املو ّقعة.

�صك دول ال�شمال الأوروبي ()1962

تعك� ��س ه ��ذه املعاهدة املتعلقة بت�سليم املطلوب�ي�ن التي اعتمدها كل من �إي�سلندا والدامن ��رك وال�سويد وفنلندا والرنويج
العالقات الوثيقة بني هذه الدول.
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�أمر التوقيف الأوروبي

اتفق ��ت الدول الأع�ضاء يف االحت ��اد الأوروبي على �أن حترتم �أوامر التوقيف ال�صادرة ع ��ن كل واحدة منها ،وتن ّفذ �أمر
التوقي ��ف الأوروب ��ي الذي �أُ ِع ّد ليحل حم ��ل �إجراءات الت�سليم التقليدي ��ة بني هذه الدول .وقد ر ّك ��زت �سائر االجتاهات
الأخ�ي�رة فيما يخ�ص قوانني ت�سليم املجرمني على ت�سهيل الوف ��اء ب�شرط التجرمي املزدوج على الدول .وقد حت ّقق ذلك
ب� ��إدراج �أح ��كام عامة يف املعاهدات تعدِّ د الأفعال املج ّرمة وال تطلب �سوى �أن تعاقب كجرائم �أو �أفعال جم ّرمة مبقت�ضى
قوان�ي�ن الدولت�ي�ن مع ًا .وذهب بع� ��ض الدول �إىل زي ��ادة تب�سيط ال�شرط عن طري ��ق الأخذ باختبار مبن ��ي على ال�سلوك
ي�سم ��ح بالت�سلي ��م عن �أيِّ �سلوك ُيج� � ّرم ويخ�ضع مل�ستوى معني من العقوبة يف كل دولة .وميك ��ن �أن ي�ستفاد �إىل حد كبري
يف �إج ��راءات الت�سلي ��م من مواءمة الت�شريع ��ات الوطنية على ال�صعيد الإقليمي مع �أحكام التج ��رمي الواردة يف اتفاقية
اجلرمية َّ
املكمل لها .وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
املنظمة وبروتوكول منع االجتار بالأ�شخا�ص ِّ
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/criminal/extradition/fsj_criminal_extradition_en.htm

�صكوك البلدان الأمريكية
اتفاقي ��ة البل ��دان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني للعدالة( .الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1752الرقم
.)30579
ج ��اءت اتفاقية البل ��دان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم املطلوبني للعدالة ،التي دخلت حي ��ز النفاذ يف عام  ،1992ثمرة تاريخ
طوي ��ل م ��ن اتفاقيات ت�سليم املجرمني بني البل ��دان الأمريكية التي يعود تاريخها �إىل ع ��ام  .1879وباب االن�ضمام �إىل
ه ��ذه االتفاقية مفتوح �أمام �أيِّ دولة �أمريكية و�أمام املراقبني الدائمني لدى ّ
منظمة الدول الأمريكية بعد احل�صول على
موافقة اجلمعية العامة ّ
ملنظمة الدول الأمريكية.
www.oas.org/juridico/English/treaties/b-47.html

 6-6طلبات ت�سليم املجرمني :القائمة املرجعية

القائمة املرجعية

ينبغي �أن تت�ضمن طلبات الت�سليم دائم ًا املعلومات التالية:
هوية ال�شخ�ص املطلوب:
  و�ص ��ف لل�شخ� ��ص املطلوب وغري ذلك من املعلومات التي قد تك ��ون مهمة يف حتديد هوية ال�شخ�ص �أوجن�سيته �أو مكان وجوده
وقائع الق�ضية وتاريخها الإجرائي:
  ملح ��ة عامة عن وقائع الق�ضية وتاريخه ��ا الإجرائي ،مبا يف ذلك قانون الدولة الطالبة املط ّبق والتهمةاجلنائية املوجهة �إىل ال�شخ�ص املطلوب
الأحكام القانونية:
  و�ص ��ف اجلرمية والعقاب الواجب تطبيقه ،م�شفوع ًا بنبذة عن الأجزاء ذات ال�صلة من قانون الدولةالطالبة �أو ن�سخة منها
التقادم:
  �أي فرتة تقادم ذات �صلة ال يجوز بعدها حماكمة ال�شخ�ص قانونيا �أو مالحقته ق�ضائي ًاالأ�سا�س القانوين:
  و�ص ��ف للأ�سا�س الذي ا�ستند �إليه الطلب (مث ًال ،الت�شريعات الوطنية� ،أو معاهدة �أو ترتيبات الت�سليمذات ال�صلة �أو ،يف حال عدم وجود تلك الرتتيبات �أو املعاهدة ،فبناء على مبد�أ املجاملة)
�إذا كان ال�شخ�ص املطلوب متهما بارتكاب اجلرم املعني ولكن غري مدان بعد بارتكابه ،ينبغي تقدمي ما يلي:
�أمر �إلقاء القب�ض
  �أ�ص ��ل �أم ��ر �إلق ��اء القب�ض ال�صادر ع ��ن �سلطة ق�ضائية خمت�ص ��ة لإيقاف ال�شخ�ص املعن ��ي� ،أو ن�سخةم�صدقة من الأمر� ،أو �أيِّ وثيقة �أخرى لها الأثر نف�سه.
بيان باجلرم �أو اجلرائم
  بي ��ان باجل ��رم �أو اجلرائم املطل ��وب الت�سليم لأجلها ،وو�ص ��ف للأفعال �أو الأفعال املغفل ��ة التي ت�شكلاجل ��رم املدع ��ى ارتكابه �أو اجلرائم املدع ��ى ارتكابها ،مبا يف ذلك بيان تاريخ وم ��كان اقرتافها .كما
ينبغي بيان العقوبة الق�صوى على كل جرمية ،ودرجة م�شاركة ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه يف اجلرمية
املعنية ،وجميع فرتات التقادم املنطبقة ذات ال�صلة.
الأدلة
   ُيطلب دائما �إثبات الهوية .وعلى الدولة الطالبة �أن حتدد ما �إذا كان يلزم تقدمي �أدلة م�شفوعة بحلفاليم�ي�ن .ف� ��إذا كان احلال كذلك ،عليها �أي�ضا �أن حتدد م ��ا �إذا كان يتعينَّ على ال�شاهد �أن يديل ببيان
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مفاده �أنه يعرف ال�شخ�ص املطلوب ويعرف �أنَّ هذا ال�شخ�ص قد ارتكب الأفعال �أو الأفعال املغفلة التي
ت�ش� � ّكل اجلرم املعني �أو اجلرائم املعنية .ويتعينَّ تقدمي �أدلة لتربير اال�شتباه يف تورط ال�شخ�ص يف كل
م ��ن اجلرائم التي ُيطلب الت�سليم من �أجلها .ويتع�َّي� ننَّ على الدولة الطالبة �أن حتدد م�سبقا ما �إذا كان
ينبغ ��ي احل�ص ��ول على هذه ال�شهادة يف �شكل �أقوال م�شفوعة بحلف اليمني من ال�شهود �أم ال� ،أو ما �إذا
كانت �ستكتفي ب�أقوال م�شفوعة �أو غري م�شفوعة بحلف اليمني عن وقائع الق�ضية .ف�إذا كانت �ستكتفي
مف�صلة عن
ب�أق ��وال عن وقائع الق�ضية ،فمن ال�ضروري حتديد م ��ا �إذا كان ينبغي �أن ت�شمل معلومات ّ
كل من اجلرائم .وعندما يكون من الالزم الإدالء ب�أقوال م�شفوعة بحلف اليمني ،يتعينَّ حتديد ما �إذا
كان ينبغي �أن تنطوي على �أدلة ظاهرة الوجاهة على كل من اجلرائم التي ُيطلب الت�سليم من �أجلها.
ويف هذه احلالة ،يجب على الدولة الطالبة �أن ِّ
تو�ضح ما هو املطلوب واملقبول ال�ستيفاء هذه املتطلبات
�أو �أيِّ متطلبات �أدنى منها .ويتعينَّ تقدمي كل هذه املعلومات يف اال�ستمارات املطلوبة.
�إذا كان ال�شخ�ص املطلوب ُمدانا بارتكاب اجلرم ،ينبغي تقدمي ما يلي:
  �أ�ص ��ل �أمر الإدانة �أو االحتج ��از �أو ن�سخة م�ص َّدقة عنهما �أو وثائق �أخرى له ��ا املفعول ذاته ،لإثبات �أنَّالعقوب ��ة واجب ��ة الإنفاذ على الفور .وينبغ ��ي �أن يت�ضمن الطلب �أي�ضا بيانا يح ��دد مدى تنفيذ العقوبة
فعال.
ُ
  بي ��ان ي�ش�ي�ر �إىل �أنَّ الفرد املعني قد ا�ستُدع ��ي �شخ�صيا �أو �أعلم بطريقة �أخ ��رى بتاريخ ومكان انعقادجل�س ��ة اال�ستم ��اع التي �أف�ضت �إىل اتخ ��اذ القرار �أو كان مم َّث�ل�ا متثيال قانونيا يف جمي ��ع الإجراءات
الق�ضائي ��ة املتخذة �ض ��ده� ،أو يبينِّ الو�سائل القانونية التي �أُتيحت له لإعداد دفاعه �أو لإعادة املحاكمة
بح�ضوره.
 -وثيقة تبني الإدانة ،وبيان ي�ؤكد العزم على فر�ض العقوبة.

توقيع الوثائق وجتميع ملف الطلب وامللحقات

�أمر �إلقاء القب�ض والإدانة �أو االحتجاز:
  يج ��ب الت�أ ّكد يف كل حالة مم ��ا �إذا كان يتعينَّ توقيع الأمر من جانب القا�ضي �أو املحامي �أو �أيِّ موظفق�ضائي �أو م�س�ؤول حكومي �آخر.
 يجب �أي�ضا الت�أ ّكد مما �إذا كان يتعينَّ �أن يوقع امل�س�ؤول احلكومي على كل وثيقة على حدة.جتميع ملف الطلب
  يتعينَّ على الدولة الطالبة �أن تت�أكد مما �إذا كان يتعني �ضم جميع الوثائق املدرجة يف الطلب وملحقاتهيف مل ��ف واح ��د ،وو�ضع كل ما يلزم من �أختام عليه لتفادي االحتجاج الحقا على �إ�ضافة بع�ض الوثائق
�أو حذفها.
�إحالة الطلب
  عل ��ى الدول ��ة الطالبة �أن تت�أ ّكد م ��ن �إحالة الطلب وملحقات ��ه عن طريق القناة الت ��ي اتفقت عليها معالدول ��ة املتلقية للطلب (ولي�س بال�ضرورة عرب القن ��وات الدبلوما�سية) .وينبغي مراقبة �إحالة وت�سليم
الطلب لكفالة التق ُّيد باملهل الزمنية البالغة الأهمية.

املعلومات والوثائق الإ�ضافية االختيارية

حتديد ال�سلطة
 -بيان بهوية املكتب �أو ال�سلطة التي تطلب التوقيف امل�ؤقت �أو الت�سليم.
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االت�صاالت ال�سابقة
 تفا�صيل �أية ات�صاالت �سابقة جرت بني امل�س�ؤولني يف الدولة الطالبة والدولة املتلقية للطلب.ح�ضور امل�س�ؤولني
  �إفادة مبا �إذا كانت الدولة الطالبة ترغب يف ح�ضور م�س�ؤوليها �أو �أ�شخا�ص معينني �آخرين عند تنفيذالطلب �أو يف م�شاركتهم يف تنفيذه ،و�سبب طلب ذلك.
�إفادة بدرجة اال�ستعجال و�/أو باملهلة الزمنية
  �إفادة ب�أيِّ طابع عاجل معينَّ �أو مهلة زمنية مع َّينة ُيطلب يف غ�ضونها تنفيذ الطلب و�أ�سباب هذا الطابعالعاجل للطلب �أو مهلته الزمنية.
ا�ستخدام قنوات �أخرى
ُ
 ُيبينَّ بو�ضوح يف الطلب ما �إذا كانت ن�سخة منه قد �أر�سلت �أو قيد الإر�سال عن طريق قنوات �أخرى.اللغة
   ُيق� � َّدم الطل ��ب والوثائ ��ق املرفقة به باللغة الت ��ي حتددها الدول ��ة املتلقية للطل ��ب �أو م�شفوعا برتجمةم�صدق ��ة ل ��ه بتلك اللغة (جلميع الوثائ ��ق دون ا�ستثناء) �أو ُيق َّدم باللغة الت ��ي حتددها الدولة املتلقية
للطلب (�أو باللغة التي تف�ضلها تلك الدولة بعد ا�ست�شارتها يف احلاالت التي ت�سمح فيها ب�أكرث من لغة
واحدة).
الوثائق التكميلية
 ينبغي توفري املعلومات �أو الوثائق التكميلية ح�سب املطلوب.مالحظة :ال ُيق�صد من هذه القائمة املرجعية ،التي �أع َّدها فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة
لأن�شطة الت�سليم� ،أن تكون جامعة مانعة.

َمرجع ُمق َ
رتح
ميكن تنزيل التقرير الكامل لفريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني باملمار�سة الف ّعالة لأن�شطة الت�سليم من
العنوان التايل على الإنرتنت:
www.unodc.org/pdf/ewg_report_extraditions_2004.pdf
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ت�ش ّكل امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،وهي نوع من التعاون الر�سمي ،مو�ضوع املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
وامل�ساع ��دة القانوني ��ة املتبادلة هي �آلية ميكن للدول �أن ت�ستخدمها من �أجل تلق ��ي امل�ساعدة وتقدميها جلمع الأدلة من
�أج ��ل التحقي ��ق واملالحقة اجلنائية .وهي ت�شمل طائفة وا�سعة من �أ�شكال امل�ساع ��دة .وتعد امل�ساعدة القانونية املتبادلة
�أداة حا�سم ��ة الأهمي ��ة يف �إطار التعاون ال ��دويل يف جمال العدالة اجلنائية لتناول م�سائ ��ل تهريب املهاجرين؛ وبتقدمي
طلب للح�صول على هذه امل�ساعدة ،ت�أذن دولة ما لدولة �أخرى ب�أن تتخذ تدابري مع َّينة.

�أ�سا�س امل�ساعدة القانونية املتبادلة

ميكن �أن ت�ستند امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل معاهدات ثنائية �أو دولية �أو متعددة الأطراف.
وتت�ض ّمن املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �أحكاما م�ستفي�ضة ب�ش�أن التعاون الدويل .وهي حتدِّ د بالتف�صيل �أنواع
امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�إجراءاتها .وتنطبق �إذا مل تكن الأطراف ملزمة مبعاهدة �أخرى .ويف حال وجود معاهدة،
ميك ��ن للأط ��راف �أن تتفق مع ذلك على تطبيق الإجراءات املن�صو�ص عليه ��ا يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عندما يكون
ذلك �أي�سر عليها.
وتنطب ��ق �أح ��كام امل�ساع ��دة القانونية املتبادل ��ة على جميع اجلرائ ��م املب ّين ��ة يف االتفاقية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب
املهاجرين� ،إذا مت الت�صديق عليهما ،عندما تكون هناك �أ�سباب معقولة لال�شتباه يف �أنَّ اجلرمية املعنية عابرة للحدود
الوطنية وتورطت فيها جماعة �إجرامية َّ
منظمة.
و ُيطل ��ب م ��ن الدول الأطراف مبوج ��ب اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �أن تق ��دِّ م �إىل بع�ضها البع�ض �أك�ب�ر قدر من امل�ساعدة
القانونية املتبادلة.

�أنواع امل�ساعدة القانونية املتبادلة املن�صو�ص عليها يف املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
تبليغ امل�ستندات الق�ضائية
توفري املعلومات والأدلة
احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص
تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد
تقدمي امل�ستندات وال�سجالت
تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة
فح�ص الأ�شياء واملواقع
ا�ستبانة عوائد اجلرمية واملمتلكات وتتبع �أثرها لأغرا�ض توفري الأدلة
25

26

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

النقل امل�ؤقت للأ�شخا�ص املحتجزين
تقدمي �أيِّ نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف املتلقية للطلب

تقدمي طلب احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة

ينبغ ��ي لل ��دول �أن تعينِّ �سلطة مركزية خمت�صة لتلقي الطلبات �أو تنفيذها �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات املخت�صة لتنفيذها.
ويتمثل دور ال�سلطات املركزية يف �ضمان امل�سارعة �إىل تنفيذ الطلبات �أو �إحالتها ،وت�شمل �أف�ضل املمار�سات ما يلي:
تعميم معلومات االت�صال املح ّدثة على الدول الأخرى
�ضمان �إمكانية االت�صال بال�سلطة املركزية على مدار ال�ساعة
 �ضمان حت ّم ��ل ال�سلطة املركزية مل�س�ؤولية تلقي الطلبات املق ّدمة مبوجب خمتلف املعاهدات وتخويلها �سلطة
تلقي هذه الطلبات
تنفيذ عمليات مراقبة جودة ومتابعة ب�ش�أن الطلبات الواردة �أو الطلبات املق َّدمة
�إ�صدار مبادئ توجيهية ال�ستخدامها على ال�صعيدين الوطني والدويل

تنفيذ طلب احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة

ينبغي للدولة الطرف املتلقية لطلب احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أن تقوم مبا يلي عند تنفيذ الطلب:
�ضمان تنفيذ الطلب على وجه ال�سرعة
التق ُّيد باملُهل الزمنية التي تقرتحها الدولة الطرف الطالبة
الت�شاور ب�ش�أن التق ّدم املحرز
 تو�ضي ��ح القي ��ود املنطبقة على ا�ستخدام املعلوم ��ات �أو الأدلة (�أف�ضل ممار�سة يف ه ��ذا املجال هي �أن تقوم
الدولة الطرف املتلقية للطلب بفر�ض �أقل قدر ممكن من القيود)
 كفال ��ة �سر ّية الطلبات عندما تطلب الدول ��ة الطرف املق ّدمة للطلب تناول امل�س�أل ��ة ب�سر ّية (�أو �إبالغ الدولة
الطرف الطالبة يف حال تعذر تناول امل�س�ألة ب�سرية)
 حتم ��ل التكالي ��ف العادية لتنفيذ الطلب ،على �أن يجري الت�شاور م ��ع الدولة الطرف املقدمة للطلب يف حال
وج ��ود تكاليف �ضخمة غري عادية .و�أف�ضل ممار�سة يف هذه احلالة هي قيام الدولة الطرف املق ّدمة للطلب
بتقدمي امل�ساعدة عندما تفتقر الدولة الطرف املتلقية للطلب �إىل املوارد.
ويتع�َّي�نَّ تنفي ��ذ الطلب وفق ًا للقان ��ون الوطني للدولة الط ��رف املتلقية للطلب ،لكن ثمة حاج ��ة �إىل االمتثال للإجراءات
املح� � َّددة املب َّين ��ة يف الطلب بغية ع ��دم و�ضع عوائق �أمام املالحقة الق�ضائية� ،إال �إذا كان ��ت تلك الإجراءات حمظورة �أو
غري ممكنة.

رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة

ميكن رف�ض طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:
عدم ا�ستيفاء املتطلبات.
�إذا كان تنفيذ الطلب يلحق �ضرر ًا بامل�صالح الرئي�سية للدولة املتلقية للطلب.
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 �إذا كان القان ��ون الوطن ��ي للدول ��ة الطرف املتلقية للطلب يحظ ��ر على �سلطاتها تنفي ��ذ الإجراء املطلوب لو
كان اجل ��رم املعني خا�ضعا للتحقي ��ق يف واليتها الق�ضائية .فعلى �سبيل املثال ،يكون ا�ستخدام بع�ض تقنيات
التحقيق اخلا�صة جائزا يف بع�ض الواليات الق�ضائية وحمظورا يف واليات ق�ضائية �أخرى.
ويتعني تربير رف�ض طلبات احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة .فثمة التزام بالت�شاور مع الدولة املق ّدمة للطلب
للنظر يف �إمكانية تنفيذ الطلب رهنا ببع�ض الأحكام وال�شروط.
ووفق ��ا التفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف� ��ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملجرد �أنَّ اجلرم
يعت�ب�ر �أي�ضا مت�صال ب�أمور مالية .ويف حال عدم ازدواجي ��ة التجرمي ،ميكن للدولة مع ذلك �أن تختار تقدمي امل�ساعدة،
و�إن كان يحق لها �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة.

�أف�ضل املمار�سات يف الت�شريعات اخلا�صة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة
ينبغي �أن تكون الت�شريعات اخلا�صة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة حديثة ومرنة ،و�أن تتيح ما يلي:
 ا�ستخ ��دام اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة ك�أ�سا�س لتق ��دمي امل�ساعدة القانوني ��ة املتبادلة يف ح ��ال عدم وجود
معاهدة
و�ضع طائفة وا�سعة من تدابري امل�ساعدة
تقدمي امل�ساعدة يف حال عدم ازدواجية التجرمي
احلد من �أ�سباب رف�ض تقدمي امل�ساعدة

دور ال�سلطات املركزية

تتناول ال�سلطات املركزية املع َّينة طلبات احل�صول على امل�ساعدة ،وهي اجلهات التي تو ّكل �إليها م�س�ؤولية و�سلطة تلقي
طلب ��ات امل�ساع ��دة وتنفيذها �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات الوطنية املخت�ص ��ة .وقد يكون لدى البلد �أي�ضا وحدة (يعمل فيها
عادة موظفو �إنفاذ القانون) تتوىل جتهيز اال�ستف�سارات عن طريق ترتيبات غري ر�سمية من قبيل مذكرات التفاهم �أو
االتفاقات الثنائية .ويرجح �أن يكون هذا النوع من الهيئات متميزا عن ال�سلطة املركزية التي ال تتعامل �إال مع الطلبات
الر�سمية ح�سب التعريف الوارد يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
ويف احلاالت التي يت�ضح فيها �أنَّ الطلب �سي�ستتبع تكاليف �ضخمة ،ينبغي للدولة املق ّدمة للطلب والدولة املتلقية للطلب
الت�ش ��اور فيم ��ا بينهما لتحديد الأحكام وال�شروط الت ��ي �سيجري تنفيذ الطلب مبوجبها وكيفي ��ة حتمل التكاليف .ويعد
تقا�س ��م املوجودات امل�صادَرة بني الدول و�سيلة هام ��ة لت�شجيع التعاون ،ح�سبما تن�ص عليه الفقرة  )6( 3من املادة 14
من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
ويف�ض ��ل �أن يك ��ون ل ��دى موظفي ال�سلط ��ة املركزية القدرة عل ��ى التحدث بعدة لغ ��ات ،و�أن تتو ّفر له ��م خدمات ترجمة
موثوق ��ة و�أن يكون ��وا قادرين على تطبيق حلول ابتكارية �إزاء احلواجز اللغوية .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ملوظفي ال�سلطة
املركزي ��ة �أن يلتم�س ��وا امل�ساع ��دة من دوائر حكومية �أخرى وبعث ��ات خارجية ،بل ومن الدولة الطالب ��ة �أو الدولة املتلقية
للطلب.
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َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
يو ّف ��ر املكت ��ب املعني باملخ ��درات واجلرمية �أدوات عدي ��دة لتي�سري �صياغة طلب ��ات امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة
وتنفيذها.

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن
طريق الرب والبحر واجلو
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.On-line Directory of Competent National Authorities .
الدليل الإلكرتوين لل�سلطات الوطنية املخت�صة.
ُقدِّ م ��ت �إىل املكتب املعن ��ي باملخدرات واجلرمية معلومات االت�صال بال�سلط ��ات املخت�صة ملا يزيد على  150دولة
�أو �إقليم ��ا م�ستقال ،مبا يف ذلك معلومات عن الإجراءات املح َّددة الواجب اتباعها يف احلاالت العاجلة .ويت�ض ّمن
الدليل الإلكرتوين حاليا معلومات االت�صال مبا يزيد على � 600سلطة وطنية خمت�صة ،وهو مرتب ح�سب الفئات
املوا�ضيعي ��ة التالية :ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادل ��ة واالجتار غري امل�شروع باملخدرات عن طريق
البحر وتهريب املهاجرين عن طريق البحر.
www.unodc.org/compauth/en/index.html

قوانني الأمم املتحدة و�أدلتها النموذجية املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة

تُو�ضع القوانني النموذجية لتلبية احتياجات كل نظام من النظم القانونية الرئي�سية يف العامل على النحو التايل:
القانون العام والقانون املدين وال�شريعة الإ�سالمية .وت�صحب هذه القوانني النموذجية تعليقات تف�سريية .وفيما
يلي القوانني والأدلة النموذجية التي �سي�ستعان بها يف جمال امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
 القان ��ون النموذجي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (( )2007بالن�سبة لكل من نظامي
القانون املدين والقانون العام)
 معاهدة الأمم املتحدة لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية (قرار اجلمعية العامة  ،117/45املرفق،
ب�صيغته املع ّدلة بقرار اجلمعية العامة  ،112/53املرفق الأول)
 الدلي�ل�ان املنقَّحان للمعاهدت�ي�ن النموذجيتني ب�ش�أن ت�سلي ��م املطلوبني للعدالة وتب ��ادل امل�ساعدة يف
امل�سائل اجلنائية
وهذه الأدوات متاحة على العنوان التايل:

www.unodc.org/unodc/en/legal-tools/model-treaties-and-laws.html

الأمم املتحدة .م�شروع القانون النموذجي ب�ش�أن الأدلة الأجنبية.2000 ،
يف بع�ض احلاالت ،يتعينَّ �أي�ضا ا�ستعرا�ض الت�شريعات الوطنية وتعديلها لتي�سري التعاون الدويل وا�ستخدام الأدلة
الأجنبية لال�ستفادة التامة من جهود امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
ويعد م�شروع القانون النموذجي ب�ش�أن الأدلة الأجنبية ل�سنة  ،2000الذي و�ضعه برنامج الأمم املتحدة للمراقبة
الدولية للمخدرات� ،أداة مفيدة يف هذا ال�صدد .و ُيتاح م�شروع القانون النموذجي على املوقع ال�شبكي للمكتب:
www.unodc.org/pdf/lap_foreign-evidence_2000.pdf
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مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النميطة  8من دليل املكتب للتدريب الأ�سا�سي دور التعاون الدويل يف معاجلة م�س�ألة تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني باملخ ��درات واجلرمية .املب ��ادئ التوجيهية ب�ش� ��أن �أف�ضل املمار�س ��ات يف �أن�شطة
امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
قام املكتب ،من خالل فريقيه العاملني للخرباء ،بجمع املمار�سني اخلرباء من �أجل ا�ستبانة �أف�ضل املمار�سات
الدولي ��ة وتدوينه ��ا و�إتاحته ��ا ل�سائر املمار�س�ي�ن ،مبا يف ذل ��ك الدور�س امل�ستخل�ص ��ة والأدلة العملي ��ة و�أف�ضل
الإر�شادات ب�ش�أن املمار�سة العملية.
ويرد فيما يلي تقريرا الفريقني العاملني للخرباء املعنيني بامل�ساعدة القانونية املتبادلة:
 تقري ��ر فريق اخلرباء العامل املعني بامل�ساع ��دة القانونية املتبادلة وامل�صادرة الدولية ذات ال�صلة،
فيينا� 19-15 ،شباط/فرباير .1993
 تقري ��ر فريق اخل�ب�راء العامل غري الر�سمي ب�ش� ��أن �أف�ضل ممار�سة يف �أن�شط ��ة امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،فيينا 7-3 ،كانون الأول/دي�سمرب .2001
و ُيتاح هذان التقريران على املوقع التايلwww.unodc.org/unodc/en/legal-tools/Model.html :

م�ؤمتر الأمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،حلقة العمل  :1تعزيز التعاون الدويل يف �إنفاذ القانون،
مبا يف ذلك تدابري ت�سليم املجرمني  -ورقة معلومات �أ�سا�سية.A/CONF.203/9 .
ت�ص ��ف ورقة املعلومات هذه االجتاهات واملمار�سات الأ�سا�سية والتطورات الأخرية يف جمايل التعاون يف �إنفاذ
القانون والتعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية ،مبا يف ذلك ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة .وتبني
الورق ��ة تطور التعاون الدويل الر�سمي وغري الر�سمي ،مع ا�ستبانة التحديات وامل�شاكل التي يتعني معاجلتها يف
كل ميدان من امليادين املعنية.

الرابط ��ة الدولية لأع�ض ��اء النيابات العامة .الدليل الأ�سا�سي لأع�ضاء النيابات العامة للح�صول على امل�ساعدة
القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية.
و�ضعت الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات العامة دليال �أ�سا�سيا ي�ستعني به �أع�ضاء النيابات العامة يف احل�صول
على امل�ساعدة القانونية املتبادلة .و ُيق�صد من الدليل �أن يكون جمرد خمطط للح�صول على امل�ساعدة القانونية
املتبادلة ،وهو يعر�ض مبادئ مفيدة وثالث قواعد �أ�سا�سية ينبغي التق ُّيد بها.
القاعدة  :1ينبغي توخي العناية يف ملء الطلب .وقد يتع ّذر يف بع�ض الأحيان احلفاظ على ال�سرية،
ف�إذا كانت ال�سرية مطلوبة يجب بيان ذلك بو�ضوح على ال�صفحة الأوىل من وثيقة الطلب.
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 القاع ��دة  :2يتعينَّ �أن تكون امل�ساعدة املطلوبة جائ ��زة مبوجب قانون الدولة املق ّدمة للطلب ،و�أن ال
تُطل ��ب �إال �إذا كانت �ستف�ض ��ي �إىل احل�صول على �أدلة �إ�ضافية لها قيمته ��ا يف املالحقة الق�ضائية.
ويتعينَّ  ،عند تقدمي �أيِّ طلب ،االمتثال للقواعد العامة املت�صلة باليقني وال�سرية والك�شف وازدواجية
التجرمي والت�شهري وحقوق الإن�سان ومبد�أ التنا�سب واملعاملة باملثل.
 القاع ��دة  :3التحقق من حمتويات الطلب للتيقن من �أن ��ه يت�ضمن بو�ضوح كافة التفا�صيل الالزمة
وللت�أ ّكد من �أنه م�شفوع بجميع املرفقات الالزمة.
ويتاح الدليل الأ�سا�سي على املوقع التايلwww.iap.nl.com :

اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي .بروتوكول امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية.
متاح على املوقع التايلwww.sadc.int/index/browse/page/156#29 :

ممار�سات واعدة
منظمة الدول الأمريكية.

�شبكة تبادل املعلومات لأغرا�ض امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وت�سليم املطلوبني.
تق� � ّرر يف االجتم ��اع الثالث لوزراء الع ��دل ور�ؤ�ساء النيابة العام ��ة للقارة الأمريكية ،الذي ُعق ��د يف عام  ،2000حت�سني
عملي ��ات تب ��ادل املعلومات بني ال ��دول الأع�ضاء يف منظمة ال ��دول الأمريكية يف جمال امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة يف
امل�سائ ��ل اجلنائي ��ة .و�أُن�شئ فريق عامل و�ضع م�شروعا رائدا ير ّكز على �إقامة �شبك ��ة لتبادل املعلومات املتعلقة بالعدالة
اجلنائي ��ة .وم ��ن بني عنا�صر �شبك ��ة تبادل املعلومات التي �أُن�شئ ��ت موقع �شبكي عام مي ِّكن مواطن ��ي الدول الأع�ضاء يف
املنظم ��ة م ��ن التعرف على نظم العدالة القائمة يف بلدانهم ويف بلدان ال ��دول التي يعملون معها .ويت�ضمن املوقع و�صفا
عاما للنظم القانونية لبلدان القارة الأمريكية ،وتُن�شر فيه القوانني واالتفاقات الثنائية واملتعددة الأطراف النافذة يف
جمال ت�سليم املطلوبني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية .وتتاح هذه املعلومات باللغات الر�سمية الأربع
ملنظمة الدول الأمريكية� ،أي الإ�سبانية والإنكليزية والربتغالية والفرن�سية.
وللح�صول على مزيد من املعلومات عن �شبكة تبادل املعلومات ،ميكن زيارة املوقع التايل:
www.oas.org/juridico/mla/en/index.html

ق�ضاة االت�صال الأوروبيني

�أُن�ش ��ئ يف االحتاد الأوروبي �إطار لتب ��ادل ق�ضاة االت�صال بهدف حت�سني التعاون بني الدول الأع�ضاء يف جمال الق�ضاء.
وت�شمل مهام ق�ضاة االت�صال � َّأي ن�شاط الهدف منه ت�شجيع وت�سريع جميع �أ�شكال التعاون الق�ضائي يف امل�سائل اجلنائية،
وال �سيما ب�إقامة �صالت مبا�شرة بني الإدارات املعنية وال�سلطات الق�ضائية لتي�سري امل�ساعدة القانونية املتبادلة .ومبوجب
الرتتيبات املتفق عليها بني الدولة التي يكون قا�ضي االت�صال من مواطنيها وبني الدولة التي ت�ست�ضيفه ،ميكن �أن ت�شمل
مهام ��ه �أي�ض ��ا � َّأي ن�شاط يتعلق مب�سائل تبادل املعلومات والإح�صاءات ويرم ��ي �إىل تعزيز فهم النظام القانوين لكل من
الدولتني املعنيتني وتوثيق العالقات بني املهنيني القانونيني يف كل منهما.
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�صكوك امل�ساعدة القانونية املتبادلة
ال�صكوك الأفريقية

اتفاق التعاون يف م�سائل ال�شرطة بني بنن وتوغو وغانا ونيجرييا (الغو�س)1984 ،
اتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ()1992
ج ��رى التوقيع على اتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش� ��أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية يف
متوز/يولي ��ه  ،1992وب ��د�أ نفاذه ��ا يف  28ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2003وحتدد املادة  2م ��ن هذه االتفاقية نطاق تطبيق
امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،الذي ي�شمل ما يلي:
احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص
 امل�ساع ��دة يف و�ض ��ع الأ�شخا� ��ص املحتجزين �أو غريهم ره ��ن الإ�شارة ل�ل��إدالء ب�شهاداته ��م �أو للمعاونة يف
التحقيقات
تبليغ امل�ستندات الق�ضائية
تنفيذ عمليات التفتي�ش وال�ضبط
التجريد من عائدات اجلرمية وم�صادرتها
فح�ص الأ�شياء واملواقع
توفري املعلومات والأدلة
تقدمي الن�سخ الأ�صلية للوثائق وال�سجالت ذات ال�صلة �أو ن�سخ م�ص َّدقة منها

بروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي للم�ساعــدة القانونـية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائـية ()2002
متاح على املوقع التايلwww.sadc.int/index/browse/page/156#29 :

اتفاق امل�ساعدة املتبادلة بني الدول الأع�ضاء يف اجلماعة االقت�صادية لدول و�سط �أفريقيا ()2002
�صك رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا

معاهدة رابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية ()2004
قام ��ت حكوم ��ات �إندوني�سيا وبروين دار ال�س�ل�ام وجمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية و�سنغاف ��ورة والفلبني وفييت نام
وكمبودي ��ا وماليزيا يف كواالملب ��ور يف  29ت�شرين الثاين/نوفمرب  2004بتوقيع معاهدة امل�ساع ��دة القانونية املتبادلة يف
امل�سائل اجلنائية.
متاحة على املوقع التايلwww.aseansec.org/17363.pdf :

ال�صك الأ�سرتايل

ميكن �أن تُتاح امل�ساعدة القانونية املتبادلة جلميع الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة مبوجب لوائح امل�ساعدة
املتبادلة لعام ( 2004اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية) وقانون امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية لعام .1987

وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.ministerjusticeandcustoms.gov.au/www/agd/agd.nsf/page/Extradition_and_mutual_assistance
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�صك الكمنولث

اخلط ��ة (خطة هراري) املتعلقة بامل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية يف �إطار الكمنولث ( ،1986ب�صيغتها املع َّدلة
يف عامي  1990و)1999
وعدِّ لت يف عام ��ي  2002و .2005وهي لي�س ��ت معاهدة �أو
ا ُتف ��ق عل ��ى خطة الكمنولث (خط ��ة هراري) يف ع ��ام ُ 1990
اتفاقي ��ة ،لكنها ت�ساعد ال ��دول على تقدمي طلبات امل�ساعدة .وتبينِّ الفقرة  14م ��ن اخلطة املحتويات املطلوب �إدراجها
يف هذه الطلبات.
متاحة على املوقع التايلwww.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/ :

ال�صكوك الأوروبية

االتفاقية الأوروبية املتعلقة بنقل الدعاوى اجلنائية
�سرتا�سبورغ1972 ،؛ بدء النفاذ يف عام ( ،1978الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1137الرقم .)17825
متاحة على املوقع التايلhttp://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/073.htm :

�صك امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ()2000
بالنظ ��ر �إىل اخت�ل�اف النظم القانونية والق�ضائي ��ة باختالف الدول الأع�ضاء يف االحت ��اد الأوروبي ،يرمي هذا ال�صك
�إىل �إقام ��ة �آلي ��ة تعاونية لتي�سري امل�ساعدة الق�ضائية املتبادلة بني ال�سلطات (ال�شرطة واجلمارك واملحاكم) بغية زيادة
�سرعة التعاون وحت�سني فعاليته.
متاح على املوقع التايل:
_http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation
in_criminal_matters/l33108_en.htm

االتفاقي ��ة الأوروبية للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد ،472
الرقم [ 6841جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم )]30
متاحة على املوقع التايلhttp://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/073.htm :

الربوتوكول الإ�ضافي امللحق باالتفاقية الأوروبية للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
(الأمم املتح ��دة ،جمموع ��ة املعاهدات ،املجل ��د  ،1496الرقم [ 6841جمل� ��س �أوروبا ،جمموعة املعاه ��دات الأوروبية،
الرقم )]99
متاح على املوقع التايلhttp://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/099.htm :

الربوتوكول الإ�ضافي الثاين امللحق باالتفاقية الأوروبية للم�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
(جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،الرقم )182
متاح على املوقع التايلhttp://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htm :
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اتفاقية امل�ساعدة املتبادلة والتعاون بني الإدارات اجلمركية ()1998
ترم ��ي هذه االتفاقية ،الت ��ي ت�ستند �إىل املادة كاف 3-من معاهدة االحتاد الأوروب ��ي� ،إىل تعزيز التعاون بني امل�س�ؤولني
اجلمركي�ي�ن .وال ُيق�ص ��د منه ��ا �أن ت�ؤ ّثر عل ��ى الأحكام الأخ ��رى املتعلقة بامل�ساع ��دة املتبادلة يف امل�سائ ��ل اجلنائية بني
ال�سلط ��ات الق�ضائي ��ة� ،أو على الأحكام التي تتيح قدر ًا �أف�ضل من امل�ساع ��دة يف االتفاقات الثنائية �أو املتعددة الأطراف
املربمة بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي لتنظيم التعاون اجلمركي.
متاحة على املوقع التايلhttp://europa.eu/legislation_summaries/customs/l33051_en.htm :

خطة دول ال�شمال ()1962
جت�س ��د هذه اخلطة ،التي اعتمدتها �إي�سلندا والدامنرك وال�سويد وفنلندا والرنويج ،ال�صالت الوثيقة القائمة بني هذه
ّ
الدول.
االتفاق املربم بني حكومات الدول امل�شاركة يف منظمة التعاون االقت�صادي يف منطقة البحر الأ�سود املتعلق بالتعاون يف
مكافحة اجلرمية ،وال �س ّيما ب�أ�شكالها َّ
املنظمة ( )1998والربوتوكول الإ�ضايف امللحق به ()2002

ال�صكوك املربمة بني البلدان الأمريكية

اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
متاحة على املوقع التايلwww.oas.org/juridico/english/Treaties/a-55.html :

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية
متاح على املوقع التايلwww.oas.org/juridico/english/treaties/a-59.html :

اتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن احل�صول على الأدلة يف اخلارج
متاحة على املوقع التايلwww.oas.org/juridico/english/treaties/b37-.html :

الربوتوكول الإ�ضايف امللحق باتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن احل�صول على الأدلة يف اخلارج
متاح على املوقع التايلwww.oas.org/juridico/english/treaties/b-51.html :

  8-6طلبات احل�صول على امل�ساعدة القانونية
املتبادلة :القائمة املرجعية
ينبغي التق ُّيد باملبادئ التوجيهية الأ�سا�سية التالية عند تقدمي طلب للح�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
ينبغي تقدمي الطلب كتابيا
ينبغي تقدمي الطلب باللغة التي توافق عليها الدولة املتلقية للطلب
ميكن يف احلاالت العاجلة تقدمي الطلب �شفويا ،مع ت�أكيده كتابيا يف وقت الحق
ينبغي ا�ست�شارة الدولة املتلقية للطلب بغية تي�سري عملية تقدمي الطلب

حمتويات الطلب

ترد يف الفقرة  15من املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة قائمة وجيزة مبحتويات الطلبات.
()3

املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة:
 -15يت�ض ّمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة:
(�أ) هوية ال�سلطة املقدّمة للطلب؛
(ب) مو�ض ��وع وطبيع ��ة التحقي ��ق �أو املالحقة �أو الإج ��راء الق�ضائي الذي يتعلق به الطل ��ب ،وا�سم ووظائف
ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراء الق�ضائي؛
ّ
ملخ�ص� � ًا للوقائع ذات ال�صلة باملو�ضوع ،با�ستثناء م ��ا يتعلق بالطلبات املقدّمة لغر�ض تبليغ م�ستندات
(ج)
ق�ضائية؛
(د) و�صف ًا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�صيل �أيِّ �إجراء معني تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(هـ) هوية �أيِّ �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته ،حيثما �أمكن ذلك؛
(و) الغر�ض الذي تُلتم�س من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري.

وتن� ��ص الفق ��رة  16من املادة  18من االتفاقية على �أنه يجوز للدولة الطرف املتلقية للطلب �أن تطلب معلومات �إ�ضافية
عندما يتبينّ �أنها �ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي �أو عندما يكون من �ش�أن تلك املعلومات �أن ت�سهل ذلك
التنفيذ.
( )3ترد يف الفقرة  3من املادة  13من االتفاقية �أي�ضا قائمة مرجعية ب�ش�أن طلبات امل�صادرة.
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وينبغي �أن ُيدرج يف الطلب كل ما ميكن من تفا�صيل لتنفيذ العملية بكفاءة قدر امل�ستطاع وتزويد الدولة املتلقية للطلب
مب ��ا يلزمه ��ا لتنفيذ طلب امل�ساعدة دون ت�أخري .ومن هذا املنطلق ،ومن �أجل توفري املعلومات املدرجة يف الفقرة  15من
املادة  18من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،ينبغي لطلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أن يتناول عموما امل�سائل التالية:
الهوية
  هوي ��ة الهيئ ��ة �أو ال�سلطة التي تق ّدم الطل ��ب �أو حتيله وهوية ال�سلطة التي جت ��ري التحقيق �أو املالحقةالق�ضائي ��ة �أو تتوىل �إج ��راءات الدعوى يف الدولة املق ّدمة للطلب ،مبا يف ذل ��ك بيانات االت�صال بتلك
الهيئ ��ة �أو ال�سلطة التي تقدِّ م الطلب �أو حتيله ،وبيانات االت�صال بامل�س�ؤول املعني بالتحقيق �أو بالنائب
العام و�/أو املوظف الق�ضائي� ،إال �إذا كان تقدمي بيانات االت�صال به غري منا�سب.
االت�صاالت ال�سابقة:
  تفا�صي ��ل �أيِّ ات�صاالت �سابقة بني موظفي الدولة املق ّدمة للطلب والدولة املتلقية للطلب ب�ش�أن مو�ضوعالطلب.
ا�ستخدام قنوات �أخرى
ُ
 ُيبينَّ بو�ضوح يف الطلب ما �إذا كانت ن�سخة منه قد �أر�سلت �أو هي قيد الإر�سال عن طريق قنوات �أخرى.�إ�شعار با�ستالم الطلب
 ينبغي ملء �صفحة غالف للإ�شعار با�ستالم الطلب ور ّدها �إىل الدولة املق ّدمة للطلب.�إفادة بدرجة اال�ستعجال و�/أو باملهلة الزمنية
  �إ�ش ��ارة ب ��ارزة �إىل �أيِّ طابع عاجل �أو مهلة زمنية مع َّينة لتنفيذ الطلب ،و�أ�سباب هذا الطابع العاجل �أواملهلة الزمنية.
ال�سر ّية
  �إ�ش ��ارة ب ��ارزة �إىل �أ َّية حاجة �إىل ال�سرية و�سبب ذلك واقت�ضاء الت�شاور مع الدولة املق ّدمة للطلب ،قبلالتنفيذ� ،إذا كان يتعذر احلفاظ على ال�سرية.
الأ�سا�س القانوين للطلب
  و�صف الأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه الطلب (كمعاهدة ثنائية �أو اتفاقية �أو خطة متعددة الأطراف� ،أو يفحال عدم وجود ذلك ،على �أ�سا�س املعاملة باملثل).
ّ
ملخ�ص للوقائع ذات ال�صلة
ّ
 ملخ� ��ص للوقائ ��ع ذات ال�صلة بالق�ضي ��ة ،من بينها ،قدر الإم ��كان ،التفا�صيل الكامل ��ة لهوية اجلاين
املزعوم �أو اجلناة املزعومني.
و�صف اجلرمية والعقاب الواجب التطبيق:
  و�صف اجلرمية والعقاب الواجب التطبيق ،م�شفوع ًا بنبذة عن الأجزاء ذات ال�صلة من قانون الدولةالطالبة �أو �صورة منها.
و�صف الأدلة �أو امل�ساعدة املطلوبة
 و�صف حم َّدد لأية �أدلة �أو م�ساعدة �أخرى مطلوبة.و�ضوح ال�صلة بني الإجراءات والأدلة �أو امل�ساعدة املطلوبة
  �ش ��رح وا�ض ��ح ودقيق للعالقة ب�ي�ن التحقيق واملالحق ��ة �أو الإجراءات وامل�ساع ��دة املطلوبة (�أي و�صفلل�صلة الوثيقة بني الأدلة �أو امل�ساعدة الأخرى املطلوبة والق�ضية).
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و�صف الإجراءات
  و�ص ��ف للإجراءات التي ُيطلب �أن تتبعها �سلطات الدول ��ة املتلقية للطلب يف تنفيذ الطلب ،ل�ضمان �أنيحق ��ق الطل ��ب هدفه ،مبا يف ذل ��ك � ّأي �إجراءات خا�ص ��ة للتمكني من قبول �أيِّ دلي ��ل ُيح�صل عليه يف
الدولة الطالبة ،و�أ�سباب طلب الإجراءات.
ح�ضور م�س�ؤولني من الدولة الطالبة عند تنفيذ الطلب
  �إ�ش ��ارة ملا �إذا كانت الدولة الطالبة ترغب يف ح�ضور م�س�ؤوليها �أو �أ�شخا�ص معينني �آخرين عند تنفيذالطلب �أو ترغب يف م�شاركتهم يف تنفيذه ،و�سبب طلب ذلك.
اللغة
   ُيق� � َّدم طلب امل�ساعدة باللغة التي حتددها الدولة املتلقية للطلب �أو م�شفوعا برتجمة م�ص َّدقة له بتلكاللغة.
  يف احل ��االت الت ��ي يت�ضح فيها �أنَّ طلب دول ��ة مع َّينة �أو جمم ��وع طلباتها �سي�ستتب ��ع تكاليف �ضخمة �أوا�ستثنائي ��ة ،ينبغي للدولة املق ّدمة للطلب والدولة املتلقية للطلب الت�شاور فيما بينهما لتحديد �أحكام و
�شروط تنفيذ الطلب وكيفية حت ّمل التكاليف.

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

القائمة املرجعية
ميكن تنزيل امل�صدر الذي يت�ض ّمن القائمة املرجعية الواردة �أعاله من املوقع التايل:
.www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية� .أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
�إن �أداة كتاب ��ة طلب ��ات امل�ساعدة القانونية املتبادلة هي �أداة حا�سوبي ��ة �سهلة اال�ستعمال ميكن تطويعها ب�سهولة
لتتواف ��ق م ��ع قوان�ي�ن �أيِّ دول ��ة وممار�ساتها ،وه ��ي ت ��كاد ال ت�ستل ��زم � َّأي معرفة م�سبق ��ة بامل�ساع ��دة القانونية
املتبادل ��ة �أو � َّأي خ�ب�رة فيه ��ا .وتُر�شد هذه الأداة امل�ستخدمني ع�ب�ر عملية �إعداد الطل ��ب با�ستعمال �سل�سلة من
اال�ستم ��ارات النموذجية التي تف�ضي �إىل �إعداد طلب �صحيح وكامل �آليا .وهذه الأداة ،التي ال تتطلب االت�صال
بالإنرتن ��ت ،متاحة جمانا باللغ ��ات الإ�سبانية والإنكليزية والربتغالية والبو�سني ��ة ولغة اجلبل الأ�سود والرو�سية
وال�صربي ��ة والعربية (�ست�صدر قريبا) والفرن�سية والكرواتية .وملزيد من املعلومات ،ميكن زيارة املوقع التايل:
www.unodc.org/mla/index.html

القائمة املرجعية للطلبات التي تق ّدمها البلدان �إىل �أ�سرتاليا

و�ضع ��ت بع� ��ض احلكومات قوائم مرجعية خا�صة به ��ا لتي�سري عملية طلب امل�ساعدة .وكمث ��ال على ذلكُ ،ي�شار
�إىل القائم ��ة املرجعي ��ة التي و�ضعته ��ا وزارة العدل الأ�سرتالية من �أجل الدول التي ت ��ود �أن تطلب امل�ساعدة من
�أ�سرتاليا ،وهذه القائمة متاحة يف املوقع التايل:
www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/Extraditionandmutualassistance_Mutualassistance_Mut
ualassistanceincriminalmatters-checklistforrequestsfromothercountriestoAustralia

�  9-6أفرقة التحقيق امل�شرتكة

تن�ص املادة  19من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة على �أن:
"تنظ ��ر ال ��دول الأطراف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متع ��ددة الأطراف جتيز لل�سلطات املخت�صة املعنية �أن
تن�ش ��ئ هيئ ��ات حتقيق م�شرتكة ،فيما يتعلق بامل�سائ ��ل التي هي مو�ضع حتقيقات �أو مالحق ��ات �أو �إجراءات ق�ضائية يف
دول ��ة �أو �أك�ث�ر .ويف حال عدم وجود اتفاقات �أو ترتيبات كهذه ،يجوز القيام بالتحقيقات امل�شرتكة باالتفاق يف كل حالة
عل ��ى حدة .وتكف ��ل الدول الأطراف املعنية االحرتام الت ��ام ل�سيادة الدولة الطرف التي �سيج ��ري ذلك التحقيق داخل
�إقليمها".

وت�شج ��ع امل ��ادة  19من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظم ��ة الدول الأطراف على عق ��د اتفاقات �أو ترتيبات لإج ��راء التحقيقات
ّ
واملالحق ��ات الق�ضائي ��ة والإجراءات ب�صورة م�شرتكة ،ح�سب كل حالة على حدة ،لكنه ��ا ال تقت�ضي منها القيام بذلك.
وجتي ��ز القوانني الداخلية ملعظم البلدان هذه الأن�شطة امل�شرتكة� ،أما فيما يتعلق بالبلدان القليلة التي ال جتيز قوانينها
ذلك ،ف�سيكون هذا احلكم م�صدرا كافيا لإجازة التعاون قانونيا على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
وثمة مناذج خمتلفة للتحقيقات امل�شرتكة ،ومنها:
املن�س ��ق املتوازي .يف هذا النوع م ��ن التحقيق ،املعروف �أي�ضا با�س ��م التحقيق من مواقع خمتلفة،
التحقي ��ق َّ
يعمل كل طرف داخل واليته الق�ضائية.
التحقي ��ق من موق ��ع واحد .ميكن �أن يكون هذا التحقيق عمليا �أو ا�ست�شاري ��ا .وهو يتمثل يف حتقيق م�شرتك
متكام ��ل ي�ش�ت�رك فيه م�س�ؤولون مما ال يق ��ل عن واليتني ق�ضائيتني ،ويخولون �صالحي ��ة العمل يف امليدان �أو
ب�صفة ا�ست�شارية ،حتت مراقبة الدولة امل�ضيفة يف الإقليم الذي يعمل فيه الفريق.
ويتوق ��ف اتخ ��اذ الق ��رار ب�ش�أن ن ��وع فريق التحقي ��ق امل�شرتك امل�ستخ ��دم على قوانني البل ��دان املعني ��ة بالتحقيق وعلى
االحتياجات الأ�سا�سية لوجود فريق حتقيق م�شرتك وعلى ما يرتتب على ذلك من تكاليف واحتياجات من املوارد.
ويع ��ود لل ��دول اتخاذ الق ��رار النهائي ب�ش�أن ن ��وع التحقيق الأكرث مالءمة له ��ا .وينبغي يف هذا ال�سي ��اق مراعاة امل�سائل
التالية:
م�سائل ال�سيادة التي ال منا�ص منها
الإطار القانوين القائم
طبيعة االتفاق الثنائي �أو املتعدد الأطراف الذي تعمل الدول مبوجبه
م�صلحة الأطراف املعنية
37
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ومن �أهم االعتبارات التي ينبغي مراعاتها يف تخطيط التحقيقات امل�شرتكة ما يلي:
 �أن اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة �صك قانوين مرن يتيح الأخذ بعدة نهج �إزاء طائفة وا�سعة للغاية من احلاالت
والظروف.
 �أن التحقيق ��ات امل�شرتكة ال ت�ستل ��زم بال�ضرورة اتفاقات متعددة الأطراف وا�سع ��ة النطاق �أو �أفرقة حتقيق
كبرية احلجم.
 �أن ال ��دول الت ��ي لي�ست لها خ�ب�رة �سابقة يف التحقيقات امل�شرتك ��ة ميكن �أن تنظر يف �إج ��راء هذا النوع من
التحقي ��ق على �أ�سا� ��س كل حالة على حدة .وهو �أمر جتي ��زه اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة ،وم ��ن �ش�أنه �أن يكون
�أ�سا�س ًا لإبرام اتفاق ثنائي �أو متعدد الأطراف �أكرث ات�ساما بالطابع الر�سمي يف امل�ستقبل.
 يتع�َّي�نَّ على ال�سلطات املعني ��ة دائما �أن تنخرط يف و�ضع اتفاقات �أو االتف ��اق على �إجراء حتقيقات م�شرتكة
على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
يجب �أن يحظى التخطيط بدعم على امل�ستويات اال�سرتاتيجية والتكتيكية وال�سيا�سية.
ينبغي االت�صال بال�سلطات املعنية �ضمن الوالية الق�ضائية املعنية.
يتعينَّ التفاو�ض على االتفاقات وتوثيقها.
ينبغي احلد من البريوقراطية �إىل �أدنى حد ممكن.

�إر�شادات عملية ب�ش�أن ت�شكيل �أفرقة التحقيق امل�شرتكة
كثريا ما ي�ستدعي التحقيق يف تهريب مهاجرين العمل ب�سرعة .وذلك لأن املعلومات العملية التي ي�ستند �إليها التحقيق
امل�شرتك ال تكون �صاحلة �إال لفرتة زمنية حمدودة .وترمي هذه الإر�شادات العملية �إىل �ضمان ح�سن �سري التحقيق.
وعند النظر يف ت�شكيل فريق حتقيق م�شرتك ،ينبغي للدولة الطرف �أن تقوم مبا يلي:
 حتدي ��د جهات االت�ص ��ال من �أجل بدء املناق�شات واتخ ��اذ القرارات ب�ش�أن ال�ش ��روع يف حتقيقات م�شرتكة.
فق ��د تن�ش�أ حالة ي�ستدعي فيها التحقي ��ق العمل مع بلد �آخر ،لكن يتعذر اتخاذ �أيِّ �إجراء لإقامة التعاون بني
البلدين ب�سبب عدم وجود هياكل �أ�سا�سية وجهات ات�صال حم َّددة يف البلد الآخر.
ي�ستح�سن العمل على بناء الثقة قبل بدء التحقيق امل�شرتك.
حتديد �أهداف م�شرتكة للتحقيق امل�شرتك منذ البداية.
 الت�أ ّك ��د من وجود التزام عل ��ى جميع امل�ستويات لكفالة ا�ستمرار امل�ساعدة عندما ينتقل التحقيق �إىل مرحلة
املالحقة الق�ضائية.
النظر منذ البداية يف مدى تو ّفر املوارد و�إمكانية تقا�سمها ،فهذه العوامل قد حتدد نطاق التعاون املمكن.
حتديد لغة العمل اخلا�صة بالتحقيق امل�شرتك.
ويف بع� ��ض التحقيق ��ات امل�شرتكة التي جتريها الدول الأط ��راف ،جرت العادة على تكميل التع ��اون غري الر�سمي الحقا
بطل ��ب ر�سم ��ي مبوجب اتفاق قائم بني الدول .ويف بع�ض احلاالت� ،أُبرمت اتفاقات ثنائية بعد بدء التعاون الأويل ب�ش�أن
ق�ضي ��ة مع َّين ��ة .وتتيح اتفاقية اجلرمية َّ
وت�شجع االنخراط
املنظمة هذا النوع من التعاون على �أ�سا�س كل حالة على حدة ّ
فيه.
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تو�صيات عامة ب�ش�أن ت�شكيل �أفرقة حتقيق م�شرتكة
ينبغي حتديد جهات االت�صال من �أجل بدء املحادثات.
ينبغي بناء الثقة وحتديد الأهداف امل�شرتكة من البداية .وينبغي �ضمان االلتزام على جميع امل�ستويات.
 ينبغ ��ي �أن يتلقى �أع�ضاء النيابة العامة والق�ض ��اة وموظفو �إنفاذ القانون تدريبا على م�سائل التعاون الدويل
من �أجل النهو�ض مب�ستوى التعاون.
ينبغي حتديد املوارد الب�شرية واملالية وتقا�سمها بني الأطراف.
ينبغي البت من البداية يف م�س�ألة لغة العمل املعتمدة يف التحقيقات امل�شرتكة.
 ينبغ ��ي تعزيز التحقيقات امل�شرتكة املتكاملة �أو العملية عل ��ى ال�صعيد التنفيذي الوطني من خالل ما يوجد
من �أفرقة ورابطات وجلان م�س�ؤويل �إنفاذ القانون و�أع�ضاء النيابة العامة.
 ينبغي تعزيز التحقيقات امل�شرتكة املتكاملة �أو العملية على ال�صعيد الإقليمي من خالل املنظمات وال�شبكات
الإقليمية القائمة و�/أو ب�إقامة �شبكة من جهات االت�صال الوطنية املعنية بالتحقيقات امل�شرتكة.
 ينبغي و�ضع اتفاقات منوذجية (ثنائية وتنفيذية) و�إتاحتها لأع�ضاء النيابة العامة وم�س�ؤويل �إنفاذ القانون
�أو تعميمها عليهم.
 ينبغ ��ي توعي ��ة عامة اجلمهور ب�أ�سباب �إجراء التحقيقات امل�شرتكة املتكامل ��ة �أو العملية ،و�ضمان �إبراز هذه
التحقيقات من خالل ا�ستخدام عالمات خا�صة على الأزياء الر�سمية واملركبات ح�سب االقت�ضاء.

ممار�سة واعدة

عملية بغداد
اكت�شف ��ت �شبك ��ة ال�ستقطاب مهاجرين غ�ي�ر نظاميني ،معظمهم من الع ��راق ،ونقلهم �إىل خمتلف ال ��دول الأع�ضاء يف
االحت ��اد الأوروب ��ي .وكان عل ��ى املهاجر دفع ما ب�ي�ن  2 000و 20 000يورو ح�سب و�سيلة النقل وبل ��د املق�صد .ويف نهاية
ع ��ام  ،2007جمع قدر كاف من املعلوم ��ات اال�ستخبارية لل�شروع يف تخطيط العملية .فتق ��رر �إجراء حتقيقات متوازية
ومتناظ ��رة تهدف لتنفيذ عملي ��ة م�شرتكة يف يوم واحد من �أجل تفكيك ما �أمكن من ه ��ذه ال�شبكة الإجرامية املنظمة.
و�أُطل ��ق على هذه العملية ا�سم "عملية بغداد" .وقبل حلول ي ��وم تنفيذ عملية بغداد يف  23حزيران/يونيه � ،2008أُن�شئ
مرك ��ز تن�سيق دويل ا�ست�ضافه املكتب املركزي ملكافحة الهجرة غري القانونية وت�شغيل الأجانب من دون ت�صاريح �إقامة
يف باري� ��س .وت ��وىل �إدارة مركز التن�سي ��ق موظفون من هذا املكتب املركزي ،وموظفو ات�صال ل ��دى اليوروبول من �أملانيا
و�إيطالي ��ا وال�سوي ��د وفرن�سا واململك ��ة املتحدة وهولن ��دا� ،إ�ضافة ملوظفي ات�ص ��ال ثنائيني �أجانب م ��ن �إ�سبانيا وبلجيكا
وهولندا واليونان من العاملني �أ� ً
صال يف فرن�سا.
ويف الي ��وم املح َّدد لتنفيذ العملية ،قب�ضت �أملاني ��ا و�إيرلندا وبلجيكا وال�سويد وفرن�سا وهولندا واململكة املتحدة والرنويج
واليون ��ان عل ��ى ما جمموعه � 77شخ�ص� � ًا ،كما فت�شت عدة منازل عل ��ى مدى � 24ساعة .ويف الإجم ��ال ،ا�شرتك يف هذه
العملي ��ة �أك�ث�ر من  1 300موظف من موظفي �إنفاذ القانون يف االحتاد الأوروبي ،منهم � 6ضباط من اليوروبول .وخالل
عمليات تفتي�ش املنازل� ،صودر العديد من خمتلف �أنواع الأغرا�ض كالهواتف اخللوية واحلوا�سيب املحمولة واحلوا�سيب
املكتبي ��ة والدفات ��ر و�أدلة العناوين .و�أ�سف ��رت عملية بغداد عن توقيف � 27شخ�ص ًا يف فرن�س ��ا ،و 13يف ال�سويد ،و 12يف
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�أملاني ��ا ،و 11يف بلجي ��كا ،و 7يف اململك ��ة املتح ��دة ،و 3يف هولندا ،و 2يف اليونان ،و 1يف الرنوي ��ج ،و 1يف �إيرلندا .وتظهر
العملي ��ة امل�شرتكة التي ُن ِّف ��ذت يف  23حزيران/يونيه  2008ما ميكن حتقيقه بف�ض ��ل التعاون عرب احلدود الوطنية بني
�أجهزة �إنفاذ القانون.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائط ال ��واردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ون ُ ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�سرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

�آليات التعاون مبوجب بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين

  10-6ملحة عامة عن التعاون الدويل املن�صو�ص عليه
يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
مقت�ضيات التعاون وامل�ساعدة
يتعينَّ على الدولة الطرف �أن تقوم مبا يلي:
-

�أن تتعاون� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،على منع تهريب املهاجرين عن طريق البحر (املادة )7

  �أن تق� � ّدم امل�ساع ��دة لدولة ط ��رف �أخرى يف منع ا�ستخ ��دام �سفينة ترفع علمه ��ا يف تهريب املهاجرين(الفقرة  1من املادة )8
-

�أن تب ّلغ دولة العلم �إذا اعتلت �سفينتها (الفقرة  3من املادة )8

م�سجلة لديها (الفقرة  4من
  �أن ت�ستجي ��ب دون �إبطاء لأي طلب للتحقق من �صحة ادعاء ال�سفينة �أنها ّاملادة )8
  �أن ت�ستجي ��ب ب�سرعة لأي طل ��ب ا�ستئذان العتالء ال�سفينة التي ترفع علمه ��ا وتفتي�شها واتخاذ تدابري�أخرى فيما يخ�صها (الفقرة  4من املادة )8
  �أن تعينّ �سلطة لتقدمي امل�ساعدة �أو للرد على طلبات امل�ساعدة فيما يتعلق بتلك ال�سفن (الفقرة  6مناملادة )8
  �أن تتب ��ادل املعلومات مع غريها من الدول املعني ��ة فيما يتعلق بتهريب املهاجرين ،وذلك يف ات�ساق معالنظم القانونية الداخلية (الفقرة  1من املادة )10
  �أن متتثل لأي طلب من دولة طرف ت�ضع فيه قيودا على ا�ستعمال املعلومات التي تُر�سلها �إليها (الفقرة 2من املادة )10
-

املتخ�ص�ص يف جمال مكافحة تهريب املهاجرين (الفقرة  1من املادة )14
�أن تو ّفر �أو تعزّز التدريب
ّ

  �أن تتعاون مع �سائر الدول الأطراف ومع املنظمات الدولية املخت�صة واملنظمات غري احلكومية �ضمانالتوفري التدريب املنا�سب ملنع تهريب املهاجرين والق�ضاء عليه (الفقرة  2من املادة )14
وتن� ��ص امل ��ادة  1م ��ن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية عل ��ى �أنَّ الغر�ض من االتفاقية هو
تعزيز التعاون على منع اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية.
املكمل التفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
ويك� � ّرر بروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجري ��ن عن طريق الرب والبحر واجل ��وِّ ،
اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية (بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين) يف املادة  2منه �أنَّ �أغرا�ض هذا الربوتوكول هي
تعزيز التعاون ملنع ومكافحة تهريب املهاجرين ،مع حماية حقوق املهاجرين امله َّربني.
41
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وتتعلق املادة  7من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين بالتعاون على وجه اخل�صو�ص .فهي تن�ص على ما يلي:
"تتعاون الدول الأطراف �إىل �أق�صى حد ممكن على منع وقمع تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،وفقا لأحكام
قانون البحار الدويل".
وتتعلق املادة  17من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين باالتفاقات والرتتيبات .فهي تن�ص على ما يلي:
"تنظ ��ر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات ثنائي ��ة �أو �إقليمية �أو ترتيبات تنفيذية �أو مذ ّكرات تفاهم ت�ستهدف ما
يلي:

(�أ)

حتديد �أن�سب و�أجنع التدابري ملنع ومكافحة ال�سلوك املبينَّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول؛ �أو

(ب)

تعزيز �أحكام هذا الربوتوكول فيما بينها".

جماالت التعاون املحدَّدة التي يتناولها بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
يقت�ضي الربوتوكول من الدول الأطراف �أن تتعاون يف املجاالت التالية:

(�أ) امل�ساعدة املتعلقة بالق�ضايا البحرية
يج ��وز للدول ��ة الطرف الت ��ي ت�شتبه يف �أنَّ �إحدى ال�سفن التي ترفع َع َلمها �أو ال جن�سي ��ة لها �ضالعة يف تهريب مهاجرين،
�أن تطل ��ب م�ساعدة عامة من دول �أط ��راف �أخرى لقمع ا�ستعمال ال�سفينة يف ذلك الغر�ض .ويجب توفري هذه امل�ساعدة
يف ح ��دود الو�سائل املتاحة للدول ��ة الطرف املتلقية للطلب (الفقرة  1من املادة  .)8ويج ��وز للدولة الطرف التي ت�شتبه
يف �سفين ��ة م�سجل ��ة يف دولة طرف �أخرى �أو ترف ��ع َع َلمها �أن تطلب من تلك الدولة الطرف الأخرى �أن ت�أذن لها باعتالء
ال�سفين ��ة وتفتي�شه ��ا واتخاذ تداب�ي�ر مالئمة �أخرى .ويجب النظر يف ه ��ذا الطلب والرد عليه ب�سرع ��ة (الفقرتان  2و4
م ��ن املادة  .)8ويجب على الدولة الط ��رف التي تقوم بعملية تفتي�ش ال�سفينة �أن تب ّلغ بدورها دولة ال َع َلم فورا بنتائج �أيِّ
تداب�ي�ر متخ ��ذة (الفقرة  3من املادة  .)8ويجب على كل دولة ط ��رف �أن تعينّ �سلطة �أو �سلطات لتلقي طلبات امل�ساعدة
يف الق�ضايا البحرية والرد عليها (الفقرة  6من املادة .)8
وميك ��ن �إيجاز املقت�ضيات الرئي�سية املتعلقة بالتعاون يف احلاالت البحرية فيما يلي .يتعينَّ على الدولة الطرف �أن تقوم
مبا يلي:
�أن تتعاون� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،على منع تهريب املهاجرين عن طريق البحر (املادة )7
�أن تق ّدم امل�ساعدة لدولة طرف �أخرى يحق لها اعتالء �سفينة ترفع علمها (الفقرة  1من املادة )8
�أن تب ّلغ دولة العلم �إذا اعتلت �سفينتها (الفقرة  3من املادة )8
 �أن ت�ستجي ��ب دون �إبط ��اء لأي طلب من دول ��ة �أخرى للتحقق من �صح ��ة ادعاء ال�سفينة �أنه ��ا م�سجلة لديها
(الفقرة  4من املادة )8
 �أن ت�ستجيب ب�سرعة لأي طلب ا�ستئذان العتالء ال�سفينة وتفتي�شها واتخاذ تدابري �أخرى فيما يخ�ص �سفينة
ترفع علمها (الفقرة  4من املادة )8
 �أن تع�ّي�ننّ �سلط ��ة لتق ��دمي امل�ساعدة �أو للرد عل ��ى طلبات امل�ساعدة فيم ��ا يتعلق بتلك ال�سف ��ن (الفقرة  6من
املادة )8
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التدابري احلدودية

يتع�َّي�نَّ عل ��ى الدول الأطراف عموما �أن تعزّز ال�ضوابط احلدودية �إىل �أق�صى حد ممكن (الفقرة  1من املادة  ،)11و�أن
تنظر يف تعزيز التعاون فيما بني �أجهزة مراقبة احلدود ،وذلك بو�سائل منها �إن�شاء قنوات مبا�شرة لالت�صال (الفقرة
 6من املادة .)11

(ج) وثائق ال�سفر والهوية
يتعينَّ على الدول الأطراف �أن تكفل �سالمة و�أمن وثائق ال�سفر التي ت�صدرها (املادة  .)12وقد ي�شمل ذلك �إطالع الدول
الأط ��راف الأخرى على التدابري املتخذة جلعل الوثائق غري قابلة للتالع ��ب بها ،وعلى التدابري التي ميكن ا�ستخدامها
للتح ّقق من �أ�صالة الوثائق .ويتعينّ عليها �أي�ضا �أن تتحقق يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة من �شرعية و�صالحية الوثائق
التي ُيزعم �أنها �أ�صدرت با�سمها ،وذلك بناء على طلب دولة طرف �أخرى (املادة .)13
(د) التدريب وامل�ساعدة التقنية
يتعينّ على الدول الأطراف ،بالإ�ضافة �إىل تدريب موظفيها� ،أن تتعاون فيما بينها على التدريب يف جمال منع ومكافحة
التهري ��ب والتدريب على الأ�ساليب املنا�سبة للتعامل مع املهاجرين امله ّربني .وااللتزام بالتعاون ي�شمل �أي�ضا التعاون مع
املنظم ��ات احلكومية الدولية وغري احلكومية ،التي يعمل عدد منها بن�شاط يف امل�سائل املتعلقة بالهجرة (الفقرة  2من
املادة .)14
ويدع ��و الربوتوك ��ول �أي�ض ًا �إىل تقدمي امل�ساع ��دة التقنية املنا�سبة �إىل البلدان الأ�صلي ��ة للمهاجرين امله ّربني �أو عبورهم
(الفق ��رة  3م ��ن املادة  .)14ومتثل هذه الأحكام تكملة للمقت�ضيات ذات الطاب ��ع الأعم الواردة يف املادتني  29و 30من
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
وفيم ��ا يتعلق باملقت�ضيات الرئي�سية للتعاون يف جمال التدريب وامل�ساع ��دة التقنية ،يتعينَّ على الدول الأطراف �أن تقوم
مبا يلي:
املتخ�ص�ص يف جمال مكافحة تهريب املهاجرين (الفقرة  1من املادة .)14
�أن تو ّفر �أو تعزّز التدريب
ّ
 �أن تتع ��اون م ��ع �سائر الدول الأط ��راف ومع املنظمات الدولي ��ة واملنظمات غري احلكومي ��ة املخت�صة �ضمانا
لتوفري التدريب املنا�سب على منع تهريب املهاجرين ومكافحته والق�ضاء عليه (الفقرة  2من املادة .)14

(هـ) املنع
يقت�ض ��ي الربوتوك ��ول من كل دولة طرف �أن تقوم برتوي ��ج �أو تعزيز الربامج الإمنائية ملكافح ��ة الأ�سباب االجتماعية -
االقت�صادية اجلذرية لتهريب املهاجرين (الفقرة  3من املادة .)15

(و)	�إعادة املهاجرين امله َّربني
يتع�ّي�نّ عل ��ى الدولة الطرف ،عموما� ،أن تقبل ،بناء على الطل ��ب� ،إعادة رعاياها �إليها ،و�أن تنظر يف قبول من يحق لهم
االقامة الدائمة يف �أرا�ضيها �أو من اكت�سبوا فعال حق الإقامة الدائمة فيها .وي�شمل ذلك التحقق من و�ضعيتهم كرعايا
�أو مقيم�ي�ن دون ت�أخ�ي�ر غري معق ��ول ،وال�سماح بع ��ودة ال�شخ�ص ،وكذلك تزوي ��ده ح�سب االقت�ضاء بالوثائ ��ق �أو الأذون
الالزمة ل�سفره عائدا �إىل الدولة الطرف التي يطلب منها ذلك (الفقرات  4-1من املادة .)18
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(ز) تبادل املعلومات
يتع�ّي�نّ عل ��ى الدول الأطراف ،يف ات�ساق مع النظم القانونية والإداري ��ة القائمة� ،أن تتبادل طائفة وا�سعة من املعلومات،
ت�ت�راوح بني البح ��وث العامة واملواد املت�صلة بال�سيا�س ��ات اخلا�صة بالتهريب وامل�شاكل املرتبطة ب ��ه ،والتفا�صيل الأكرث
حتديدا للأ�ساليب التي ي�ستخدمها امله ّربون (املادة .)10
وميكن �إيجاز املقت�ضيات الرئي�سية للتعاون يف جمال تبادل املعلومات فيما يلي:
 تتب ��ادل الدول الأط ��راف املعلومات مع غريها من ال ��دول املعنية فيما يتعلق بتهري ��ب املهاجرين ،وذلك يف
ات�ساق مع نظمها القانونية الداخلية (الفقرة  1من املادة )10
 متتث ��ل الدول الأط ��راف لل�شروط التي تفر�ضها عليه ��ا الدول الأطراف الأخرى الت ��ي تر�سل تلك املعلومات
(الفقرة  2من املادة )10

(ح) االتفاقات �أو الرتتيبات الأخرى
ُ�شج ��ع الدول الأطراف على النظر يف �إبرام اتفاقات �أخرى ذات طبيعة ثنائية
كم ��ا هو احلال بالن�سبة لالتفاقية الأم ،ت َّ
�أو اقليمية لدعم �أ�شكال التعاون وامل�ساعدة التي قد تتجاوز ما يقت�ضيه الربوتوكول (املادة .)17

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن
طريق الرب والبحر واجلو ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
تب�ي�ن الأدل ��ة الت�شريعية—التي �صيغت بحيث ت�ستوع ��ب خمتلف النظ ��م القانونية—املقت�ضيات الأ�سا�سية
التفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية والربوتوكوالت امللحقة به ��ا ،وكذلك امل�سائل
التي يجب �أن تراعيها كل دولة طرف عند تنفيذها.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ضات من �أجل �إع ��داد اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.06.V.5
اله ��دف من ن�ش ��ر الأعمال التح�ضريية (الوثائ ��ق الر�سمية) للمفاو�ضات حول اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة َّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية والربوتوك ��والت امللحقة بها ه ��و التو�صل �إىل فه ��م �أف�ضل و�أعم ��ق لالتفاقية
املخ�ص�صة
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّبع املن�شور تق� � ّدم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولية املفتوح ��ة باب الع�ضوية ّ
لغر� ��ض و�ض ��ع اتفاقية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب احل ��دود الوطنية التي �أن�ش�أته ��ا اجلمعية العامة مبوجب
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قراره ��ا  111/53امل� ��ؤ ّرخ  9كانون الأول/دي�سمرب  ،1998وحددت واليتها يف قراره ��ا  114/53امل�ؤ ّرخ  9كانون
الأول/دي�سم�ب�ر  ،1998وطلبت منها تقدمي الن�ص النهائي لالتفاقي ��ة والربوتوكوالت امللحقة بها مبا�شرة �إىل
اجلمعية العامة بغية اعتماده (القرار .)126/54
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html
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  11-6التعاون وامل�ساعدة فيما يتعلق بتهريب
املهاجرين عن طريق البحر
يهدف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين �إىل زيادة التعاون فيما بني الدول الأطراف يف مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق البحر ويحدد تدابري ينبغي اتخاذها يف هذا ال�صدد.
وتن� ��ص امل ��ادة  7املتعلقة بالتعاون على ما يلي" :تتعاون الدول الأط ��راف �إىل �أق�صى حد ممكن ،على منع وقمع تهريب
املهاجرين عن طريق البحر ،وفقا لأحكام قانون البحار الدويل".
وتعن ��ى املادة  8بتداب�ي�ر مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر )5(.وتقت�ضي هات ��ان املادتان من الدول الأطراف
التع ��اون على قمع تهري ��ب املهاجرين عن طريق البحر .ويع ّد تقرير�سريان الوالي ��ة الق�ضائية على حاالت التهريب عن
طريق البحر �شرط ًا الزم ًا لتنفيذ املواد  7و 8و 9بفعالية.
وتقت�ض ��ي املادة  15من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة من ال ��دول الأطراف ،يف جملة �أمور ،تقرير �سريان واليتها الق�ضائية
عندما تُرتكب جرائم على منت �سفينة ترفع علمها .وقد ترغب الدول الأطراف �أي�ضا يف تقرير �سريان واليتها الق�ضائية
عل ��ى ال�سف ��ن املوجودة يف عر�ض البحر والتي ترفع علم دولة ط ��رف �أخرى ،وكذلك على ال�سفن العدمية اجلن�سية ،ولو
�أنَّ االتفاقي ��ة والربوتوك ��ول ال يقت�ضيان ذلك ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن ي�ضمن فعالية التدابري املن�صو�ص عليها يف املواد 7
و 8و 9من الربوتوكول.
وملعرفة املزيد عن تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،انظر الأق�سام  8-2و 21-7و.4-8

َمراجع ُمق َ
رت َحة

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام 1988

(*)

ا�ستخدمت املادة " 17االجتار غري امل�شروع عن طريق البحر" من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري
امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام  1988كنموذج ل�صوغ احلكم املتعلق بالتعاون يف مكافحة تهريب
املهاجرين عن طريق البحر.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html

وملزي ��د من املعلوم ��ات عن املادة  ،17يرجى الرج ��وع �إىل الدليل العملي لل�سلط ��ات الوطنية املخت�صة مبوجب
املادة  17من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام ،1988
ودلي ��ل التدريب عل ��ى �إنفاذ قوانني املخدرات يف البح ��ر :الدليل املرجعي لتنفيذ امل ��ادة  17من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�شروع يف املخدرات وامل�ؤ ّثرات العقلية لعام .1988
( )4انظر �أي�ض ًا املواد  26و 27و 28من اتفاقية اجلرمية املنظمة.
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املنظمة البحرية الدولية

تتعاون �أمانة املنظمة البحرية الدولية مع وكاالت الأمم املتحدة وكياناتها املعنية ،ح�سب االقت�ضاء ،يف احلوادث
الت ��ي ت�ستدعي �إنق ��اذ �أ�شخا�ص يف البحر ،كما �أنها �شاركت يف عدة حلق ��ات درا�سية وم�ؤمترات عقدت يف هذا
ال�ش�أن.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.imo.org :

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.On-line Directory of Competent National Authorities .
الدليل الإلكرتوين لل�سلطات الوطنية املخت�صة.
ُقدِّ م ��ت �إىل املكتب املعني باملخدرات واجلرمية معلومات االت�صال بال�سلطات املخت�صة ملا يزيد على  150دولة
�أو �إقليما م�ستقال ،مبا يف ذلك معلومات عن الإجراءات املح َّددة الواجب اتباعها يف احلاالت العاجلة .ويت�ض ّمن
الدليل الإلكرتوين حاليا معلومات االت�صال مبا يزيد على � 600سلطة وطنية خمت�صة ،وهو مرتب ح�سب الفئات
املوا�ضيعي ��ة التالية :ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة واالجتار غري امل�شروع باملخدرات عن طريق
البحر وتهريب املهاجرين عن طريق البحر.
www.unodc.org/compauth/en/index.html

املنظمة البحرية الدولية .م�صادر معلومات عن تهريب املخدرات.
_www.imo.org/includes/blastDataOnly.asp/data_id%3D28170/DrugSmuggling
28January2010_.pdf
Weinzierl, Ruth and Lisson, Urszula, Border Management and Human Rights: A study of EU

.Law and the Law of the Sea, Berlin: German Institute for Human Rights, 2007
تتن ��اول هذه الدرا�سة امل�سائل اخلا�صة يف جم ��ال حقوق الإن�سان والقانون البحري التي تن�ش�أ بخ�صو�ص حماية
احلدود البحرية.
والدرا�سة متاحة يف املوقع التايل:
_http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d75_v1_file_47c81c6053b74_Study_Border
.Management_and_Human_Rights.pdf

( ) الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،1582الرقم .27627
*
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12-6

التعاون على مراقبة احلدود

تت�ضم ��ن امل ��ادة  11م ��ن بروتوكول مكافحة تهري ��ب املهاجرين تدابري على ال ��دول الأطراف اتخاذها م ��ن �أجل تعزيز
مراقبتها للحدود ملنع تهريب املهاجرين (انظر الق�سم .)12-7
وال يتطلب �شرط تعزيز التدابري الأ�سا�سية ملراقبة احلدود بال�ضرورة على التعاون مع الدول الأخرى ،وعموم ًا ف�إنَّ هذا
التعاون �أو التن�سيق ب�ش�أن تدابري مراقبة احلدود ،ح�سب احلاجة ،لن يقت�ضي و�ضع ت�شريعات ،يف حني �أنَّ تعزيز التعاون
ب�ي�ن �أجهزة املراقبة و�إن�ش ��اء قنوات ات�صال مبا�شرة قد يقت�ضي �سنّ بع�ض الت�شريع ��ات للن�ص على �أنَّ الأجهزة املعنية
له ��ا �صالحية التعاون ولل�سم ��اح بتبادل املعلومات التي ميكن �أن تكون حممية بقوان�ي�ن ال�سرية يف حال عدم وجود تلك
الت�شريع ��ات .وكثري من امل�سائل التي ت�ب�رز ب�ش�أن التعاون فيما بني �أجهزة مراقبة احلدود تت�شابه مع امل�سائل التي تربز
ب�ش�أن التعاون فيما بني �أجهزة �إنفاذ القانون وامل�سائل الواردة يف املادة  27من االتفاقية.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النميطة  8من دليل املكتب للتدريب الأ�سا�سي دور التعاون الدويل يف معاجلة م�س�ألة تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

ممار�سات واعدة

�آلية مكاتب االت�صال احلدودية يف �شرق �آ�سيا التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
عم ��ل مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخ ��درات واجلرمية على �إن�ش ��اء مكاتب ات�صال حدودية يف ع ��دد من نقاط عبور
احل ��دود يف �ش ��رق �آ�سيا ،ثم تعزيزها .والبلدان املعنية هي تايلند وجمهوري ��ة الو الدميقراطية ال�شعبية وال�صني وفييت
نام وكمبوديا وميامنار ،وجميع هذه البلدان مو ّقعة على مذ ّكرة تفاهم تهدف �إىل تعزيز التعاون.
وكان اله ��دف م ��ن �إن�شاء مكاتب ات�ص ��ال حدودية هو �إحداث تغيري جذري يف املواق ��ف التقليدية وت�شجيع التعاون فيما
بني وحدات �إنفاذ القانون ،وتعزيز قدراتها على تقا�سم املعلومات بحيث ت�صبح التدابري احلدودية قائمة على التعاون
وتعظيم قيمة املعلومات امل�شرتكة.
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وقد �أدى جناح فكرة �إن�شاء مكاتب ات�صال حدودية �إىل �إن�شاء مكاتب يف  22موقع ًا ( 44مكتب ًا) ،بزيادة كبرية باملقارنة
مع العدد الأويل للمكاتب يف بداية امل�شروع وهو  4مكاتب.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/Projects/2007_01/Consolidation_and_Enhancement.html#3

الوكال ��ة الأوروبي ��ة لإدارة التع ��اون العمليات ��ي عل ��ى احلدود اخلارجي ��ة لل ��دول الأع�ضاء يف االحت ��اد الأوروبي
(فرونتيك�س)

متخ�ص�ص ��ة وم�ستقلة مكلفة
�أن�شئ ��ت فرونتيك� ��س ،وهي وكالة تابعة لالحت ��اد الأوروبي ومق ّرها وار�س ��و ،بو�صفها هيئة
ّ
بتن�سي ��ق التعاون العمليات ��ي فيما بني الدول الأع�ضاء يف جمال �أمن احلدود .وبد�أت فرونتيك�س العمل بكامل طاقتها يف
 3ت�شرين الأول�/أكتوبر  .2005وك ّلفت فرونتيك�س باملهام التالية:
تن�سيق التعاون العملياتي فيما بني الدول الأع�ضاء يف جمال �إدارة احلدود اخلارجية
 تق ��دمي امل�ساع ��دة �إىل الدول الأع�ضاء يف تدريب حر�س احلدود الوطنيني  ،مبا يف ذلك و�ضع معايري تدريب
م�شرتكة
�إجراء حتليالت للمخاطر
متابعة تطور الأبحاث يف جمال مراقبة احلدود اخلارجية ور�صدها
 تق ��دمي امل�ساعدة �إىل الدول الأع�ضاء يف احلاالت التي تتطلب تق ��دمي م�ساعدة تقنية وعملياتية مكثفة على
احلدود اخلارجية
تقدمي الدعم الالزم �إىل الدول الأع�ضاء يف تنظيم عمليات الإعادة امل�شرتكة
وتو ّف ��ر فرونتيك�س �آلية لتن�سيق التعاون العملياتي فيما بني ال ��دول الأع�ضاء يف جمال �إدارة احلدود اخلارجية .وعالوة
على تن�سيق التعاون فيما بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،تويل فرونتيك�س �أي�ض ًا اهتمام ًا بالتعاون مع �سلطات
�أمن حدود دول من خارج االحتاد الأوروبي ،وذلك متا�شي ًا مع ال�سيا�سة العامة اخلارجية لالحتاد الأوروبي .وفيما يتعلق
ب�إن�شاء عالقات التعاون مع هذه الدول ،تقوم فرونتيك�س مبا يلي:
تبني ال�شراكات مع تلك الدول على امل�ستوى العملياتي وتتعهدها بهدف توفري �إطار لتكثيف التعاون العملياتي
 تن�س ��ق التع ��اون العملياتي مبا يف ذل ��ك ،على �سبيل املثال ،تب ��ادل املعلومات واخل�ب�رات والتعاون يف جمال
التدريب
تتعاون مع الدول التي لديها �أهداف م�شرتكة يف جمال �أمن احلدود
وملزيد من املعلومات عن فرونتيك�س ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.frontex.europa.eu/ :

املنظمة الدولية للهجرة

يحت ��وي املوق ��ع ال�شبك ��ي للمنظمة الدولي ��ة للهجرة على معلوم ��ات عن نظ ��م �إدارة احلدود ونهج املوازن ��ة بني التي�سري
واملراقبة:
ويب ��دو �أنَّ النه ��ج ال�شامل الذي تتبع ��ه �أ�سرتاليا �أفادها متام ًا .فق ��د ر�أت ا�سرتاليا �أنَّ م ��ن م�صلحتها �أن تراقب
ع ��ن كثب التحركات �إىل داخ ��ل البلد و�إىل خارجه .وبغ�ض النظر عن الع ��دد ال�صغري ن�سبيا من املهاجرين غري
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النظامي�ي�ن ،حتك ��م �أ�سرتاليا �سيطرتها �إىل حد كبري عل ��ى احلركة ال�سنوية لتدفق املهاجري ��ن بف�ضل ترتيباتها
املتعلقة بالت�أ�شرية العاملية.
وت�ضطر بلدان �أخرى ،مثل معظم الدول الأفريقية وكندا والدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة
الأمريكي ��ة وغريها ،للتعام ��ل مع م�شاكل احلدود الربية ،مما يغري كثري ًا م ��ن ديناميات الهجرة بطريقة تتطلب
ترتيبات �إدارية تختلف نوع ًا ما عن تلك التي اعتمدتها �أ�سرتاليا.
وتتناول بل ��دان االحتاد الأوروبي حتديد ًا م�سائل متعلقة ب�ضرورة ت�سيري دوريات على طول "احلدود اخل�ضراء".
ومي�ض ��ي االحت ��اد الأوروبي قدم� � ًا يف �إن�شاء قوة م�شرتكة حلر� ��س احلدود ،وتنفيذ الدول الأع�ض ��اء فيه لعمليات
م�شرتكة على احلدود اخلارجية ،و�إن�شاء منهاج �أ�سا�سي لتدريب حر�س احلدود وتوحيد جميع الأحكام الأوروبية
املتعلقة مبراقبة احلدود.
وحتى يف احلاالت التي ي�ستحيل فيها هذا ال�شكل من االندماج ،تتو ّفر فر�ص للتعاون الوثيق فيما بني الدول التي
لديه ��ا ح ��دود برية م�شرتكة .فاتفاق احلدود الذكية املربم بني كن ��دا والواليات املتحدة يتناول عدد ًا من امل�سائل
يف هذا ال�ش�أن ،وهناك �أمثلة عديدة على التعاون بني الدولتني على تبادل املعلومات والتن�سيق العملياتي لأن�شطة
مراقبة احلدود والك�شف عن الأعمال غري امل�شروعة.
امل�صدرwww.iom.ch/jahia/Jahia/about-migration/managing-migration/border-management-systems/balancing-facilitation- :
.control

املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،م�س�ألة �إدارة احلدود
من ��ذ بداي ��ات الت�سعينات واملركز ال ��دويل لتطوير �سيا�س ��ات الهجرة ي�ش ��ارك يف و�ضع العديد من املب ��ادرات الوطنية
والثنائي ��ة ومبادرات على م�ستوى االحتاد الأوروبي يف جمال �إدارة احلدود .وين�صب اهتمام املركز على مفهوم الإدارة
الدولية للحدود التي تزيد من تي�سري التجارة و من �أمن احلدود يف �آن واحد .وقد حتقق الهدف العام للإدارة املتكاملة
للحدود—املتمثل يف جعل احلدود مفتوحة مع ح�سن مراقبتها وت�أمينها—بف�ضل التن�سيق والتعاون الكاملني فيما بني
جميع �أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،وال �سيما �شرطة احلدود واجلمارك وتدابري فح�ص ال�صحة احليوانية والنباتية.
www.icmpd.org

�إدارة �إنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك يف الواليات املتحدة
تع ��د ه ��ذه الإدارة �أك�ب�ر جهاز حتقيق داخ ��ل وزارة الأمن الوطني .وتتوىل ه ��ذه الإدارة مه ّمة �إنف ��اذ طائفة وا�سعة من
القوانني ،مبا فيها القوانني املتعلقة بت�أمني احلدود ومكافحة �أفعال التهريب الإجرامية.
وق ��د �أبرمت هذه الإدارة �شراكات مع نظرياتها يف جمال �إنفاذ القانون على امل�ستوى االحتادي واملحلي والأجنبي وعلى
م�ست ��وى الوالي ��ات من �أجل اتخاذ مبادرة �أفرق ��ة العمل الأمنية لإنفاذ قوانني احلدود .وتقوم ه ��ذه املبادرة على �إن�شاء
جمموع ��ة م ��ن �أفرقة عمل م�شرتكة بني الوكاالت يف �إطار نهج �شام ��ل �إزاء الك�شف عن املنظمات الإجرامية التي ت�شكل
تهديد ًا خطريا لأمن احلدود وتعطيل �أن�شطتها وتفكيكها .والغر�ض من �أفرقة العمل هو زيادة تقا�سم املعلومات والتعاون
بني الوكاالت املعنية على الت�صدي لهذا التهديد على جانبي احلدود.
وت�ض ��م فرقة العمل موظفني من �إدارة �إنفاذ قوانني الهجرة واجلم ��ارك؛ و�إدارة اجلمارك وحماية احلدود الأمريكية؛
و�إدارة مكافحة املخدرات؛ ومكتب مراقبة الكحول والتبغ والأ�سلحة النارية واملتفجرات؛ ومكتب التحقيقات االحتادي؛
وحر�س حدود الواليات املتحدة؛ ووزارة العدل يف الواليات املتحدة� ،إ�ضافة �إىل وكاالت رئي�سية يف جمال �إنفاذ القانون
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عل ��ى امل�ست ��وى االحتادي واملحلي والأجنب ��ي وعلى م�ستوى الواليات .وم ��ن جهة احلدود اجلنوبي ��ة الغربية ،ت�شارك يف
فرق ��ة العمل وزارة الأمن الوطني املك�سيكية .ومن جهة احلدود ال�شمالية ،ت�شارك الوكالة الكندية للخدمات احلدودية
و�شرطة اخليالة امللكية الكندية يف فرقة العمل.
وتعم ��ل كندا واملك�سيك والواليات املتحدة مع ًا يف �إطار �شراكة الأمن واالزدهار لأمريكا ال�شمالية .وفرقة العمل الأمنية
املعني ��ة ب�إنف ��اذ قوانني احلدود هي واح ��دة من عدة �أفرقة عاملة �أن�شئ ��ت �أو ُو ِّ�سعت بهدف و�ضع ه ��ذه ال�شراكة مو�ضع
التنفي ��ذ .وت�ساع ��د الوكاالت الأع�ض ��اء يف الفرقة يف جم ��ع وحتليل املعلوم ��ات اال�ستخبارية وتن�سق جه ��ود التحقيقات
املبذول ��ة وتتع ��اون من �أجل الك�شف عن منظمات التهريب وتفكيكه ��ا .وقد حققت فرقة العمل جناح ًا كبري ًا يف مكافحة
العنف يف منطقة الريدو و�أعطى ذلك النجاح زخم ًا باجتاه تو�سيع الربنامج.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.ice.gov/pi/news/factsheets/080226best_fact_sheet.htm

منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
يف عام � ،1999شرعت منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا يف تنفيذ عملية ر�صد للحدود يف جنوب القوقاز بهدف م�ساعدة
بل ��دان املنطقة يف �إ�ص�ل�اح �إدارة حدودها وتطوير قدراتها على هذه الإدارة .وبع ��د انتهاء عملية ر�صد احلدود يف عام
 ،2004وا�صل ��ت املنظمة بذل جهود الدعم لبناء قدرات �أجهزة مراقب ��ة احلدود وتقويتها .ففي �أيار/مايو  ،2008على
�سبي ��ل املثال ،بد�أت املنظمة بتنفيذ برنامج الدعم امل�ؤ�س�سي االنتق ��ايل متا�شي ًا مع املبد�أ الأ�سا�سي للتعاون .وبينت هذه
املب ��ادرة كي ��ف �أنَّ تعاون موظفي احلدود من جورجيا والبل ��دان املجاورة لها يعزز قدرات �أجه ��زة �أمن و�إدارة احلدود
في�سه ��ل تنق ��ل الأف ��راد والب�ضائ ��ع بحرية و�أمان عرب احل ��دود ويقلل يف الوق ��ت ذاته من التهديدات ع�ب�ر حدود بلدان
املنطقة .ونظمت دورات تدريبية لأفراد �شرطة احلدود التابعة لوزارة الداخلية و�إدارة �ش�ؤون الإيرادات التابعة لوزارة
املالية بهدف الرتكيز على التن�سيق والتعاون الفعالينّ فيما بني الوكاالت اجلورجية امل�س�ؤولة عن �أمن احلدود و�إدارتها.
وت�ض ّم ��ن عن�صر التدريب املعني باحلدود حلقات عمل عرب احل ��دود خ�ص�صت للوكاالت املعنية ب�أمن احلدود و�إدارتها
يف كل من �أذربيجان و�أرمينيا وتركيا وجورجيا.
امل�صدر ،www.osce.org :وميكن االطالع على هذا املوقع ملزيد من املعلومات.

عملية �سودركوبينغ للتعاون عرب احلدود (عملية �سودركوبينغ)
ال ��دول الأع�ض ��اء يف عملي ��ة �سودركوبينغ للتعاون ع�ب�ر احلدود ه ��ي� :إ�ستونيا و�أوكراني ��ا وبولندا وبيالرو� ��س ورومانيا
و�سلوفاكيا والتفيا وليتوانيا ومولدوفا وهنغاريا .وت�شمل قائمة ال�شركاء يف العملية املفو�ضية الأوروبية واملنظمة الدولية
للهج ��رة ومفو� ��ض الأمم املتح ��دة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني واملجل� ��س ال�سويدي للهجرة .والهدف م ��ن هذه العملية هو
تق ��دمي الدع ��م لل ��دول التي ان�ضمت م� ّؤخ ��ر ًا �إىل االحت ��اد الأوروبي من �أجل تعزي ��ز قدراتها يف جم ��ايل �إدارة احلدود
والهجرة وحماية الالجئني.
http://soderkoping.org.ua/

برنامج الإدارة املتكاملة للحدود التابع للمركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
يتمث ��ل اله ��دف العام لربنام ��ج الإدارة املتكامل ��ة للحدود يف دع ��م تطبيق نظ ��ام �إدارة متكاملة للح ��دود يت�سم مبزيد
م ��ن الكف ��اءة واالت�ساق عن ��د بع�ض نقاط العب ��ور الرئي�سية للح ��دود بغية تي�سري تنق ��ل ال�سلع والأفراد طبق ��ا للقانون،
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ويف الوق ��ت ذات ��ه حت�س�ي�ن تداب�ي�ر الت�ص ��دي للجرمي ��ة العابرة للح ��دود الوطني ��ة والهجرة غ�ي�ر امل�شروع ��ة واالجتار
بالب�شر.
وملزيد من املعلومات عن الإدارة املتكاملة للحدود ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.icmpd.org/ibm.html.

خطة عمل عام  2004للتعاون و�أمن احلدود بني الواليات املتحدة واملك�سيك
يف � 20شباط/فرباي ��ر  ،2004و ّق ��ع ممثلون ع ��ن �أمانة حكومة الوالي ��ات املك�سيكية املتحدة و�أمان ��ة ال�ش�ؤون اخلارجية
للواليات املك�سيكية املتحدة ووزير الأمن الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية على خطة عمل للتعاون و�أمن احلدود.
وحددت خطة العمل الأهداف التالية:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)

تعزيز الربامج الإعالمية وبرامج الوقاية القائمة؛
مكافحة تهريب الأ�شخا�ص والإجتار بهم؛
مكافحة العنف على احلدود؛
تكثيف حمالت التوعية العامة بهدف منع عبور املهاجرين من املناطق العالية اخلطورة؛
تن�سيق تدابري الت�صدي حلاالت الطوارئ على احلدود؛
�ضمان �إعادة املواطنني املك�سيكيني �إىل وطنهم ب�أمان ونظام؛
التعاون الثنائي على ا�ستك�شاف �آليات لإعادة املوطنني املك�سيكيني �إىل مناطقهم الأ�صلية؛
تعزيز �آليات الت�شاور بني القنا�صل املك�سيكيني وال�سلطات يف وزارة الأمن الوطني؛
تقوية �آلية االت�صال احلدودية.

وحددت خطة العمل �إجراءات معينة ب�ش�أن:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)
(و)
(ز)
(ح)
(ط)

الربامج الإعالمية للوقاية؛
مكافحة تهريب الأ�شخا�ص والإجتار بهم؛
العنف على احلدود؛
منع العبور من املناطق العالية اخلطورة؛
الت�صدي حلاالت الطوارئ يف املنطقة احلدودية؛
الإعادة الآمنة واملنظمة �إىل الوطن؛
الإعادة �إىل املناطق الأ�صلية؛
تعزيز �آليات الت�شاور يف الواليات املتحدة؛
تقوية �آليات االت�صال احلدودية.

ولالطالع على كامل خطة العمل ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.migracioninternacional.com/docum/indice.html?mundo=usmexplanseg2004.html

 13-6التعاون ب�ش�أن وثائق ال�سفر والهوية

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
تن� ��ص الفقرة الفرعية (ج) من امل ��ادة  3من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين املتعلق ��ة بامل�صطلحات امل�ستخدمة
على ما يلي:
ُيق�صد بتعبري "وثيقة ال�سفر �أو الهوية املز ّورة" � َّأي وثيقة �سفر �أو هوية:
( )1تك ��ون ق ��د ز ِّورت �أو ح ِّورت حتوير ًا مادي ًا م ��ن جانب �أيِّ �شخ�ص غري ال�شخ� ��ص �أو اجلهاز املخ َّول
قانونا ب�إعداد �أو �إ�صدار وثيقة ال�سفر �أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
(�  )2أو تك ��ون قد �أُ�صدرت بطريقة غ�ي�ر �سليمة �أو ُح�صل عليها باالحتيال �أو الف�س ��اد �أو الإكراه �أو ب�أية
طريقة غري م�شروعة �أخرى؛
(�  )3أو ي�ستخدمها �شخ�ص غري �صاحبها ال�شرعي؛
وتن�ص املادة  13املتعلقة ب�شرعية الوثائق و�صالحيتها على ما يلي:
تبادر الدولة الطرف ،بناء على طلب دولة طرف �أخرى� ،إىل التحقق ،وفق ًا لقانونها الداخلي ،ويف غ�ضون فرتة
زمنية معقولة ،من �شرعية و�صالحية وثائق ال�سفر �أو الهوية التي �أُ�صدرت �أو ُيزعم �أنها �أُ�صدرت با�سمها و ُي�شتبه
يف �أنها ت�ستعمل لأغرا�ض القيام بال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.

َمراجع ُمق َ
رت َحة

اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو ،املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائل الت ��ي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وه ��ي تق ّدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخليارات والأمثل ��ة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
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االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وتق ّدم الأدلة خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني باملخ ��درات واجلرمية .الدلي ��ل النموذجي ملختربات فح� ��ص الوثائق للأغرا�ض
القانونية (�سي�صدر قريب ًا).
ُي ِع ّد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية هذا الدليل النموذجي لي�ستخدم يف �إعداد وبناء القدرات
يف جم ��ايل فح�ص الوثائق للأغرا� ��ض القانونية ون�شر املعلومات اال�ستخباري ��ة .وي�ستهدف عدة م�ستويات من
تطور قدرات البلدان والوكاالت ابتداء بالأ�سا�سية منها وو�صو ًال �إىل القدرات املتقدمة جد ًا .والغر�ض من هذا
الدلي ��ل تق ��دمي امل�ساعدة العملية يف �إن�شاء خمتربات فح�ص الوثائق لأغرا�ض قانونية ورفع م�ستواها يف جمال
مه ��ارات املوظف�ي�ن واملتطلبات التعليمي ��ة الالزمة لإجراء عملي ��ات فح�ص للوثائق لأغرا� ��ض قانونية والإدالء
ب�شه ��ادات يف املحاكم وتق ��دمي التحذيرات اال�ستخبارية والتدريب؛ و�شراء مع ��دات التحاليل اجلنائية وتوفري
مرافق ومواد مرجعية وقواعد بيانات لهذه التحاليل؛ وتقدمي �إر�شادات عامة ب�ش�أن ت�صميم خمتربات فح�ص
الوثائق لأغرا�ض قانونية و�إن�شائها وتعهدها.
وملزي ��د من املعلومات ع ��ن الدليل النموذجي ملختربات فح� ��ص الوثائق للأغرا�ض القانوني ��ة الذي �سي�صدره
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية قريب ًا ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.unodc.org :

قاعدة بيانات املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية لوثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة
قاع ��دة بيانات وثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة �أداة قوية للك�شف عن تهريب املهاجرين .وميكن ربط احلدود
واملوانئ يف جميع �أنحاء العامل مبا�شرة بهذه القاعدة عن طريق قناة ات�صال م�أمونة خا�صة بالإنرتبول .وميكن
�أي�ض ًا للبلدان تزويد القاعدة ببيانات عندما تردها معلومات ب�ش�أن جوازات �أو وثائق �سفر مفقودة �أو م�سروقة.
والدول ��ة احلائ ��زة للمعلومة هي التي متلكها .وميك ��ن لهذا النظام �أن ميثل �أداة قوي ��ة لإقامة تعاون دويل على
�أو�س ��ع نط ��اق ممكن ،لأن ��ه عندما يق ّرر بلد م ��ا �أن ي�ضيف البيان ��ات �إىل هذه القاعدة ،ي�صب ��ح مبقدور جميع
البلدان الأع�ضاء احل�صول على تلك املعلومات فور ًا عن طريق مكاتب االت�صال الوطنية .وميكن تطبيق بع�ض
القي ��ود لأ�سب ��اب حمددة بحيث متنع بع�ض الدول �أو املناطق من احل�صول على تلك املعلومات ،وقد يكون ذلك
لأ�سب ��اب عملياتي ��ة .وميكن تغيري تلك القيود يف �أيِّ وقت ،بيد �أنَّ  99يف املائة من املعلومات املدرجة يف النظام
مفتوح �أمام �أجهزة �إنفاذ القوانني .فغاية النظام هي تقا�سم املعلومات على امل�ستوى العاملي.

كيفية عمل قاعدة بيانات وثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة؟

قاعدة بيانات الإنرتبول ال�شبكية الثابتة ( )FINDوقاعدة بيانات الإنرتبول ال�شبكية املتحركة ()MIND
قاعدة بيانات الإنرتبول ال�شبكية الثابتة
  متل ��ك املكاتب الوطني ��ة و�صلة ثابتة عرب �شبك ��ة م�أمونة بالأمانة العام ��ة للإنرتبول وبقاعدةبيان ��ات الوثائق امل�سروقة واملفقودة .فعندما ُيق َّدم جواز �سفر عند نقطة تفتي�ش على احلدود
ر�سل ا�ستف�سار تلقائي �إىل قاعدة بيانات الإنرتبول املركزية .ف�إذا كان قد �أبلغ
�أو يف املطارُ ،ي َ
ع ��ن �سرقة ذلك اجلواز ،يعلم بذلك جمي ��ع املكاتب الوطنية يف غ�ضون ثوان وكذلك بالن�سبة
لنقطة التفتي�ش احلدودية حيث ُق ّدمت تلك الوثيقة.

الأداة  -6التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية
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قاعدة بيانات الإنرتبول ال�شبكية املتحركة
  تتك ��ون قاع ��دة البيانات هذه من قر� ��ص �صلب خارجي يتيح ربط و�صل ��ة �شبكية غري مبا�شرةبقواعد بيانات الإنرتبول.
 تدير الأمانة العامة للإنرتبول قاعدة ( )MINDوحتدثها يومي ًا.متخ�ص�صة م ��زودة بناقل جام ��ع ت�سل�سلي
  يت�ص ��ل القر� ��ص ال�صلب اخلارج ��ي بوحدة عم ��لّ
(.)USB
  �ص ّمم ��ت خا�صية التنقل لال�ستخدامات امليدانية ،يف املناطق الريفية على �سبيل املثال� ،أو منطرف الدوريات.
 -ميكن بذلك �إن�شاء نقاط تفتي�ش يف �أيِّ مكان ونقلها ب�سهولة.

الدعم الدويل لقاعدة بيانات وثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة

ت�ضم قائمة ال�شركاء يف م�شروع قاعدة بيانات وثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة اجلهات التالية:
جمل�س الأمن التابع للأمم املتحدة
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
جمل�س االحتاد الأوروبي
جمموعة البلدان الثمانية
منظمة الطريان املدين الدويل
رابطة التعاون االقت�صادي لآ�سيا واملحيط الهادي
وملزيد من املعلومات عن قاعدة بيانات الإنرتبول لوثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.interpol.int

ممار�سات واعدة

الوكالة الكندية للخدمات احلدودية ،املعلومات اال�ستخبارية عن الهجرة غري امل�شروعة

 �سالم ��ة الوثائق :ترت ّكز يف فرع اال�ستخبارات اخلا�صة بالهجرة خربات الك�شف عن االحتيال و�أمن الوثائق
وم�سائ ��ل الهوي ��ة .وي�صدر الفرع جمموعة كاملة م ��ن برامج التدريب والأدوات والتحذي ��رات ب�ش�أن م�سائل
تزوي ��ر وثائق ال�سفر �أو �أمن الوثائ ��ق ،ويعممها على موظفي الهجرة املخت�ص�ي�ن بوثائق الهجرة الثبوتية يف
اخل ��ارج و�سائر الدوائر احلكومية و�ش ��ركات الطريان وال�شركاء الأجانب املعني�ي�ن مبراقبة الوثائق بهدف
مكافح ��ة الهج ��رة غري امل�شروعة مبا فيها التهريب والإجتار .ويكمل ه ��ذا الفرع خرباء الوثائق العاملون يف
وحدات اال�ستخبارات الإقليمية.

www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/030-eng.html

امل�شروع الإقليمي لوثائق الهجرة الثبوتية يف منطقة املحيط الهادئ

ه ��و نه ��ج �إقليمي ي�ساع ��د يف الك�شف عن حاالت تزوي ��ر الوثائق الثبوتية عن ��د احلدود وقيا�س حجمه ��ا والتحقيق فيها
ومقا�ضاة مرتكبي التزوير ومنعه ،ويقوم هذا النهج على ما يلي:
و�ضع ت�صور للجرائم املت�صلة بالهوية
�إجراء نقا�شات منتظمة وم�ستمرة فيما بني الوكاالت

56

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

�إن�شاء �أفرقة م�شرتكة بني الوكاالت وو�ضع برامج تدريبية
جمع وثائق ثبوتية �إقليمية
�إعداد �أحكام ت�شريعية
 تبادل الأمثلة الوطنية داخل املنطقة عن طريق امل�شروع الإقليمي للوثائق الثبوتية يف منطقة املحيط الهادئ،
ومنظمة اجلمارك يف �أوقيانو�سيا ومنظمة ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف جزر املحيط الهادي
 ت�سه ��م �أمانت ��ا منظمة اجلمارك يف �أوقيانو�سيا ومنظمة ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف جزر املحيط الهادئ يف امل�شروع
الإقليم ��ي للوثائ ��ق الثبوتية يف منطق ��ة املحيط الهادئ وتدعمان ��ه من خالل كفالة اتب ��اع نهج م�شرتك بني
الوكاالت
www.pidcsec.org

14-6

التعاون يف جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية

تقت�ضي املادة  14من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين من الدول التعاون فيما بينها ومع املنظمات الدولية املخت�صة
واملنظم ��ات غري احلكومي ��ة و�سائر املنظمات ذات ال�صلة وعنا�صر املجتمع املدين الأخ ��رى �ضمان ًا لتوفري ما يكفي من
التدريب ملكافحة تهريب املهاجرين.
ولالطالع على املمار�سات الواعدة واملراجع املُقرت ََحة ب�ش�أن التعاون يف جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية ،انظر الق�سم
 5من الأداة .10
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15-6

التعاون على �إعادة املهاجرين امله َّربني

يرد يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين ما يلي:
املادة 18
�إعادة املهاجرين امله َّربني
تي�سر وتقبل ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له �أو غري معقول� ،إعادة ال�شخ�ص الذي
 -1تواف ��ق كل دول ��ة طرف على �أن ِّ
يكون هدفا لل�سلوك املبينَّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ،والذي هو من رعاياها �أو يتمتَّع بحق الإقامة الدائمة
يف �إقليمها وقت �إعادته.
 -2تنظر كل دولة طرف يف �إمكانية تي�سري وقبول �إعادة �أيِّ �شخ�ص يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من
هذا الربوتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها وقت دخوله الدولة امل�ستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
 -3بناء على طلب الدولة الطرف امل�ستقبلة ،تتحقق الدولة الطرف املتلقية للطلب ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له �أو
غري معقول ،مما �إذا كان ال�شخ�ص الذي يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول من رعاياها
�أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها.
 -4تي�س�ي�را لإع ��ادة ال�شخ�ص الذي يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6م ��ن هذا الربوتوكول ولي�ست لديه
وثائ ��ق �صحيحة ،توافق الدولة الطرف التي يك ��ون ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف
�إقليمه ��ا عل ��ى �أن ت�صدر ،بناء على طل ��ب الدولة الطرف امل�ستقبلة ،ما قد يلزم من وثائ ��ق �سفر �أو �أيِّ �إذن �آخر
لتمكني ذلك ال�شخ�ص من ال�سفر �إليها ودخوله �إقليمها جمددا.
 -5تتخذ كل دولة طرف معنية ب�إعادة �شخ�ص يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول كل
التدابري الالزمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ذلك ال�شخ�ص وكرامته.
 -6يجوز للدول الأطراف �أن تتعاون مع املنظمات الدولية املخت�صة يف تنفيذ هذه املادة.
  -7ال مت� ��س ه ��ذه املادة ب� ��أيِّ حق مينحه � ُّأي قان ��ون داخلي لدى الدول ��ة الطرف امل�ستقبل ��ة للأ�شخا�ص الذين
يكونون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
  -8ال تخ ��ل ه ��ذه امل ��ادة بااللتزامات املربم ��ة يف �إط ��ار �أيِّ معاهدة �أخ ��رى منطبقة ،ثنائي ��ة �أو متعددة
الأط ��راف� ،أو �أيِّ اتف ��اق �أو ترتيب تنفيذي �آخر معمول به يحكم ،كليا �أو جزئيا� ،إعادة الأ�شخا�ص الذين يكونون
هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
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ويتعني على الدول الأطراف �أن تتعاون على حتديد �أو تقرير و�ضعية رعاياها واملقيمني فيها.
ويتع�ي�ن عليه ��ا التعاون يف ("تي�سري وقب ��ول") �إعادة رعاياها والنظ ��ر يف التعاون يف �إعادة الأ�شخا� ��ص الذين يتمتعون
بح ��ق الإقامة نوعا ما ،بطرق منه ��ا �إ�صدار الوثائق الالزمة لل�سماح لهم بالعودة من البلدان التي هُ ِّربوا �إليها .وتتوقف
ا�شرتاط ��ات قب ��ول �إعادة الرعايا والنظر يف قب ��ول �إعادة الأ�شخا�ص الذين يتمتعون بح ��ق الإقامة نوعا ما على و�ضعية
�أولئك الأفراد لدى �إعادتهم.
ويف معظ ��م الدول ،ينط ��وي االمتثال ال�شرتاطات امل ��ادة � 18أ�سا�سا على �إ�ص ��دار توجيهات �إداري ��ة للم�س�ؤولني املعنيني
و�ضم ��ان �أن تكون امل ��وارد ال�ضرورية متاحة لكي يت�سنى لهم تقدمي امل�ساعدة الالزمة ،وقد يحتاج الأمر يف بع�ض الدول
�إىل �إجراء تعديالت ت�شريعية.

الت�شريعات الالزمة لتي�سري الإعادة

قد يلزم �إجراء تعديالت ت�شريعية يف بع�ض الدول ل�ضمان �إلزام املوظفني بالت�صرف (�أو بالنظر يف الت�صرف ،يف بع�ض
احلاالت) ا�ستجابة للطلبات الواردة وتخويلهم ال�صالحية القانونية ال�ضرورية لإ�صدار ت�أ�شريات �أو وثائق �سفر �أخرى
عندما يتقرر �أن يعاد �أحد الرعايا �أو املقيمني.
وينبغي للم�س�ؤولني ،عندما ي�صوغون تلك الت�شريعات� ،أن ي�أخذوا يف االعتبار �أنَّ � َّأي التزامات يف القانون الدويل ب�ش�أن
حقوق املهاجرين امله َّربني �أو معاملتهم ،مبا فيها االلتزامات املنطبقة على طالبي اللجوء ،ال تت�أثر بالربوتوكول وال بكون
الدولة املعنية �أ�صبحت� ،أو �ست�صبح ،طرفا فيه (الفقرة  8من املادة  18من الربوتوكول).
وق ��د ترغب الهيئ ��ات الت�شريعية �أي�ضا يف الرجوع �إىل �أحكام االتفاقية الدولية حلماي ��ة حقوق جميع العمال املهاجرين
و�أفراد �أ�سرهم( )5التي تن�ص على تدابري تتجاوز التدابري املح ّددة يف الربوتوكول� .إذ تدعو املادة  ،67وحتديد ًا التعاون
"بغي ��ة العم ��ل على �إيج ��اد �أحوال اقت�صادي ��ة منا�سب ��ة ال�ستقرارهم من جديد وعل ��ى ت�سهيل �إع ��ادة �إدماجهم �إدماجا
اجتماعيا وثقافيا دائما يف دولة املن�ش�أ".
وملعرفة املزيد عن م�س�ألة احلماية وامل�ساعدة ،انظر الأداة .8

َمراجع ُمق َ
رت َحة

اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وبروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق الرب والبحر واجلو
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

الوكال ��ة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
(فرونتيك�س)

يتمثل �أحد �أهداف فرونتيك�س يف تزويد الدول الأع�ضاء بالدعم الالزم لتنظيم عمليات �إعادة م�شرتكة .ودور
الوكالة يف عمليات الإعادة امل�شرتكة حمدود نوع ًا ما ويركز على تقدمي امل�ساعدة �إىل الدول الأع�ضاء يف تنظيم
تلك العمليات.

www.frontex.europa.eu

( )5الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2220الرقم .39481
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الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�ش ��ريعية لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
تب�ي�ن الأدل ��ة الت�شريعية—التي �صيغت بحي ��ث ت�ستوعب خمتلف النظ ��م القانونية—املقت�ضيات الأ�سا�سية
التفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحق ��ة بها ،وكذلك امل�سائل
التي يجب �أن تراعيها كل دولة طرف عند تنفيذها.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

"" ،"Return of unlawful migrants and international cooperationالتعاون الدويل على �إعادة املهاجرين
غ�ي�ر النظاميني" ،ورقة معلومات �أ�سا�سية ،حلقة عمل بايل-بوداب�ست حول عمليات الإعادة ،بريث� ،أ�سرتاليا،
� 14-13أيار/مايو 2004
�أع ّدت �إدارة الهجرة و�ش�ؤون تعدد الثقافات وال�سكان الأ�صلني ورقة املعلومات الأ�سا�سية هذه (كانبريا ،ني�سان/
�أبريل  )2004لتقدميها يف حلقة العمل بايل-بوداب�ست حول عمليات الإعادة التي عقدت يف بريث ب�أا�سرتاليا.
وحت ��دد هذه الورق ��ة بع�ض املفاهيم واالعتب ��ارات الرئي�سية املتعلقة مب�س�ألة �إع ��ادة املهاجرين غري النظاميني
والتع ��اون الدويل يف ه ��ذا ال�ش�أن .ويرد فيما يلي مقتطف من هذه الورق ��ة .وميكن االطالع على ن�صها الكامل
على عنوان املوقع ال�شبكي الوارد �أدناه.

الإعادة وااللتزامات الدولية
يف ما يلي بع�ض املبادئ الأ�سا�سية لعمليات الإعادة:
  -1ح ��ق الدولة يف حتديد الأ�شخا�ص الذين ي�سم ��ح لهم بالبقاء داخل �إقليمها ،وما ي�ستتبع ذلك من
حق يف طرد املهاجرين غري النظاميني؛
-2

م�س�ؤوليات الدول يف قبول �إعادة رعاياها ،وخف�ض حاالت انعدام اجلن�سية؛

  -3م�س�ؤولية التعامل مع امل�سائل الإن�سانية ،مثل الوفاء بااللتزامات املتعلقة باحلماية وعدم الإعادة
ق�سر ًا و�ضمان �سالمة الأ�شخا�ص املعادين.
فحق الفرد يف مغادرة البلد الذي يحمل جن�سيته والعودة �إليه مكر�س يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
(ق ��رار اجلمعي ��ة العامة � 217ألف (د ،))3-وق ��د كررته �صكوك �أخرى بدرج ��ات متباينة من الت�أكيد.
ول ��ذا ،فلي�س من ال�ض ��روري ،من حيث املبد�أ� ،أن ت�ض ��ع احلكومات ،التي تق ��ر بالتزاماتها مبوجب هذه
ال�صك ��وك ،اتفاقات ب�ش�أن �إعادة الأ�شخا� ��ص �إىل بالدهم التي يحملون جن�سيتها .وميكن و�ضع ترتيبات
عملية وقابلة للتطبيق فيما بني البلدان لتنفيذ عمليات الإعادة ،وهذا ما يح�صل غالب ًا .ولكن �إذا برزت
احلاجة �إىل �إبرام اتفاق ،ف�إنَّ عنا�صره الرئي�سية يجب �أن تندرج �ضمن الإطار الوا�سع لل�صكوك الدولية
ذات ال�صل ��ة .فحق ��وق ال ��دول وحقوق الأف ��راد متثل عنا�ص ��ر رئي�سية حمددة يف تل ��ك ال�صكوك ويجب
�إدراجه ��ا يف االتفاقات املربمة .وعندما تتعهد الدول باحلفاظ عل ��ى حقوق الأفراد ،ف�ستكون العودة يف
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الغال ��ب طوعي ��ة وم�ستدامة .وت�ؤ ّكد �ضرورة ا�ستدامة العودة �أي�ض ًا عل ��ى الدور الإيجابي الذي ت�ضطلع به
م�شاريع التنمية كتدابري وقائية تقلل من خماطر معاودة الهجرة غري القانونية.
وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنَّ القانون الدويل يل ��زم الدول بقبول ع ��ودة رعاياها ،ال تزال ال ��دول املعيدة تواجه
عقبات رئي�سية يف �إعادة املهاجرين ،منها احلاالت التالية:
 -1عدم قبول البلدان الأ�صلية ا�ستعادة رعاياها؛
 -2عدم اعرتاف البلدان الأ�صلية بالعائد ك�أحد مواطنيها ،و�/أو تطبيقها ل�سيا�سات تقيد املواطنة؛
  -3ع ��دم قبول البلدان الأ�صلية عودة رعاي ��ا لها عند رف�ضهم للتعاون (من خالل توقيع اال�ستمارات
املطلوبة �أو االت�صال مبمثلي القن�صلية على �سبيل املثال)؛
-4

ت� ّأخر تزويد العائدين بوثائق الهوية وال�سفر لفرتات طويلة.

وينتج عن ال�صعوبات يف �إعادة املهاجرين غري النظاميني ت�شعبات وا�سعة النطاق ،منها ما يلي:
  -1ق ��د تتحمل الدول امل�ضيفة نفق ��ات الإقامة وغريها من النفق ��ات ذات ال�صلة بالأ�شخا�ص الذين
ينتظرون الإعادة؛
 -2قد يتزايد نتيجة لذلك اال�ستياء العام من الهجرة وعمليات الإعادة؛
  -3ع ��دم التم ّكن من تنفيذ عمليات الإعادة ي�ضع �ضغوط ًا على �إدارة تدفقات الهجرة النظامية ،مبا
فيها هجرة جمموعات متنوعة مثل العمال ال�ضيوف وطالبي اللجوء؛
  -4مي ّث ��ل انهي ��ار وف�شل �آلي ��ات الإعادة عامل ج ��ذب رئي�سي� � ًا يف حتفيز املهاجرين غ�ي�ر ال�شرعيني
النظامية—وي�شج ��ع �آخرين على ا�ستغالل النظم
وال�ساع�ي�ن �إىل االلتفاف على قنوات الهجرة
ّ
القائمة وجتريب حظوظهم ،مما يعقد امل�شاكل التي تواجهها البلدان امل�ضيفة؛
 ي�شج ��ع ت�أخري الإع ��ادة �أي�ض ًا املهرب�ي�ن على موا�صل ��ة "الت�سويق" لطرق ووجه ��ات التهريب التي
-5
ّ
ي�ستخدمونها ،فيعر�ض ��ون النا�س ملخاطر ج�سدية ويتك�سبون من الأ�سر واملجتمعات املحلية الأقل
قدرة على حتمل ذلك.

الإعادة وم�سائل احلماية
يف ح ��االت الدول التي تطبق نظم ًا لتحديد و�ضع الالجئني �أو حتديد الأو�ضاع الإن�سانية الأخرى ،تت�ض ّرر
املب ��ادئ الت ��ي تقوم عليها ه ��ذه النظم �إذا مل يكن بالإم ��كان �إعادة �أ�شخا�ص لي�س ��وا بحاجة حلماية �إىل
البلدان التي يحملون جن�سيتها �أو بلدان �إقامتهم االعتيادية� ،أو �إذا طالت عملية الإعادة دون داع ب�سبب
عدم تعاون املعادين و�/أو الدول.
فعل ��ى �سبي ��ل املث ��ال� ،إذا مل تتمك ��ن دولة ما من �إع ��ادة طالب ��ي اللجوء الذي ��ن مل ُتقْبل طلباته ��م ،ف�إنَّ
املخ�ص� ��ص لالجئني املحتاج�ي�ن فع ًال له
ثق ��ة اجلمه ��ور بنظم اللج ��وء �ست�ضع ��ف ،و�سيتعر�ض الدع ��م ّ
للخطر.
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وق ��د ت� ��ؤدي حالة انعدام الثقة تل ��ك �إىل حتفيز الإ�س ��اءات اللفظية واالعتداءات البدني ��ة على الأقليات
العرقية.
و�ستق َّو� ��ض مب ��ادئ اللجوء �أي�ض� � ًا �إذا ُر ّحل �أ�شخا�ص �إىل بل ��دان ال ت�ضمن �سالمته ��م .وميكن �أن يحدث
ه ��ذا عندم ��ا ال تف ��رق الدول ب�ي�ن املجموعات �ضم ��ن تدفقات املهاجري ��ن فتعيد منهم م ��ن هم بحاجة
حقيقي ��ة �إىل احلماي ��ة ،وعندم ��ا تتخذ الق ��رارات والإج ��راءات مبعزل ع ��ن م�سائل احلماي ��ة وامل�سائل
الإن�سانية.

تنفيذ التعاون يف املمار�سة العملية
ميكن �إقامة �أ�شكال تعاون ر�سمية وغري ر�سمية بني الدول ب�ش�أن م�سائل الإعادة .فيمكن و�ضع �آليات غري
ر�سمي ��ة من خالل ات�صاالت �شخ�صي ��ة وحتديد جهات ات�صال فيما بني الأجه ��زة املتناظرة .وتفي هذه
الآليات بالغر�ض يف جميع حاالت �إعادة املهاجرين غري النظاميني ما عدا بع�ض احلاالت الأكرث تعقيد ًا.
وميك ��ن للآلي ��ات الر�سمية �أن تتخذ �شكل مذ ّكرة تفاهم �أو تبادل ملذك ��رات دبلوما�سية �أو اتفاقيات البلد
الثالث الآمن (عندما تقت�ضي الت�شريعات الوطنية ذلك).
و�إذا كان ��ت الرتتيبات غري الر�سمية ال تت�سم بالكفاءة ،فقد يكون التفاقيات الإعادة الثنائية ،التي تي�سر
العودة ال�سريعة والآمنة للأفراد �إىل البلدان التي يحملون جن�سيتها� ،أهمية حمورية يف معاجلة ما يربز
من م�شاكل يف عمليات الإعادة .وتتوقف الرتتيبات مع البلدان الأ�صلية ب�ش�أن �إعادة مواطنيها �إليها على
التعاون فيما بني الدول يف امل�سائل العملية مثل حتديد الهوية و�إثبات وثائق ال�سفر.
وي ��رى كث�ي�ر من ال ��دول �أنَّ االتفاقيات الثنائية مفي ��دة� ،إال �أنَّ دو ًال �أخرى ترى �أنه ��ا زائدة ،نظر ًا لوجود
مب ��ادئ يف القان ��ون ال ��دويل تفر� ��ض عل ��ى الدول قب ��ول ع ��ودة مواطنيها .وي ��رى بع�ض ال ��دول �أنه على
الرغ ��م من وج ��ود اتفاقيات لقب ��ول املهاجرين من جدي ��د �أو �إعادتهم ،فقد يح�ص ��ل ت�أخري يف عمليات
الإعادة.
وق ��د ثب ��ت جدوى التعاون الثنائي يف منع التنقالت غري القانوني ��ة �أو غري املرخ�صة .ومن املهم ،يف هذا
ال�سياق ،موا�صلة التعاون واالت�صاالت فيما بني الدول ب�ش�أن جمموعة من امل�سائل ،مبا فيها تلك املتعلقة
بالإع ��ادة .وميكن للتعاون فيما بني الدول �أن يتخذ �أ�شكا ًال متعددة ،منها تبادل املعلومات مثل املعلومات
ع ��ن احلماية امل�سبقة وم�سائل االجتار وتزوير الوثائق ،وتق ��دمي امل�ساعدة يف منع الهجرة غري القانونية
عن طري ��ق عمليات االعرتا�ض ،مع �ضمان الوفاء بجميع االحتياجات املتعلقة باحلماية .وميكن لكل بلد
�أن يكون نقطة عبور لتنقالت غري قانونية للأفراد �أو هدف ًا للمتجرين واملهربني الذين يح�ضرون العمال
غري القانونيني �أو ي�ستقطبونهم.
ويتوق ��ف جن ��اح �أن�شطة االعرتا�ض عل ��ى تعاون الدول يف م�س�أل ��ة تقا�سم املعلوم ��ات ويف تنفيذ العمليات
امل�شرتك ��ة .وميك ��ن مل�سائل احلماي ��ة �أن ت�شكل م�صدر قل ��ق �أثناء عمليات االعرتا� ��ض .و�إذا مل يكن لدى
ال ��دول �آليات قائمة لتقييم االحتياجات من احلماية ،ميكن ملفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن
ت�ضطل ��ع بدور يف هذا ال�ش�أن ،وينبغي للدول �أن توافق على �آلية لتقييم طلبات احلماية و�أن ت�ضمن توفري
حماية دولية ،عند االقت�ضاء.
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دور املنظمات الدولية
تقر املنظمات الدولية بوجه عام ب�أهمية الإعادة وتبذل ق�صارى جهدها يف دعم وتي�سري العمل التعاوين
للدول ،على م�ستوى كل دولة على حدة �أو على امل�ستوى الثنائي �أو الإقليمي �أو الدويل .وميكن للمنظمات
الدولي ��ة� ،إذا ارت� ��أت من املفيد القيام بذلك� ،أن تي�سر املناق�شات ب�ي�ن الدول حول �آليات ثنائية و�إقليمية
للحوار ب�ش�أن م�سائل الإعادة و�إن�شائها ،وتتيح حمفال لذلك ،كما ميكنها تن�سيق اجلهود الإقليمية.
وميكن للمنظمات الدولية �أن تق ّدم امل�ساعدة بتي�سري املناق�شات ب�ش�أن امل�سائل التالية:
 -1تقا�سم املعلومات؛
 -2تنمية املهارات التقنية؛
�	-3إدارة الهجرة النظامية؛
 -4التفاو�ض ب�ش�أن االتفاقيات؛
 -5الإجراءات االنفرادية التي قد يكون لها نتائج �سلبية على دول �أخرى.
http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:70ZyrTVTVIEJ:www.baliprocess.net/files/
ReturnsProject/Return%2520and%2520International%2520Cooperation%2520_BaliBudapest_2004_.pdf+migrants+return+cooperation&hl=en&gl=uk
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16-6

تبادل املعلومات

تن�ص املادة  10من برتوكول تهريب املهاجرين على ما يلي:
املعلومات
 -1دون م�سا� ��س باملادت�ي�ن  27و 28م ��ن االتفاقية ،وحتقيقا لأهداف ه ��ذا الربوتوكول ،حتر�ص ال ��دول الأطراف،
وبخا�ص ��ة تل ��ك التي لها ح ��دود م�شرتكة �أو التي تقع على ال ��دروب التي يه ّرب عربها املهاجرون ،عل ��ى �أن تتبادل فيما
بينها ،وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخليةَّ � ،أي معلومات ذات �صلة ب�أمور مثل:
(�أ) نقاط االنطالق واملق�صد ،وكذلك الدروب والناقلني وو�سائل النقل ،املعروف �أو امل�شتبه يف �أنها ت�ستخدم
من جانب جماعة �إجرامية منظمة �ضالعة يف ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول؛
(ب) هوي ��ة و�أ�ساليب عمل التنظيمات �أو اجلماعات الإجرامية املنظمة املعروف �أو امل�شتبه يف �أنها �ضالعة يف
ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول؛
(ج) �صح ��ة وثائ ��ق ال�سفر ال�صادرة عن الدولة الط ��رف و�سالمتها من حيث ال�ش ��كل ،وكذلك �سرقة مناذج
وثائق �سفر �أو هوية �أو ما يت�صل بذلك من �إ�ساءة ا�ستعمالها؛
(د) و�سائ ��ل و�أ�سالي ��ب �إخفاء الأ�شخا�ص ونقلهم ،وحتوير وثائق ال�سفر �أو الهوية امل�ستعملة يف ال�سلوك املبينّ
يف املادة  6من هذا الربوتوكول �أو ا�ستن�ساخها �أو حيازتها ب�صورة غري م�شروعة� ،أو غري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة
ا�ستعمالها ،و�سبل ك�شف تلك الو�سائل والأ�ساليب؛
(هـ) اخلربات الت�شريعية واملمار�سات والتدابري الرامية �إىل منع ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول
ومكافحته؛
(و) املعلومات العلمية والتكنولوجية املفيدة لأجهزة �إنفاذ القانون ،بغية تعزيز قدرة بع�ضها البع�ض على منع
ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول وك�شفه والتحري عنه ومالحقة املتورطني فيه.
 -2متتث ��ل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي �أر�سلت تلك املعلومات ي�ضع قيودا
على ا�ستعمالها.

ويتعني على الدول تبادل املعلومات �إما طوع ًا �أو وفق ًا التفاقات وترتيبات قائمة .وال ميكن احل�صول على معلومات عملية
ومعلومات عامة يف غياب قنوات ات�صال ف ّعالة.
وتلخي�ص� � ًا ملقت�ضي ��ات املادة  10من بروتوك ��ول مكافحة تهريب املهاجرين ،يتعني على ال ��دول تبادل املعلومات ب�ش�أن ما
يلي:
 نق ��اط االنطالق واملق�ص ��د ،وكذلك الدروب والناقلون وو�سائل النقل ،املع ��روف �أو امل�شتبه يف �أنها ت�ستخدم
من جانب مه ّربي املهاجرين
هوية و�أ�ساليب عمل مه ّربي املهاجرين
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 �صح ��ة وثائق ال�سفر ال�صادرة عن الدولة الطرف و�سالمتها من حي ��ث ال�شكل ،وكذلك �سرقة مناذج وثائق
�سفر �أو هوية �أو ما يت�صل بذلك من �إ�ساءة ا�ستعمالها
و�سائل و�أ�ساليب �إخفاء الأ�شخا�ص ونقلهم
اخلربات الت�شريعية واملمار�سات والتدابري الرامية �إىل منع تهريب املهاجرين ومكافحته
 املعلومات العلمية والتكنولوجية املفيدة لأجهزة �إنفاذ القانون الالزمة لتعزيز قدرة بع�ضها البع�ض على منع
تهريب املهاجرين وك�شفه والتح ّري عنه
ت�شجع املادة  27من اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
املنظمة الدول على التعاون فيما بينها تعاون ًا وثيق ًا .ولتعزيز
وع�ل�اوة على ذلكّ ،
التعاون الدويل يف هذا املجال ،ينبغي و�ضع نظم �أكرث فعالية لتبادل املعلومات على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
وي ��رد يف الق�سم�ي�ن  16-6و 15-7مزيد من املعلومات عن مو�ضوع تبادل املعلوم ��ات يف �إطار بروتوكول مكافحة تهريب
املهاجرين.

الإطار الت�شريعي لتبادل املعلومات
ال تتطل ��ب عملي ��ة تب ��ادل املعلومات بح ��د ذاتها � َّأي �أح ��كام ت�شريعية حمددة عل ��ى الأرجح .ولكن ،نظ ��را لطبيعة بع�ض
املعلوم ��ات التي ميكن تبادلها ،قد يلزم �إجراء تعديالت على مقت�ضيات ال�سر ّية يف الت�شريعات الداخلية ل�ضمان �إمكان
�إف�شاء تلك املعلومات ،وقد يلزم اتخاذ االحتياطات الالزمة ل�ضمان �أال ت�صل �إىل علم اجلمهور .وميكن �أن ت�شمل تلك
التعديالت �إجراء تغيريات على القوانني املتعلقة بو�سائط الإعالم و�إتاحة املعلومات للجمهور وقوانني ال�سر ّية الر�سمية
وما �شابه ذلك من ت�شريعات ل�ضمان �إقامة توازن بني التكتم على املعلومات و�إف�شائها.
وين�صح ب�إجراء م�شاورات م�سبقة قبل تبادل املعلومات ،وال �سيما عندما تت�سم املعلومات باحل�سا�سية.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
ل ��دى املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية نظام للإ�شعارات املر ّمزة بالألوان يتيح �إبالغ البلدان الأع�ضاء الـ187
بوقائ ��ع مع َّين ��ة .وميكن ا�ستخدام ه ��ذا النظام ك�سالح قوي يف �إنف ��اذ القانون نظر ًا النت�ش ��اره الوا�سع .وميكن
ا�ستخدامه يف �إبالغ الدول عن �أفراد �ضالعني �أو �أ�ساليب م�ستخدمة يف تهريب املهاجرين:
لون الإ�شعار
الأحمر
الأزرق

معنى الإ�شعار
طلب القب�ض على �أحد املطلوبني �أو توقيفه احتياطي ًا بهدف ت�سليمه بناء على �أمر توقيف
طلب توفري معلومات �إ�ضافية عن هوية �شخ�ص ما �أو �أن�شطته غري القانونية فيما يخ�ص
ق�ضية جنائية
حتذيرات �أو معلومات ا�ستخبارية جنائية بخ�صو�ص �أ�شخا�ص ارتكبوا جرائم ويحتمل
معاودة ارتكابهم تلك اجلرائم يف بلدان �أخرى

الأ�صفر

طلب احل�صول على م�ساعدة لتحديد �أماكن �أ�شخا�ص مفقودين ،وبخا�صة من الق�صر،
�أو للم�ساعدة يف حتديد هوية �أ�شخا�ص غري قادرين على التعريف ب�أنف�سهم
طلب معلومات عن جثث غري حمددة الهوية
حتذير �أجهزة �شرطة وهيئات حكومية ومنظمات دولية �أخرى ب�ش�أن مواد خطرة �أو
�أفعال �إجرامية �أو حوادث ت�شكل تهديد ًا حمتم ًال لل�سالمة العامة

الأخ�ضر

الأ�سود
الربتقايل
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�إ�شعار الإنرتبول الربتقايل

يقت�ض ��ي �إ�شعار املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائي ��ة (الإنرتبول) الربتقايل تعميم ًا �سريع� � ًا للمعلومات املتعلقة
بتهريب املهاجري ��ن .فعندما تكت�شف الإنرتبول طريقة عمل جديدة لتهريب املهاجرين ،ت�صدر �أمانتها العامة
�إ�شع ��ار ًا برتقالي� � ًا �إىل جميع البلدان لإعالمها بذلك .وبهذه الطريقة ،ميكن لأجهزة ال�شرطة يف جميع البلدان
امل�ساهم ��ة الدائم ��ة يف حت�سني القدرات الدولية يف جمال مكافحة تهري ��ب املهاجرين .وعندما تعمم معلومات
على امل�ستوى الدويل ،تتمكن البلدان من مكافحة �شبكات التهريب.
ويتعني على الدول املر�سلة للمعلومات والدول املتلقية لها القيام مبا يلي:
معرفة الإجراءات املعمول بها يف الدولة واتباعها
عدم �إر�سال معلومات بطريقة تخرق القوانني الداخلية للدولة املر�سلة
ح�صر ا�ستخدام املعلومات بالطريقة التي تتوافق مع رغبات الدولة املر�سلة للمعلومات
 ال�سعي الدائم الغتنام الفر�ص املتاحة لتبادل املعلومات التي قد ت�ساعد يف �إيقاف تهريب املهاجرين
يف الواليات الق�ضائية الأخرى �أو تعطيلها
والدول املتلقية للمعلومات ملزمة باالمتثال لل�شروط التي ي�ضعها البلد املر�سل على ا�ستخدامها.

( Migration Information Sourceم�صدر املعلومات عن الهجرة)
يق ّدم هذا املوقع ) (Migration Information Sourceالتابع ملعهد �سيا�سة الهجرة �أفكارا جديدة وبيانات موثوقة
م�ستق ��اة من العديد من املنظمات العاملي ��ة واحلكومات ،كما يق ّدم حتلي ًال �شمولي ًا للهجرة الدولية واالجتاهات
يف جمال الالجئني .ويو ّفر هذا املوقع ال�شبكي الفريد �أدوات مفيدة وبيانات حيوية وحقائق �أ�سا�سية عن حركة
تنقل الأ�شخا�ص يف جميع �أنحاء العامل.
ويعر� ��ض موقع  Data Hubالتابع ملعهد �سيا�سة الهجرة �أح ��دث البيانات الوافية عن اجتاهات و�أمناط الهجرة
يف الوالي ��ات املتح ��دة ويف العامل كافة .وتت�ض ّمن �أدوات البحث بيانات عن املولودين يف اخلارج يف كل والية من
الواليات املتحدة ،وخرائط تبني �أماكن وجود ه�ؤالء ،وخريطة الهجرة الدولية ،ور�سوم بيانية وجداول مقارنة،
ودليل التحويالت على م�ستوى العامل ،وبيانات اللجوء.
www.migrationinformation.org

ممار�سات واعدة

تقا�سم املعلومات على امل�ستوى الأقاليمي
الربنام ��ج املعن ��ي بطريق الهجرة يف �شرق �أفريقي ��ا :تعزيز التعاون وتقا�سم املعلوم ��ات واتخاذ مبادرات عملية
م�شرتكة بني البلدان الأ�صلية وبلدان العبور واملق�صد
اله ��دف العام لهذا الربنامج ه ��و تنفيذ �سل�سلة من املبادرات من �أجل الوفاء باالحتياج ��ات املحددة للبلدان الأفريقية
امل�ستهدف ��ة وتلبية طلباته ��ا للح�صول على امل�ساعدة .وقد ُ�ص ّمم امل�شروع لي�ش ّكل ج ��زء ًا �أ�سا�سي ًا من احلوار بني االحتاد
وجه �إىل �سلطات بلدان �شرق �أفريقيا مع الرتكيز اخلا�ص على الدول الأع�ضاء يف الهيئة
الأوروبي و�أفريقيا ،ولذلك فقد ِّ

الأداة  -6التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية

67

احلكومي ��ة الدولي ��ة املعنية بالتنمي ��ة امل�س�ؤولة عن مراقبة احل ��دود ومكافحة الهجرة غري امل�شروع ��ة واالجتار بالب�شر.
والغر� ��ض م ��ن امل�شروع هو تقوية الق ��درات التنظيمية والإدارية لكل واحدة من تلك ال ��دول لإدارة الهجرة وتطوير تلك
املي�سرة وتعطيل ما تقوم به من
القدرات يف جمال جمع املعلومات اال�ستخبارية وحتليلها من �أجل الك�شف عن اجلهات ّ
عمليات تهريب والأن�شطة ذات ال�صلة.
ويه ��دف امل�شروع حتديدا �إىل ما يلي� :إن�ش ��اء مركز وثائقي يعنى مب�سائل الهجرة و�إقامة �شبكة ات�صاالت بني امل�س�ؤولني
ومنتدى دائم ،و�إطالق عملية ت�شاورية �إقليمية لتبادل املعلومات و�أف�ضل املمار�سات ب�ش�أن �إدارة الهجرة؛ وتعزيز قدرات
ال ��دول الإفريقي ��ة امل�ستهدفة و�أمانة الهيئ ��ة احلكومية الدولية املعني ��ة بالتنمية والدول الأع�ض ��اء يف االحتاد الأوروبي
عل ��ى جم ��ع املعلومات اال�ستخبارية اخلا�ص ��ة بالهجرة غري امل�شروعة وحتليلها بهدف حتدي ��د اجلهات املي�سرة وتعطيل
�أن�شطتها؛ وتنظيم حلقتي عمل تقنيتني حول امل�سائل املوا�ضيعية الرئي�سية املتعلقة بالهجرة؛ و�سد الثغرات الرئي�سية يف
الهي ��اكل املعني ��ة ب�إدارة احلدود والهجرة يف املنطقة؛ وتدريب م�س�ؤول�ي�ن يف دول �شرق �أفريقيا على املو�ضوعات التقنية
و�إدارة �سيا�س ��ات الهجرة؛ وتوعي ��ة الأ�شخا�ص الذين قد يفكرون يف الهجرة غري القانونية عرب حمالت دعائية حمددة
الأه ��داف ب�ش�أن خماطر الهجرة غ�ي�ر النظامية؛ وتقييم جدوى تنفيذ عملية م�شرتك ��ة يف بلد �أفريقي لتعطيل الهجرة
غري امل�شروعة.
وملزيد من املعلومات عن هذه املبادرة ،يرجى زيارة املوقع التايل:

www.africa-union.org/root/ua/conferences/2008/mai/sa/12-14mai/igad.htm

تقا�سم املعلومات على امل�ستوى الإقليمي
نظام اليوروبول مللفات العمل التحليلي

يتعه ��د مكت ��ب ال�شرطة الأوروبي (اليوروبول) نظام� � ًا مللفات العمل التحليلي .وهذا النظام ه ��و الو�سيلة الرئي�سية التي
تق� � ّدم اليوروب ��ول من خاللها دعم� � ًا عملياتي ًا وحتليلي ًا للتحقيق ��ات التي جتريها الدول الأع�ض ��اء .ويهدف هذا النظام
�إىل م�ساع ��دة الدول الأع�ضاء على من ��ع ومكافحة �أ�شكال اجلرمية املرتبطة بقيام جماع ��ات �إجرامية منظمة بت�سهيل
دخ ��ول املهاجرين غ�ي�ر النظاميني �إىل االحتاد الأوروبي و�إقامتهم فيه .وي�ستخدم النظ ��ام نهج ًا قائم ًا على "املجموعة
امل�ستهدف ��ة" .واملعلومات عن كيفي ��ة طلب فتح ملف جمموعة م�ستهدفة متاحة بجميع لغ ��ات دول االحتاد الأوروبي عن
طري ��ق وح ��دات اليوروب ��ول الوطنية .وميكن تب ��ادل البيانات العملياتي ��ة وال�شخ�صية فيما بني الأع�ض ��اء يف ملف عمل
حتليل ��ي ،يف ح�ي�ن تت ��وىل اليوروبول م�س�ؤولية الدعم التحليل ��ي .وميكن لأي دولة من خارج االحت ��اد الأوروبي �أو منظمة
دولي ��ة �أن ت�ساهم بتق ��دمي بيانات لإدراجها يف ملف العمل التحليلي ،كما ميكن دعوته ��ا ،وفق ًا ل�شروط خا�صة ،لت�صبح
ع�ضو ًا منت�سبا يف ملف العمل التحليلي .ويجب تقدمي امل�ساهمات يف ملفات العمل التحليلي عن طريق وحدات اليوروبول
الوطني ��ة .وال يج ��ري تبادل البيانات العملياتية املقبولة يف ملف عم ��ل حتليلي �إال فيما بني الأع�ضاء يف ذلك امللف �أو يف
املجموعة امل�ستهدفة املحددة.

املمار�سات الوطنية
الوكالة الكندية للخدمات احلدودية ،املعلومات اال�ستخبارية عن الهجرة غري امل�شروعة

تع ��د �شبك ��ة املعلوم ��ات اال�ستخبارية عن الهجرة عن�ص ��ر ًا هام ًا يف ا�سرتاتيجي ��ة الوكالة الكندي ��ة للخدمات احلدودية
اخلا�صة بالتعامل مع الهجرة غري النظامية �إىل كندا .وت�ستند هذه اال�سرتاتيجية �إىل �آلية التخاذ القرارات قائمة على
املعلوم ��ات اال�ستخبارية تك�شف عن امل�سافرين الذين يكون ��ون على درجة عالية من اخلطورة ً والقيام ،يف الوقت ذاته،
بتي�سري تنقل الزائرين والالجئني واملهاجرين ال�شرعيني.
 موظف ��و برنامج �أمن احل ��دود الكندية :ت�ضم �شبكة املعلومات اال�ستخباري ��ة املعنية بالهجرة  45موظف ًا من
موظف ��ي برنامج �أمن احل ��دود الكندية موزعني يف مواقع رئي�سية يف اخلارج للعم ��ل مع الإدارات احلكومية
الأخرى وال�شركاء الدوليني وهيئات الهجرة و�أجهزة �إنفاذ القانون املحلية و�شركات الطريان على مكافحة
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الهج ��رة غري النظامية ،مبا فيها تهريب الأ�شخا�ص واالجتار بهم .وقد �أ�سفر عمل ه�ؤالء املوظفني عن بلوغ
مع� � ّدل االعرتا� ��ض  72يف املائة يف عام  ،2003مبعنى �أنَّ  72يف املائة م ��ن جمموع الأ�شخا�ص الذين حاولوا
ال�سف ��ر �إىل كن ��دا جو ًا با�ستخدام وثائق �سفر غري �سليمة (�أكرث م ��ن � 6 400شخ�ص) اعترُ �ض �سبيلهم قبل
الو�صول �إىل كندا .وعالوة على ذلك ،فقد حافظ ه�ؤالء املوظفون على تدفق م�ستمر للمعلومات اال�ستخبارية
الرئي�سية مما يتيح تعزيز هذا الربنامج على نحو م�ستمر.
www.cbsa-asfc.gc.ca/media/facts-faits/030-eng.html

مركز �إدارة الهجرة واملعلومات عنها ،مايل

ج ��اء �إن�ش ��اء مرك ��ز �إدارة الهجرة واملعلومات عنه ��ا كثمرة للتعاون بني حكومة م ��ايل واملفو�ضية الأوروبي ��ة بغية �إيجاد
حل ��ول لظاه ��رة الهجرة .ويهدف املركز �إىل م�ساعدة مايل يف و�ضع �سيا�سة للهجرة تعالج �شواغل املهاجرين املحتملني
واملهاجرين العائدين واملاليني املقيمني يف اخلارج.

www.cigem.org
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االتفاقات �أو ترتيبات التعاون الأخرى

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
تن�ص املادة  17من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين على ما يلي:

االتفقات والرتتيبات
تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات ثنائية �أو �إقليمية �أو ترتيبات تنفيذية �أو مذكرات تفاهم ت�ستهدف ما يلي:
(�أ) حتديد �أن�سب و�أجنع التدابري ملنع ومكافحة ال�سلوك املبينَّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول؛ �أو
(ب) تعزيز �أحكام هذا الربوتوكول فيما بينها.

الغر�ض من التدابري املن�صو�ص عليها يف هذا الربوتوكول الوفاء باحلد الأدنى من املعايري العاملية.
وراع ��ى وا�ضع ��و التدابري حتديدا احلاالت التي ترغ ��ب فيها بع�ض الدول يف تنفيذ تدابري �أك�ث�ر تف�صيال ،وال �سيما من
�أج ��ل الت�صدي للم�شاكل النا�شئة ح�صرا يف �سياقات ثنائي ��ة �أو �إقليمية مع ّينة� ،أو للم�شاكل التي تعترب �شديدة اخلطورة
يف هذه ال�سياقات.
فعل ��ى �سبي ��ل املثال ،قد ترى دولتان طرفان لديهما م�شكلة معينة تتعلق بالتهري ��ب عرب حدودهما �أنَّ من املنا�سب و�ضع
معاهدة �أو ترتيبات ثنائية لت�سريع عجلة التعاون بينهما ،فيما قد تتمكن الدول التي تطبق نظما قانونية مت�شابهة ،من
مب�سطة لال�ستفادة من هذا اجلانب .وتتباين املتطلبات القانونية �أو
قبيل املوجودة منها يف �أوروبا ،من اتخاذ �إجراءات ّ
الت�شريعي ��ة لتنفيذ ه ��ذا احلكم—غري الإلزامي— من بل ��د �إىل �آخر .وال�سلطة الت�شريعي ��ة �أو التنفيذية �ضرورية يف
بع� ��ض احل ��االت لالنخراط يف حمادثات �أو مفاو�ضات معينة ،يف حني �أنَّ الت�شريعات قد ال تلزم يف غريها من احلاالت
�إال للت�صديق على املعاهدة الناجتة عن تلك املحادثات �أو املفاو�ضات �أو �إقرارها �أو لتنفيذها يف القانون املحلي.
والق�صد من عبارة "اتفاقات �أو ترتيبات تنفيذية" هو �إتاحة خيارات ترتاوح بني معاهدات قانونية ر�سمية واتفاقات �أو
ترتيبات �أقل ر�سمية.

َمرجع ُمق َ
رتح

االتف ��اق [الثنائي] النموذجي للتعاون بني �أجهزة ال�شرطة اخلا� ��ص ّ
باملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
(الإنرتبول)
و�ضع ��ت ّ
املنظم ��ة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتب ��ول) اتفاقا منوذجيا للدول الأع�ض ��اء فيها ب�ش�أن التعاون
ب�ي�ن �أجه ��زة ال�شرطة تطلعا منه ��ا �إىل توثيق عرى التعاون بني ه ��ذه الدول .وعلى الرغم م ��ن �صياغة االتفاق
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النموذجي على �شكل اتفاق ثنائي ،ف�إنَّ بالإمكان ا�ستخدامه بو�صفه اتفاقا �إقليميا بعد �إدخال بع�ض التعديالت
عليه.
وي�شجع التعاون على �أو�سع نطاق ممكن،
وين�ص هذا االتفاق النموذجي على عدد من �أ�ساليب التعاون املختلفة ّ
غ�ي�ر �أنه �صيغ بطريق ��ة تتيح املجال �أمام تكييف �إط ��اره العام من جانب الدول الراغب ��ة يف تقييد �سبل تنفيذ
التع ��اون (بو�سائل مثل �إغفال الأحكام الت ��ي تتناول حتديدا �أ�ساليب حت ّر خا�ص ��ة) �أو �أ�س�س التعاون (بو�سائل
م ��ن قبيل و�ضع قائم ��ة �شاملة باجلرائم امل�شمولة باالتفاق) �أو كل من �سبل تنفيذ التعاون والأ�س�س التي ي�ستند
�إليها.
ويت�ض ّمن االتفاق النموذجي مالحظات تف�سريية ب�ش�أن كل مادة لت�سهيل فهم الأحكام املقرتحة وتعديلها.
واالتفاق متاح على العنوان التايل:
.www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp

ممار�سات واعدة
ممار�سات التعاون الواعدة على امل�ستوى الأقاليمي
ّ
املنظمة اال�ست�شارية القانونية الآ�سيوية-الأفريقية

ّ
ج ��اءت ّ
(املنظمة) ثمرة م�ؤمت ��ر باندونغ الذي ُع ِق ��د ب�إندوني�سيا
املنظم ��ة اال�ست�شارية القانوني ��ة الآ�سيوية-الأفريقي ��ة
يف ني�سان�/أبري ��ل  .1955وم ��ن بني �أغرا�ض هذه ّ
املنظم ��ة �أن تكون مبثابة منتدى للتع ��اون الآ�سيوي-الأفريقي ولتبادل
املعلومات عن امل�سائل القانونية.

�شجع ��ت ال ��دول الأع�ض ��اء ،مبوج ��ب قراره ��ا امل� ��ؤ ّرخ � 20آب�/أغ�سط�س 2009
ويف دورة املنظم ��ة الثامن ��ة والأربع�ي�نّ ،
املتعل ��ق بعق ��د اجتم ��اع ا�ستثنائي ب�ش� ��أن الهج ��رة العابرة للح ��دود الوطنية :االجت ��ار بالأ�شخا�ص وتهري ��ب املهاجرين
) ،(AALCO/RES/48/SP1على ما يلي:
�أن ت�صادق على اتفاقية مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة والربوتوكوالت امللحقة بها وتن�ضم �إليها
 �أن تنظ ��ر يف عق ��د اجتماعات �إقليمية و�أقاليمي ��ة من �أجل تن�سيق اجلهود املبذول ��ة ملكافحة االجتار بالب�شر
وتهريب املهاجرين على حد �سواء
 �أن تتن ��اول هذه الق�ضايا م ��ن منظور مراعاة حقوق الإن�سان مع الرتكيز على حماية �ضحايا االجتار بالب�شر
واملهاجرين امله َّربني وم�ساعدتهم
وع�ل�اوة عل ��ى ذلك� ،أعط ��ت ّ
املنظمة توجيهات �إىل الأمانة ب� ��أن تر�صد ما يطر�أ من تطورات ب�شـ� ��أن التو�صيات الواردة
�أع�ل�اه وتق� � ّدم تقارير عنها ،وك ّلفت الأمني العام ب�أن ي�ش ّكل جلنة مفتوحة باب الع�ضوية من اخلرباء لإجراء درا�سة عن
ال�سب ��ل والو�سائل الكفيل ��ة بتعزيز امل�ساعدة القانونية املتبادلة بني الدول الأع�ض ��اء يف امل�سائل اجلنائية ،و�أدرجت هذا
البند يف جدول الأعمال امل�ؤقت لدورتها التا�سعة والأربعني.
وملزيد من املعلومات عن ّ
املنظمة اال�ست�شارية القانونية الآ�سيوية-الأفريقية ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.aalco.int
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الإعالن امل�شرتك بني �أفريقيا و�أوروبا ب�ش�أن الهجرة والتنمية
طرابل�س 22 ،و 23ت�شرين الثاين/نوفمرب 2006

اتفقت الدول املوقعة على الإعالن من كلتا القارتني على توثيق ُعرى التعاون فيما يتعلق بامل�سائل التالية:
 -1الهجرة والتنمية
 -2التحديات املاثلة �أمام �إدارة �ش�ؤون الهجرة
 -3ال�سالم والأمن
 -4املوارد الب�شرية وهجرة الأدمغة
 -5االهتمام بحقوق الإن�سان ورفاه الفرد
 -6تقا�سم املمار�سات الف�ضلى
 	-7فر�ص الهجرة النظامية
 -8الهجرة غري ال�شرعية �أو غري النظامية
 -9حماية الالجئني
ويف م ��ا يل ��ي بع�ض ن الأهداف التي تلتزم الدول املو ّقعة على الإعالن ببلوغها فيما يتعلق بالهجرة غري ال�شرعية �أو غري
النظامية:
تقدمي الدعم للبلدان الأ�صلية وبلدان العبور يف جمال بناء القدرات امل�ؤ�س�سية
تعزيز اجلهود الرامية �إىل جترمي �أن�شطة االجتار والتهريب ومعاقبة مرتكبيها
 التعاون يف جميع املجاالت ،مبا يف ذلك �إعادة املهاجرين غري القانونيني �إىل بلدانهم الأ�صلية وقبولهم فيها
جمددا
التعاون على و�ضع تدابري ملراقبة احلدود
التعاون على �شن حمالت �إعالمية لتوعية املع ّر�ضني خلطر الهجرة غري ال�شرعية واال�ستغالل بهذا اخلطر

الإعالن امل�شرتك لرابطة �أمم جنوب �شرق �آ�سيا وال�صني ب�ش�أن التعاون يف جمال الق�ضايا الأمنية غري
التقليدية

يف  4ت�شري ��ن الثاين/نوفم�ب�ر  ،2002اجتمع ر�ؤ�س ��اء دول وحكومات كل م ��ن جمهورية �إندوني�سيا وب ��روين دار ال�سالم
ومملكة تايلند وجمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية وجمهورية �سنغافورة وجمهورية ال�صني ال�شعبية وجمهورية الفلبني
وجمهورية فييت نام اال�شرتاكية ومملكة كمبوديا وماليزيا واحتاد ميامنار يف م�ؤمتر القمة ال�ساد�س للرابطة وال�صني.
وعقد امل�شاركون يف امل�ؤمتر العزم على موا�صلة تعزيز التعاون وتر�سيخه يف جمال الق�ضايا الأمنية غري التقليدية.
وفيما يلي ما ورد من �أولويات حمددة ب�ش�أن تعزيز التعاون:
 -1تتمث ��ل �أولوي ��ات التعاون يف املرحلة الراهنة يف مكافحة االجتار باملخ ّدرات غ�ي�ر امل�شروعة وتهريب الأ�شخا�ص،
مب ��ا فيه االجت ��ار بالن�ساء والأطف ��ال ،والقر�صنة البحري ��ة ،والإرهاب ،وتهري ��ب الأ�سلحة ،وغ�سل الأم ��وال ،واجلرائم
االقت�صادية الدولية واجلرائم احلا�سوبية؛
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ُي�ستند �إىل تر�سيخ التعاون الثنائي واملتع ّدد الأطراف القائم يف حتقيق ما يلي:

(�أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

تعزيز تبادل املعلومات؛
تعزيز تبادل املوظفني والتدريب وتعزيز بناء القدرات؛
توثيق ُعرى التعاون العملى ب�ش�أن الق�ضايا الأمنية غري التقليدية؛
تعزيز البحوث امل�شرتكة حول الق�ضايا الأمنية غري التقليدية؛
ا�ستك�شاف جماالت وطرائق �أخرى للتعاون.

وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.aseansec.org/13185.htm :

احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر الأبي�ض املتو�سط

من ��ذ �إن�ش ��اء املركز ال ��دويل لتطوير �سيا�سات الهج ��رة (املركز الدويل) وه ��و عاكف على امل�شارك ��ة م�شاركة كبرية يف
�إن�ش ��اء وتطوي ��ر هي ��اكل ا�ست�شارية غري ر�سمي ��ة ومرنة ي�شارك فيها موظف ��و �ش�ؤون الهجرة العامل ��ون يف الدول املوفدة
ودول العب ��ور وال ��دول امل�ضيفة ،وذلك به ��دف منع الهجرة غري النظامي ��ة وتهيئة الظروف املواتي ��ة للهجرة ال�شرعية.
تق�صي �إمكانية �إقامة هذا احل ��وار غري الر�سمي ب�ش�أن معاجلة الق�ضايا
وت ��وىل املرك ��ز الدويل يف الفرتة ّ 2003-2002
املت�صلة بالهجرة العابرة يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط يف �إطار امل�شروع املعنون "�إقامة حوار حكومي دويل
ب�ش�أن ق�ضايا الهجرة يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط" ،واملم ّول جزئيا من املفو�ضية الأوروبية .وجتاوزت نتائج هذه
املرحل ��ة اال�ستك�شافي ��ة التوقعات ،ودعت ال ��دول امل�شاركة فيها �إىل موا�صلة هذا احلوار من خ�ل�ال �إقامة احلوار ب�ش�أن
الهجرة العابرة يف البحر الأبي�ض املتو�سطُ ،
وط ِلب من املركز الدويل �أن يكون مبثابة �أمانة هذا احلوار.

اجلهات امل�شاركة يف احلوار
ت�شم ��ل البل ��دان امل�شاركة يف احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر الأبي� ��ض املتو�سط ،الدول العربية ال�شريكة الواقعة
على اجلانبني اجلنوبي وال�شرقي حلو�ض املتو�سط� ،أال وهي تون�س واجلزائر وليبيا و�سوريا ولبنان وم�صر واملغرب ،وعلى
ال�ضف ��ة ال�شمالي ��ة للمتو�سط ،الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،وكذلك تركي ��ا و�سوي�سرا والرنويج والدول الأوروبية
ال�شريك ��ة .وي�شارك �أي�ضا يف احلوار كل من �أ�سرتالي ��ا ب�صفة مراقب ،ومركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات
امل�سلح ��ة ،ومكتب ال�شرط ��ة الأوروبي (اليوروبول) ،واملفو�ضي ��ة الأوروبية ،والوكالة الأوروبي ��ة لإدارة التعاون العملياتي
عل ��ى احلدود اخلارجية لل ��دول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروب ��ي (برنامج فرونتيك�س) ،والأمان ��ة العامة ملجل�س االحتاد
الأوروب ��ي ،وامل�ش ��اورات احلكومية الدولية املتعلقة ب�سيا�س ��ات اللجوء والالجئني والهجرة يف �أوروب ��ا و�أمريكا ال�شمالية
واملنظم ��ة الدولية لل�شرط ��ة اجلنائية (الإنرتب ��ول)ّ ،
و�أ�سرتالي ��اّ ،
واملنظمة الدولي ��ة للهجرة ،وجامعة ال ��دول العربية،
واملب ��ادرة الإقليمية اخلا�ص ��ة بالهجرة واللجوء والالجئني ،واللجن ��ة االقت�صادية واالجتماعية لغرب ��ي �آ�سيا ،ومفو�ضة
الأمم املتحدة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ،ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية ،وكذلك �شبكة �أودي�سيو�س.
ومن املواظبني على امل�شاركة يف احلوار م�س�ؤولون من وزارات الداخلية ودوائر اال�ستخبارات والأمن ووزارات اخلارجية
ووكاالت التنمية.
مبادئ احلوار التوجيهية
ينبغ ��ي �أن تت�س ��م مب ��ادئ احلوار التوجيهية بطاب ��ع حكومي دويل وغري ر�سم ��ي وت�ستجيب الهتمامات ال ��دول .و ُيق�صد
بالطاب ��ع احلكومي الدويل تركي ��ز احلوار على اهتمامات الأطراف الفاعلة من الدول عل ��ى خمتلف امل�ستويات ،ابتدا ًء
م ��ن امل�ست ��وى التقني وانتها ًء بامل�ستوى ال�سيا�سي .وهذا احل ��وار يف حد ذاته ذو طابع غري ر�سمي وغري ملزم متاما ،لذا
فهو يتيح املجال �أمام تبادل مفتوح للآراء ميكن مبوجبه الوقوف على العديد من وجهات النظر واالعرتاف بها .وتثبت
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التجرب ��ة �أنَّ مبق ��دور هذا املنتدى غري الر�سمي للحوار �أن ي�سهم ب�شكل كبري يف عملية ت�شكيل �آراء امل�س�ؤولني يف الدولة،
موجهة نحو تبديد املخاوف
و�أن يع� �زّز عقد جل�سات ح ��وار وعمليات ذات طابع ر�سمي �أكرث .و�أخري ًا ،ف�إنَّ عملية احلوار ّ
احلقيقية واحلالية التي تواجهها الدول ال�شريكة ،ما يعني �أنها تر ّكز على امل�سائل واملوا�ضيع امله ّمة فعال بالن�سبة لهذه
الدول.

�سياق ال�سيا�سة العامة
تهدف عملية احلوار �إىل دعم اجلهود املبذولة حاليا على امل�ستويني الدويل والإقليمي وامل�ستوى دون الإقليمي يف كل من
�أفريقي ��ا وال�ش ��رق الأو�سط و�أوروبا .وحتقيقا لهذه الغاية ،ف�إنَّ عملية احلوار تتبع توجيهات املبادئ التوجيهية الرئي�سية
اخلا�صة باالحتاد الأوروبي ب�ش�أن ال�سيا�سة العامة ،مثل �سيا�سة اجلوار الأوروبية وبرنامج الهاي وتدابري الدعم املتخذة
يف �إط ��ار ال�شراكة الأوروبي ��ة املتو�سطية وا�ستنتاجات جمل�س االحتاد الأوروبي ،وخ�صو�صا النهج العاملي ب�ش�أن الهجرة،
ف�ضال عن التوجيهات امل�ست�شفة من عملية الرباط وتو�صيات طرابل�س .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنَّ امل�شاركة املنتظمة يف
اجتماعات تُعقد يف �سياق منتديات �أخرى ،كعملية ال�شراكة الأوروبية-املتو�سطية ،واحلوار  5+5ب�ش�أن الهجرة يف غرب
املتو�س ��ط واجتماعات التعاون بني �أفريقيا و�أوروبا ،هي م�شارك ��ة مت ّكن عملية احلوار ،عرب �أمانتها ،من �أن تتقا�سم مع
�سائ ��ر ال�شركاء ما يطرحه م ��ن �آراء ويتو�صل �إليه من نتائج ويكفل فعالية التن�سيق والتعاون يف ما يجريه من مناق�شات
ويق ّدمه من مبادرات مع ه�ؤالء ال�شركاء .و�أخريا ،ف�إنَّ عملية احلوار حترتم بالكامل جميع ال�صكوك القانونية الدولية
ذات ال�صل ��ة يف مي ��دان حق ��وق الإن�سان وحماية الالجئ�ي�ن ،وتتعهد بتعزيز تطبي ��ق هذه ال�صكوك ،ف�ض�ل�ا عن توليها
مكافحة االجتار والتهريب.
�صك الدعم
دعم ��ا للدول الأع�ضاء يف احلوار ب�ش�أن الهجرة العاب ��رة يف البحر الأبي�ض املتو�سط وت�سهيال لعمليات تبادل املعلومات،
ف� ��إنَّ املركز ال ��دويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ومكت ��ب اليوروبول وبرنامج فرونتيك�س ا�شرتك ��وا يف عام  2007يف و�ضع
اخلريط ��ة التفاعلية امل�سماة  MTM i-Mapب�ش�أن طرق الهجرة غ�ي�ر النظامية وتدفقاتها يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط
ومنطقة حو�ض املتو�سط .وملزيد من املعلومات عن هذه اخلريطة ،انظر الق�سم  2من الأداة .4
ويح�صل احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف املتو�سط على دعم مايل من العديد من الدول امل�شاركة ولغات العمل فيه هي
الإنكليزية والعربية والفرن�سية.
امل�صدر.www.imap-migration.org/pages/en/whatismtm.php :

وملزي ��د من املعلومات ع ��ن احلوار ب�ش�أن الهجرة العابرة يف البحر الأبي�ض املتو�س ��طُ ،يرجى زيارة موقع املركز الدويل
لتطوير �سيا�سات الهجرة على العنوان التايل.www.icmpd.org :
ووثيق ��ة العم ��ل التي حتمل عن ��وان" :وثيقة عمل ال ��دول العربية والأوروبي ��ة ال�شريكة ب�ش� ��أن الإدارة امل�شرتكة لتدفقات
الهجرة املختلطة" متاحة على العنوان التايل:
.www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/MTM/FINAL_Working-Doc_Full_EN.pdf

ممار�سات التعاون الإقليمي الواعدة

معاهدة االحتاد الأوروبي� :أحكام ب�ش�أن تعاون ال�شرطة مع ال�سلطات الق�ضائية يف امل�سائل اجلنائية
تدع ��و �أح ��كام معاهدة االحتاد الأوروبي ب�ش�أن التعاون يف امل�سائل اجلنائي ��ة �إىل توثيق عرى التعاون بني قوات ال�شرطة
و�سلط ��ات اجلمارك والق�ض ��اء وغريها من ال�سلطات املخت�ص ��ة يف الدول الأع�ضاء لغر�ض من ��ع اجلرمية ومكافحتها،
�سواء ب�صورة مبا�شرة �أو عن طريق مكتب ال�شرطة الأوروبي.
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ون�ص الأحكام املتعلقة بتعاون ال�شرطة مع ال�سلطات الق�ضائية يف امل�سائل اجلنائية متاح على العنوان التايل:
.http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre107.html

اجتماع ر�ؤ�ساء �أجهزة ال�شرطة يف ّ
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا :بيان بروك�سل
( 24ت�شرين الثاين/نوفمرب )2006

تو�صل �إليه ��ا امل�شاركون يف اجتماع ر�ؤ�ساء �أجهزة ال�شرطة يف ّ
منظم ��ة الأمن والتعاون يف �أوروبا
فيم ��ا يل ��ي النتائج التي ّ
فيما يخ�ص التعاون بني دوائر ال�شرطة الوطنية على مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة:
 �أ ّكدوا من جديد عزمهم على تكثيف اجلهود الرامية �إىل مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة واتخاذ تدابري ملوا�صلة
التعاون وتعزيزه يف هذا امليدان
 �ش� � ّددوا عل ��ى احلاج ��ة �إىل �أ�سا�س قان ��وين �صريح ك�ش ��رط �أ�سا�سي م�سبق لتع ��اون ال�شرطة عل ��ى ال�صعيد
احلكومي الدويل
 �ش� � ّددوا عل ��ى الأهمي ��ة احلا�سمة لتبادل املعلوم ��ات بني الوكاالت املك ّلف ��ة ب�إنفاذ القان ��ون ،و�أ�شاروا يف هذا
ال�سي ��اق �إىل دور حماية البيانات وجتهيزه ��ا و�سن ت�شريعات ف ّعالة ووا�ضحة ب�ش�أن احلفاظ على خ�صو�صية
البيانات وتكامل الإجراءات القانونية
 �س ّلم ��وا ب�ضرورة التعاون الف ّعال فيم ��ا بني املوظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القان ��ون واملدعني العامني على م�ستوى
دويل
 �أك ّدوا جمددا �أنَّ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية هي ال�صك الدويل الأ�سا�سي
ملكافح ��ة اجلرمية َّ
املنظمة ،ودعوا �إىل موا�صلة التعاون وتعزيزه م ��ع الدول الأطراف ومكتب الأمم املتحدة
املعني باملخ ّدرات واجلرمية (املكتب) ل�ضمان تنفيذه بالكامل وبال�شكل ال�صحيح
 �أق� � ّروا ال ��دور الرئي�سي ّ
ملنظم ��ة الإنرتبول ،و�ش� � ّددوا على �ض ��رورة �أن ت�ستفيد قوات ال�شرط ��ة الوطنية من
الإمكانات التي تتيحها قواعد بيانات الإنرتبول و�أدواتها العملية بالكامل
�س ّلموا بالدور الرئي�سي للمكتب وغريه من ّ
املنظمات الدولية والإقليمية

وبيان بروك�سل متاح بالإ�سبانية والأملانية والإنكليزية والإيطالية والرو�سية والفرن�سية على العنوان التايل:
.www.osce.org/spmu/documnts.html

اتفاقية التعاون بني �أجهزة ال�شرطة يف جنوب �شرق �أوروبا

�أبرمت كل من �ألبانيا والبو�سنة والهر�سك وجمهورية مقدونيا اليوغو�سالفية �سابقا ومولدوفا ورومانيا و�صربيا واجلبل
الأ�س ��ود اتفاقا لتعزيز التعاون وامل�ساع ��دة املتبادلة بني �أجهزة ال�شرطة فيما يتعلق بامل�صالح الأمنية امل�شرتكة .وعالوة
عل ��ى تداب�ي�ر التعاون العام ��ة ،تتناول االتفاقية م�سائ ��ل حمددة ،ت�شمل تب ��ادل املعلومات و�ضباط االت�ص ��ال والتدريب
واملراقب ��ة ع�ب�ر احلدود والتحقيقات ال�سرية وفرق التحقيق امل�شرتكة والتع ��اون عرب احلدود .وقد ُو ِّقعت االتفاقية يف 5
�أيار/مايو .2006
ون�ص االتفاقية متاح على العنوان التايل:

.www.eu2006.at/de/News/information/SEE_Police_Convention_270406_Final_text.pdf

فريق كبار اخلرباء املعني باجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ("فريق ليون التابع ملجموعة الثمانية")

تعك ��ف جمموعة الثمانية على التعاون يف الت�صدي للجرائ ��م الدولية منذ انعقاد م�ؤمتر قمتها لعام  .1995وفريق ليون
ه ��و عب ��ارة عن فري ��ق م�ؤ ّلف من كبار اخل�ب�راء املك ّلفني بتعزيز �إنفاذ القان ��ون والتعاون الق�ضائي .وق ��د ُط ِلب من هذا
الفري ��ق �أن ي�ستعر�ض االتفاقات والآليات الدولية ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية وي�ساعدها ويقدم
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تو�صي ��ات لتعزيزه ��ا .وبذا قدم فريق ليون  40تو�صية عملية ُن ِّقحت يف ع ��ام  2002لت�صبح "تو�صيات جمموعة الثمانية
ب�ش� ��أن اجلرمي ��ة العابرة للحدود الوطني ��ة" ،وهي ت�شمل مبادئ وممار�س ��ات ف�ضلى و�إجراءات متث ��ل التزام جمموعة
الثمانية بتح�سني ما تتخذه من تدابري للت�صدي للجرمية ّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وفيم ��ا يل ��ي ن�ص الباب جيم من "تو�صي ��ات جمموعة الثمانية ب�ش� ��أن اجلرمية العابرة للحدود الوطني ��ة" الذي يتناول
اجلرائم املت�صلة بالهجرة:
 -1نحيط علما ب�ضلوع ع�صابات اجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود الوطنية يف تهريب الأ�شخا�ص واالجتار
به ��م ،وننا�شد جميع ال ��دول �أن تتخذ تدابري ملكافحة ه ��ذه اجلرائم و�أن تتعاون بالكامل عل ��ى جميع امل�ستويات.
ون�ؤي ��د توقيع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني بها ملكافحة
تهريب الب�شر واالجتار بهم ،وامل�صادقة عليها وتنفيذها ،بو�صفها و�سيلة لبلوغ هذا الهدف.
ن�شجع الدول على جترمي تهريب املهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص ،ونهيب بها �أن تعزّز تدابري مراقبتها
-2
ّ
ُ�شجع الدول الأع�ضاء �أي�ضا على م�ساعدة غريها
وحت�سن وثائق ال�سفر ووثائق الهوية ال�صادرة عنها .وت َّ
للح ��دود ّ
ّ
م ��ن الدول يف حت�سني وثائقها لت�صب ��ح ممتثلة ملعايري وتو�صيات منظمة الطريان املدين الدويل وعلى ا�ستحداث
و�سائ ��ل ت�ستخدمه ��ا ،عند اللزوم ،الكت�شاف الوثائق املز ّورة �أو امل�ستعملة بط ��رق احتيالية ومل�صادرة هذه الوثائق
و�إعادتها �إىل الدولة التي �أ�صدرتها.
 -3عل ��ى ال ��وكاالت املك ّلف ��ة ب�إنفاذ القانون ودوائ ��ر الهجرة وال�سلط ��ات املعنية ب�إ�صدار ج ��وازات ال�سفر
وال ��وكاالت ذات ال�صل ��ة �أن تتعاون يف مكافح ��ة �أن�شطة امله ِّربني واملتجرين ،وال �سيم ��ا يف جمال تبادل املعلومات
ع ��ن حت ��ركات مرتكبي اجلرمية َّ
املنظمة عرب احل ��دود الوطنية ،ويف اتخاذ تدابري �أخرى ق ��د ت�ستخدمها الدول
�شرع ��ا للقب�ض عل ��ى امله ِّربني واملتجرين ،ويف منع املجرمني من الدخول �إىل �أرا�ضيها وا�ستغاللها لتنفيذ �أن�شطة
�إجرامية ،وو�ضع �آليات واتفاقات لتنفيذ عمليات تبادل املعلومات هذه ،ويف �إجراء التحقيقات اجلنائية .وينبغي
للدول �أي�ضا �أن تكفل فعالية هذه القدرات يف ردع الإرهابيني وك�شف حتركاتهم.
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/crime/structures/fsj_crime_structures_en.htm

مركز جاكرتا للتعاون يف �إنفاذ القانون

ن�ش ��ئ مرك ��ز جاكرتا للتع ��اون يف �إنفاذ القانون ،الكائ ��ن يف �أكادميية ال�شرط ��ة الوطنية ب�إندوني�سي ��ا ،بو�صفه مبادرة
�أُ ِ
ثنائي ��ة م ��ع حكومة �أ�سرتاليا .وهو مك ّلف مبه ّمة بناء القدرات والدعم التنفيذي يف جمال تعزيز التعاون وت�شجيع زيادة
االت�صال مع املوظفني الإقليميني املك ّلفني ب�إنفاذ القانون وفيما بينهم ب�ش�أن مكافحة اجلرمية العابرة للحدود الوطنية
يف عم ��وم �أرج ��اء منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ .والغاية من مرك ��ز جاكرتا هو الإ�سهام يف تعزيز قدرات �إنفاذ القانون
عل ��ى امل�ست ��وى الإقليمي بغية �إدارة التحقيقات يف اجلرمية العابرة للح ��دود الوطنية يف عدة واليات ق�ضائية باملنطقة.
ومن بني ا�سرتاتيجيات املركز ما يلي:
تعزيز القدرة على الت�صدي للجرمية يف جمال �إنفاذ القانون
تعزيز القدرات التحقيقية
 الإ�سه ��ام يف تنمي ��ة مهارات �أجه ��زة اال�ستخب ��ارات اجلنائية وقدراتها عل ��ى نطاق �أو�سع م ��ن �أجل تقا�سم
املعلومات اال�ستخبارية عن الق�ضايا اجلنائية وتبادلها
توثيق عرى ال�شراكات وال�شبكات املحلية والدولية لإنفاذ القانون
وملزيد من املعلومات عن مركز جاكرتا ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.jclec.com/
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فرقة العمل املعنية باجلرمية َّ
املنظمة يف منطقة بحر البلطيق
الهدف الرئي�سي من تعاون �أع�ضاء فرقة العمل هو تقلي�ص م�ستوى اجلرمية َّ
املنظمة يف منطقة بحر البلطيق .وبالإ�ضافة
�إىل ذل ��ك ،تهدف فرق ��ة العمل �إىل التقليل لأدنى حد من ازدواجية اجلهود املبذول ��ة وتوجيه تدفق املعلومات عرب قناة
واح ��دة م�شرتكة عندما يتعلق الأمر باملعلوم ��ات اال�ستخبارية .وفرقة العمل هذه هي عبارة عن منتدى ملناق�شة وجهات
النظر الإقليمية ب�ش�أن م�سائل معينة على م�ستوى االحتاد الأوروبي وعلى ال�صعيد الدويل.
www.bstf.org/

الفري ��ق العامل التاب ��ع ّ
ملنظمة التعاون االقت�صادي ملنطقة البحر الأ�سود املعن ��ي بالتعاون يف مكافحة اجلرمية،
وبالأخ�ص �أ�شكال اجلرمية َّ
املنظمة

يف  25حزيران/يوني ��ه  ،1992ق ��ام ر�ؤ�س ��اء دول وحكوم ��ات �أحد ع�ش ��ر بلدا هي رو�سي ��ا و�أذربيجان و�أرميني ��ا و�ألبانيا
و�أوكرانيا وبلغاريا وتركيا ومولدوفا وجورجيا ورومانيا واليونان ،بتوقيع �إعالن م�ؤمتر قمة ا�إ�سطنبول وبيان البو�سفور،
ليتيحوا بذلك املجال �أمام �إن�شاء ّ
منظمة التعاون االقت�صادي ملنطقة البحر الأ�سود.
www.bsec-organization.org

ّ
منظمة التعاون الإقليمي بني ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف اجلنوب الأفريقي

منظمة التعاون الإقليمي بني ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف اجلنوب الأفريقي ّ
ّ
منظمة دولية م�ستقلة لل�شرطة يف اجلنوب الأفريقي،
تقي ��م ات�ص ��االت وثيقة مع ّ
منظمة الإنرتب ��ول .والدول الأع�ضاء فيها ه ��ي �أنغوال وبوت�سوانا وجمهوري ��ة تنزانيا املتحدة
وجنوب �أفريقيا وزامبي ��ا وزمبابوي و�سوازيلند ولي�سوتو ومالوي وموري�شيو�س وموزامبيق وناميبيا .وفيما يلي الأهداف
الد�ستورية ّ
للمنظمة:
 -1ت�شجي ��ع التعاون وتعزي ��زه و�إدامته وتدعيم ا�سرتاتيجي ��ات م�شرتكة لإدارة جهود مكافح ��ة جميع �أ�شكال
اجلرائم العابرة للحدود واجلرائم ذات ال�صلة التي تخ ّلف �آثارا �إقليمية؛
�  -2إع ��داد ون�ش ��ر املعلومات ذات ال�صل ��ة بالأن�شطة الإجرامية ،ح�سب اللزوم ،لك ��ي تفيد الدول الأع�ضاء يف
احتواء اجلرمية باملنطقة؛
�  -3إج ��راء عمليات ا�ستعرا�ض منتظم ��ة لال�سرتاتيجيات امل�شرتكة لإدارة جه ��ود مكافحة اجلرمية يف �ضوء
تغيرّ االحتياجات والأولويات الوطنية والإقليمية؛
� -4ضم ��ان الكف ��اءة يف تعهد ال�سجالت اجلنائي ��ة و�إدارتها ور�صد اجلرمية العاب ��رة للحدود ر�صدا م�شرتكا
وف ّعاال ،بالتالزم مع اال�ستفادة بالكامل من الت�سهيالت التي تتيحها ّ
منظمة الإنرتبول يف هذا ال�صدد؛
 -5تق ��دمي تو�صي ��ات بهذا ال�ش� ��أن �إىل حكومات الدول الأع�ضاء فيم ��ا يتعلق بامل�سائل الت ��ي ت�ؤ ّثر على فعالية
ال�شرطة يف منطقة اجلنوب الأفريقي؛
� -6صياغ ��ة �سيا�سات وا�سرتاتيجيات تدريب منهجية على امل�ست ��وى الإقليمي ،مع مراعاة احتياجات دوائر/
قوات ال�شرطة الإقليمية ومتطلباتها فيما يخ�ص الأداء؛
 -7تنفي ��ذ جميع ما هو مهم ومنا�سب من الإج ��راءات واال�سرتاتيجيات الالزمة لتعزيز تعاون قوات ال�شرطة
وت�آزرها على ال�صعيد الإقليمي ،ح�سبما متليه عليها الظروف ال�سائدة �إقليميا.
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وفيما يلي مهام ّ
املنظمة من الناحية العملية:
 -1تقدمي تو�صيات هامة للحكومات فيما يتعلق مبا يلي:
�أ -مواءم ��ة الت�شريع ��ات واالن�ضم ��ام �إىل االتفاقي ��ات الدولية وامل�صادق ��ة عليها يف امل�سائ ��ل املتعلقة
بالرتحيل ،وت�سليم املجرمني ،وم�صادرة عائدات اجلرمية ،و�إعادة الأحراز امل�سرتدة �إىل �أ�صحابها؛
ب -تعزي ��ز امل�ساعدة املتبادلة ب�ش�أن التحقيقات اجلنائي ��ة ،وك�شف �أمر اجلناة من مرتكبي اجلرائم
العابرة للحدود واعتقالهم؛
ج -ت�سهيل نقل ال�شهود و�إح�ضارهم �إىل �أماكن املحاكمة وتي�سري �أ َّية �أمور �أخرى يتبني الحقا �أنها ذات
�أهمية؛
 -2تنفي ��ذ جميع ما هو مهم ومنا�سب من الإج ��راءات واال�سرتاتيجيات الالزمة لتعزيز تعاون قوات ال�شرطة
وت�آزرها على ال�صعيد الإقليمي ،ح�سبما متليه عليها الظروف ال�سائدة �إقليميا.
وملزيد من املعلومات عن ّ
املنظمة ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.interpol.int/Public/Region/Africa/Committees/SARPCCO.asp

ّ
منظمة تعاون ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف �شرق �أفريقيا

ت�أ�س�س ��ت ّ
منظم ��ة تعاون ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف �ش ��رق �أفريقيا بكمباال خالل االجتماع الأول ال ��ذي ُع ِقد يف �شباط/فرباير
 1998لر�ؤ�ساء ال�شرطة يف �شرق �أفريقيا .وبعد �أن �ش ّدد االجتماع على �ضرورة بذل جهود جماعية لكبح جماح اجلرمية
العابرة للحدود داخل املنطقة ،ق ّرر �أن ي�ش ّكل هيئة م�ؤ�س�سية ،هي ّ
املنظمة التي ُو ِّقع على د�ستورها يف اخلرطوم يوم 20
حزيران/يونيه  2000ودخل حيز النفاذ يف � 21آب�/أغ�سط�س  .2002وي�س ّلم الد�ستور ب�أنَّ مكتب الإنرتبول دون الإقليمي
الكائن يف نريوبي هو �أمانة ّ
املنظمة.
وميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن ّ
املنظمة بالرجوع �إىل العنوان التايل:
.www.interpol.int/Public/Region/Africa/SRBeasternAfrica.asp

برنامج �إدارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية ونواحي الأمن التابع لأمانة منتدى جزر املحيط الهادئ

ي�ض ��م منت ��دى جزر املحيط اله ��ادئ  16دولة م�ستقلة و�أخ ��رى تتمتع بحكم ذاتي يف منطقة املحي ��ط الهادئ .ويف ت�شرين
الأول�/أكتوب ��ر  ،2005اعتم ��د املنتدى خطة املحيط الهادئ لتعزيز التع ��اون الإقليمي يف جميع �أنحاء هذه الدول اجلزرية
اله�ش ��ة .ودعم ��ا لبلوغ هذا الهدف الأعم ،ف�إنَّ اهتمام برنامج �إدارة ال�ش� ��ؤون ل�سيا�سية ونواحي الأمن ين�صب �أ�سا�سا على
التعاون يف جمال �إنفاذ القانون وبناء قدرات الوكاالت املك ّلفة ب�إنفاذه من �أجل الت�صدي للجرائم العابرة للحدود الوطنية.
وملزيد من املعلومات عن هذه املبادرة ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.http://forumsec.org/pages.cfm/political-governance-security/

ّ
منظمة ر�ؤ�ساء ال�شرطة يف جزر املحيط الهادئ

ت�ض ��م ّ
منظم ��ة ر�ؤ�س ��اء ال�شرط ��ة يف جزر املحيط اله ��ادئ  21دولة و�إقليم ��ا يف ع�ضويتها ،وهي متثل نح ��و  75 000من
عنا�ص ��ر ال�شرطة ،وتهدف �إىل التعري ��ف بالق�ضايا املتعلقة ب�إنفاذ القانون ورفع م�ستوى الوعي بها .كما تهدف ّ
املنظمة
�إىل حتدي ��د االجتاهات ال�سائدة يف ارتكاب اجلرمية َّ
املنظم ��ة العابرة للحدود الوطنية وو�ضع ا�سرتاتيجيات ملكافحتها
والإ�سه ��ام يف مبادرات التدري ��ب الرامية �إىل تطوير قدرات �أجهزة �إنفاذ القان ��ون يف املنطقة وتعزيز تبادل املعلومات
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واال�ستخب ��ارات وتقا�س ��م �أف�ضل املمار�سات يف �أرجاء املنطقة ككل .وهذه ّ
املنظمة �آلية للتفاعل والتعاون يف جميع �أنحاء
املنطقة.
وملزيد من املعلومات عن ّ
املنظمة ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.picp.org/

وحدة التعاون الق�ضائي التابعة لالحتاد الأوروبي (اليوروج�ست)
�أن�ش� ��أ االحت ��اد الأوروبي �شبك ��ة ات�صال مكونة من مدعني عام�ي�ن (اليوروج�ست) من �أجل زي ��ادة الكفاءة يف الت�صدي
للجرائ ��م العاب ��رة للحدود ،وخ�صو�صا تلك التي ترتكبه ��ا ع�صابات �إجرامية ّ
منظمة عابرة للح ��دود الوطنيةّ .
وتر�شح
كل دول ��ة من ال ��دول الأع�ضاء مدعيا عاما واحدا لالن�ضمام �إىل �صفوف اليوروج�س ��ت التي تتخذ من الهاي مقرا لها.
وتهدف اليوروج�ست �إىل تعزيز التعاون والتن�سيق بني ال�سلطات الوطنية املخت�صة بالتحقيقات واملالحقات الق�ضائية،
مم ��ا ي�سم ��ح جلميع �أجهزة �إنفاذ القانون ب�أن تعمل مبزيد من الفعالية� ،س ��وا ًء فرديا �أم جماعي ًا .وهي تقوم بذلك عن
طريق ما يلي:
 تن�شي ��ط وحت�سني عملية تن�سي ��ق التحقيقات واملالحق ��ات الق�ضائية بني ال�سلطات املخت�ص ��ة التابعة للدول
الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
 مراع ��اة �أيِّ طل ��ب �ص ��ادر من �سلطة خمت�ص ��ة تابعة لدولة ع�ض ��و و� ّأي معلومات تق ّدمه ��ا � ّأي هيئة خمت�صة
مبوجب الأحكام املعتمدة يف �إطار املعاهدات.
 حت�س�ي�ن التعاون ب�ي�ن ال�سلطات املخت�صة يف الدول الأع�ضاء ،وخ�صو�صا بتي�س�ي�ر تنفيذ امل�ساعدة القانونية
املتبادلة على ال�صعيد الدويل وتنفيذ طلبات ت�سليم املجرمني.
 دع ��م ال�سلطات املخت�صة يف الدول الأع�ضاء بغية جعل حتقيقاته ��ا ومالحقاتها الق�ضائية �أكرث فعالية عند
الت�ص ّدي للجرمية العابرة للحدود.
ويتوفر مزيد من املعلومات على العنوان التايل:
.http://eurojust.europa.eu/index.htm

ال�شبكة الق�ضائية الأوروبية
ن�شئت ال�شبكة الق�ضائي ��ة الأوروبية داخل االحتاد الأوروبي لتعزيز وت�سريع عجلة التعاون يف
�إ�ضاف ��ة �إىل اليوروج�ست� ،أ ُ ِ
امل�سائ ��ل اجلنائية ،مع �إيالء اهتمام خا�ص ملكافحة اجلرمية َّ
املنظم ��ة العابرة للحدود الوطنية .وت�ؤدي نقاط االت�صال
التابع ��ة لهذه ال�شبكة وظيفة جهات و�سيطة ف ّعال ��ة مك ّلفة مبهمة ت�سهيل تعاون الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي على
ال�ش�ؤون االق�ضائية .كما تق ّدم نقاط االت�صال هذه املعلومات القانونية والعملية الالزمة لل�سلطات الق�ضائية املحلية يف
بلدانه ��ا هي ،وكذلك لنقاط االت�صال وال�سلطات الق�ضائي ��ة املحلية يف بلدان �أخرى ،وذلك لتمكينها من �إعداد طلبات
ف ّعال ��ة ب�ش�أن التع ��اون الق�ضائي وحت�سني �أو تن�سي ��ق التعاون الق�ضائي ب�صف ��ة عامة .وبذا �أ�صبح ��ت ال�شبكة الق�ضائية
الأوروبي ��ة �أول �آلية تعاون ق�ضائي منظمة وعملي ��ة تُو�ضع قيد التطبيق الفعلي يف االحتاد الأوروبي .ويتم ّثل مبد�أ ال�شبكة
الأ�سا�س ��ي يف حتدي ��د وت�شجي ��ع الأفراد الذي ��ن ي�ضطلعون بدور جوه ��ري يف كل واحدة من ال ��دول الأع�ضاء فيا يخ�ص
التعاون الق�ضائي على امل�سائل اجلنائية ،وذلك بهدف �ضمان تنفيذ طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة كما ينبغي.
وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقعني التاليني:
.www.ejn-crimjust.europa.eu/ and more specifically www.ejn_crimjust.europa.eu/ejn_tools.aspx
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املركز الإقليمي ملبادرات التعاون على مكافحة اجلرمية العابرة للحدود يف جنوب
�شرق �أوروبا
ت�ض ��م مبادرة جن ��وب �شرق �أوروبا للتعاون  13دولة ع�ضوا من جنوب �شرق �أوروب ��ا من �أجل مكافحة اجلرمية َّ
املنظمة.
ويت ��وىل �ضباط االت�صال من عنا�ص ��ر ال�شرطة واجلمارك باملركز الإقليمي يف بوخار�س ��ت ت�سهيل تبادل املعلومات بني
ال ��وكاالت املك ّلفة ب�إنف ��اذ القانون يف الدول امل�شاركة .وتُر�سل طلبات احل�صول عل ��ى امل�ساعدة الإقليمية �إىل املركز من
املكت ��ب الوطني لكل دولة على حدة عن طريق �ضابط االت�صال التابع لها ،الذي يعمم بعدئذ هذه الطلبات على �ضباط
االت�ص ��ال املعنيني يف �سائر الدول .وقامت الدول الأع�ضاء يف املب ��ادرة بتوقيع اتفاق التعاون على منع اجلرمية العابرة
للح ��دود ومكافحتها يف عام  1999ودخل االتف ��اق حيز النفاذ يف عام  .2000ويتبع املركز نهج تقدمي خدمات اخلرباء
املتخ�ص�صني ب�ش�أن الهجرة غري النظامية يف املنطقة .فبعد �أن ينظر يف الق�ضايا امل�شرتكة ويط ّور املعارف اال�سرتاتيجية
ب�ش�أنها من منظور �إقليمي ،يتّخذ ما يلزم من �إجراءات وفقا الحتياجات البلدان الأع�ضاء ،وذلك من خالل تهيئة بيئة
تعاون مواتية لتبادل املعلومات وتنظيم التحقيقات والعمليات ودورات التدريب امل�شرتكة يف هذا امل�ضمار.
وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.secicenter.org/ :

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.13-81146—May 2013








ت�س َّنى �إ�صدار هذا املن�شور بف�ضل تربع من االحتاد الأوروبي.
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الأداة 7

نفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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ملحة عامة

يز ّود هذا اجلزء املمار�سني يف جمال العدالة اجلنائية بلمحة عامة �أ�سا�سية عن االعتبارات ذات ال�صلة بالتحقيق يف
تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به ومالحقة مرتكبيه ق�ضائيا ،وذلك على النحو التايل:
 1-7يعر�ض مد ّونة �أ�سا�سية لقواعد ال�سلوك للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القانون؛
 2-7يبينّ االعتبارات الرئي�سية التي ينبغي �أن يراعيها املوظفون املك ّلفون ب�إنفاذ القانون عند التحقيق يف
تهريب املهاجرين؛
 3-7يعر�ض مقتطفات من منهجيات التحقيق التي ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التحقيق يف تهريب املهاجرين
واجلرائم ذات ال�صلة؛
 4-7يلقي نظرة فاح�صة على منهجيات التحقيق الالحق؛
 5-7يهتم مبنهجيات التحقيق اال�ستباقي؛
 6-7يتناول منهجيات التحقيق التعطيلي؛
 7-7يلقي نظرة فاح�صة على منهجيات التحقيقات املالية ،ويبينّ املعامالت املالية الرئي�سية التي ميكن �أن
تتم يف �إطار عمليات تهريب املهاجرين ،على نحو يتيح فر�صا لإجراء حتقيقات مالية؛
 8-7يتناول مو�ضوع �ضبط املوجودات وم�صادرة عائدات جرائم تهريب املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة؛
 9-7مي ّثل مقدمة لأ�ساليب التحقيق اخلا�صة (�أو ال�سرية) التي قد تُ�ستخدم لأجل التحقيق يف تهريب
املهاجرين؛
 10-7يو�ضح بع�ض املالمح الرئي�سية مل�سارح اجلرائم املرتبطة بتهريب املهاجرين التي قد يتعني على املحققني
�أن يتعاملوا معها؛
 11-7يورد قائمة مب�ؤ�شرات غري ح�صرية قد تدل على تهريب مهاجرين �أو االجتار ب�أ�شخا�ص وت�ستلزم مزيدا
من التحريات؛
 12-7يناق�ش تدابري مراقبة احلدود؛
 13-7ينظر يف م�س�ألة وثائق ال�سفر ووثائق الهوية ،ويوفر بع�ض املوارد الالزمة لزيادة تي�سري فهم �إ�ساءة
ا�ستخدام الوثائق وا�ستغاللها؛
 14-7يح ّقق يف �شروط الناقلني (مقدمي خدمات النقل) فيما يتعلق بربوتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
()1
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
عن طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
 15-7يتح ّرى عملية جمع املعلومات اال�ستخبارية وتبادلها؛
 16-7يز ّود املدعني العامني بلمحة عامة عن االعتبارات املت�صلة بق�ضايا تهريب املهاجرين؛
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2241الرقم .39574
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 17-7يح ّدد ال�سبل املحتملة للتغلب على التحديات املتعلقة بت�أمني تعاون مه ِّربي املهاجرين واملهاجرين
امله َّربني يف �إجراءات العدالة اجلنائية؛
 18-7يتناول مو�ضوع حماية ال�شهود؛
 19-7يبينّ بع�ض االعتبارات الأ�سا�سية الثقافية واللغوية التي يجب مراعاتها ب�ش�أن التفاعالت مع ال�شهود؛
 20-7ي�س ّلط ال�ضوء على بع�ض االعتبارات اخلا�صة التي ينطوي عليها التعامل مع ال�شهود من الأطفال؛
 21-7يدر�س متطلبات الربوتوكول اخلا�صة فيما يتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر؛
 22-7ي�ؤ ّكد احلقوق التي تدخل يف االعتبار فيما يت�صل باحتجاز املهاجرين امله َّربني؛
 23-7يعر�ض اعتبارات حقوق الإن�سان التي يجب مراعاتها عند �إعادة املهاجرين امله َّربني �إىل بلدانهم
الأ�صلية.

  1-7.مد ّونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك ّلفني
ب�إنفاذ القوانني
فيما يلي ن�صو�ص املواد من � 1إىل  8من مد ّونة قواعد ال�سلوك للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني (مرفق قرار اجلمعية
العامة :)169/34
املادة 1
ُيعنى املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني ،يف كل الأوقات ،بالواجب امللقى على عاتقهم مبوجب القانون ،وذلك
بخدمة املجتمع وبحماية جميع الأ�شخا�ص من الأعمال غري القانونية ،على نحو يتفق والدرجة العالية من
امل�س�ؤولية التي تتطلبها مهنتهم.

املادة 2
يحرتم املوظفون املك ّلفون ب�إنفاذ القوانني� ،أثناء قيامهم بواجباتهم ،الكرامة الإن�سانية ويحمونها ،ويحافظون
على حقوق الإن�سان لكل الأ�شخا�ص ويوطدونها.
املادة 3
ّ
ال يجوز للموظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني ا�ستعمال القوة �إال يف حالة ال�ضرورة الق�صوى ويف احلدود الالزمة
لأداء واجبهم.
املادة 4
ّ
يحافظ املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني على �سرية ما يف حوزتهم من �أمور ذات طبيعة �سرية ما مل يقت�ض
خالف ذلك كل االقت�ضاء �أداء الواجب �أو متطلبات العدالة.
املادة 5
ّ
ال يجوز لأيِّ موظف من املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يقوم ب�أيِّ عمل من �أعمال التعذيب �أو غريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة� ،أو �أن يحر�ض عليه �أو �أن يتغا�ضى عنه ،كذلك ال
يجوز ل ٍّأي من املوظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني �أن يتذ ّرع ب�أوامر عليا �أو بظروف ا�ستثنائية كحالة احلرب� ،أو
التهديد باحلرب� ،أو تهديد للأمن القومي� ،أو عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي الداخلي� ،أو �أية حالة �أخرى من حاالت
الطوارئ العامة ،لتربير التعذيب �أو غريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
املادة 6
يكفل املوظفون املك ّلفون ب�إنفاذ القوانني احلماية التامة ل�صحة الأ�شخا�ص املحتجزين لديهم ،وعليهم ،بوجه
خا�ص ،اتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك.
املادة 7
ميتنع املوظفون املك ّلفون ب�إنفاذ القوانني عن ارتكاب �أيِّ فعل من �أفعال �إف�ساد الذ ّمة .وعليهم �أي�ض ًا مواجهة
جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل �ش ّدة.
املادة 8
يقوم املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني باحرتام القانون وهذه املد ّونة .ويقومون �أي�ض ًا ،قدر ا�ستطاعتهم ،مبنع
وقوع �أيِّ انتهاكات لهما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل �شدة.
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ويقوم املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القوانني ،الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على االعتقاد بوقوع �أو قرب وقوع
انتهاك لهذه املد ّونة ،ب�إبالغ الأمر �إىل �سلطاتهم العليا وكذلك ،حيثما لزم ذلك� ،إىل ال�سلطات والأجهزة
املخت�صة الأخرى التي تتمتع ب�صالحية املراجعة �أو �إتاحة طرق الرجوع.
انظر ،www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm :لالطالع على ن�سخة كاملة من مد ّونة قواعد ال�سلوك
للموظفني املك ّلفني ب�إنفاذ القوانني �إىل جانب تعليقات عليها.

ممار�سة واعدة
جمل�س �أوروبا .املد ّونة الأوروبية لأخالقيات ال�شرطة :التو�صية  Rec10ومذكرة تو�ضيحية)2002( .
تن�ص املد ّونة الأوروبية لأخالقيات ال�شرطة على املبادئ الأ�سا�سية التي ينبغي تطبيقها على �أجهزة ال�شرطة يف
املجتمعات الدميقراطية املحكومة ب�سيادة القانون ،وهي �أكرث من جمرد مد ّونة �أخالقيات تقليدية—�إذ تو ّفر �إطارا
تنظيميا عاما لأجهزة ال�شرطة وحتدد مكانتها يف نظام العدالة اجلنائية و�أهدافها وم�ستوى �أدائها وم�ساءلتها .وبع�ض
�أجزاء ن�ص املد ّونة معد لكي يكون مبثابة �أحكام منوذجية للت�شريعات الوطنية ومد ّونات قواعد ال�سلوك ،وكذلك مبادئ
ملمار�سات ال�شرطة الأخالقية.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=781

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .خال�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية .نيويورك.2006 ،
تت�ضمن اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية مبادئ
وقواعد معيارية معرتفا بها دوليا يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وهي تت�ألف من الأق�سام الرئي�سية
الأربعة التالية:
 -1املعايري والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا بالأ�شخا�ص رهن االحتجاز واجلزاءات غري االحتجازية وق�ضاء
الأحداث والعدالة الت�صاحلية؛
 -2املعايري والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا برتتيبات التعاون الدويل القانونية وامل�ؤ�س�سية والعملية؛
 -3املعايري والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا مبنع اجلرمية وم�سائل ال�ضحايا؛
 -4املعايري والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا باحلكم الر�شيد وا�ستقالل الق�ضاء ونزاهة موظفي العدالة
اجلنائية.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html

الأداة  -7نفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ون ُ ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة  9من الدليل م�س�ؤوليات املحققني.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية و�إدارة الأمم املتحدة لعمليات حفظ ال�سالم ،معايري العدالة
اجلنائية ال�ستعمال �شرطة الأمم املتحدة .نيويورك.2009 ،
ّ
يلخ�ص هذا الكتيب حقوق الإن�سان الدولية ومبادئ العدالة اجلنائية التي يجب �أن يعرفها �أفراد �شرطة الأمم
املتحدة ويلتزموا بها ويروجوها عند تكليفهم بعمليات حفظ ال�سالم وبت�أمني بعثات �سيا�سية خا�صة .وعليه،
ف�إنَّ هذا الكتيب مع ّد لتحقيق غر�ض مزدوج ،فهو �أوال مد ّونة لقواعد �سلوك عنا�صر ال�شرطة العاملني حتت
لواء الأمم املتحدة ،وثانيا ،هو م�صدر مرجعي مل�ساعدة ال�سلطات الوطنية على حت�سني ممار�سات ال�شرطة.
. www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/08-58900_Ebook.pdf
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  2-7االعتبارات الرئي�سية الواجب مراعاتها عند
التحقيق يف تهريب املهاجرين
يجب على املحققني مراعاة بغ�ض االعتبارات العامة بغ�ض النظر عن نوع التحقيق املتبع.

املخاطر
تتعامل التحقيقات يف تهريب املهاجرين مع ب�شر واملخاطر احلقيقية املحيقة بحياة الفرد و�سالمته .ويت�ضمن ذلك
خماطر حمتملة على موظفي �إنفاذ القانون؛ ف�إنَّ ظروف النقل املتد ّنية والرديئة ،على �سبيل املثال ،قد تع ّر�ضهم
لأخطار �صحية عندما يعتلون ال�سفن وهم غري جم ّهزين لذلك على نحو خا�ص ،الأمر الذي يربز احلاجة �إىل التح�ضري
والإعداد لهذه العمليات.

التحقيقات ب�ش�أن اجلرائم التي ُترتكب �ضد �أ�شخا�ص
التحقيق يف حاالت تهريب املهاجرين مماثل �أ�سا�س ًا لأيِّ حتقيق جنائي �آخر ،ولكن طبيعة "ال�سلعة" الب�شرية التي ته ّرب
ت�ستدعي اعتبارات خا�صة .ومبا �أنَّ الأمر يتعلق ب�أ�شخا�ص ،ف�إنَّ الوقت م�س�ألة جوهرية .ويلزم التخطيط للتمكن من
اتخاذ تدابري خا�صة للت�أكد من تلبية احتياجات الب�شر .ومن املمكن �أن يقع النا�س �ضحايا للجرمية ب�سبب تهريبهم -
وينبغي التعامل مع احلاالت التي ي�صبح فيها املهاجرون �ضحايا جلرمية ترتكب بحقهم بالطريقة نف�سها التي ُيتعامل
بها مع جميع اجلرائم الأخرى املرتكبة بحق الأ�شخا�ص.

امل�سائل املالية
نظرا لأنَّ املعامالت املالية ركن رئي�سي من اجلرمية ،فينبغي جلميع التحقيقات �أن تت�ضمن قدر ًا من الرتكيز على
الأمور املالية اخلا�صة باملجرمني ال�ضالعني يف اجلرمية .ويتناول الق�سم  7-7مو�ضوع التحقيقات املالية.

اجلرائم الأخرى
نادر ًا ما يكون تهريب املهاجرين عمال �إجرامي ًا منفرد ًا؛ �إذ يغلب ارتكاب جرائم �أخرى باالقرتان مع ارتكاب جرمية
تهريب املهاجرين �أو يف �أثناء ارتكابها .وقد يكون بع�ض تلك اجلرائم جرائم �إ�ضافية �أو َعر�ضية ،وميكن توجيه االتهام
بها �إىل امله ّربني يف حال تع ّذر �إثبات جرمية تهريب املهاجرين عليهم.
وترد يف الق�سم  4من الأداة  5قائمة باجلرائم الأخرى التي قد ينطوي عليها ارتكاب جرمية تهريب املهاجرين.
وقبل ال�شروع ب�أيِّ حتقيق ،ينبغي للمح ّقق ا�ست�شارة موظف �أعلى رتبة �أو م ّد ٍع عام ،ح�سب االقت�ضاء ،يف الوالية الق�ضائية
التي يعمل فيها .ومن املهم و�ضع �أهداف وخطط مو�ضع التنفيذ يف هذا ال�صدد .وملعرفة املزيد عن املو�ضوع ،يرد �أدناه
َمرجع مقرتَح.
6
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َمرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُهُج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  7جرائم �أخرى قد ُت َو َّج ُه �إىل امله ِّربني ُت َه ُم ارتكابها عند مالحقتهم ق�ضائيا.
ويورد املرفق الثاين من هذا الدليل التدريـبي توجيهات ب�ش�أن و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات الالزمة للتحقيق
يف تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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3-7.

ملحة عن منهجيات التحقيق

يوجد ،من الناحية الأ�سا�سية ،نوعان من التحقيقات :التحقيق الالحق والتحقيق اال�ستباقي.
والتحقيقات اال�ستباقية هي التحقيقات التي ي�شرع فيها حمققون مببادرة منهم ،وكثريا ما يكون ذلك ا�ستناد ًا �إىل
تخ�ص�صي ًة (كاال�ستعانة
حم�صلة .وكثريا ما ت�ستخدم التحقيقاتُ اال�ستباقية تقنيات ّ
بيانات ومعلومات ا�ستخبارية َّ
باملر�شدين وب�أ�شكال متنوعة من املراقبة) بغية جمع كمية من الأدلة الإثباتية قبل االنتقال �إىل تنفيذ �إجراءات معينة
مثل القب�ض على امل�شتبه فيهم و�إنقاذ ال�ضحايا.
()2

مثال :حتقيق ا�ستباقي
على مدى عدة �أ�شهر� ،أُبلغ عن حدوث تزايد كبري يف عدد املهاجرين غري النظاميني القادمني من منطقة معينة يف
�إقليم ما �إىل �إقليم �آخر .وافترُ ِ �ض �أنَّ �أولئك املهاجرين غري النظاميني قد ه ِّربوا .عندئذ ُفتح حتقيق يف الأمر.

�أما التحقيقات التفاعلية فتُبا�شر كرد فعل من جانب �أجهزة �إنفاذ القانون على حادثة مع ّينة ،وهي تجُ رى عند ورود
معلومات عن جرمية ارتُكبت ،وتنطوي على �أو�ضاع تتطلب رد ًا فوري ًا.

مثال :حتقيق تفاعلي
ُر�صد قارب ُينـزل عدة �أ�شخا�ص على �شاطئ ما ،ف�أوقف حر�س ال�سواحل القارب.

ت�صد تفاعلي ،مثلما هو مو�ضح فيما يلي:
وميكن �أي�ضا ال�شروع بعملية ا�ستباقية ا�ستناد ًا �إىل حتقيق �أو ٍ
  -1و�صلت معلومات عن وجود قارب يف عر�ض البحر يحدق به اخلطر .وهنا يتمثل الت�صدي التفاعلي يف
�إر�سال حر�س ال�سواحل.
 	-2ينقذ حر�س ال�سواحل الأ�شخا�ص املوجودين على منت القارب ،وهم مهاجرون مه َّربون.
( )2مالحظة :ال ي�شري م�صطلحا "التحقيق الالحق" و"التحقيق اال�ستباقي" �إىل �إجراءات �إدارية .فهما يعربان عن نهجني منهجيني خمتلفني
يف عملية التحقيق يف حالة ما .ويف النظم القانونية املدنية املت�أثرة بالأعراف القانونية الفرن�سية ،ف� َّإن التحقيق اال�ستباقي عادة ما يبد�أ يف املرحلة
الأولية للتحقيق ) ،(enquête préliminaireبينما يبد�أ التحقيق الالحق يف العادة رد ًا على جرمية يقب�ض فيها على املجرم متلب�س ًا )(flagrant délit
ويف غ�ضون فرتة زمنية حمددة.
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  -3هنا يبد�أ التحقيق الالحق ،ولكنه ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �إجراء حتقيق ا�ستباقي ،وخ�صو�ص ًا �إذا كانت
الأدلة الإثباتية امل�ستخل�صة �أثناء التحقيق الالحق غري كافية لتوجيه االتهام �إىل �أحد.
والتمييز بني التحقيق الالحق والتحقيق اال�ستباقي ،يف العديد من الواليات الق�ضائية ،قد يكون �صعب ًا �أو معدوم ًا.
ولدى بع�ض الواليات الق�ضائية جمموعة حمددة من املعايري ب�ش�أن متى ينبغي البدء يف �إجراء التحقيق .ومن املهم �أن
يفهم املحققون الإطار الذي يعملون فيه.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُهُج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  3نهوج التحقيق يف تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

4-7.

التحقيقات التفاعلية

ينطلق التحقيق الالحق كرد فعل على حادثة تتطلب ت�صدي ًا فوري ًا من �أجهزة �إنفاذ القانون .فعلى �سبيل املثال ،قد يفتح
موظفو اجلمارك �صندوق �سيارة فيجدون �شخ�صني خمتب�أين فيه .ومن هنا ف�إنَّ �ضرورة حماية الأرواح قد تتيح قدر ًا
�أقل من الوقت والفر�ص جلمع �أدلة مما قد يتيحه حتقيق ا�ستباقي .وكثري ًا ما حتوم ال�شبهات حول �أ�شخا�ص دون وجود
�أدلة على �إدانتهم .ولكن ينبغي للمحققني �أن يتذكروا دائم ًا �أنَّ التحقيق الالحق قد يكون منطلق ًا لبدء حتقيق ا�ستباقي.
ومن �أ�شيع �أنواع التحقيقات التفاعلية للتحقيق الذي ُيبا�شر عند اكت�شاف �أ�شخا�ص �أثناء تهريبهم .ومن املرجح �أن
يواجه املحقق �أثناء �إجراء حتقيق تفاعلي ما يلي:
عدة �أ�شخا�صُ ،يحتمل �أن يكون منهم �أطفال ،قد ال يتكلمون لغة املحقق
مكان جرمية
�صورة مبهمة جد ًا للأحداث
و�أول حمقق ي�صل �إىل مكان اجلرمية م�س�ؤول عن الت�أكد مما يلي:
الت�ص ّدي لأيِّ خطر يته ّدد حياة الأ�شخا�ص.
تلبية االحتياجات الأ�سا�سية للأ�شخا�ص.
حماية حقوق الإن�سان للمه ِّربني واملهاجرين.
املحافظة على النظام.
ا�ستخال�ص موجز بالوقائع لبيان تفا�صيل ما جرى.
حتديد هوية ال�شهود املحتملني.
التح ّفظ على مكان اجلرمية �أو مكان �إلقاء القب�ض على امل�شتبه فيهم.
 احتجاز �أيِّ م�شتبه فيهم (مه ِّربني) وعزلهم عن املهاجرين ،حيثما �أمكن� ،إىل �أن ي�صل املحققون �أو
()3
اخلرباء الآخرون.
وحاملا تُتخذ هذه الإجراءات ،ميكن للتحقيق �أن مي�ضي ُقدم ًا.
ومبجرد بدء التحقيق يف الواقعة ،تعامل غالب ًا وك�أنها واقعة منفردة �أو غري متكررة .وهذا ما ال ينبغي فعله .ففي
التحقيقات التفاعلية ،ينبغي للمحققني �أن يطرحوا على �أنف�سهم بع�ضا من الأ�سئلة التالية:
هل حدث هذا الأمر من ُ
قبل؟
 هل �سبق �أن �أجرى املهربون اختبارات للم�سار الذي �سلكوه ،من �أجل تقييم الطريقة امل�ستخدمة يف التهريب
(كثريا ما ي�شار �إىل ذلك بتعبري "اجلوالت ال�صورية")؟
( )3انظر الق�سم  10من الأداة  7لالطالع على املزيد من املعلومات عن �أماكن جرمية تهريب املهاجرين.
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ما هو عدد الرحالت الأخرى املنفذة؟
�أين املال؟
 من �أيِّ بلد �أتى ه�ؤالء امله َّربون ،وهل ميكن االت�صال ب�سلطات ذلك البلد لطلب امل�ساعدة �أو امل�شورة يف
�إجراء التحقيق؟
 هل م ّر املهربون يف بلدان عبور للو�صول �إىل هنا؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،فهل ميكن االت�صال ب�سلطات تلك
البلدان؟
وعند ا�ستيفاء التحقيق الالحق بدقة ،ف�إنه ميكن �أن يحقق نتائج ممتازة ب�أقل التكاليف واملوارد الب�شرية.
وال ينتهي دور املحقق بانتهاء التحقيق� ،إذ عليه �أن ي�سعى لنقل ما ا�ستخل�صه من درو�س �إىل موظفي اخلط الأمامي.
فه�ؤالء املوظفون هم يف الغالب َمن ي�صل �أو ًال �إىل مكان اجلرمية وقد يظلون فيه ل�ساعات قبل و�صول موظفني �أكرث
خربة منهم .وينبغي النظر يف توفري قوائم مرجعية �أو بطاقات م�ساعدة حلر�س احلدود �أو عنا�صر ال�شرطة �أو موظفي
الهجرة .وجمع معلومات ا�ستخبارية دقيقة قد يقود �إىل بدء حتقيقات ا�ستباقية.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُهُج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  3نهوج التحقيق يف تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

5-7.

التحقيقات اال�ستباقية

عادة ما يبد�أ تنفيذ العمليات اال�ستباقية بنا ًء على تلقي بيانات �أو معلومات ا�ستخبارية .وكثريا ما يتيح هذا النوع من
التحقيقات للمحققني زمن ًا كافي ًا لتخطيط جميع مراحل التحقيق بعناية ودرا�سة جميع تقنيات التحقيق القيا�سية
واخلا�صة (انظر الق�سم  .)9-7ويتحكم املحققون ،يف هذا النوع من التحقيقات ،بقدر �أكرب بقليل يف كيفية جمع الأدلة
وكيفية التو�صل �إىل �إثبات دعواهم.
ومفتاح النجاح يف التحقيق اال�ستباقي هو املعلومات اال�ستخبارية وا�ستخدامها ال�سليم .ويبد�أ عموما التحقيق اال�ستباقي
بنا ًء على حادثة بلغت م�سامع موظفي �إنفاذ القانون ،ك�أن يتلقوا مثال مكاملة هاتفية تبلغ عن ن�شاط م�شبوه .فيجري
البحث عاد ًة يف الأمر لتحديد ما �إذا كانت واقعة منفردة �أم جزء ًا من جمموعة حوادث مت�شابهة �أو مرتابطة.
و�إذا عمل املحققون مبعزل عن القائمني على جمع املعلومات اال�ستخبارية �أو م�ضاهاتها �أو حتليلها ،فيجب عليهم
عندئذ �إن�شاء عالقة وثيقة حتمي املعلومات وتتيح يف الوقت نف�سه للمحققني الت�صرف يف الوقت املنا�سب .ويجب على
املحققني �أن يت�أكدوا من �أنَّ زمالءهم يف ق�سم اال�ستخبارات يتفهمون ما هي �أهدافهم التي ي�سعون �إىل حتقيقها وما
هي احتياجاتهم من ذلك الق�سم.
ومن املهم كفالة وجود تعاون وثيق بني املحققني و�أع�ضاء النيابة العامة و�/أو ق�ضاة التحقيق .و�ضمانا لقبول الأدلة
الإثباتية يف املحكمة ،ينبغي املبادرة �إىل الت�شاور يف �أقرب مرحلة ممكنة من التحقيق.
وحاملا تتكون لدى املحققني �صورة عما يجري ،يتعني عليهم البحث يف ا�ستخدام تكتيكات �إنفاذ القانون من جميع
جوانبها املمكنة .وفيما يلي مثال على جماعة �ضالعة يف تهريب مهاجرين ،يقدم بع�ض التوجيهات ب�ش�أن كيف ميكن
لأجهزة �إنفاذ القانون �أن تهاجم هذه اجلماعة� ،أي كيف ميكن لها �أن تتعامل مع اجلرمية وتت�صدى لها بطريقة
ا�ستباقية:

مثال :هجوم ا�ستباقي على جماعة تعمل يف جمال تهريب املهاجرين—ال�سيد "جيم

"

وردت معلومات تفيد ب�أنَّ ال�سيد "جيم" يه ّرب مهاجرين �إىل البلد "باء" ب�إخفائهم يف �صناديق �شاحنات .وعند
الو�صول �إىل البلد "باء" ُي�سلم املهاجرون يف حمطة وقود لنقلهم مبركبات �أخرى.
وميلك ال�سيد "جيم" �شركة للنقل الربي .وتك�شف التحقيقات رقم هاتف نقال خا�ص بال�سيد "جيم" ،وت�شري املعلومات
امل�ستمدة عن فواتري ذلك الهاتف �إىل �أنَّ ذلك ال�سيد كان ،يف كل يوم تـُه ّرب فيه جمموعة من املهاجرين ،يت�صل
بال�سيد "حاء" قبل فرتة وجيزة من ترك اجلماعة يف حمطة الوقود.
فيو�ضع ال�سيد "حاء" حتت املراقبة التقليدية والتقنية على ال�سواء ،با�ستخدام جهاز تع ّقب .ويُ�شاهَ د وهو يزور منـز ًال
�شوهد عدد من املهاجرين يرتددون عليه.
12
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وتُرا َقب حمطة الوقود ،فـ ُيـ�شاهَ د ال�سيد "حاء" وهو ي�ستلم جمموعة من املهاجرين خرجت للتو من �صندوق
�شاحنة .في�أخذهم �إىل ذلك املنـزل ثم يذهب ملقابلة ال�سيد "جيم" يف مكتبه.
يلقى القب�ض على كل من ال�سيد "جيم" وال�سيد "حاء" و�سائق ال�شاحنة.
وبا�ستخدام تقنيات �إنفاذ القانون ،مثل التقنيات املذكورة �أعاله ،يتم ّكن املحققون من التحرك ب�سرعة لإجناز املهمة.
وينبغي للمحقق يف بداية التحقيق اال�ستباقي �أن يح ّدد �أهدافه دوما.
وعندما يح ّدد املحقق �أهداف التحقيق اال�ستباقي ،ف�إنَّ عليه �أن ينظر دائم ًا �إىل ما ميكن القيام به من �أجل حت�صيل
الأدلة الإثباتية �أو املعلومات اال�ستخبارية ،وي�سعى لبلوغ الهدف الثانوي املتمثل يف تعطيل �أن�شطة جماعات التهريب �أو
منع دخول بع�ض الأ�شخا�ص بطريقة غري م�شروعة.
ولالطالع على املزيد عن �أ�ساليب التعطيل ،انظر الق�سم � 6-7أدناه.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهوج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  3نهوج التحقيق يف تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

6-7.

التحقيقات التعطيلية

يهدف التعطيل �إىل قطع الطريق على الأن�شطة الإجرامية .وغالب ًا ما يكون ذلك دون اللجوء �إىل املالحقة الق�ضائية
للأطراف الفاعلة الرئي�سية ال�ضالعة يف ارتكاب اجلرائم �أو حتى �إىل القب�ض عليها.
وميكن لقرار ا�ستخدام التقنيات التعطيلية �أن ي�ستند �إىل عدد من الأ�سباب ،وهي حتديد ًا:
وجود خماطر كبرية حتيق مبهاجرين على نحو يتطلب ت�صدي ًا فوري ًا ويحول دون �إجراء حتقيق ا�ستباقي
 عدم جدوى التحقيق اال�ستباقي لأ�سباب عملية ،من قبيل �صعوبة املراقبة ب�سبب املعامل اجلغرافية و�/أو
الطبوغرافية� ،أو تع ّذر اخرتاق ال�شبكة الإجرامية بطريقة �سرية
تعذر ا�ستخدام التقنيات اال�ستباقية ب�سبب ما لها من �آثار ت�شريعية �أو �إجرائية �أو تبعات تخ�ص املوارد
 وجود ا�شتباه قوي يف �أنَّ جرمية تُو�شك �أن تقع لكن دون وجود �أدلة كافية ت�س ّوغ مبا�شرة املالحقة الق�ضائية
�أو ت�ص ّرف �أجهزة العدالة اجلنائية
عدم كفاية املوارد الالزمة لإجراء حتقيق جنائي
 �أن يكون التكتيك التعطيلي جزءا من عملية التحقيق ،ي�ستخدم مث ًال ل�ضبط مبالغ نقدية تتناقلها ع�صابات
�إجرامية� ،أو للقب�ض على بع�ض املجرمني ال�ضالعني يف �أن�شطة �إجرامية من م�ستوى �أدنى
 �أن تكون الغاية ت�صعيب بلوغ الهدف (�أي ا�ستبانة الطرائق الإجرامية امل�ستخدمة وجعل ا�ستخدامها
�أ�صعب) .فيمكن ،مث ًال �إ�ضافة عالمات حماية جلوازات ال�سفر جلعل تزويرها �أ�ش ّد �صعوب ًة.
�إذا كان اللجوء �إىل تقنيات تعطيل الأن�شطة الإجرامية هو الهدف العملياتي منذ البدء� ،أي عدم مبا�شرة
حتقيق جنائي �أو اتخاذ �إجراء ق�ضائي ،بل االقت�صار على العمل على تعطيل ن�شاط اجلماعة الإجرامية.
وقد ال يوقف ذلك عمليات التهريب ،ولكنه قد يجعل عمل اجلماعات الإجرامية �أ�صعب بكثري.
وكثريا ما ُيتَّخذ قرار تعطيل �أن�شطة جماعة �إجرامية منظمة �إما لعدم توفر �أدلة كافية تدعم املالحقة الق�ضائية و�إ ّما
لأنَّ عملية املالحقة الق�ضائية �ست�ستغرق وقت ًا مفرطا يف الطول �أو �ستكون باهظة التكاليف (من ناحية املوارد املالية
والب�شرية على ال�سواء) .و ُي�ستنتَج من ذلك �أنَّ تعطيل الن�شاط الإجرامي �أو عمل اجلماعة الإجرامية هو عادة �أف�ضل
من عدم اتخاذ �أيِّ �إجراء على الإطالق.
وقد يكون التعطيل جزء ًا من اخلطة العملياتية .فقد ُي َّ
عطل ن�شاط اجلماعة الإجرامية �إما لإجبارها على تغيري طريقة
عملها واتباع طريقة تنا�سب املحققني ب�شكل �أف�ضل� ،أو لإرغام �أع�ضاء اجلماعة الكبار على ركوب خماطر مل يعتادوا
ركوبها.
14
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وفيما يلي �أمثلة على تقنيات تعطيلية ترمي �إىل تغيري اجلماعة الإجرامية لطريقة عملها� ،أو �إرغام �أع�ضاء اجلماعة
الكبار على ركوب خماطر:
 �إبعاد مز ّور عن عملية تهريب مما يجرب اجلماعة على اللجوء لأ�ساليب �أخرى غري ا�ستخدام اجلوازات
املزورة.
 ميكن القب�ض على �سائق �شاحنة قبل يوم واحد من املوعد املقرر لتنفيذ عملية تهريب ،لإرغام �أحد �أع�ضاء
اجلماعة الكبار على قيادة ال�شاحنة بنف�سه ،مما يع ّر�ضه لالنك�شاف.
 تواظب جماعة �إجرامية على ا�ستخدم مطار �صغري ،ال يوجد به موظفو هجرة دائمون ،وذلك لتهريب
جمموعات من املهاجرين .و ُيقب�ض على قائد الطائرة يف الرحلة التالية ،و ُيعينّ يف املطار موظفو هجرة
دائمون.

وعند ال�سعي �إىل تعطيل ن�شاط لهذا ال�سبب ،يجب �أن تُوازن �أهداف العملية مع خماطر حت ّول اجلماعة الإجرامية
املنظمة �إىل اتباع طريقة يكون التحقيق فيها �أ�صعب �أو �إىل طريقة تنطوي على قدر �أكرب من املخاطر.
و�أخري ًا ،ف�إنَّ اللجوء �إىل التعطيل قد ي�ساعد على �إحراز هدف املح ّقق يف جعل تهريب املهاجرين �أ�صعب .وقد ال
يكون با�ستطاعة املحققني �أن يحدثوا تغيريات يف القانون �أو يف ال�سيا�سة العامة ،ولكن كبار امل�س�ؤولني �أو �أع�ضاء
اجلهاز الق�ضائي ميكن �أن ميار�سوا بع�ض الت�أثري يف هذا املجال .وتعطيل الن�شاط الإجرامي والإبالغ عنه هما �أداتان
مفيدتان �إىل �أق�صى حد يف ت�سهيل التحقيقات وت�صعيب ارتكاب جرائم التهريب .ومثلما هو احلال مع �سائر ال ُنهج،
ف�إنَّ ا�ستخدام تقنيات التعطيل املختلفة يجب �أن ُيدر�س على �أ�سا�س كل حالة على حدة.
وجتدر الإ�شارة �إىل م�س�ألتني رئي�سيتني تتعلقان بتقنيات التعطيل ،وهما:
يح�سن الأو�ضاع م�ؤقتا لكنه ال يحل امل�شكلة وقد يقت�صر على زحزحتها .وقد ي�ساعد اللجوء
 التعطيل قد ِّ
�إىل منظمات معينة ،كاملنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) �أو منظمات ال�شرطة الإقليمية ،على
�إبالغ بلدان �أخرى بالأ�ساليب املتبعة واالجتاهات القائمة يف هذا اخل�صو�ص ،ويف�ضي �إىل �إ�سداء امل�شورة
ب�ش�أن احتماالت زحزحة للم�شكلة.
 يكمن مفتاح جناح خيارات التعطيل يف ا�ستخدام العديد من الأجهزة لتكتيكات خالقة ومبتكرة لو�ضع
الكثري من العقبات اليومية يف طريق املهربني بحيث ي�صبح ا�ستمرارهم يف العمل ب�شكلهم �أو موقعهم
احلايل �أمرا م�ستحيال من الناحية الفعلية.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،و ُن ُهوج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
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وتتناول النميطة  3نهوج التحقيق يف تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

7-7.

التحقيقات املالية

انظر الق�سم  6من الأداة  2للوقوف على تو�ضيح للمعامالت املالية التي تجُ رى يف �سياق عملية تهريب املهاجرين.
وتبينّ الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  ،3واملادة  6من بروتوكول تهريب املهاجرين �أنَّ تهريب املهاجرين ينطوي على
احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى .و ُيو�صى ب�أن تت�ضمن جميع التحقيقات يف جرائم تهريب املهاجرين
حتقيق ًا مالي ًا.
وي�ؤدي التحقيق املايل دورا حا�سما يف جناح التحقيقات املتعلقة بتهريب املهاجرين .وال بد من �إجراء ات�صاالت يف
وقت مبكر باملكتب الذي يجري التحقيق املايل لإ�شراكه يف الت�صدي لتهريب املهاجرين :فاقتفاء �أثر الأموال املدفوعة
قد يقود �إىل امله ِّرب نف�سه.
وي�شمل التحقيق املايل جمع وم�ضاهاة وحتليل جميع املعلومات املتاحة للم�ساعدة يف مالحقة مهربي املهاجرين ق�ضائي ًا
وحرمانهم من عائدات اجلرمية .وقد ي�ستهدف الإجراء فرد ًا �أو كيان ًا ما �أو منظمات �إجرامية �ضالعة يف اجلرمية.
وقد تت�ضمن املعامالت املالية يف التحقيقات ب�ش�أن تهريب مهاجرين ما يلي:
مبالغ نقدية م�ستلمة من مهاجرين حمتملني
�أموا ًال مدفوعة بوا�سطة بطاقات ائتمان �أو غريها مقابل خدمات (مثل تذاكر طائرة ووثائق �سفر وم�أوى)
 �أمواال مدفوعة لأغرا�ض ال�سفر (من قبيل تذاكر الطريان ،واملبالغ املدفوعة لقباطنة ال�سفن �أو �أ�صحابها،
وتذاكر احلافالت والقطارات)
حتويالت نقدية حملية وخارجية �إىل �أطراف �أخرى �أو منها
م�شرتيات يف بلدان �أجنبية (ك�أن ي�شرتي مه ِّرب من بلد ما عقار ًا ال�ستخدامه كمنـزل �آمن يف بلد �آخر)
مبالغ م�ستلمة ال تتنا�سب مع الإيرادات املت�أتية من عمل ال�شخ�ص
 ممار�سات الف�ساد (مثل املبالغ املدفوعة للموظفني لل�سماح للمهاجرين امله َّربني بعبور احلدود و�/أو
ا�ستخدام وثائق مز ّورة)
وال تقت�صر امل�ساعدة التي تقدمها التحقيقات املالية على التحقيق يف عمليات تهريب املهاجرين ،بل قد ت�ساعد �أي�ض ًا
يف ت�أمني �إدانة مرتكبيها ،ويف العديد من احلاالت ،قد ي�ستتبع ذلك توقيع احلجز على املوجودات وم�صادرتها.
وب�صرف النظر ع ّما �إذا كانت القوانني الوطنية ت�شرتط �إثبات الك�سب املايل �أو �أيِّ ك�سب �آخر ،ف�إنَّ التحقيق يف الأمور
املالية لل�شخ�ص له العديد من الفوائد .ويجب دائم ًا اال�ستفادة من �أيِّ فر�صة ت�سنح ل�ضبط الأدلة املالية �أو للح�صول
على معلومات ا�ستخبارية عن ال�ش�ؤون املالية �أو �ضبطها .انظر الق�سم  8-7ب�ش�أن �ضبط موجودات مه ِّربي املهاجرين
وم�صادرتها.
17
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وقد توفر ال�سجالت املالية �أدلة �أولية لكنها مفيدة .وفيما يلي �أمثلة على �أنواع ال�سجالت املالية وما قد تقدمه من
معلومات ق ّيمة للتحقيق:
نوع ال�سجل
البيانات امل�صرفية

فواتري بطاقات االئتمان
الرتدد على امل�صارف
الإخطار ب�إر�سال املبالغ املالية
�أو ا�ستالمها
بطاقات الزبائن املداومني (مثل
بطاقات الت�س ّوق املجانية ،وبطاقات
�شركات الطريان التي متنح مكاف�آت
للم�سافرين دوما على خطوطها)
�إي�صاالت احلواالت امل�صرفية �أو
�إي�صاالت التحويالت عن طريق �شركة
وي�سرتن يونيون

الفوائد املحتملة
ك�شف الدخل؛ وحجوزات ال�سفر؛ واملبالغ امل�ستلمة من �أ�شخا�ص حمددي
الأ�سماء واملبالغ املدفوعة �إىل الغري؛ ومكان وجود امل�شتبه فيه يف وقت
معني؛ وحتديد �أيِّ مواطن �ضعف �أو طرائق جلمع املعلومات اال�ستخبارية
يف �إطار من ال�سرية
حجوزات ال�سفر؛ ومكان وجود امل�شتبه فيه يف وقت معني؛ وحتديد �أيِّ
مواطن �ضعف �أو طرائق جلمع املعلومات اال�ستخبارية يف �إطار من ال�سرية
مكان وجود امل�شتبه فيه يف وقت معني؛ والربط بينه وبني اجلرمية من
حيث التوقيت؛ وما يودعه �أو ي�سحبه من مبالغ وما يودعه حل�ساب غريه
بيان تو ّرط �أ�شخا�ص �آخرين من مراتب �أعلى يف الت�سل�سل الهرمي
للجماعة
بيان ا�ستخدام املرافق :بيان ا�ستخدام اخلطوط اجلوية ،و�أين دفع ثمن
تذاكر ال�سفر نقد ًا؛ وبيان امل�شرتيات من متاجر اخلدمة الذاتية (�سوبر
ماركت) غري املتنا�سبة مع دخل الأ�سرة
بيان حتويل �أموال �إىل �أ�شخا�ص حمددي الأ�سماء �أو ا�ستالم �أموال منهم؛
وبيان وجود �أولئك املجرمني يف بلدان امل�صدر �أو بلدان العبور �أو بلدان
املق�صد؛ وبيان مكان غ�سل الأموال

ومثلما هو احلال مع جميع التحقيقات ،ف�إنَّ الأهداف املحددة ينبغي �أن تكون واقعية.
وفيما يلي مثال يبينّ كيف ي�ساعد بع�ض تقنيات التحقيق املايل الأ�سا�سية يف مبا�شرة التحقيق يف ق�ضية تهريب
مهاجرين:
 الك�سب املادي هو الدافع �إىل ارتكاب معظم اجلرائم .ويتيح ج�شع املجرم �أمام املحققني فر�صة التباع ما
يلزم من تكتيكات يف هذا امل�ضمار .وعلى املحققني �أن يدر�سوا دوما الفر�ص املتاحة ل�ضبط املبالغ النقدية،
وهي من تقنيات التعطيل الفعالة� ،إذا كانت القوانني الوطنية ت�سمح بذلك.
وينبغي التحقيق يف املعامالت املالية امل�شبوهة التي تب ّلغ عنها امل�صارف �أو امل�ؤ�س�سات املالية.
ويف حال عدم وجود حمقق مايل متم ّر�س ميكن للمحققني ،ما مل تبينّ الفتاوى القانونية �أو امل�شورة املقدمة من كبار
املوظفني خالف ذلك� ،أن يفاحتوا كبار موظفي امل�صارف ب�ش�أن احل�صول على توجيهات عن �سري النظم املالية ،الأمر
الذي قد ي�ساعد املحققني على فهم حركة الأموال ،ويوحي لهم بفر�ص �سانحة لالنق�ضا�ض على �إحدى اجلماعات
الإجرامية املنظمة.

ممار�سات واعدة
ميكن �أن ت�ؤدي عمليات التحقيق اجليدة �إىل حاالت �ضبط مبالغ كبرية ،من قبيل ما يلي:
�أف�ضت جهود �سرية �إىل �ضبط �أكرث من  4ماليني يورو �سلمت �إىل �سلطات �إنفاذ القانون.
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 ا�شرتت جماعة �إجرامية منظمة فندقني على الريفريا الفرن�سية ومبنيني يف لندن .ووقعت �سلطات العدالة
اجلنائية احلجز على هذه املمتلكات.
مت احلجز على بيوت �آمنة ومركبات.
ُ�ض ِبطت عدة قوارب كبرية يف جميع �أنحاء العامل.

مرجع ُمق َ
رتح
انظر الق�سم  6من الأداة  2للوقوف على تو�ضيح للمعامالت املالية التي قد حت�صل يف �سياق تهريب املهاجرين.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُ ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  4التحقيقات املالية يف ق�ضايا تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

8-7.

�ضبط املوجودات وم�صادرة عائدات اجلرمية

فيما يلي ن�ص مقتب�س من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية:

()4

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املادة  -12امل�صادرة وال�ضبط
 -1تعتمد الدول الأطراف� ،إىل �أق�صى حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية ،ما قد يلزم من تدابري
للتمكني من م�صادرة:
(�أ) عائدات اجلرائم املت�أتّية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو املمتلكات التي تعادل قيمتها قيمة
تلك العائدات؛
(ب) املمتلكات �أو املعدّات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستُخدمت �أو ُيراد ا�ستخدامها يف ارتكاب جرائم م�شمولة
بهذه االتفاقية.
 -2تعتمد الدول الأطراف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من التع ّرف على � ٍّأي من الأ�صناف امل�شار �إليها يف
الفقرة  1من هذه املادة �أو اقتفاء �أثرها �أو جتميدها �أو �ضبطها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف.
�  -3إذا ُح ّولت عائدات اجلرائم �أو ُبدّلت ،جزئيا �أو كليا� ،إىل ممتلكات �أخرى� ،أُخ�ضعت تلك املمتلكات ،بدال من
العائدات ،للتدابري امل�شار �إليها يف هذه املادة.
�  -4إذا اختلطت عائدات اجلرائم مبمتلكات اكتُ�سبت من م�صادر م�شروعة ،وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات للم�صادرة
يف حدود القيمة املقدّرة للعائدات املختلطة ،دون م�سا�س ب�أيِّ �صالحيات تتعلق بتجميدها �أو �ضبطها.
 -5تخ�ضع �أي�ضا للتدابري امل�شار �إليها يف هذه املادة ،على النحو ذاته وبالقدر نف�سه املط ّبقني على عائدات اجلرائم،
الإيرادات �أو املنافع الأخرى املت�أتية من عائدات اجلرائم� ،أو من املمتلكات التي ُح ّولت عائدات اجلرائم �إليها �أو ُبدّلت
بها� ،أو من املمتلكات التي اختلطت بها عائدات اجلرائم.
 -6لأغرا�ض هذه املادة واملادة  13من هذه االتفاقية ،تخول كل دولة طرف حماكمها �أو �سلطاتها املخت�صة الأخرى
�أن ت�أمر بتقدمي ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو التجارية �أو ب�ضبطها .وال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض العمل
مبقت�ضى �أحكام هذه الفقرة بحجة ال�سرية امل�صرفية.
 -7يجوز للدول الأطراف �أن تنظر يف �إمكانية �إلزام اجلاين ب�أن يبينّ امل�صدر امل�شروع لعائدات اجلرائم املزعومة �أو
للممتلكات الأخرى املع ّر�ضة للم�صادرة ،بقدر ما يتفق ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات
الق�ضائية والإجراءات الأخرى.
( )4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2225الرقم .39574
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  -8ال يجوز تف�سري �أحكام هذه املادة مبا مي�س حقوق الأطراف الثالثة احل�سنة النية.
 -9لي�س يف هذه املادة ما مي�س باملبد�أ القائل ب�أن يكون حتديد وتنفيذ التدابري التي ت�شري �إليها وفق ًا لأحكام
القانون الداخلي للدولة الطرف ورهن ًا بتلك الأحكام.

وميكن ل�ضبط الأموال �أو املوجودات �أن يلحق �أ�ضرار ًا باملجرمني ومينعهم من متابعة �أعمالهم غري امل�شروعة �أو من
متويل �أن�شطة �إجرامية �أخرى .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ حتديد حجم اجلماعة الإجرامية وتقدير حجم الأرباح التي
حت�صلها ميكن �أن ي�ؤديا �إىل زيادة كبرية يف �شدة العقوبة التي تفر�ضها عليها املحاكم.
ّ
وت�سعى املادة  12من اتفاقية اجلرمية املنظمة �إىل املواءمة بني النظم القانونية للدول �إىل �أق�صى حد ممكن .وعلى
الرغم من �أنَّ املادة تقر بتباين ال�سبل التي تتبعها خمتلف النظم القانونية يف تنفيذ االلتزامات على ال�صعيد الداخلي،
ف�إنها تهيب بالدول �أن تهيئ لأنف�سها قدرة وا�سعة على االمتثال لأحكام هذه املادة .و�إذا مل تن ّفذ الدول هذه املادة ،ف�إنها
�ستعجز عن تلبية ما تقدمه �إليها دول �أخرى من طلبات ب�ش�أن امل�صادرة.
وتوجب املادة  12على الدول الأطراف �أن يكون لديها الإطار القانوين الالزم الذي يتيح لها حتقيق ما يلي:
 م�صادرة عائدات اجلرائم املت�أتّية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية� ،أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة
تلك العائدات (الفقرة �( 1أ) من املادة )12
 م�صادرة املمتلكات �أو املع ّدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستُخدمت �أو ُيراد ا�ستخدامها يف ارتكاب جرائم
م�شمولة بهذه االتفاقية (الفقرة ( 1ب) من املادة )12
 التع ّرف على عائدات اجلرائم امل�شمولة باالتفاقية و�أدوات ارتكابها واقتفاء �أثر هذه العائدات والأدوات
وجتميدها �أو �ضبطها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف (الفقرة  2من املادة )12
 تطبيق �صالحيات امل�صادرة على املمتلكات التي ُح ِّولت �أو ُبدِّ لت وعائدات اجلرمية التي اختلطت مبمتلكات
اكتُ�سبت من م�صادر م�شروعة (يف حدود القيمة املق ّدرة للعائدات املعنية) ،وعلى الإيرادات �أو املنافع
الأخرى املت�أتية من عائدات اجلرائم (الفقرات  3و 4و 5من املادة )12
 تخويل املحاكم �أو ال�سلطات املخت�صة الأخرى �صالحية الأمر ب�إتاحة ال�سجالت امل�صرفية �أو املالية �أو
التجارية �أو ب�ضبطها (ال�سرية امل�صرفية لي�ست حجة م�شروعة جتيز عدم االمتثال) (الفقرة  6من
املادة )12

التعاون الدويل ب�ش�أن امل�صادرة وال�ضبط

تنظم املادة  13من اتفاقية اجلرمية املنظمة التعاون الدويل ب�ش�أن امل�صادرة وال�ضبط.
و�آليات التعاون اخلا�صة �ضرورية لتمكني الدول من تنفيذ �أوامر التجميد وامل�صادرة الأجنبية ولتقرير وجه اال�ستخدام
الأن�سب للعائدات واملمتلكات امل�صادرة.
وتوجب هذه املادة على �أيِّ دولة طرف تتلقى طلبا من دولة طرف �أخرى� ،أن تتخذ تدابري مع ّينة لتحديد عائدات
اجلرمية وتعقبها وجتميدها �أو �ضبطها ،بغر�ض م�صادرتها يف نهاية املطاف .كما تبينّ املادة  13طريقة تنفيذ هذه
الطلبات.
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وفيما يلي اخلياران املن�صو�ص عليهما يف املادة :13
الطريقة غري املبا�شرة .وفقا لأحكام الفقرة �( 1أ) من املادة  ،13ف�إنَّ ب�إمكان �أيِّ دولة طرف تتلقى طلبا
من دولة طرف �أخرى ب�ش�أن م�صادرة عائدات اجلرمية� ،أن حتيل الطلب �إىل �سلطاتها املخت�صة وت�ست�صدر
منها �أمرا مب�صادرتها وتنفذ الأمر يف حال �صدوره.
الطريقة املبا�شرة .وفقا لأحكام الفقرة ( 1ب) من املادة  ،13حتيل � ُّأي دولة طرف تتلقى طلبا ب�ش�أن
م�صادرة عائدات اجلرمية� ،أمر امل�صادرة �إىل �سلطاتها املخت�صة بهدف تنفيذه.

املعاهدات وغريها من الرتتيبات �أو االتفاقات ب�ش�أن امل�صادرة

مبوجب الفقرة  9من املادة  ،13ف�إنَّ على الدول الأطراف �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتعزيز
فاعلية التعاون الدويل ب�ش�أن امل�صادرة.
ويف حال ما �إذا جعلت دولة طرف التعاون الدويل لغر�ض امل�صادرة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن ،ف�إنَّ الفقرة
 6من املادة  13توجب على هذه الدولة �أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة �أ�سا�س التعاون لأغرا�ض امل�صادرة.

�إخطار الأمني العام للأمم املتحدة

توجب الفقرة  5من املادة  13على الدول �أن تخطر الأمني العام للأمم املتحدة ب�أيِّ تغيريات تدخل الحقا على القوانني
واللوائح التي جتعل هذه املادة نافذة املفعول.

الت�صرف يف عائدات اجلرائم امل�صادرة �أو املمتلكات امل�صادرة :املادة 14

تتناول املادة  14من اتفاقية اجلرمية املنظمة املرحلة النهائية من عملية امل�صادرة� ،أال وهي :الت�صرف يف عائدات
اجلرمية امل�صادرة �أو املمتلكات امل�صادرة.

ومع �أنه يتعني تنفيذ هذا الت�صرف وفقا لأحكام القانون الوطني ،ف�إنَّ الفقرة  2من املادة  14توجب على الدول
الأطراف التي ُيطلب �إليها �أن تنفذ امل�صادرة� ،أن تنظر على �سبيل الأولوية يف �إعادة عائدات اجلرائم امل�صادرة �أو
املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة ،لكي يت�سنى لها ا�ستخدامها يف تقدمي تعوي�ضات �إىل �ضحايا اجلرمية
�أو رد عائدات اجلرائم �أو املمتلكات هذه �إىل �أ�صحابها ال�شرعيني.

ممار�سات واعدة

�أ�سرتاليا
لتو�ضيح كيفية االمتثال على ال�صعيد الوطني التفاقية اجلرمية املنظمة فيما يتعلق ب�ضبط املوجودات وم�صادرة عائدات
اجلرمية ،انظر املن�شور املعنون "Confiscation of the proceeds of crime: federal overview", Transnational
 ،crime brief No. 1, Australian Institute of Criminology, January 2008املُتاح على العنوان التايل:
.www.aic.gov.au/en/publications/current%20series/tcb/1-20/tcb001.aspx
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مرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُهُج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  4املتعلقة بالتحقيقات املالية م�س�ألة �ضبط املوجودات وم�صادرتها.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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�  9-7.أ�ساليب التحري اخلا�صة

فيما يلي ن�ص مقتب�س من اتفاقية اجلرمية املنظمة:

اتفاقية اجلرمية املنظمة
املادة � -20أ�ساليب التحري اخلا�صة
 -1تقوم كل دولة طرف� ،ضمن حدود �إمكانياتها ووفقا لل�شروط املن�صو�ص عليها يف قانونها الداخلي� ،إذا كانت
املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين الداخلي ت�سمح بذلك ،باتخاذ ما يلزم من تدابري لإتاحة اال�ستخدام املنا�سب
لأ�سلوب الت�سليم املراقب ،وكذلك ما تراه منا�سبا من ا�ستخدام �أ�ساليب حتر خا�صة �أخرى ،مثل املراقبة الإلكرتونية �أو
غريها من �أ�شكال املراقبة ،والعمليات امل�سترتة ،من جانب �سلطاتها املخت�صة داخل �إقليمها لغر�ض مكافحة اجلرمية
املنظمة مكافحة فعالة.
ُ�شجع الدول الأطراف على �أن تربم ،عند االقت�ضاء،
 -2بغية التحري عن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،ت ّ
اتفاقات �أو ترتيبات مالئمة ثنائية �أو متعددة الأطراف ال�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه يف �سياق التعاون
على ال�صعيد الدويل .ويراعى متاما يف �إبرام تلك االتفاقات �أو الرتتيبات وتنفيذها مبد�أ ت�ساوي الدول يف ال�سيادة،
ويراعى يف تنفيذها التقيد ال�صارم ب�أحكام تلك االتفاقات �أو الرتتيبات.
 -3يف حال عدم وجود اتفاق �أو ترتيب على النحو املبني يف الفقرة  2من هذه املادةُ ،يتخذ ما يق�ضي با�ستخدام
�أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على ال�صعيد الدويل من قرارات لكل حالة على حدة ،ويجوز �أن تراعى فيها ،عند
ال�ضرورة ،الرتتيبات املالية والتفاهمات املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من جانب الدول الأطراف املعنية.
 -4يجوز ،مبوافقة الدول الأطراف املعنية� ،أن ت�شمل القرارات التي تق�ضي با�ستخدام �أ�سلوب الت�سليم املراقب
على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع وال�سماح لها مبوا�صلة ال�سري �ساملة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كليا
�أو جزئيا.

وفيما يلي �أ�ساليب التحري التي ت�ؤيدها حتديدا الفقرة  1من املادة  20من اتفاقية اجلرمية املنظمة:
الت�سليم املراقب (للجوازات على �سبيل املثال)
املراقبة الإلكرتونية
عمليات الت�سرت
وت�شجع الفقرة  2من املادة  20الدول على �أن تربم اتفاقات �أو ترتيبات مالئمة ثنائية �أو متعددة الأطراف ال�ستخدام
ّ
�أ�ساليب التحري اخلا�صة يف �سياق التعاون على ال�صعيد الدويل.
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�أما الفقرة  3من املادة  ،20فتن�ص على �أنه يف حال عدم وجود اتفاق �أو ترتيب ُمربم يف هذا ال�ش�أن ،ف�إنه ينبغي البت
يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة على ال�صعيد الدويل يف كل حالة على حدة ،و�أن تراعى فيها الرتتيبات املالية
والتفاهمات املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من جانب الدول الأطراف.
وهذه الأ�ساليب مفيدة ب�شكل خا�ص عند التعامل مع جماعات �إجرامية منظمة متط ّورة ،ب�سبب املخاطر وال�صعوبات
املت�أ�صلة يف الو�صول �إىل عملياتها وجمع املعلومات والأدلة عنها ال�ستخدامها يف عمليات مالحقتها ق�ضائيا على
ال�صعيد الوطني وعلى ال�صعيد الدويل (من خالل تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل دول �أطراف �أخرى) .ويف
جمد �أو �أنه متعذر دون تعري�ض من ينفذه
كثري من احلاالت ،يكون من الوا�ضح �أنَّ ا�ستخدام الأ�ساليب الأقل غور ًا غري ٍ
ملخاطر غري مقبولة.
وثمة اعتبار رئي�سي يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة يف العمليات املت�صلة بتهريب املهاجرين ،وهو املخاطر التي
يتعر�ض لها املهاجرون من جراء ا�ستخدام هذه الأ�ساليب .ويجب �أن تكون هناك خطة تدخل يف حال وجود �أدلة تثبت
�أنَّ هناك مهاجر ًا يتعر�ض للأذى �أو عر�ضة له.

ا�ستخدام املخربين

املخرب هو �شخ�ص يز ّود ال�شرطة مبعلومات عن اجلرمية :وقد يكون جمرد �شخ�ص يقدم �شكوى �أو معلومة واحدة
لأجهزة �إنفاذ القانون �أو قد يكون �شخ�ص ًا متورط ًا يف عالقة طويلة ب�أع�ضاء جماعة �إجرامية ما .وميكن �أن يكون جميع
املخربين مفيدين ،وي�ؤدوا دورا معينا يف معظم التحقيقات.
وفيما يخ�ص التحقيقات يف حاالت تهريب املهاجرين ،ف�إنَّ املر�شدين من املهاجرين امله َّربني �أو مه ِّربي املهاجرين �أو
ممن لهم �صالت وثيقة مبن يعملون يف �صناعات "اخلدمات" ذات ال�صلة ،هم يف �أغلب الأحيان �أف�ضل املخربين .ومن
ّ
املهم �أن يخ�ضع املخربون املحتملون لفح�ص دقيق من جانب املحققني �أو الوحدات املتخ�ص�صة (�إن وجدت) .وبوجه
عام يع ّد الأ�شخا�ص املنتمون �إىل املجتمع املحلي الذي يجري التحقيق فيه � َ
أف�ضل املخربين.
وقد يكون بو�سع املخرب �أن يق ّدم معلومات ع ّما يلي:
هيكل املنظمة الإجرامية وطبيعتها
الأماكن املح ّددة لتواجد املهاجرين امله َّربني
�أوقات نقل املهاجرين والأماكن التي ُينقلون �إليها
ح�صل من تهريب املهاجرين (كم كان املبلغ املدفوع ،من �أين ُد ِفع وملن ،ما الغر�ض الذي
�أثر املال املُ ّ
ُخدم لأجله)
ا�ست ِ
م�سائل �أخرى ذات �صلة بتهريب املهاجرين

االعتبارات الواجب مراعاتها عند ا�ستخدام املخربين
فيما يلي اعتبارات خا�صة تنطبق على ا�ستخدام املخربين بح�سب نوع كل منهم:
 عند جتنيد املخربين وا�ستخدامهم ،ينبغي �إيالء اهتمام ل�سالمة املخرب ولأية خماطر يتعر�ض لها
املهاجرون من جراء ا�ستخدامهم كمخربين
ال بد من حماية هوية املخرب
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 عند اختيار املخربين وا�ستخدامهم ،يجب النظر �أي�ضا يف دوافع تقدميهم املعلومات ملوظفي �إنفاذ القانون؛
فقد يكون بع�ض هذه الدوافع غري �أخالقي �أو غري قانوين �أو حتى �ضار ًا بفر�ص جناح عمليات �إنفاذ القانون.
 قد توجد �سيا�سات عامة قانونية �أو حملية حت ّدد تعريف املخربين وقواعد حتكم ا�ستخدامهم والتعامل
ُ
ن�شاط ُت�ستخدَ م فيه معلومات قدمها خمرب ،ينبغي التما�س امل�شورة من م�س�ؤول
معهم .وقبل ال�شروع يف �أيِّ
�أعلى رتبة �أو من املدعي العام �أو من الهيئة الق�ضائية ،ح�سب االقت�ضاء.

املراقبة

ميكن ا�ستخدام املراقبة التقليدية (�أو املادية) (كتتبع امل�شتبه فيهم �سريا على الأقدام �أو يف مركبات) لإبقاء امل�شتبه
تن�صت �أو
فيه من �أ�شخا�ص �أو ٍ
مبان �أو �أماكن معينة حتت املراقبة .كما ت�ؤدي املراقبة الإلكرتونية يف �شكل �أجهزة ّ
اعرتا�ض االت�صاالت وظيفة مماثلة لتلك التي ت�ؤديها عمليات الت�سرت ،وكثريا ما تكون ّ
مف�ضلة عندما يتعذر على
�شخ�ص خارجي �أن يخرتق جماعة حمكمة االنغالق� ،أو حيث ت�ش ّكل املراقبة املادية خطرا غري مقبول على
القائمني بها.
وتخ�ضع املراقبة الإلكرتونية عموما لرقابة ق�ضائية �صارمة ول�ضوابط قانونية عديدة منعا لإ�ساءة ا�ستخدامها .وغالبا
ما يكون مه ِّربو املهاجرين على ب ّينة من �أ�ساليب املراقبة؛ وعلى املحققني �أن يكونوا حذرين ومبدعني.
وعندما يعلم املحققون من خالل املراقبة بوجود مهاجرين معر�ضني للأذى ،ف�إنهم ملزمون بالتدخل.

عمليات الت�ست

يجوز ا�ستخدام عمليات الت�سترّ �إذا كان مبقدور موظف يعمل يف �أحد �أجهزة �إنفاذ القانون �أو �شخ�ص �آخر �أن يت�سلل
�إىل داخل منظمة �إجرامية من �أجل جمع الأدلة .واملوظف املت�سترّ هو �أحد موظفي �إنفاذ القانون الذين يعملون ب�شكل
�سري (�أي يتظاهر ب�أنه جمرم لكي يح�صل على معلومات) من �أجل اخرتاق جماعة ما .وهو عمل يف غاية ال�صعوبة
واخلطورة؛ وينبغي �أن يقت�صر تنفيذ عمليات الت�سترّ على املوظفني املدربني تدريبا جيدا الذين يخ�ضعون لإدارة
من�ضبطة.
وب�إمكان العميل ال�سري �أن يوفر معلومات �أكرث مما يقدمه املر�شد؛ فكل ما يراه هذا العميل �أو ي�سمعه ُيحتمل �أن
يُ�ستخدَ م ك�أدلة .ويجب قبل ن�شر العميل ال�سري ،التما�س امل�شورة من م�س�ؤول �أعلى رتبة و�/أو من املدعي العام �أو من
الهيئة الق�ضائية ،ح�سب االقت�ضاء.

اعتبارات حقوق الإن�سان

يقرتن ا�ستخدام الأ�ساليب اخلف ّية بتحميل املح ّقق م�س�ؤولي ًة كبري ًة عن احرتام حقوق الأفراد وحرياتهم وموازنتها
التن�صت املخفية يف املركبات �أو املباين معلومات
مع �ضرورة التحقيق يف اجلرمية .فمثال ،كثريا ما تلتقط �أجهزة ّ
خ�صو�صية ال تت�صل بالفعل الإجرامي .وينبغي للموظف امل�س�ؤول �أن ي�سجل الكيفية التي يعالج بها هذا النوع من املواد،
هذا �إن مل تطالبه ال�شرطة �أو القانون بفعل ذلك .وبو�سع املدعني العامني �أن يق ّدموا امل�ساعدة يف جمال املوازنة بني
مي�سهم التحقيق والأهداف املتوخاة من �إنفاذ القانون.
حقوق الأفراد الذين ّ
وينبغي �أي�ضا �أن ي�ضع املح ّققون يف اعتبارهم �أنَّ بع�ض الأ�شخا�ص امله َّربني �أو الذين يت�صل بهم امل�شتبه فيهم هم
�ضحايا فعليون �أو �ضحايا حمتملون للجرمية ،وينبغي اعتبارهم كذلك.
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مرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُ ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  5من دليل التدريب الأ�سا�سي �أ�ساليب التحري ال�سرية.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

27

  10-7التحقيق يف تهريب املهاجرين:
م�سرح اجلرمية
ما الذي ي�شكل م�سرحاً للجرمية يف احلاالت املتعلقة بتهريب املهاجرين؟

م�سرح اجلرمية ،على وجه العموم ،هو � ُّأي مكان ترتك فيه �آثار مادية للجرمية .وي�ضم امل�سرح الذي يدل على تهريب
مهاجرين ما يلي:
الأ�شخا�ص� :أج�سام املهاجرين وامله ِّربني ومالب�سهم؛
 املركبات التي ُين َقل� ،أو ُن ِقل ،فيها املهاجرون ،مثل ال�سيارات �أو ال�شاحنات �أو احلافالت �أو القوارب �أو
الطائرات؛
املباين التي عا�ش� ،أو يعي�ش ،فيها املهاجرون ،مثل ال�شقق �أو البيوت �أو احلظائر؛
املباين التي ي�ستخدمها امله ِّربون ،مثل الفنادق �أو احلانات �أو وكاالت ال�سفر �أو املطارات.
فريجح �أن يكون هناك عدد من م�سارح اجلرمية.
ونظرا لأنَّ حاالت تهريب املهاجرين تتم على عدة مراحلَّ ،
ومن الآثار املادية التي ميكن رفعها يف م�سارح اجلرائم العينات البيولوجية (مثل الدم �أو البول �أو اللعاب) ،وب�صمات
الأ�صابع �أو ب�صمات �أجزاء �أخرى من اجل�سد والألياف وغري ذلك من الآثار الدقيقة ،والأدلة امل�ستندية ،وتكنولوجيا
املعلومات وغريها من املعدات الإلكرتونية.

ما هي فائدة فح�ص م�سرح اجلرمية يف ق�ضية تتعلق بتهريب مهاجرين؟

ميكن العثور على �شواهد على جرائم فردية (اعتداء ج�سدي مثال) وكذلك على �أدلة حتدد هوية ال�ضالعني يف العملية
والأدوار التي �أدوها.
وبفح�ص م�سرح اجلرمية يف حاالت تهريب مهاجرين ميكن العثور على �شواهد تدل على ما يلي:
تهريب املهاجرين؛
الأ�شخا�ص امل�شتبه يف تهريبهم للمهاجرين؛
املهاجرين امله َّربني و�ضحايا اجلرائم؛
�أعمار املهاجرين؛
�أدلة ت�ؤيد رواية املهاجر؛
ال�صلة بني الأ�شخا�ص امل�شتبه فيهم واملهاجرين والأماكن واملركبات وامل�ستندات وما �إىل ذلك.

من بني الأماكن والأ�شياء التي ميكن �أن ي�ستخل�ص منها املخترب اجلنائي �أدلة ما يلي:
 املكاتب� .إذ �إنَّ املكاتب ميكن �أن حتتوي على �سجالت توظيف �أو �شواهد تدل على هوية ال�شخ�ص الذي كان
ي�سيطر على املن�ش�أة التجارية املعنية؛
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 ال�سجالت املالية� .إذ ميكن لهذه ال�سجالت �أن تثبت وقوع جرمية و�أن ت�ساعد على حتديد مكان الأموال
املراد �ضبطها؛
 �أماكن املبيت� .إذ �إنَّ وجود �صلة بني �شخ�ص ما ومكان مبيت ما يظهر الظروف التي كان يعي�ش يف ظلها؛ كما
�أنَّ مكان املبيت ميكن �أن يحتوي �أي�ضا على �أدلة تثبت وقوع جرمية جن�سية �أو على �أدلة �أخفاها املهاجرون
امله َّربون �أو غريهم من �ضحايا اجلرمية؛
 �أماكن العمل� .إذ �إنَّ فح�ص مكان العمل قد ُيظهر �صلة بني ال�شخ�ص املعني وذلك املكان ،مما ي�ساعد على
�إثبات وقوع اال�ستغالل؛
 �أجهزة االت�صال .فهذه الأجهزة ميكن �أن تُظهر وجود �صالت مبه ِّربني �آخرين و�أن تثبت �أنَّ �شخ�صا ما كان
يقوم بت�شغيل �شبكة تهريب؛
املركبات� .إذ �إنَّ املركبات ميكن �أن تك�شف هوية الأ�شخا�ص الذين ُنقلوا فيها وظروف نقلهم.

�إجراءات فح�ص م�سرح اجلرمية

على وجه العموم ،يجب على املحققني يف جميع م�سارح اجلرمية:
�أن يحموا امل�سرح ويحافظوا عليه؛
�أن ي�ضبطوا مداخله وخمارجه؛
�أن يحافظوا على الأدلة؛
�أن ي�ستدعوا خرباء متمر�سني يف فح�ص م�سارح اجلرائم �أو حمققني متخ�ص�صني.
ونظرا لأنَّ بع�ض املهاجرين قد يكونون �ضحايا جرائم ،فينبغي للمحققني �أن يت�صرفوا على نحو ال يق ِّو�ض ما ميكن �أن
يكون لدى ه�ؤالء ال�ضحايا من ثقة فيهم .وينبغي �أن تكون �سالمة �أولئك الأ�شخا�ص ن�صب �أعين ُهم على الدوام.
وينبغي للمحققني يف م�سارح اجلرائم املتعلقة بتهريب املهاجرين القيام مبا يلي حتديدا:
�أن ي�أمروا الأ�شخا�ص باملكوث يف �أماكنهم؛
�أن ي�سجلوا مكان وجود كل منهم؛
�أن ي�ستجوبوا الأ�شخا�ص ك ّال على حدة؛
�أن ي�س�ألوا الأ�شخا�ص عن مكان وجود متعلقاتهم ال�شخ�صية؛
 �أن يحموا امل�سرح الذي مت حتديده .وهذا قد يعني جمرد �إغالق باب .ولكن قد يتعني يف بع�ض احلاالت
تغطية منطقة بكاملها .ويف حال وجود مركبة ،قد يتعني �أخذها �إىل مكان جاف و�آمن .وينبغي ت�سجيل كل
حركة وا�سم كل �شخ�ص ميكن �أن يالم�س الأدلة .وينبغي تفادي مل�س الأ�شياء من دون قفازات� ،إن �أمكن ذلك؛
 �أن يفت�شوا الأ�شخا�ص حيثما ي�سمح القانون بذلك .وينبغي �ضبط كل ما ميكن �أن ميثل دليال (انظر
الإر�شادات الواردة �أدناه ب�ش�أن �ضبط املتعلقات)؛
 �أن يطلبوا من �ضحايا اجلرمية املفرت�ضني ،عند حتديد هويتهم� ،أال يغريوا مالب�سهم ،و�إن كان هذا �صعبا
عليهم؛ �إذ �إنَّ مالب�س ال�ضحايا ميكن �أن حتتوي على كثري من الأدلة .و�إذا كان لبا�س ال�ضحايا خفيفا جدا
�أو كانت هناك �شبهة عنف جن�سي فينبغي تزويدهم باملالب�س ليغطوا بها �أج�سادهم؛
 �أن يتفادوا �إطفاء الأجهزة الكهربائية ،مثل الهواتف واحلوا�سيب ،و�أال ي�سمحوا لأيِّ �شخ�ص �آخر ب�إطفائها؛
 �أن ُيبلغوا امل�س�ؤول عن فح�ص م�سرح اجلرمية مبا لديهم من معلومات ،مبا يف ذلك التفا�صيل مثل مكان
العثور على الأ�شخا�ص املعنيني.
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�ضبط املتعلقات

َّ
يف�ضل �أن ينتظر املحقق �إىل حني و�صول ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن فح�ص م�سرح اجلرمية قبل �ضبط �أيِّ متعلقات ولكن
هذا قد يكون م�ستحيال لأ�سباب عدة .ويف حال وجوب �ضبط املتعلقات ،ينبغي للمحقق:
 �أن يد ِّون مكان وجود املتعلقات قبل حتريكها من �أماكنها .ويف�ضل ت�صويرها ولكن ميكن �أي�ضا ا�ستخدام
الر�سوم واملخططات وامللحوظات؛
�أن يتحا�شى مل�س الأ�شياء قدر الإمكان؛
�أن يدون ا�سم ال�شخ�ص الذي مل�س الأ�شياء؛
 �أن يحرز الأ�شياء بالطريقة ال�صحيحة؛ ف� ُّأي �شيء يحتوي على عينات بيولوجية ينبغي �أن يو�ضع يف حاوية
ت�سمح بالتهوية ،مثل كي�س ورقي �أو �صندوق؛
�أن ي�ضع على كل عينة بطاقة تو�ضح ا�سم ال�شخ�ص الذي رفعها و�أن يعطي لكل عينة رقما مرجعيا متفردا؛
 �أن يح�صل على م�شورة خبري ب�ش�أن ما الذي ينبغي فعله بالأجهزة الكهربائية� ،إن �أمكن ذلك؛ و�أن يقوم ،يف
حال تعذر ذلك ،ب�إطفاء تلك الأجهزة با�ستخدام الو�صالت الرئي�سية .وال ينبغي ت�شغيل الأجهزة.
 �أن ي�ضبط � َّأي �شيء دُونت عليه �أرقام ويحفظه؛ وميكن للخرباء �أن يبتوا الحقا فيما �إذا كان لذلك ال�شيء
�صلة باجلرمية.

املالب�س

ن�صح عموما بعدم تغيري املالب�س �إال يف ح�ضور خمت�صني يف فح�ص م�سرح اجلرمية .وينبغي �أن يظل ال�ضحايا
ُي َ
املفرت�ضون مرتدين مالب�سهم� ،إن �أمكن ذلك� ،إىل حني و�صول خبري متمر�س.
ويف حال عدم توافر متخ�ص�صني �أو تع ُّذر و�صولهم يف وقت منا�سب ،قد يلزم تغيري مالب�س ال�ضحية� .إذ �إنَّ �إجبار
ال�شخ�ص على �أن يظل مرتديا مالب�س قذرة قد ي�صبح حائال دون تعاونه مع املحققني ،وقد ي�شكل انتهاكا حلقوق
الإن�سان .كما �أنَّ �إجبار ال�شخ�ص على خلع مالب�سه هو انتهاك حلقوقه.
وينبغي للمحققني �أن يو�ضحوا لل�ضحايا �سبب �أهمية �أن يظلوا مبالب�سهم �إىل حني و�صول خبري متمر�س� ،أما �إذا كان
ال بد من تغيري املالب�س فينبغي:
�أال يتم ذلك �إال مبوافقة ال�شخ�ص املعني؛
�أال يتم ذلك �إال يف ح�ضور �أ�شخا�ص من نف�س جن�س ال�ضحية؛
ُ�سجل حالتها قبل خلعها؛
�أن تُ�ص َّور املالب�س �أو ت َّ
�أن تُخلع كل قطعة من املالب�س على حدة؛
�أن تُخلع كل قطعة من املالب�س وال�شخ�ص املعني واقف فوق قطعة ورق كبرية ونظيفة؛
�أن ت َ
ُو�ضع كل قطعة من املالب�س يف قطعة ورق و ُت َل َّف على حدة؛
�أن تُ�ستعمل قطعة ورقة جديدة لكل قطعة من املالب�س؛
�أن تُو�سم كل قطعة مالب�س ملفوفة بالورق برقم متفرد؛
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مرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريـب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ِّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ون ُ ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�سرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  3من دليل التدريب الأ�سا�سي م�سارح اجلرمية املتعلقة بتهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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  11-7.امل�ؤ�شرات الدالة على تهريب املهاجرين
(واالجتار بالأ�شخا�ص)
العوامل التالية ميكن �أن تدل على وقوع تهريب للمهاجرين �أو اجتار بالأ�شخا�ص .وهذه القائمة لي�ست ح�صرية؛ فقد
تكون هناك عدة م�ؤ�شرات �أخرى.
ووجود هذه امل�ؤ�شرات ال يثبت حدوث تهريب للمهاجرين �أو اجتار بالأ�شخا�ص ،لكنه قد يدل على �ضرورة �إجراء
املزيد من التحريات .وقد تتباين امل�ؤ�شرات من بلد �إىل �آخر ومن حالة �إىل �أخرى؛ لذا ينبغي للمحققني �أن يدركوا
ما تنطوي عليه احلاالت التي ي�صادفونها من �إمكانات جلمع معلومات ا�ستخبارية ،و�أال ي�ست�سهلوا الأمد با�ستخال�ص
نتائج تب�سيطية.
�إذا كان ال�شخ�ص امله ّرب و�/أو ال�ضحية (املحتملة):
ال يعرف البلد الذي يوجد فيه؛
ال يعرف البلدان التي �سافر عربها؛
ال يقدم �إي�ضاحا ميكن ت�صديقه ب�ش�أن الغر�ض من رحلته؛
ال يعرف عنوانا مع ّينا يفرت�ض �أن ميكث فيه؛
 ال يعرف ا�سم ال�شخ�ص الذي �سيمكث عنده �أو املكان الذي �سينزل فيه وال رقم هاتف ذلك ال�شخ�ص �أو
املكان؛
يذكر �أنه يجب عليه ،يف وقت ما� ،أن يكون يف مكان معني (من �أجل �إجراء ات�صال بامل�شرف عليه)؛
 يرتدي مالب�س مم ِّيزة �أو له َق َّ�صة َ�شعر مم ِّيزة (كثريا ما تكون للمجموعات ال�صغرية من الأ�شخا�ص
امله َّربني �سمات واحدة ،مثل مالب�س �أو حقائب باللون ذاته)؛
كثريا ما يحمل عالمات على ج�سده (كتابة على الذراع ،مثال)؛
ال يعرف ما هو طول الفرتة التي �سيمكث فيها يف عنوانه التايل؛
ال يحمل نقودا معه؛
ال يحوز وثائق �سفره �أو �إذن �إقامته؛
كثريا ما يحوز وثائق �سفر مزيفة �أو مزورة �أو �إذن �إقامة مزيفا �أو مزور ًا؛
 كثريا ما ي�سافر ب�صحبة امله ِّرب �أو املتِّجر (رمبا ميكن �إثبات ذلك بوا�سطة تذاكر الطائرة �أو احلافلة �أو
القطار)؛
لديه متاع قليل �أو بدون �أيِّ متاع؛
لي�ست لديه متعلقات �شخ�صية (�صور عائلية ،دفرت عناوين)
ال يعرف الأ�شخا�ص الذين ي�سافر معهم.
عند العثور على املهرب �أو املتَّجر ب�صحبة ال�شخ�ص امله َّرب و�/أو ال�ضحية (املحتملة):
كثريا ما يكون امله ِّرب �أو املت َِّجر حامال وثائق �صحيحة؛
32
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كثريا ما يكون لدى امله ِّرب �أو املتَّجر جواز �سفر يحمل �أختاما كثرية جدا ،مما يدل على �أنه كثري التن ُّقل؛
كثريا ما تكون وثائق �سفر ال�شخ�ص امله َّرب �أو املتَّجر به� ،إن كانت لديه وثائق ،يف حوزة املهرب �أو املت َِّجر؛
توجه �إىل ال�شخ�ص امله َّرب �أو املتَّجر به؛
قد يحاول امله ِّرب �أو املتَّجر �أن يجيب عن الأ�سئلة التي َّ
كثريا ما يكون مظهر امله ِّرب �أو املت َِّجر �أف�ضل من مظهر ال�شخ�ص امله َّرب �أو املتَّجر به؛
كثريا ما يكون ال�شخ�ص املهرب �أو املتجر به �شديد ال�صمت ب�سبب ارتهانه للمه ِّرب �أو املت َِّجر؛
 كثريا ما يكون باديا على ال�شخ�ص امله ّرب �أو املتَّجر به �أنه خائف من امله ّرب �أو املتَّجر �أو مذعن له ،لأنَّ
امله ّرب �أو املتَّجر كثريا ما ي�ستخدم العنف �أو يهدد با�ستخدامه؛
 (يف كثري من احلاالت ولكن لي�س كلها) ،يكون لل�شخ�ص امله ّرب �أو املتَّجر به نف�س اخللفية العرقية للمه ّرب
�أو املت َِّجر؛
قد يدعي امله ِّرب �أو املت َِّجر �أنه التقى بالركاب الذين حملهم مبح�ض ال�صدفة.
وقد تكون ا َملر َكبات امل�ستخدمة يف تهريب املهاجرين:
 قد ُغيرِّ هيكلها (على �سبيل املثال ،ببناء مق�صورة لنقل الأ�شخا�ص �أو بك�سر �أختام �أو بو�ضع خزانات وقود
�إ�ضافية �أو �صناديق �صغرية لإخفاء الأوراق)؛
 يف حال رديئة جدا وغري ُمعتنى بها على ما يبدو (ومع ذلك ،قد تكون للمركبات التي تبدو متهالكة حمركات
قوية َم�صونة جيدا)؛
 ذات �أختام �أو �سقوف مك�سورة؛
ذات نوافذ داكنة.
عند النظر يف حالة جمموعة من املهاجرين اعرت�ض �سبيلها ،يكون من امل�ؤ�شرات القوية على حدوث تهريب للمهاجرين
ما �إذا كان ه�ؤالء الأ�شخا�ص قد �سددوا مقدما �أتعابا للجناة املنفذين للعملية ،غري �أنَّ هذا امل�ؤ�شر لي�س كافيا .كما قد
يكون الأ�شخا�ص املعنيون قد ا�ست�ؤجروا لأداء مهمة معينة .بيد �أنَّ كون املهاجر قد دفع �أتعاب ًا ال يعني �أنه مل ي�صبح� ،أو
لن ي�صبح� ،ضحية لالجتار.
امله ِّرب �أو املت َِّجر:
قد يكون هو ال�شخ�ص الوحيد الذي يتكلم لغة بلد العبور �أو بلد املق�صد ،و�/أو قد يعمل كو�سيط؛
كثريا ما يكون هو ال�شخ�ص الوحيد الذي لديه هاتف جوال؛
قد يكون هو ال�شخ�ص الوحيد الذي لديه نقود و�إي�صاالت و�أرقام هاتفية؛
قد تكون لديه وثائق ال�سفر اخلا�صة بامل�سافرين معه؛
 كثريا ما يكون هو ال�شخ�ص الوحيد احل�سن الهندام والذي يتميز عن الأ�شخا�ص امله َّربني من حيث املالب�س
و َق َّ�صة َ
ال�شعر؛
 كثريا ما يكون هو ال�شخ�ص الوحيد احل�سن الهندام والذي يتميز عن الأ�شخا�ص امله َّربني من حيث املالب�س
و َق َّ�صة َ
ال�شعر؛
كثريا ما يكون هو ال�شخ�ص الوحيد الذي لي�س لديه متاع؛
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كثريا ما يكون هو �سائق املركبة؛
قد تكون (�أو ال تكون) له جن�سية خمتلفة عن جن�سيات الآخرين يف املجموعة؛
قد يحاول توجيه تعليمات �أو تلميحات �أو توجيهات �إىل ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص امله َّربني �أو املتَّجر بهم.
ينبغي عزل امله ِّرب �أو املت َِّجر املحتمل عن ال�شخ�ص امله َّرب (الأ�شخا�ص امله َّربني) و�/أو ال�ضحية (املحتملة) �أو ال�ضحايا
املهاجر �أو املهاجرين يف �أقر وقت ممكن.
(املحتملني) �أو ِ

مرجعان ُمق َ
رت َحان
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُهُوج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتعر�ض النميطة  ،2التي تتناول دور املهاجرين امله َّربني ومه ِّربي املهاجرين يف التحقيقات ،بع�ض امل�ؤ�شرات
التي ميكن �أن تفيد يف التع ّرف على املهاجرين امله َّربني املحت َملني.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

موجه �إىل ممار�سي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرَّ ،
العدالة اجلنائية ،نيويورك2009 ،
�أع َّد هذا الدليل التدريبـي وفقا لأحكام بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ومع �أنَّ الغر�ض من هذا الدليل هو دعم تدابري منع االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنَّ
الدرو�س امل�ستخل�صة الواردة فيه تنطبق على م�س�ألة تهريب املهاجرين.
)*(

والنميطة  2من هذا الدليل خم�ص�صة مل�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص.
وملزيد من املعلومات عن هذا الدليل التدريبـي ،يرجى زيارة املوقع التايل:

.www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html
( ) املرجع نف�سه ،املجلد  ،2237الرقم .39574
*

12-7.

تدابري مراقبة احلدود

()5

فيما يلي مقتطف من بروتوكول تهريب املهاجرين:

بروتوكول تهريب املهاجرين
املادة  -11التدابري احلدودية
 -1دون الإخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة النا�س ،تعزز الدول الأطراف ال�ضوابط احلدودية �إىل
�أق�صى حد ممكن ،بقدر ما يكون ذلك �ضروريا ملنع وك�شف تهريب املهاجرين.
 -2تعتمد كل دولة طرف تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى منا�سبة لكي متنع� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،ا�ستخدام
و�سائل النقل التي ي�شغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب الفعل املج َّرم مبقت�ضى الفقرة �( 1أ) من املادة  6من هذا
الربوتوكول.
 -3ت�شمل تلك التدابري ،عند االقت�ضاء ،ودون الإخالل باالتفاقيات الدولية املنطبقة� ،إر�ساء التزام الناقلني
التجاريني ،مبا يف ذلك � ُّأي �شركة نقل �أو مالك �أو م�ش ّغل �أيِّ و�سيلة نقل ،بالت�أكد من �أنَّ كل الركاب يحملون وثائق
ال�سفر ال�ضرورية لدخول الدولة امل�ستقبلة.
 -4تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ،وفقا لقانونها الداخلي ،لفر�ض جزاءات يف حاالت الإخالل بااللتزام
املبني يف الفقرة  3من هذه املادة.
 -5تنظر كل دولة طرف يف اتخاذ تدابري ت�سمح ،وفقا لقانونها الداخلي ،بعدم املوافقة على دخول الأ�شخا�ص
املتو ّرطني يف ارتكاب �أفعال جم ّرمة وفقا لهذا الربوتوكول� ،أو �إلغاء ت�أ�شريات �سفرهم.
 -6دون امل�سا�س باملادة  27من االتفاقية ،تنظر الدول الأطراف يف تعزيز التعاون فيما بني �أجهزة مراقبة احلدود،
وذلك بو�سائل منها �إن�شاء قنوات مبا�شرة لالت�صال واملحافظة عليها.

وتق�ضي املادة  11من بروتوكول تهريب املهاجرين ب�أن تعزز الدول الأطراف مراقبة احلدود �إىل �أق�صى مدى ممكن،
وب�أن تنظر� ،إىل جانب اتخاذ التدابري التي تق�ضي بها املادة  27من اتفاقية اجلرمية املنظمة (التعاون يف جمال �إنفاذ
القانون ،انظر الأداة  ،6الق�سم  ،)3يف تدعيم التعاون بني �أجهزة مراقبة احلدود بو�سائل منها �إن�شاء قنوات ات�صال
مبا�شرة (ملزيد من املعلومات عن التعاون احلدودي ،انظر الأداة  ،6الق�سم .)12
( )5انظر الق�سم  12من الأداة  ،6املتعلق بالتعاون على مراقبة احلدود.
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والنتيجة العملية لتعزيز مراقبة احلدود هي جعل ا�ستخدام املهربني لو�سائل النقل ودروب ال�سفر التقليدية يف الدخول
�إىل البلدان �أكرث �صعوبة .غري �أنَّ تعزيز املراقبة قد يكون له �أثر جانبي �سلبي هو انتقال دروب التهريب �إىل �أماكن
�أخرى نتيجة لتغيري املهربني طرائق عملهم .ولهذا ال�سبب ،ميثل التعاون الدويل �ضرورة مطلقة ال بد منها ملكافحة
تهريب املهاجرين مكافحة فعالة (ملزيد من املعلومات عن التعاون الدويل يف ميدان العدالة اجلنائية ،انظر الأداة .)6

ممار�سات واعدة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية� .آلية مكاتب االت�صال احلدودية يف �آ�سيا
ثمة م�شروع ناجح مدته �سبع �سنوات ا�ستحدثه املكتب يف الآونة الأخرية حيث �أن�ش�أ مكاتب ات�صال حدودية يف عدد
من نقاط عبور احلدود .والغاية من �إن�شاء هذه املكاتب هي قلب املواقف التقليدية وت�شجيع التعاون بني وحدات �إنفاذ
القانون العاملة على احلدود ،مما ِّ
يعظم قيمة املعلومات املوجودة لدى الطرفني.
وقد �أف�ضى جناح هذه الفكرة �إىل �إن�شاء مكاتب يف  22موقعا ( 44مكتبا) ،وهذا ميثل زيادة �ضخمة بالقيا�س �إىل
املواقع الأربعة الأ�صلية عند بداية امل�شروع.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع

.www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/Projects/2007_01/Consolidation_and_Enhancement.html

�إدارة احلدود يف �أ�سرتاليا

يجب على جميع الزائرين واملهاجرين هجرة دائمة �أن يقدموا طلبا للح�صول على ت�أ�شرية �أو ما يعادلها ،ب�شروط
تنا�سب فرتة مكوثهم .ويف �سياق عملية طلب الت�أ�شرية ،تُ�ضاهى بيانات جميع مق ّدمي الطلبات على قائمة الإنذار
بالتحركات ،وهي قاعدة بيانات خا�صة بالأ�شخا�ص ووثائق ال�سفر مو�ضع القلق لدى ال�سلطات .وهي تت�ضمن معلومات
مف�صلة عن املجرمني الذين ميكن �أن ي�ش ّكلوا خطرا �أمنيا والأ�شخا�ص الذين ُيحظر عليهم دخول �أ�سرتاليا الرتكابهم
خمالفات لقوانني الهجرة ولأ�سباب �صحية .كما تت�ضمن معلومات تف�صيلية عن وثائق ال�سفر املفقودة وامل�سروقة
واالحتيالية.
وتوجد لدى �أ�سرتاليا �أي�ضا �شبكة من موظفي الهجرة يعملون كموظفي ات�صال مع اخلطوط اجلوية يف  14موقعا
حموريا يف اخلارج .وه�ؤالء املوظفون ي�ساعدون على فرز امل�سافرين املتوجهني �إىل �أ�سرتاليا عند �آخر نقطة مغادرة
للتحقق من ا�ستيفاء وثائقهم .ويف بع�ض تلك املواقع ،يتعاون موظفو االت�صال الأ�سرتاليون املعنيون باخلطوط اجلوية
مع نظرائهم يف البلدان الأخرى ،مما ي�ساعد على اتخاذ تدابري دولية �ضد تهريب الأ�شخا�ص واالجتار بالب�شر وغريهما
من الأن�شطة غري امل�شروعة.
وعندما ي�سجل امل�سافرون ،مبن فيهم �أفراد طواقم �شركات الطريان� ،أنف�سهم للذهاب �إىل �أ�سرتاليا لدى �شركات
الطريان يف املطارات ،تُلزَ م �شركة الطريان ب�أن ت�ؤكد ،عن طريق نظام التجهيز امل�سبق لقوائم الركاب ،ما �إذا كان لدى
امل�سافرين �أذون �سارية لل�سفر �إىل �أ�سرتاليا ودخولها .وجتهز من خالل هذا النظام �أوراق ما يقارب  99.7يف املائة
من جميع امل�سافرين �إىل �أ�سرتاليا جوا .ويف �أقل من �أربع ثوان ،تُفح�ص بيانات امل�سافر على �أ�سا�س القوائم الأ�سرتالية
اخلا�صة بجوازات ال�سفر والت�أ�شريات وقوائم الإنذار ،وتر�سل �إىل موظفي �شركة الطريان املعنية ر�سالة تبلغهم مبا �إذا
كان ال�شخ�ص املعني م�سموحا له بركوب الطائرة �أم غري م�سموح له بذلك.

الأداة  -7نفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية
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وعند و�صول امل�سافرين �إىل احلدود ،يظل احتمال عدم ال�سماح لهم بالدخول قائما� ،إذا ما َّ
تك�شفت معلومات عند
الو�صول .ف�إذا ما عجزت �أجهزة قراءة البيانات عن قراءة بيانات وثيقة ،تحُ ال الوثيقة �إىل موظفي الهجرة لإجراء
مزيد من التحقيق.
امل�صدر� :صحيفة الوقائع رقم  ،70ال�صادرة عن فرع االت�صاالت الوطني بوزارة الهجرة واجلن�سية ،كانبريا.

انظر املوقع .www.immi.gov.au/media/fact-sheets/70border.htm

(اتفاق واتفاقية) �شينغني

تكمل اتفاقية �شينغني ،التي بد�أ نفاذها يف عام  ،1995اتفاق �شينغني املو ّقع يف  14حزيران/يونيه  ،1985وهي تن�ص
على الرتتيبات وال�ضمانات اخلا�صة ب�إعمال حرية التنقل .وي�شكل االتفاق واالتفاقية والقواعد املعتمدة على �أ�سا�سهما
واالتفاقات ذات ال�صلة معا ما ي�سمى "جمموعة �صكوك �شينغني" .وت�شكل هذه املجموعة من ال�صكوك ،منذ عام
 ،1999جزءا من الإطار امل�ؤ�س�سي والقانوين لالحتاد الأوروبي مبقت�ضى بروتوكول ملحق مبعاهدة �أم�سرتدام.
ويحدد الباب الرابع من املعاهدة املن�شئة للجماعة الأوروبية (معاهدة اجلماعة الأوروبية) �سيا�سة االحتاد الأوروبي
ب�ش�أن "الت�أ�شريات واللجوء والهجرة وغريها من ال�سيا�سات املتعلقة بحرية تن ّقل الأ�شخا�ص" .وجماالت عمل اجلماعة
هذه ترتبط بالإن�شاء التدريجي ملنطقة تتمتع باحلرية والأمن والعدل ،وهي ت�شمل ما يلي:
حرية تن ّقل الأ�شخا�ص؛
مراقبة احلدود اخلارجية؛
اللجوء والهجرة و�ضمان حقوق مواطني البلدان غري الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي؛
التعاون الق�ضائي يف ال�ش�ؤون املدنية.
وتن�ص الالئحة (اخلا�صة باجلماعة الأوروبية) رقم  2006/562ال�صادرة عن الربملان الأوروبي وجمل�س �أوروبا بتاريخ
� 15آذار/مار�س  2006على قانون للجماعة الأوروبية ب�ش�أن القواعد التي حتكم تن ّقل الأ�شخا�ص عرب احلدود (قانون
حدود �شينغني).
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع.http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm :

اجلهاز املعني ب�إنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك يف الواليات املتحدة—مبادرة "فرق العمل الأمنية املعنية
ب�إنفاذ القوانني على احلدود"

اجلهاز املعني ب�إنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك يف الواليات املتحدة هو �أكرب جهاز حتقيق يف وزارة الأمن الوطني .وهو
م�س�ؤول عن تنفيذ جمموعة وا�سعة من القوانني ،مبا فيها القوانني املتعلقة بت�أمني احلدود ومكافحة التهريب الإجرامي.

وقد �شهدت احلدود اجلنوبية للواليات املتحدة يف ال�سنوات الأخرية تزايدا هائال يف �أعمال الإجرام والعنف العابرة
للحدود ب�سبب التناف�س ال�شديد بني ع�صابات املخدرات املك�سيكية وتنظيمات التهريب الإجرامي التي ت�ستخدم
�أ�ساليب وح�شية يف جني �أرباحها.
وت�صديا لهذا االجتاه� ،أقام اجلهاز �شراكة مع نظرائه من �أجهزة �إنفاذ القانون االحتادية والتابعة للواليات واملحلية
والأجنبية من �أجل اتخاذ مبادرة "فرق العمل الأمنية املعنية ب�إنفاذ القوانني على احلدود" ،وهي جمموعة فرق عمل
م�شرتكة بني الأجهزة ا�ستُحدثت يف �إطار نهج �شامل يف ك�شف وتعطيل وتفكيك التنظيمات الإجرامية التي متثل خطرا
كبريا على �أمن احلدود .والهدف من فرق العمل هذه هو زيادة تبادل املعلومات والتعاون بني الأجهزة التي تكافح هذا
اخلطر على جانبي احلدود.
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وي�شرتك يف هذه املبادرة موظفون من اجلهاز املعني ب�إنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك ،واجلهاز املعني باجلمارك
وحماية احلدود بالواليات املتحدة ،و�إدارة �إنفاذ قوانني املخدرات ،واملكتب املعني بالكحوليات والتبغ والأ�سلحة النارية
واملتفجرات ،ومكتب التحقيقات االحتادي ،وخفر ال�سواحل بالواليات املتحدة ،ومكتب املدعي العام للواليات املتحدة،
�إىل جانب �أجهزة رئي�سية �أخرى احتادية وتابعة للواليات وحملية و�أجنبية يف جمال �إنفاذ القانون .وي�شارك يف هذه
املبادرة على احلدود اجلنوبية الغربية جهاز �إنفاذ القانون املك�سيكي امل�سمى ""Secretaria de Seguridad Pública
(�أمانة الأمن العام) .كما ي�شارك يف فرقة العمل الأمنية املعنية ب�إنفاذ القوانني على احلدود على طول احلدود
ال�شمالية كل من اجلهاز الكندي للخدمات احلدودية و�شرطة اخل ّيالة امللكية الكندية.
.www.ice.gov/pi/news/factsheets/080226best_fact_sheet.htm

َمرجعان ُم رَ َ
قتحان

الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
(فرونتيك�س)

الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي
(فرونتيك�س) هي وكالة تابعة لالحتاد الأوروبي مقرها وار�سو ،وقد �أن�شئت كهيئة متخ�ص�صة وم�ستقلة،
مهمتها تن�سيق التعاون العملياتي بني الدول الأع�ضاء يف ميدان �أمن احلدود .و�أن�شطة "فرونتيك�س" تركز على
تكمل نظم �إدارة احلدود الوطنية لدى الدول الأع�ضاء وتزيد من كفاءتها.
املعلومات اال�ستخبارية ،وهي ِّ
www.frontex.europa.eu/
Weinzierl, Ruth and Lisson, Urszula, Border Management and Human Rights: A study of EU
.Law and the Law of the Sea, Berlin: German Institute for Human Rights, 2007

ت�سهم هذه الدرا�سة يف تو�ضيح ما ين�ش�أ عن قانون حقوق الإن�سان والقانون البحري من التزامات تتعلق ب�إدارة
احلدود .وهذا ي�شمل معاجلة االلتزامات العامة املتعلقة بحقوق الإن�سان والتي تنطبق �أي�ضا على ال�ضوابط
احلدودية عند احلدود الربية واملطارات.
وهذه الدرا�سة متاحة يف املوقع التايل:
_http://files.institut-fuer-menschenrechte.de/488/d75_v1_file_47c81c6053b74_Study_Border
.Management_and_Human_Rights.pdf
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وثائق ال�سفر والهوية

فيما يلي مقتطف من بروتوكول تهريب املهاجرين:

بروتوكول تهريب املهاجرين
املادة �  -12أمن ومراقبة الوثائق
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،يف حدود الإمكانيات املتاحة ،ل�ضمان ما يلي:
(�أ) �أن تكون وثائق ال�سفر �أو الهوية التي ت�صدرها ذات نوعية ي�صعب معها �إ�ساءة ا�ستعمال تلك الوثائق �أو
تزويرها �أو حتويرها �أو تقليدها �أو �إ�صدارها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ب) �سالمة و�أمن وثائق ال�سفر �أو الهوية التي ت�صدرها الدول الأطراف �أو التي ت�صدر نيابة عنها ،ومنع
�إعدادها و�إ�صدارها وا�ستعمالها ب�صورة غري م�شروعة.

املادة � -13شرعية الوثائق و�صالحيتها
تبادر الدولة الطرف ،بناء على طلب دولة طرف �أخرى� ،إىل التحقق ،وفقا لقانونها الداخلي ،ويف غ�ضون فرتة زمنية
معقولة ،من �شرعية و�صالحية وثائق ال�سفر �أو الهوية التي �أُ�صدرت �أو ُيزعم �أنها �أُ�صدرت با�سمها و ُي�شتبه يف �أنها
ت�ستعمل لأغرا�ض القيام بال�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول.

مبقت�ضى املادة  12من بروتوكول تهريب املهاجرين ،تُلزم الدول الأطراف ب�أن تكفل �سالمة و�أمن وثائق ال�سفر ال�صادرة
عنها .ومبقت�ضى املادة  ،13تُلزم الدول الأطراف �أي�ضا ،بنا ًء على طلب دولة طرف �أخرى ،ب�أن "تتحقق يف غ�ضون فرتة
زعم �أنها َ�صدرت عنها.
زمنية معقولة" من �شرعية و�صالحية وثائق ال�سفر �أو الهوية التي ُي َ
ويحدث تزييف الوثائق القانونية بكل �أنواعها على نطاق وا�سع يف كل �أنحاء العامل .وظهور تكنولوجيات جديدة يعني
�أنه ميكن �إعداد وثائق مزيفة ب�سهولة �أكرب ،و�أنه مبقدور ال�شبكات الإجرامية �أن تزود املهاجرين امله َّربني بجوازات
ووثائق �سفر �أخرى مزيفة ،مثل الت�أ�شريات .وثمة �شواهد تدل �أي�ضا على وقوع حاالت ف�ساد بني موظفي الأجهزة
املعنية بالهجرة متواطئني مع �شبكات تهريب وموظفي �سفارات فا�سدين ي�صدرون ت�أ�شريات للأ�شخا�ص املتَّجر
بهم يف اخلارج .وثمة حاجة �إىل تدابري تقنية جلعل تزييف الوثائق �أو تزويرها �أو حتويرها �أكرث �صعوبة .كما يلزم
اتخاذ تدابري �إدارية و�أمنية حلماية عملية الإعداد والإ�صدار من الف�ساد �أو ال�سرقة �أو غريهما من و�سائل التالعب
بالوثائق.
39
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وهناك عدة �أنواع من التكنولوجيا اجلديدة �أو اجلاري ا�ستحداثها تتيح �إمكانات كبرية البتكار �أنواع جديدة من الوثائق
حتدد هوية الأفراد حتديدا يخت�صون به دون غريهم ،وميكن للآالت �أن تقر�أها ب�سرعة ودقة ،وي�صعب تزييفها لأنها
تعتمد على معلومات خمزونة يف قاعدة بيانات بعيدة عن متناول اجلناة ،ولي�س على معلومات متاحة يف الوثيقة ذاتها.
(ملزيد من املعلومات عن التعاون على مراقبة وثائق ال�سفر والهوية ،انظر الأداة  ،6الق�سم .)13

ممار�سات واعدة

�أ�سرتاليا� :إدارة الهوية

يتزايد ا�ستخدام اال�ستدالل البيولوجي يف �أ�سرتاليا وبلدان �أخرى ك�أداة راقية تكنولوجيا يف جمال �إدارة �ش�ؤون الهوية.
ويف �إطار ا�سرتاتيجية �أو�سع لإدارة �ش�ؤون الهوية تهدف �إىل تدعيم عمليات حتديد هوية الداخلني �إىل �أ�سرتاليا من
غري مواطنيها� ،أخذت �إدارة الهجرة واجلن�سية ت�ستخدم تكنولوجيا اال�ستدالل البيولوجي يف بع�ض براجمها وعملياتها.
وهذا ي�شمل تكنولوجيا التعرف على الأ�شخا�ص من �سمات وجوههم وتكنولوجيا مطابقة ب�صمات الأ�صابع.
امل�صدر� :صحيفة الوقائع رقم  ،70ال�صادرة عن فرع االت�صاالت الوطني ب�إدارة الهجرة واجلن�سية ،كانبريا.

www.immi.gov.au/media/fact-sheets/70border.htm

االحتاد الأوروبي� :أمن الوثائق

من �أجل الت�أكد من قدرة جميع الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي على ك�شف الوثائق املزورة ،اتفق جمل�س االحتاد
على املعدات املو�صى ب�أن ي�ستخدمها حر�س احلدود يف نقاط الدخول �إىل االحتاد الأوروبي ويف الإدارات املعنية
بالت�أ�شريات لكي ت�ساعد على ك�شف الوثائق الزائفة �أو املزيفة .وتي�سريا لتبادل املعلومات بني الدول الأع�ضاء ،قرر
املجل�س يف عام � 1998أن ين�شئ نظاما �أوروبيا حلفظ ال�صور ،هو نظام الوثائق الزائفة وال�صحيحة .وهذا النظام يتيح
التحقق من �صحة املعلومات املتعلقة بالوثائق احلقيقية والزائفة وتخزين تلك املعلومات وتبادلها بو�سائل حمو�سبة
يف غ�ضون فرتة زمنية ق�صرية .وتدير هذا امل�شروع الأمانة العامة ملجل�س االحتاد الأوروبي .وقد �أدخل هذا النظام
تدريجيا يف الإنرتنت يف نهاية عام .2004
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/documents/fsj_freetravel_documents_en.htm

االحتاد الأوروبي :ال�سجل العمومي لوثائق الهوية وال�سفر ال�صحيحة على الإنرتنت
قامت الأمانة العامة ملجل�س االحتاد الأوروبي بجعل ال�سجل العمومي لوثائق الهوية وال�سفر ال�صحيحة على الإنرتنت
متاحا على املوقع ال�شبكي للمجل�س.
وهذا ال�سجل العمومي موجود يف موقع متعدد اللغات من �أجل تزويد اجلمهور مبعلومات عن ال�سمات الأمنية لوثائق
الهوية وال�سفر ال�صحيحة.
واملوقع موجه لعامة اجلمهور مبا ي�شمل امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ،مثل منظمات �أرباب العمل وهيئات
اخلدمات الربيدية وامل�صارف وهيئات االئتمان و�شركات الأمن واحلرا�سة و�شركات ت�أجري ال�سيارات.
www.consilium.europa.eu/prado/EN/homeIndex.html

الأداة  -7نفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية
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خمترب التحليل اجلنائي اخلا�ص بالوثائق ،التابع للجهاز املعني ب�إنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك
يف الواليات املتحدة

يهدف خمترب التحليل اجلنائي اخلا�ص بالوثائق ،التابع للجهاز املعني ب�إنفاذ قوانني الهجرة واجلمارك يف الواليات
املتحدة� ،إىل ك�شف وردع تزوير وثائق ال�سفر والهوية .ويقوم فاح�صو الوثائق يف املخترب ب�إجراء حتليالت جنائية
لوثائق ال�سفر والهوية الأجنبية والوطنية ،وكذلك خلط اليد وللطوابع والأختام والن�صو�ص املطبوعة واملرقونة .و ُيجري
�أخ�صائيو ب�صمات الأ�صابع مقارنات للب�صمات امل�أخوذة ب�أنواع خمتلفة من احلرب ويعاجلون الأدلة اخلا�صة بالب�صمات
غري املرئية بالعني املجردة .ويقوم كيميائيو احلرب بتحليل حرب الكتابة وحرب الطابعات والوثائق املطبوعة بطريقة نفث
احلرب ) ،(inkjet printingوكذلك املواد التي تُ�صنع منها الوثائق ،من �أجل الربط بني الوثائق امل�شكوك يف �أمرها ورمبا
حتديد تاريخها .ويديل موظفو املخترب �أي�ضا بال�شهادة ب�ش�أن فحو�ص املخترب اجلنائي يف الدعاوى الق�ضائية.
و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،يحتفظ املخترب ب�أكرب م�ستودع لوثائق ال�سفر والهوية الأجنبية وللمواد املرجعية يف العامل .ويقوم
موظفو اال�ستخبارات يف املخترب ب�إعداد وتقدمي برامج تدريب م�صممة خ�صي�صا ملوظفي �أجهزة �إنفاذ القانون يف
خمتلف �أنحاء العامل لتدريبهم على ك�شف الوثائق االحتيالية وتقدمي م�ساعدة �آنية للموظفني امليدانيني يف جمال
التعرف على الوثائق االحتيالية .و�إىل جانب ذلك ،يقوم ه�ؤالء املوظفون ب�إعداد وتوزيع ن�شرات ا�ستخباراتية تنبيهية
ب�ش�أن الوثائق (حتتوي على �صور ملونة تربز الوثائق االحتيالية التي ُعرث عليها �أخريا) و�أدلة مرجعية لأجهزة �إنفاذ
القانون على نطاق البلد كله.
www.ice.gov/partners/investigations/services/forensiclab.htm

الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي (فرونتيك�س)

نظمت وحدة البحث والتطوير بالوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء
يف االحتاد الأوروبي (فرونتيك�س) والرئا�سة ال�سويدية لالحتاد الأوروبي م�ؤمترا حتت عنوان "ا�ستخدام تكنولوجيا
اال�ستدالل البيولوجي يف مراقبة احلدود" (مع معر�ض ملنتجات هذا القطاع) يف وار�سو ،يومي  1و 2ت�شرين الأول/
�أكتوبر  .2009وح�ضر هذا امل�ؤمتر ما يزيد على  130ممثال للدول الأع�ضاء لهذا القطاع .وناق�ش امل�ؤمتر موا�ضيع
�شملت مبادرات املفو�ضية الأوروبية ومعايريها ومبادئها التوجيهية ،والنظم امل�ؤمتتة ملراقبة احلدود ،واملعدات املتنقلة،
وم�سائل مثل الأمن وحماية البيانات والتكاليف والتمويل.

www.frontex.europa.eu

وميكن تنـزيل الوثائق املتعلقة بامل�ؤمتر من املوقع التايل:
www.frontex.europa.eu/specific_documents/other/

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
موجه �إىل ممار�سي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر َّ
العدالة اجلنائية ،نيويورك2009 ،
حتتوي هذه الوثيقة على منيطة تتعلق بالتعرف على الوثائق يف ق�ضايا االجتار ولها �صلة وثيقة بالتعرف على
الوثائق يف الق�ضايا املتعلقة بتهريب املهاجرين .وملزيد من املعلومات عن هذه النميطة ،يرجى زيارة املوقع
� www.unodc.orgأو االت�صال بوحدة مكافحة االجتار بالب�شر وتهريب املهاجرين ،التابعة ملكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية على العنوان الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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United Nations Office on Drugs and Crime. Model Forensic Document Laboratory Guide.
)(forthcoming

�سوف ُي�ستخدم الكتيب الإر�شادي النموذجي ملختربات التحليل اجلنائي للوثائق ،الذي �سي�صدره املكتب،
يف ت�صميم وبناء قدرات يف جمال الفح�ص العلمي اجلنائي للوثائق وتعميم املعلومات اال�ستخبارية اخلا�صة
بذلك .وهو موجه �إىل عدة م�ستويات خمتلفة على �سلم تطور البلدان والأجهزة ،من �أدنى درجاته �إىل �أعالها.
وهو ي�ستهدف تقدمي م�ساعدة عملية يف �إن�شاء خمتربات التحليل اجلنائي للوثائق �أو االرتقاء بها يف جماالت
مهارات املوظفني واحتياجاتهم التعليمية للتم ُّكن من �إجراء الفحو�ص العلمية اجلنائية للوثائق والإدالء
ب�شهادات �أمام املحاكم و�إ�صدار تنبيهات ا�ستخباراتية وتوفري التدريب؛ واحتياز املعدات واملرافق واملراجع
وقواعد البيانات اخلا�صة بعلم التحليل اجلنائي؛ وتقدمي �إر�شادات عامة لت�صميم خمترب للتحليل اجلنائي
للوثائق و�إن�شائه و�صيانته.
وملزيد من املعلومات عن الكتيب الإر�شادي النموذجي ملختربات التحليل اجلنائي للوثائق ،الذي �سي�صدره
املكتب قريبا ،يرجى زيارة املوقع .www.unodc.org

14-7.

فر�ض جزاءات على الناقلني

�إنَّ فر�ض جزاءات على الناقلني هو تدبري �أ�سا�سي يو�صى به للم�ساعدة على مكافحة ا�ستخدام ناقلني عموميني من
جانب مهربي املهاجرين .وترد اجلزاءات املفرو�ضة على الناقلني يف املادة  11من بروتوكول تهريب املهاجرين:

بروتوكول تهريب املهاجرين
املادة 11
 -2تعتمد كل دولة طرف تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى منا�سبة لكي متنع� ،إىل �أق�صى حد ممكن ،ا�ستخدام
و�سائل النقل التي ي�شغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب الفعل املج َّرم وفقا للفقرة �( 1أ) من املادة  6من هذا
الربوتوكول.
 -3ت�شمل تلك التدابري ،عند االقت�ضاء ،ودون الإخالل باالتفاقيات الدولية املنطبقة� ،إر�ساء التزام الناقلني
التجاريني ،مبا يف ذلك � ُّأي �شركة نقل �أو مالك �أو م�ش ّغل �أيِّ و�سيلة نقل ،بالت�أكد من �أنَّ كل الركاب يحملون وثائق
ال�سفر ال�ضرورية لدخول الدولة امل�ستقبلة.
 -4تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ،وفقا لقانونها الداخلي ،لفر�ض جزاءات يف حاالت الإخالل بااللتزام
املبني يف الفقرة  3من هذه املادة.

وينبغي ل�صائغي الت�شريعات الرامية �إىل تنفيذ مقت�ضيات املادة  11من بروتوكول تهريب املهاجرين �أن يولوا اعتبارا
للنقاط التالية:
 �أنَّ الواجب الأ�سا�سي الذي يقع على عاتق الناقلني هو الت�أكد من حيازة الركاب ما يلزم من وثائق لدخول
دولة املق�صد ،ولكن لي�س عليهم واجب تقييم �صالحية الوثائق �أو �صحتها� ،أو ما �إذا كانت الوثيقة قد
�أ�صدرت بطريقة �صحيحة �إىل ال�شخ�ص الذي يحوزها؛
 �أنَّ الربوتوكول يق�ضي بتحميل الناقلني م�س�ؤولية عدم فح�ص الوثائق على النحو الالزم؛ فيمكن للدول �أن
حت ّمل الناقلني م�س�ؤولية نقلهم �أ�شخا�صا بدون وثائق ،لكن الربوتوكول ال ي�شرتط ذلك؛
 �أنَّ الفقرة  4من املادة  11تلزم الدول ب�أن تن�ص على فر�ض جزاءات ،ولكن طبيعة تلك اجلزاءات مل تحُ َّدد
بو�ضوح .و�إذا كان يراد فر�ض م�س�ؤولية جنائية ،فينبغي ل�صائغي الت�شريعات �أن ي�أخذوا بعني االعتبار املادة
 10من االتفاقية ،التي تتعلق بواجب الن�ص على م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني؛
 اعتبار �أنَّ "وثيقة ال�سفر �أو الهوية" ذات ال�صلة ت�شمل � َّأي وثيقة ميكن ا�ستخدامها لل�سفر من دولة �إىل �أخرى
و�أيِّ وثيقة ي�شيع ا�ستخدامها لإثبات الهوية يف دولة ما مبقت�ضى قوانني تلك الدولة.
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َمرجع ُمق َ
رتح
الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقية وبروتوكوالتها ،وكذلك امل�سائل التي يجب �أن تُعنى بها كل دولة طرف ،وهي تقدم يف الوقت ذاته
جمموعة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وتق ّدم الأدلة خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

15-7.

جمع املعلومات اال�ستخبارية وتبادلها

املعلومات هي �شيء تتلقاه �أجهزة �إنفاذ القانون.
على �سبيل املثال :يقوم �شخ�ص جمهول الهوية ب�إبالغ ال�شرطة هاتفيا ب�أنَّ ال�سيد " ُفالن" ُيه ّرب مهاجرين بوا�سطة
قارب.
املعلومات اال�ستخبارية هي املعلومات التي عوجلت على نحو ما لإعطائها مغزى �أكرب (كالتو ُّثق والتحليل والتقييم،
مثال).
على �سبيل املثال� :إثر تلقي معلومات عن طريق الهاتف من �شخ�ص جمهول الهوية ،تتحقق ال�شرطة من �أنَّ ال�سيد
"فالن" ميلك قاربا.

وكما هو احلال يف �أيِّ حتقيق ،تكت�سي اال�ستخبارات يف الق�ضايا املتعلقة بتهريب املهاجرين �أهمية بالغة� .إذ ميكن
ا�ستخدامها لبدء حتقيقات �أو للم�ضي بتحقيقات جارية �صوب نتيجة مر�ضية .وفيما يتجاوز نطاق التحقيقات (حيث
ا�ستخبارات ذات طبيعة تكتيكية) ،ت�ساعد اال�ستخبارات اال�سرتاتيجية على �صوغ ال�سيا�سات وعلى جعل ارتكاب
اجلرائم �أكرث �صعوبة .وهذان النوعان من اال�ستخبارات مت�ساويان يف الأهمية.
اال�ستخبارات التكتيكية تدعم التحقيقات.
اال�ستخبارات اال�سرتاتيجية تتعلق بالتعامل مع تهريب املهاجرين من منظور �شامل.

اال�ستخبارات التكتيكية:
ت�شكل �أ�سا�س التحقيقات؛
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل اعرتا�ض عمليات تهريب؛
ذات �أهمية �أ�سا�سية يف �إعداد وتخطيط �أيِّ عملية؛
ت�ساعد على ا�ستبانة فر�ص معينة ملنع التهريب �أو ك�شف �شبكات التهريب �أو تعطيلها.
اال�ستخبارات اال�سرتاتيجية:
مت ّكن من �إجراء تقييم �صحيح لطبيعة التهريب ونطاقه على ال�صعيد املحلي والوطني والإقليمي؛
توا�صل دويل وو�ضع ا�سرتاتيجيات وقائية وتنظيم حمالت
 تُ�س ّهل �إجراء تغيريات يف الت�شريعات و�إقامة ُ
للتثقيف والتوعية� ،إلخ؛
ت�ساعد مقرري ال�سيا�سات على التخطيط؛
تو ِّفر معلومات �أ�سا�سية لإذكاء وعي و�سائط الإعالم وعامة اجلمهور.
وتت�شكل ال�صورة الإجمالية لتهريب املهاجرين بوا�سطة اال�ستخبارات اال�سرتاتيجية ،التي تغذيها اال�ستخبارات
التكتيكية.
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ممار�سات واعدة

اململكة املتحدة ،فريق ا�ستخال�ص املعلومات امل�شرتك

يت�ألف فريق ا�ستخال�ص املعلومات امل�شرتك من موظفي مديرية اال�ستخبارات بجهاز احلدود وموظفي �أجهزة ال�شرطة
اخلا�صة يف اململكة املتحدة الذين ي�ستجوبون طالبي اللجوء واملهاجرين غري النظاميني و�أ�شخا�صا معينني �آخرين بهدف
جمع معلومات ا�ستخبارية .ويعمل فريق ا�ستخال�ص املعلومات امل�شرتك يف عدة مواقع ،فيجمع معلومات ا�ستخبارية
عن الدروب والعمالء والبيوت الآمنة وتكاليف التهريب و�أ�ساليب العمل .ويعمم فريق ا�ستخال�ص املعلومات امل�شرتك
نتائج ا�ستخباراته داخل اململكة املتحدة ويف خمتلف �أنحاء العامل من �أجل بدء العمليات اال�ستخبارية ودعمها ،ويعد
�أدلة عملية وفرية املعلومات عن دروب املهربني و�أ�ساليب عملهم .كما يتعاون الفريق مع �سائر �أجهزة �إنفاذ القانون
يف خمتلف �أنحاء العامل على �صعيد عملياتي .ولالطالع على عمل فريق ا�ستخال�ص املعلومات امل�شرتك فيما يتعلق
بالتدريب ،انظر الأداة .10
وملزيد من املعلومات ،انظر املوقع .www.homeoffice.gov.uk/
عملية "بلو�سكاي"

بد�أت عملية "بلو�سكاي" كعملية م�سح ا�ستخباراتي .فعلى مدى �ستة �أ�شهر ،مت التعرف على هوية ع�شرة �أ�شخا�ص
ب�صفتهم �أكرب مهربني للأفراد من ذوي الأ�صل الرتكي داخل هذه ال�شبكة .وبد�أ جمع املعلومات اال�ستخبارية ،وتاله
حتليل تكتيكي للمعلومات املجموعة من هذه العملية وملنهجية هذه ال�شبكة .وقام الفريق العملياتي مبراقبة الأ�شخا�ص
وحددت البلدان التي لها �أهمية كبرية لدى هذه ال�شبكة الإجرامية ،وبد�أت عملية تعميم
املعنيني وبد�أ بجمع الأدلةُ .
وعقدت اجتماعات يف مقر مكتب ال�شرطة الأوروبي (اليوروبول) ووحدة التعاون الق�ضائي
املعلومات اال�ستخباريةُ .
التابعة لالحتاد الأوروبي (اليوروج�ست) ت�سهيال لتبادل املعلومات اال�ستخبارية .وكان قادة ال�شبكة ُي�سيرّ ون �أعمالهم
يف "مقا�صف �آمنة" يف منطقة غرين لينـز يف �شمال لندن .ويف هذه املقا�صف ،و�أجرى الأ�شخا�ص اخلا�ضعون للمراقبة
مئات املكاملات الهاتفية مع �أفراد �شبكاتهم ،فيهاتفون املهاجرين غري ال�شرعيني وممويل العمليات ومديري عمليات
النقل وال�سائقني واملي�سرين يف اخلارج .وقد ا�ستُخدمت الأدلة امل�ستمدة من اعرتا�ض املكاملات اخلارجية يف التحقيق.
ويق َّدر عدد الأ�شخا�ص الذين ه َّربتهم تلك ال�شبكة �إىل اململكة املتحدة بنحو � 200 000شخ�ص.
ويف  11ت�شرين الأول�/أكتوبر � ،2005أُجنزت بنجاح املرحلة اال�ستخبارية من عملية بلو�سكاي .و ّمتت مداهمة 14
مكان �إقامة �أو عمل و�ألقي القب�ض على � 21شخ�صا .و�شارك يف عمليات املداهمة هذه نحو  500من عنا�صر ال�شرطة.
و�ضبطت مبالغ نقدية تناهز قيمتها  70 000جنيه ا�سرتليني .كما �ضبطت مقادير كبرية من الأدلة املالية والأدلة على
وعممت يف جميع �أنحاء �أوروبا.
تهريب الب�شر ،منها  100من بطاقات  SIMوالهواتف .و�أ�صدرت ن�شرة �صحفية ُ
وقد ُبوغت مه ّربو املهاجرين بعمليات التوقيف هذه ،لأنَّ اجلناة الرئي�سيني كانوا يح�سبون �أنف�سهم مبن�أى عن اخلطر.
وتعطل �إىل حد بعيد تدفق الوثائق الزائفة �أو املز ّورة .و�شهدت �أ�سعار التهريب من تركيا زيادة عامة� ،إذ ارتفعت من
 4 000 - 3 500جنيه ا�سرتليني �إىل  7 000جنيه للعبور �إىل اململكة املتحدة .و�أدت عملية بلو�سكاي �إىل �أحكام بال�سجن
تبلغ زهاء � 65سنة.

درب �شرق �أفريقيا للهجرة :بناء التعاون وتبادل املعلومات و�صوغ مبادرات عملية م�شرتكة بني البلدان الأ�صلية
وبلدان العبور واملق�صد
ُذكر يف الوثيقة الإطارية ل�سيا�سة الهجرة التي اعتمدها االحتاد الأفريقي يف باجنول يف متوز/يوليه � 2006أنه يجب
�صوغ نهوج �شاملة ومتوازنة �إزاء الهجرة .كما �شدد االحتاد الأفريقي على احلاجة �إىل مزيد من بناء القدرات يف ميدان
�إدارة �ش�ؤون الهجرة ،وحث الدول الأع�ضاء على القيام ب�أن�شطة من هذا القبيل .ومن ثم ،جاءت هذه املبادرة التعاونية
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ا�ستجاب ًة لطلبات قدمها االحتاد الأفريقي والدول الأع�ضاء الواقعة يف �شرق �أفريقيا .كما برز اهتمام الدول امل�ستمر
ببناء القدرات من خالل احلوار وامل�ساعدة التقنية كم�س�ألة حظيت بتوافق الآراء يف امل�شاورات الأخرية بني املنظمة
الدولية للهجرة و�إدارة ال�ش�ؤون االجتماعية باالحتاد الأفريقي والهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية (الإيغاد) يف
�أدي�س �أبابا.
والهدف العام لهذا الربنامج هو تنفيذ جمموعة مبادرات لتلبية االحتياجات املحددة للبلدان الأفريقية امل�ستهدفة وما
تقدمه من طلبات للم�ساعدة .ويتوخى جعل هذا امل�شروع جزءا رئي�سيا من مبادرة احلوار بني االحتاد الأوروبي و�أفريقيا،
ومن ثم فهو موجه �إىل �سلطات بلدان �شرق �أفريقيا ،مع تركيز خا�ص على الدول الأع�ضاء يف الهيئة احلكومية الدولية
املعنية بالتنمية التي هي م�س�ؤولة عن مراقبة احلدود ومكافحة الهجرة غري ال�شرعية واالجتار بالأ�شخا�ص ،بهدف
تدعيم قدراتها التنظيمية والإدارية على �إدارة �ش�ؤون الهجرة وتنمية قدراتها يف ميداين جمع املعلومات اال�ستخبارية
وحتليلها من �أجل ك�شف املي�سرين وتعطيل ن�شاطهم التهريبي والأن�شطة املت�صلة به.

َمرجع ُمق َ
رتح
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُهُج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة  6من دليل التدريب الأ�سا�سي جمع املعلومات اال�ستخبارية
وتقييمها وتبادلها وحمايتها وا�ستخدامها.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

�  16-7إر�شادات ب�ش�أن املالحقة الق�ضائية ملهربي
املهاجرين
تن�ص "معايري م�س�ؤولية �أع�ضاء النيابة العامة املهنية وبيان واجباتهم وحقوقهم الأ�سا�سية" ،التي اعتمدتها الرابطة
الدولية لأع�ضاء النيابات العامة ،على ما يلي:
 -1ال�سلوك املهني
يتعني على �أع�ضاء النيابة العامة ما يلي:
التم�سك ب�شرف مهنتهم واملحافظة على كرامتها يف جميع الأوقات؛
ّ
الت�صرف دائما بكفاءة مهنية وفقا للقانون وقواعد املهنة و�آدابها؛
ممار�سة �أ�سمى معايري النـزاهة واحلر�ص يف جميع الأوقات؛
االطالع التام على التطورات القانونية ذات ال�صلة ومواكبتها با�ستمرار؛
احلر�ص على ثبات املوقف واال�ستقاللية والتج ّرد والظهور بذلك املظهر؛
 حماية حق املتهم دوما يف املحاكمة العادلة ،وال �سيما �ضمان الك�شف عما يف �صاحله من �أدلة وفقا
للقانون �أو مقت�ضيات املحاكمة العادلة؛
 خدمة امل�صلحة العامة وحمايتها دائما؛ واحرتام وحماية املفهوم العاملي للكرامة الإن�سانية وحقوق
الإن�سان و�إعالء �ش�أنه.
 -2اال�ستقاللية
 1-2ينبغي ممار�سة ال�صالحية التقديرية يف املالحقة الق�ضائية ،متى كان م�سموحا بها يف والية
ق�ضائية معينة ،با�ستقاللية بعيدا عن التدخل ال�سيا�سي.
�	2-2إذا كان من حق �سلطات �أخرى ،غري �سلطات النيابة العامة� ،أن تعطي تعليمات عامة �أو حم ّددة
لأع�ضاء النيابة العامة ،فينبغي �أن تت�سم تلك التعليمات مبا يلي:
ال�شفافية؛
االت�ساق مع ال�صالحيات امل�شروعة؛
اخل�ضوع ملبادئ توجيهية مقررة ل�صون ا�ستقاللية النيابة العامة فعال ومظهرا؛
 3-2ينبغي �أن يمُ ا َر�س بطريقة مماثلة � ُّأي حق ل�سلطات ،غري �سلطات النيابة العامة ،يف توجيه �إقامة
الدعاوى �أو وقف الدعاوى املقامة بطريقة قانونية.
 -3التج ّرد
ي�ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة واجباتهم دون خوف �أو حماباة �أو حت ّيز .وعليهم بالأخ�ص ما يلي:
�أداء وظائفهم بتج ّرد؛
48
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 البقاء مبن�أى عن الت�أثر بامل�صالح الفردية �أو الطائفية �أو اخل�ضوع لل�ضغوط ال�شعبية �أو الإعالمية
و�أال يراعوا �إال امل�صلحة العامة والت�صرف مبو�ضوعية؛
مراعاة جميع املالب�سات ذات ال�صلة ،بغ�ض النظر عما �إذا كانت ل�صالح �أو لغري �صالح امل�شتبه به؛
ال�سعي ،وفقا للقانون املحلي �أو مقت�ضيات املحاكمة العادلة� ،إىل �ضمان �إجراء جميع التحريات
الالزمة واملعقولة والإف�صاح عن نتائجها بغ�ض النظر عما �إذا كانت تدين امل�شتبه به �أو تربئه؛
 مداومة البحث عن احلقيقة وم�ساعدة املحكمة يف الو�صول �إليها و�إقامة العدل فيما بني املجتمع
وال�ضحية واملتهم وفقا للقانون وملا ميليه الإن�صاف.
 -4دور �أع�ضاء النيابة العامة يف الدعاوى اجلنائية
 1-4ي�ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة واجباتهم بروح الإن�صاف ويف �إطار من االت�ساق وال�سرعة.
 2-4ي�ؤدي �أع�ضاء النيابة العامة دورا ن�شطا يف الدعاوى اجلنائية على النحو التايل:
 التحلي باملو�ضوعية والتج ّرد والكفاءة املهنية حيثما يخولهم القانون �أو العرف امل�شاركة يف
التحقيق يف اجلرائم �أو ممار�سة �سلطة على ال�شرطة �أو جهات التحقيق الأخرى؛
 �ضمان احرتام دوائر التحقيق للمبادئ القانونية وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية عندما ي�شرفون
على التحقيق يف جرائم؛ واحلر�ص على االلتزام الدائم بالتج ّرد واملو�ضوعية عندما يق ّدمون
امل�شورة؛
 عدم ال�شروع يف �إقامة دعاوى جنائية ما مل ت�ستند �إىل �أدلة ُيعتقد ب�صورة معقولة �أنها موثوقة
ومقبولة ،وعدم موا�صلة املالحقة الق�ضائية �إذا مل تتوفر تلك الأدلة ،ومبا�شرة املالحقة
الق�ضائية يف جميع مراحل الدعوى بحزم ،ولكن ب�إن�صاف ودون جتاوز ملا تف�صح عنه الأدلة؛
 الت�صرف دوما يف �إطار امل�صلحة العامة عندما ميار�سون ،مبقت�ضى القانون �أو العرف
املحليني ،وظيفة �إ�شرافية تت�صل بتنفيذ الأحكام الق�ضائية �أو �أداء وظائف �أخرى غري
املالحقة الق�ضائية.
 3-4يتعني على �أع�ضاء النيابة العامة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ،ما يلي:
املحافظة على �أ�سرار املهنة؛
 املراعاة ،وفقا للقانون املحلي ومقت�ضيات املحاكمة العادلة ،لآراء ال�ضحايا وال�شهود وم�صاحلهم
امل�شروعة و�شواغلهم املحتملة عندما تتعر�ض م�صاحلهم ال�شخ�صية �أو يحتمل �أن تتعر�ض
للم�سا�س بها ،وال�سعي �إىل �ضمان �إطالع ال�ضحايا وال�شهود على حقوقهم؛
وال�سعي باملثل �إىل �ضمان �إطالع �أيِّ طرف م�ضار بحقه يف اللجوء �إىل �سلطة/حمكمة �أعلى متى
كان ذلك ممكنا؛
�صون حقوق املتهم بالتعاون مع املحكمة والأجهزة الأخرى ذات ال�صلة؛
 الك�شف للمتهم عما يتوفر �ضده �أو ل�صاحله من معلومات ذات �صلة يف �أ�سرع وقت ممكن ب�صورة
معقولة وفقا للقانون �أو مقت�ضيات املحاكمة العادلة؛
فح�ص الأدلة املقرتحة للت�أكد من احل�صول عليها بطريقة م�شروعة �أو د�ستورية؛
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 رف�ض ا�ستخدام الأدلة التي تتوفر �أ�سباب معقولة لالعتقاد ب�أنَّ احل�صول عليها جرى ب�أ�ساليب
غري م�شروعة ت�ش ّكل انتهاكا ج�سيما حلقوق الإن�سان اخلا�صة بامل�شتبه به ،وال �سيما الأ�ساليب التي
ت�شكل تعذيبا �أو معاملة قا�سية؛
ال�سعي �إىل �ضمان اتخاذ �إجراءات منا�سبة �ضد امل�س�ؤولني عن ا�ستخدام تلك الأ�ساليب؛
 �إيالء االعتبار الواجب ،وفقا للقانون املحلي ومقت�ضيات املحاكمة العدالة ،لإ�سقاط املالحقة
الق�ضائية �أو وقف الإجراءات الق�ضائية امل�شروط �أو غري امل�شروط �أو حتويل الدعاوى اجلنائية
من جهاز الق�ضاء الر�سمي ،وال �سيما يف حالة �صغار املتهمني ،مع االحرتام التام حلقوق امل�شتبه
بهم وال�ضحايا ،متى اقت�ضى الأمر اتخاذ هذا الإجراء.
 -5التعاون
�ضمانا الت�سام املالحقات الق�ضائية بالإن�صاف والفعالية ،يتعني على �أع�ضاء النيابة العامة ما يلي :التعاون مع
ال�شرطة واملحاكم ودوائر املهن القانونية وحمامي الدفاع واملحامني العموميني و�سائر الأجهزة احلكومية� ،سواء
�أكانت وطنية �أم دولية؛ وتقدمي امل�ساعدة �إىل دوائر النيابة العامة والزمالء يف الواليات الق�ضائية الأخرى وفقا
للقانون وبروح من التعاون امل�شرتك.
 -6التمكني
�ضمانا لتم ّكن �أع�ضاء النيابة العامة من النهو�ض مب�س�ؤولياتهم املهنية يف �إطار من اال�ستقاللية ووفقا لهذه
املعايري ،ينبغي حمايتهم من �أن تتخذ احلكومات �إجراءات تع�سفية �ضدهم .وينبغي �أن يحق لهم بوجه عام ما
يلي:
 �أداء واجباتهم املهنية دون ترهيب �أو تعويق �أو م�ضايقة �أو تدخل غري الئق �أو تعري�ضهم دون م�سوغ
لتبعات مدنية �أو جزائية �أو غري ذلك من التبعات؛
 قيام ال�سلطات بتوفري احلماية اجل�سدية لهم ولأ�سرهم عندما تتعر�ض �سالمتهم ال�شخ�صية للخطر
من جراء �أدائهم لوظائفهم يف جمال املالحقة الق�ضائية ح�سب الأ�صول؛
 �شروط عمل معقولة و�أجور كافية تتنا�سب مع الدور احلا�سم الذي ينه�ضون به وعدم تخفي�ض
رواتبهم �أو غري ذلك من مزايا بطريقة تع�سفية؛ وفرتة خدمة ومعا�ش تقاعدي و�سن للتقاعد معقولة
وخا�ضعة للوائح تنظيمية ،رهنا ب�شروط التعيني �أو االنتخاب يف حاالت معينة؛
 التعيني والرتقية ا�ستنادا �إىل عوامل مو�ضوعية وال �سيما امل�ؤهالت املهنية واملقدرة والنـزاهة والأداء
واخلربة ،والبت يف ذلك وفقا لإجراءات من�صفة حمايدة؛
 مواجهة جمال�س الت�أديب بطريقة �سريعة ومن�صفة ت�ستند �إىل القانون �أو لوائح تنظيمية قانونية متى
تعني اتخاذ خطوات ت�أديبية �ضدهم بناء على �شكاوى تزعم ارتكابهم ت�صرفات خارجة عن املعايري
املهنية ال�صحيحة؛
التقييم والبت بطريقة مو�ضوعية يف �أمرهم لدى جمال�س الت�أديب؛
 ت�شكيل جمعيات مهنية وغريها من املنظمات لتمثيل م�صاحلهم واالن�ضمام �إليها وتعزيز تدريبهم
املهني وحماية و�ضعيتهم؛ والإعفاء من االمتثال للأوامر غري امل�شروعة �أو الأوامر التي تتعار�ض مع
معايري �أو �آداب املهنة.
وهذه الإر�شادات متاحة يف املوقع .www.iap-association.org
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َمرجعان ُمق َ
رت َحان
جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ،مرفق القرار .2/17
اعتمدت جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورتها ال�سابعة ع�شرة ،التي عقدت يف فيينا من 14
�إىل  18ني�سان�/أبريل  ،2008القرار  ،2/17املعنون "تدعيم �سيادة القانون من خالل تعزيز نزاهة
�أجهزة النيابة العامة وقدرتها" .وقد �أُرفق بذلك القرار الن�ص الكامل ملعايري املالحقة الق�ضائية التي
�أ�صدرتها الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات العامة ،وطُ لب �إىل الدول الأطراف �أن ت�أخذ تلك املعايري
بعني االعتبار لدى مراجعة �أو �صوغ معايريها اخلا�صة باملالحقة الق�ضائية .وطلبت اللجنة يف ذلك
القرار �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية �أن يعمم تلك املعايري على جميع الدول
الأع�ضاء لكي تبدي تعليقاتها عليها.
وثمة معلومات �أخرى عن جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية متاحة يف املوقع
.www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب
املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ون ُ ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط
ثمرة عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من
مناطق عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتتناول النميطة  7من الدليل امل�سائل الت�شريعية ،مبا فيها �ش�ؤون
املالحقة الق�ضائية.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
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  17-7.التما�س تعاون مه ِّربي املهاجرين
واملهاجرين امله َّربني
غالبا ما يتقدم التحقيق وما تنجح املالحقة الق�ضائية عندما يوافق املهاجر امله َّرب �أو مه ِّرب املهاجرين على امل�شاركة
يف �إجراءات العدالة اجلنائية.

التعاون مع املهاجرين امله َّربني

ي�ص ُعب يف معظم اجلرائم �إقناع ال�شهود بالإقدام على الإدالء بال�شهادة .فقد يكون ال�شهود ،مبن فيهم املهاجرون
امله َّربون ،خائفني �أو متهيبني لأ�سباب عدة ،منها وجود خطر على �سالمتهم اجل�سدية �أو �سالمة �أ�سرهم يف �أوطانهم،
�أو اخل�شية من مالحقتهم ق�ضائيا كطرف م�شارك يف اجلرمية� ،أو اخل�شية من الرجوع �إىل البلد الذي جا�ؤوا منه.
ومن �أجل بناء الثقة الالزمة للتعاون ،ينبغي ملوظفي �أجهزة �إنفاذ القانون يف البلد امل�ضيف �أن يعاملوا املهاجر معاملة
�إن�سانية و�أن يتكفلوا بحمايته (انظر املادة  16من بروتوكول تهريب املهاجرين (التي نوق�شت يف الق�سم  1من الأداة .))8
وهناك �سبل عدة ملحاولة �ضمان التعاون �أو �ضمان مقبولية الأدلة .وهذه الطرائق ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر،
ما يلي:
 تقدمي طلبات �إىل ال�سلطات املعنية بالهجرة لكي ت�سمح للمهاجرين امله َّربني الذين هم �شهود باملكوث يف
البلد (ب�صورة م�ؤقتة �أو دائمة)؛
 ا�ستخدام �أ�سلوب الإدالء بال�شهادة عرب و�صلة فيديو ،يف حال وجود مرافق من هذا القبيل ،لكي يت�سنى
للمهاجر امله َّرب الذي ُر ِّحل �إىل بلده الأ�صلي �أن يديل ب�شهادته؛
 �إ�سداء م�شورة قانونية �إىل املهاجرين امله َّربني قبل ا�ستجوابهم ،مما قد ي�ساعد على �ضمان كونهم على
ب ّينة مما يفعلون ،كما قد ي�ساعد على طم�أنة الق�ضاء ب�أنَّ عمليات ا�ستخال�ص املعلومات وا�ستجواب ال�شهود
جتري بطريقة �سليمة (�إذ �إنَّ الأقوال التي يديل بها ال�شخ�ص الذي �سبق �أن تلقى م�شورة قانونية ميكن �أن
ُي َ
تح�صل عليها يف �أحوال �أخرى)؛
نظر �إليها على نحو مغاير لتلك التي ُي َّ
التن�صت على الهاتف
 الت�أكد من �صحة الأدلة املقدمة من املهاجرين امله َّربني با�ستخدام و�سائل �أخرى مثل ُّ
�أو بوا�سطة �شهود �آخرين؛
ت�سجيل ا�ستجوابات ال�شهود ت�سجيال م�سموعا �أو مرئيا؛
 ينبغي �أن ُينظر ،حيثما �سمح القانون بذلك ،يف توفري حماية ر�سمية لهوية ال�شهود ،وهذا ميكن �أن ي�شمل
�أي�ضا توفري احلماية لل�شهود.

التعاون مع مه ِّربي املهاجرين

قد يقدم مه ِّربو املهاجرين من حني �إىل �آخر ،مثلما يفعل �سائر املجرمني� ،أدلة �أو معلومات .وينبغي التعامل مع هذه
الأدلة على نف�س النحو الذي تُعامل به الأدلة املقدمة من �أيِّ جمرم �آخر ،كما يجب االمتثال لل�سيا�سات الوطنية يف هذا
ال�ش�أن .ومهربو املهاجرين يقدمون للتحقيق �أكرث مما يقدمه املهاجر امله َّرب ،لأنهم بب�ساطة يعرفون �أكرث مما يعرفه
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هو عن كيفية عمل التنظيم الإجرامي املعني .ويجب اغتنام كل الفر�ص املتاحة للح�صول على هذا النوع من املعلومات
اال�ستخبارية �أو الأدلة.
وفيما يلي مقتطف من املادة  26من اتفاقية اجلرمية املنظمة:

اتفاقية اجلرمية املنظمة
املادة  -26تدابري تعزيز التعاون مع �أجهزة �إنفاذ القانون
  -1تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو كانوا ي�شاركون يف جماعات
�إجرامية منظمة على:
(�أ) الإدالء مبعلومات مفيدة �إىل الأجهزة املخت�صة لأغرا�ض التحري والإثبات فيما يخ�ص �أمورا منها:
( )1هوية اجلماعات الإجرامية املنظمة �أو طبيعتها �أو تركيبتها �أو بنيتها �أو مكانها �أو �أن�شطتها؛
( )2ال�صالت ،مبا فيها ال�صالت الدولية ،ب�أيِّ جماعات �إجرامية منظمة �أخرى؛
( )3اجلرائم التي ارتكبتها �أو قد ترتكبها اجلماعات الإجرامية املنظمة؛
(ب) توفري م�ساعدة فعلية وملمو�سة للأجهزة املخت�صة ميكن �أن ت�ساهم يف جتريد اجلماعات الإجرامية
املنظمة من مواردها �أو من عائدات اجلرمية.
 -2تنظر كل دولة طرف يف �إتاحة �إمكانية اللجوء ،يف احلاالت املنا�سبة� ،إىل تخفيف عقوبة ال�شخ�ص املتهم الذي
يقدم عونا كبريا يف �إجراءات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
 -3تنظر كل دولة طرف يف �إمكانية منح احل�صانة من املالحقة لأيِّ �شخ�ص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق
�أو املالحقة املتعلقة بجرم م�شمول بهذه االتفاقية ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي.

وتق�ضي املادة  26باتخاذ تدابري منا�سبة لت�شجيع ال�ضالعني يف الإجرام املنظم على التعاون مع ال�سلطات املخت�صة �أو
م�ساعدتها .ومل حت َّدد يف املادة التدابري الفعلية الواجب اتخاذها ولكنها تت�ضمن يف كثري من الدول �سن �أحكام جتيز
�إبراء اجلناة املتعاونني من امل�س�ؤولية �أو تخفيف العقوبات التي كانت �ستفر�ض عليهم لوال ذلك التعاون .وبع�ض الدول
يعطي �صالحية تقديرية كافية فيما يتعلق باملالحقة الق�ضائية له�ؤالء �أو بالعقوبة املحكوم بها عليهم دومنا حاجة �إىل
�سند ت�شريعي .ويف حال عدم وجود �صالحية تقديرية من هذا القبيل ،قد يلزم تعديل الت�شريعات التي تجُ ِّرم �أفعاال
حمددة وحتدد العقوبات الدنيا الإلزامية �أو حتدد الإجراءات اخلا�صة باملالحقة الق�ضائية� ،إذا ما قررت ال�سلطة
الت�شريعية ا�ستخدام الأحكام املتعلقة بتخفيف العقوبة �أو احل�صانة منها لتنفيذ املادة  .26وميكن �أن يت�أتى هذا �إما
ب�إر�ساء قاعدة عامة و�إما على �أ�سا�س كل جرم على حدة.

َمراجع ُمق َ
رت َحة
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق
الرب والبحر واجلو ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

54

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
ملزيد من املعلومات عن �ضمان تعاون املهاجرين امله َّربني ومه ِّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية،
انظر النميطة  2من دليل التدريب الأ�سا�سي ،التي تتناول دور مه ِّربي املهاجرين واملهاجرين امله َّربني يف
التحقيقات.
وهذا املن�شور قيد الإعداد حاليا .وملزيد من املعلومات عنهُ ،يرجى زيارة املوقع التايل� www.unodc.org :أو
االت�صال على عنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
تبني هذه الأدلة الت�شريعية ،التي �صيغت على نحو ي�ستوعب خمتلف التقاليد القانونية ،املقت�ضيات الأ�سا�سية
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،وكذلك امل�سائل
التي يجب على كل دولة طرف �أن تعاجلها لتنفيذ االتفاقية والربوتوكوالت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

18-7.

حماية ال�شهود

فيما يلي مقتطف من اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة:

اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة
تن�ص املادة  24من اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة ،ب�ش�أن حماية ال�شهود ،على ما يلي:
 -1تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود �إمكانياتها لتوفري حماية فعالة لل�شهود الذين يدلون يف الإجراءات
اجلنائية ب�شهادة بخ�صو�ص اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،وكذلك لأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة
بهم ،ح�سب االقت�ضاء ،من �أيِّ انتقام �أو ترهيب حمتمل.
 -2يجوز �أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة  1من هذه املادة ،ودون م�سا�س بحقوق املدعى عليه ،مبا يف
ذلك حقه يف ال�ضمانات الإجرائية:
(�أ) و�ضع قواعد �إجرائية لتوفري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص ،كالقيام مثال ،بالقدر الالزم واملمكن
عمليا ،بتغيري �أماكن �إقامتهم ،وال�سماح عند االقت�ضاء بعدم �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن وجودهم �أو
بفر�ض قيود على �إف�شائها؛
(ب) توفري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح الإدالء بال�شهادة على نحو يكفل �سالمة ال�شاهد ،كال�سماح مثال
بالإدالء بال�شهادة با�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت ،ومنها مثال و�صالت الفيديو �أو غريها من الو�سائل املالئمة.
 -3تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن �إقامة الأ�شخا�ص
املذكورين يف الفقرة  1من هذه املادة.
 -4تنطبق �أحكام هذه املادة كذلك على ال�ضحايا من حيث كونهم �شهودا.

وقد يكون ه�ؤالء ال�شهود يف �أغلب الأحيان موردا هاما ُي�ستعان به يف مالحقة مه ِّربي املهاجرين ق�ضائيا ،وينبغي
�إيالء اعتبار حلقوق ال�شهود و�سالمتهم .وغالبا ما ين�ش�أ تعار�ض بني احلاجة �إىل ا�ستبقاء املهاجرين امله َّربني يف
البلد دعما لإجراءات العدالة اجلنائية�( ،إن كانوا قد و�صلوا �إىل �أحد بلدان املق�صد �أو العبور) ،ولزوم �إعادتهم �إىل
بلدانهم الأ�صلية .وت�سمح بع�ض الواليات الق�ضائية مبنح ت�أ�شريات دخول م�ؤقتة للمهاجرين امله َّربني لتمكينهم من
البقاء وتقدمي الأدلة ،فيما ت�سمح واليات ق�ضائية �أخرى ببقائهم �إىل �أجل غري م�سمى .ويف حال مل تت�ضمن الت�شريعات
هذه الأحكام ،ف�إنَّ بالإمكان النظر يف اخليارات التالية:
�إح�ضار املهاجر من وطنه يف وقت �إجراء املحاكمة و�إعادته �إليه بعد ذلك؛
�أو ا�ستخدام و�سائط االت�صال املرئي �أو الو�سائط املكتوبة ،من �أجل �إر�سال �إفادة ال�شاهد من وطنه
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وكال االعتبارين املذكورين �أعاله يعتمد يف املقام الأول على املتطلبات القانونية واملوارد املتاحة .وقد يكون االعتبار
الثاين ناجعا حلماية املهاجرين وال�شهود ج�سديا .و�إذا مل تكن هذه الأ�ساليب قد در�ست �أو جربت من ُ
قبل ،فقد يجدر
�إمعان النظر فيها مع �إيالء االعتبار الالزم حلماية �سالمة املهاجر و�أ�سرته.
وغالبا ما يكون دور ال�شهود وما يدلون به من �أدلة يف الإجراءات اجلنائية حا�سما يف �ضمان �إدانة اجلناة ،وخ�صو�صا
فيما يتعلق باجلماعات الإجرامية ّ
املنظمة .وفيما يلي مناق�شة للمبادئ الرئي�سية الواجب مراعاتها ب�ش�أن حماية
ال�شهود.

احلماية اجل�سدية

تكت�سي حماية ال�شاهد ج�سديا �أهمية خا�صة عندما يديل ب�شهادته �ضد جماعة �إجرامية ّ
منظمة .وميكن �أن ترتاوح هذه
احلماية بني اتخاذ جمموعة تدابري ب�سيطة ومي�سورة التكلفة (كتزويد ال�شاهد بهاتف حممول) و�أخرى �أكرث تعقيدا
وكلفة (مثل نقل ال�شاهد داخل البلد �أو �إىل خارجه �أو تغيري هويته).
وثمة و�سيلة �أخرى حلماية ال�شاهد هي حماكمة اجلناة �أو املتواطئني معهم على ترهيب ال�شهود �أو تهديدهم.
وفيما يلي �أنواع احلماية اجل�سدية التي ينبغي النظر يف توفريها دوما على �أ�سا�س ظروف الفرد:
مرافقة ال�شرطة لل�شاهد يف طريقه �إىل املحكمة وعودته منها
احلر�ص على فر�ض الأمن يف قاعة املحكمة (مبا ي�شمل التفتي�ش عن �أ�سلحة)
املواظبة على �إبالغ ال�ضحية ب�سري الإجراءات (وخا�صة يف حال �إطالق �سراح ال�شخ�ص املتهم)
توفري احلماية لأ�سرة ال�شاهد

احلماية النف�سية

ت�شمل احلماية النف�سية توفري اال�ستقرار النف�سي للمهاجر وجتنب تعري�ضه ملزيد من التوتر (بو�سائل منها مثال جتنب
تعر�ضه ل�صدمة جديدة من جراء الإجراءات القانونية املتخذة).
ويعتمد الكثري من �أ�شكال احلماية النف�سية على القواعد والإجراءات الوطنية .وفيما يلي �أنواع احلماية النف�سية التي
ينبغي دوما النظر يف توفريها:
احلر�ص على �إبقاء ال�شاهد على علم تام مبا ُيتوقع �أن يواجهه يف قاعة املحكمة
ال�سماح خلرباء ا�ست�شاريني مبرافقة ال�شاهد �إىل املحكمة
 ا�ستخدام ق�ضاة ومدعني عامني وعنا�صر �شرطة من املدربني تدريبا خا�صا واملراعني الحتياجات ال�شاهد
املح ّددة
 �إتاحة غرفة م�ستقلة خم�ص�صة النتظار ال�شهود يف قاعة املحكمة جتنبا ملواجهة ال�شهود بامل ّدعى عليهم �أو
املتواطئني معهم خارج قاعة املحكمة

احلماية من املعاملة اجلائرة

من ال�ضروري �أن تُكفل معاملة املهاجرين امله َّربني الذين قد يكونوا �ضحايا للجرمية املرتكبة بطريقة حترتم حقوقهم
وكرامتهم .ونظرا لأهمية ال�شهود يف جناح حماكمة اجلناة ،ف�إنَّ هناك خطرا من �أن ُينظر �إليهم على �أنهم �أدوات يف
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مما قد ي�سفر عن معاملتهم معاملة جائرة ،بو�سائل منها ا�ستجوابهم مرارا وتكرارا و�إخ�ضاعهم لفحو�ص
الإجراءاتّ ،
طبية متعدية وحب�سهم .و ُيق�صد مبعاملة ال�شهود معاملة عادلة �أن ُيعاملوا يف املقام الأول ك�أفراد يحق لهم �أن تحُ فظ
كرامتهم وتحُ مى حقوقهم .وميكن �أن ي�ساعد تقدمي امل�شورة واخلدمات القانونية الكافية على حماية ال�شهود من
املعاملة اجلائرة يف مرحلة مبكرة ،ت�سبق حتى مرحلة موافقتهم على �أن ي�ؤدوا دور ال�شهود.
وعندما تن ّفذ الدول تدابري حماية ال�شهود ،ف�إنَّ عليها �أن تكفل تنفيذها بطريقة ال تقو�ض حق امل ّدعى عليه يف احل�صول
على حماكمة عادلة وعلنية.
وتوجب املادة  24من اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة على الدول �أن تتخذ تدابري منا�سبة �ضمن حدود �إمكانياتها لتوفري
حماية ف ّعالة لل�شهود يف الإجراءات اجلنائية من �أيِّ انتقام �أو ترهيب حمتمل.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونُ ُهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
وتتناول النميطة  2من دليل التدريب الأ�سا�سي هذا دو َر مه ِّربي املهاجرين واملهاجرين امله َّربني يف التحقيقات،
وتت�ضمن ق�سما معنيا باملهاجرين امله َّربني ال�شهود.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

موجه �إىل ممار�سي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر َّ
العدالة اجلنائية .نيويورك.2009 ،
تت�ضمن هذه الوثيقة منيطة تدريبية تتعلق بحماية ال�شهود يف ق�ضايا االجتار تكت�سي �أهمية خا�صة بالن�سبة
حلماية ال�شهود يف الق�ضايا املتعلقة بتهريب املهاجرين .وملزيد من املعلومات عن هذه النميطةُ ،يرجى زيارة
املوقع� ،www.unodc.org :أو االت�صال بوحدة مكافحة االجتار بالب�شر وتهريب املهاجرين التابعة للمكتب
املذكور على عنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

  19-7.االعتبارات العرقية والثقافية والدينية واللغوية
الواجب مراعاتها عند ا�ستخدام ال�شهود
عند التحقيق يف ق�ضايا تهريب مهاجرين ومالحقة مرتكبيها ق�ضائيا ،قد يكون الكثري من ال�شهود فيها منحدرين من
ثقافات تختلف عن ثقافة املحقق.
ويطرح هذا الأمر حتديات عديدة ينبغي �أن يت�صدى لها املحققون؛ فما مل يكن املحقق يفهم ثقافة ال�شاهد ،ف�إنه لن
يقدر بال�ضرورة على بناء ج�سور الثقة معه� ،أو فهم ماهية امل�ساعدة التي ميكن �أن يقدمها ال�شاهد يف الق�ضية قيد
البحث .كما يجب �أن ُي�ؤخذ يف االعتبار �أنَّ الظروف التي حدت باملهاجر �إىل �أن يعر�ض نف�سه للتهريب قد تكون هي التي
تقف وراء عدم ثقته يف نظم العدالة اجلنائية.
عليك �إذن �أن تنظر يف ترتيب لقاءات ال�ستخال�ص املعلومات من م�صدرين اثنني �أو ثالثة م�صادر م�ستقلة .وميكن مثال
�أن يديل الأكادمييون واملرتجمون ال�شفويون وممثلو املجتمع املحلي ب�آراء متب�صرة عن ثقافات �أخرى .وقد تتيح هذه
اللقاءات امل�ستقلة �إلقاء نظرة متعمقة تعني املحققني على اال�ضطالع بدورهم .وي�ؤدي تنظيم �أكرث من لقاء تنويري
م�ستقل �إىل متكني املحققني من التثبت من �صحة �أيِّ م�شورة ثقافية يتلقونها من �أجل تبديد �أيِّ ت�صورات ثقافية خاطئة.

�إيجاد مرتجمني �شفويني منا�سبني

قد تعاين العالقات بني َمن يتكلمون اللغة نف�سها يف �أ�صقاع كثرية من العامل من توترات عرقية �أو ثقافية �أو دينية قدمية
العهد .فمجرد حتدث ال�شخ�ص باللغة ذاتها �أو انحداره من البلد نف�سه ال يعني �أنَّ من املنا�سب بال�ضرورة اال�ستعانة
به كمرتجم �شفوي ل�ضحايا بعينهم .وحتى يف حال عدم وجود �ضغائن طائفية بني املرتجم ال�شفوي وال�شخ�ص الذي
تجُ رى معه املقابلة ،قد يكون هناك �سوء تفاهم ب�سيط ب�سبب تباين خلفيتهما االجتماعية �أو انحدارهما من مكانني
جغرافيني خمتلفني.
ومالءمة املرتجم ال�شفوي للنهو�ض باملهمة قد تكون جلية يف بع�ض احلاالت دون غريها .ومن املفيد �أن يقف املحققون
على امل�سائل التي ُيحتمل �أن تثري التوتر فيما بني املتحدثني بلغات خمتلفة واملنحدرين من ثقافات خمتلفة ،و�أن يتمكنوا
من تبينّ بع�ض امل�شاكل الأكرث و�ضوحا يف هذا امل�ضمار .وقد ي�ساعد �أي�ضا طرح �أ�سئلة لبقة على املرتجمني ال�شفويني
على تكوين فكرة عن احلاالت التي يكون فيها ا�ستخدامهم منا�سبا وتلك التي يكون ا�ستخدامهم فيها غري منا�سب.
وفيما يلي بع�ض االقرتاحات ب�ش�أن املمار�سات اجليدة فيما يخ�ص ا�ستخدام املرتجمني ال�شفويني:
ينبغي �أن يكون املرتجمون ال�شفويون مرتجمني معتمدين ،حيثما �أمكن ذلك.
ينبغي للمرتجمني ال�شفويني �أن يك�سبوا ثقة ال�شهود ،مع احلفاظ على حياد امل�شاعر.
 ينبغي �أن ت�ضم االجتماعات عنا�صر ال�شرطة واملرتجمني ال�شفويني وال�شهود و�أن تُ�سجل وقائعها على
�أ�شرطة �صوتية (�أو ُتدَ َّون مالحظات م�ستفي�ضة عنها) حتى يت�سنى للموظفني تفنيد املزاعم املحتملة
بتوجيه ال�شهود �أو ا�ستمالتهم.
 املرتجم ال�شفوي الذي ا�ستُعني بخدماته خالل مقابلة �شخ�ص م�شتبه فيه �أو �شاهد ال جتوز اال�ستعانة
بخدماته �أي�ضا �أثناء جل�سة ا�ستماع �أمام املحكمة .فاملرتجم ال�شفوي ي�صبح �شاهدا على م�ضمون املقابالت
التي ح�ضرها.
58
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 ينبغي منح الأولوية للتوافق الثقايف .فعلى �سبيل املثال� ،إذا �شعر املرتجم بالتفوق على ال�شاهد الذي يرتجم
كالمه و�أظهر هذا ال�شعور من خالل معاملة ال�شاهد معاملة مت�سمة بالعداء �أو اال�ستخفاف �أو التعايل،
�أمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل تقوي�ض �أ�س�س االطمئنان والثقة ال�ضرورية لكي يديل ال�شاهد ب�شهادة مفيدة.
ينبغي �أخذ عينة ع�شوائية من الرتجمات ال�شفوية لتمحي�صها �ضمانا للدقة واالت�ساق.
 ينبغي تقييم املرتجمني ال�شفويني ،وتغيريهم عند ال�ضرورة ،لكفالة ا�ستخدام ال�شخ�ص املنا�سب يف �أداء
الدور املنا�سب .فبع�ض املرتجمني مثال جيدون جدا يف بناء الثقة مع ال�شهود يف اللقاءات الثنائية ،يف حني
�أنَّ بع�ضهم �أ�صلح للرتجمة يف الظروف الر�سمية.
 يف حالة االحتياج �إىل املرتجمني ال�شفويني لفرتة طويلة ،يف حماكمة ق�ضائية على �سبيل املثال ،ينبغي النظر
يف �إمكانية �إبرام عقود حم ّددة الأجل مع مرتجمني �شفويني ثقاة �ضمانا لأن يكونوا جاهزين عند احلاجة
�إليهم.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النميطة  2من دليل التدريب الأ�سا�سي هذا دور مه ِّربي املهاجرين واملهاجرين امله َّربني يف التحقيقات،
وت�سدي بع�ض الن�صائح ب�ش�أن ا�ستخدام املرتجمني ال�شفويني.
وهذا املن�شور قيد الإعداد حاليا .وملزيد من املعلومات عنهُ ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.unodc.org :

االت�صال على عنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

�أو

موجه �إىل ممار�سي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر َّ
العدالة اجلنائية .نيويورك.2009 ،
تتناول النميطة  10من هذا الدليل التدريبي مو�ضوع ا�ستخدام املرتجمني ال�شفويني ،وتت�ضمن مبادئ توجيهية
له�ؤالء املرتجمني.
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside

  20-7.االعتبارات اخلا�صة املتعلقة بحماية
الأطفال ال�شهود
يجب �إجراء تقييم ر�سمي للمخاطر املحيقة بالطفل و�أ�سرته قبل �أن ُيطلب �إىل الطفل �أن ي�ؤدي دورا يف �إجراءات
املحاكمة .وينبغي �أن يبحث التقييم ما �إذا كان هناك خطر حميق بالطفل �أثناء الإجراءات القانونية وبعدها.
كما ينبغي النظر يف ال�ضرر الذي يلحق بالطفل من جراء ا�ضطراره �إىل تكرار �سرد ق�صة حمنته.
وال بد من اتخاذ القرار املتعلق مبا �إذا كان يتعني �إ�شراك الأطفال ب�شكل خا�ص يف الإجراءات القانونية �أم ال (و�إذا
كان الأمر كذلك ،حتديد �شروط �إ�شراكهم) ،مع �إيالء املراعاة الواجبة للخطر الذي ُيحتمل �أن ي�ش ّكله عليهم امله ِّربون
وع�صابات املتواطئني معهم قبل املحاكمة و�أثناءها وبعدها ،وللمخاطر املحيقة بهم من الإجراءات املتبعة يف �سياق
املحاكمة �أو الإجراءات الأخرى .وينبغي االهتمام بوجه خا�ص بالتبعات املرتتبة على عدم جناح حماكمة امله ِّربني فيما
يت�صل ب�أيِّ تهديد ُيحتمل �أن يحيق بالطفل بعد انتهاء املحاكمة .وتختلف احلماية الالزم توفريها للأطفال امل�شاركني
يف �إجراءات قانونية عن احلماية الأ�سا�سية التي يحتاجها جميع الأطفال املهاجرين ،لأنَّ هناك خطورة حقيقية يف �أن
يتعر�ض الأطفال لأ�ضرار ب�سبب الإجراءات املتبعة حتديدا يف املحاكمات وغريها من الإجراءات.
ويجب �أن توفر احلماية يف احلاالت التالية:
قبل املحاكمة :يف انتظار �إجراء املحاكمة �أو عند الإدالء بال�شهادة قبل املحاكمة
�أثناء املحاكمة :مبا ي�شمل توفري احلماية اخلا�صة داخل املحاكم واتباع �إجراءات رفيقة بالطفل
 بعد املحاكمة :عند الإفراج عن مهرب من احلجز �أو ال�سجن �أو يف حال ما �إذا كان املتواطئون معه �أحرارا
طلقاء
وينبغي �أال تُعلن هوية الطفل ال�شاهد وال مكانه الآمن على امللأ؛ وال بد من احرتام حقه يف اخل�صو�صية وحمايته قدر
املُ�ستطاع والعمل يف الوقت نف�سه على مراعاة حق املتهم يف احل�صول على حماكمة عادلة .وميكن �أن تكون حماية
ال�شهود مكلفة (تزويد ال�شهود بهويات جديدة وتغيري عناوينهم و�إعادة توطينهم) ،غري �أنَّ هناك تدابري رخي�صة
ن�سبيا وفعالة ،مثل تزويد الطفل بهاتف حممول �أو جهاز تنبيه يتيح له االت�صال بامل�س�ؤولني �إذا ما �شعر بخطر.

الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات العامة واملركز الدويل للقانون اجلنائي.

الإ�صالح و�سيا�سة العدالة اجلنائية :املبادئ التوجيهية النموذجية ب�ش�أن املالحقة الق�ضائية الفعالة للجرائم املرتكبة
�ضد الأطفال.
جمعت الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابات العامة مبادئ توجيهية ت�ضم معايري دولية يتعني مراعاتها فيما يخ�ص
معاملة الأطفال ومعايري يتعني على املدعني العامني �أن يراعوها .وت�شمل املبادئ التوجيهية مبادئ عامة ،و�إدارة
الق�ضايا و�ش�ؤون التدريب ،والقرارات ال�سابقة للمحاكمة ،و�إعداد الق�ضايا ،و�إجراءات املحاكمة ،و�إ�صدار الأحكام،
واخلدمات املقدمة للطفل والأفرقة املتعددة التخ�ص�صات ،والتعاون وامل�ساعدة الدوليني ،والتنفيذ والر�صد.
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وفيما يتعلق ب�إجراءات املحاكمة ،ف�إنَّ املبادئ التوجيهية النموذجية تن�ص على �أنه ينبغي للمدعني العامني �أن ي�س ّهلوا
و�ضع الإجراءات و�إتاحتها وتطبيقها مل�ساعدة الأطفال على الإدالء بال�شهادة ،و�أن يت�شاوروا مع الأطفال وي�ساعدوهم
على اتخاذ قرار على ب ّينة ب�ش�أن تطبيق الإجراءات وتقدمي طلب �إىل املحكمة بخ�صو�ص تنفيذ الإجراءات الالزمة
للأطفال �أثناء املحاكمة .وتختلف الإجراءات املعمول بها من والية ق�ضائية �إىل �أخرى ،ولكنها ميكن �أن ت�شمل ما يلي:
ال�سماح بت�سجيل بيان ب�شهادة الطفل على �شريط فيديو با�ستخدام دائرة تلفزيونية مغلقة
اتخاذ ترتيبات بديلة للإدالء بال�شهادة ،كا�ستخدام ال�شا�شات
ال�سماح بح�ضور �شخ�ص يدعم الطفل �أو حمام عند �إدالئه بال�شهادة
اال�ستعانة بو�سطاء مل�ساعدة الأطفال ال�شهود يف الإدالء بال�شهادة
منع امل ّدعى عليه من توجيه �أ�سئلة �إىل �ضحاياه من الأطفال �شخ�صيا
االعرتا�ض على �سبل الدفاع العدوانية �أو غري الالئقة يف اال�ستجواب
�إغالق جل�سة املحكمة �أمام اجلمهور
منع و�سائط الإعالم من احل�ضور
 احلد من ال�شكليات املطبقة يف قاعة املحكمة ،عن طريق اتخاذ تدابري مثل عدم ارتداء املحامني للعباءات
الر�سمية
وميكن االطالع على كامل ن�ص املبادئ التوجيهية النموذجية على العنوان التايل:

www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Children2.PDF

َمراجع ُمق َ
رت َحة

املكتب الدويل حلقوق الطفل

للح�صول على معلومات عن التدابري الرامية �إىل حماية الأطفال ال�شهود ،انظر �أي�ضا املوقع ال�شبكي للمكتب
الدويل حلقوق الطفل على العنوان التايل.www.ibcr.org/ :

ّ
منظمة الأمم املتحدة للطفولة

توفر ّ
منظمة الأمم املتحدة للطفولة موارد للمعلومات خمتلفة فيما يتعلق بالطفل وحقوقه ،مبا فيها موارد ذات
�صلة باتفاقية حقوق الطفل.
www.unicef.org/
United Nations Children’s Fund and United Nations Office on Drugs and Crime. General
.Training Package on Child Victims and Witnesses of Crime

تعاونت ّ
منظمة الأمم املتحدة للطفولة ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية على �إعداد جمموعة
مواد تدريبية للممار�سني الذين يتعاملون مع الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
وهذه املجموعة من املواد التدريبية متاحة على العنوان التايل.www.unicef.org and www.unodc.org :
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United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Children’s Fund. Justice in
.Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime: Model Law and Related Commentary

�أع ّد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية ّ
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة قانونا منوذجيا مل�ساعدة
البلدان على تعديل ت�شريعاتها الوطنية ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود
عليها .والغر�ض من هذا القانون النموذجي هو �أن يكون مبثابة �أداة ل�صياغة �أحكام قانونية ب�ش�أن تقدمي
امل�ساعدة للأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها وحمايتهم ،وخ�صو�صا يف �سياق تطبيق �إجراءات العدالة.
وقد روعي عند و�ضع م�شروع هذا القانون النموذجي ،امل�ص َّمم ب�صيغة ميكن تكييفها وفق ًا الحتياجات كل دولة،
�إيالء اهتمام خا�ص للمبادئ التوجيهية ال�صادرة عن املجل�س االقت�صادي واالجتماعي ب�ش�أن العدالة يف الأمور
املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها.
وملزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.unodc.org/unodc/en/frontpage/unodc-and-unicef-partner-to-help-child-victims-.html

ولتنزيل الوثيقةُ ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/ :

.UNODC_UNICEF_Model_Law_on_Children.pdf

موجه �إىل ممار�سي
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرَّ ،
العدالة اجلنائية .نيويورك2009 ،
�أُ ِع ّد هذا الدليل التدريبي وفقا لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية .ومع �أنَّ الغر�ض من هذا
والأطفالِّ ،
الدليل هو دعم تدابري منع االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنَّ الدرو�س امل�ستخل�صة الواردة فيه تنطبق على م�س�ألة
تهريب املهاجرين.
وتتناول النميطة  9من هذا الدليل مو�ضوع �إجراء املقابالت مع الأطفال �ضحايا االجتار؛ وينطبق الكثري من
املبادئ نف�سها على �إجراء املقابالت مع الأطفال من املهاجرين امله َّربني.
وتع ّرف هذه النميطة الطفل على �أنه �شخ�ص يقل عمره عن  18عاما .وهي تن�ص على �أنَّ املبد�أ الأ�سا�سي
املُ�سرت�شد به يف �إجراء املقابالت مع الأطفال هو وجوب مراعاة م�صالح الطفل العليا �أثناء �إجرائها .وتعمل
النميطة على تطويع جميع املراحل اخلم�س لنموذج "بي�س"  PEACEبحيث تالئم �إجراء املقابالت مع ال�ضحايا
من الأطفال.
وملزيد من املعلومات عن هذا الدليل التدريبيُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html
International Association of Prosecutors and International Centre for Criminal Law. Reform
and Criminal Justice Policy: Model Guidelines for the Effective Prosecution of Crimes against

.Children
www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/Children2.PDF

  21-7الت�صدي لتهريب املهاجرين عن
()6
طريق البحر
فيم���ا يلي املادتان  8و 9من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين ،اللتان تتناوالن حتديدا م�س�ألة تهريب املهاجرين عن
طريق البحر وتدابري الت�صدي التي يجب على الدول اتخاذها:

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
املادة  -8تدابري مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر
 -1يج���وز للدول���ة الطرف التي تكون لديها �أ�سباب معقولة لال�شتباه يف �أنَّ �إحدى ال�سفن التي ترفع َع َلمها �أو ت َّدعي
م�سجل���ة لديها� ،أو ال جن�سية لها� ،أو حتمل يف الواقع جن�سي���ة الدولة الطرف املعنية ،مع �أنها ترفع َع َلما �أجنبيا �أو
�أنه���ا َّ
ترف����ض �إظه���ار �أيِّ َع َلم� ،ضالعة يف تهري���ب مهاجرين عن طريق البحر� ،أن تطلب م�ساع���دة دول �أطراف �أخرى لقمع
ا�ستعم���ال ال�سفينة يف ذلك الغر����ض .وتبادر الدول الأطراف التي ُيطلب �إليها ذل���ك �إىل تقدمي تلك امل�ساعدة بالقدر
املمكن يف حدود �إمكانياتها.
 -2يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها �أ�سبـاب معقولة لال�شتباه يف �أنَّ �إحدى ال�سفن التي متار�س حرية املالحة
وفق���ا للقان���ون ال���دويل وترفع َع َلم دولة طرف �أخ���رى �أو حتمل عالمات ت�سجيل خا�صة بتل���ك الدولة الطرف تعمل يف
تهريب املهاجرين عن طريق البحر� ،أن تب ِّلغ دولة ال َع َلم بذلك وتطلب منها ت�أكيد الت�سجيل ،و�أن تطلب من دولة ال َع َلم،
يف حال ت�أكيد الت�سجيل� ،إذنا باتخاذ التدابري املنا�سبة جتاه تلك ال�سفينة .ويجوز لدولة ال َع َلم �أن ت�أذن للدولة الطالبة
ب�إجراءات منها:

(�أ)
(ب) تفتي�ش ال�سفينة؛
(ج) اتخ���اذ التداب�ي�ر املنا�سبة �إزاء ال�سفينة وما حتمله على متنها م���ن �أ�شخا�ص وب�ضائع ،ح�سبما ت�أذن به
دولة ال َع َلم� ،إذا وجد دليل يثبت �أنَّ ال�سفينة تعمل يف تهريب املهاجرين عن طريق البحر.
اعتالء ال�سفينة؛

 -3تبل���غ الدول���ة الطرف التي تتَّخذ � َّأي تدبري وفق���ا للفقرة  2من هذه املادة دولة ال َع َل���م املعنية على وجه ال�سرعة
بنتائج ذلك التدبري.
 -4ت�ستجي���ب الدول���ة الطرف دون �إبطاء لأيِّ طلب ي���رد من دولة طرف �أخرى لتقرير م���ا �إذا كانت ال�سفينة التي
تدّعي �أنها م�سجلة لديها �أو ترفع َع َلمها يحق لها ذلك ،و�أن ت�ستجيب لأيِّ طلب ا�ستئذان ُيق َّدم وفقا للفقرة  2من هذه
املادة.
 -5.يج���وز لدول���ة ال َع َلم ،ات�ساقا مع املادة  7م���ن هذا الربوتوكول� ،أن جتعل �إ�ص���دار الإذن ال�صادر عنها مرهونا
ب�ش���روط تتف���ق عليها مع الدولة الطالبة ،مبا فيها ال�شروط املتعلق���ة بامل�س�ؤولية ومدى ما �سيتخذ من تدابري فعلية .وال
( )6انظر الق�سم  8من الأداة  2لالطالع على بع�ض املفاهيم املتعمقة عن الكيفية التي ميكن بها تهريب املهاجرين عن طريق البحر.

63

64

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

تتخ���ذ الدول���ة الطرف � َّأي تدابري �إ�ضافي���ة دون �إذن �صريح من دولة ال َع َلم ،با�ستثناء التداب�ي�ر ال�ضرورية لإزالة خطر
و�شيك على حياة الأ�شخا�ص �أو التدابري املنبثقة من اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف تت�صل باملو�ضوع.
 -6تع�ي�ن كل دولة طرف �سلطة �أو ،عند ال�ضرورة� ،سلطات تتلقى طلبات امل�ساعدة وطلبات ت�أكيد ت�سجيل ال�سفينة
�أو حقه���ا يف رف���ع علمها ،وطلبات اال�ستئذان باتخاذ التدابري املنا�سبة ،وترد عل���ى تلك الطلبات .وتخطر جميع الدول
الأطراف الأخرى بذلك التعيني ،عن طريق الأمني العام ،يف غ�ضون �شهر واحد من تاريخ التعيني.
�  -7إذا تواف���رت للدول���ة الطرف �أ�سباب وجيهـة لال�شتبـ���اه يف �أنَّ �إحدى ال�سفـن �ضالع���ة يف تهريب املهاجرين عن
طري���ق البح���ر ،وال حتمل �أية جن�سية �أو رمبا ُجعلـ���ت �شبيهة ب�سفينة لي�س لها جن�سية ،جاز له���ا �أن تعتلي تلك ال�سفينة
وتفت�شه���ا .و�إذا ُع�ث�ر على دليل ي�ؤكد اال�شتباه ،تتخذ الدولة الطرف التدابري املنا�سبة وفقا للقانونني الداخلي والدويل
ذوي ال�صلة.

املادة � -9شروط وقائية
 -1عندم���ا ت َّتخ���ذ �إحدى الدول الأطراف تدابري �ضد �سفينة ما ،وفقا للم���ادة  8من هذا الربوتوكول ،حتر�ص تلك
الدولة الطرف على:
(�أ) �أن تكفل �سالمة الأ�شخا�ص املوجودين على متنها ومعاملتهم معاملة �إن�سانية؛
(ب) �أن ت�أخذ بعني االعتبار الواجب �ضرورة عدم تعري�ض �أمن ال�سفينة �أو حمولتها للخطر؛
(ج) �أن ت�أخ���ذ بع�ي�ن االعتبار الواجب �ضرورة عدم امل�سا����س بامل�صالح التجارية �أو القانونية لدولة ال َع َلم �أو
�أ ِّي دولة �أخرى ذات م�صلحة؛
(د) �أن تكف���ل ،يف ح���دود الإمكانيات املتاح���ة� ،أن يكون � ُّأي تدبري ُيتَّخذ ب�ش�أن ال�سفين���ة �سليما من الناحية
البيئية.
 -2عندم���ا يثبت �أنَّ �أ�سباب التداب�ي�ر املتخذة عمال باملادة  8من هذا الربوتوكول قائم���ة على غري �أ�سا�س ،تعو�ض
ال�سفين���ة ع���ن �أيِّ خ�سارة �أو �ض���رر قد يكون حلق به���ا� ،شريطة �أال تكون ال�سفين���ة قد ارتكبت � َّأي فع���ل ي�س ِّوغ التدابري
املتَّخذة.
 -3يف �أيِّ تدبري ُيتَّخذ �أو ُيعتمد �أو ُينفَّذ وفقا لهذا الف�صل ،يوىل االعتبار الواجب ل�ضرورة عدم الإخالل �أو امل�سا�س:

(�أ)

بحقوق الدول امل�شاطئة والتزاماتها وممار�ستها لواليتها الق�ضائية وفقا لقانون البحار الدويل؛

(ب) �أو ب�صالحي���ة دول���ة ال َع َل���م يف ممار�س���ة الوالية الق�ضائي���ة وال�سيط���رة يف ال�ش�ؤون الإداري���ة والتقنية
واالجتماعية املتعلقة بال�سفينة.
  -4ال يج���وز اتخاذ �أيِّ تدبري يف البح���ر عمال بهذا الف�صل �إال من جانب �سفن حربية �أو طائرات ع�سكرية �أو �سفن
�أو طائرات �أخرى حتمل عالمات وا�ضحة وي�سهل تبني كونها يف خدمة حكومية و�أنها خم ّولة بذلك.

وين�صب تركيز املادة  8على ت�سهيل �إجراءات �إنفاذ القانون فيما يتعلق بتهريب املهاجرين با�ستخدام �سفن دول �أطراف
�أخرى .وعليه قد يكون لزاما �سن ت�شريعات تن�ص على �صالحيات �إنفاذ ب�ش�أن ال�سفن التي ترفع �أعالما �أجنبية.
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وت�شمل امل�سائل املراد �أن تتناولها هذه الت�شريعات تخويل املوظفني املعنيني �صالحيات البحث عن املعلومات واحل�صول
عليه���ا و�صالحيات ال�ضبطية الق�ضائية وا�ستخدام القوة ب�شكل معق���ول وا�ستخال�ص �أدلة دامغة وتوفري حماية قانونية
منا�سبة.
وينبغ���ي �أن تالح���ظ اجلهات القائمة بال�صياغة �أنَّ معنى عبارة "تعمل يف تهري���ب املهاجرين عن طريق البحر" ي�شمل
العمل بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة على حد �سواء ،مبا يف ذلك احلاالت التي تكون فيها �سفينة �أُم قد انتهت من نقل
مهاجري���ن اىل �سف���ن �أ�صغر حجما ت�ستخدم للر�سو بحيث مل تع���د حتمل على متنها � َّأي مهاجرين �أو التقطت مهاجرين
وه���ي يف عر����ض البحر لتهريبهم .وال ي�شمل ذلك ال�سفن التي تك���ون قد �أنقذت فح�سب مهاجرين كانت ته ِّربهم �سفينة
�أخرى.

�ضرورة الإنقاذ

ينبغ���ي �أال يف�ض���ي تركيز املادة  8على قم���ع الأن�شطة الإجرامية �إىل �أن يتغا�ضى املوظف���ون املكلفون ب�إنفاذ القانون عن
الواجب���ات الرا�سخ���ة مبوجب القوانني والأع���راف البحرية القا�ضي���ة ب�إنقاذ املعر�ضني للخط���ر يف عر�ض البحر .وقد
تُ�ص���ادر ال�سف���ن امل�ستخدمة للتهريب �إذا ما �ضبطت ،وله���ذا ،ف�إنَّ امله ِّربني غالبا ما ي�ستخدم���ون قوارب متهالكة .ويف
بع�ض احلاالت ،وعند اعرتا�ض هذه ال�سفن يف عر�ض البحر ،ف�إنها تكون حم ّملة فوق طاقتها باملهاجرين وتكون عر�ضة
خلطر الغرق الو�شيك .وال بد من �صياغة الت�شريعات وتنفيذها �ضمانا لأن يدرك املوظفون �أنَّ واجب الإنقاذ له الأولوية
يف هذه الظروف ،و�أنه �إذا توفرت دالئل على تعر�ض �أفراد للخطر يف عر�ض البحرَ ،و َج َب اعتال ُء ال�سفينة �سواء ا�ش ُت ِبه
يف تهريبهم �أم ال.
وينبغ���ي �أن تراع���ي تدابري الوقاية وال�صالحي���ات الوطنية ،عند احلاجة ،التدابري الوقائي���ة املن�صو�ص عليها يف املادة
َفر�ض قيودا عل���ى واجب ال�سلطات �أو �صالحيتها يف
 9ومقا�ص���د الإنقاذ البح���ري وال�سالمة البحرية ،ولكن ينبغي �أال ت ِ
الت�ص���رف يف احل���االت الت���ي قد تكون فيها حي���اة الأفراد �أو �سالمته���م عر�ضة للخطر �أو يف احل���االت التي توجد فيها
�أ�سب���اب تدعو �إىل االعتقاد ب�أنَّ هناك مهاجري���ن �أو �أ�شخا�صا �آخرين قيد االجتار �أو رهن االحتجاز الق�سري على ظهر
�إحدى ال�سفن.

ال�سلطة املنا�سبة ملمار�سة ال�صالحيات

ق�ص���ر بروتوك���ول مكافح���ة تهريب املهاجري���ن فئ َة �أو �صفة املوظف�ي�ن الذين يحق لهم ممار�س���ة �صالحيات البحث
ال ُي ِ
تو�سع
البحري على �أطقم ال�سفن احلربية والطائرات الع�سكرية ،بل يرتك املجال مفتوحا �أمام الهيئات الت�شريعية لكي ّ
نط���اق هذه ال�صالحي���ات لت�شمل جميع املوظفني �أو ال���وكاالت التي ت�ضطلع ب�أن�شطة منا�سبة يف مي���دان �إنفاذ القانون.
بي���د �أن���ه جتدر الإ�شارة �إىل �أنه يجب �أن حتمل جميع القوارب �أو ال�سفن �أو الطائرات امل�ستخدمة لهذا الغر�ض عالمات
وا�ضحة وي�سهل َتبينُّ �أنها تابعة جلهة حكومية و�أنها خم ّولة بذلك (الفقرة  4من املادة .)9
ونظ���را للمخاطر وال�صعوب���ات الناجمة عن اعتالء ال�سفن وتفتي�شها يف عر�ض البحر ،فلع���ل الهيئات الت�شريعية تنظر
�أي�ض���ا يف ق�ص���ر �سلطة ممار�س���ة ال�صالحيات املن�ش�أة عمال ب�أحكام الربوتوكول على ع���دد قليل ن�سبيا من املوظفني �أو
ال�ضباط املز ّودين مبا يلزم من مهارات التدريب والكفاءات واملعدات.

تعيني �سلطة مركزية

توج���ب الفق���رة  6من املادة  8على كل دولة طرف �أن تعني �سلطة مركزية تعن���ى بالق�ضايا البحرية ،وهو ما قد ي�ستلزم
اتخاذ �إجراءات ت�شريعية تن�شئ هذه ال�سلطة وتزودها مبا يلزم من �صالحيات ،وخ�صو�صا �صالحية الإذن لدولة طرف
�أخ���رى باتخاذ �إجراءات �ضد �سفن ترفع علمها .وينبغي للدول الأط���راف عند حتديد املوقع املنا�سب ل�سلطتها املع ّينة،
�أن تنظر يف عوامل معينة مثل �سهولة الو�صول �إىل �سجل املالحة الوطنية من �أجل ت�أكيد الت�سجيل ،و�سهولة التن�سيق مع
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�سائ���ر الوكاالت الوطنية ،مبا فيها �سلطات �إنفاذ القوان�ي�ن البحرية ،ووجود الرتتيبات الالزمة لت�صريف الأعمال على
مدار ال�ساعة .كما ينبغي �أن تكون ال�سلطة املع ّينة م�س�ؤولة عن معاجلة الطلبات ال�صادرة �إىل دول �أطراف �أخرى ،و�أن
تك���ون قادرة بالتايل عل���ى تلقي طلبات من ال�سلطات الوطنية  -هيئات اجلم���ارك ودوائر ال�شرطة وغريها من وكاالت
�إنفاذ القانون—و�أن تكون قادرة على امل�ساعدة يف �إحالة الطلبات �إىل دول �أجنبية.
وتوج���ب الفق���رة  6من املادة  8كذلك على الدول الأطراف �أن تخطر الأمني الع���ام ب�سلطتها املع ّينة حتى يت�سنى �إعداد
قائم���ة بنقاط االت�صال التي �ست�ستخ���دم وتعميمها على الدول الأطراف كافة .وينبغ���ي للحكومات املجيبة �أن تنظر يف
تق���دمي معلوم���ات االت�صال الأ�سا�سية (العناوين و�أرقام الهواتف والفاك�س و�ساع���ات العمل واللغة �أو اللغات التي ميكن
بها معاجلة الطلبات).

ّ
املنظمة البحرية الدولية

الأ�شخا�ص املحتاجون للإغاثة يف عر�ض البحر

دخلت على االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحار
يف �أيار/ماي���و  ،2004اعتمدت جلنة الأمان البحري تعديالت �أُ ِ
لع���ام  ،1974واالتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر لعام  ،1979ب�ش�أن معاملة الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم يف
دخلت هذه التعديالت ا�ستجابة ال�ستعرا�ض تدابري
عر�ض البحر ،و�/أو طالبي اللجوء والالجئني وامل�سافرين خل�سة .و�أُ ِ
و�إجراءات ال�سالمة التي اعتمدتها جمعية ّ
املنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق مبعاملة الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم
يف عر�ض البحر.

وفيما يلي التعديالت التي دخلت حيز النفاذ يف الأول من متوز/يوليه :2006
االتفاقي���ة الدولي���ة ل�سالمة الأرواح يف البح���ار :الف�صل اخلام�س (�سالمة املالح���ة البحرية)—�إ�ضافة تعريف
خلدم���ات البح���ث والإنقاذ؛ وقطع التزام بتق���دمي امل�ساعدة للأ�شخا�ص املحتاجني للإغاث���ة ب�صرف النظر عن
جن�سيته���م �أو مركزه���م ،وا�شرتاط التن�سيق والتعاون بني الدول مل�ساعدة ربابنة ال�سفن يف نقل الأ�شخا�ص الذين
يت���م �إنقاذهم يف عر�ض البحر �إىل مكان �آمن؛ و�إ�ضاف���ة الئحة جديدة ب�ش�أن نطاق حرية التقدير املرتوك لربان
ال�سفينة.
االتفاقي���ة الدولي���ة للبحث والإنقاذ يف البحر :مرف���ق االتفاقية—�إ�ضافة فقرة جدي���دة يف الف�صل ( 2التنظيم
والتن�سي���ق) فيم���ا يخ����ص تعريف الأ�شخا����ص املحتاجني للإغاثة ،وفق���رات جديدة يف الف�ص���ل ( 3التعاون بني
الدول) فيما يخ�ص تقدمي امل�ساعدة لربان ال�سفينة يف نقل الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم يف عر�ض البحر �إىل
م���كان �آمن ،وفقرة جديدة يف الف�ص���ل �( 4إجراءات الت�شغيل) فيما يخ�ص مراك���ز تن�سيق عمليات الإنقاذ التي
ت�ستهل عملية حتديد �أن�سب الأماكن لإنزال الأ�شخا�ص الذين يتبني �أنهم حمتاجون للإغاثة يف عر�ض البحر.
واعتم���دت جلن���ة الأمان البحري �أي�ضا املب���ادئ التوجيهية املتعلقة بع�ل�اج الأ�شخا�ص الذين يت���م �إنقاذهم يف البحار.
والغر����ض من هذه املبادئ هو تقدمي �إر�شادات للحكومات وربابنة ال�سفن ب�ش�أن االلتزامات الإن�سانية وااللتزامات التي
ين����ص عليه���ا القانون الدويل ذو ال�صلة فيما يتعلق بعالج الأ�شخا�ص الذي���ن يتم �إنقاذهم يف عر�ض البحر .وينبغي �أن
املقابل له لأع�ضاء ّ
َ
املنظمة البحري���ة الدولية ب�ش�أن التن�سيق
���زام
َي�ستكم���ل الت ُ
���زام ربان ال�سفينة بتقدمي امل�ساعدة االلت َ
والتع���اون يف �إعف���اء ربان ال�سفين���ة من م�س�ؤولية �إحاطة الناج�ي�ن برعاية الحقة ونقل الأ�شخا����ص املنت�شلني من عر�ض
البح���ر �إىل مكان �آمن .وقد ُو ِ�ضعت هذه املبادئ التوجيهية بق�صد م�ساعدة احلكومات وربابنة ال�سفن على فهم �أف�ضل
اللتزاماتهم املقطوعة مبوجب القانون الدويل وتوفري �إر�شادات مفيدة ب�ش�أن تنفيذ هذه االلتزامات.
وملزيد من املعلومات عن هذا النظام ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.imo.org/Newsroom/mainframe.asp?topic_id=1396

الأداة  -7نفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية
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�سفينة �صيد �صق ّلية ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ت�ساعدان يف
�إنقاذ � 27صوماليا

كان ر ّبان �سفينة ال�صيد ال�صق ّلي غا�سباري مارونه مع طاقمه ي�صطادون الأ�سماك جنوبي جزيرة المبيدوزا الإيطالية،
عندم���ا ملح���وا قاربا يحتاج �إىل �إغاث���ة .وبد�أ ال�صق ّليون ينت�شل���ون امل�سافرين ال�صوماليني البال���غ عددهم � 30شخ�صا،
ولك���ن �أثن���اء العملي���ة انقلب الق���ارب و ُف ِقد � 3أ�شخا����ص .وكان هناك ر ّبان �صق ّل���ي �آخر ،هو نيقوال �أ�س���ارو ،ي�صطاد يف
املنطق���ة ،فبادر باالت�صال بوا�سطة هات���ف �ساتلي بال�سيدة لورا بولدريني ،وهي من كب���ار م�س�ؤويل الإعالم الإقليميني
مبفو�ضي���ة الأمم املتح���دة ل�ش����ؤون الالجئني ،و�أبلغها ب����أنَّ الر ّبان مارونه وطاقم���ه كانوا يحاولون القي���ام بعملية �إنقاذ
ولكنه���م يواجهون �صعوبات .ونقلت ال�سيدة بولدرين���ي املعلومات (مبا فيها �إحداثيات �سفينة �صيد الر ّبان مارونه) �إىل
م�س����ؤويل خف���ر ال�سواحل والبحرية الإيطالية ،الذين �أر�سلوا جندة .وقد ف�صل مارونه قاربه عن حو�ض �شبكي لأ�سماك
و�صل املهاجرون �إىل ميناء بورتو �إمبيدوكله يف �صقلية بعد نقلهم
التونة كان يقطره ،و�أ�سرع ب�إنقاذ  20رجال و 7ن�ساء .و�أُ ِ
�إىل �سفينة تابعة للبحرية.
و ُم ِن���ح �أ�س���ارو ومارونه كالهما جائ���زة بري ماره على ما بذاله من جه���ود طيبة .وقد �أُن�شئت جائ���زة بري ماره للت�صدي
الجت���اه ال�سف���ن التجاري���ة �إىل جتاهل حمنة امل�سافرين على م�ت�ن قوارب يف حاجة �إىل �إغاث���ة يف عر�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط ،لأنَّ طواقم تلك ال�سفن تخ�شى التحقيق معها ب�ش�أن دورها يف الهجرة غري امل�شروعة.

الوجود الأ�سرتايل يف م�ضيق توري�س

لي����س ل���دى �أ�سرتاليا حدود برية ،ما يعني �أنَّ كل من يفد �إليها ي�سلك طريق البحر �أو اجلو .وتطرح جزر م�ضيق توري�س
حتدي���ات خا�ص���ة ،حيث ينبغي �أن تُ���وازن �أهداف �إدارة حدود اجل���زر مع التحديات املتعلقة بع���دم التدخل يف تنقالت
�سكانها التقليديني.
ويق���ع م�ضي���ق توري�س قبالة �أق�صى الطرف ال�شمايل ال�شرقي م���ن �أ�سرتاليا ،وهو عبارة عن ممر بعر�ض  150كيلومرتا
ميت���د بني �شبه جزي���رة كيب يورك وال�ساحل اجلنوبي الغربي لبابوا غينيا اجلدي���دة .ويتكون امل�ضيق من �سل�سلة م�ؤلفة
م���ن  100جزي���رة و�شعبة مرجانية وجزيرة �شعابية منخف�ضة ،منها حوايل  22جزيرة م�أهولة بنحو  8 000ن�سمة .وتقع
ث�ل�اث ع�شرة جزيرة من اجل���زر امل�أهولة داخل حدود املنطقة املحمية ،يف حني يوج���د املركز الإداري احلكومي جلزر
م�ضيق توري�س يف جزيرة ثرزداي التي تبعد قرابة  25كيلومرتا عن القارة الأ�سرتالية.
ول���دى منطق���ة نورث كوينزالند التابعة للإدارة الأ�سرتالية موظفون متفرغ���ون يتخذون من جزيرة ثرزداي مقرا لهم،
ويقدمون طائفة كاملة من خدمات الهجرة ،مبا فيها �إ�صدار ت�أ�شريات الدخول وجتهيز طلبات احل�صول على اجلن�سية
والإقامة .كما يدير ه�ؤالء املوظفون �شبكة من املوظفني املكلفني بر�صد التحركات ،الذين ير�صدون امل�سائل النا�شئة عن
معاهدة م�ضيق توري�س والتدفق التقليدي لل�سكان يف جزر امل�ضيق .ويقوم ه�ؤالء املوظفون بزيارات منتظمة �إىل اجلزر
املذكورة وي�شاركون يف املناق�شات املتعلقة مبعاهدة م�ضيق توري�س.
ويتمرك���ز املوظف���ون يف اجلزر امل�أهول���ة البالغ عددها  14جزيرة وي����ؤدون دورا مهما يف حماية احل���دود .وتعمل �شبكة
املوظف�ي�ن كفريق منت�شر ومندمج م���ع املجتمعات املحلية ،لت�ؤ ّمن تغطية وا�سعة النط���اق يف خمتلف �أجزاء جزر م�ضيق
توري����س .ولي�س ه�ؤالء املوظفون خ�ب�راء يف �ش�ؤون جمتمعاتهم املحلية فح�سب ،و�إمنا يوف���رون �أي�ضا قناة للح�صول على
معلوم���ات �أو�سع نطاقا عن ه���ذه املجتمعات ،وهم يتعاونون على نحو وثيق مع زعماء اجلزر وجمتمعاتهم املحلية لإدارة
التدفقات التقليدية لل�سكان والإبالغ عن �أيِّ حتركات �أخرى يف املنطقة.
ويح��� ّدد قان���ون معاهدة م�ضيق توري�س (تعدي�ل�ات متنوعة) ل�سنة  1984الو�ضع املتفق عليه ب�ي�ن �أ�سرتاليا وبابوا غينيا
اجلدي���دة فيم���ا يتعلق بال�سيادة على جزر م�ضيق توري�س وحدودها البحرية .وما زال ينظر �إىل هذه اجلزر ،التي متلك
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�أ�سرتالي���ا ح���ق ال�سيادة عليه���ا ،على �أنها جزء من والي���ة كوينـزالند .وت�سعى املادة  16من معاه���دة م�ضيق توري�س �إىل
�ضمان �أن حتر�ص الدولتان املوقعتان على املعاهدة يف �سياق �إدارتهما لقوانينهما املتعلقة بالهجرة واجلمارك واحلجر
ال�صح���ي و�ش����ؤون ال�صح���ة ،على "�أال متنعا �أو تعرق�ل�ا حرية حركة �سكان الط���رف الآخر التقليدي�ي�ن �أو حرية �أدائهم
لأن�شطتهم التقليدية داخل املنطقة املحمية �أو يف جوارها".
امل�صدرwww.immi.gov.au/media/fact-sheets/72torres.htm :

قوات حر�س ال�سواحل يف الواليات املتحدة

"�أط���ردوا الدخي���ل خارج حدودن���ا" هو عن���وان اال�سرتاتيجية ال�شاملة الت���ي تتبعها قوات حر����س ال�سواحل يف الواليات
املتحدة من خالل هيكل �أمني مك ّون من عدة طبقات .وت�ش ّدد اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن البحري على �ضرورة ت�سيري
دوريات على احلدود والتخوم البحرية ور�صدها وفر�ض ال�سيطرة عليها .ومت�ضي اال�سرتاتيجية قدما يف ت�شديدها على
�أنَّ التواج���د البح���ري يطمئن مواطني الواليات املتحدة ويردع الأعداء ومنتهك���ي القانون ويوفر تغطية �أف�ضل باملراقبة
املتنقل���ة ويتي���ح وقتا �إ�ضافيا للإنذار باملخاطر وي�سمح بالإم�ساك بزمام املبادرة يف تغيري جمرى الأحداث من على بعد
م�ساف���ة كافي���ة وي�سهل القدرة على مفاج����أة الأعداء واال�شتباك معه���م .وتعمل قوات ال�سواحل عل���ى �صعيد امل�ستويات
البحرية كافة حت�سبا �أو ت�صديا للتغريات التي تطر�أ على التهديدات وتكتيكات الأعداء وظروف العمل .وت�ضطلع قوارب
وطائ���رات قوات حر�س ال�سواحل يف �سياق تنفيذها لعملي���ات روتينية ومهمات �أمنية حمددة ،بعملها يف املياه ال�ساحلية
للمحيط الأطل�سي واملحيط الهادئ والبحر الكاريبي من �أجل التوعية باملجال البحري والقيادة وال�سيطرة والقدرة على
الت�صدي للتهديدات البحرية.
www.uscg.mil/

َمراجع ُمق َ
رت َحة
انظر الق�سم  11من الأداة  6لالطالع على املزيد عن التعاون ب�ش�أن تهريب املهاجرين عن طريق البحر.

موجهة من املفو�ضي���ة �إىل املجل�س ب�ش�أن تعزي���ز �إدارة حدود االحتاد
مفو�ضي���ة اجلماع���ات الأوروبية .ر�سال���ة َّ
الأوروبي البحرية اجلنوبية.
موجهة �إىل املجل�س الأوروب���ي ب�ش�أن تعزيز �إدارة حدود االحتاد
ون�ش���رت مفو�ضي���ة اجلماعات الأوروبية ر�سالة َّ
الأوروبي البحرية اجلنوبية.
وت�ش��� ّدد الر�سالة على �ض���رورة �أن ت�صادق جميع الدول على اتفاقية الأمم املتح���دة ملكافحة اجلرمية ّ
املنظمة
املكمل لالتفاقية،
ع�ب�ر الوطنية وعلى بروتوك���ول مكافحة تهريب املهاجرين ع���ن طريق الرب والبحر واجل���وِّ ،
وتبينّ الر�سالة اال�سرتاتيجيات الالزمة ل�ضمان التعاون يف تنفيذ �إدارة احلدود البحرية اخلارجية.
وهذه الر�سالة متاحة على العنوان التايل:

.www.unhcr.org/refworld/category,POLICY, EUCOMMISSION,,,4693a4fd2,0.html

الأمم املتح���دة .الأدل���ة الت�شريعي���ة لتنفي���ذ اتفاقي���ة الأمم املتحدة ملكافح���ة اجلرمية ّ
املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
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الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافح���ة اجلرمي���ة ّ
املنظم���ة عرب الوطني���ة والربوتوك���والت املك ّملة له���ا �أو تنفيذها .وقد �صيغ���ت الأدلة بحيث
ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي ،وتق ّدم الأدلة خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين.
و�ض���ع املكتب القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين من �أجل م�ساعدة الدول يف تنفيذ الأحكام الواردة
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
يف بروتوك���ول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
اجلرمي���ة ّ
املنظمة عرب الوطنية .ويهدف القانون النموذجي �إىل ت�سهيل ا�ستعرا�ض وتعديل الت�شريعات احلالية
وكذل���ك اعتماد ت�شريع���ات جديدة .وال يقت�صر نط���اق القانون على جترمي تهري���ب املهاجرين واجلرائم ذات
ال�صل���ة ،بل يتن���اول �أي�ضا م�ساعدة ال�ضحايا مبختلف جوانبها ،ف�ضال عن �إقامة التعاون بني خمتلف ال�سلطات
احلكومي���ة ّ
مف�صل يتيح
واملنظم���ات غري احلكومية .وي�صاح���ب كل حكم من �أحكام القانون النموذج���ي تعليق ّ
للم�شرعني ،ح�سب االقت�ضاء ،عدة خيارات وم�صادر قانونية و�أمثلة.
وهذا املن�شور قيد الإعداد حاليا .وملزيد من املعلومات عنهُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال على عنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
International Maritime Organization and the Office of the United Nations High Commissioner
for Refugees. Rescue at Sea: A Guide to Principles and Practices as Applied to Migrants and
.Refugees

ه���ذه الكرا�سة ،التي ا�شرتكت يف �إعدادها ّ
املنظمة البحرية الدولية ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
مع��� ّدة لربابنة ال�سف���ن ومالكيها وال�سلطات احلكومية و�شركات الت�أمني و�أي���ة �أطراف �أخرى مهتمة ت�شارك يف
جهود الإنقاذ يف عر�ض البحر.
وتق���دم الكرا�سة توجيه���ات ب�ش�أن الأحكام القانوني���ة ذات ال�صلة وب�ش�أن الإج���راءات العملية الالزمة ل�ضمان
التعجيل يف �إنزال الركاب الذين يتم �إنقاذهم من اخلطر واتخاذ تدابري رامية �إىل تلبية احتياجاتهم اخلا�صة،
وبالأخ�ص يف حالة الالجئني وطالبي اللجوء.
وهذه الكرا�سة متاحة بعدة لغات على العنوان التايل.www.imo.org :
ولالطالع على مبادئ ّ
املنظمة البحرية الدولية فيما يت�صل بالإجراءات الإدارية املتعلقة ب�إنزال الأ�شخا�ص يف
عر�ض البحرُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.imo.org/includes/blastData.asp/doc_id=11064/194.pdf

69

 22-7.احتجاز املهاجرين امله َّربني

فيما يلي ن�ص الفقرة  5من املادة  16من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين:
"يف ح���ال احتج���از �شخ����ص كان هدف���ا ل�سلوك مب�ّي نّ يف املادة  6م���ن هذا الربوتوك���ول ،تتقي���د كل دولة طرف
بالتزاماته���ا مبقت�ض���ى اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية )7(،حيثما تنطب���ق ،مبا فيها ما يتعلق باطالع ال�شخ�ص
املعني ،دون �إبطاء ،على الأحكام املتعلقة ب�إبالغ املوظفني القن�صليني واالت�صال بهم".
وعن���د �إلق���اء القب�ض على رعايا �أجانب �أو احتجازهم ،ف�إنَّ املادة  36من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية لعام ،1963
تن�ص على �أنه يجب على �سلطات الدولة املوفد �إليها� ،إذا ُط ِلب �إليها ذلك� ،أن تُخطر قن�صلية الدولة املوفدة بدون ت�أخري
ب����أنَّ �أحد رعاياها قد ُح ِرم من حريته .وينبغي ت�سهيل جميع عملي���ات االت�صال باملحتجز ومتكني املوظفني القن�صليني
من الو�صول �إليه.
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf

وتتعلق املبادئ التوجيهية التالية بظروف االحتجاز:
ينبغي �أال ُيحتجز الأفراد �إال يف �أماكن احتجاز ُمعرتف بها ر�سميا.
 ينبغ���ي �إي���داع املحتجزي���ن يف مرافق مالئم���ة بقدر الإم���كان للب�ش���ر وم�ص ّمم���ة لإيوائهم ،وينبغ���ي تزويد
املحتجزي���ن مبا يكفيهم م���ن الغذاء واملاء وامل�أوى وامللب�س واخلدمات الطبي���ة وب�إمكانية ممار�سة التمارين
الريا�ضية ومب�ستلزمات النظافة ال�شخ�صية.
 ينبغ���ي �أن ُيعزل الأ�شخا����ص غري املُحا َكمني عن غريهم من املُدانني ،فيما عدا احلاالت اال�ستثنائية ،ويجب
�أن ُيعاملوا معاملة م�ستقلة .وال بد من ف�صل الن�ساء عن الرجال والأطفال عن البالغني.
 ينبغي �أن ُي�ؤذن للمحتجزين ب�أن يب ّلغوا �أ�سرهم باحتجازهم ،وينبغي �أن ُيز ّودوا بت�سهيالت مر�ضية تتيح لهم
االت�صال مبم ّثليهم القانونيني.
ال بد من احرتام معتقدات املحتجزين الدينية والأخالقية.
 يج���ب تزويد املقبو�ض عليهم �أو املحتجزين من دون تهم���ة باحلماية والت�سهيالت ذاتها التي تُو ّفر لل�سجناء
قبل املحاكمة و�أولئك الذين ينتظرون املحاكمة.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
مرفق قرار اجلمعية العامة  .173/43جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون لأيِّ
�شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن.
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/526/90/IMG/NR052690.
pdf?OpenElement

( )7املرجع نف�سه ،املج ّلد  ،596الرقم .8638
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ه���ذا املرجع وارد �أي�ضا يف اخلال�صة الوافية ملعاي�ي�ر الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،ال�صادرة عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية.
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية .خال�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية .نيويورك.2006 ،
تت�ضم���ن ه���ذه اخلال�ص���ة الوافية مبادئ وقواع���د معيارية معرتفا به���ا دوليا يف جمال من���ع اجلرمية والعدالة
اجلنائية ،وهي تت�ألف من الأق�سام الرئي�سية الأربعة التالية:
 املعاي�ي�ر والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا بالأ�شخا�ص ره���ن االحتجاز واجلزاءات غري االحتجازية وق�ضاء
الأحداث والعدالة الت�صاحلية
املعايري والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا برتتيبات التعاون الدويل القانونية وامل�ؤ�س�سية والعملية
املعايري والقواعد املتعلقة �أ�سا�سا مبنع اجلرمية وم�سائل ال�ضحايا
 املعاي�ي�ر والقواع���د املتعلق���ة �أ�سا�سا باحلك���م الر�شيد وا�ستق�ل�ال الق�ضاء ونزاه���ة موظفي العدالة
اجلنائية.
www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/compendium.html
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�  23-7إعادة املهاجرين امله َّربني

فيما يلي ن�ص مقتب�س من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين:

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
املادة �  -18إعادة املهاجرين امله َّربني
تي�سر وتقبل ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ ل���ه �أو غري معقول� ،إعادة ال�شخ�ص الذي يكون
 -1تواف���ق كل دول���ة طرف على �أن ِّ
هدف���ا لل�سل���وك املبينَّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ،والذي هو من رعاياها �أو يتمتَّع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها
وقت �إعادته.
 -2تنظ���ر كل دول���ة طرف يف �إمكانية تي�سري وقبول �إعادة �أيِّ �شخ�ص يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا
الربوتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها وقت دخوله الدولة امل�ستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
 -3بن���اء على طلب الدولة الطرف امل�ستقبلة ،تتحقق الدول���ة الطرف متلقية الطلب ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له �أو غري
معق���ول ،مم���ا �إذا كان ال�شخ�ص الذي يكون هدفا لل�سلوك املبني يف امل���ادة  6من هذا الربوتوكول من رعاياها �أو يتمتع
بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها.
 -4تي�س�ي�را لإع���ادة ال�شخ�ص الذي يك���ون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من ه���ذا الربوتوكول ولي�ست لديه وثائق
�صحيح���ة ،تواف���ق الدولة الطرف التي يكون ذلك ال�شخ�ص من رعاياه���ا �أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها على
�أن ت�صدر ،بناء على طلب الدولة الطرف امل�ستقبلة ،ما قد يلزم من وثائق �سفر �أو �أيِّ �إذن �آخر لتمكني ذلك ال�شخ�ص
من ال�سفر �إليها ودخوله �إقليمها جمددا.
 -5ت ّتخ���ذ كل دول���ة طرف معني���ة ب�إعادة �شخ�ص يك���ون هدفا لل�سلوك املب�ي�ن يف املادة  6من ه���ذا الربوتوكول كل
التدابري الالزمة لتنفيذ الإعادة على نحو ّ
منظم ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ذلك ال�شخ�ص وكرامته.
 -6يجوز للدول الأطراف �أن تتعاون مع ّ
املنظمات الدولية املخت�صة يف تنفيذ هذه املادة.
مت����س هذه املادة ب�أيِّ حق مينح���ه � ُّأي قانون داخلي لدى الدولة الطرف امل�ستقبل���ة للأ�شخا�ص الذين يكونون
  -7ال ّ
هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
  -8ال تخ��� ّل هذه املادة بااللتزامات املربمة يف �إط���ار �أيِّ معاهدة �أخرى منطبقة ،ثنائية �أو متعددة الأطراف� ،أو �أيِّ
اتف���اق �أو ترتيب تنفي���ذي �آخر معمول به يحكم ،كليا �أو جزئيا� ،إعادة الأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لل�سلوك املبني يف
املادة  6من هذا الربوتوكول.
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وتوجب املادة  18على كل دولة طرف �أن تقوم مبا يلي:
وتي�س���ر ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له� ،إعادة ال�شخ�ص املُه َّرب الذي هو م���ن رعاياها �أو يتمتَّع بحق الإقامة
 تقب���ل ِّ
الدائمة فيها (الفقرة )1
 تتحق���ق ،دون �إبط���اء ال م�س��� ِّوغ ل���ه ،مم���ا �إذا كان ال�شخ����ص امله َّرب م���ن رعاياه���ا �أو يتمتع بح���ق الإقامة
الدائم���ة فيه���ا ،وت�ص���در ما ق���د يلزم من وثائ���ق �سفر لتمك�ي�ن ذلك ال�شخ����ص من دخ���ول �إقليمها جمددا
الفقرتان  3و)4
تن ّفذ الإعادة على نحو ّ
منظم ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ال�شخ�ص املُعاد وكرامته (الفقرة )5
وينبغي للدول الأطراف �أن تتعاون يف حتديد هوية �أو و�ضعية رعاياها واملقيمني فيها.
كما يجب على الدول الأطراف �أن تتعاون يف ("تي�سري وقبول") �إعادة الرعايا و�أن تنظر يف التعاون على �إعادة الأفراد
املتمتع�ي�ن ببع�ض حقوق الإقامة من دون مواطنة فعلية ،بو�سائل منها �إ�صدار الوثائق الالزمة لتمكني ه�ؤالء الأفراد من
الرج���وع م���ن البلدان الت���ي هُ ِّربوا �إليها .ويف معظم الدول يعن���ي التق ّيد بهذه ال�شروط يف املق���ام الأول �إ�صدار تعليمات
�إدارية �إىل امل�س�ؤولني املعنيني و�ضمان �إتاحة املوارد الالزمة لتمكينهم من تقدمي ما يلزم من م�ساعدة.
وق���د يك���ون �ضروريا �إدخال تعديالت على الت�شريعات يف بع�ض الدول �ضمان���ا لأن ُيلزم امل�س�ؤولون باتخاذ �إجراءات (�أو
بالنظ���ر يف اتخ���اذ ما يلزم م���ن �إجراءات ،يف احلاالت املنا�سب���ة) ا�ستجابة ملا ُيق ّدم من طلب���ات ،و�أن يتمتع امل�س�ؤولون
بال�صالحي���ة القانوني���ة الالزمة لإ�صدار ت�أ�ش�ي�رات �أو وثائق �سفر �أخرى يف حال تقرر �إع���ادة �أحد الرعايا �أو املقيمني.
وينبغ���ي للم�س�ؤول�ي�ن عند �صياغ���ة هذه الت�شريع���ات �أن ي�ضعوا يف ح�سبانه���م �أال تت�أثر االلتزام���ات املن�صو�ص عليها يف
القوانني الدولية الناظمة حلقوق املهاجرين امله َّربني �أو معاملتهم ،مبا فيها املُط ّبق منها على طالبي اللجوء ،بربوتوكول
مكافحة تهريب املهاجرين �أو بكون الدولة املعنية طرف ًا يف هذا الربوتوكول �أو �ست�صبح طرفا فيه (الفقرة  8من املادة
 18م���ن الربوتوكول والفقرة  116من امللحوظات التف�سريي���ة (الوثيقة  .))A/55/383/Add.1ولعل الهيئات الت�شريعية
ت���ود �أي�ضا �أن ت�سرت�شد ب�أحكام االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم )8(،التي تن�ص
عل���ى تدابري تتج���اوز تلك املن�صو�ص عليه���ا يف الربوتوكول( .تدعو امل���ادة  67من االتفاقية على وج���ه اخل�صو�ص �إىل
التعاون "بغية العمل على �إيجاد �أحوال اقت�صادية منا�سبة ال�ستقرار العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم من جديد وعلى
ت�سهيل �إعادة �إدماجهم �إدماج ًا اجتماعي ًا وثقافي ًا دائم ًا يف دولة املن�ش�أ").
وتعتمد �شروط قبول �إعادة الرعايا والنظر يف قبول �إعادة الأفراد املتمتعني ببع�ض حقوق الإقامة ،على و�ضعية الأفراد
وقت �إعادتهم .وفيما يلي الفقرة  111من امللحوظات التف�سريية التي ينبغي مراعاتها:
"..ينبغ���ي �أن تب�ي�ن الأعم���ال التح�ضريي���ة �أنَّ هذه املادة ت�ستن���د اىل الفهم الذي مف���اده �أنَّ الدول الأط���راف لن جت ّرد
الأ�شخا�ص من جن�سيتهم وجتعلهم بالتايل عدميي اجلن�سية ،مما يعد خمالفا للقانون الدويل".
وتبينّ �أي�ضا امللحوظات التف�سريية �أنه يتعني عدم �إعادة ال�شخ�ص قبل التحقق على النحو الواجب من جن�سيته �أو حقه
يف الإقامة الدائمة (الفقرة  113من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
وينبغ���ي �أن تنظ���ر الدول �أي�ضا ،كلما �أمكن ،يف تدريب املوظفني الذين ُيرجح �أن ي�شاركوا يف �إعادة املهاجرين امله َّربني،
وا�ضع���ة يف اعتبارها ال�شرط الوارد يف املادة  16القا�ضي ب�ضمان احلفاظ على احلقوق الأ�سا�سية واحرتامها وال�شرط
( )8املرجع نف�سه ،املج ّلد  ،2220الرقم .39481
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ال���وارد يف الفق���رة  5من امل���ادة  ،18والقا�ضي بوجوب �أن تنطوي عمليات الإعادة عل���ى اتخاذ �أية تدابري الزمة ل�ضمان
تنفيذها على نحو ّ
منظم ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ال�شخ�ص املُعاد وكرامته.
وفيم���ا يلي ن�ص مقتب�س من التعلي���ق العام  27للجنة املعنية بحقوق الإن�سان (الوثيق���ة ،)CCPR/C/21/Rev.1/Add.9
الفقرة ( 21ب�ش�أن �إعادة املهاجرين):
  -21ال يجوز ب�أيِّ حال حرمان �شخ�ص ما تع�سف ًا من احلق يف الدخول �إىل بلده .والغر�ض من الإ�شارة �إىل
مفه���وم التع�س���ف يف هذا ال�سياق هو الت�شديد على �أنه ينطبق على �أيِّ �إج���راء للدولة� ،سواء كان ت�شريعي ًا �أو
�إداري��� ًا �أو ق�ضائي��� ًا؛ فالإ�شارة �إليه ت�ضمن بال�ضرورة �أن يكون � ُّأي تدخ���ل ،حتى ولو بحكم القانون ،متفق ًا مع
�أح���كام العهد وغاياته و�أهداف���ه ،و�أن يكون يف جميع الأحوال معقو ًال يف الظ���روف املع َّينة .وترى اللجنة �أنه
ق َّلم���ا تك���ون هناك ظروف� ،إذا وج���دت �أ� ً
صال ،ميكن �أن تعترب معقولة حلرم���ان �شخ�ص ما من الدخول �إىل
بلده .ويجب على الدولة الطرف �أال ُتق ِْدم ،بتجريد �شخ�ص ما من جن�سيته �أو بطرده �إىل بلد �آخر ،على منعه
تع�سف ًا من العودة �إىل بلده.

ممار�ستان واعدتان

املوقع ال�شبكي ( Back to Armeniaالعودة �إىل �أرمينيا) (مركز م�ساعدة املهاجرين)
 Back to Armeniaه���و عب���ارة عن موقع �شبكي متعدد اللغات خم�ص�ص للأ�شخا�ص الراغبني يف العودة �إىل �أرمينيا �أو
امل�ضطرين للعودة �إليها.
وه���ذا املوقع ال�شبكي من �إعداد م�شروع بعنوان "ت�أييد و�ضع �سيا�سات متعلقة بالهجرة وما يت�صل بها من بناء القدرات
يف �أرمينيا" ،وهو ي�سعى لبلوغ الأهداف التالية:
منع الهجرة غري ال�شرعية
امل�ساعدة يف زيادة الكفاءة يف تنفيذ عملية العودة و�إعادة الإدماج
مواءمة ال�سيا�سات والت�شريعات اخلا�صة باملهاجرين مع معايري ومبادئ قانون الهجرة املعرتف بها عامليا
وفيما يلي �أهداف الربنامج:
رفع م�ستوى الوعي العام بالهجرة غري امل�شروعة واملخاطر والعواقب املرتتبة عليها
 عر����ض و�ض���ع �أرمينيا احل���ايل والفر�ص املتاحة �أم���ام املواطنني الأرم���ن الذين يعي�ش���ون يف اخلارج ،بغية
ت�شجيعهم على العودة
 تعزي���ز القدرات امل�ؤ�س�سية واال�ست�شارية والفنية لوكالة �ش�ؤون الهج���رة يف جمهورية �أرمينيا ،التابعة لوزارة
الإدارة الإقليمية
�إن�شاء نظام لالت�صال باملهاجرين العائدين يعمل با�ستخدام خط هاتفي مبا�شر
 �ضم���ان �إقام���ة حوار فعال بني ّ
املنظم���ات املعنية بو�ضع وتنفي���ذ �سيا�سات الهجرة والهي���اكل العمومية ذات
ال�صلة
 تعزيز و�ضع �سيا�س���ات هجرة مت�سقة مع القانون الدويل ومراعية للحالة الراهنة االجتماعية واالقت�صادية
يف �أرمينيا
حتقيق م�ستوى �أعلى من التنمية بالتعاون مع الهيئات احلكومية والهيئات غري احلكومية.
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ويتكون الربنامج املذكور من العنا�صر الثالثة التالية:
رفع م�ستوى الوعي العام
بناء قدرات امل�ؤ�س�سات التي تقدم امل�ساعدة يف جمال العودة و�إعادة الإدماج
�إقامة حوار حول ال�سيا�سة
وفيما يتعلق بالعن�صر الثاين� ،أُن�شئ مركز مل�ساعدة املهاجرين يف وزارة الإدارة الإقليمية مبقدوره تزويد الأفراد الذين
ترك���وا �أرمينيا مبعلومات �شاملة عن �أيِّ م�شكلة تواجههم فيما يت�صل بالهجرة .وهذا املركز على ات�صال مبا�شر ب�سائر
الهيئات احلكومية ،لذا فهو قادر على الت�صدي للم�شاكل بعد الت�شاور مع ال�سلطات املخت�صة.
وموقع  Back to Armeniaمتاح بالأرمنية والإنكليزية والرو�سية.
و ُيرجى زيارته على العنوان التايلwww.backtoarmenia.am :

م�شروع عمليات الإعادة يف �إطار مباحثات بايل

فيم���ا يل���ي الأهداف الرئي�سية مل�شروع عمليات الإعادة يف �إطار مباحثات ب���ايل (ب�ش�أن تهريب الأ�شخا�ص واالجتار بهم
وما يت�صل بذلك من جرائم عرب وطنية):
 درا�س���ة �سيا�س���ات احلكومات و�أن�شطتها عن���د �إعادة الأفراد الذي���ن ال يتمتعون ب�صف���ة قانونية للبقاء على
�أرا�ضيها �إىل بلد �آخر
 جم���ع ون�ش���ر املعلومات التي ميكن �أن ت�ساعد احلكومات يف و�ضع ال�سيا�س���ات ذات ال�صلة و�صياغة اتفاقات
ثنائية وتنفيذ عمليات الإعادة
ومتثلت املرحلة الأوىل من امل�شروع يف �إجراء ا�ستق�صاء ل�سيا�سات وممار�سات الإعادة يف البلدان امل�شاركة يف مباحثات
بايل ،التي اختتمت يف �آذار/مار�س  ،2003يف حني كانت املرحلة الثانية منه حلقة عمل (ا�ست�ضافتها �أ�سرتاليا بو�صفها
من�سق���ة م�ش���روع عمليات الإعادة) ُع ِق���دت باال�شرتاك م���ع عملية بوداب�ست بب�ي�رث� ،أ�سرتالي���ا ،يف �أيار/مايو .2004
�أم���ا املرحلة الثالثة م���ن امل�شروع فهي �إن�شاء م�ست���ودع للمعلومات املتعلقة بعمليات الإعادة عل���ى املوقع ال�شبكي املعنون
( ،)www.baliprocess.netيت�ضمن جمموعة من الفقرات النموذجية لغر�ض ا�ستخدامها يف �صياغة اتفاقات ثنائية.
ويقدم املوقع ال�شبكي اخلا�ص مبباحثات بايل معلومات عن ال�صكوك الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،وكذلك عن عدة
من�شورات واتفاقات تتعلق بالعودة.
www.baliprocess.net/index.asp?PageID=2145831425

َمراجع ُمق َ
رت َحة

الأدوات العملية

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .جنيف.2004 ،
موج���ه �إىل موظفي مفو�ضية الأمم املتحدة
الدلي���ل اخلا�ص ب�أن�شطة الإع���ادة �إىل الوطن و�إعادة الإدماج دليل َّ
ل�ش����ؤون الالجئ�ي�ن و�شركائه���م من املوظفني العامل�ي�ن يف جمال تخطي���ط �أن�شطة الإع���ادة �إىل الوطن و�إعادة
الإدم���اج وتنفيذ ه���ذه الأن�شطة ور�صدها وتقييمها .وينبغي ا�ستخدام الكتيب جنب���ا �إىل جنب مع دليل الإعادة
الطوعي���ة �إىل الوطن ال�صادر ع���ن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني (يف ع���ام  1996وهو قيد التنقيح
حاليا) ،والذي يتناول ق�ضايا الإعادة �إىل الوطن مبزيد من التف�صيل.
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وينق�سم الدليل �إىل ثالثة �أجزاء ،هي كالتايل:
اجلزء �ألف :فهم ال�سياق :الإطار الذي تندرج فيه عمليات الإعادة �إىل الوطن و�إعادة الإدماج
اجلزء باء :كيفية تخطيط عمليات الإعادة �إىل الوطن و�إعادة الإدماج وتنفيذ هذه العمليات ور�صدها وتقييمها
اجلزء جيم� :آليات الدعم امل�ؤ�س�سي
www.unhcr.org/411786694.html

)Council of Europe. Forced Return: 20 Guidelines adopted by the Council of Ministers (2005

فيم���ا يل���ي الق�ضايا احل�سا�سة واملعقدة التي كثريا ما تواجهها ال�سلطات الوطني���ة امل�س�ؤولة عن �إعداد �أو تنفيذ
العمليات الفعالة لإعادة املهاجرين غري ال�شرعيني :ما ال�سبل الكفيلة بعدم �إعادة ال�شخ�ص �إىل مكان تتعر�ض
في���ه حيات���ه �أو �سالمت���ه للخطر؛ م���ا الظروف التي ُي�سم���ح يف ظلها باحتج���از الفرد يف انتظار �إبع���اده؛ ما هي
املعلومات التي ميكن تقدميها للدولة الأ�صلية .وقد تناولت� ،إىل حد كبري ،جلنة وزراء جمل�س �أوروبا هذا النوع
من الق�ضايا عندما اعتمدت يف � 4أيار/مايو  ،2005ع�شرين مبد�أ توجيهيا ب�ش�أن الإعادة الق�سرية ،تعر�ض ملحة
عامة منهجية عن املعايري التي و�ضعتها يف هذا املجال خمتلف الهيئات العاملة داخل جمل�س �أوروبا.
وتق���وم املب���ادئ التوجيهية الع�ش���رون ب�ش�أن الإع���ادة الق�سرية مقام دلي���ل عملي ي�ستخدمه ك ّل م���ن امل�س�ؤولني
احلكوميني وجميع املعنيني ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة بعمليات الإعادة يف �أوروبا.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1963

Council of Europe. The Return of Rejected Asylum Seekers: Recommendation
)No. R (99) 12 and Explanatory Memorandum (2000

ته���دف التو�صية املن�شورة يف ه���ذا امل�صدر �إىل ت�سهيل �إعادة طالبي اللجوء املرفو�ض���ة طلباتهم وتزويد الدول
الأع�ض���اء مبب���ادئ توجيهية مع ّينة عندما تعيد م���ن �أرا�ضيها طالبي اللجوء ه����ؤالء �إىل البلد الذي يكونون من
رعاياه �أو كانوا من املقيمني فيه ب�صفة اعتيادية دون �أن يكونوا من رعاياه (بلدهم الأ�صلي).
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=792

ال�صكوك القانونية

هن���اك ع���دة �صكوك قانونية دولية ذات �صلة ب�إعادة املهاجرين امله َّربني ،يرد بع�ضها يف الق�سم  4من الأداة .3
انظر �أي�ضا ال�صكوك التالية:

االتفاقيةاملتعلقة مبركز الالجئني

(�أ)

www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

(�أ) املرجع نف�سه ،املج ّلد  ،189الرقم .2545
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www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f05a2c.html



http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b039.html





http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html



http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html





http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html


http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html



www2.ohchr.org/english/law/cmw.htm





www2.ohchr.org/english/law/stateless.htm


http://avisupser.dgrsolutions.com/airlaws/chicago1944_e.html
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www.ecre.org/topics/return




www.hrw.org/en/news/2005/08/31/common-principles-removal-irregular-migrants-andrejected-asylum-seekers


  
 

   




 
  

 
    

 

الأداة  -7نفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية

 -26يو�صي الدول امل�شاركة ب�أن تتعاون �أي�ضا يف مطالبة البلدان الأ�صلية ،يف حال التعرف على جن�سية
الفرد �أو و�ضوحها بداهة ،ب�أن ت�صدر له جوا َز مرو ٍر قن�صلي ًا �أو وثيقة ت�ؤهله لإعادة القبول يف �أق�صر مدة
زمني���ة ممكن���ة ،ويف غ�ضون الأطر الزمنية املح ّددة يف قواعد االحتج���از الوطنية بناء على �أ�س�س �إدارية
�سارية املفعول يف الدولة الطالبة؛
 -27يو�صي الدول امل�شاركة ب�أن حت ّدد البلدان التي تثري م�شاكل فيما يتعلق ب�إعادة قبول مواطنيها ،و�أن
تنظر يف اتخاذ تدابري م�شرتكة حيال هذه البلدان؛
تي�سر عب���ور الأجانب املعادين �إىل بلدانه���م الأ�صلية ،وت�ساعدهم يف
 -28يو�ص���ي ال���دول امل�شاركة ب�أن ّ
جمل���ة �أم���ور ،عندما تن�ش�أ م�شاكل ب�ش����أن نقلهم ،وت�ؤ ّم���ن احلرا�سة لهم ،وذلك يف �إط���ار ترتيبات ب�ش�أن
اقت�سام التكاليف ،ح�سب االقت�ضاء؛
موح���دة مماثلة لتلك املُتف���ق عليها بني دول
 -29يو�ص���ي ال���دول امل�شارك���ة باالتفاق عل���ى �صيغة وثيقة ّ
االحتاد الأوروبي ،لتكون مبثابة جواز مرور قن�صلي ،وذلك لت�سهيل العبور �إىل بلد املق�صد؛
 -30يو�ص���ي �سلطات ال���دول امل�شاركة بالتعاون مع �سلط���ات البلدان الأ�صلية بغي���ة ت�سهيل �إعادة قبول
الأ�شخا�ص املعنيني يف بلدهم؛
 -31يو�صي الدول امل�شاركة بالتعاون يف مطالبة بلدان املق�صد والبلدان الأ�صلية ب�أن تتعاون يف ت�سهيل
العودة الطوعية؛
 -32يو�ص���ي الدول املهتمة ب�أن ت�ستفي���د من الربامج الوطنية و�/أو خدمات ّ
املنظمة الدولية للهجرة يف
الرتويج للعودة الطوعية مبا�شرة �إىل البلد الأ�صلي؛

اتفاقات �إعادة القبول
 -33يو�صي الدول امل�شاركة مبوا�صلة جهودها الرامية �إىل �إبرام اتفاقات ب�ش�أن �إعادة القبول ،تت�ضمن
بن���ودا ع���ن الرعايا ومواطني البل���دان الثالثة وعن املرور العاب���ر من �أجل العودة وع���ن حماية البيانات
ال�شخ�صية؛
موحدة التفاقات �إعادة القبول ،مع مراعاة االتفاق الثنائي
 -34يو�ص���ي الدول امل�شاركة بتطبيق �صيغة ّ
النموذجي لالحتاد الأوروبي ب�ش�أن �إعادة القبول� ،أو �أيِّ منوذج �آخر تقبله جميع الدول امل�شاركة؛
 -35يو�صي الدول ب�أن ت�ستفيد من �صيغ �إعادة القبول الأكرث مرونة و�سرعة� ،أي �إعادة القبول باال�ستناد
�إىل اتخ���اذ �أدنى حد من الإج���راءات ال�شكلية يف التعامالت بني ال�سلطات املخت�صة ،و�إىل نقاط ات�صال
موح���دة حم ّررة بلغتني اثنت�ي�ن� ،إىل تب�سيط �إجراءات الأخ���ذ بالرباهني ،وكذلك �سائر
حم��� ّددة ،و�صيغ ّ
التدابري التي ت�سهم يف فعالية تنفيذ االتفاقات وتقلي�ص الوقت امل�ستغرق يف معاجلة احلاالت؛
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 -36يو�صي الدول امل�شاركة ،عند نظرها يف �إلغاء التزامات احل�صول على ت�أ�شريات فيما يتعلق بدولة
�أخ���رى ،يف ظ���ل املراعاة الواجبة �أي�ضا مل�صالح ال���دول امل�شاركة الأخرى ،ب�أن ت�ب�رم اتفاقا ب�ش�أن �إعادة
القبول مع الدولة املعنية ،ح�سب االقت�ضاء؛
 -37يو�ص���ي ب����إدراج بن���ود �إعادة قبول الرعاي���ا ومواطني البل���دان الثالثة على حد �س���واء يف اتفاقات
التع���اون العام���ة املربمة مع بلدان هي م�صدر للهج���رة غري النظامية ،مثل االتفاق���ات املتعلقة بالتعاون
االقت�صادي �أو ال�سيا�سي؛
 -38يو�ص���ي ب�أن توا�صل امل�ش���اورات بني احلكومات مراعاة ر�صيد �صكوك �إع���ادة القبول التي تربمها
الدول الأوروبية.
ولتنـزيل جميع التو�صياتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:

www.icmpd.org/846.html?&tx_icmpd_pi2%5Bdocument%5D=434&cHash=90aa64d1f1

مفو�ضية اجلماعات الأوروبية .خطاب من املفو�ضية عن الأولويات ال�سيا�ساتية يف جمال مكافحة الهجرة غري
ال�شرعية ملواطني بلدان ثالثة.
ن�ص مقتب�س من اخلطاب:
(ز) �سيا�سة الإعادة
  -42ال ت���زال عملي���ة �إعادة الفرد يف ظ���ل احرتام حقوق���ه الأ�سا�سية بالكامل ت�شكل حج���ر الزاوية يف
�سيا�س���ة الهج���رة التي يتبعها االحت���اد الأوروبي .وتطبيق �سيا�س���ة فعالة ب�ش�أن الإع���ادة هو �أمر جوهري
ل�ضمان احل�صول عل ت�أييد عام ب�ش�أن عنا�صر من قبيل الهجرة ال�شرعية واللجوء.
 -43و�س���وف يبق���ى �أي�ضا �إب���رام اتفاقات ب�ش����أن �إعادة القبول م�س�أل���ة ذات �أولوي���ة .وينبغي ا�ستكمال
املفاو�ضات اجلارية واعتماد اخت�صا�صات تفاو�ضية جديدة ،بدءا بالبلدان الواقعة يف غرب البلقان ،ثم
انتقاال يف �أ�سرع وقت ممكن �إىل بلدان جماورة خمتارة.
 -44ويعك���ف حاليا الربملان واملجل�س الأوروبيان على مناق�ش���ة املقرتح املقدم ال�ست�صدار �أمر توجيهي
ب�ش����أن و�ضع معايري و�إجراءات م�شرتكة يف الدول الأع�ضاء فيم���ا يتعلق ب�إعادة رعايا البلدان الثالثة من
املقيم�ي�ن ب�صفة غري �شرعي���ة .وين�ص املقرتح على قواع���د م�شرتكة ب�ش�أن الإع���ادة واللجوء �إىل تدابري
ق�سرية واالحتجاز امل�ؤقت و�إعادة الدخول.
 -45وبف�ض���ل �صن���دوق الع���ودة يف امل�ستقبل� ،سيكون ل���دى اجلماع���ات الأوروبية �أداة لدع���م وت�شجيع
اجله���ود الت���ي تبذلها الدول الأع�ضاء م���ن �أجل حت�سني �إدارة الع���ودة ب�أبعادها كافة ،مب���ا ي�شمل تعزيز
التعاون ،الأمر الذي �سيزيد توثيق عرى الت�ضامن فيما بينها.
 -46وتدع���م ثالث���ة عنا�ص���ر تنظيم رح�ل�ات جوية للع���ودة امل�شرتكة عنا�ص���ر ثالثة؛ فمق���رر املجل�س
 2004/573/ECير�س���ي �أ�سا�س���ا قانونيا لهذه الرحالت؛ وت�ؤمن الإج���راءات التح�ضريية للعودة و�صندوق
الع���ودة يف امل�ستقب���ل ما يل���زم من موارد مالي���ة؛ ويف�س���ح الدعم االت�صاالت���ي امل�ؤمن ب�شبك���ة الإنرتنت
 ICONetاملجال �أمام تبادل املعلومات الالزمة بني الدول الأع�ضاء .وت�شكل هذه العنا�صر �أ�س�س التعاون
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احلالي���ة .و�ستقوم الوكال���ة الأوروبية لإدارة التع���اون العملياتي على احلدود اخلارجي���ة للدول الأع�ضاء
يف االحت���اد الأوروبي (فرونتيك�س) بتقدمي امل�ساعدة الالزم���ة لتنظيم وتن�سيق عمليات العودة امل�شرتكة
للدول الأع�ضاء .وعالوة على ذلك ،ف�إنَّ الأمر التوجيهي  2003/110/ECال�صادر عن املجل�س يو ّثق عرى
التع���اون فيم���ا بني الدول الأع�ضاء يف ح���االت العبور عن طريق اجلو .و�ستنظ���ر املفو�ضية يف مقرتحات
�أخ���رى بناء على قرارات املجل�س لعام  2003ت�شجيعا للدول الأع�ضاء على ت�سهيل العبور الق�صري الأجل
عن طريق الرب �أو البحر.
 -47وال ي���زال االفتق���ار �إىل الوثائ���ق ي�ش���كل عقب���ة تعرت����ض �سبيل الإع���ادة الفعال���ة للمهاجرين غري
ال�شرعي�ي�ن ،وخ�صو�ص���ا لأنَّ وثيقة ال�سفر ال�صادرة عن االحتاد الأوروب���ي ال تزال غري مقبولة لدى عدد
كب�ي�ر م���ن البلدان الثالث���ة .وت�ستند وثيقة ال�سف���ر احلالية ال�ص���ادرة عن االحتاد الأوروب���ي �إىل تو�صية
و�ضعه���ا املجل�س يف عام  ،1994وقد اعتم���د املجل�س يف حزيران/يوني���ه  2004ا�ستنتاجات ب�ش�أن �إعادة
النظ���ر فيه���ا .ومن املقرر �أن تنه�ض وكالة فرونتيك�س ب�أعمال ب�ش����أن حتديد �أف�ضل املمار�سات املتبعة يف
احل�صول على وثائق ال�سفر و�إعادة رعايا البلدان الثالثة.
 -48وينبغ���ي �أي�ضا حتديد معايري م�شرتكة لتدري���ب ال�ضباط امل�س�ؤولني عن الإعادة ،بو�سائل من قبيل
موحدة ومتخ�ص�صة على نطاق االحتاد الأوروبي ككل.
و�ضع دليل تدريبـي م�شرتك وعقد حلقات عمل ّ
!http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod
DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=402
Proposal for a comprehensive plan to combat illegal immigration and trafficking of human beings

.in the European Union, Official Journal of the European Communities, C 142, 14 June 2002
ت�شري اجلريدة يف الباب هاء من اجلزء الثاين منها اخلا�ص ب�سيا�سة �إعادة القبول والعودة� ،إىل وجوب اتخاذ
مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بو�ضع �سيا�سة ل�ش�ؤون العودة .كما تبني اجلريدة بع�ض تدابري التنفيذ العملية
ب�ش�أن ما يلي:
�أوال -و�ضع نهج م�شرتك للدول الأع�ضاء�/إقامة تعاون م�شرتك بينها لأغرا�ض تنفيذ تدابري العودة
ثانيا�  -إبرام اتفاقات �إعادة قبول مع بلدان ثالثة
ثالثا -عبور العائدين
رابعا -و�ضع معايري م�شرتكة ب�صدد �إجراءات العودة
ولقراءة ن�ص املقرتح بالكامل ،انظر العنوان التايل:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0023:0036:EN:PDF
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ت�س َّنى �إ�صدار هذا املن�شور بف�ضل تربع من االحتاد الأوروبي.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
فيينا

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

الأداة 8

تدابري احلماية وامل�ساعدة

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنط ��وي الت�سمي ��ات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض امل ��ادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جان ��ب الأمان ��ة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقلي ��م �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليه ��ا ،وكان ��ت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستم ��رار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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ملحة عامة

تقدم الأداة  8ملحة عامة عن تدابري احلماية وامل�ساعدة التي يتعني على الدول �أن توفرها للمهاجرين املهربني.
 1-8يق ّدم ملحة عامة عن واجب احلماية وامل�ساعدة كما هو حمدد يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين.
 2-8ي�ضع هذه الواجبات يف �سياق �أو�سع من حيث ما يتنا�سب معها من اعتبارات حقوق الإن�سان.
 3-8يناق�ش الأثر النف�ساين الذي قد تخلفه عملية التهريب يف نف�س املهاجر ،مبا يف ذلك ال�صدمات النف�سية.
 4-8يتناول حتديدا م�سائل الإنقاذ يف البحر كما تن�ص عليها املادة  8من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين.
 5-8يعر�ض مثاال لآلية �إحالة تتناول حتركات الهجرة املختلطة.
 6-8و 7-8يقدمان �إر�شادات حمددة ب�ش�أن امل�ساعدة الطبية وال�صحية.
 8-8ي�ب�رز �ض ��رورة ح�صول املهاجري ��ن على املعلوم ��ات والتمثيل القان ��وين ،وفائدة ذلك يف ت�ص ��دي العدالة
اجلنائية جلرمية تهريب املهاجرين.
 9-8يق ّدم ملحة عامة عن حقوق الإن�سان للمهاجرين املهربني ويو�صي بعدد من املراجع ذات ال�صلة.
 10-8و 11-8يو�ضحان احلماية التي يجب توفريها للمهاجرين املهربني الالجئني ومبد أ� عدم الإعادة ق�سر ًا.
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  1-8واجبات الدول يف تقدمي احلماية
وامل�ساعدة
الن�ص التايل مقتطف من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين:

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
املادة  -16تدابري احلماية وامل�ساعدة
 -1ل ��دى تنفي ��ذ ه ��ذا الربوتوكول ،تتخذ كل دولة ط ��رف ،مبا يتّ�سق م ��ع التزاماتها مبقت�ضى القان ��ون الدويل ،كل
التداب�ي�ر املنا�سب ��ة ،مبا يف ذل ��ك �سن الت�شريع ��ات عند االقت�ض ��اء ،ل�صون وحماية حق ��وق الأ�شخا� ��ص الذين يكونون
هدف ��ا لل�سل ��وك املبينّ يف امل ��ادة  6من ه ��ذا الربوتوكول ،ح�سبم ��ا مينحهم �إياها القان ��ون الدويل املنطب ��ق ،وبخا�صة
احل ��ق يف احلي ��اة واحلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه م ��ن �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سي ��ة �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة.
 -2ت َّتخ ��ذ كل دول ��ة طرف التدابري املنا�سبة لكي تو ِّفر للمهاجرين حماية مالئم ��ة من العنف الذي ميكن �أن ُي�س َّلط
عليهم� ،سواء من جانب �أفراد �أو جماعات ،ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
 -3تو ّف ��ر كل دولة طرف امل�ساعدة املنا�سبة للمهاجرين الذين تتع ّر� ��ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم
هدفا لل�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
 -4لدى تطبيق �أحكام هذه املادة ،ت�أخذ الدول الأطراف يف االعتبار ما للن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة.
 -5يف ح ��ال احتج ��از �شخ� ��ص كان هدف ��ا ل�سلوك مب�ّي نّ يف املادة  6م ��ن هذا الربوتوك ��ول ،تتقي ��د كل دولة طرف
بالتزاماته ��ا مبقت�ضى اتفاقي ��ة فيينا للعالقات القن�صلية (*)،حيثما تنطبق ،مبا فيها ما يتعلق ب�إطالع ال�شخ�ص املعني،
دون �إبطاء ،على الأحكام املتعلقة ب�إبالغ املوظفني القن�صليني واالت�صال بهم.
)*(

الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638

يحتوي الربوتوكول على متطلبات احلماية يف جمالني رئي�سيني:
 حقوق املهاجرين املُ َه َّربني واملقيمني ب�صورة غري قانونية وو�ضعهم القانوين و�سالمتهم ،مبن فيهم ملتم�سو اللجوء
�أي�ضا
حقوق وم�صالح الدول ومالكي ال�سفن مبوجب القانون البحري
املادة  16عبارة عن ا�ستجابة ل�شواغل ب�ش�أن اجلوانب الأ�سا�سية لل�سالمة والأمن وحقوق الإن�سان بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص
الذي ��ن يكون ��ون هدفا لأحد الأفعال الرئي�سية امل َُج َّرمة مبوجب الربوتوكول ،مبن فيه ��م املهاجرون الذين ُه ِّربوا و�أولئك
الذين رمبا دخلوا ب�صورة قانونية لكن جماعة �إجرامية منظمة َم ّكنتهم فيما بعد من �أن يقيموا �إقامة غري قانونية.
3
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جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

والغر�ض من �أحكام املادة هو حتديد معيار مالئم ل�سلوكيات املوظفني الذين يتعاملون مع املهاجرين املُ َه َّربني واملقيمني
ب�صورة غري قانونية وردع �أيِّ �سلوك من جانب اجلناة ينطوي على خطر �أو معاملة مهينة للمهاجرين.
ويتعني على كل دولة طرف �أن تتخذ جميع التدابري املالئمة:
 حلماي ��ة الأ�شخا�ص املُ َه َّربني من القتل �أو التعذيب �أو غريه من املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة (املادة  ،16الفقرة  )1والعنف (املادة  ،16الفقرة )2
 لتقدمي امل�ساعدة املالئمة �إىل الأ�شخا�ص املعر�ضني للخطر على يد املهربني ،مع مراعاة ما للن�ساء والأطفال
من احتياجات خا�صة (املادة  ،16الفقرتان  3و)4
كما يتعني �أي�ضا على كل دولة طرف:
 �أن تف ��ي بالتزامها مبقت�ضى اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ب�أن حتيط ال�شخ�ص علما بالتزامات الإبالغ
واالت�صال مبقت�ضى تلك االتفاقية (املادة  ،16الفقرة )5
ُي�س ��ر وتقب ��ل دون �إبط ��اء ال م�س ّوغ له �إعادة املهاجر املهرب الذي هو م ��ن رعاياها �أو يتمتع بحق الإقامة
 �أن ت ِّ
الدائمة فيها (املادة  ،18الفقرة )1
 �أن تتح ّق ��ق دون �إبطاء يجاوز حد املعقول مم ��ا �إذا كان ال�شخ�ص امله ّرب من رعاياها �أو يتمتّع بحق الإقامة
الدائمة فيها و�أن ت�صدر وثائق ال�سفر املطلوبة لإعادته (املادة  ،18الفقرتان  3و)4
 �أن تن ّف ��ذ الإعادة على نحو منظم م ��ع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ذل ��ك ال�شخ�ص وكرامته (املادة ،18
الفقرة )5
 عند تنفيذ التدابري على منت ال�سفن ،يجب على الدول الأطراف:
  �أن تكفل �سالمة الركاب ومعاملتهم معاملة �إن�سانية (املادة  ،9الفقرة )1  �أن تع ّو� ��ض ال�سفين ��ة ع ��ن �أيِّ خ�سارة �أو �ضرر عندم ��ا يثبت �أنَّ �أ�سباب التدابري املتخ ��ذة �ضد ال�سفينةقائم ٌة على غري �أ�سا�س (املادة  ،9الفقرة )2

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونُ ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّري ��ة ،واال�ستخب ��ارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتق ّدم النميطة  1عر�ض ًا عام ًا لعملية تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

الأداة  -8تدابري احلماية وامل�ساعدة

الأمم املتح ��دة .الأدل ��ة الت�شريعي ��ة لتنفي ��ذ اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ملكافح ��ة اجلرمية املنظمة ع�ب�ر الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالتها ،وكذلك امل�سائل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة ،وهي تقدم يف الوقت ذاته جمموعة
م ��ن اخلي ��ارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ االتفاقية
وبروتوكوالته ��ا .وق ��د �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوع ��ب �شتى النظم القانونية وم�ستوي ��ات التطور امل�ؤ�س�سي  ،وهي
تق ّدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20
version.pdf

الأمم املتح ��دة .الأعم ��ال التح�ضريي ��ة للمفاو�ضات من �أجل �إع ��داد اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.06.V.5
اله ��دف م ��ن ن�شر الأعمال التح�ضريية (الوثائ ��ق الر�سمية) للمفاو�ضات حول اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية والربوتوك ��والت امللحقة بها ه ��و التو�صل �إىل فه ��م �أف�ضل و�أعم ��ق لالتفاقية
وبروتوكوالته ��ا .ويتت ّبع املن�ش ��ور تقدم مفاو�ضات اللجنة احلكومية الدولية املفتوح ��ة باب الع�ضوية املخ�ص�صة
لغر� ��ض و�ض ��ع اتفاقي ��ة ملكافح ��ة اجلرمي ��ة املنظمة ع�ب�ر الوطني ��ة ،الت ��ي �أن�ش�أته ��ا اجلمعية العام ��ة مبوجب
قرارها .111/53
http://www.unodc.org/pdf/CTOCCOP/ctoccop2008/V0460072a.pdf
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احلماية وامل�ساعدة وحقوق الإن�سان

اعتبارات حقوق الإن�سان

�إ�ضاف ��ة �إىل متطلب ��ات احلماية وامل�ساعدة املح ��ددة يف املادة  ،16يطلب الربوتوكول م ��ن الدولة الطرف �أن تطبق هذه
احلق ��وق كم ��ا هي حمددة يف املادة  ،16مبا فيها حق ��وق الإن�سان الأ�سا�سية العامة (امل ��ادة  ،16الفقرتان  1و ،2واملادة
 ،19الفق ��رة  )2واحل ��ق يف امل�ساع ��دة القن�صلية (املادة  ،16الفقرة  .)5والفقرة  3م ��ن املادة  16ال تن�شئ حقا جديدا
و�إمن ��ا تن�ش ��ئ التزاما جدي ��دا من حيث �إنه ��ا تطالب الدول الأط ��راف ب�أن تقدم امل�ساع ��دة الأ�سا�سي ��ة �إىل املهاجرين
واملقيم�ي�ن ب�صورة غ�ي�ر قانونية يف الأحوال التي تكون فيه ��ا حياتهم �أو �سالمتهم مه ّددة ب�سب ��ب �أحد الأفعال املج َّرمة
وفق� � ًا للربوتوكول .وثمة اهتمام خا�ص ل�ضمان عدم امل�سا�س باحلق ��وق املقررة يف القانون الإن�ساين الدويل ،والتي تهم
بالدرجة الأوىل املهاجرين �أو املقيمني على نحو غري قانوين الذين هم �أي�ضا طالبو جلوء (املادة  ،19الفقرة .)1
وكذل ��ك ف� ��إن املادة  ،18الت ��ي ت�ضع �شروطا لإع ��ادة املهاجرين املُ َه َّرب�ي�ن واملقيمني على نحو غري قان ��وين �إىل بلدانهم
الأ�صلية ،ال تتطلب �إن�شاء �أيِّ حقوق �أ�سا�سية �أو �إجرائية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،ولكن الفقرة  5من تلك املادة تتطلب اتخاذ
تدابري ل�ضمان تنفيذ هذه الإعادة على نحو منظم مع �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمة ال�شخ�ص وكرامته.
ويت�ضم ��ن الق�س ��م  23م ��ن الأداة  7مزيدا من املعلوم ��ات عن اعتبارات حق ��وق الإن�سان فيما يتعلق ب�إع ��ادة املهاجرين
املهربني.

ممار�سات واعدة

فرقة العمل املعنية بالهجرة املختلطة ،ال�صومال

�أن�شئ ��ت فرق ��ة العمل املعنية بالهج ��رة املختلطة يف ني�سان�/أبري ��ل  2007وت�شارك يف رئا�سته ��ا مفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش� ��ؤون الالجئ�ي�ن واملنظم ��ة الدولي ��ة للهج ��رة ،حت ��ت رعاية جمموع ��ة احلماي ��ة يف �إطار اللجن ��ة الدائم ��ة امل�شرتكة
ب�ي�ن ال ��وكاالت .والغر�ض م ��ن فرقة العمل هو و�ض ��ع ا�سرتاتيجية تق ��وم على �أ�سا�س احلق ��وق لكفال ��ة ا�ستجابة �شاملة
من�سق ��ة �إزاء احلماي ��ة واالحتياج ��ات الإن�ساني ��ة للمهاجري ��ن وطالب ��ي اللجوء املارين ع�ب�ر ال�صوم ��ال .وترفع الفرقة
تقاريره ��ا �إىل فري ��ق الأمم املتح ��دة ال ُقط ��ري و�إىل اللجن ��ة الدائم ��ة امل�شرتك ��ة ب�ي�ن ال ��وكاالت ،من خ�ل�ال جمموعة
احلماي ��ة .وت�ض ��م الفرق ��ة يف ع�ضويتها مكت ��ب تن�سيق ال�ش� ��ؤون الإن�سانية وبرنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائي و�صندوق
الأمم املتح ��دة للطفول ��ة وبرنام ��ج الأغذية العامل ��ي واملجل�س الدامنركي املعن ��ي بالالجئني واملجل� ��س الرنويجي املعني
بالالجئني.

الأهداف
�ألف -و�ض ��ع �إط ��ار ا�سرتاتيج ��ي م�شرتك ب�ي�ن الوكاالت من أ�ج ��ل تنفيذ عملي ��ات �إن�سانية فعال ��ة فيما يتعلق
بالهج ��رة املختلط ��ة يف ال�صوم ��ال ،و�إر�ش ��اد فري ��ق الأمم املتح ��دة ال ُقط ��ري واللجن ��ة الدائم ��ة امل�شرتك ��ة بني
6
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ال ��وكاالت يف ال�صومال وغريهما من �أ�صحاب امل�صلحة لو�ضع تداب�ي�ر عملياتية �شاملة ملعاجلة تدفقات الهجرة
املختلطة.
باء -حتديد ا�سرتاتيجية للدعوة وبناء القدرات تركز على النهو�ض مب�ستوى التوعية املحلية والقدرة املحلية
على التخفيف من عواقب الهجرة املختلطة يف ال�صومال.
جيم -تعزي ��ز املبادرات امل�شرتكة بني البل ��دان والنهو�ض بنهج �إقليمي �إزاء الهج ��رة املختلطة ،وال �سيما من
خالل تبادل املعلومات والتخطيط امل�شرتك ،وذلك مب�شاركة جميع �أ�صحاب امل�صلحة.
http://ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&docId=1119266
Permanent Council of the Organization of American States. Working Group to prepare an Inter-American
Program for the Promotion and Protection of the Human Rights of Migrants Including Migrant Workers
and Their Families

الربنامج امل�شرتك بني الدول الأمريكية لتعزيز حقوق الإن�سان لدى املهاجرين وحمايتها ،مبا يف ذلك العمال املهاجرون
وعائالتهم:
انطالق ��ا من خطة عمل م�ؤمت ��ر القمة الأول للبل ��دان الأمريكية ،التي اعتمدت يف كان ��ون الأول/دي�سمرب 1994
يف ميام ��ي ،فلوريدا ،الواليات املتحدة الأمريكية؛ و�إعالن م�ؤمت ��ر القمة الثاين للبلدان الأمريكية ،الذي عقد يف
�سانتياغو� ،شيلي ،يف ني�سان�/أبريل 1998؛ وعلى الأخ�ص خطة عمل م�ؤمتر القمة الثالث للبلدان الأمريكية ،التي
اعتم ��دت يف مدينة كيبيك ،كن ��دا ،يف ني�سان�/أبريل  ،2001حيث �ص ّرح ر�ؤ�ساء الدول واحلكومات �أنهم يعتزمون
"�إن�ش ��اء برنامج م�شرتك ب�ي�ن البلدان الأمريكية يف �إط ��ار منظمة الدول الأمريكية لتعزي ��ز حقوق الإن�سان لدى
املهاجري ��ن وحمايته ��ا ،مبا يف ذلك العمال املهاج ��رون وعائالتهم ،مع مراعاة �أن�شطة جلن ��ة البلدان الأمريكية
حلق ��وق الإن�س ��ان وم�ساندة �أعم ��ال املقرر اخلا� ��ص للجنة البل ��دان الأمريكية حلق ��وق الإن�سان املعن ��ي بالعمال
املهاجرين واملقرر اخلا�ص للأمم املتحدة املعني ب�ش�ؤون الهجرة"
ومن بني الأهداف املحددة للربنامج منع تهريب املهاجرين والتعاون التقني على مكافحته ،والتحقيق مع مهربي
املهاجرين ومالحقتهم ق�ضائيا.
www.oas.org/consejo/CAJP/Migrant_default.asp

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتن ��اول النمائ ��ط الواردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونُ ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّري ��ة ،واال�ستخب ��ارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
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وتتناول النميطة  9اعتبارات حقوق الإن�سان يف الت�صدي لتهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
Global Migration Group. International Migration and Human Rights: Challenges and
Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human
.Rights. October 2008

ه ��ذا الدلي ��ل هو ثمرة تعاون الأع�ضاء الأربع ��ة ع�شر يف الفريق العاملي املعني بالهج ��رة :منظمة العمل الدولية،
واملنظم ��ة الدولية للهجرة ،ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�س ��ان ،وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية،
و�إدارة ال�ش� ��ؤون االقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة بالأمانة العام ��ة .وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائ ��ي ،ومنظمة الأمم
املتح ��دة للرتبية والعلم والثقافة ،و�صندوق الأمم املتحدة لل�س ��كان ،ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني،
و�صن ��دوق الأمم املتح ��دة للطفول ��ة ،ومعه ��د الأمم املتح ��دة للتدري ��ب والبحث ،ومكت ��ب الأمم املتح ��دة املعني
باملخدرات واجلرمية ،والبنك الدويل.
وي�صف الف�صل الثاين فئات املهاجرين ويقدم ملحة �إقليمية عن الهجرة.
www.globalmigrationgroup.org
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. Undocumented Migrants
.Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework. 2007

هنالك يف كل �أوروبا ،ويف مناطق خمتلفة من �أنحاء العامل ،عدد متزايد من املنظمات غري احلكومية وال�سلطات
املحلية واملهنيني من خمتلف امليادين ،ف�ضال عن املهاجرين غري املوثقني ،ينادون باملبد�أ القائل "ال �إن�سان غري
قان ��وين" .وت�سعى هذه اجلهات الفاعلة املحلية ،يف �إطار العمل واملعي�شة كل يوم� ،إىل الدفاع عن حقوق الإن�سان
لدى املهاجرين غري املوثقني ،مبا يف ذلك حقهم يف الرعاية ال�صحية ،والتعليم والتدريب ،وتكاف�ؤ فر�ص العمل
وال�سك ��ن� ،إىل جان ��ب العديد من احلقوق الأخرى .ومع ذلك ،يواجه املهاج ��رون غري املوثقني يف كل يوم حاالت
ي�شهدون فيها �أنَّ الو�ضع غري النظامي ميثل عائقا وو�سيلة ملمار�سة التمييز بحق فئة كبرية من ال�سكان يف جمال
احل�صول على اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية واحرتام حقوق الإن�سان اخلا�صة بهم.
www.picum.org/sites/default/files/data/UndocumentedMigrantsHaveRights!.pdf

  3-8فهم الأثر النف�ساين لتهريب املهاجرين
على املهاجر
ق ��د تكون عملي ��ة التهريب جترب ��ة يف منتهى ال�صعوب ��ة بالن�سبة �إىل املهاجر امله ��رب .وملعرفة املزيد ع ��ن امل�شاق التي
يعانيها املهاجرون املهربون �إبان تهريبهم ،انظر الأداة  ،1الق�سم  .13فقد يتعر�ض بع�ض املهاجرين املُ َه َّربني حلادثة �أو
حوادث مروعة جراء تهريبهم ت�صيبهم ب�صدمة وقد ينتهجون �أ�ساليب نف�سانية �شتى للتغلب عليها .ولفهم ردود الفعل
املمكن ��ة لهذه الأحداث ،من امله ��م ا�ستيعاب مفهوم ال�صدمة النف�سية .وقد تكون لل�صدم ��ة �آثار خطرية على الفرد يف
الأجلني الق�صري والطويل وقد ي�ؤدي عدم عالجها على النحو املالئم �إىل النيل بقدر خطري من حماوالت تقدمي مهربي
املهاجرين �إىل العدالة.

ما هي ال�صدمة النف�سية؟

تع ّرف ال�صدمة النف�سية على النحو التايل:
"�إن ال�صدم ��ة النف�سي ��ة ،م ��ن الناحية اجلوهري ��ة ،تكت�سح �آليات املقاوم ��ة النف�سية والبيولوجي ��ة لدى ال�ضحية.
()1
ويحدث ذلك عندما تكون املوارد الداخلية واخلارجية قا�صرة عن الت�صدي للتهديد اخلارجي".

وحت ��دث ال�صدمة النف�سية عندم ��ا تعجز �آلية الت�صدي النف�سية والبيولوجية ع ��ن الت�صدي للتهديد اخلارجي .وميكن
�أن ي�سهم عدم �إمكانية التنب�ؤ بالأحداث وعدم �إمكانية التحكم فيها �إ�سهاما كبريا يف حدوث ال�صدمة .وكثري ًا ما تكون
ه ��ذه العوامل من املالمح الرئي�سية لتجربة التهريب .وقد يتعر� ��ض املهاجرون املهربون �أي�ضا للعنف قبل التجربة التي
ميرون بها �أو �أثناءها؛ وكثريا ما يلج�أ املهربون �إىل ا�ستخدام القوة �أو التهديد والرتهيب من �أجل �إحكام ال�سيطرة على
املهاجرين .وكثري ًا ما تكون الظروف التي يعانيها املهاجرون �أثناء عملية الهجرة ظروفا ال�إن�سانية حتفل بخطر يتهدد
حياتهم دوما.

ما هي �أعرا�ض ال�صدمة النف�سية؟

تتجل ��ى ال�صدم ��ة النف�سي ��ة ب�أ�ساليب خمتلفة باخت�ل�اف من يتعر�ض لها .وال ب ��د ،يف جميع الظ ��روف املهنية املرتبطة
بتهريب املهاجرين ،من �إبداء القدر الأعظم من االحرتام لذاتية كل �شخ�ص.
ف� ��إذا ت�ص ��رف مهاجر ما على نحو عدائي �أو ع ��دواين ،حتى بعد �إنقاذه ،فقد ال يكون ذل ��ك حتامال �شخ�صيا على من
ينق ��ذه �أو غ�ضا�ض ��ة �شخ�صية جتاه دور ذلك املنقذ �أو املنظم ��ة التي يعمل بها .فردود الفعل من هذا القبيل قد تنم عن
�آلية ت�صد للخروج من �أيِّ حمنة يكون املهاجر قد مر بها.
وقد يعاين �ضحايا ال�صدمات يف �آن واحد من م�شكالت عقلية وبدنية تدوم فرتات متفاوتة من الزمن.
(J. A. Saporta, and B. A. van der Kolk, "Psychobiological consequences of severe trauma", in Torture and its )1
)Consequences: Current Treatment Approaches, Metin Basoglu, ed. (Cambridge, Cambridge .University Press, 1992
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ومن �أعرا�ض ال�صحة البدنية:
الإعياء ونق�ص الوزن
�أعرا�ض ع�صبية
م�شكالت يف املعدة والأمعاء
ومن �أعرا�ض ال�صحة العقلية:
الإكتئاب
القلق
العدائية
واال�ضط ��راب الإجهادي الالحق لل�صدمة هو من ا�ضطراب ��ات ال�صحة العقلية ويعزى جزئيا �إىل �صدمات نف�سية ،وقد
يح ��دث على امت ��داد فرتة طويلة من الزم ��ن .ويظهر هذا اال�ضطراب يف ع ��دد من الأعرا� ��ض النف�سانية احلادة التي
يعانيه ��ا �أولئ ��ك الذين تعر�ضوا لتجارب هددت حياته ��م .وقد ت�شمل �أعرا�ض اال�ضط ��راب الإجهادي الالحق لل�صدمة
الهواج�س وذكريات �أحداث خميفة وحاالت من الأرق والتب ّلد الوجداين.

ما هي تبعات ال�صدمة النف�سية فيما يتعلق بالعدالة اجلنائية؟

ق ��د تعن ��ي ال�صدمة النف�سية �أن يكون ت�صرف �شخ�ص ما �إزاء العامل�ي�ن يف جمال العدالة اجلنائية عدائيا و�/أو راف�ضا
للتع ��اون .وق ��د يعاين �أي�ضا ال�شخ�ص امل�صدوم نف�سيا من فقدان الذاكرة ومن الثغرات والتناق�ضات يف �سرد الأحداث،
ومن االنفعاالت املفاجئة وفقدان ال�صواب والقلق امل�ستمر وال�ضياع.
وق ��د تك ��ون م�ستويات ال�صدمة النف�سية التي يعانيها بع�ض املهاجرين (�سواء قب ��ل عملية التهريب �أم �أثناءها) مرتفعة
�إىل ح ��د ي�ستحي ��ل معه قط االعتماد على �شهادتهم يف املحكمة �أو حتى احل�صول منهم على �إفادة ميكن االعتماد عليها
�أ�سا�س ��ا لال�ستخب ��ارات .وم ��ن جهة �أخرى ،من املمك ��ن �أي�ضا لبع�ض الأف ��راد الذين عانوا من ال�صدم ��ات النف�سية �أن
ي�صبحوا ،مبرور الزمن وبف�ضل الدعم �أو الإر�شاد املهني ،قادرين متاما على الإدالء ب�شهاداتهم.

كي ��ف ينبغ ��ي �أن يت�ص ��رف العاملون يف جم ��ال العدالة اجلنائي ��ة �إزاء املهاجرين املهربني الذي ��ن يعانون من
ال�صدمات النف�سية؟

�إذا �أخ�ض ��ع �شخ� ��ص ما ،عقب اعرتا�ض طريق ��ه ،لعملية ا�ستجواب مبا�شرة ومرهقة يف مرحل ��ة مبكرة جدا فقد ي�ؤدي
ذلك �إىل نفوره بل �إىل معاودة �إ�صابته ب�صدمة نف�سية .ومن �ش�أن اتباع �أ�سلوب مدرو�س ومنهجي وغري قائم على �أحكام
�شخ�صية �أن ي�سفر على الأغلب عن �صورة دقيقة للأحداث.
وتنط ��وي الأ�ساليب التالية على �إمكانية تخفيف �أثر ردود الفعل النف�سانية جراء ال�صدمة النف�سية على عملية التحقيق
واملالحقة الق�ضائية:
تلبية االحتياجات الفورية لل�شخ�ص قبل بدء املقابلة
�أخذ فرتات ا�سرتاحة �أكرث من املعتاد �أثناء املقابالت
ت�أمني م�أوى مريح �أو منزل �آمن وغري ذلك من خدمات الدعم
احلر�ص على �إمكانية الوفاء ب�أيِّ وعود تقطع
ينبغي �أن يكون املمار�سون على ا�ستعداد دوما لإنهاء املقابلة مع �شخ�ص م�صاب ب�صدمة نف�سية والتما�س امل�ساعدة فورا
لذلك ال�شخ�ص.

الأداة  -8تدابري احلماية وامل�ساعدة

َم َراجع ُم رَ َ
قتحة
مكت ��ب الأمم املتحدة املعن ��ي باملخدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجت ��ار بالب�شر ،موجه �إىل ممار�سي
العدالة اجلنائية .نيويورك 2009
أ�ع ��د هذا الدليل التدريبي وفقا لأحكام بروتوكول االجتار بالأ�شخا� ��ص املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمي ��ة املنظم ��ة .ومع �أنَّ الغر�ض من هذا الدليل هو دعم تدابري منع االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إن النميطة 3
تتناول حتديدا ال�صدمة النف�سية و�أعرا�ضها.
)*(

www.unodc.org/documents/human-trafficking/09-80667_module3_Ebook.pdf
International Organization for Migration. Introduction to Basic Counselling and Communication
Skills: IOM Training Manual for Migrant Community Leaders and Community Workers. 2009

ه ��ذا الدليل عبارة ع ��ن �أداة لتعزيز املهارات الأ�سا�سية يف جمال �إ�سداء امل�ش ��ورة والتخاطب .والدليل م�صمم
ال�ستعم ��ال العامل�ي�ن يف جمال اخلدمات الإن�سانية مثل العاملني يف جم ��ال التنمية وال�صحة املجتمعية والقادة
الذي ��ن يتعامل ��ون مع املهاجرين واملجموع ��ات ال�سكانية املتنقلة .ومن �ش�أن الدلي ��ل �أن يعزز املهارات يف جمال
�إ�س ��داء امل�ش ��ورة والتخاطب التي ميكن ت�سخريها مل�ساع ��دة الأطفال واملراهقني والبالغ�ي�ن والأ�سر التي تعي�ش
يف جمتمع ��ات مهاجرة �أو م�ضيفة ومل�ساعدة ه�ؤالء عل ��ى مواجهة الأزمات الوبائية و�سائر الأزمات الأخرى قبل
وقوعها و�أثناءها ويف �أعقابها.
http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=511

�أالن ��ا راي ��ان ،اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة ،حماية حقوق الإن�سان ل ��دى املهاجرين من �ضحايا العنف �أو
ال�صدمات النف�سية :هل امل�س�ألة م�س�ألة تنفيذ؟ ،بيان �أمام امل�ؤمتر ال�سنوي احلادي وال�ستني امل�شرتك بني �إدارة
�ش�ؤون الإعالم واملنظمات غري احلكومية ،باري�س� 5 ،أيلول�/سبتمرب .2008
www.icmc.net/activities/protecting-human-rights-migrant-victims-violence-or-trauma
)*(

املرجع نف�سه ،املجلد  ،2237الرقم .39574
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فيما يلي مقتطف من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين:

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
املادة  -7التعاون
تتعاون الدول الأطراف �إىل �أق�صى حد ممكن ،على منع وقمع تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،وفقا لأحكام قانون
البحار الدويل.
...

املادة � -9شروط وقائية
 -1عندم ��ا تتَّخذ �إحدى ال ��دول الأطراف تدابري �ضد �سفينة ما ،وفقا للمادة  8م ��ن هذا الربوتوكول ،حتر�ص تلك
الدولة الطرف على:
(�أ)  �أن تكفل �سالمة الأ�شخا�ص املوجودين على متنها ومعاملتهم معاملة �إن�سانية؛
(ب) �أن ت�أخذ بعني االعتبار الواجب �ضرورة عدم تعري�ض �أمن ال�سفينة �أو حمولتها للخطر؛
(ج) �أن ت�أخذ بعني االعتبار الواجب �ضرورة عدم امل�سا�س بامل�صالح التجارية �أو القانونية لدولة ال َع َلم �أو �أيِّ
دولة �أخرى ذات م�صلحة؛

(د)
البيئية.

�أن تكف ��ل ،يف ح ��دود الإمكاني ��ات املتاحة� ،أن يك ��ون � ُّأي تدبري ُيتَّخذ ب�ش�أن ال�سفين ��ة �سليما من الناحية

 -2عندم ��ا يثب ��ت �أنَّ �أ�سباب التدابري املتخ ��ذة عمال باملادة  8من هذا الربوتوكول قائمة عل ��ى غري �أ�سا�س ،تع ّو�ض
ال�سفينة عن �أيِّ خ�سارة �أو �ضرر قد يكون حلق بها� ،شريطة �أال تكون ال�سفينة قد ارتكبت � َّأي فعل ي�س ِّوغ التدابري املتَّخذة.
 -3يف �أيِّ تدبري ُيتَّخذ �أو ُيعتمد �أو ُينفَّذ وفقا لهذا الف�صل ،يوىل االعتبار الواجب ل�ضرورة عدم الإخالل �أو امل�سا�س:

(�أ)

بحقوق الدول امل�شاطئة والتزاماتها وممار�ستها لواليتها الق�ضائية وفقا لقانون البحار الدويل؛

(ب) �أو ب�صالحي ��ة دول ��ة ال َع َل ��م يف ممار�س ��ة الوالي ��ة الق�ضائي ��ة وال�سيطرة يف ال�ش� ��ؤون الإداري ��ة والتقنية
واالجتماعية املتعلقة بال�سفينة.
  -4ال يجوز اتخاذ �أيِّ تدبري يف البحر عمال بهذا الف�صل �إال من جانب �سفن حربية �أو طائرات ع�سكرية �أو �سفن �أو
طائرات �أخرى حتمل عالمات وا�ضحة وي�سهل تبني كونها يف خدمة حكومية و�أنها خم ّولة بذلك.
12
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ي�سمح هذا الباب من الربوتوكول للدول الأطراف التي ت�صادف �سفنا ي�شتبه يف �أنها �ضالعة يف التهريب ب�أن تعتليها و�أن
تفت�شه ��ا يف ظروف معين ��ة .وتثري احلالة املزرية لل�سفن التي غالبا ما ي�ستخدمه ��ا املهربون وكذلك احتمال اال�ضطرار
�إىل ركوب ال�سفينة يف عر�ض البحر بعيدا عن ظروف امليناء الآمنة بواعث قلق ب�ش�أن ال�شروط الأ�سا�سية ل�سالمة و�أمن
املهاجري ��ن وغريه ��م على منت هذه ال�سفن .كما تثري م�س�أل ��ة �إيقاف ال�سفن واعتالئها �أي�ضا بواع ��ث قلق ب�ش�أن �سيادة
الدول التي ترفع هذه ال�سفن �أعالمها �أو امل�سجلة فيها وب�ش�أن اخل�سائر التجارية التي قد يتكبدها �أ�صحاب هذه ال�سفن
نتيجة لذلك .ولهذه الأ�سباب ،يحتوي الربوتوكول على �شروط وقائية �أ�سا�سية حلماية هذه امل�صالح قبل و�أثناء االعتالء
ولفت ��ح �إمكاني ��ة التعوي�ض الحقا� ،إذا تبني �أنَّ عملية التفتي�ش ال �أ�سا�س لها( .ملزي ��د من املعلومات يف هذا ال�ش�أن ،انظر
الأداة  ،7الق�سم  ،22حيث ُت َناق�ش املادة  8من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين).
وجدير باملالحظة �أي�ضا �أنَّ املنظمة البحرية الدولية ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أعربتا عن القلق من �أنَّ
عمليات تفتي�ش ال�سفن �أو �إيقافها دون داع قد متنع قباطنة ال�سفن من الوفاء باملتطلبات الإن�سانية الأ�سا�سية ،مبا فيها
انت�شال املهاجرين من ال�سفن ال�صغرية التي يتبني �أنها حتتاج �إىل �إغاثة يف البحر .ويف معر�ض تخويل وتنفيذ ال�سلطات
الت ��ي ت�سم ��ح ب�إيقاف ال�سفن وتفتي�شه ��ا وباحتجاز ال�سفن �أو طواقمه ��ا الذين قد يكونون �شه ��ودا (ال جمرمني م�شتبها
فيهم) ،ينبغي للم�شرعني �أن ي�أخذوا بعني االعتبار �ضرورة النظر يف هذه الإجراءات بكل عناية والتحلي ب�ضبط النف�س
قدر الإمكان عند اللجوء �إليها.

واجب تقدمي امل�ساعدة

حت ��دد اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة لقانون البح ��ار (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاه ��دات ،املجل ��د  ،1833الرقم )31363
االلت ��زام الق ��دمي العهد الذي يقع على عاتق الدولة ب�أن تطال ��ب ربان ال�سفينة التي ترفع علمها ب�أن يقدم امل�ساعدة �إىل
الأ�شخا�ص وال�سفن التي تكون يف حالة ا�ستغاثة يف البحر.
وتن�ص الفقرة  1من املادة  98من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار على ما يلي:
 -1تطالب كل دولة ربان ال�سفينة التي ترفع علمها ،ب�أن يقوم ،قدر و�سعه دون تعري�ض ال�سفينة �أو طاقمها �أو
ركابها خلطر جدي ،مبا يلي:
(�أ) تقدمي امل�ساعدة لأيِّ �شخ�ص وجد يف البحار معر�ضا خلطر ال�ضياع؛
(ب) التوج ��ه ب ��كل ما ميكن من ال�سرعة لإنقاذ �أيِّ �أ�شخا�ص يف حال ��ة ا�ستغاثة �إذا �أخطر بحاجتهم �إىل
امل�ساعدة ويف حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه ب�صورة معقولة؛
(ج) تق ��دمي امل�ساعدة ،بعد حدوث م�صادم ��ة ،لل�سفينة الأخرى ولطاقمها وركابه ��ا ،وحيثما كان ذلك
ممكنا� ،إعالم ال�سفينة الأخرى با�سم �سفينته ومبيناء ت�سجيلها وب�أقرب ميناء �ستتوجه �إليه.
وال يقت�ص ��ر واجب تقدمي امل�ساع ��دة على �أعايل البحار ،بل ي�شمل �أي�ضا املناطق البحري ��ة (انظر املادة  ،18الفقرة ،2
واملادة  ،39الفقرة (1ج) ،واملادة  ،45واملادة  ،52واملادة  ،54واملادة  ،58الفقرة  ،2من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار).
وتتن ��اول الفق ��رات من � 73إىل  76ومن � 88إىل  92من قرار اجلمعية العامة  ،111/63معاملة الأ�شخا�ص الذين يجري
�إنقاذه ��م يف البح ��ر ،مبا يف ذلك االجتار بالأ�شخا� ��ص وتهريب املهاجرين بطريق البح ��ر .ويف الفقرة  91من القرار،
ترح ��ب اجلمعية بالتعاون اجل ��اري بني �أع�ضاء الفريق امل�ش�ت�رك بني الوكاالت ب�ش�أن معامل ��ة الأ�شخا�ص الذين يجري
ّ
�إنقاذهم يف البحر.
www.unhcr.org/refworld/docid/49c226da0.html
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وفيم ��ا يلي مذكرة معلومات خلفية �ص ��درت عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئ�ي�ن ،بعنوان "معاملة الأ�شخا�ص
الذي ��ن يجري �إنقاذهم يف البح ��ر :ا�ستنتاجات وتو�صيات متخ�ضت عنها اجتماعات خ�ب�راء وموائد م�ستديرة عقدتها
م�ؤخرا مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني":
مقدمة
دعت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �إىل عقد ثالثة اجتماعات م�ؤخرا ب�ش�أن الإنقاذ يف البحر وحماية
الالجئني:
 اجتماع املائدة امل�ستديرة للخرباء ب�ش�أن الإنقاذ يف البحر ،ل�شبونة ،الربتغال� ،آذار/مار�س 2002؛
 اجتماع اخلرباء ب�ش�أن االعرتا�ض والإنقاذ يف البحر املتو�سط� ،أثينا ،اليونان� ،أيلول�/سبتمرب 2005؛
اجتماع ممثلي الدول ب�ش�أن املو�ضوع ذاته ،مدريد� ،إ�سبانيا� ،أيار/مايو .2006
و�ض ّم ��ت ه ��ذه االجتماع ��ات م�شاركني من احلكوم ��ات ودوائر �صناع ��ة ال�سف ��ن واملنظمات الدولي ��ة واملنظمات
غ�ي�ر احلكومي ��ة والأو�ساط الأكادميية .ومتخ�ضت عن ع ��دد من املالحظات والتو�صيات الهام ��ة التي ترمي �إىل
�ص ��ون �سالم ��ة النظام العاملي للبح ��ث والإنقاذ الذي متثل الهجرة غ�ي�ر النظامية حتديا خا�صا ل ��ه ،و�إىل تلبية
االحتياج ��ات الإن�ساني ��ة وتوفري احلماية ملن ه ��م يف حاجة �إىل الغوث .ولكن امل�شاركني �أق ��روا �أي�ضا ب�أنَّ اجلهود
الت ��ي تبذل لتح�سني عمليات البح ��ث والإنقاذ للمهاجرين والالجئني الذين هم بحاج ��ة �إىل الغوث يف البحر ما
ه ��ي �إال جانب واحد من جوان ��ب الت�صدي للتحديات الأو�سع التي متثلها الهج ��رة البحرية غري النظامية .وهذا
يتطل ��ب الت�صدي ملختل ��ف جوانب هذه الظاهرة على نحو �شامل ،من الأ�سباب الأ�صلية �إىل احللول املتمايزة بعد
النزول من ال�سفينة.
ّ
وتلخ� ��ص النقاط الواردة �أدن ��اه اال�ستنتاجات الرئي�سية التي �أ�سفرت عنها ه ��ذه االجتماعات .وهي ت�شتمل على
مقرتحات لتعزيز نظام البحث والإنقاذ البحري ،وعلى تو�صيات من �أجل اتباع نهج �أو�سع حيال الت�صدي مل�س�ألة
الهجرة البحرية غري النظامية يتعدى مرحلة الإنقاذ الفورية.
اال�ستنتاجات والتو�صيات

الهجرة البحرية غري النظامية
 الهج ��رة البحرية غ�ي�ر النظامية هي جمرد مكون �صغ�ي�ر من الظاهرة الإجمالي ��ة للهجرة الدولية،
ولكنها تثري حتديات حمددة يتعني الت�صدي لها.
 وه ��ي لي�س ��ت م�شكلة الجئني يف جوهرها ،ومع ذلك فهي تنطوي على م�سائل تت�صل بحماية الالجئني
يتع�ي�ن تناولها كجزء من الت�صدي الأو�سع للهجرة البحرية غري النظامية ،وينبغي توفري اللجوء على
نحو فعال يف هذه الأحوال ملن يحتاجونه.
 تتطل ��ب الهج ��رة البحرية غ�ي�ر النظامية ت�صدي ��ا تعاونيا ،ت�ش ��ارك فيه طائفة وا�سع ��ة من اجلهات
الفاعلة ،مبا فيها املنظمات احلكومية الدولية.
 متث ��ل حقوق الإن�سان ومبادئ قانون الالجئني نقطة مرجعي ��ة هامة يف التعامل مع �أو�ضاع الإنقاذ يف
البحر.
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احلفاظ على �سالمة نظام البحث والإنقاذ
�إن �إنق ��اذ الأ�شخا�ص الذين يحتاجون �إىل الغوث يف البحر لي�س واجبا يق�ضي به القانون البحري و�إمنا هو �أي�ضا
�ضرورة �إن�سانية ،ب�صرف النظر عن هوية الأ�شخا�ص والأ�سباب التي تدعوهم �إىل النزوح.
 يج ��ب احلر�ص ال�شدي ��د على �صون �سالم ��ة النظام العاملي للبح ��ث والإنقاذ ،كما تنظم ��ه االتفاقية
الدولي ��ة حلماية الأرواح يف البحر واالتفاقية الدولية للبح ��ث والإنقاذ يف البحر .وهذه م�س�ؤولية تقع
على عاتق املجتمع الدويل ككل.
 ينبغي لكل الدول تنفيذ معايري �سالمة �صارمة قبل ال�سماح لأيِّ �سفينة ب�أن تغادر موانئها �أو �سواحلها.
 ينبغي ت�شجيع الدول على ت�أييد التعديالت التي اعتمدت م�ؤخرا يف االتفاقية الدولية حلماية الأرواح
يف البح ��ر واالتفاقي ��ة الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر ،والتي تو�ض ��ح م�س�ؤولية الدول املتعاقدة عن
توف�ي�ر مكان �آم ��ن �أو �ضمان توفري مكان �آمن يف إ�ط ��ار من التن�سيق مع الدول ��ة امل�س�ؤولة عن منطقة
البحث والإنقاذ التي جرى فيها �إنقاذ الأ�شخا�ص.
 ينبغ ��ي للدول ت�سهي ��ل عمليات الإنقاذ باحلر�ص عل ��ى توفري ترتيبات التمك�ي�ن ال�ضرورية يف منطقة
البحث والإنقاذ التابعة لها.
 ق ��د يكون من ال�ضروري توفري الدعم وامل�ساعدة لدول �أخرى يف �إقامة مرافق للبحث والإنقاذ عاملة
وم�ستدامة .وقد ي�ؤدي هذا الدعم �أي�ضا �إىل التن�سيق التدريجي ل ُن ُهج عمليات البحث والإنقاذ.
 ينبغي للدول �أن تتخذ التدابري الالزمة لكي تعمم على ربابنة ال�سفن وموظفي احلكومة ال�ضالعني يف
عمليات الإنقاذ يف البحر الأحكام ذات ال�صلة يف القانون البحري واملبادئ التوجيهية امل�صاحبة له،
مبا يف ذلك التعديالت اجلديدة.
 ينبغي �أن تتجنب الدول ت�صنيف عمليات االعرتا�ض على �أنها عمليات بحث و�إنقاذ� ،إذ قد ي�ؤدي ذلك
�إىل اختالط الأمر فيما يتعلق مب�س�ؤوليات الإنزال من ال�سفينة.

واجبات ربابنة ال�سفن ووكاالت ال�شحن والت�أمني
 م�س�ؤولي ��ة الإنق ��اذ واجب يقع على عاتق ربابنة ال�سفن ،مكر�س مبوج ��ب القانون البحري .وي�سري هذا
الواجب منذ بدء عملية الإنقاذ الفعلية وينتهي عند �إنزال الركاب من ال�سفينة يف مكان �آمن.
 تت أ�ث ��ر قرارات توقيت ومكان �إنزال الأ�شخا�ص الذين ج ��رى �إنقاذهم بعوامل من قبيل �سالمة و�أمان
ال�سفين ��ة وطاقمه ��ا ومالءمة م ��كان الإنزال (من حيث الأم ��ان والقرب وبرنامج �س�ي�ر ال�سفينة قبل
عملية الإنقاذ).
 ينبغ ��ي ل�ش ��ركات ال�شح ��ن و�/أو الت�أمني �أن تخط ��ر فورا املنظم ��ة البحرية الدولي ��ة ومفو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وغريهما من اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة عندما تت�سبب عملية الإنزال يف
�إ�شكاالت �أو عندما يطالب الأ�شخا�ص الذين جرى �إنقاذهم بحماية دولية .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�س ّهل
التعاون على �إيجاد حل مالئم لعملية الإنزال.
 ينبغي توثيق حاالت االمتناع عن الإنزال من جانب �شركات ال�شحن و�إخطار املنظمة البحرية الدولية
به ��ا .وميك ��ن ا�ستخدام هذه املعلوم ��ات بعدئذ من جان ��ب املنظمات احلكومية الدولي ��ة ذات ال�صلة
لتحديد حجم امل�شكلة على نحو �أف�ضل وللتو�صل �إىل حلول مع الدول املعنية.
 ينبغ ��ي ل�شركات ال�شحن والت أ�م�ي�ن �أن تز ّود املنظمة البحرية الدولية ب�إح�صاءات منتظمة عن حاالت
امل�سافرين خل�سة والأ�شخا�ص الذين �أُنقذوا يف البحر.
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 ينبغ ��ي ل�شركات ال�شح ��ن �أن حتر�ص على �إحاطة ربابنة ال�سفن علم ��ا بالعواقب العملية املرتتبة على
املب ��ادئ التوجيهية الت ��ي و�ضعتها املنظمة البحري ��ة الدولية ب�ش�أن معامل ��ة الأ�شخا�ص الذين يجري
�إنقاذهم يف البحر ،وذلك بتزويدهم مبعلومات مكتوبة بعدة لغات.

التخفيف �إىل �أق�صى حد من املتاعب التي تواجهها اجلهات الفاعلة اخلا�صة لدى الوفاء بواجباتها البحرية
 ينبغي عدم النظر �إىل ربابنة ال�سفن الذين يقومون بعمليات الإنقاذ كما لو كانوا جزءا من امل�شكلة،
بل ينبغي للدول االعرتاف بف�ضل ما يقومون به يف �إنقاذ الأرواح والوقوف �إىل جانبهم.
 ينبغي احرتام قرارات الربابنة املهنية فيما يتعلق بتحديد زمان ومكان �إنزال الأ�شخا�ص الذين جرى
�إنقاذهم.
 ينبغ ��ي �أال تُعاقب �شركات ال�شحن ب�أيِّ �شكل من الأ�ش ��كال ب�سبب �إنزالها �أ�شخا�صا جرى �إنقاذهم يف
البحر �أو حماولتها �إنزالهم.
 يحق لربان ال�سفينة �أن يتوقع امل�ساعدة من الدول ال�ساحلية يف ت�سهيل وا�ستكمال عميلة الإنقاذ.
 ينبغ ��ي �أال تفر�ض الدول على �ش ��ركات ال�شحن �أو الت�أمني تغطية تكاليف �إع ��ادة امل�سافرين خل�سة �أو
الأ�شخا�ص الذين جرى �إنقاذهم يف البحر �إىل �أوطانهم ك�شرط م�سبق لإنزالهم من ال�سفينة.
 ال�سفينة غري التابعة للدولة لي�ست املكان املالئم لفرز وت�صنيف الأ�شخا�ص الذين جرى �إنقاذهم� ،أو
لإيجاد حلول لهم .كما ال ينبغي ا�ستخدامها مبثابة "مركز احتجاز عائم".

الإنزال من ال�سفينة
 تق ��ع على الدول ،ال على اجلهات الفاعل ��ة اخلا�صة ،امل�س�ؤولية احل�صرية ع ��ن �إيجاد احللول لتمكني
الركاب من النزول يف الوقت املنا�سب وعلى نحو �إن�ساين .ومن واجب الدول �أن تتعاون يف �إيجاد مكان
�آمن مبوجب القانون البحري.
 ينبغي �أن تخ�ضع �إجراءات الإنزال للنظام البحري ولي�س لأهداف عملية تنظيم الهجرة.
 ينبغ ��ي �أن تك ��ون �إجراءات الإنزال من�سق ��ة وعاجلة وميكن التنب�ؤ بها وذل ��ك لتجنب تكرار م�شكالت
التفاو� ��ض عل ��ى �أ�سا� ��س كل حالة على حدة التي ت�ستهل ��ك الكثري من الوقت ،الأم ��ر الذي قد يع ّر�ض
للخط ��ر حي ��اة الأ�شخا�ص الذين ج ��رى �إنقاذهم .وينبغي لهذه الإجراءات �أن ت ��وازن ما بني م�صالح
�أو�ساط النقل البحري واالحتياجات الأ�سا�سية للأ�شخا�ص الذين �أنقذوا يف البحر.
 ال تقت�ض ��ي عملي ��ة الإن ��زال ،خا�صة عندما ت�شمل أ�ع ��دادا كبرية من النا�س ،بال�ض ��رورة توف َري حلول
دائمة يف بلد الإنزال.
معايري اال�ستقبال وحتديد ال�سمات والإحالة �إىل �إجراءات متمايزة بعد الإنزال
 ينبغ ��ي و�ض ��ع ترتيب ��ات ا�ستقب ��ال �شامل ��ة للأ�شخا� ��ص املنقذي ��ن يف البحر تلب ��ي احتياج ��ات ه�ؤالء
الأ�شخا�ص ،تبعا الختالف �أو�ضاعهم.
 ب�إمكان �أفرقة اال�ستجابة العاجلة م�ساعدة الدول التي تواجه �أعدادا كبرية من الوافدين.
 ق ��د يكون من املفيد �إن�شاء �أفرقة متعددة التخ�ص�صات (ت�شمل خرباء حكوميني �إىل جانب منظمات
دولي ��ة وحملية حكومية وغ�ي�ر حكومية) للتعامل مع ح ��االت الو�صول بحرا؛ ومن �ش� ��أن هذه الأفرقة
�أن تعال ��ج االحتياجات الفوري ��ة و�أن تقدم املعلوم ��ات وحتيل القادمني �إىل الآلي ��ات املالئمة للتعامل
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معه ��م (حتديد ال�سمات) .وق ��د ت�شتمل هذه الأفرقة على منظمات غري حكومية �أو ت�ستفيد من
خربتها املتخ�ص�صة.
 ينبغي ال�سماح للأ�شخا�ص الذين يطلبون احلماية الدولية الدخول يف �إجراءات اللجوء الوطنية
دون ت�أخ�ي�ر؛ وينبغ ��ي يف البلدان التي لي�ست لديها �إجراءات جل ��وء �إحالة ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل
مفو�ضي ��ة الأمم املتحدة ل�ش� ��ؤون الالجئني .وتكون الدولة التي توفر عملي ��ة الإنزال هي عموما
الدولة التي يجري �أوال تفعيل م�س�ؤولياتها يف حماية الالجئني.
 م ��ن �ش� ��أن �إجراءات اللجوء التي تت�س ��م بالإن�صاف والكفاءة �أن ت�ساع ��د يف ف�صل الأفراد ذوي
االحتياجات �إىل احلماية الدولية عن الأفراد الذين لي�ست لديهم هذه االحتياجات.
 يحت ��اج الأ�شخا� ��ص املتجر بهم وغريهم من اجلماعات امل�ست�ضعف ��ة ،كالأطفال املنف�صلني عن
ذويهم� ،إىل نوع معني من امل�ساعدة .وقد تكون لديهم �أي�ضا احتياجات �إىل احلماية الدولية.

احللول ال�شاملة
 ينبغ ��ي توفري احلماي ��ة للأ�شخا�ص الذين يحتاج ��ون �إىل احلماية الدولي ��ة ومتكينهم ،يف وقت
مالئم ،من احل�صول على حل دائم� ،إما من خالل االندماج حمليا �أو �إعادة التوطني.
 ينبغ ��ي ت�شجيع وم�ساع ��دة الأ�شخا�ص الذين ال يلتم�س ��ون اللجوء ،و�أولئك الذي ��ن يتبني �أنهم ال
يحتاج ��ون �إىل احلماي ��ة الدولية �أو لي�ست لديهم � ُّأي �أ�سب ��اب �إن�سانية ا�ضطرارية �أخرى للبقاء،
عل ��ى العودة �إىل بلدانهم الأ�صلية يف ظروف �إن�سانية �آمنة ،ما مل يكن متاحا لهم خيار بديل يف
هج ��رة قانونية .وقد تعر�ض املنظمة الدولية للهجرة وغريها م ��ن املنظمات تقدمي الدعم �إىل
الدول يف تنفيذ برامج امل�ساعدة على العودة الطوعية.
 ينبغ ��ي ا�ستكم ��ال الإعادة بجه ��ود لإعادة اندم ��اج املهاجرين يف جمتمعهم الأ�صل ��ي ،ول�ضمان
ا�ستدامة العودة وجتنب ظاهرة "املعاودة".
 ميثل ا�ستحداث تدابري مالئمة ملعاجلة حتركات الالجئني الثانوية حتديا مهم ًا.

مكافحة تهريب الأ�شخا�ص واالجتار بهم
 يحتاج الأمر �إىل �إجراءات تت�سم مبزيد من احلزم والفاعلية لتحديد هوية املهربني واملتجرين
و�إلقاء القب�ض عليهم ومالحقتهم ق�ضائيا.
 ينبغي للدول �أن جتدد تعاونها يف جمال حماية ال�شهود وال�ضحايا الذين ي�ساعدون على حتديد
هوية املهربني واملتجرين ومالحقتهم ق�ضائيا.
 ينبغي �أال تنال تدابري مكافحة تهريب الأ�شخا�ص من امل�س�ؤوليات الدولية عن حماية الالجئني.
الوقاية :ا�سرتاتيجية الإعالم والت�صدي للأ�سباب اجلذرية
 ينبغي �أن ي�شتم ��ل التعاون املتعدد الأطراف على ا�ستعرا�ض مالئم للآليات من �أجل ا�ستحداث
قنوات هجرة منظمة وقنوات حماية ابتغاء توفري فر�ص بديلة للمهاجرين.
 ينبغ ��ي �أن ت�ستك�ش ��ف ال ��دول واملنظم ��ات احلكومي ��ة الدولي ��ة املعني ��ة واجله ��ات الفاعلة غري
احلكومي ��ة �إمكاني ��ة تنظيم حمالت �إع�ل�ام جماهريية لتوعي ��ة من يحتم ��ل �أن ي�سافروا خل�سة
باملخاط ��ر املرتبطة بالهجرة البحرية غري النظامية .كما ينبغي لهذه احلمالت �أن تتطرق �إىل

18

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

خمتلف املخاطر املرتبطة بال�سفر برا يف طريق الو�صول �إىل املكان املق�صود لركوب ال�سفينة .وينبغي
ا�سته ��داف ه� ��ؤالء النا�س يف إ�ط ��ار املجتمعات يف البل ��دان الأ�صلية ويف بلدان العب ��ور ويف جمتمعات
املهاجرين يف بلدان املق�صد.
 ينبغي للدول �أن تعتمد التزامات متعددة الأطراف �أو�سع نطاقا و�أبعد مدى ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية
للهج ��رة غري النظامية .وي�ستدعي الأمر بذل جه ��ود �إ�ضافية ،من قبيل �إعادة حتديد �أهداف املعونة
بغية حتقيق تنمية م�ستدامة وا�ستحداث قنوات هجرة قانونية بديلة.
حت�سني �إدارة املعلومات
 ينبغي تن�سيق البيانات الواقعية عن مدى ونطاق الهجرة البحرية غري النظامية وعمليات االعرتا�ض
والإنق ��اذ يف البح ��ر والإنزال من ال�سف ��ن ومعاملة الركاب عن ��د �إنزالهم من ال�سفين ��ة ،والعمل على
جتمي ��ع هذه البيانات عل ��ى نحو �أكرث منهجية من جان ��ب احلكومات والوكاالت الدولي ��ة .وينبغي �أن
ت�شم ��ل املعلومات الإح�صائية عدد وخ�صائ�ص الأ�شخا�ص الذين يجري اعرتا�ض طريقهم و�إنزالهم،
�سواء �أثناء �سفرهم خل�سة �أو بعد عملية �إنقاذهم.
 م ��ن �ش�أن تب ��ادل البيانات �أن ميكـّن جميع �أ�صحاب امل�صلحة م ��ن معاجلة االجتاهات امل�ستجدة على
نح ��و �أف�ض ��ل ومن تدعيم التع ��اون بينهم ملكافحة االجت ��ار بالأ�شخا�ص واالعتداء عل ��ى املهاجرين �أو
ا�ستغاللهم.
 ق ��د ي�ؤدي حت�س�ي�ن �إجراءات التوا�صل بني كل اجلهات الفاعلة وحت�س�ي�ن فهم وحتليل التحديات فيما
يتعل ��ق بالإن ��زال من ال�سف ��ن �إىل تي�سري تبادل �أف�ض ��ل املمار�سات والوقوف على حل ��ول من�صفة ذات
توقيت منا�سب والعمل على تنفيذها.

التعاون وتقا�سم امل�س�ؤولية
ينبغي �أن تـُبنى اجلهود التعاونية الدولية ملعاجلة الأو�ضاع املعقدة للإنقاذ يف البحر على �أ�سا�س ترتيبات تقا�سم
الع ��بء .وقد ت�شمل هذه الرتتيب ��ات معاجلة طلبات اللجوء و�/أو التو�صل �إىل حل ��ول دائمة ،مثل �إعادة التوطني.
وع�ل�اوة عل ��ى ذلك ،عليها �أن تعالج ،ح�سب االقت�ضاء ،م�س�ألة �إعادة القبول يف بلدان اللجوء الأول و�/أو يف بلدان
ثالث ��ة �آمن ��ة .وينبغي �أن تتوف ��ر ترتيبات تقا�سم العبء فيم ��ا يتعلق بالأ�شخا�ص الذي ��ن ال يحتاجون �إىل احلماية
الدولية.
ينبغ ��ي ملفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش� ��ؤون الالجئني �أن تعبئ جهود الدول للعمل على و�ض ��ع ترتيبات كافية لتقا�سم
العبء و�/أو برامج احتياطية لإعادة التوطني ،ح�سب مقت�ضى احلال.
متاحة يف املوقعwww.unhcr.org/475555192.html :

ممار�سة واعدة

�سفينة �صيد من �صقلية ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ي�ساعدان يف �إنقاذ � 27صوماليا 10 ،حزيران/
يونيه 2008
كان ر ّب ��ان �سفين ��ة �صيد من �صقلية ،ا�سمه غا�سب ��اره مارونه ،ي�صطاد الأ�سماك هو وطاقم ��ه جنوبي جزيرة المبيدوزا
الإيطالي ��ة ،عندما وقعوا عل ��ى قارب يف حالة ا�ستغاثة .ومن ثم �سارعوا �إىل نق ��ل  30راكبا �صوماليا �إىل منت ال�سفينة،
ولك ��ن �أثن ��اء العملي ��ة انقلب القارب و ُف ِق ��د � 3أ�شخا�ص .وكان هناك ر ّب ��ان �إيطايل �آخر ،هو نيقوال �أ�س ��ارو ،ي�صطاد يف
املنطق ��ة ،فبادر باالت�صال بوا�سطة هاتف �ساتلي بال�سيدة الورا بولدريني ،وهي كبرية موظفي �ش�ؤون الإعالم الإقليمي
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مبفو�ضي ��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،و�أبلغها ب�أنَّ الر ّبان مارون ��ه وطاقمه يقومون بعملية �إنقاذ ولكنهم يواجهون
�صعوبات .ونقلت ال�سيدة بولدريني املعلومات (مبا فيها �إحداثيات �سفينة �صيد الر ّبان مارونه) �إىل قوات خفر ال�سواحل
والبحري ��ة الإيطالي ��ة التي �أر�سلت فرقة جن ��دة .وقد ف�صل الر ّبان مارونه قاربه عن حو� ��ض �شبكي لأ�سماك التونة كان
يقط ��ره و�س ��ارع �إىل �إنقاذ  20رجال و 7ن�ساء .و�أُخذ املهاجرون �إىل ميناء بورت ��و �إمبيدوكله يف �إيطاليا بعد �أن ُن ِقلوا �إىل
�سفينة تابعة للبحرية.
و ُم ِن ��ح كل م ��ن �أ�سارو ومارونه جائزة "بري ماره" على ما بذاله من جهود طيبة .وقد �أُن�شئت جائزة "بري ماره" للت�صدي
مل�شكلة �إنقاذ ركاب القوارب الذين يحتاجون �إىل الغوث يف عر�ض البحر املتو�سط والذين كثري ًا ما كانت طواقم ال�سفن
التجارية تتجاهلهم خ�شية التحقيق معها بدعوى �ضلوعها يف هجرة غري قانونية.
امل�صدرwww.unhcr.org/484e98002.html :

َمراجع ُمق َ
رت َحة
االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحر .الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1184الرقم .18961
االتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر .الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1405الرقم ،23489
املرفق.
اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1833الرقم .31363
تقري ��ر مفو�ضي ��ة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني عن معاملة الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم يف البحر .الوثيقة
.A/AC.259/17

�  5-8آليات الإحالة
ال�شكل الوارد �أدناه عبارة عن ر�سم بياين لآلية حتديد ال�سمات والإحالة يف �سياق معاجلة حركات الهجرة املختلطة.
التوجيه �إىل �آلية
اال�ستجابة املالئمة

�إعادة التوجيه ممكنة
بني القنوات الثالثة

الف�صل يف
طلب اللجوء

نعم

قنوات �أخرى للهجرة
ال�شرعية (غري اللجوء)

�إعادة التوجيه ممكنة
بني القنوات الثالثة

العودة

يبدو جلي ًا �أن الطلب:
لي�س له ما يربره
غري �سليم �أو مزور
يقوم على �أ�س�س جيدة
ال

مقابلة مع ملتم�س اللجوء مع �إعطاء
�أولوية للحالة يف جدول املواعيد

حالة معقدة

الطلب
مرفو�ض
نعم

مقابلة مع ملتم�سي اللجوء
طبق ًا للجدول املعتاد

رف�ض الطلب
لأنه ال يقوم
على �أ�سا�س وا�ضح
�أو مزور؟

ال

ال

تقدمي اال�ستئناف
خالل فرتة زمنية ق�صرية

ال

تقدمي ا�ستئناف ب�شكل عاجل
لي�س لطلب اال�ستئناف ت�أثري معطل تلقائي
يتم البت فيه فور ًا

نعم

تقدمي اال�ستئناف
خالل  30يوم ًا
حالة معقدة

نعم

هل متت
املوافقة
على
االلتما�س؟

اال�ستئناف
ال
ال

التو�صل �إىل حلول دائمة

املوافقة
على الطلب

�آليات ا�ستجابة �أخرى �إذا كان ذلك
منا�سب ًا (انظر �أعاله)

هل متت
املوافقة
على
االلتما�س؟

التو�صل �إىل حلول دائمة

امل�صدر :ورقة مناق�شة عن حماية الالجئني واحللول الدائمة يف �سياق الهجرة الدولية .متاحة يف املوقع .www.unhcr.org/474acdc42.html
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جلمي ��ع النا� ��س احل ��ق يف الرعاي ��ة ال�صحي ��ة .ويت�ضمن العه ��د الدويل اخلا� ��ص باحلق ��وق االقت�صادي ��ة واالجتماعية
والثقافي ��ة( )2مادة �شاملة ب�ش�أن حق الإن�سان يف ال�صح ��ة .ومبقت�ضى الفقرة  1من املادة  12من تلك االتفاقية ،تعرتف
ال ��دول الأط ��راف "بحق كل �إن�سان يف التمت ��ع ب�أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة اجل�سمي ��ة والعقلية" .وقد قدمت جلنة
احلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية تو�ضيح ًا لهذه املادة يف تعليقها العام رقم )E/C.12/2000/4( )2000( 14
ب�ش�أن احلق يف التمتع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه .وذكرت اللجنة يف تلك الوثيقة (الفقرة  )34ما يلي:
الدول ملزمة باحرتام احلق يف ال�صحة عن طريق جملة �أمور من �ضمنها ،عدم منع �أو تقييد �إتاحة فر�ص متكافئة
جلمي ��ع الأ�شخا� ��ص ،مبن فيهم ال�سجن ��اء واملحتجزون �أو الأقلي ��ات وطالبو اللجوء واملهاج ��رون غري ال�شرعيني،
للح�ص ��ول على اخلدمات ال�صحية الوقائي ��ة والعالجية وامل�س ّكنة للآالم؛ واالمتناع عن �إنفاذ ممار�سات متييزية
ك�سيا�سة عامة للدولة.
وميكن احل�صول على التعليق العام بكامله من www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm

ممار�سات واعدة

جمموعة �أدوات حاالت الطوارئ يف ال�صحراء

كثريا ما يتطلب �إنقاذ حياة املهاجرين تدابري ب�سيطة ولكنها مبتكرة.
مث ��ال ذلك �أنه ملواجهة خماطر املوت التي تن�ش�أ �أحيان ًا من ج ��راء �أهوال ال�سفر عرب ال�صحراء املك�سيكية للو�صول �إىل
احل ��دود اجلنوبية للواليات املتحدة ،و�ضع ��ت �سلطات �إنفاذ القانون جمموع ��ات �أدوات �إ�سعاف �أويل حلاالت الطوارئ
على طول دروب �أو ممرات التهريب املعروفة.
وميك ��ن حم ��اكاة هذا التدب�ي�ر الب�سيط على طول دروب التهري ��ب ال�شائعة الأخرى يف املناطق الوع ��رة يف جميع �أنحاء
العامل وميكن �أن ي�ؤدي هذا �إىل �إنقاذ الأرواح.

ال�شبكة املعنية ب�صحة املهاجرين

يه ��دف م�شروع هذه ال�شبكة امل�سماة بالإنكليزية � MIGHEALTHNETإىل حتفيز تبادل املعارف ب�ش�أن �صحة املهاجرين
والأقليات من خالل �إن�شاء قواعد بيانات تفاعلية يف كل بلد من البلدان امل�شاركة .و�سيكون الرتكيز على �أنواع البيانات
التالية:
معلومات خلفية عن ال�سكان املهاجرين والأقليات
احلالة ال�صحية للمهاجرين والأقليات
نظام الرعاية ال�صحية وحق املهاجرين والأقليات يف الرعاية ال�صحية
�إمكانية الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية
( )2مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
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نوعية الرعاية :و�ضع ممار�سات جيدة لتح�سني مالءمة اخلدمات املو ّفرة الحتياجات املهاجرين والأقليات
 حتقيق التغيري :مراكز اخلربة ،والتقارير العامة ووثائق ال�سيا�سات واملجالت ،وبرامج التدريب ،وجمموعات
الربيد الإلكرتونية ،وما �إىل ذلك.
وي�أم ��ل امل�شروع عن طري ��ق تي�سري نقل املعارف واخلربات واحلفز على تكوين ال�شب ��كات داخل البلدان الأوروبية وفيما
بينها� ،أن يوا�صل تطوير املمار�سات اجليدة املتعلقة ب�صحة املهاجرين والأقليات.
www.mighealth.net/index.php/Main_Page

مبادرة "ناو هري الند

"

احل�ص ��ول عل ��ى الرعاية ال�صحية هو حق من حقوق الإن�سان الأ�سا�سية ويكت�س ��ي �أهمية خا�صة بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص
املحرومني وال�ضعفاء اجتماعيا .وعلى الرغم من �أنَّ الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي تعرتف بحق جميع النا�س يف
الرعاي ��ة ال�صحية ،يواجه املهاجرون غ�ي�ر املو ّثقني عوائق كبرية يف احل�صول على اخلدمات .وتهدف مبادرة "ناو هري
الن ��د" �إىل ا�ستح ��داث قاعدة معارف لتوفري ممار�سة جيدة وتبادله ��ا وا�ستحداثها يف جمال خدمات الرعاية ال�صحية
للمهاجرين غري املو ّثقني من خالل ما يلي:
 ر�س ��م �ص ��ورة للأطر القانونية واملالية على امل�ست ��وى الوطني يف الدول الأع�ضاء ال� �ـ 27يف االحتاد الأوروبي
تعمل على �أ�سا�سها خدمات الرعاية ال�صحية ويعمل على �أ�سا�سها مقدمو تلك اخلدمات
 احل�ص ��ول عل ��ى ملحة عامة ع ��ن احتياجات وا�سرتاتيجي ��ات املهاجرين غري املو ّثقني من �أج ��ل الو�صول �إىل
خدمات الرعاي ��ة ال�صحية وجمع اخلربات التي اكت�سبتها املنظمات غري احلكومية وغريها من جمموعات
الدعوة �إىل املنا�صرة من عملها مع املهاجرين غري املو ّثقني (من امل�ستوى الأوروبي �إىل امل�ستوى املحلي)
 جمع املمار�سات الراهنة يف جمال اخلدمات ال�صحية يف االحتاد الأوروبي على امل�ستويني الإقليمي واملحلي
يف قاعدة بيانات وحتديد مناذج املمار�سات اجليدة التي ميكن نقلها
وكج ��زء م ��ن املبادرة ،يجرى �إعداد قاعدة بيانات بخدمات الرعاية ال�صحي ��ة املتاحة للمهاجرين غري املوثقني وتتوىل
�إعداده ��ا فرق ��ة العمل املعني ��ة ب�ضروب الرعاية ال�صحي ��ة املالئمة للمهاجري ��ن واملتفقة مع ثقافتهم الت ��ي تتبع �شبكة
م�ست�شفيات تعزيز ال�صحة واخلدمات ال�صحية.
www.nowhereland.info

َمراجع ُمق َ
رت َحة
International Organization for Migration. Activity Manual for Immigration Officers and Relevant
.Persons in Migrant Health Care. 2009

و�ض ��ع دلي ��ل الأن�شطة من خالل �سل�سل ��ة من االجتماعات الت�شاوري ��ة واختبار �أويل مع �شرط ��ة الهجرة و�أطباء
الهج ��رة وموظف ��ي ال�صحة العامة وممثلي ال�سكان املهاجرين يف تايلند .وم ��ع �أنَّ الق�صد من الدليل هو تعزيز
مع ��ارف موظف ��ي الهج ��رة وال�صحة العامة وحت�س�ي�ن فهمهم ومواقفهم فيم ��ا يتعلق بالرعاي ��ة ال�صحية داخل
امل�ؤ�س�س ��ات ،ف� ��إن من املمكن تكييف ��ه بحيث ي�صلح جلهات �أخ ��رى ،مبا يف ذلك على م�ست ��وى املجتمع املحلي.
وبالإ�ضاف ��ة �إىل حت�سني فهم امل�شاكل ال�صحية الأكرث �شيوع ًا بني املحتجزين من املهاجرين ،من قبيل النظافة
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http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&products_id=518&z
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�أو االت�صال بعنوانwww.picum.org��ع قاملو
التقرير املت ��اح على
االطالع على التو�صي ��ات بكاملها يف
ومي

 
 �ن�ك

إلكرتوينل
الربيد ا
info@picum.org

  7-8مواجهة خماطر تعر�ض
املهاجرين امله َّربني �أو الأ�شخا�ص
املع َّر�ضني للتهريب للأيدز وفريو�سه
من ال�ضروري ،يف تناول ال�صلة بني الأيدز وفريو�سه وتن ُّقل الب�شر ،عدم موا�صلة تهمي�ش املهاجرين �أو مفاقمة امل�شكلة
بوا�سط ��ة فر�ض �ضوابط �صارمة على الهجرة تهدف �إىل عدم �إدخال املهاجرين .وال ي�سهم ذلك يف تعميق و�صمة العار
التي يتحملها املهاجرون امل�صابون بالأيدز وفريو�سه فح�سب ،بل ي�سهم �أي�ضا يف التداخل بني الأيدز وفريو�سه والهجرة
بزيادة عدد الأ�شخا�ص الذين ال ي�ستطيعون الو�صول �إىل اخلدمات االجتماعية والطبية ورمبا �أي�ضا بتن�شيط التحركات
الب�شرية ال�سرية مما يدفع باملزيد من الأ�شخا�ص للوقوع يف �أيدي مه ّربي املهاجرين.
وب ��د ًال م ��ن منع الأ�شخا�ص م ��ن االنتقال ،يجب �أن تكون هناك تدخ�ل�ات ب�ش�أن الأيدز وفريو�س ��ه ت�ستهدف ال�سكان من
املهاجرين وترتاوح بني التعليم والوقاية من خالل االختبار وامل�شورة من جهة والعالج والرعاية من جهة �أخرى.
وتتطل ��ب �أ�شكال الهجرة املختلف ��ة ردود ًا �سيا�ساتية خمتلفة .وينطبق هذا على املهاجري ��ن الذين يه َّربون �أو املع َّر�ضني
للتهري ��ب .وميث ��ل تزويد جاليات املهاجرين بتدخالت هادفة على النحو ال�صحي ��ح فيما يتعلق بالأيدز وفريو�سه �إحدى
الو�سائل ملواجهة االنت�شار الوبائي للأيدز وفريو�سه.
والهج ��رة� ،س ��واء كانت نظامي ��ة �أم غري نظامية ،ه ��ي و�سيلة ي�سعى �أ�شخا� ��ص عديدون بوا�سطته ��ا لتحقيق الأمن لهم
ولأُ�سرهم .ويجب �أال تع ّر�ضهم �أي�ض ًا لفريو�س الأيدز.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
للح�صول على املزيد من املعلومات عن العالقة بني ال�صحة والهجرة انظر الأداة  ،1الق�سم .5

برنام ج الأمم املتحدة امل�شرتك ب�ش�أن الأيدز وفريو�سه

برنام ��ج الأمم املتح ��دة امل�شرتك ب�ش� ��أن الأيدز وفريو�سه هو م�ش ��روع مبتكر ت�شرتك فيه �أُ�س ��رة الأمم املتحدة
ويجم ��ع جهود وموارد  10منظمات يف منظومة الأمم املتح ��دة تن�شط يف الت�صدي للأيدز بغية م�ساعدة العامل
عل ��ى منع حاالت ع ��دوى جديدة بفريو�س الأيدز ورعاية الأ�شخا�ص امل�صابني بالفريو�س واحلد من �أثر انت�شاره
الوبائي .وي�ساعد الربنامج على الت�صدي املو�سع للأيدز ودعم �ضروب هذا الت�صدي التي ت�شمل جهود العديد
م ��ن القطاع ��ات وال�شركاء من احلكومات واملجتمع املدين .وي�شرتك يف رعاي ��ة الربنامج كل من منظمة العمل
الدولي ��ة ومفو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة ل�ش�ؤون الالجئني ومنظم ��ة الأمم املتحدة للطفولة وبرنام ��ج الأمم املتحدة
الإمنائ ��ي و�صندوق الأمم املتحدة لل�س ��كان ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخ ��درات واجلرمية ومنظمة الأمم
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املتح ��دة للرتبية والعل ��م والثقافة وبرنامج الغذاء العاملي ومنظمة ال�صح ��ة العاملية والبنك الدويل .وللربنامج
خم�سة جماالت تركيز بغية حتقيق ت�ص ّد عاملي فعال للأيدز.
 ح�شد القيادات واملنا�صرة من �أجل اتخاذ �إجراء فعال ب�ش�أن االنت�شار الوبائي.
 توفري معلومات و�سيا�سات ا�سرتاتيجية بغية توجيه اجلهود املبذولة يف جمال الت�صدي للأيدز على
نطاق العامل
 اقتف ��اء �أثر االنت�شار الوبائي ور�صده وتقييمه :ه ��ذا الربنامج هو امل�صدر العاملي الرئي�سي للبيانات
والتحاليل الوبائية ذات ال�صلة بالأيدز
 �إ�شراك املجتمع املدين وا�ستحداث ال�شراكات
 ح�شد املوارد املالية والب�شرية والتقنية لدعم الت�صدي الفعال
www.unaids.org
United Nations Development Programme. Readings on Safe Mobility and HIV: II. 2007

ينظر بليندا دود�سون وجوناثان ك َر�ش يف التداخل بني الأيدز وفريو�سه والهجرة يف �سياق اجلنوب الأفريقي
http://data.undp.org.in/hiv/IEC/Vol%202.pdf

  8-8احل�صول على املعلومات
والتمثيل القانوين
ت�شجع م�شاركة املهاجرين املُ َه َّربني يف الإجراءات اجلنائية املتخذة �ضد امله ِّرب .ويعترب املهاجرون
يتعني على الدول �أن ّ
م�صدر ًا هام ًا للأدلة الالزمة لنجاح املالحقة الق�ضائية حلاالت التهريب.
وم ��ن ال�صع ��ب �إقناع ال�شهود على معظم اجلرائم بالتق ��دم للإدالء ب�شهادتهم .فقد تنتابه ��م اخل�شية �أو قد يتع ّر�ضون
للتخوي ��ف ،ولك ��ن �أكرث الأ�شخا�ص الذين يوافقون على التعاون مع موظفي �إنفاذ القوانني يف نهاية املطاف ،على الرغم
م ��ن �أيِّ خماوف قد تعرتيهم ،يح�ضرون �إىل املحاكم ،عند االقت�ض ��اء ،ويدعمون االدعاء العام .وال ميكن �أن ُيقال هذا
نف�سه دائما عن املهاجرين امله َّربني وذلك للأ�سباب التالية:
 قد يتعر�ض املهاجرون امله َّربون للتخويف بتهديدات حقيقية على �سالمتهم اجل�سدية �أو على �أفراد �أُ�سرهم
يف �أوطانهم ،حيث قد تقل �إمكانية احلماية من جانب ال�شرطة.
 قد ُيحمل بع�ض املهاجرين امله َّربني على االعتقاد ب�أنهم �سي�سرتدون ما دفعوه لقاء تهريبهم ،كليا �أو جزئيا،
�إذا مل يتعاونوا مع ال�سلطات.
 قد يخ�شى املهاجرون امله َّربون من القب�ض عليهم واملالحقة الق�ضائية لكونهم طرفا يف اجلرمية.
 ق ��د يتجن ��ب املهاجرون امله َّربون �أي�ضا االت�صال بالأجهزة امل�س�ؤولة عن الهجرة �أو عن �إنفاذ القانون� ،إذ قد
يري ��دون �أن يظلوا خمتبئني لكي يبق ��وا يف البلد الذي و�صلوا �إليه نتيجة عملية التهريب (�أو لكي ينتقلوا �إىل
بلد املق�صد �إن مل ي�صلوا �إليه بعد).
 قد ُيعاد املهاجرون امله َّربون �إىل بلدهم ومن ثم قد ال يكونون موجودين لتقدمي الأدلة �إىل املحكمة.
 لي� ��س ل ��دى ال�شهود � ُّأي حافز عل ��ى تقدمي الأدلة وخ�سارة كل �ش ��يء .وكثري ًا ما ُيق ��ال للمهاجرين �إنَّ فر�صة
�أخ ��رى �س ��وف تُتاح لهم لدخول البلد بطريقة غري قانونية م ��ن دون �أن يدفعوا للمه ِّرب � َّأي �أجر مرة �أخرى،
�إذا مل ي�ساعدوا ال�سلطات يف حال القب�ض عليهم.

ممار�سة واعدة
بلجيكا

تن�ص الئحة تنظيمية �إدارية ،دخلت ح ّيز النفاذ يف بلجيكا يف � 26أيلول�/سبتمرب  ،2008على �أنه عندما يقرتن تهريب
ّ
ِّ
املهاجرين بظروف م�شدِّ دة ،تُوفر لهم حماية مماثلة لتلك التي توفر ل�ضحايا االجتار بالب�شر.
وحت� � ّدد الالئح ��ة التنظيمية الأ�شخا�ص الذين ب�إمكانهم �أن ي�ستفيدوا من هذه احلماية ،بو�صفهم (�أ) �ضحايا االجتار،
ح�سبم ��ا تن�ص على ذلك املادة  433من القان ��ون اجلنائي البلجيكي ،و(ب) مهاجرين مه َّربني عانوا من �أ�شكال مع ّينة
من اجلرائم امل�شدِّ دة للعقوبة ذات ال�صلة بتهريب املهاجرين ،ح�سبما تن�ص على ذلك املادة  77من القانون البلجيكي
ب�ش� ��أن الأجان ��ب (التي تتعل ��ق بالقا�صرين غري امل�صحوب�ي�ن؛ وا�ستغالل حالة �ضع ��ف مع ّينة؛ واللج ��وء �إىل التالعب �أو
التهديد �أو القوة؛ وتعري�ض حياة ال�ضحايا للخطر ،والت�سبب يف مر�ض ع�ضال �أو �إ�صابة �أو �إعاقة دائمة).
27
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وتن� ��ص الالئح ��ة التنظيمي ��ة على أ�ن ��ه عندما تواج ��ه ال�شرطة و�ضعا في ��ه �أدلة توحي ب� ��أنَّ ال�شخ� ��ص �ضحية لالجتار
بالأ�شخا� ��ص �أو تهريب املهاجري ��ن ،يجب على ال�شرطة �أن حتاول �أوال ،بالتعاون مع الدوائر املتخ�ص�صة� ،أن جتمع �أدلة
مادي ��ة �إ�ضافي ��ة تبينّ �أنَّ ال�شخ�ص �ضحية فع ًال .ويف هذه املرحلة ،ميكن تقدمي معلومات موجزة �إىل ال�ضحية املفرت�ض
فيما يتعلق مبا تتيح �صفة ال�ضحية لل�شخ�ص من �إمكانيات �إذا تعاون مع ال�سلطات الق�ضائية.
واخلط ��وة الثاني ��ة التي تن� ��ص عليها الالئحة التنظيمية �أنه ،بن ��ا ًء على الأدلة املادية التي تجُ م ��ع ،تقوم دائرة ال�شرطة
املعني ��ة مب ��ا يل ��ي�( :أ) تب ّل ��غ املدعي الع ��ام؛ و(ب) تت�ص ��ل ب�أحد امل� ��أوى املتخ�ص�صة الثالث ��ة التابع ��ة للمنظمات غري
احلكومي ��ة وامل�سجل ��ة يف بلجيكا لتطلب �إىل امل�آوي �أن ي�أخذ ال�ضحي ��ة يف ُعهدته؛ و(ج) تخطر �إدارة الهجرة االحتادية.
وعندئ ��ذ يق ��وم املدعي الع ��ام بتقدير ما �إذا كان هن ��اك ما ي�س ّوغ منح �صف ��ة ال�ضحية يف هذه املرحل ��ة من الإجراءات
�أم ال.
وتبينّ الالئحة التنظيمية ثالثة �شروط عامة يجب على ال�ضحية �أن ي�ستوفيها جميعا لكي يمُ نح �صفة ال�ضحية:
 يجب �أن يقطع �صلته باملجرم �أو املجرمني املفرت�ضني.
 يجب �أن يظل يف عهدة م�أوى متخ�ص�ص يف جميع الأوقات.
 يجب عليه �أن يتعاون مع ال�سلطات الق�ضائية بتوجيه اتهام �أو تقدمي �شهادة يتوىل املدعي العام تقييمها.
وت�شمل �إجراءات منح �صفة ال�ضحية ،يف جملة �أمور ،ما يلي:
 �إتاح ��ة ف�ت�رة للتف ّكر :ي�سمح خالله ��ا لل�ضحية املفرت�ض �أن يبق ��ى يف بلجيكا ملدة  45يوم ��ا ،مما ميكنه من
قط ��ع ال�صالت مع الو�س ��ط الإجرامي ويقرر بهدوء م ��ا �إذا كان يرغب يف التعاون م ��ع ال�سلطات الق�ضائية
�أم ال .وخ�ل�ال ه ��ذه املرحل ��ة ،ميك ��ن لل�ضحي ��ة �أي�ض ��ا �أن يق ��رر الع ��ودة �إىل بل ��ده الأ�صل ��ي ولك ��ن ال يجوز
ترحيله.
 الإذن بالإقامة ملدة �أق�صاها ثالثة �أ�شهر (ميكن متديدها ملدة �شهر واحد) :يقرر ال�ضحية يف تلك املرحلة
توجي ��ه اتهام �أو تقدمي �شه ��ادة .واعتبارا من وقت �إ�صدار وثيقة الت�سجيل ،ميك ��ن لل�ضحية �أن يح�صل على
�إذن عمل من الفئة جيم.
 الإذن بالبقاء يف البلد ملدة غري حمدودة :ي�صدر هذا الإذن عندما تكون ال�شهادة التي �أدىل بها ال�ضحية �أو
وجهه قد �أديا �إىل �إدانة �أو ،ك�شرط �أدنى ،عندما تكون النيابة العامة قد �أثبتت تهمة االجتار
االته ��ام ال ��ذي ّ
�أو االجتار املقرتن بظروف م�شدِّ دة للعقوبة يف حالة املالحقة الق�ضائية.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه
تتن ��اول النمائط ال ��واردة يف دليل التدري ��ب هذا مفهوم تهري ��ب املهاجرين وفئات ��ه ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومه ّرب ��ي املهاجري ��ن يف �إجراءات العدال ��ة اجلنائية ،ونُ ُهج التحقي ��ق ،والتحقيقات املالي ��ة ،وتقنيات التحقيق
ال�س ّري ��ة ،واال�ستخبارات ،وامل�سائ ��ل القانونية ،والتعاون ال ��دويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل ه ��ذه النمائط ثمرة
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عملي ��ة ت�شاركي ��ة وا�سعة النطاق �ساهم فيها خ�ب�راء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحق ��ة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل .وتق ّدم النميطة  1عر�ض ًا عام ًا لعملية تهريب املهاجرين.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :
McBride, Jeremy. Access to Justice for migrants and asylum seekers in Europe. Council of
Europe, 2009

يت�ض ّم ��ن املن�شور تقييم� � ًا للو�ضع الذي تواجهه هذه الفئة امل�ست�ضعفة م ��ن الأ�شخا�ص يف االحتكام �إىل العدالة.
تي�سر على ه� ��ؤالء الأ�شخا�ص ذلك
وه ��و يتن ��اول حتدي ��د التدابري—القائمة واجلديدة عل ��ى ال�سواء—الت ��ي ّ
االحتكام وت�ضمنه لهم.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2412
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ب�ص ��رف النظ ��ر عن و�ضع ال�شخ�ص كمهاجر ينبغي �صون ما له من حقوق الإن�سان وكرامة و�إيال�ؤهما الأولوية يف جميع
املراحل.
ويعن ��ي ذل ��ك ،يف بل ��دان العبور واملق�ص ��د� ،أنه يجب �أن تو�ض ��ع اعتبارات حق ��وق الإن�سان يف ح�سب ��ان امل�س�ؤولني الذين
يعرت�ض ��ون املهاجري ��ن امله ّرب�ي�ن ويتعرفون على هويته ��م ،والذين يحتجزونه ��م ،والذين يبعدونهم م ��ن البلد ،والذين
مينحونه ��م ح ��ق اللجوء ،حيثم ��ا منحوه .ويقع على عاتق املوظف�ي�ن املك ّلفني ب�إنفاذ القانون يف البل ��د الأ�صلي �أي�ضا دور
يقوم ��ون ب ��ه من �أجل منع تهريب املهاجري ��ن :يحمون حقوق الإن�سان ملواطنيهم بغية احلد م ��ن الأ�سباب اجلذرية التي
تعطيهم احلافز على املغادرة.
وبينم ��ا يحق لل ��دول �أن حتتجز وتُبعد املهاجرين غ�ي�ر النظاميني (على افرتا�ض �أنهم غري الجئ�ي�ن) ،تقع عليها �أي�ضا
م�س�ؤولية القيام بذلك باتخاذ تدابري حترتم حقوق الإن�سان وتكفل �سالمة املهاجر املعني وت�صون كرامته.

حقوق املهاجرين امله َّربني الذين يقعون �ضحايا اجلرائم املرتكبة �أثناء عملية التهريب
على املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني الذين ُيحتمل �أن يواجهوا �ضحايا جرائم �أن يقوموا مبا يلي:
 الإ�سراع يف اال�ستجابة ،وخا�صة ب�ش�أن �شكاوى العنف.
 �إبالغ ال�ضحايا بامل�ساعدة (القانونية واملادية والطبية والنف�سية واالجتماعية) املتاحة لهم.
 التحقيق يف ال�شكاوى والإبالغ عنها ومتابعتها بدقة ومهنية.
 االحتف ��اظ بقائمة جاهزة يف املتن ��اول بجهات االت�صال ،ت�شتمل على جميع املعلوم ��ات ذات ال�صلة املتعلقة
باخلدمات املتاحة مل�ساعدة ال�ضحايا.
 و�ض ��ع إ�ج ��راءات تعاونية وثيقة م ��ع مقدِّ مي خدم ��ات امل�ساعدة الطبي ��ة واالجتماعية والقانوني ��ة لل�ضحايا
وغريهم من مقدِّ مي امل�ساعدة.
 �ضمان ح�ضور موظفة يف جميع التعامالت مع �ضحايا اجلرائم من الن�ساء ،وبخا�صة جرائم العنف.
 �إطالع ال�ضحايا على حقوقهم ودورهم يف الإجراءات القانونية وطبيعة هذه الإجراءات.
 توفري الو�سائل الالزمة لنقل ال�ضحايا �إىل مكان �آمن وكذلك �إىل دوائر اخلدمات الطبية عند االقت�ضاء (�أو
اتخاذ الرتتيبات الالزمة لنقل مقدِّ مي اخلدمات الطبية �إىل حيث ال�ضحايا).
 االحتفاظ بال�سجالت يف مكان �آمن ،واحلر�ص على حماية �س ّرية حاالت ال�ضحايا.
 و�ض ��ع مب ��ادئ توجيهية مل�ساعدة ال�ضحايا بغي ��ة �ضمان توفري احتياجاتهم من امل�ساع ��دة القانونية واملادية
والطبية والنف�سية واالجتماعية على وجه ال�سرعة وعلى نحو �صحيح و�شامل.
30
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ممار�سة واعدة

منرب التعاون الدويل ب�ش�أن املهاجرين غري املو ّثقني
منرب التعاون الدويل ب�ش�أن املهاجرين غري املو ّثقني هو منظمة غري حكومية تهدف �إىل تعزيز حقوق الإن�سان للمهاجرين
غ�ي�ر املو ّثق�ي�ن داخل �أوروبا .وي�سعى املنرب �أي�ضا �إىل �إجراء حوار مع املنظم ��ات وال�شبكات ذات االهتمامات املماثلة يف
�أجزاء �أخرى من العامل.
ويع ��زز املن�ب�ر احرتام احلق ��وق االجتماعية الأ�سا�سية للمهاجرين غ�ي�ر املو ّثقني ،من قبيل احل ��ق يف الرعاية ال�صحية
واحل ��ق يف امل� ��أوى واحل ��ق يف التعلي ��م والتدري ��ب واحل ��ق يف احل�ص ��ول على احل ��د الأدنى م ��ن االحتياج ��ات املعي�شية
واحل ��ق يف حي ��اة عائلية واحلق يف ال�سالم ��ة الأدبية واجل�سدية واحل ��ق يف امل�ساعدة القانونية واحل ��ق يف �شروط عمل
عادلة.
وترتكز �أن�شطة املنرب على خم�سة جماالت رئي�سية هي:
 الر�ص ��د والإبالغ :حت�س�ي�ن فهم امل�سائل ذات ال�صل ��ة بحماية حقوق الإن�سان للمهاجري ��ن غري املو ّثقني من
خالل معرفة �أف�ضل بامل�شاكل وال�سيا�سات واملمار�سات
 بن ��اء القدرات :تنمية ق ��درات املنظمات غري احلكومية وجميع اجلهات الأخ ��رى املنخرطة يف منع التمييز
�ضد املهاجرين غري املو ّثقني والت�صدي له ب�صورة فعالة
 املنا�صرة :الت�أثري على وا�ضعي ال�سيا�سات من �أجل �شمل املهاجرين غري املو ّثقني يف ال�سيا�سات االجتماعية
و�سيا�سات الدمج االجتماعي على ال�صعيدين الوطني والأوروبي
 التوعي ��ة :تعزي ��ز ون�شر القيم واملمار�سات التي تق ��وم على �أ�سا�سها حماية حق ��وق الإن�سان للمهاجرين غري
املو ّثقني بني ال�شركاء ذوي ال�صلة وعامة النا�س
 اجله ��ات العاملي ��ة املعنية بالهج ��رة الدولية� :إقامة ح ��وار دويل ب�ش�أن الهجرة الدولي ��ة وامل�شاركة فيه وذلك
داخل وكاالت الأمم املتحدة املختلفة واملنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين
وميكن احل�صول على املزيد من املعلومات عن منرب التعاون الدويل ب�ش�أن املهاجرين غري املو ّثقني على موقعه ال�شبكي:
www.picum.org/

َمراجع ُمق َ
رت َحة

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني

�أن�شئت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف  14كانون الأول/دي�سمرب  1950بقرار من اجلمعية العامة.
واملفو�ضية مك ّلفة بقيادة وتن�سيق العمل الدويل حلماية الالجئني وحل م�شاكل الالجئني يف جميع �أنحاء العامل.
والغر� ��ض الأ�سا�س ��ي منها هو حماية حقوق ورفاه الالجئني .وهي ت�سع ��ى جاهدة ل�ضمان متكن كل �شخ�ص من
ممار�سة حقه يف التما�س اللجوء واحل�صول على ملج�أ �آمن يف دولة �أخرى ،مع خيار العودة �إىل الوطن ب�صورة
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طوعي ��ة ،واالندم ��اج حملي ًا �أو إ�ع ��ادة التوطني يف بل ��د ثالث .وهي مك ّلف ��ة �أي�ضا مب�ساع ��دة الأ�شخا�ص عدميي
اجلن�سية .وتوفر املفو�ضية عدة مراجع ومن�شورات يف موقعها ال�شبكي:
www.unhcr.org

مكت ��ب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه
تتناول النميطة  9من دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه
عل ��ى وجه احل�صر االعتب ��ارات املتعلقة بحقوق الإن�سان التي ينبغي �أن يراعيه ��ا املمار�سون العاملون يف جمال
العدالة اجلنائية الذين يواجهون تهريب املهاجرين.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

Council of Europe, Commissioner for Human Rights. The Human Rights of Irregular Migrants
in Europe. Strasbourg, 2007

تعهدت الدولة على مدى التاريخ بحماية حقوق مواطنيها يف الوطن  -وذلك من التعذيب �أو من اال�ستغالل ،على
�سبي ��ل املثال -وحق ��وق مواطني الدول الأخرى الذين يدخلون البلد ب�ص ��ورة قانونية .وعندما يهرب الالجئون
من اال�ضطهاد على يدي دولتهم ،يق�ضي القانون الدويل ب�أن تو ّفر الدول الأخرى احلماية التي حرموا منها يف
وطنهم .وتتناول هذه الورقة فئة �أخرى هي فئة املهاجرين الذين لي�سوا الجئني �أو طالبي جلوء والذين يكونون
يف بل ��د �آخر دون موافقة الدولة .والت�صورات القائمة عن ه� ��ؤالء املهاجرين غري النظاميني م�ستقطبة .وي�شري
تعب�ي�ر "مهاجر غري قان ��وين" �إىل �أيِّ �شخ�ص لي�س مواطنا لدولة ما وال يوجد لدي ��ه �إذن قانوين بدخولها و�/أو
البق ��اء فيها .وكثري ًا ما ت ��رى البلدان التي ي�أتي منها ه�ؤالء هذا الأمر على �أن ��ه هجرة على �أ�سا�س ال�ضرورة ال
اخلي ��ار ،وعلى �أنه �أي�ض ًا م�صدر حتوي�ل�ات مالية لدعم الأ�سر وامل�ساهمة يف التنمية .ومتيل الدول امل�ضيفة �إىل
النظ ��ر �إليه ��م باعتبارهم مواطنني موجودين يف البلد ب�صورة غري قانوني ��ة وينبغي �إبعادهم يف �أقرب فر�صة.
�أم ��ا من منظور حقوق الإن�سان ،ف� ��إن للمهاجرين احلق يف احلماية مبقت�ضى القان ��ون الدويل ،ب�صرف النظر
عن �أيِّ خمالفة للقانون الوطني.
&http://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1237553&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B
BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679

Global Migration Group. International Migration and Human Rights: Challenges and
Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human
Rights. 2008

و�ضع ��ت تدفق ��ات الهجرة احلالي ��ة م�س�ألة الهجرة على ر�أ�س ج ��دول الأعمال الدويل .وق ��د بلغت ج�سامة هذه
الظاه ��رة وتع ّقداتها ح� � ّدا مل يعد من املمكن عنده اعتب ��ار الهجرة الدولية جزءا ثانويا م ��ن �صلب ال�سيا�سات
الإمنائي ��ة .ويع ��اين كل بلد اليوم من الهجرة ب�شكل �أو ب�آخر—�إما لكونه البلد الأ�صلي �أو بلد العبور �أو املق�صد
�أو جمموعة من تلك يف بع�ض الأحيان.
www.globalmigrationgroup.org/pdf/Int_Migration_Human_Rights.pdf
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Grant, Stefanie. "International migration and human rights". A paper prepared for the Policy
Analysis and Research Program of the Global Commission on International Migration. 2005

تت�ضم ��ن الورقة عر�ضا للو�ض ��ع الفعلي والقانوين للمهاجري ��ن الدوليني فيما يتعلق بتمتعه ��م بحقوق الإن�سان.
وه ��ي تب ��د أ� من املوقف القائ ��ل �إنَّ احرتام حقوق الإن�سان و�سي ��ادة القانون ومعايري العم ��ل الأ�سا�سية �ضرورية
�شجعت العوملة حرية حركة الب�ضائع واخلدمات
لال�ستق ��رار ال�سيا�سي والتنمية االجتماعية واالقت�صادية .وقد ّ
ور�ؤو�س الأموال ولكن احلواجز التي تعرت�ض احلركة عرب احلدود ،وخ�صو�ص ًا للعمال غري املهرة ،ال تزال قائمة
كما �أنَّ عوملة الأ�سواق مل تقرتن بعوملة القوة العاملة .وقد نتج عن ذلك تباين بني عدد الأفراد الذين يهاجرون
والفر�ص القانونية املتاحة لهم من �أجل القيام بذلك.
www.gcim.org/attachements/TP7.pdf
International Labour Office. The Asylum-Migration Nexus: Refugee Protection and Migration
Perspectives from ILO. 2001

الق�صد من الورقة هو امل�ساهمة يف مناق�شة ال�صلة بني م�س�ألتي اللجوء والهجرة .وهي تقدم من منظور منظمة
دولية تعنى باملعايري وتلتزم بدعم حقوق الإن�سان للعمال املهاجرين و�أفراد �أُ�سرهم املع ّرفني يف معايري منظمة
العمل الدولية و�سائر املعايري الدولية.
www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2251a,470a33e22,3f33797e6,0.html

مفو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة حلق ��وق الإن�س ��ان .حق ��وق غ�ي�ر املواطن�ي�ن .من�ش ��ورات الأمم املتحدة (رق ��م املبيع
.)A.07.XIV.2

تت�ضمن الورقة مناق�شة حول ما يلي:
مبد أ� امل�ساواة العام لغري املواطنني
حقوق غري املواطنني املحددة
حقوق جمموعات خمتارة من غري املواطنني
وهي تت�ضمن �أي�ضا تو�صية ب�ش�أن �صون حقوق غري املواطنني
www.ohchr.org/Documents/Publications/noncitizensen.pdf
Ruhs, Martin. Migrant Rights, Immigration Policy and Human Development. Human
.Development Research Paper 2009/23. United Nations Development Programme, 2009

ي�ستق�صي امل�ؤلف الآثار املحتملة حلقوق العمال املهاجرين ("حقوق املهاجرين") على التنمية الب�شرية اخلا�صة
باملهاجرين الفعليني واملحتملني و�أفراد أُ��سرهم وغريهم من الأ�شخا�ص يف البلدان الأ�صلية .وال�سمة الرئي�سية
للورقة هي النظر يف كيفية ت�أثري حقوق الالجئني على كل من قدرتهم على التحرك والعمل يف البلدان املرتفعة
الدخ ��ل (�أي و�ص ��ول العمال يف البلدان املنخف�ضة الدخل �إىل �أ�سواق العم ��ل يف البلدان املرتفعة الدخل) وعلى
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قدراته ��م �أثن ��اء �إقامتهم وعملهم يف اخلارج .وي ��رى امل�ؤلف �أنه قد يكون هناك �ضرب م ��ن املقاي�ضة بني عدد
املهاجرين منخف�ضي املهارة الذين ي�سمح لهم بدخول البلدان املرتفعة الدخل وبع�ض حقوق ه�ؤالء املهاجرين،
ويتق�صى الآثار املرتتبة على ذلك يف التنمية الب�شرية.
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP_2009_23.pdf

Cholewinski, Ryszard. Irregular Migrants: Access to Minimum Social Rights. (Council of

).Europe, 2006
ميث ��ل املهاجرون املقيم ��ون ب�صورة غري قانونية جمموعة م�ست�ضعفة ب�شكل خا� ��ص داخل املجتمعات الأوروبية.
ويه ��دف ه ��ذا املن�شور �إىل حتدي ��د احلقوق الدنيا امل ��راد منحها له� ��ؤالء الأ�شخا�ص ،مع الت�شدي ��د على حماية
احلقوق االجتماعية يف البلدان امل�ضيفة.
ويدر�س امل�ؤلف هذه امل�سائل يف �ضوء اهتمام جمل�س �أوروبا بتعزيز حقوق الإن�سان و�صيانة التما�سك االجتماعي
ومن ��ع العن�صري ��ة وكراهي ��ة الأجانب ،وي�سل ��ط ال�ضوء على عدد م ��ن ال�صعوب ��ات ال�سيا�ساتية الت ��ي تواجهها
احلكوم ��ات .وي�ش� � ّدد عل ��ى الدور املمكن ملجل� ��س �أوروب ��ا يف �إقامة توازن يف النه ��ج املت�ش� � ّدد �إزاء الهجرة غري
القانونية الذي يعتمده االحتاد الأوروبي.
و�أخ�ي�را ،ينظ ��ر امل�ؤلف يف كل حق من احلقوق الدنيا يف �ضوء �صك ��وك حقوق الإن�سان الدولية ذات ال�صلة ،مبا
فيه ��ا ال�صكوك التي اعتمدها جمل� ��س �أوروبا .وي�سلط ال�ضوء �أي�ضا على العقبات التي تعرت�ض �إمكانية ح�صول
املهاجري ��ن غ�ي�ر القانونيني على �أدنى معايري احلماية فيما يتعلق بكل ح ��ق من تلك احلقوق ،م�شريا �إىل �أمثلة
خمتلفة من الت�شريعات واملمار�سات التي تعتمدها دول خمتارة من �أع�ضاء جمل�س �أوروبا.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=1969

International Council on Human Rights Policy. Irregular Migration, Human Smuggling and

.Human Rights. 2009
يناق� ��ش م�شروع التقرير هذا (�أر�سل يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  2009من �أجل تقدمي تعليقات عليه حتى ت�شرين
الثاين/نوفم�ب�ر  )2009دور �إنفاذ القانون وامل�صلح ��ة االقت�صادية وحماية حقوق الإن�سان ،باعتبارها م�ؤثرات
رئي�سي ��ة عل ��ى �سيا�س ��ات الهجرة .ويذك ��ر �أنَّ ال�سيا�سات احلالي ��ة متعار�ضة و�أخفقت �إىل ح ��د كبري يف حتقيق
�أغرا�ضها .فلم ت�ؤد �سيا�سات �إحكام ال�ضوابط احلدودية �إىل منع النا�س من مغادرة �أوطانهم التما�س ًا للأمن �أو
الفر�ص يف اخلارج بل دفعت باملهاجرين �إىل الت�صرف ب�شكل �سري ،بينما �سيا�سات الأ�سواق املفتوحة جتتذب
مالي�ي�ن الأ�شخا�ص �إىل مراكز الرف ��اه لكنها متيل �إىل التغا�ضي عن �إ�ساءة معاملته ��م وا�ستغاللهم .وتت�صدى
ال�سيا�س ��ات احلكومية ،يف جميع �أنحاء الع ��امل دون جدوى للهجرة غري املنتظمة وتخفق �أي�ضا يف حماية حقوق
الالجئني غري النظاميني.
ويفي ��د التقرير ب�أنَّ جزءا من �أيِّ حل للم�أزق الراه ��ن يجب �أن يكون االعرتاف مب�س�ؤولية الدولة عن حماية كل
�شخ� ��ص موج ��ود �ضمن واليته ��ا الق�ضائية ،مبن يف ذلك املهاج ��رون ،وت�أكيد تلك امل�س�ؤولي ��ة جمدد ًا .ويخل�ص
التقري ��ر �إىل �أنَّ م ��ن ال�صائ ��ب �أخالقيا ،ومن م�صلحة ال ��دول �أي�ضا ،ت�أكيد احلقوق التي يح ��ق للمهاجرين �أن
يتمتعوا بها و�إدماج تلك احلقوق يف �سيا�ساتها.
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ويت�ضمن مرفق للتقرير ملخ�صا حلقوق الالجئني غري النظاميني التي يعرتف بها القانون الدويل.
www.ichrp.org/files/drafts/10/122_draft.pdf

International Council on Human Rights Policy (2003) "Migration: Human Rights Protection of
"Smuggled Persons

ينظ ��ر هذا امل�شروع يف الأحكام التي حتمي املهاجرين غري املو ّثقني وامله َّربني مبقت�ضى القانون الدويل حلقوق
الإن�س ��ان ويق�ت�رح الكيفي ��ة التي ميكن به ��ا �إدماج تلك الأح ��كام يف �سيا�س ��ات الهجرة �إىل جان ��ب االعتبارات
االقت�صادي ��ة واعتبارات �إنف ��اذ القانون .وي�ضع يف االعتب ��ار اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح ��ة اجلرمية املنظمة
وبروتوكوالته ��ا �إ�ضافة �إىل اتفاقية حماي ��ة حقوق العمال املهاجرين و�أفراد أ�ُ�سرهم .و�سوف يربط امل�شروع بني
دعم �إنف ��اذ القانون و�سيطرة الدولة على حدودها ال�سيادية ،وال�سيا�سات االقت�صادية التي تلتم�س الفوائد من
الهجرة ،وااللتزام بحماية الأ�شخا�ص من امل�ست�ضعفني من اال�ستغالل و�إ�ساءة معاملتهم .ويفيد ب�أنَّ ال�سيا�سات
امل�ستدام ��ة ب�ش�أن الهجرة غري املو ّثق ��ة (وب�ش�أن تهريب املهاجرين ب�صورة خا�صة) يجب �أن تدرج حماية حقوق
الإن�سان �إىل جانب ال�شواغل ال�سيا�ساتية الأخرى.
www.ichrp.org/en/projects/122

Lambert, Hélène. The Position of Aliens in Relation to the European Convention on Human
.Rights. Council of Europe, 2007

تط ��ور القان ��ون املتعلق بالأجانب مبقت�ضى اتفاقية جمل�س �أوروبا حلقوق الإن�س ��ان تطورا كبريا .ففي  25عاما،
ت�ضاعف عدد الدول املتعاقدة وات�سع نطاق احلقوق واحلريات املمنوحة مبقت�ضى االتفاقية باعتماد بروتوكوالت
جديدة.
فق ��د �أدى الربوتوك ��ول رق ��م � 11إىل �إ�ص�ل�اح هيئ ��ات و�آلي ��ات املراقب ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا يف االتفاقي ��ة بغية
ا�ستيع ��اب ع ��بء الق�ضاي ��ا املتزاي ��د .ويتو ّقع إ�ج ��راء املزيد م ��ن التعدي�ل�ات الرئي�سية عن طري ��ق الربوتوكول
و�سع
رق ��م  14بغي ��ة حت�س�ي�ن الإعم ��ال الفع ��ال لالتفاقي ��ة �إزاء التزايد امل�ستم ��ر يف الطلب ��ات املقدمة ،بينم ��ا َّ
الربوتوك ��ول رق ��م � 12شرط ع ��دم التمييز الوارد يف امل ��ادة  14من االتفاقي ��ة لي�شمل "� َّأي حق ��وق ين�ص عليها
القانون".
ويف الوق ��ت نف�سه ،حدثت تغيريات دميغرافية هامة .وقد خلق التكام ��ل املتنامي لدول االحتاد الأوروبي حركة
�أكرب ملواطنيها؛ ون� أش� عن ال�ضغوط ال�سيا�سية واالقت�صادية ازدياد يف عدد الالجئني وطالبي اللجوء من �أوروبا
وخارجها.
وعل ��ى �أ�سا�س ه ��ذه اخللفية �أعيدت درا�سة و�ض ��ع الأجانب فيما يتعلق باالتفاقي ��ة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف
طبعة ثالثة من هذا املن�شور.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2131
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Obokata, Tom. Smuggling of Human Beings from a Human Rights Perspective: Obligations of
Non-State and State Actors under International Human Rights Law. International Journal of
.Refugee Law, vol. 17, No. 2, pp. 394-415. 2005

على الرغم من �أنَّ االجتار بالب�شر اعترب على نطاق وا�سع م�س�ألة حقوق �إن�سان ،مل تول اجلوانب املتعلقة بحقوق
الإن�س ��ان يف جمال التهري ��ب �سوى القليل من االنتباه لأنه ��ا تو�صف ب�صورة رئي�سية ب�أنه ��ا ت�سهيل للهجرة غري
القانونية .والغر�ض من هذا املقال هو بيان �أنَّ تهريب الب�شر يبعث على ال�شواغل املتعلقة بحقوق الإن�سان ب�شكل
م�س ��او .ويبد�أ املقال با�ستق�صاء تعريفي االجتار والتهريب و�آثارهم ��ا ال�سيا�ساتية .ثم ي�سلط ال�ضوء على بع�ض
م�سائ ��ل حقوق الإن�سان املت�أ�صلة يف هذا الفعل عن طري ��ق ا�ستق�صاء �أ�سبابه وكيفية ممار�سته و�آثاره .ويوا�صل
حتليل التزامات حقوق الإن�سان املفرو�ضة على اجلهات الفاعلة من الدول وغري الدول .وعدم م�ساءلة اجلهات
الفاعل ��ة م ��ن غري الدول ب�صورة مبا�شرة مبقت�ضى القانون الدويل حلق ��وق الإن�سان توجه االنتباه �إىل التحقيق
يف االلتزامات القانونية املفو�ضة على الدول ،ويتق�صى هذا املقال االلتزام بحماية ال�ضحايا على �سبيل املثال.
http://ijrl.oxfordjournals.org/cgi/content/full/17/2/394

Pécoud, Antoine and de Guchteneire, Paul. International migration, border controls and human
rights: assessing the relevance of a right to mobility. Journal of Borderlands Studies, vol. 21, No.
.1. 2006

يناق� ��ش امل�ؤلف ��ان احلجج امل�ؤيدة واملعار�ضة للح ��ق يف التنقل .وهما يذكران �أنَّ الهج ��رة املعا�صرة وال�سيا�سات
احلدودي ��ة تقييدية �إىل ح ��د كبري ولكنها ال تفي ب�أهدافها املعلنة التي تدعو �إىل اتب ��اع ُنهج بديلة �إزاء تدفقات
الب�ش ��ر الدولي ��ة .فمن منظور حق ��وق الإن�سان ،ترافق �ضواب ��ط احلدود ال�صارمة حتدي ��ات رئي�سية ،من بينها
�أن�شط ��ة االجتار ،و�أزمات الالجئني وتعر� ��ض املهاجرين غري النظاميني ملخاطر امل ��وت واال�ست�ضعاف ،وهو ما
يهدد الأ�س�س املعنوية للدميقراطيات احلرة يف نهاية املطاف .واحلق يف التنقل يف هذا ال�سياق ،ميكن �أن ي�ش ّكل
جوابا ذا �صلة .ويتق�صى امل�ؤلفان الآثار التي يرتكها ذلك احلق يف جمال العدالة العاملية والتما�سك االجتماعي
والرثوة االقت�صادية والأمن والإدارة الر�شيدة للحدود والهجرة.
www.libertysecurity.org/article1399.html

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. Undocumented Migrants

.Have Rights! An Overview of the International Human Rights Framework. 2007
هناك عدد متزايد من املنظمات غري احلكومية وال�سلطات املحلية والأخ�صائيني املهنيني من خمتلف املجاالت،
يف جمي ��ع �أنح ��اء �أوروبا واملناطق الأخرى يف جمي ��ع �أنحاء العامل� ،إ�ضافة �إىل املهاجري ��ن غري املو ّثقني ،يدعم
املب ��د أ� القائ ��ل "ال يوجد �إن�سان غري قانوين" .وت�سعى هذه اجلهات الفاعل ��ة ،يف عملها اليومي وحياتها ،للدفاع
ع ��ن حقوق الإن�سان لالجئ�ي�ن غري املو ّثقني ،مبا يف ذلك احلق يف الرعاية ال�صحية والتعليم والتدريب و�شروط
العمل العادلة والإ�سكان �إ�ضافة �إىل العديد من احلقوق الأخرى .غري �أنَّ املهاجرين غر املو ّثقني يواجهون ،على
�أ�سا� ��س يوم ��ي ،حاالت ي�شهدون فيها �أنَّ ال�صفة غري النظامية ت�ش� � ّكل عقبة و�سبيال للتمييز �ضد جزء كبري من
ال�سكان من حيث و�صولهم �إىل اخلدمات االجتماعية الأ�سا�سية وحقوقهم الإن�سانية.
www.picum.org/sites/default/files/data/UndocumentedMigrantsHaveRights!.pdf
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Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants. PICUM’s Main Concerns

.About the Fundamental Rights of Undocumented Migrants in Europe. 2006
يجم ��ع ه ��ذا التقرير �أخبارا وطنية وحملية على م ��دار عام كامل عن الهجرة غ�ي�ر النظامية بغية حتقيق فهم
�أف�ضل لل�شواغل الرئي�سية املتعلقة بحقوق الإن�سان للمهاجرين غري املو ّثقني وللطرق املتعددة الوجوه التي يواجه
به ��ا املجتم ��ع املدين يف جميع �أنح ��اء �أوروبا هذا ال�شكل من الإق�ص ��اء االجتماعي .وت�ستن ��د املعلومات الواردة
يف التقري ��ر �إىل ا�ستعرا� ��ض للأحداث الواردة يف الن�شرة الإخبارية التي �أ�صدره ��ا منرب التعاون الدويل ب�ش�أن
املهاجرين غري املو ّثقني خالل عام .2008
www.picum.org/sites/default/files/data/PICUM_AnnualConcerns_2009_EN.pdf
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اعرتاف ��ا ب� ��أنَّ الهجرة غ�ي�ر القانونية �أو غري النظامي ��ة ،ويف بع�ض احلاالت التهريب الإجرام ��ي للمهاجرين ،هي �أمور
ميك ��ن �أن تنط ��وي على حرك ��ة م�شروعة لالجئني ال�شرعي�ي�ن �أو طالبي اللجوء ال�شرعيني ،فق ��د اتُّخذت اتخذت تدابري
احتياطية بغية �ضمان كون تنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين لن مينع ه�ؤالء الأ�شخا�ص من التمتع باحلماية مبقت�ضى
القانون الدويل.
وال يج ّرم الربوتوكول اجلماعات التي ت�سعى �إىل م�ساعدة الغري �أو اجلمعيات اخلريية التي ته ّرب الأ�شخا�ص لأغرا�ض
غري الك�سب املايل �أو غريه من املكا�سب املادية (انظر املادتني  5و.)9

حقوق املهاجرين امله ّربني الذين هم من الالجئني وطالبي اللجوء واحلق يف اللجوء
الالج ��ئ ،بب�ساط ��ة ،هو ال�شخ�ص ال ��ذي ال ي�ستطيع �أو ال يريد الع ��ودة �إىل بلده الأ�صلي (�أو بلد �إقامت ��ه املعتاد �إذا كان
ع ��دمي اجلن�سي ��ة) ب�سبب خوف له ما ي�سوغه من اال�ضطهاد على �أ�سا�س العرق �أو الدين �أو اجلن�سية �أو االنتماء �إىل فئة
اجتماعية معينة �أو اعتناق �آراء �سيا�سية ،وي�شمل ذلك النزاعات واحلروب.
وطال ��ب اللج ��وء �شخ�ص يلتم�س الدخ ��ول �إىل بلد ب�صفة الجئ .و�إذا مل ُيقبل طلب ملتم� ��س اللجوء منحه �صفة الالجئ
ميكن �أن ُيطرد ب�صفته �أجنبي ًا يف حالة الهجرة غري النظامية �أو �أن مينح �إذن ًا بالبقاء لأ�سباب �إن�سانية �أو �أ�سباب �أخرى
ذات �صلة.
ولكل �شخ�ص احلق يف �أن يلتم�س اللجوء ويتمتع به يف بلد �آخر هرب ًا من اال�ضطهاد .وقد يلج�أ بع�ض طالبي اللجوء �إىل
خدمات مه ِّربي املهاجرين للهرب من اال�ضطهاد.
لالطالع على املزيد يف م�س�ألة عدم الإعادة ق�سر ًا ،انظر الق�سم  11من الأداة .11-8

احلق يف اللجوء

فيم ��ا يل ��ي مقتطفات من وثيقة �صادرة عن مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش� ��ؤون الالجئني تتعلق بخطة عمل من ع�شر نقاط
ب�ش�أن حماية الالجئني والهجرة املختلطة:
عل ��ى الرغم م ��ن �أنَّ الالجئني وطالبي اللجوء ي�ش ّكلون جزء ًا �صغري ًا ن�سبي ًا م ��ن التحر ّكات الب�شرية حول العامل،
�إال �أنه ��م يتحرك ��ون ب�صورة متزايدة من بل ��د �أو قارة �إىل بلد �آخر �أو قارة �أخرى جنب� � ًا �إىل جنب مع غريهم من
الأف ��راد الذين تختلف �أ�سب ��اب حتر ّكاتهم والتي لي�ست لها �صلة باحلماية .وغالبا م ��ا تكون مثل هذه التحركات
غ�ي�ر نظامية ،مبعنى �أنه ��ا تتم بدون الوثائق املطلوب ��ة ويف �أكرث الأحيان ي�شارك فيها مهرب ��ون للب�شر ومتجرون
بهم .وكثري ًا ما ُيع ِّر�ض الأفراد الذين ينتقلون بهذه الطريقة �أرواحهم للخطر ،وي�ضطرون لل�سفر يف ظروف غري
�إن�ساني ��ة وق ��د يتعر�ضون لال�ستغالل و�س ��وء املعاملة .وترى الدول �أنَّ مثل هذه التح ��ركات مت ِّثل تهديد ًا ل�سيادتها
38
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و�أمنه ��ا .و�أ�صب ��ح من املحت ��م �أن يت�صدى املجتمع ال ��دويل لهذه الظاه ��رة ب�أ�سلوب �أكرث �شمولي ��ة وترابطا .وقد
ا�ضطلع ��ت الدول مب�س�ؤوليات احلماية جتاه الالجئني مبوجب ال�صك ��وك الدولية والتي من م�صلحتها اجلماعية
�أن حترتمها.
وب�ش ��كل �أك�ث�ر حتديد ًا ،يجب اتخاذ خطوات لإن�ش ��اء �أنظمة للدخول يكون يف مقدوره ��ا حتديد القادمني اجلدد
مم ��ن ه ��م بحاجة �إىل احلماية الدولية وتوفري حلول مالئمة ومتنوعة له ��م� ،إ�ضافة �إىل احللول الأخرى التي قد
يحتاجه ��ا الأف ��راد املنخرطون يف التح ��ركات املختلطة .وتعي املفو�ضية متام ًا احلاج ��ة ل�ضمان �أال يت�سبب توفري
احلماية واللجوء لالجئني وغريهم من الأ�شخا�ص الذين تعنى بهم املفو�ضية يف تفاقم ال�صعوبات التي تواجهها
الدول يف التح ّكم ب�صفة �أعم يف و�صول املواطنني الأجانب و�إقامتهم ويف مكافحة اجلرمية الدولية.
وحت ��دد ه ��ذه الورقة ع�شرة جماالت رئي�سية حتظى باهتمام املفو�ضية يكون له ��ا دور فاعل ميكن �أن ت�ؤديه فيها.
وت�ؤمن املفو�ضية ب�أنَّ املبادرات مطلوبة يف هذه املجاالت و�أنَّ هذه املبادرات ب�إمكانها �أن ت�ؤدي �إىل ت�أثري �إيجابي.
وتتعل ��ق خط ��ة العمل الواردة يف ه ��ذه الورقة ب�صفة خا�ص ��ة باملواقف التي يكون فيها الالجئ ��ون عر�ضة ملخاطر
الإعادة ق�سر ًا �أو انتهاكات حقوق الإن�سان �أو ملوا�صلة حتركات تت�سم باملخاطرة:
-1

التعاون فيما بني ال�شركاء الرئي�سيني

-2

جتميع وحتليل البيانات

�	-3أنظمة دخول تراعى توفري احلماية
-4

ترتيبات اال�ستقبال

�	-5آليات حتديد ال�سمات والإحالة
-6

تنوع العمليات والإجراءات

-7

توفري حلول لالجئني

-8

مواجهة التحركات الثانوية

-9

ترتيبات العودة لغري الالجئني وخيارات الهجرة البديلة

 -10اال�سرتاتيجية الإعالمية
امل�صدرwww.unhcr.org/4688b4af2.html :

َمراجع ُمق َ
رت َحة
Global Migration Group. International Migration and Human Rights: Challenges and
Opportunities on the Threshold of the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human
.Rights. October 2008

ج ��اء هذا الدليل نتيجة للتع ��اون بني اجلهات الأع�ضاء يف الفريق العاملي املعن ��ي بالهجرة وهي :منظمة العمل
الدولي ��ة ،واملنظمة الدولية للهجرة ،ومفو�ضية الأمم املتحدة حلق ��وق الإن�سان ،وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة
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International Labour Office. The Asylum-Migration Nexus: Refugee Protection and Migration
Perspectives from ILO. 2001

     
     

www.unhcr.org/refworld/topic,4565c2251a,470a33e22,3f33797e6,0.html


     

http://publications.iom.int/bookstore/index.php?main_page=product_info&cPath=2_
8&products_id=198

ECRE European Council on Refugees and Exiles, December 2007, Defending Refugees’ Access
to Protection in Europe


 








  

www.ecre.org/files/Access.pdf
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.Mole, Nuala. Asylum and the European Convention on Human Rights. Council of Europe, 2007
اال�ضطراب ��ات ال�سيا�سية والإ�صالحات االقت�صادية وعدم اال�ستقرار االجتماعي واحلروب الأهلية كلها عوامل
�ساهمت يف التغيريات التي طر�أت على التدفقات املختلطة لالجئني املتجهة �إىل �أوروبا ويف داخلها على ال�سواء.
فالعدي ��د م ��ن الذين يحتاجون �إىل احلماية الدولية ُيرغمون على التما�سها يف �أوروبا وقد باتت الدول الأع�ضاء
املو�سع تواجه الآن �أي�ضا ظاهرة و�صول طالبي اللجوء.
اجلديدة يف جمل�س �أوروبا ّ
وتتن ��اول ه ��ذه الطبعة املن ّقحة املجموعة ال�ضخم ��ة من ال�سوابق الق�ضائية للمحكم ��ة الأوروبية حلقوق الإن�سان
الت ��ي بحثت فيها جوانب االت�ساق بني االتفاقية والتداب�ي�ر التي تتخذها الدول فيما يتعلق بجميع جوانب عملية
اللج ��وء .وتالحظ �أي�ض ًا دور احلماية الثانوية الت ��ي تو ّفرها �أجهزة �سرتا�سبورغ يف حماية من يتع ّر�ضون خلطر
املعامل ��ة املحظورة .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،تتناول الدرا�سة التط ��ورات املتزايدة الأهمية يف �أحكام قوانني االحتاد
الأوروبي يف هذا املجال ،وكذلك يف التدابري املتخذة يف �سياق التهديدات الإرهابية—التي ت�ؤثر �إىل حد كبري
على الظروف العملية والقوانني املتعلقة بالالجئني وطالبي اللجوء على ال�سواء.
http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2218
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عدم الإعادة ق�سر ًا

االعتب ��ار الرئي�س ��ي الذي ينبغي �أن يراعى يف التحقيق يف حاالت تهريب املهاجري ��ن �أو اتخاذ �إجراء قانوين ب�ش�أنها هو
مبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا.
وهناك نقطتان ينبغي �أن تو�ضعا يف االعتبار يف هذا ال�صدد .ف�أوال ،تفيد املادة  19من بروتوكول تهريب املهاجرين ب�أنَّ
مي�س بطلب اللج ��وء الذي يقدمه ذلك ال�شخ�ص .وثانيا ،ال ي�ؤدي تقدمي املهاجر امله َّرب
تهري ��ب �أيِّ �شخ�ص ال يجوز �أن َّ
طلبا م�شروعا للجوء ومنحه و�ضع الالجئ ح�سب الأ�صول �إىل تخفيف الطابع اجلنائي لأفعال مه ِّرب املهاجرين عندما
يكون قد ه ّرب ذلك ال�شخ�ص من �أجل جني مكا�سب مالية �أو مادية.
ويعني مبد أ� عدم الإعادة ق�سر ًا �أنه ال يجوز لأيِّ دولة �أن تعيد � َّأي �شخ�ص �إىل بلد تكون حياته فيه مهددة �إذا كانت هناك
�أ�سب ��اب وجيهة لالعتقاد ب�أنه �سيواجه خطر التع ّر�ض النتهاكات �أولية �أخرى حلقوق الإن�سان (مثل التعذيب �أو املعاملة
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية) .والدول ملزمة �أي�ضا ،فيما يتعلق بهذا املبد�أ ،ب�أن ت�ستق�صي ما �إذا كان من املمكن
�أن يتع ّر� ��ض الالجئ �إىل ذل ��ك اخلطر من خالل "الرتحيل املت�سل�سل" (ترحيل الالجئ م ��رة �أخرى �إىل دولة �أخرى �أو
دول �أخرى من البلد الذي ير�سل �إليه).
ومب ��د�أ ع ��دم الإعادة ق�سر ًا هو �أحد املب ��ادئ الأ�سا�سية يف القانون الدويل .ويرد مبد�أ ع ��دم الإعادة ق�سر ًا يف االتفاقية
املتعلقة مبركز الالجئني( )3وغريها من �صكوك حقوق الإن�سان .وتن�ص االتفاقية على ما يلي:
ال يج ��وز لأيِّ دول ��ة متعاقدة �أن تط ��رد الجئا �أو ترده ("تعيده ق�سرا") ب�أيِّ �صورة م ��ن ال�صور �إىل حدود الأقاليم
الت ��ي تك ��ون حياته �أو حريته مهددتني فيها ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية معينة �أو
ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية (الفقرة  1من املادة .)33
ولكنْ  ،ال ُي�سمح باالحتجاج بهذا املبد�أ "لأيِّ الجئ تتوفر دواع معقولة العتباره خطرا على �أمن البلد الذي يوجد فيه �أو
العتباره مي ّثل ،نظرا ل�سبق �صدور حكم نهائي عليه الرتكابه جرما ا�ستثنائي اخلطورة ،خطرا على جمتمع ذلك البلد"
(الفقرة  2من املادة .)33
مي�س ب�سائر احلقوق وااللتزامات �أو
وتن� ��ص املادة  19من بروتوكول تهري ��ب املهاجرين على �أنه لي�س يف الربوتوكول ما ّ
امل�س�ؤوليات للدول والأفراد مبقت�ضى القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون الإن�ساين وقوانني حقوق الإن�سان والالجئني.
وه ��ذا يعني �أنَّ دخول ال�شخ�ص على نحو غري قانوين ال ي�ؤث ��ر �سلبا على مطالبته باللجوء ،كما ينبغي ت�أويل الربوتوكول
على نحو ينطوي على التمييز جتاه الالجئني امله َّربني.
ويجب �أ َّال يغيب عن الذهن �أنَّ بع�ض املهاجرين امله َّربني يقدِّ مون طلبات جلوء م�شروعة ومينحون و�ضع الالجئني ح�سب
الأ�ص ��ول ،ولك ��نَّ ذلك ال يخ ِّفف الطاب ��ع اجلنائي لأفعال مه ِّرب ��ي املهاجرين عندما يه ِّرب ��ون املهاجرين جلني مكا�سب
( )3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،189الرقم .2545
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 والواقع �أنَّ ا�ستغاللهم للأ�شخا�ص الذين هم يف حاالت �ضعف ا�ستغالال ماليا قد ُيعترب ظرفا م�شدِّ دا.مالي ��ة �شخ�صي ��ة
.للعقوبة

َ َمراجع ُمق
رت َحة
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees. Refugee Protection and Human

.Trafficking: Selected Legal Reference Materials. First edition. 2008
www.unhcr.org/4986fd6b2.html

 املتعلق مبركز الالجئني1967  وبروتوكول �سنة1951 اتفاقية �سنة
www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

.يونيه ب�ش� ��أن ال�ضمانات الدنيا املتعلقة ب�إجراءات اللجوء/ حزيران20  قرار املجل�س امل�ؤرخ.االحت ��اد الأوروبي
.1996/9/19 ،C 274 ،اجلريدة الر�سمية
الغر� ��ض من هذا القرار هو �إر�ساء ال�ضمانات الدنيا املتعلق ��ة ب�إجراءات اللجوء يف الدول الأع�ضاء يف االحتاد
. املتعلق مبركز الالجئني1967  وبروتوكول �سنة1951 الأوروبي عمال مببادئ اتفاقية �سنة
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_
asylum_immigration/l33103_en.htm
Platform for International Cooperation on Undocumented Migration. Undocumented and
.Seriously Ill: Residence Permits for Medical Reasons in Europe. Brussels, 2009
www.medimmigrant.be/uploads/Undocumented%20and%20Seriously%20Ill%20Report%20
Picum.pdf
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ملحة عامة

تق� � ّدم الأداة  ،9الت ��ي حتم ��ل عن ��وان "منع تهري ��ب املهاجرين" ،ملح ��ة عامة عن الإج ��راءات الرامي ��ة �إىل منع تهريب
املهاجرين .وتنق�سم الأبواب اخلم�سة الأوىل على النحو التايل:
 :1-9يحدد مبادئ املنع الواردة يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين؛
 :2-9ي�شدد على احلاجة �إىل الت�صدي للأ�سباب اجلذرية لتهريب املهاجرين كجزء �ضروري من نهج �شامل
طويل الأجل ملنع هذه الظاهرة؛
 :3-9يناق�ش م�س�ألة توفري فر�ص الهجرة النظامية؛
 :4-9يعر�ض بع�ض النهج االبتكارية التي �صيغت ت�صديا لتهريب املهاجرين؛
 :5-9يناق�ش التدابري املطلوبة مبوجب برتوكول مكافحة تهريب املهاجرين لتوفري �أمن ومراقبة الوثائق.
وتتناول الأق�سام اخلم�سة الأخرية يف هذا الف�صل دور �إذكاء الوعي كو�سيلة ملنع املهاجرين من الوقوع يف �أيدي املهربني.
وتنق�سم هذه الأق�سام على النحو التايل:
 :6-9يقدم بع�ض الأمثلة على حمالت �إذكاء الوعي؛
 :7-9يقدم �إر�شادات ب�ش�أن ت�صميم ا�سرتاتيجية توا�صل لإذكاء الوعي؛
 :8-9ي�شدد على الدور الذي ميكن �أن ي�ؤديه جمع البيانات املوحد يف تعزيز الت�صدي لتهريب املهاجرين؛
 :9-9يق ��دم بع�ض الإر�شادات �إىل ال�صحفيني والعامل�ي�ن يف و�سائط الإعالم للنهو�ض بدورهم الهام يف منع
تهريب املهاجرين؛
 :10-9ي�س ّلط ال�ضوء على الدور الهام لل�شرطة يف احلد من جرمية تهريب املهاجرين وذلك بتوفري �إر�شادات
ب�ش�أن احلمالت الدعائية ملنع اجلرمية.
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  1-9مبادئ املنع يف بروتوكول
مكافحة تهريب املهاجرين
تتناول الأداتان  6و 7تدابري �إنفاذ القانون الرامية �إىل مكافحة تهريب املهاجرين .ولكن ال بد �أن ندرك �أنَّ تدابري �إنفاذ
القانون عاجزة لوحدها عن منع تهريب املهاجرين .فقد ي�ؤدي ت�شديد تدابري املراقبة على احلدود �إىل حتويل الدروب
�إىل �أماك ��ن �أخرى مما ق ��د يزيد من احتمال ا�ستخدام مهربي املهاجرين ل ��دروب حمفوفة بقدر �أكرب من املخاطر قد
تع ّر�ض حياة املهاجرين للهالك.
ف�إذا �أعيد املهاجرون بكل ب�ساطة من حيث �أتوا دون �أيِّ اعتبار للق�ضايا الأعم التي ت�سهم يف اتخاذ قرارهم بالهجرة،
ف�إنهم قد يحاولون بكل ب�ساطة معاودة الك ّرة .فهنالك عوامل دفع وجذب هامة جتعل من �شخ�ص ما مهاجر ًا مه َّرب ًا وال
بد من الت�صدي لكل هذه العوامل �إذا �أريد منع تهريب املهاجرين.
ويتعني على الدول الأطراف ،مبقت�ضى بروتوكول تهريب املهاجرين ،القيام مبا يلي:
تعزيز ال�ضوابط احلدودية (الفقرة  1من املادة )11
 اعتماد تدابري تتطلب من �شركات النقل التجارية الت أ� ّكد من �أنَّ كل الركاب يحملون وثائق ال�سفر ال�ضرورية،
وفر�ض جزاءات يف حاالت الإخالل (الفقرتان  3و 4من املادة )11
 احلر� ��ص عل ��ى �أن تك ��ون وثائق ال�سف ��ر والهوي ��ة ذات نوعية ي�صع ��ب معها حتويره ��ا �أو �إ�س ��اءة ا�ستعمالها
الفقرة (�أ) من املادة )12
 احلر� ��ص على �أمن وثائق ال�سف ��ر بحيث ال ميكن �إ�صدارها ب�صورة غري م�شروع ��ة (الفقرة (ب) من املادة
)12
 توف�ي�ر �أو تعزي ��ز التدريب ملن ��ع تهريب املهاجري ��ن و�ضمان املعامل ��ة الإن�سانية للمهاجري ��ن الذين تع ّر�ضوا
للتهريب (الفقرة  1من املادة )14
 توف�ي�ر �أو تعزيز حمالت �إعالمية عن الطابع الإجرام ��ي لتهريب املهاجرين وخماطره (الفقرتان  1و 2من
املادة )15
ترويج �أو تعزيز برامج التنمية ملكافحة الأ�سباب اجلذرية لتهريب املهاجرين (الفقرة  3من املادة .)15

َمرجعان ُمق َ
رت َحان

اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول تهريب املهاجرين
ميك ��ن ِّ
االطالع على ن�ص ��ي اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع�ب�ر الوطنية وبروتوكول مكافحة
تهري ��ب املهاجري ��ن عن طريق الرب والبحر واجلو املك ّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية يف املوقع التايل.www.unodc.org :
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الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت
امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقي ��ة وبروتوكوالته ��ا ،وكذلك امل�سائل الت ��ي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وه ��ي تقدم يف الوقت ذاته
جمموع ��ة من اخليارات والأمثل ��ة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تق ّدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

  2-9الت�صدي للأ�سباب اجلذرية
لتهريب املهاجرين

بروتوكول تهريب املهاجرين
تن�ص الفقرة  3من املادة  15من بروتوكول تهريب املهاجرين على ما يلي:
 -3ت ��ر ّوج كل دول ��ة طرف �أو تعزِّ ز ،ح�سب االقت�ض ��اء ،الربامج الإمنائية والتعاون عل ��ى ال�صعيد الوطني والإقليمي
وال ��دويل ،مع مراع ��اة الواقع االجتماعي-االقت�ص ��ادي للهجرة ،و�إيالء اهتم ��ام خا�ص للمناط ��ق ال�ضعيفة اقت�صاديا
واجتماعيا ،من �أجل مكافحة الأ�سباب االجتماعية-االقت�صادية اجلذرية لتهريب املهاجرين ،مثل الفقر والتخ ّلف.

وملزيد من املعلومات العامة عن الأ�سباب اجلذرية للهجرة ،انظر الأداة .2-1
�إنَّ التحدي ،من منظور العدالة اجلنائية ،يكمن يف تفكيك �شبكات تهريب املهاجرين ومعاجلة الأو�ضاع التي تتيح لها �أن
تزدهر ،مع احلر�ص يف الوقت نف�سه على حماية حقوق املهاجرين امله ّربني .وما مل تُف َّكك اجلماعات الإجرامية املنظمة
التي تقوم بتهريب املهاجرين ،ف�إنَّ ه�ؤالء امله ّربني �سيوا�صلون ن�شاطهم وي�سارعون �إىل تكييف طرائقهم ودروبهم ح�سب
تغ�ي�ر الظروف ،من قبي ��ل حت�سني مراقبة احلدود �أو التغيريات يف نظم �إ�صدار ت�أ�ش�ي�رات ال�سفر .وكذلك ف�إنَّ اجلهود
التي تر ّكز بالدرجة الأوىل على تعزيز مراقبة احلدود غالبا ما ت�ؤدي �إىل زيادة الطلب على م�ساعدة امله ّربني من �أجل
الدخ ��ول �إىل البل ��دان ب�صورة غري قانونية .وهذا يربز احلاجة ال�ضرورية لتكملة عمليات مراقبة احلدود بزيادة جهود
�إنف ��اذ القانون لتفكيك ال�شب ��كات ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين يف البلدان الأ�صلية ويف بلدان العبور ،وبتعزيز التعاون
يف �إنفاذ القانون الدويل بني بلدان املق�صد وبلدان العبور والبلدان الأ�صلية.
و�إذ يعرتف بروتوكول تهريب املهاجرين ب�أنَّ واحدا من الأ�سباب اجلذرية لتهريب املهاجرين هو رغبة النا�س يف الهجرة
هرب ًا من ظروف مثل الفقر �أو الظلم وبحثا عن �أحوال معي�شة �أف�ضل ،ف�إنه يطلب ،يف الفقرة  3من املادة  ،15ترويج �أو
تعزيز برامج التنمية و�ضمان احلكم الر�شيد من �أجل الت�صدي للأ�سباب االجتماعية-االقت�صادية لتهريب املهاجرين.
ويخاط ��ر الكث�ي�ر من النا�س بحياتهم يف �سبيل الهجرة ب�سبب انعدام الفر�ص التي تبقيهم يف �أوطانهم .وهذا دليل على
�أنَّ برام ��ج التنمية مل�سان ��دة البلدان الأ�صلية جزء �ضروري من نهج طويل الأجل ينبغي و�ضعه لوقف تهريب املهاجرين.
وينبغي ،يف الأجلني الق�صري واملتو�سط� ،إدارة عملية الهجرة وت�سخريها بحيث ت�ساعد على حتقيق هذا الهدف الطويل
الأجل.
وقد تعني النهوج الف ّعالة والتكميلية للهجرة والتنمية �أنَّ ل�سيا�سات الهجرة �آثارا �إيجابية على التنمية والعك�س بالعك�س.
وميكن حتقيق مكا�سب هامة يف جمال التنمية الب�شرية باحلد من احلواجز �أمام تنقل النا�س وحت�سني معاملة املتنقلني
مبا يعود باملنفعة على املهاجرين واملجتمعات والبلدان.
5
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وق ��د ي�شم ��ل �إ�صالح �سيا�سات الهجرة العوامل التالية :تو�سيع قنوات الدخ ��ول القائمة لتمكني هجرة املزيد من النا�س؛
و�ضم ��ان احلق ��وق الأ�سا�سي ��ة للمهاجرين؛ وتخفي�ض تكالي ��ف الهجرة؛ و�إيج ��اد حلول تعود بالنفع عل ��ى جمتمعات بلد
املق�صد وعلى املهاجرين الذين ت�ستقبلهم يف �آن واحد؛ وتي�سري حركة النا�س داخل بلدانهم؛ وت�ضمني �ش�ؤون الهجرة يف
ا�سرتاتيجيات التنمية الوطنية .وكلها عوامل تنطوي على �إ�سهامات هامة وتكميلية يف التنمية الب�شرية.
امل�صدر :برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .تقرير التنمية الب�شرية لعام " ،2009التغ ّلب على احلواجز :قابلية التنقل الب�شري والتنمية" .وهو
متاح يف املوقع التايل.http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/ :

خف�ض العر�ض والطلب

هنال ��ك العدي ��د من عوامل الدفع واجلذب التي تت�سبب يف تهريب املهاجرين .وبدوام هذه العوامل يدوم هذا التهريب.
ومن ثم يتعني ا�ستحداث نهج ترمي �إىل خف�ض عر�ض خدمات التهريب والطلب عليها.

خف�ض العر�ض :الرتكيز على املهربني
هنالك بع�ض اال�سرتاتيجيات التي ميكن الأخذ بها خلف�ض خدمات تهريب املهاجرين املعرو�ضة ،ومنها:
 موا�صلة جهود منع التهريب :وهي ت�ؤدي �إىل مالحقة بع�ض مه ّربي املهاجرين ق�ضائيا و�سجنهم ،مبن فيهم
منظـِّم ��و عمليات التهريب على �أعلى امل�ستويات .وقد يعني انخفا� ��ض م�ستوى التنمية �أنَّ النا�س ُي�ستدرجون
�إىل الوق ��وع يف �أيدي جماع ��ات التهريب الإجرامية .وتك ��ون املالحقة الق�ضائي ��ة للأ�شخا�ص يف امل�ستويات
الدنيا يف هذه اجلماعات نقطة البداية ،ولكن هنالك الكثريين غريهم ممن ي�ستطيعون �أن يحلوا حملهم.
وم ��ن العنا�صر احلا�سمة يف مكافحة تهري ��ب املهاجرين تفكيك �شبكات التهريب وتقدمي �أهم منظميها �إىل
العدالة.
ت�شديد العقوبات على مه ّربي املهاجرين كو�سيلة من و�سائل الردع
 تعطيل �أن�شطة ع�صابات التهريب العاملة على ال�ساحل ويف عر�ض البحر :و�أف�ضل طريقة لتحقيق ذلك هي
ا�سته ��داف منظم ��ي هذه الع�صابات على �أعل ��ى امل�ستويات .غري �أنَّ هذه املهمة م ��ن �أ�صعب التحديات �أمام
�أجه ��زة �إنفاذ القانون .وي� ��ؤدي ازدياد الطابع الالمركزي لهذه ال�شب ��كات �إىل عدم تداعي هياكلها مبجرد
اعرتا�ض �أجهزة �إنفاذ القانون واحدا من �أقطاب ال�شبكة .فتحطيم ال�شبكات عملية م�ستمرة.
التعاون الدويل ذو �أهمية حيوية يف جناح �إجراءات مالحقة املجرمني يف عر�ض البحر

خف�ض الطلب :الرتكيز على املهاجرين يف البلدان الأ�صلية وعلى من ي�سعى للح�صول على العمالة الرخي�صة يف بلدان
املق�صد
�أوال ،من ال�ضروري فهم العوامل العديدة التي تدفع بالنا�س �إىل الهجرة:
ت�شمل عوامل الدفع الفقر و�ض�آلة الفر�ص واال�ضطهاد �أو القالقل الأهلية وتدهور البيئة يف البلدان الأ�صلية
 ت�شم ��ل عوامل اجلذب الت�صور ب� ��أنَّ الفر�ص االقت�صادية وفرية وم�ستوى املعي�ش ��ة مرتفع والو�ضع ال�سيا�سي
م�ستقر يف بلدان املق�صد.
ف� ��إذا تع ّذر على النا�س الهجرة ب�ص ��ورة قانونية ،و�إذا كانوا م�صممني عليها �أو يف �أم�س احلاجة �إليها ،ف�إنهم �سيلج�أون
�إىل امله ّرب�ي�ن .وعوامل الدف ��ع واجلذب الآنفة الذكر دوافع قوية ،ويعني طابعه ��ا املتوطن يف بع�ض البلدان واملناطق يف
الع ��امل �أنَّ م ��ن الع�سري مكافحته ��ا .ومع ذلك ،هنالك بع�ض املبادرات التي حتاول تقومي ه ��ذه العوامل .فقد و�ضع مثال
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العدي ��د م ��ن الربامج الت ��ي تو ّفر املعونة للبل ��دان الأ�صلية لكي تعالج بع� ��ض الأ�سباب اجلذرية للهجرة غ�ي�ر القانونية.
وتت�ض ّم ��ن هذه الربامج املعونة لتي�س�ي�ر التنمية االقت�صادية وتقدمي التدريب والتوعي ��ة يف املجتمعات املحلية للتخفيف
من عوامل احلرمان.
امل�ص ��درTailby, Rebecca. People Smuggling: Recent Trends and Changing Responses. Paper presented at the 4th National :
Outlook Symposium on Crime in Australia, New Crimes or New Responses. Canberra: Australian Institute of Criminology, 2001.
Available from www.aic.gov.au/events/aic%20upcoming%20events/2001/~/media/conferences/outlook4/tailby.ashx

ممار�سة واعدة

هجرة عدد من �أهايل فيجي للقيام ب�أعمال على درجة عالية من املهارة يف �أ�سرتاليا

هنال ��ك جمموع ��ة من الأدلة ت�شري �إىل الآثار الإيجابية للهجرة على التنمية الب�شرية ،من ذلك مثال زيادة دخل الأ�سرة
املعي�شي ��ة وحت�سني �إمكانية احل�ص ��ول على التعليم واخلدمات ال�صحي ��ة .وهنالك �أدلة �أي�ضا ت�ش�ي�ر �إىل �أنَّ با�ستطاعة
الهج ��رة متكني اجلماعات املحرومة ع ��ادة ،وخ�صو�صا الن�ساء .ويف الوقت ذاته ،ثمة خماط ��ر تتهدد التنمية الب�شرية
�أي�ض ��ا عندم ��ا تكون الهج ��رة رد فعل �إزاء التهدي ��د واحلرمان من االختي ��ار ،وعندما تكون الفر� ��ص االعتيادية للتنقل
مقيدة.
وم ��ن املمار�س ��ات الواعدة يف ما يتعلق بالت�أثري الإيجاب ��ي لفر�ص الهجرة على التنمية الب�شري ��ة هجرة عدد من �أهايل
فيج ��ي للقي ��ام ب�أعمال على درجة عالية من املهارة يف �أ�سرتاليا ،وم ��ا جنم عنها من حتفيز على متابعة الدرا�سة العليا
يف فيجي.
امل�ص ��در :برنام ��ج الأمم املتحدة الإمنائ ��ي .تقرير التنمية الب�شرية لع ��ام " .2009التغلب على احلواجز :قابلية التنق ��ل الب�شري والتنمية".
نيويورك .2009 ،وهو متاح يف املوقع التايل.http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009 :

َم َراجع ُمقترَ َ حة
Commission of the European Communities. Migration and development: some concrete
orientations. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament,
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 1
.September 2005. COM(2005) 390

تقدمت املفو�ضية ببع�ض املبادرات اجلديدة لتح�سني �أثر الهجرة على التنمية .وقد و�ضعت حزمة من التدابري
العملية ب�ش�أن موا�ضيع �شتى ،وهي:
ت�سهيل التحويالت املالية
النهو�ض بدور املغرتبني يف الدول الأع�ضاء كجهات فاعلة يف تنمية الوطن الأم
ت�شجيع الهجرة "الدائرية" والعودة �إىل البلد الأ�صلي
تخفيف الآثار ال�سلبية لهجرة الكفاءات
ِّ
ولالطالع على الوثيقة ب�أكملها ،يرجى زيارة املوقع التايلhttp://europa.eu/legislation_summaries/ :
.development/sectoral_development_policies/l14166_en.htm
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European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the
Member States of the European Union (Frontex), Risk Analysis Unit. The impact of the global

.economic crisis on illegal migration to the EU. Warsaw, 2009
www.frontex.europa.eu/gfx/frontex/files/justyna/frontex_raport.pdf

احلوار الرفيع امل�ستوى ب�ش�أن الهجرة والتنمية

ج ��رى احل ��وار الرفي ��ع امل�ستوى ب�ش�أن الهج ��رة الدولية والتنمية يف مق ��ر الأمم املتحدة بنيوي ��ورك يومي  14و15
�أيلول�/سبتمرب  .2006وكان الغر�ض من احلوار الرفيع امل�ستوى مناق�شة اجلوانب املتعددة الأبعاد للهجرة الدولية
والتنمي ��ة للوق ��وف على ال�سب ��ل والو�سائل املالئمة لزي ��ادة منافع التنمي ��ة �إىل احلد الأق�ص ��ى ولتخفي�ض �آثارها
ال�سلبي ��ة �إىل احل ��د الأدنى .وعالوة عل ��ى ذلك ،ركز احلوار الرفيع امل�ستوى على ق�ضاي ��ا ال�سيا�سة العامة ،مبا يف
ذلك التحدي الذي يتمثل يف بلوغ الأهداف الإمنائية املتفق عليها دوليا ،مبا فيها الأهداف الإمنائية للألفية.
وملزيد من املعلومات عن احلوار الرفيع امل�ستوى ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.un.org/esa/population/migration/hld/index.html

معهد �سيا�سات الهجرة .دليل احلواالت املالية العاملية.
احلواالت املالية هي واحدة من �أكرث الروابط امللمو�سة بني الهجرة والتنمية .فقد بلغ جمموع تدفقات احلواالت
امل�سجل ��ة ر�سمي ًا �أكرث م ��ن  280بليون دوالر �أمريكي على نطاق العامل يف ع ��ام � ،2006أر�سل زهاء ثالثة
املالي ��ة ّ
ً
�أرب ��اع منه ��ا �إىل البلدان النامي ��ة .ويف  22بلدا ،بلغت هذه احل ��واالت �أكرث من  10يف املائة م ��ن الناجت املحلي
الإجمايل يف عام 2006؛ ويف �ستة بلدان بلغت �أكرث من  20يف املائة من هذا الناجت.
ويظه ��ر دليل احل ��واالت املالية العاملية اجتاهات و�أمناط احلواالت على نط ��اق العامل ،ويف �ست مناطق ،و�أكرب
البلدان امل�ستفيدة منها من حيث احلجم والن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل.
www.migrationinformation.org/DataHub/remittances.cfm
Agunias, Dovelyn, ed. Closing the Distance: How Governments Strengthen Ties with Their

.Diasporas. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2009
ي�ستك�ش ��ف ه ��ذا الكتاب كيف عمدت حكومات البلدان النامية �إىل �إ�ضف ��اء ال�صبغة امل�ؤ�س�سية على الروابط مع
املهاجري ��ن و�أوالدهم و�أحفادهم .وهو يقدم ت�صنيفا مل ي�سب ��ق له مثيل عن  45م�ؤ�س�سة تهتم بجاليات ال�شتات
يف  30بلدا ناميا ،وي�ستك�شف �أن�شطتها و�أهدافها .كما يقدم ر�ؤى هامة من جانب ممار�سني من الفلبني ومايل
واملك�سيك.
Agunias, Dovelyn, and Newland, Kathleen. How can circular migration and sustainable
return serve as development tools? Background paper for the Global Forum on Migration
and Development. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2007. Available from www.
.migrationpolicy.org/research/MPI-GlobalForum_circularmigration.pdf
Newland, Kathleen. Can migrants, countries of origin and countries of destination all win from
circular migration? Paper prepared for the Civil Society Day of the Global Forum on Migration

الأداة  -9منع تهريب املهاجرين

and Development. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2007. Available from www.

.migrationpolicy.org/research/MPI-GlobalForum_circularmigration_CivilSocietyDay.pdf
Newland, Kathleen, and others. Learning by Doing: Experiences of Circular Migration, Insight,
Program on Migrants, Migration, and Development. Washington, D.C.: Migration Policy
.Institute, 2008. Available from www.migrationpolicy.org/pubs/Insight-IGC-Sept08.pdf

يتجه مق ّررو ال�سيا�سات ب�شكل متزايد �إىل النظر فيما �إذا كان من املمكن للهجرة الدائرية �أن تزيد احتماالت
تقا�سم البلدان الأ�صلية وبلدان املق�صد وكذلك املهاجرين �أنف�سهم املكا�سب املحققة بف�ضل تنقالت الأ�شخا�ص
عاملي ��ا .وتدر�س جمل ��ة "�إن�سايت" التي ي�صدرها معهد �سيا�سات الهجرة �سج ��ل الهجرة الدائرية� ،سواء ن�ش�أت
ب�صورة طبيعية �أم اتخذت احلكومات �إجراءات لت�شجيعها.
Ratha, Dilip. Leveraging Remittances for Development, Policy Brief, Program on Migrants,
Migration, and Development. Washington, D.C.: Migration Policy Institute, 2007. Available
.from www.migrationpolicy.org/pubs/MigDevPB_062507.pdf

يف ع ��ام  ،2006بلغت احل ��واالت املالية امل�سجلة التي �أر�سله ��ا املهاجرون من البلدان النامي ��ة �إىل ذويهم 206
بالي�ي�ن دوالر� ،أي �أكرث من �ضعف امل�ستوى ال ��ذي بلغته يف عام  .2001ويعتقد �أنَّ احلجم الفعلي للحواالت ،مبا
فيها التدفقات غري امل�سجلة من خالل القنوات الر�سمية وغري الر�سمية� ،أكرب من ذلك .وتالحظ الورقة تزايد
�أهمي ��ة احلواالت و�أثرها عل ��ى التنمية وتر�سم برنامج حواالت دولية من �أربعة �أج ��زاء ي�شمل الر�صد والتحليل
والإ�سقاط؛ ونظم الدفع بالتجزئة؛ و�إتاحة اخلدمات امل�صرفية للأفراد �أو الأ�سر املعي�شية؛ وا�ستغالل احلواالت
للنفاذ �إىل �سوق ر�أ�س املال من جانب امل�ؤ�س�سات املالية �أو البلدان.
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  3-9توفري البدائل :الهجرة
النظامية
ال تقت�ص ��ر بدائ ��ل الهجرة غري النظامية على توف�ي�ر فر�ص البقاء يف الوطن فح�سب و�إمنا ت�شم ��ل �أي�ضا فر�ص الهجرة
القانونية .وهنالك عدة مناذج يف هذا ال�صدد .وال بد من الت�أكيد على �أنَّ توفري فر�ص الهجرة القانونية ال يق�صد منه
�أن يح ��ل حمل النهج الرامية �إىل مكافحة تهريب املهاجرين ،و�إمنا �أن يكون جزء ًا من نهج متما�سك يرمي �إىل معاجلة
الأ�سب ��اب اجلذرية لتهريب املهاجرين ،وحماية الأفراد واملجتمعات يف البلدان الأ�صلية وبلدان العبور وبلدان املق�صد،
وتقدمي مهربي املهاجرين �إىل العدالة.

ممار�سة واعدة
 .Commission of the European Communities. Policy plan on legal migrationخط ��اب م ��ن مفو�ضية املجل�س
والربمل ��ان الأوروبي واللجن ��ة الأوروبية االقت�صادية واالجتماعي ��ة وجلنة املناطق .بروك�سل 21 ،كان ��ون الأول/دي�سمرب
. 2005COM(2005) 669
تقرتح املفو�ضية الأوروبية �سل�سلة من املبادرات الت�شريعية والتنفيذية تتناول الهجرة القانونية ،وذلك يف �أربعة جماالت
متكامل ��ة م ��ن ال�سيا�س ��ة العامة .ومن �أكرث ما ي�سرتع ��ي االنتباه �أنها تو�ص ��ي بو�ضع توجيه �إط ��اري للحفاظ على حقوق
جميع رعايا البلدان من خارج االحتاد الأوروبي الذين يعملون ب�صورة قانونية .كما �أنها تخطط لو�ضع �أربعة توجيهات
متكامل ��ة لت�شم ��ل دخول و�إقامة بع�ض فئ ��ات الرعايا املذكورين ،وه ��ي حتديدا العمال امل�ؤهلون ت�أهي�ل�ا عاليا ،والعمال
املو�سميون ،والعاملون املنقولون يف �إطار م�ؤ�س�سة جتارية ،واملتدربون الذين يتلقون �أجرا.
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/

.free_movement_of_persons_asylum_immigration/l14507_en.htm

ال�شبكة الأوروبية للعمالة واحلراك الوظيفي

ت�سهم هذه ال�شبكة يف �إيجاد �سوق �أوروبية للعمل يف متناول اجلميع من خالل تبادل �إعالنات ال�شواغر وطلبات التقدم
مللئها على ال�صعيد الدويل والأقاليمي وعرب احلدود وتبادل املعلومات عن ظروف املعي�شة واكت�ساب امل�ؤهالت.
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/
community_employment_policies/c10527_en.htm

امل�ؤمتر الإقليمي ب�ش�أن حماية الالجئني والهجرة الدولية يف غرب �أفريقيا
داكار 13 ،و 14ت�شرين الثاين/نوفمرب 2008
تعزيز الهجرة القانونية :هل ثمة بدائل تغني عن خماطر الهجرة غري النظامية؟
ازدادت الهجرة غري النظامية من غرب �أفريقيا زيادة كبرية يف ال�سنوات الأخرية و�أ�صبحت حتديا رئي�سيا يواجه دول
غرب �أفريقيا .ويف امل�ؤمتر الإقليمي� ،أق ّر عموما ب�أنَّ ال�صورة ال�سلبية للمهاجرين ،وللمهاجرين غري النظاميني ب�صفة
10
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خا�ص ��ة ،غالبا ما ت�ؤدي �إىل ت�ص ��ورات �سلبية و�إىل تقل�ص الدعم اجلماهريي وال�سيا�س ��ي حلماية الالجئني و�سيا�سات
الهجرة على ال�سواء .ولذلك ارتئي �أنَّ ال�سعي �إىل �إزالة الو�صمة املقرتنة باملهاجرين غري النظاميني يف اخلطاب العام
عن�صر هام يف هذا ال�ش�أن.

الهجرة القانونية داخل اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
الح ��ظ امل�شارك ��ون �أنَّ من �ش� ��أن زيادة فر�ص هج ��رة العمالة القانوني ��ة �أن ت�ساعد يف تقلي�ص الهج ��رة غري النظامية،
وناق�ش ��وا م� أس�ل ��ة زيادة هذه الفر�ص يف غرب �أفريقيا وخارجها ،وال �سيما م ��ن خالل زيادة ا�ستخدام الأطر والعمليات
الإقليمية القائمة مثل بروتوكوالت حرية التنقل داخل اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا .و�أق ّر عموما ب�أنَّ �إطار
اجلماع ��ة يو ّف ��ر طائفة من الإمكانيات يف املنطقة من �أجل هجرة �إقليمية م�أمونة وقانونية وحترتم حقوق الإن�سان وب�أنَّ
هذه الإمكانيات مل ت�ستك�شف مبا فيه الكفاية ويتعني تعزيزها.

الهجرة القانونية خارج منطقة اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا
نوق�ش ��ت �أي�ض ��ا م�س�ألة الهجرة م ��ن غرب �أفريقيا �إىل �شمال �أفريقي ��ا و�إىل �أوروبا و�أق ّر امل�شارك ��ون باحلاجة �إىل �إقامة
وتعزي ��ز �ش ��راكات تقوم على التع ��اون واالحرتام املتبادل م ��ن �أجل تقا�سم امل�س�ؤولي ��ات بني البلدان املعني ��ة �أو املت�أ ّثرة
بحركات الهجرة� ،سواء تعلق الأمر بالبلدان الأ�صلية �أو بلدان العبور �أو املق�صد .و�إىل جانب الت�أكيد على �ضرورة و�ضع
�سيا�س ��ة م�شرتكة ومتما�سك ��ة للجماعة االقت�صادية لدول غ ��رب �أفريقيا حيال االحتاد الأوروبي ،ح ��ث امل�شاركون على
الرتويج لعقد اتفاقات ومذ ّكرات تفاهم ثنائية لهجرة العمالة وذلك لت�سهيل الهجرة امل�شروعة بني بلدان غرب �أفريقيا
والدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
وذك ��ر امل�شاركون ،كمثال عل ��ى �أف�ضل املمار�سات� ،إن�شاء املرك ��ز الإقليمي ملعلومات الهجرة يف م ��ايل ومركز معلومات
الهجرة يف الر�أ�س الأخ�ضر ،بتمويل من االحتاد الأوروبي.

ا�ستنتاجات امل�ؤمتر الإقليمي
كانت ا�ستنتاجات املومتر الإقليمي كما يلي:
ت�شجع الدول الأع�ضاء يف اجلماعة على مواءمة ت�شريعاتها و�سيا�ساتها الوطنية يف جمال الهجرة.
َّ
 ينبغي مل�ؤ�س�سات اجلماعة �أن ت�ضع �آليات لت�سهيل االعرتاف ب�شهادات وم�ؤهالت العمال املهاجرين يف جميع
الدول الأع�ضاء يف اجلماعة.
 ت�شج ��ع الهي ��اكل الوطنية املعني ��ة مب�سائل الهجرة القانونية عل ��ى تعزيز ما لديها من �آلي ��ات تن�سيق وتبادل
َّ
للمعلوم ��ات .وينبغ ��ي تو�سيع نطاق العالق ��ات مع اجلهات الفاعلة مث ��ل نقابات الع ّمال وغ ��رف التجارة يف
البلدان الأ�صلية وبلدان املق�صد ،بغية �ضمان امل�ساواة يف املعاملة بني العمال املهاجرين واملواطنني.
 ينبغ ��ي تعزيز احل ��وار والتعاون بني البل ��دان الأ�صلية وبلدان العب ��ور وبلدان املق�صد ،كم ��ا ينبغي النهو�ض
باالتفاقات الثنائية بغية ت�سهيل الهجرة القانونية.
 ينبغي ت�شجيع الدول الأع�ضاء يف اجلماعة ،بدعم من اجلهات الفاعلة املعنية ،على �أن تقيم مراكز معلومات
للهجرة لإعالم املهاجرين بفر�ص الهجرة القانونية وكذلك بظروف العمل واملعي�شة يف بلدان املق�صد.
 ينبغي ت�شجيع الدول الأع�ضاء يف اجلماعة على �أن تتخذ اخلطوات الالزمة ملنع هجرة الكفاءات من البلدان
الأ�صلية و�أن تكفل للعمال ذوي املهارات املحدودة اال�ستفادة من خطط هجرة العمالة القانونية.
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 ينبغ ��ي ت�شجيع الدول الأع�ضاء يف اجلماعة على �أن ت�شرك ال�شركاء االجتماعيني ومنظمات املجتمع املدين
وغريهم ��ا من اجلهات الفاعلة الرئي�سية (مثل الأمهات والأطباء التقليديني املحليني وغريهم) يف ت�صميم
وتنفيذ �سيا�سات هجرة العمالة الأقاليمية.
وملزيد من املعلومات عن امل�ؤمتر الإقليمي ونتائجه ،يرجى زيارة املوقع التايلwww.unhcr.org/4a27be466.html :

ت�أ�شريات العمل لفرتة م�ؤقتة يف �إ�سبانيا

يف عام  ،2007و�ضعت حكومتا �إ�سبانيا وال�سنغال برناجما ميكن مبوجبه الدخول ب�صورة قانونية �إىل �إ�سبانيا واحل�صول
عل ��ى ت�صريح بالعم ��ل ملدة �سنة واحدة مينح لنخبة من الأ�شخا�ص من ال�سنغ ��ال ،وذلك �سعيا �إىل ثنيهم عن املخاطرة
بحياتهم يف البحر.
Burnett, Victoria. To curb illegal migration, Spain offers a legal route. The New York Times, 11 August
.2007. Available from www.nytimes.com/2007/08/11/world/europe/11spain.html?_r=1&fta=y

وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.workpermit.com/news/2006_10_11/eu/spain_senegal_promote_migration_policy.htm

َم َراجع ُمقترَ َ حة
برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائي .تقرير التنمية الب�شري ��ة لعام " .2009التغلب على احلواج ��ز :قابلية التنقل
الب�شري والتنمية" ،نيويورك.2009 ،
يو�ص ��ي برنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف تقرير التنمية الب�شرية ال ��ذي �أ�صدره م� ّؤخر ًا ب�ش�أن تنقل الأ�شخا�ص
والتنمية مبا يلي:
تو�سي ��ع نط ��اق خطط العمل املو�سمي احلقيق ��ي يف قطاعات مثل الزراعة وال�سياحة .فق ��د �أثبتت هذه اخلطط
جناحه ��ا يف خمتل ��ف البلدان .وينبغي �أن ت�شارك يف هذه اخلطط ،وفق ًا مل ��ا تفيده �أف�ضل املمار�سات ،النقابات
و�أرب ��اب العم ��ل� ،إىل جانب حكومات بلدان املق�ص ��د والبلدان الأ�صلية ،وال �سيم ��ا يف ت�صميم وتنفيذ �ضمانات
الأج ��ور الأ�سا�سي ��ة ومعايري ال�صح ��ة وال�سالمة والأحكام املتعلق ��ة بالزيارات املتكررة كما ه ��و احلال بالن�سبة
لنيوزيلندا مثال.
زي ��ادة عدد الت�أ�شريات لذوي املهارات املحدودة ،رهنا بالطلب املحلي .وتفيد التجربة ب�أنَّ املمار�سات الف�ضلى
يف ه ��ذا ال�ش� ��أن ت�شمل ما يلي :كفالة حق املهاجر يف العمل ل ��دى رب عمل �آخر (مفهوم �إمكانية التنقل) ،ومنح
املهاجر احلق يف التق ّدم بطلب لتمديد �إقامته وحتديد �سبل احل�صول يف نهاية املطاف على �إقامة دائمة ،وو�ضع
�أحكام لت�سهيل زيارات الوطن �أثناء فرتة الت�أ�شرية ،وال�سماح بنقل تعوي�ضات ال�ضمان االجتماعي املرتاكمة.
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/
International Labour Office, International Organization for Migration and Organization for
Security and Co-operation in Europe. Handbook on Establishing Effective Labour Migration
.Policies in Countries of Origin and Destination. Geneva, 2006

يرم ��ي الدلي ��ل �إىل م�ساعدة ال ��دول يف جهودها لو�ضع ُن ُه ��ج �سيا�ساتية وحلول وتدابري عملي ��ة جديدة من �أجل
حت�سني �إدارة هجرة العمالة يف البلدان الأ�صلية ويف بلدان املق�صد.
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وقد �أعد بالدرجة الأوىل ل�صانعي القرارات واملمار�سني يف الدول الأع�ضاء يف منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
ويف البل ��دان الت ��ي تخدمها املنظمة الدولية للهج ��رة ومكتب العمل الدويل .وهو يحل ��ل ال�سيا�سات واملمار�سات
الفعالة وي�ستند �إىل �أمثلة من دول �أع�ضاء م�شاركة يف منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ومن بلدان �أخرى لديها
جتربة طويلة يف هذا امليدان .وهو متاح يف املوقع التايل:
.www.osce.org/publications/eea/2006/05/19187_620_en.pdf

برنامج الهجرة يف اجلنوب الأفريقي

م ��ن التحدي ��ات احلا�سمة الت ��ي تواجه �أفريقي ��ا كيفية ت�سخ�ي�ر �إمكانات الهج ��رة الداخلية والدولي ��ة ل�صالح
التنمية .وبرنامج الهجرة يف اجلنوب الأفريقي �شبكة دولية من املنظمات ت�أ�س�ست يف عام  1996لزيادة الوعي
بالرواب ��ط القائمة بني الهج ��رة والتنمية يف اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريق ��ي .وي�ضطلع الربنامج ب�إجراء
بح ��وث تطبيقي ��ة تتناول م�سائل الهج ��رة والتنمية ،وي�سدي امل�ش ��ورة يف جمال ال�سيا�سة العام ��ة ويوفر الدراية
الفني ��ة ويق ��دم التدريب يف جمال �سيا�سة الهجرة و�إدارتها ويقوم بحم�ل�ات توعية عامة ب�ش�أن امل�سائل املت�صلة
بالهجرة.
www.queensu.ca/samp
Demetrios G. Papademetriou. The Global Struggle with Illegal Migration: No End in Sight,
.Migration Policy Institute, 1 September 2005

وهو متاح يف املوقع التايل.www.migrationinformation.org/Usfocus/display.cfm?ID=336 :

يدع ��و بابادمييرتيو يف م�ؤلف ��ه هذا ،يف �إطار دفاعه عن اتباع نهج متكام ��ل يف الت�صدي لتحديات الهجرة غري
النظامية� ،إىل ما يلي:
�أن تو�سع احلكومات نطاق خمتلف قنوات الهجرة القانونية وتعمقها
 �أن تعمد احلكومات ب�صورة منهجية ومنتظمة �إىل مراجعة تدابري املراقبة الداخلية بهدف تقلي�ص
فر�ص اال�ستقرار �أمام املهاجرين غري القانونيني
�أن تغري احلكومات املهاجرين غري النظاميني بالك�شف عن هويتهم لل�سلطات املعنية
 مراجعة تدابري الدولة يف مراقبة احلدود مرارا بحيث تقت�صر على امل�ضي يف اال�ستثمارات املنطقية
التي حتقق النتائج
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كثريا ما تتطلب امل�شاكل املعقدة حلوال ابتكارية .ففي �آذار/مار�س  ،2006دعا املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
�إىل عق ��د حلق ��ة عم ��ل دولية يف فيينا حت ��ت رعاية �شبكة مراك ��ز االمتياز التابع ��ة مل�ؤ�س�سة الهج ��رة الدولية واالندماج
والتما�س ��ك االجتماعي ،والتم�س تق ��دمي �أبحاث الغر�ض املحدد منها هو مو�ضوع النه ��ج اجلديدة والبديلة واالبتكارية
لإدارة الهجرة .وفيما يلي جمموعة خمتارة من بع�ض النهج االبتكارية الأحد ع�شر التي طرحت �أثناء حلقة العمل.

برامج الهجرة امل�ؤقتة

ي�ب�رز هذا النهج �إمكانات وم�شاكل برامج الهج ��رة امل�ؤقتة ويحدد ال�شروط امل�سبقة التي يتعني توافرها لتح�سني فعالية
هذه الربامج:
تو�ضيح مدة العقود
توفري معلومات دقيقة للمهاجرين املحتملني عن �شروط هجرتهم امل�ؤقتة
تكاف ؤ� املعاملة يف �سوق العمالة
حماية وظائف املواطنني
تنظيم عمل وكاالت التوظيف
�إجراء عمليات تفتي�ش �صارمة وفر�ض جزاءات بحق �أرباب العمل
�إمكانية حتويل املعا�شات التقاعدية وخطط التوفري للتمكني من العودة �إىل الوطن

هجرة العمالة امل�ؤقتة مع تعزيز خيارات عودة املهاجرين

يقرتح يف هذا النهج الأخذ بنظام هجرة عمالة م�ؤقتة مع تعزيز خيارات عودة املهاجرين لي�صبحوا ن�شطني اقت�صاديا
يف البل ��دان الأ�صلي ��ة .وي�سم ��ح ه ��ذا النظام بقبول مهاجري ��ن م�ؤقتني من بل ��دان نامية خمتارة لف�ت�رة ت�صل �إىل �سبع
�سن ��وات ،ويك ��ون مقرتنا بتوفري التعليم والتدري ��ب املهني جمانا وبحافز مايل للعودة .ويك ��ون ذلك عبارة عن ر�أ�سمال
مرتاكم على امتداد فرتة العمل يف البلد امل�ضيف من خالل مدخرات ال�ضمان االجتماعي واملعا�ش التقاعدي ون�صيب
من �أموال املعونة الإمنائية.
وهنالك ،عالوة على ذلك ،خطط لت�سهيل ا�ستثمار مكاف�أة العودة ،من خالل التدريب على بدء م�شاريع جتارية وخطط
لتخفي�ض ال�ضرائب ولتقدمي القرو�ض ال�صغرى مثال.

�أ�شكال جديدة من التنقل والهجرة الدائرية كعوامل �إيجابية للتنمية املتكافلة
يف ه ��ذا النهج يعتق ��د �أنَّ �أ�شكاال جديدة من التنقل والهجرة الدائرية ميكن �أن تك ��ون عوامل �إيجابية يف �سبيل التنمية
املتكافل ��ة .وهو يذهب �إىل �أنَّ ب�إمكان اال�ستثمار وال�شبكات املجتمعي ��ة و�شبكات املهاجرين تعزيز قدرة املهاجرين على
�أن ي�صبحوا جهات فاعلة يف التنمية .وب�إمكان بناء القدرات والتدريب �أن ي�ساعدا يف التعرف على املهاجرين القادرين
عل ��ى حت�س�ي�ن الأو�ض ��اع .وال بد من تعزي ��ز امل�ؤ�س�سات يف البل ��دان الأ�صلية من �أج ��ل اال�ستفادة الق�ص ��وى من مهارات
املهاجرين العائدين.
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فتح احلدود �إىل جانب �إن�شاء نظام مراقبة داخلي لر�صد الأو�ضاع عن كثب

ي�ب َّ�رر هذا النهج بعدم متكن املراقب ��ة ال�صارمة للحدود اخلارجية من منع الهجرة غري املرغوب فيها ،بل و ت�س ّببها يف
ع ��دد من العواقب ال�سلبية بالن�سب ��ة للمهاجرين الذين ي�ضطرون �إىل التغلب على هذه احلواجز (باللجوء �إىل امله ّربني
مثال) .ويقال ،ردًّا على ذلك ،ب�أنَّ احلدود ينبغي �أن تكون مفتوحة كما ينبغي تعزيز املراقبة بحيث ال ينطبق اال�ستبعاد
�إال حيثم ��ا تك ��ون هنال ��ك �أ�سباب قوية ل ��ه (لدواعي الأمن مث�ل�ا) ،لأنَّ من �ش� ��أن ذلك �أن يخف�ض الطل ��ب على تهريب
املهاجرين.

�إ�ضعاف املهربني ببيع تراخي�ص دخول قانونية

يق ��ر �أح ��د النهج االبتكارية ملكافحة تهريب املهاجري ��ن ب�أنَّ هذه العملية قد �أ�صبحت "�صناع ��ة" خدمات متطورة ينبغي
�إ�ضعافه ��ا .وين ��ادي االقرتاح ب�أن تبيع احلكومات ت�أ�شريات دخول م�ؤقت ��ة �إىل الأ�شخا�ص الذين ي�ستهدفهم امله ّربون و�أن
تكون ر�سوم هذه الت�أ�شريات �أدنى من املبالغ التي يطلبها امله ّربون .وبدل �أن ي�ستفيد جمرمون من ر�سوم التهريب ،ميكن
يف نهاي ��ة الأمر �إع ��ادة ثلث ر�سوم الت�أ�شرية �إىل املهاجري ��ن عندما يغادرون بلد الهج ��رة ،وتخ�صي�ص ثلث �آخر لربامج
تنمي ��ة خمت ��ارة يف البلد الأ�صلي ،وا�ستخدام الثلث الأخري للإ�سهام يف خط ��ط ال�ضمان االجتماعي يف بلد املق�صد .ويف
هذا الإطار ،يكون يف مقدور �أ�صحاب الت�أ�شرية امل�ؤقتة �شراء ت�أ�شرية �أخرى �إذا مل يخالفوا �أحكام الت�أ�شرية ال�سابقة ،مما
يك ��ون حافزا له ��م على عدم البقاء بعد انق�ضاء الفرتة املحددة .وميكن ت�سخ�ي�ر الرقابة امل�شددة على احلدود وحت�سني
و�سائل الك�شف عن االحتيال لزيادة ر�سوم التهريب ردًّا على حماوالتهم خف�ض هذه الر�سوم للتناف�س مع هذا النظام.
امل�ص ��درJandl, Michael. Innovative concepts for alternative migration policies, IMISCOE Policy Brief, No. 1. Amsterdam: :
.IMISCOE, 2006. Available from www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB1-Jandl.pdf

َم َراجع ُمقترَ َ حة
International Centre for Migration Policy Development. Innovative Concepts for Alternative
Migration Policies: Conference Report on the ICMPD/IMISCOE Workshop, Vienna 24-25
.March 2006. Vienna, 2006
_www.imiscoe.org/publications/workingpapers/documents/ICMPD_Conference
Report_2006_04_26.pdf
Heckmann, Friedrich. Towards a better understanding of human smuggling, IMISCOE Policy
.Brief, No. 5. Amsterdam: IMISCOE, 2007

يتحدث موجز ال�سيا�سات هذا عن بع�ض النتائج الرئي�سية لدرا�سة قامت بها م�ؤ�س�سة الهجرة الدولية واالندماج
والتما�سك االجتماعي يف �أوروبا وتناولت ظاهرة تهريب املهاجرين .وقد ُجمعت بيانات فريدة مكنت الباحثني
م ��ن تكوين ر�ؤية �أعم ��ق لالجتاهات يف ظاهرة التهري ��ب وعملياتها .ويتفح�ص املن�ش ��ور النتائج بالرتكيز على
عملي ��ة تهري ��ب املهاجرين ويقدم العوامل الرئي�سية يف مكافحة هذه الظاه ��رة وكذلك التزايد الهائل يف ن�سبة
وفيات ال�ضحايا بني املهاجرين املهربني.
http://www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-Heckman.pdf
Jandl, Michael, ed. Innovative Concepts for Alternative Migration Policies: Ten Innovative
Approaches to the Challenges of Migration in the 21st Century. Amsterdam: Amsterdam
.University Press, 2007
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طـُلب من امل�شاركني يف حلقة العمل التي عقدت برعاية م�ؤ�س�سة الهجرة الدولية واالندماج والتما�سك االجتماعي
�أن يق ّدم ��وا ملحات عامة موجزة عن مفاهيم ال�سيا�سات العامة الت ��ي يبتكرونها ،على �أن تخ�ضع بعدئذ للفح�ص
الدقيق واالنتقاد من زمالئهم ومن مق ّرري �سيا�سات الهجرة �أثناء جل�سات حلقة العمل طوال يومني.
واعتمادا على االنتقادات التي �أثريت واالقرتاحات التي طرحت يف �إطار حلقة العمل ،طـُلب من مقدمي الأبحاث
�أن يعم ��دوا �إىل مراجعته ��ا و�صقلها مرة �أخرى قبل تقدمي املن�شور كامال �إىل هيئ ��ة التحرير يف م�ؤ�س�سة الهجرة
املذكورة ملراجعته من حيث النوعية .وهذا املن�شور من �أهم النتائج التي متخ�ضت عنها العملية.
Jandl, Michael. Innovative concepts for alternative migration policies, IMISCOE Policy Brief,
.No. 1. Amsterdam: IMISCOE, 2006

ه ��ذا املن�شور موج ��ه �إىل الباحثني ومق ّرري ال�سيا�سات على جميع امل�ستويات .وه ��و ي�ستند �إىل حلقة عمل �شارك
فيه ��ا خمتل ��ف اخلرباء وينق�س ��م �إىل جز�أين .يح ��دد اجل ��زء الأول املوا�ضيع واملبادئ امل�شرتك ��ة بني املقرتحات
املطروحة يف حلقة العمل يف ما يتعلق بت�صميم �سيا�سات بديلة للهجرة .ويقدم اجلزء الثاين ملحة عامة مقت�ضبة
عن الأفكار الرائدة التي قدمها امل�شاركون.
.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB1-Jandl.pdf
Kolb, Holger. Entrance fees for migrants: A fair and efficient proposal for immigration policy

.reform, IMISCOE Policy Brief, No. 11. Amsterdam: IMISCOE, 2008
يقرتح موجز ال�سيا�سات هذا نظام دخول على �أ�سا�س دفع ر�سوم للتحكم يف تدفقات الهجرة .وي�ستند االقرتاح،
بدجم ��ه نظري ��ة االقت�صاد والهجرة� ،إىل مالحظات مفاده ��ا �أنَّ �سيا�سات الهجرة الراهن ��ة ال تت�سم بالعدل وال
بالكف ��اءة .وم ��ن �ش�أن نظام للدخول على �أ�سا�س الر�سوم �أن يتحكم يف تدفقات الهجرة و�أن يلبي يف الوقت نف�سه
مطالب �سوق العمالة ومتطلبات الدول واحرتام حقوق الإن�سان.
.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB11-Entrancefeesformigrants-Kolb.pdf
Van Liempt, Ilse. Inside perspectives on the process of human smuggling, IMISCOE Policy Brief,

.No. 3
يهم موجز ال�سيا�سات هذا مق ّرري ال�سيا�سات الذين يعنون مب�سائل الهجرة غري النظامية واللجوء ،ال �سيما من
حي ��ث عالقتها بتهريب الأ�شخا�ص .وهو يقدم منظورا بديال ي�أخذ بعني االعتبار الت�صورات االجتماعية لتهريب
املهاجري ��ن ويعري املزيد من االهتمام لتنوع الفئات التي ت�شملها عمليات التهريب ويراعي احلاالت املعقدة التي
قد ي�صعب ك�شفها يف هذه العمليات.
.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB3-Liempt.pdf

  5-9التدابري املت�صلة ب�أمن
ومراقبة الوثائق
ال�ستقاء املعلومات عن التعاون فيما يتعلق بوثائق ال�سفر والهوية ،انظر الأداتني  13-6و13-7

بروتوكول تهريب املهاجرين
تن�ص املادة  12من بروتوكول تهريب املهاجرين ،ب�ش�أن �أمن ومراقبة الوثائق ،على ما يلي:
تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابري ،يف حـدود الإمكانيات املتاحـة ،ل�ضمان ما يلي:
(�أ) �أن تك ��ون وثائق ال�سفر �أو الهوية التي ت�صدرها ذات نوعية ي�صعب معها �إ�ساءة ا�ستعمال تلك الوثائق �أو
تزويرها �أو حتويرها �أو تقليدها �أو �إ�صدارها ب�صورة غري م�شروعة؛
(ب) �سالم ��ة و�أمن وثائق ال�سف ��ر �أو الهوية التي ت�صدرها الدول الأط ��راف �أو التي ت�صدر نيابة عنها ،ومنع
�إعدادها و�إ�صدارها وا�ستعمالها ب�صورة غري م�شروعة.

وتتطلب املادة  12من الدول الأطراف �أن ت�صدر وثائق �سفر يكون من ال�صعب تزويرها �أو احل�صول عليها ب�صورة غري
م�شروع ��ة ،وت�سع ��ى املادة � 13إىل التقليل من خطر �إ�س ��اءة اال�ستعمال و�إىل زيادة احتمال الك�ش ��ف عن الوثائق املزورة
ب� ��أن تطل ��ب من الدول الأطراف التحقق يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة مما �إذا كانت وثيقة ُيزعم �أنها �أ�صدرتها �أ�صلية
و�صاحلة �أم ال.

ا�ستخدام وثائق ال�سفر املزورة يف �سياق تهريب املهاجرين

أ� َّدى حت�سني �إدارة احلدود اخلارجية (لالحتاد الأوروبي) �إىل زيادة ا�ستخدام الوثائق املزورة .و�إعداد الوثائق املزورة
�أو احل�صول عليها هي �سوق غري م�شروعة ت�ستطيع فيها اجلماعات الإجرامية املنظمة ،ال�ضالعة يف ت�سهيل الهجرة غري
القانوني ��ة� ،أن حتقق ربحا �إ�ضافيا .وي�ت�راوح تزوير وثائق ال�سفر من �إدخال تغيريات يف البيانات ال�شخ�صية وا�ستبدال
ال�صور �إىل عمليات متطورة على درجة عالية من اجلودة لتزييف وثائق ب�أكملها.
ومع �أنَّ وثائق ال�سفر ،مثل جوازات ال�سفر وبطاقات الهوية الوطنية وت�أ�شريات الدخول وت�صاريح الإقامة �أو العمل ،هي
�أك�ث�ر الوثائق املزورة �شيوع ��ا ف�إنَّ اجلماعات الإجرامية املنظمة ت�ستهدف تزوير وثائ ��ق �أخرى� .إذ كثريا ما يتم تزوير
وثائق �ضرورية لدعم طلب زائف للح�صول على ت�أ�شرية زيارة بق�صد العمل �أو الدرا�سة .وقد ت�شمل هذه الوثائق �شهادة
ت�سجيل يف مدر�سة �أو برنامج درا�سي� ،أو ر�سائل داعمة من رب عمل �أو دعوة من �شركة يف بلد �أو منطقة املق�صد.
17

18

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

كم ��ا ت�ستخ ��دم وثائق �أخرى ،مثل �سجالت البحارة والر�سائل املرفقة من �ش ��ركات ال�شحن والبحرية التجارية ،لتمكني
مهاجرين غري قانونيني من دخول االحتاد الأوروبي �أو عبوره دون ت�أ�شريات.
امل�صدر :مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

اعتبارات ت�شريعية
تتطل ��ب امل ��ادة  12من الربوتوكول اتخ ��اذ التدابري ل�ضمان كفاية نوعي ��ة و�سالمة و�أمن الوثائق ،مث ��ل جوازات ال�سفر.
ويت�ض ��ح م ��ن �صيغة امل ��ادة �أنَّ هذه التدابري تت�ضم ��ن عنا�صر تقنية تزيد م ��ن �صعوبة التزوير �أو التزيي ��ف �أو التحوير؛
وكذل ��ك عنا�ص ��ر �إداري ��ة و�أمنية حلماية عملي ��ة �إعداد الوثائ ��ق و �إ�صدارها من الف�س ��اد �أو ال�سرق ��ة �أو ال�سبل الأخرى
للتالع ��ب بالوثائ ��ق .وال ت�ستتبع هذه التدابري التزامات ت�شريعية مبا�شرة� ،إال بقدر ما يكون �شكل الوثائق ،مثل جوازات
ال�سفر ،حمدد ًا بت�شريع ينبغي تعديله لالرتقاء باملعايري �أو حتديد طبيعة ال�صيغة بعد حت�سينها قانون ًا على �أنها الوثائق
ال�صاحل ��ة ر�سمي ًا .وميك ��ن ،ب�صورة غري مبا�شرة ،النظر يف �إ�ضافة خمالفات تكميلي ��ة ،تتناول ال�سرقة والتزوير وغري
ذل ��ك م ��ن املخالفات املتعلق ��ة بوثائق ال�سفر �أو الهوي ��ة� ،إذا مل يكن هنالك �أ�صال خمالفات أ�ع ��م نطاقا تنطبق يف هذا
ال�ش�أن.
وق ��د يك ��ون حتديد �أ�شكال معين ��ة �أو و�ضع �أو تعديل معايري تقنية لإعداد وثائق مثل ج ��وازات ال�سفر م�س�ألة ت�شريعية يف
بع� ��ض ال ��دول .ويف هذه احلاالت ،يتعني عموما على امل�ش ّرعني التما�س م�شورة اخل�ب�راء التقنيني� ،إما داخل البلد �أو يف
دول �أطراف �أخرى ،لتحديد ماه ّية املعايري الأ�سا�سية املمكن تنفيذها وكيفية �صياغتها.
و�سيك ��ون فه ��م التكنولوجيات ،مثل القيا�سات احليوية وا�ستخدام الوثائق الت ��ي حتتوي على معلومات خمزنة �إلكرتونيا
عل ��ى �سبيل املثال� ،ضروريا ج ��دا لدى �صوغ املعايري القانونية التي ت�ستوجب ا�ستخدام هذه التكنولوجيات .وعموما ،لن
يتطلب تنفيذ ا�شرتاط التحقق من وثائق ال�سفر �أو الهوية � َّأي ت�شريع ،لأنَّ كل الدول تقريبا تقوم بذلك بناء على الطلب،
ولكن ��ه قد يتطلب موارد �أو تغي�ي�رات �إدارية للتمكني من ا�ستكمال العملية �ضمن املهل الزمنية الق�صرية ن�سبيا املحددة
يف الربوتوكول.

ا�ستخدام التكنولوجيا ل�ضمان �أمن الوثائق ومراقبتها
هنال ��ك ب�ضع ��ة �أنواع م ��ن التكنولوجيا اجلديدة �أو قي ��د التطوير التي تو ّف ��ر �إمكانات هائلة لإحداث �أن ��واع جديدة من
الوثائق التي حتدد هوية الأفراد ب�أ�سلوب فريد ،بحيث ميكن �أن تقر�أها الأجهزة الآلية ب�سرعة وبدقة وي�صعب تزويرها
لأنه ��ا تعتم ��د على معلوم ��ات خمزونة يف قاعدة بيانات لي�س ��ت يف متناول املخالفني ،بد ًال م ��ن �أن تعتمد على املعلومات
الظاه ��رة يف الوثيق ��ة نف�سه ��ا .وكان م ��ن ال�شواغل التي �أث�ي�رت �أثناء التفاو�ض ب�ش� ��أن املادة  12م ��ن بروتوكول تهريب
املهاجري ��ن م� أس�ل ��ة التكالي ��ف وامل�شاكل التقني ��ة التي يحتمل �أن تواجهه ��ا البلدان النامية التي ت�سع ��ى �إىل تطبيق هذه
النظم.
و�سيك ��ون لتطوير النظ ��م والتكنولوجيات ،التي تقلل �إىل احل ��د الأدنى من مقدار ال�صيانة املتط ��ورة والبنية الأ�سا�سية
التكنولوجي ��ة املتقدم ��ة الالزم ��ة لت�شغيل ه ��ذه النظم وتعهده ��ا� ،أهمية حا�سمة يف جن ��اح ن�شرها يف البل ��دان النامية
ويتطلب ،يف بع�ض احلاالت ،تقدمي امل�ساعدة التقنية عم ًال باملادة  30من اتفاقية اجلرمية املنظمة.
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ممار�ستان واعدتان

�شبكة �ضباط االت�صال اجلوي� ،أ�سرتاليا

�إنَّ �شبك ��ة �ضب ��اط االت�صال اجلوي جزء هام م ��ن اال�سرتاتيجية املعمول بها لت�أمني حدود �أ�سرتالي ��ا .وقد عينت �إدارة
�ش� ��ؤون الهجرة واجلن�سية عددا من ه� ��ؤالء ال�ضباط يف مطارات دولية تنظم رحالت مبا�ش ��رة �إىل �أ�سرتاليا .و�أع�ضاء
ه ��ذه ال�شبكة خ�ب�راء يف فح�ص الوثائق يعملون بالتعاون الوثيق مع موظفي �شركات الطريان ودوائر الهجرة واملطارات
يف املطارات الرئي�سية خارج �أ�سرتاليا ملنع �أيِّ �أ�شخا�ص يحتمل عدم قبولهم يف �أ�سرتاليا من ال�سفر �إليها ولت�سهيل �سفر
الركاب الذين ال يطرحون � َّأي م�شاكل.
وي�ساع ��د �أع�ض ��اء �شبكة �ضباط االت�ص ��ال هذه موظفي �شركات الطريان واملطارات يف حت ��ري �أيِّ خمالفات للنظام يف
وثائ ��ق امل�سافري ��ن .كما يقدمون التدريب �إىل موظفي �سلط ��ات الهجرة و�أمن املطارات و�ش ��ركات الطريان يف البلدان
امل�ضيفة ب�ش�أن متطلبات الدخول �إىل �أ�سرتاليا .ومع �أنَّ �شركات الطريان هي التي تقرر ما �إذا كانت ت�سمح للم�سافرين
املخ�ص�صة لرحلتهم ،ف�إنَّ هذه القرارات كثريا ما تتخذ بناء على م�شورة �ضباط االت�صال بخ�صو�ص
برك ��وب الطائ ��رة ّ
�سالمة وثائق �سفر الركاب.
وم ��ن �ش� ��أن وجود �ضباط االت�صال الظاهر للعيان يف املطارات الدولية �أن يردع مهربي املهاجرين وامل�سافرين الذين ال
يحمل ��ون كامل الوثائق املطلوبة .وي�شارك ه�ؤالء ال�ضباط ونظرا�ؤهم من حكومات �أخرى ،يف �إطار التعاون الدويل على
مكافحة تهريب املهاجرين والهجرة غري القانونية ،يف تدريبات ق�صرية متعددة اجلن�سيات يف مطارات خمتارة خارج
�أ�سرتاليا الغر�ض منها منع �سفر الأ�شخا�ص الذين يحملون وثائق �سفر خمالفة للنظام.
وبرنام ��ج �ضب ��اط االت�صال اجلوي مبادرة مرنة تتمثل عموم ًا يف انتداب �ضب ��اط لفرتة ق�صرية ترتاوح بني ثالثة و�ستة
�أ�شه ��ر .و�إىل جانب االحتفاظ بع ��دد من االنتدابات الر�سمية ،فلدى الربنامج القدرة عل ��ى اال�ستجابة ب�صورة عاجلة،
حيث ينتدب ال�ضباط لال�ضطالع مبهام تقليدية �أو مع ّدلة لفرتة ق�صرية يف الأماكن التي هي يف حاجة خلدماتهم.
www.immi.gov.au/managing-australias-borders/border-security/illegalentry/combat.htm

نظام الوثائق الزائفة وال�سليمة ،االحتاد الأوروبي

ميكـ ّ ��ن نظ ��ام الوثائق الزائفة وال�سليمة من التحقق من الوثائق ب�سرعة كما ميكـّن من الإخطار ال�شامل ل�سلطات �إنفاذ
القان ��ون �أو �سلط ��ات الهجرة يف البلدان الأخرى امل�شاركة فور الك�شف ع ��ن �أيِّ �إ�ساءة يف ا�ستعمال وثيقة ما �أو ا�ستعمال
وثيقة مزورة.
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/freetravel/documents/fsj_freetravel_documents_en.htm

َمراجع ُمق َ
رت َحة

حلق ��ة عم ��ل يف �إطار عملية بايل ب�ش�أن متكني التوثق الإلكرتوين م ��ن �سالمة املعلومات الواردة يف وثائق
ال�سفر ،ويلنغتون ،نيوزيلندا� 22-20 ،آب�/أغ�سط�س 2007
كان الغر� ��ض من حلق ��ة العمل املنعقدة يف �إطار عملية بايل هذه تزوي ��د امل�شاركني مبعلومات مف�صلة عن نظم
من قبيل نظام الإنذار بالتحركات يف بلدان رابطة التعاون االقت�صادي لآ�سيا واملحيط الهادئ ،وقاعدة بيانات
وثائ ��ق ال�سف ��ر امل�سروقة واملفقودة لدى املنظم ��ة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتب ��ول) .كما ا�ستهدفت حلقة
العم ��ل �أي�ض ��ا توفري معلوم ��ات مف�صلة عن مذك ��رات التفاهم والأط ��ر القانونية الرامية �إىل رب ��ط نظم �إدارة
احلدود ومعلومات جوازات ال�سفر وطني ًا ودولي ًا.
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وميكن االطـّالع على الوثائق والعرو�ض الإي�ضاحية والتقارير ال�صادرة عن حلقة العمل يف املوقع التايل:
.www.baliprocess.net/index.asp?pageID=2145832562
املنظمة الدولية للهجرة .دليل �إجراءات فح�ص جوازات ال�سفر .جنيف.2009 ،
ترج ��م دليل �إجراءات فح�ص جوازات ال�سفر �إىل �ست لغ ��ات وت�ستخدمه الوزارات والوكاالت املعنية بنجاح يف
كل �أنح ��اء العامل .ويتناول الدليل إ�ج ��راءات فح�ص وثائق/جوازات ال�سفر بت�سل�س ��ل منطقي ،ويوفر معلومات
عملي ��ة ع ��ن كل خطوة يف عملية الفح�ص .وينق�سم الكتاب �إىل ت�سعة �أب ��واب :متثل الأبواب الثمانية الأوىل منه
اخلط ��وات الثماين يف عملية الفح�ص ،ويحتوي الباب الأخري على �سرد للم�صطلحات الأمنية .وي�صف الكتاب
إ�ج ��را ًء عام ��ا ترتبط كل خطوة فيه بح ��رف (التيني) من �أح ��رف املخت�ص ��ر  FALSEDOCلتي�سري ا�ستذكار
اخلط ��وات .وي�ستغ ��رق ه ��ذا الإجراء ما ب�ي�ن  30ثانية وخم�س دقائ ��ق من الوقت احلقيق ��ي .ويف كل خطوة من
خطوات الإجراء ،ي�ستبق الدليل الأ�سئلة التي قد تطرح ويو ّفر الإجابات وامل�شورة يف هذا ال�ش�أن.
والدلي ��ل موج ��ه للم�س�ؤولني عن مراقبة احلدود وال ��وكاالت املعنية ب�إدارة �ش�ؤون الهجرة .وه ��و عبارة عن �أداة
تدريبية ومرجع للموظفني التنفيذيني ،يزود �ضباط الأمن بالإر�شاد والتوجيه لتمكينهم من فح�ص وثائق هوية
ال�سفر على نحو �أف�ضل ومن الك�شف عن الوثائق املزورة على نحو �أكرث ات�ساقا ومبزيد من الثقة.
وم ��ع �أنَّ هذا الكتاب ي�ساعد املوظفني التنفيذي�ي�ن يف عملية الك�شف عن الوثائق املزورة ،فلي�س الغر�ض منه �أن
يق ��وم مقام خرباء الفح�ص اجلنائي للوثائق؛ ومن ثم فهو ال يو ّف ��ر املعارف اجلنائية املتعمقة املطلوبة لإعداد
املتخ�ص�صة.
بيانات بالأدلة �أو غري ذلك من تقارير املعلومات
ّ
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.iom.int :

قواعد بيانات املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول)

ت ��زود املنظمة الدولية لل�شرط ��ة اجلنائية جميع الدول الأع�ض ��اء فيها ب�إمكانية االطالع الف ��وري املبا�شر على
طائفة وا�سعة من املعلومات اجلنائية من خالل جمموعة �شتى من قواعد البيانات .وهذا ميكـّن �أو�ساط �إنفاذ
القان ��ون على �صعيد العامل من الربط بني أ�ج ��زاء متفرقة من بيانات قد تبدو غري ذات �صلة ببع�ضها البع�ض،
وم ��ن ثم تي�سري التحقيقات وتعزيز تعاون �أجهزة ال�شرطة على ال�صعيد الدويل .وت�شرتك قواعد البيانات هذه
يف ال�سمات التالية:
�إمكانية االطالع عليها من خالل منظومة االت�صاالت ال�شرطية العاملية امل�أمونة I-24/7

االمتثال للمعايري الدولية
القيام على �أ�س�س قانونية
التطور تكنولوجي ًا
�إدماج خ�صائ�ص �أمنية فيها
املرونة والقابلة للتكييف
وتو ّفر البوابة  ،I-24/7وهي املدخل �إىل بيانات ال�شرطة الدولية� ،إمكانية االطالع على قواعد بيانات الإنرتبول
من خالل املن�صة  ،I-24/7وهي بوابة �إنرتنت مقيـّدة اال�ستعمال.
وت�ضم قاعدة بيانات وثائق ال�سفر امل�سروقة واملفقودة معلومات عن �أكرث من  16.7مليون وثيقة �سفر �أبلغ عن
فقدانها �أو �سرقتها من ِقبل  145بلدا .ومتكـّن قاعدة البيانات هذه املكاتب املركزية الوطنية التابعة للإنرتبول
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وغريه ��ا م ��ن هيئات �إنفاذ القانون املرخ�ص لها (مثل عنا�صر �أجه ��زة الهجرة ومراقبة احلدود) من التحقق
من �صالحية وثيقة �سفر م�شكوك يف �أمرها خالل ثوان.
وملزيد من املعلومات عن الإنرتبول ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.interpol.int :

21

�  6-9إذكاء وعي الأ�شخا�ص املحتمل
تهريبهم كمهاجرين

بروتوكول تهريب املهاجرين
تن�ص املادة  15من بروتوكول تهريب املهاجرين ،ب�ش�أن تدابري املنع الأخرى ،على ما يلي:
 -1تتخ ��ذ كل دول ��ة طرف تدابري ل�ضمان قيامها بتوفري �أو تعزيز برام ��ج �إعالمية لزيادة الوعي العام ب�أنَّ ال�سلوك
املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول هو ن�شاط �إجرامي كثريا ما ترتكبه جماعات �إجرامية منظمة بهدف الربح ،و�أنه
ي�س ِّبب خماطر �شديدة للمهاجرين املعنيني.
 -2وفق ��ا للم ��ادة  31من االتفاقية ،تتعاون الدول الأطراف يف ميدان الإعالم بهدف احليلولة دون وقوع املهاجرين
املحتملني �ضحايا للجماعات الإجرامية املنظمة.

وت�سع ��ى الفقرت ��ان  1و 2من امل ��ادة  15من الربوتوك ��ول �إىل ا�سته ��داف املهاجرين املحتملني وغريهم م ��ن الأ�شخا�ص
ال�ضالعني يف تهريب املهاجرين من خالل الإعالم اجلماهريي.
وقد �سعى �صائغو هذه املادة �إىل ا�شرتاط تدابري لتوعية النا�س بطبيعة تهريب املهاجرين وب�أنَّ معظمه تقوم به جماعات
�إجرامية منظمة.
و�إ�ضافة �إىل تدابري �أخرى للتوعية ،ميكن القيام بحمالت �إعالمية ب�ش�أن الت�شريعات امل�ستخدمة لتجرمي الأفعال املدرجة
يف الربوتوك ��ول وعنا�ص ��ر من االتفاقية يف القانون الوطن ��ي .ومن �ش�أن ذلك الت�أكيد عل ��ى �أنَّ تهريب املهاجرين ن�شاط
�إجرامي خطري ،غالبا ما يعود بال�ضرر على املهاجرين �أنف�سهم ،كما له تبعات �أو�سع نطاقا على م�ستويات اجلرمية يف
املجتمع .وقد ت�شكل الت�شريعات يف جماالت �أخرى جزء ًا من برامج �إمنائية �أو�سع نطاق ًا ت�شمل مث ًال �إ�صالحات ت�شريعية
للت�صدي مل�شكالت الف�ساد وت�شمل عنا�صر من �سيادة القانون ت�ساعد يف ا�ستقرار الظروف االجتماعية واالقت�صادية.

تدابري �إذكاء الوعي

ينبغ ��ي� ،إىل جان ��ب �إع�ل�ام الأ�شخا�ص املعر�ض�ي�ن للتهريب ب�أنَّ تهري ��ب املهاجرين جرمية كثريا م ��ا ترتكبها جماعات
�إجرامية منظمة خطرية� ،إذكاء الوعي مبخاطر التهريب ،ومنها التعر�ض للموت �أو الوقوع �ضحية االجتار بالأ�شخا�ص.
وينبغ ��ي �أن تتن ��اول احلم�ل�ات الإعالمية �أي�ضا معايري حقوق الإن�س ��ان الأ�سا�سية ،كما ينبغي اتب ��اع نهج �شمولية ت�سعى
�إىل توعي ��ة النا�س بالقنوات القانونية للهجرة للح ��د من وقوعهم يف �أيدي امله ّربني الذين يعر�ضون قنوات الهجرة غري
القانونية.
وينبغي �إعداد هذه احلمالت بحيث تكون مفهومة لدى اجلمهور امل�ستهدف ،وذلك با�ستخدام مواد مكتوبة بلغة مالئمة
املوجهة �إليهم.
ومكيـّفة وذات �صلة بالنا�س ّ
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وحم�ل�ات التوعي ��ة قادرة على �إنق ��اذ الأرواح وعلى حماية النا�س م ��ن الوقوع �ضحايا جرائم خط�ي�رة .وكثري ًا ما تكون
حم�ل�ات التوعية الفعالة ب�سيطة ولكنها مبتكرة .فمن املمكن مث ًال و�ضع الفتات �إنذار بلغات متع ّددة على امتداد دروب
وم�سالك التهريب املعروفة وال�شائعة يف مناطق احلدود الربية لتحذير املهاجرين من املخاطر التي تتهددهم.
وميك ��ن �إذاع ��ة �إعالنات خدمة عامة باللغات املالئم ��ة يف البلدان الأ�صلية لتحذير الأ�شخا� ��ص الذين يحتمل تهريبهم
كمهاجرين من خماطر التهريب �إىل بلدان معيـّنة.

ممار�سات واعدة
فيما يلي بع�ض املبادرات التي �سعت �إىل التوعية مبخاطر تهريب املهاجرين:

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني حتذر املهاجرين من خطر عبور خليج عدن

تقود مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني حملة دعائية يف ال�صومال لتحذير املهاجرين املحتملني ،من �صوماليني
و�إثيوبيني ،من خماطر العبور �إىل اليمن .وقد �شارك يف تنفيذ احلملة املنظمة الدولية للهجرة ومفو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني يف بونتالند ويف جنوب و�سط ال�صومال ،وامتدت لت�شمل �إثيوبيا.
وكانت الر�سائل الرئي�سية الثالث التي نادت بها احلملة كما يلي:
عبور خليج عدن خطر جدا.
يحق لطالبي اللجوء املطالبة به يف بونتالند حيث تقدم املفو�ضية الدعم واحلماية.
املهاجرون يتمتعون بحقوق وينبغي معاملتهم باحرتام.
وا�ستخدمت احلملة خمتلف الو�سائط لتو�صيل ر�سائلها:
 يف بونتالن ��د ،ج ��رى توزي ��ع  10 000من�ش ��ور من خ�ل�ال املنظمات غ�ي�ر احلكومي ��ة املحلية طبع ��ت باللغة
ال�صومالية وبثالث لغات �إثيوبية (هي الأورومو والأمهرية والتيغرينية) .كما بثت �أي�ضا �إعالنات �إذاعية يف
�إذاعة داجلري يف بونتالند
 يف جن ��وب و�س ��ط ال�صومال ،طب ��ع  5 000من�ش ��ور باللغة ال�صومالية وق ��ام بتوزيعها موظف ��و املفو�ضية يف
مقدي�ش ��و ويف �أفغ ��وي ،حي ��ث يعي� ��ش  300 000من النازح�ي�ن داخليا �إث ��ر هروبهم من �أح ��داث العنف يف
العا�صمة العام املا�ضي .كما ُبثَّ برنامج �إذاعي كامل ،ت�ضمن �إعالنات ومقابالت وم�سرحية ،على موجات
�إذاعة ال�صومال يف مقدي�شو.
www.unhcr.org/487b44f92.html

برنامج تقدمي الدعم لو�ضع �سيا�سة متعلقة بالهجرة وبناء القدرات ذات ال�صلة بها يف �أرمينيا

يه ��دف ه ��ذا الربنامج الرامي �إىل دعم و�ضع �سيا�سة للهجرة وما يت�صل بها من بن ��اء للقدرات �إىل �إذكاء وعي الأرمن
بامل�ش ��اكل الناجم ��ة عن الهجرة غري النظامية وبالفر�ص املتاحة يف �أرميني ��ا وامل�ساعدة التي ب�إمكانهم احل�صول عليها
من الدولة.

وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.backtoarmenia.am :
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.Rebecca Blackwell. Spain fights migration via Senegal ads. USA Today, 28 September 2007
يف ع ��ام � ،2007أُنتج ،يف �إطار حملة �إعالنية أ�ع ��دت بالتعاون بني ال�سلطات ال�سنغالية واملنظمة الدولية للهجرة ووكالة
�إعالنات حملية� ،إعالنات �إذاعية وتلفزيونية باللغة الرئي�سية يف ال�سنغال ،وهي الوولوف.
و�ش ��ارك يف احلمل ��ة ،التي مولتها حكومة �إ�سبانيا ،املغن ��ي ال�سنغايل املحبوب يو�سو ندور ال ��ذي غ ّنى قائال" :ال تخاطر
بحياتك مقابل ال �شيء� .أنت م�ستقبل �أفريقيا".
ويف �إطار احلملة �أي�ض ًا ،ن�شرت �إعالنات على �صفحات كاملة يف ال�صحف فيها �صورة زورق مزدحم باملهاجرين و�أ�سفله
�صورة حطام زورق فارغ مدفون جزئيا يف رمال ال�شاطئ.

َمرجع ُمق َ
رتح

فيلم من �إنتاج مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
بعنوان " "Affected for Lifeفيينا ،ت�شرين الأول�/أكتوبر .2009

يت�ضمن هذا الفيلم التدريبي �شهادات ناجني من �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص من �شتى �أنحاء العامل وهو يك�شف
ع ��ن الطاب ��ع العاملي اخلفي لالجتار بالأ�شخا�ص .وه ��و ّ
يو�ضح �أي�ض ًا الفوارق بني االجت ��ار بالأ�شخا�ص وتهريب
املهاجرين واملخاطر التي ينطوي عليها كالهما.
وقد �أُنتج الفيلم يف �إطار امل�ساعدة التقنية التي يق ّدمها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،وهو
ُي�ستخ ��دم بالدرج ��ة الأوىل يف تدريب اجله ��ات الفاعلة يف جمال العدالة اجلنائية ،ولكن ��ه ي�ستخدم �أي�ضا على
نطاق �أو�سع ك�أداة لإذكاء وعي جمهور �أو�سع.
وملزيد من املعلومات عن الفيلم ومل�شاهدته ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/affected-for-life.html
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ت�صميم ا�سرتاتيجية توا�صل لإذكاء الوعي

م ��ن املمك ��ن ا�ستخدام الإر�شادات ال ��واردة �أدناه—وهي م�ستقاة من موارد حملة "الق�ض ��اء على ا�ستغالل الأطفال يف
البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية واالجتار بهم لأغرا�ض جن�سية"—مبثابة قائمة مرجعية لت�صميم ا�سرتاتيجية توا�صل.

و�ضع خطة ال�سرتاتيجية التوا�صل
من �أجل و�ضع خطة ال�سرتاتيجية التوا�صل ينبغي:
تقييم ال�سياق :ما هي امل�شكلة املطروحة؟
بعد التع ّرف على طبيعة امل�شكلة املطروحة ،حتديد الإجراءات ال�ضرورية وترتيبها بح�سب الأولوية.
تقييم القدرات بو�ضع قائمة باملوارد املتوافرة:
 املوارد املالية (الأموال املتاحة والقدرة على جمع الأموال) املوارد الب�شرية (املهارات اخلا�صة واخلربات واالت�صاالت الالزمة) ال�شركاء (على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية واحلكومية ،وعلى م�ستوى القطاع اخلا�ص) املوارد التقنية (املواد واملعدات والوثائق) املكان (الزمان واملكان عامالن هامـّان يف حتديد الإجراءات) العالقة مع اجلهات املانحةوميكن حتديد الأولويات مبطابقة االحتياجات واملوارد املتوافرة.
و�ضع �أهداف حمددة
و�ضع خطة لبلوغ الأهداف من خالل التخطيط اال�سرتاتيجي للتوا�صل:
 الهدف اجلمهور امل�ستهدف الر�سالة -الو�سائط

انتقاء اجلمهور امل�ستهدف
�إذا كان هنالك ع ّدة فئات م�ستهدفة ،ف�إنَّ لها موا�صفات خمتلفة وينبغي ا�ستهدافها ب�أ�ساليب خمتلفة.
ال ب ��د م ��ن فهم الفئ ��ة امل�ستهدفة بغية التوا�صل معها ب�أك�ث�ر الأ�ساليب فعالية .وي�ستح�سن معرف ��ة كيفية عمل املجموعة
وتنظيمها ،وغري ذلك.
�ضرورة التعاون مع الفئة امل�ستهدفة و�إ�شراكها ،حيث �إنَّ الر�سائل تلقى قبو ًال �أح�سن عندما ت�أتي من الأقران.
25
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املوجهة
الر�سالة َّ
تقدمي املعلومات الأ�سا�سية عن امل�س�ألة املطروحة بحيث يتمكن اجلمهور مما يلي:
الوعي بوجود امل�شكلة
الإملام عموم ًا بامل�س�ألة
االقتناع ب�أنَّ امل�س�ألة تعنيه (معرفة ما يجري وما الذي ميكن القيام به ملنع امل�شكلة)
املعرفة مبا يجري وطبيعة الإجراءات الالزمة ملنع وقوعه
ينبغ ��ي اال�ستناد يف حتديد الر�سالة املوجهة �إىل اجلمهور امل�سته ��دف يف املقام الأول؛ �إذ ينبغي ت�صميم املعلومات تبعا
الحتياجاته بحيث تكون الر�سالة وا�ضحة ودقيقة وذات عالقة باهتمامات اجلمهور
حتفيز اجلمهور على العمل:
ينبغي �أ ّال تعر�ض الر�سالة م�شكلة م�ستع�صية ،و�إمنا ينبغي لها:
  �أن تعر�ض دور وم�س�ؤوليات اجلمهور امل�ستهدف  �أن تقرتح �إجابات لت�سا�ؤالت اجلمهور عما ي�ستطيع �أن يقوم به  �أن تطرح تو�صيات عمليةانتقاء و�سائط الإعالم املالئمة لتو�صيل الر�سالة
 ينبغ ��ي �أن تق ��وم الر�سالة على �أ�سا�س حقائق م�ؤكدة و�أن ت�ستهدف م�شكلة معيـّنة .و�إذا مل تـُعر�ض مقرتحات
�إيجابية وا�ضحة ،ت�صبح الر�سالة عدمية الفائدة وتفقد م�صداقيتها.
يتوقف ت�ص ّور الر�سالة يف �أذهان النا�س على كيفية تو�صيلها ،حيث �إنَّ اجلمهور هو حمور االهتمام.

و�سائط الإعالم

املوجهة واجلمهور امل�ستهدف
ال بد من �أن يكون انتقاء الو�سيطة الإعالمية قاب ًال للتكييف مع الهدف املتوخى والر�سالة ّ
واملوارد املتاحة .وينبغي التفكري يف ا�ستخدام ما يلي:
 االت�صال املبا�شر :قد ي�ستغرق االت�صال ال�شخ�صي املبا�شر مع اجلمهور امل�ستهدف الكثري من الوقت ويكون
حمدود النطاق ،ولكنه قد يكون ف ّعا ًال �أي�ض ًا
 و�سائط الإعالم من �صحف و�إذاعة وتلفزيون و�إنرتنت:
 املقابالت التقارير املتعلقة بالأن�شطة املنفذة  �أ�شرطة الفيديو املتعلقة باملو�ضوع الوثائق التي تن�شر على �شبكة الويبم ��ن املمك ��ن �أي�ض ��ا تزويد و�سائط الإعالم مب ��ا �أنتج من مواد .وي�ستح�س ��ن �أن يتو ّفر دوم ًا بع�ض من امل ��واد املطبوعة �أو
املعرو�ضة �أو اجلاهزة للعر�ض على ال�شا�شة وذلك لعدم تفويت �أيِّ فر�صة �سانحة لإثارة املو�ضوع.
م ��ن املمكن �أي�ض ًا �إعداد رزم م ��ن املعلومات لتوزيعها على ال�صحافة ،حتتوي على معلومات معدة بعناية ب�ش�أن املو�ضوع
وباملنظمة املعنية وعلى بيان �صحفي (الر�سالة املوجهة �إىل ال�صحافة).
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�إعداد مواد مبجهود �شخ�صي

م ��ن مزاي ��ا �إعداد املواد مبجهود �شخ�صي �أنه ميكـّن من التحكم يف م�ضمون و�شكل الر�سالة واملعلومات املراد نقلها .وال
بد من تقرير كيفية �إحداث �أكرب �أثر يف اجلمهور امل�ستهدف وكيفية الو�صول �إليه .وينبغي النظر يف ا�ستخدام ما يلي:
الو�سائط املطبوعة ،لأنها:
  �أكرث الو�سائط �شيوعا تقدم طائفة متنوعة من املوادمف�صلة (مبا �أنَّ الن�صو�ص الطويلة ال يقر�أها كل النا�س دوما ،رمبا من
  ت�سمح بتقدمي معلومات دقيقة َّاملفيد اجلمع بني ر�سالة ق�صرية ت�ستلفت االنتباه ون�ص تف�صيلي �أطول)
 تعني قدرا �أكرب من امل�شاركة الفعالة من اجلمهور امل�ستهدف بقراءة الن�ص  ميك ��ن �أن تتخ ��ذ �شكل من�ش ��ورات وكت ّيبات ومل�صقات والفت ��ات و�صفحات �إعالني ��ة و�ضمائم وتقاريرور�سومات ومل�صقات وبطاقات وق�ص�ص م�صورة ،وغري ذلك.
 الو�سائ ��ط املرئية (تتط ّلب كل الو�سائ ��ط املرئية ا�ستخدامها مبراعاة القواع ��د الأخالقية ،واحل�صول على
موافقة الأ�شخا�ص قبل ا�ستخدام �صورهم):
  �شري ��ط الفيدي ��و و�سيلة مرنة لتو�صيل الر�سائل ،لكنه مكل ��ف وال ي�سمح بالتفاعل مع اجلمهور ويتطلبقناة توزيع ف ّعالة (و�إال فقد ال ي�شاهده �سوى قلة قليلة من النا�س)
  ميكن عر�ض �أ�شرطة الفيديو عرب قنوات ات�صال خمتلفة ويف �أماكن خمتلفة :على �شا�شات التلفزيون،ويف �ص ��االت ال�سينما ،وعلى م�ت�ن الطائرات وغريها من و�سائط النقل مث ��ل احلافالت وال�سفن ،ويف
�أماكن مثل املطارات وامل�ست�شفيات والوكاالت واملعار�ض وردهات الفنادق ،وغريها.
قد ت�ساعد ال�صور على تو�صيل الر�سالة لكن ال ميكن ا�ستخدامها لوحدها دون تف�سري
 الو�سائط الأخرى للتوا�صل ،مبا يف ذلك الأعمال الدرامية واملو�سيقى وال�سينما وااللتما�سات والتكنولوجيات
اجلديدة مثل الإنرتنت والربيد الإلكرتوين
 و�سائ ��ط متنوعة (اجلمع بني ع ��دة �أ�شكال من الو�سائ ��ط لتعزيز فر�ص التوا�صل م ��ع اجلمهور امل�ستهدف،
حي ��ث �إنَّ من �ش�أن التكرار واال�ستمرارية تدعيم اجلهود املبذولة وم�ساعدة اجلمهور على ا�ستذكار الر�سالة
وفهمها)

االختبار

ال بد ال�سرتاتيجيات التوا�صل من �أن تراعي املتغريات ومن �أن تخ�ضع لالختبار .وميكن لعملية االختبار �أن تقت�صر على
ع ّينة �صغرية من اجلمهور امل�ستهدف ول�شروط ن�شر الر�سالة على �أن تكون ممثلة لهما:
اختبار الر�سالة :ما هو م�ضمونها؟
  ه ��ل يفهم اجلمهور امل�ستهدف الر�سالة فهما �صحيح ��ا؟ هل يتذكرها؟ هل يتفق معها؟ هل ي�شعر �أنهاتعنيه؟ ما الذي تثريه من رد فعل لديه؟ هل هذا هو املتوخى منها؟
اختبار الو�سيطة :هل هي منا�سبة للجمهور امل�ستهدف؟
اختبار القناة :هل هي �أف�ضل �سبيل للتوا�صل مع اجلمهور امل�ستهدف؟
ويتعني مراجعة ا�سرتاتيجية التوا�صل على �أ�سا�س التعليقات واملالحظات لكي ت�ستجيب �إىل �أق�صى حد ممكن ملتطلبات
اجلمهور امل�ستهدف ومعاودة االختبار �إىل �أن ت�صبح وافية بالغر�ض.
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الر�صد والتقييم

تق ��وم عملي ��ة الر�صد على �أ�سا�س املبادئ التوجيهية امل�ؤدية �إىل الهدف املن�ش ��ود واملحددة يف اال�سرتاتيجية منذ البدء.
وجتري هذه العملية طوال مدة احلملة وتتكرر بعد فرتة من الزمن.
�أما عملية التقييم فيخطط لها قبل بدء احلملة .وهنالك نوعان من التقييم ينبغي اجلمع بينهما:
 التقييم النوعي :تقييم ما يعرفه النا�س عن املو�ضوع ،وكيف يت�صورونه وماذا ي�شعرون �إزاءه .وميكن القيام
بذلك من خالل ا�ستبيانات توزع على ع ّينات ممثلة
 التقيي ��م الكمي :و�ضع م� ّؤ�شرات قابلة للقيا�س الكمي للجمه ��ور امل�ستهدف وللأهداف املن�شودة (�أي الن�سبة
املئوي ��ة من اجلمه ��ور امل�ستهدف الذي �أمكن التوا�صل معه ،والن�سبة املئوي ��ة من ال�سكان ،وعدد مرات البث
وعدد املن�شورات املوزعة)
امل�ص ��در :اال�سرتاتيجية الواردة �أع�ل�اه م�ستقاة من املبادئ التوجيهية املعنونة "ت�صميم ا�سرتاتيجية توا�صل :منجزات حملة �إيطاليا لل�شبكة
الدولية حلملة الق�ضاء على ا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية واالجتار بهم لأغرا�ض جن�سية" ،والتي و�ضعتها ال�شبكة املذكورة.

مالحظة بخ�صو�ص التدخالت ال�سريعة

م ��ن �ش� ��أن �أوقات الأزم ��ات ،من قبيل الك ��وارث الطبيعية واحل ��روب والنزاع ��ات� ،أن تزيد ب�صفة خا�ص ��ة من احتمال
تع ّر� ��ض النا� ��س للوقوع يف �أيدي املجرمني و�أن تزيد الطلب على خدمات املهرب�ي�ن حيث ي�ضطر النا�س �إىل الهروب من
دياره ��م على وجه اال�ستعجال .ويف هذا ال�سياق ،من احلكمة الت�أهب للتدخل ال�سريع من �أجل التوعية مبخاطر تهريب
املهاجرين.

َمرجعان ُمق َ
رت َحان
ال�شبكة الدولية حلملة الق�ضاء على ا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية واالجتار بهم لأغرا�ض
جن�سية .ا�ستحداث قاعدة بيانات ك�أداة يف حمالت التوعية.
ال�شبكة الدولية حلملة الق�ضاء على ا�ستغالل الأطفال يف البغاء ويف �إنتاج املواد الإباحية واالجتار بهم لأغرا�ض
جن�سية .ا�ستخدام و�سائط الإعالم ك�أداة يف حمالت التوعية.

8-9.

موحدة جلمع البيانات
ا�ستخدام �أدوات ّ

عل ��ى غ ��رار تعاريف تهريب املهاجرين املقبول ��ة عامليا واملطبقة منهجيا (كما نوق� ��ش يف الأداتني  8-1و )1-5التي من
�ش�أنه ��ا م�ساع ��دة الباحثني على و�ض ��ع تقديرات دقيقة عن تواتر وقوع هذه الظاهرة وتعزي ��ز تدابري الت�صدي لها ،ف�إنَّ
موحدة ت�ساعد على قيا�س ومقارنة وتف�سري البيانات يف خمتلف الواليات الق�ضائية وعلى
ا�ستخ ��دام �أدوات ومنهجيات ّ
مر الزمن ،فيما يتعلق بانت�شار ظاهرة تهريب املهاجرين وطبيعتها و�آثارها.
�إنَّ تهري ��ب املهاجري ��ن هو ظاهرة عابرة للحدود الوطنية ال ميك ��ن التغلب عليها ما مل تعمل جميع اجلهات الفاعلة معا
على �أ�سا�س معلومات �صحيحة عن كيفية تطورها وكيفية ت�أثرها �أو عدم ت�أثرها مبختلف التدابري املتخذة للت�صدي لها.
وهنالك ع ّدة م�صادر للبيانات ميكن اللجوء �إليها للوقوف على ظاهرة تهريب املهاجرين.
وت�شمل م�صادر البيانات التي ميكن اال�ستعانة بها للوقوف على ظاهرة تهريب املهاجرين �إجراء مقابالت مع الأ�شخا�ص
الذي ��ن تع ّر�ضوا للتهري ��ب و مقابالت مع خرباء وتقارير التحقيقات التي جتريه ��ا ال�شرطة وحما�ضر املحاكم .و�إجراء
املقابالت مع الأ�شخا�ص الذين تع ّر�ضوا للتهريب عملية �صعبة ولكنها لي�ست م�ستحيلة� .إذ مييل ه�ؤالء �إىل التجاوب مع
من يجرون املقابالت يف ظل واحد �أو �أكرث من ال�شروط التالية:
عندما ُيكفل عدم الك�شف عن الهوية
 عندم ��ا يكون ال�شخ�ص الذي يجري املقابلة من نف�س املجتمع املحلي الذي ينتمي �إليه ال�شخ�ص الذي جرى
تهريبه ،وي�ستح�سن �أن يكون �سبق �أن تع ّر�ض للتهريب ولكنه �أ�صبح يف و�ضع �آمن
 عندما يتوقع احل�صول على امل�ساعدة �أو عندما ي�شعر بالوحدة
عندما ي�ضيق ذرعا بامله ّربني
بعد �أن ي�صبح يف و�ضع �آمن
لأ�سباب �سيا�سية
ويك ��ون لدى جمموعات اخلرباء ،مثل �أجهزة ال�شرطة واللجوء واحل ��دود والأخ�صائيني االجتماعيني ومقدِّ مي خدمات
مف�صلة بالهجرة غري النظامية وتهري ��ب املهاجرين .وقد تبيـّن �أنَّ املقابالت مع املحققني يف
الدع ��م ال�صحية ،معرفة ّ
جهاز ال�شرطة واملحامني الذين يدافعون عن املهاجرين غري القانونيني مفيدة �إىل حد كبري.
وحما�ض ��ر املحاكم هي �أف�ضل م�ص ��ادر املعلومات من �أجل تكوين ت�ص ّور عن جمريات عملية تهريب املهاجرين ب�أكملها
وحتليله ��ا لأغرا� ��ض علمية .و�إ�ضافة �إىل مداوالت املحكمة ف�إنَّ �سجالت كام ��ل عملية التحقيق تكون موثقة يف حما�ضر
املحكمة وتو ّفر مواد مفيدة للغاية كثري ًا ما تبلغ ع ّدة �آالف من ال�صفحات.
ولئ ��ن كان ��ت م�صادر البيانات امل�شار �إليها �أعاله تو ّفر معلومات عن حتلي ��ل عمليات تهريب املهاجرين ،ف�إنَّ من املمكن
تقدي ��ر االجتاهات املجتمعية يف تهري ��ب املهاجرين انطالق ًا من عمليات االعتقال و �إح�ص ��اءات �أخرى .ويطرح قيا�س
الهجرة غري النظامية عموم ًا وتهريب املهاجرين خ�صو�ص ًا �إ�شكالية بحكم طبيعته ،فهو يتناول بالدرجة الأوىل �أحداث ًا
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غ�ي�ر موثـّقة وغ�ي�ر خا�ضعة للمالحظة .وعادة ما يعتمد يف البيانات املتعلقة بحج ��م هاتني الظاهرتني على �إح�صاءات
الأح ��داث امللحوظة الت ��ي تـُجمع عادة لأغرا�ض �إدارية (من جانب ال�شرطة وخفر احل ��دود مث ًال) والتي غالبا ما تكون
ناق�صة.
وتق ��وم التقديرات الراهنة على ا�ستق ��راء البيانات من م�صادر �أخرى مثل �إح�ص ��اءات االعتقال عند احلدود وطلبات
التما�س اللجوء والبيانات ب�ش�أن ت�سوية الأو�ضاع .وهذا ي�ؤدي �إىل م�شكلة �أخرى ،وهي عدم �إمكانية املقارنة بني البيانات
املت�صل ��ة بالهج ��رة� .إذ تتبع ال ��دول طرائق و�أ�سالي ��ب خمتلفة يف الإح�صاء .وم ��ع �أنها ال ت�ستطيع تق ��دمي �صورة دقيقة
ع ��ن الهجرة غ�ي�ر النظامية وتهري ��ب املهاجرين ،فهي امل�ؤ�شرات الوحي ��دة التي ميكن ا�ستخدامه ��ا ملعرفة االجتاهات
والتطورات املتغرية.
متاح يف املوقع التايل.www.imiscoe.org/publications/policybriefs/documents/PB5-Heckman.pdf :
امل�صدرHeckmann, Friedrich. Towards a Better Understanding of Human Smuggling, IMISCOE Policy Brief, No. 5. Amsterdam: :
IMISCOE, 2007

.

ممار�سات واعدة

قواعد بيانات م�شروع الهجرة املك�سيكية

�أن�ش ��ئ م�ش ��روع الهجرة املك�سيكي ��ة يف عام  1982على يد فريق متعدد التخ�ص�صات م ��ن الباحثني بغية التعمق يف فهم
العملية املعقدة للهجرة املك�سيكية �إىل الواليات املتحدة.
وقاع ��دة بيان ��ات م�شروع الهج ��رة املك�سيكي ��ة  MMP124هي نتيج ��ة درا�سة م�ستم ��رة متعددة التخ�ص�ص ��ات للهجرة
املك�سيكي ��ة �إىل الوالي ��ات املتح ��دة .وهي حتتوي عل ��ى بيانات جمعت منذ ع ��ام  1982من درا�س ��ات ا�ستق�صائية كانت
تجُ ��رى كل �سنة يف املك�سيك ويف الوالي ��ات املتحدة .فبعد ا�ستكمال كل درا�سة يف امليدان ،تـُدخل املعلومات الواردة فيها
وت�شفـّر وتفح�ص ،ثم ت�صنف يف �ستة ملفات من البيانات الأولية ،يق ّدم كل منها منظورا فريدا للمهاجرين املك�سيكيني
وعائالتهم وجتاربهم.
وميكن االطالع على قواعد بيانات م�شروع الهجرة املك�سيكية يف املوقع التايل:
http://mmp.opr.princeton.edu/databases/dataoverview-en.aspx

معهد �سيا�سات الهجرة .مركز جتميع بيانات الهجرة الوافدة.
يو ّفر مركز جتميع بيانات الهجرة الوافدة التابع ملعهد �سيا�سات الهجرة �إح�صاءات وخرائط ّ
وملخ�صات قطرية وغري
ذلك من البيانات ذات ال�صلة بالهجرة الوافدة يف �شتى �أنحاء العامل.
www.migrationinformation.org/DataHub
Migration Policy Institute, and Population Reference Bureau. Immigration: Data Matters. Washington,

.D.C. 2008
قام مكتب املراجع ال�سكانية ومعهد �سيا�سات الهجرة بن�شر دليل للمواقع ال�شبكية التي تو ّفر بيانات عن الهجرة الوافدة.
وير ّكز الدليل على الواليات املتحدة الأمريكية بالدرجة الأوىل ،ولكنه ي�شتمل �أي�ضا على بيانات دولية.
وميكن تنزيل الدليل من املوقع التايل.www.migrationpolicy.org/pubs/2008DataGuide.pdf :
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َمرجع ُمق َ
رتح
.ECPAT International. Creating a Database as a Tool for Campaigning
تق ��دم ه ��ذه الأداة توجيهات ب�ش� ��أن ا�ستحداث قاعدة بيان ��ات ال�ستخدامها ك�أداة عملية .وم ��ع �أنَّ عمل ال�شبكة
الدولي ��ة يت�ص ��ل بحماية الطفل ،ف� ��إنَّ من املمكن ا�ستق ��راء الدرو�س امل�ستخل�صة واخلط ��وات املقرتحة يف هذا
املن�شور لأغرا�ض �أخرى .وي�ستعر�ض املن�شور اخلطوات التالية:
 -1حتديد امل�صادر املحتملة للمعلومات واختيار �شخ�ص كجهة تن�سيق:
 لإعداد ا�سرتاتيجية لو�ضع منهجية للعمل لتحديد نوع املعلومات املطلوبة جلمع املعلومات -2العمل الوثيق مع خمتلف املنظمات:
 يف البلد الذي تـُرتكب فيه اجلرمية يف البلد الذي ينتمي �إليه اجلاين -3متابعة الق�ضايا من خالل:
 ر�صد التحقيق تبادل املعلومات حتديث قاعدة البيانات -4التعريف بقاعدة البيانات من خالل:
 تبليغ النتائج -ا�ستعمالها ك�أداة
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 	9-9دور و�سائط الإعالم يف
ذكاء الوعي
ت� ��ؤدي و�سائ ��ط الإع�ل�ام دور ًا رئي�سي ًا يف منع تهري ��ب املهاجرين� .إذ من �ش� ��أن الأنباء التي ترد ع ��ن اعرتا�ض مه ّربني
ومالحقته ��م ق�ضائي� � ًا �أن يكون لها �أث ��ر رادع للأن�شطة الإجرامية املت�صلة بتهريب املهاجري ��ن ،كما �أنَّ من �ش�أن الأنباء
ال ��واردة ع ��ن عملي ��ات الإنق ��اذ �أو حم ��اوالت التهريب الفا�شل ��ة �أن تردع النا� ��س عن الوق ��وع �ضحايا يف �أي ��دي مه ّربي
املهاجرين.
ت�شجع امله ّربني
لكن عندما ال ت�ؤدي و�سائط الإعالم مهمتها بروح من امل�س�ؤولية يف ما يتعلق بتهريب املهاجرين ف�إنها قد ّ
بل قد تر�شدهم �إىل الدروب والطرائق اجلديدة املمكن �سلكها .و�إذا ما كـُ�شف النقاب عن هوية ال�شهود �أو املخربين �أو
عن �أيِّ معلومات تت�صل بهم ف�إنَّ حياة ه�ؤالء قد ت�صبح مع ّر�ضة للخطر.
وت� ��ؤدي و�سائ ��ط الإعالم دور ًا رئي�سي ًا يف �إذكاء الوعي ب�ضرورة مكافحة تهري ��ب املهاجرين ويف تعبئة الدعم من جانب
اجلمهور ويف بلورة الر�أي العام .لذلك ف�إنها تعترب ،من حيث القدرة على التوعية والت�أثري� ،أداة ف ّعالة يف حتقيق التغيري
االجتماعي.
ويتعيـّن النهو�ض بالتحقيقات ال�صحفية التي تتناول تهريب املهاجرين .فعندما ُيكتب مقال �أو يذاع برنامج عن تهريب
املهاجرين ف�إنَّ و�سائط الإعالم ال تقوم ب�إذكاء الوعي بخطورة ن�شاط �إجرامي منظم فح�سب و�إمنا ت�س ّلط ال�ضوء �أي�ضا
على ن�شاط �سري �إىل حد كبري.
ويف بع� ��ض �أجزاء العامل ،ال تكون ال�صحافة و�أو�ساط الإعالم على اطالع كاف بالق�ضايا التي تتعلق بتهريب املهاجرين
�أو ال تكون ملمة متام ًا بنطاق امل�شكلة .ونتيجة لذلك ،ال متيز بع�ض الأن�شطة الإعالمية ما بني تهريب املهاجرين وق�ضايا
�أخرى مثل االجتار بالأ�شخا�ص.
فعن ��د ن�شر �أو �إذاعة نب�أ عن تهري ��ب املهاجرين ،من ال�ضروري تزويد اجلمهور باملعلومات التي متكنه من معرفة كيفية
الت�ص ��رف .وق ��د يكون ذلك من خالل فتح خ ��ط ات�صال مبا�شر للإبالغ عن �أيِّ ن�شاط غ�ي�ر قانوين �أو من خالل توفري
املعلومات عن القنوات القانونية للهجرة.
وينبغي لو�سائط الإعالم �أن تتبع نهج ًا يقوم على �أ�سا�س احرتام احلقوق و�أن حتر�ص على عدم انتهاك حقوق املهاجرين
امله َّربني �أو مه ّربي املهاجرين �أو �أيِّ طرف �آخر تذكره يف الأنباء ال�صادرة عنها.
وفيما يلي بع�ض الإر�شادات والتحذيرات التي يلزم الأخذ بها عند التغطية ال�صحفية ملو�ضوع تهريب املهاجرين:
ال تعامل املهاجرين امله َّربني ك�أنهم متاع
ال تلتقط �صور ًا ل�ضحايا جرمية ارتكبت يف �إطار عملية التهريب
ال تطرح �أ�سئلة تنال من كرامة املهاجرين امله َّربني
32
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ال ت�شوه احلقائق لإ�ضفاء طابع الإثارة على حادثة ما
ال جتعل املهاجرين يعي�شون جتربتهم ثانية؛ فقد يكون الكثري منهم يعانون من �صدمة نف�سية
قل احلقيقة
كن دقيق ًا ومو�ضوعي ًا وعاد ًال
ا�ستخدم �أ�ساليب �إخفاء املالمح والأ�سماء امل�ستعارة حلماية هوية املهاجرين وعائالتهم
قم بزيارة املنطقة املعنية للوقوف على الأ�سباب اجلذرية ملا يدفع املهاجرين امله ّربني �إىل الهجرة
�سلـّط ال�ضوء على التحديات التي يواجهها املهاجرون امله َّربون
 قم بتغطية الق�ضية يف املحكمة :ركـّز على اجلوانب القانونية والثغرات الت�شريعية والإنفاذ والت�أخريات وما
�إىل هنالك.

ممار�سات واعدة
Daniel, Serge. Les routes clandestines. L’Afrique des immigrés et des passeurs. Paris: Hachette

.Littératures, 2008
هذا الكتاب (بالفرن�سية) عبارة عن حتقيق �صحفي عن الدروب التي ي�سلكها والرحالت التي يقوم بها املهاجرون غري
النظامي�ي�ن من خمتلف البلدان يف غرب �أفريقيا �إىل �شمال �أفريقيا ومنها �إىل �أوروبا .وم�ؤلف الكتاب �صحفي تن ّقل مع
املهاجري ��ن �أنف�سهم عرب هذه الدروب على امتداد �أرب ��ع �سنوات .ويقدم الكتاب �صورة عن �أمناط الهجرة �إىل القارئ،
وي�صف بالتف�صيل دوافع املهاجرين وتطلعاتهم و�أ�سباب رزقهم غري امل�ضمونة وعالقتهم مع مه ّربي املهاجرين .ويق ّدم
و�ص ��ف نقاط جتمع املهاجرين الرئي�سية الواقعة يف ال�صحراء ويف بل ��دات ب�شمال �أفريقيا م�شهد ًا من الداخل للتنظيم
االجتماع ��ي للمهاجرين العابرين .ويقدم الكتاب معلومات عن كيفية متكن مه ّربي املهاجرين من نقل الأ�شخا�ص عرب
احل ��دود وي�شري �إىل ظهور ع ��دد كبري من "املهاجرين الذين تقطعت بهم ال�سبل"� ،أي الأ�شخا�ص املنبوذين من البلدان
الأ�صلية وبلدان العبور وبلدان املق�صد.
.Grandclément, Daniel. A Journey through Hell. 2007. Film
يروي هذا الفيلم ق�ص�ص املهاجرين الذين يقومون برحالت خطرية من ال�صومال و�إثيوبيا عرب خليج عدن ،بدافع من
الي�أ� ��س وهرب� � ًا من الب�ؤ�س واحلرب وبحث ًا عن مالذ �آمن .وهم يركبون ق ��وارب تغ�ص بالنا�س يف رحلة قد ت�ستغرق عدة
�أيام وقد ت�ؤدي بهم �إىل الهالك.
.Jain, Savyasaachi. Shores Far Away. 2007. Film
ي�س ّل ��ط ه ��ذا الفيل ��م ال�ضوء على خماطر الهجرة غ�ي�ر القانونية من الهن ��د �إىل �أوروبا .وهو فيل ��م وثائقي ي�ستغرق 48
دقيقة ي�صف تطلعات �أولئك الذين ي�أملون يف الهجرة ،وما يرتتب على معاناة املهاجرين بدني ًا ونف�سي ًا طوال رحالتهم
غ�ي�ر القانوني ��ة من عواقب عليهم .كما ي�صور الع ��ذاب الذي تعي�شه �أ�سرهم يف الهند .ويك�ش ��ف الفيلم عن العديد من
اجلوان ��ب املجهولة لعملية التهريب ،ولكنه ير ّكز �أ�سا�س� � ًا على احلالة الإن�سانية لأولئك الذين يقومون بهذه الرحلة غري
القانونية.
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َمراجع ُمق َ
رت َحة

معهد �سيا�سات الهجرة

يتيح معهد �سيا�سات الهجرة معلومات لل�صحفيني يف املوقع التايل:
.www.migrationpolicy.org/news/press.php
.Reporters without Borders. Handbook for Journalists. Paris, 2010
تق ّدم منظمة "مرا�سلون بال حدود" دلي ًال عملي ًا ل�سالمة ال�صحفيني ،وهو متاح يف املوقع التايل:
.www.rsf.org/The-Practical-Guide-for.html
كما تو ّفر منظمة "مرا�سلون بال حدود" خط ات�صال مبا�شر لل�صحفيني املعر�ضني للخطر (انظر املوقع:
 )www.rsf.org/A-hotline-for-journalists-in.htmlومكتب م�ساعدة لل�صحفيني (انظر املوقع:
.)www.rsf.org/Helping-journalists-and-media-in.html

جمعية ال�صحفيني املحرتفني

تتيح جمعية ال�صحفيني املحرتفني مدونة للأخالقيات املهنية لل�صحفيني.
وهي تتناول دور ال�صحفيني يف املجاالت التالية:
البحث عن احلقيقة والإبالغ عنها
تخفيف ال�ضرر �إىل �أدنى حد
العمل با�ستقاللية
اخل�ضوع للم�ساءلة
www.spj.org/ethicscode.asp

وتتيح اجلمعية �أي�ضا مراجع عن �أخالقيات املرا�سلة ال�صحفية يف املوقع التايل:
 ،www.spj.org/ethicsresources.aspواملزيد من املراجع العامة لل�صحفيني يف املوقع التايل:
.www.spj.org/ij.asp

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

لالطالع على مراجع املكتب يف جمال مكافحة تهريب املهاجرين ،يرجى زيارة املوقع التايل:
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html

10-9

دور ال�شرطة يف �إذكاء الوعي

احلمالت الدعائية ملنع اجلرمية
�إن ابتكار جهود للحد من اجلرمية واال�ضطراب االجتماعي جزء ال يتجز�أ من عمل ال�شرطة يف الوقت احلا�ضر .وينبغي
لأجهزة ال�شرطة التي ت�ضطلع بهذه اجلهود �أن تفكر يف التعريف ب�أعمالها و�أفكارها ب�ش�أن مكافحة تهريب املهاجرين.
وب إ�م ��كان هذه الأجهزة �أن ت�ساعد يف التغ ّلب على هذه الظاه ��رة من خالل تثقيف وتوعية الأ�شخا�ص املحتمل تهريبهم
كمهاجري ��ن �أو م ��ن خالل حتذير اجلناة بزيادة تيق ��ظ ال�شرطة �أو حت�سني ممار�ساته ��ا .فت�صميم احلمالت الدعائية
بال�شكل ال�صحيح يو ّفر لأجهزة ال�شرطة �أداة �أخرى يف مكافحة جرمية تهريب املهاجرين.
وتفيد عملية الدعاية يف تو�صيل املعلومات ذات ال�صلة �إىل الأ�شخا�ص املحتمل �أن ي�صبحوا جناة �أو �ضحايا .ومن �ش�أن
�إع�ل�ام املجتمع مب�شكلة اجلرمية واتخاذ تدابري لت�صعيب ارتكاب اجلرائ ��م �أو التحذير من زيادة دوريات ال�شرطة �أن
ت�ؤدي �إىل زيادة يف حماية النف�س و�/أو نق�صان يف ارتكاب اجلرائم.
وت�ش�ي�ر عب ��ارة "الدعاية ملنع اجلرمية" �إىل عملية خمطط لها من جانب هيئ ��ة بغية النهو�ض مبمار�سات منع اجلرمية
ب�إعداد حمالت م�ستقلة لتوعية ال�ضحايا واملهاجرين املحتملني �أو لردع اجلناة.
ّ
وتنظم حمالت الدعاية ملنع اجلرمية على غرار حمالت الدعاية التجارية يف القطاع اخلا�ص �إىل حد كبري .فالإعالنات
التجاري ��ة ترم ��ي �إىل �إقناع جمهور م�سته ��دف ب�شراء منتوج معينّ بالإع�ل�ان عن معلومات يق�صد منه ��ا ا�ستمالة ذلك
اجلمه ��ور .ولذا ف� ��إنَّ الإعالنات التجارية حتدو بالزبائن �إىل تغيري �سلوكهم ،ب�شراء �ش ��يء ما عادة .ويتبع املبد�أ نف�سه
يف جم ��ال من ��ع اجلرمية� .إذ يتعني �أن تعر�ض على املجموعة التي ت�ستهدفها احلملة (�أي اجلناة وال�ضحايا والأ�شخا�ص
املحتمل تهريبهم كمهاجرين على ال�سواء) معلومات من �ش�أنها �أن ت�ؤ ّثر يف عمليات اتخاذ قراراتها يف امل�ستقبل .ويكمن
ال�س ��ر يف ت�صميم حمالت مالئم ��ة ويف املطابقة بني الر�سالة واجلمهور امل�ستهدف .وهنالك �أ�ساليب عديدة ال�ستخدام
الدعاي ��ة ،وت�ستطي ��ع �أجهزة ال�شرطة ت�سخري حمالت دعائية مقت�ضبة وم�ص ّمم ��ة على نحو مالئم يف تدعيم جهود منع
اجلرمية.
ولك ��ن ينبغ ��ي �أال تن�ساق دوائر ال�شرطة وراء ا�ستخدام احلمالت الدعائي ��ة �أو االعتماد عليها كبديل لأداء عملها ح�سب
الأ�ص ��ول .ف� ��إذا كان من املغري اللجوء �إىل احلمالت الدعائية لتدعيم جه ��ود ال�شرطة ف�إنَّ هذه امل�ساعي ينبغي �أن تتم
على �أ�سا�س تخطيط �سليم و تنفيذ واف.
وم ��ن �ش�أن �إ�س ��اءة ت�صميم احلمالت الدعائية �أن ت�ؤدي عن غري ق�صد �إىل زي ��ادة اخلوف من اجلرمية مع ما ي�صحب
ذلك من عواقب غري مرغوب فيها ،مثل ظاهرة "ال�شرطة الأهلية" .كما ينبغي لأجهزة ال�شرطة �أن متتنع عن االعتماد
على احلمالت الدعائية ك�إجراء عام للت�صدي مل�شكالت اجلرمية� .إذ ينبغي للحمالت الدعائية دوم ًا �أن تكمل مبادرات
ال�شرطة ،وعلى دوائر ال�شرطة �أن حترت�س من االعتماد على الدعاية وحدها ملكافحة اجلرمية.
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وينبغ ��ي �أال يغ ��رب عن بال ال�شرطة �أنَّ تكرار االعتماد على احلم�ل�ات التي ترمي �إىل تخويف اجلناة دون تنفيذ برامج
ملمو�س ��ة �أو دون �إنفاذ القانون قد ي�ضر ب ��كل ب�ساطة بالعالقات بني ال�شرطة والأهايل وال ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف معدل
ارتكاب اجلرائم.
وقب ��ل إ�ع ��داد حملة دعائية ملنع اجلرمية ،ينبغي لأجهزة ال�شرطة �أن حتلل ب ��كل عناية م�شكلة اجلرمية .ومن ثم ينبغي
لهذه الأجهزة �أال ت�ضطلع ب�أيِّ حملة دعائية �إال يف �سياق الت�صدي على نطاق �أو�سع مل�شكلة ما.
والغر� ��ض من ه ��ذا الدليل هو �أن ي�ساعد ال�شرطة املحلية على تخطيط وتنفيذ حمالت دعائية ف ّعالة وذلك با�ستك�شاف
منافعها ومزالقها .وهو ّ
يو�ضح:
املق�صود بعبارة "حملة دعائية تقوم بها ال�شرطة"

كيفية ا�ستهداف فئات اجلمهور
منافع احلمالت الدعائية
الق�ضايا املت�صلة باحلمالت الدعائية
العنا�صر التي يتعني �أن ت�ؤخذ يف االعتبار لدى ت�صميم حملة دعائية
تقييم احلمالت الدعائية.
امل�صدرBarthe, Emmanuel. Crime Prevention Publicity Campaigns, Problem- Oriented Guides for Police, Response Guide No. 5.:
 Washington, D.C.: Department of Justice, 2006متاح يف املوقع التايلwww.popcenter.org/responses/crime_prevention/1 :
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فيينا
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الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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ملحة عامة

تر ِّكز الأداة  10على التدريب وبناء القدرات كو�سيلة ملكافحة تهريب املهاجرين والت�صدي له ،وهي تنق�سم �إىل الأق�سام
التالية:
 1-10يقدم ملحة عامة عن متطلبات التدريب وامل�ساعدة التقنية املن�صو�ص عليها يف الفقرة  1من املادة 14
من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
()1
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛
 2-10يق ّدم بع�ض الأمثلة واملراجع املتعلقة بالتدريب املخ�ص�ص ملكافحة تهريب املهاجرين؛
 3-10ي�س ّلط ال�ضوء على �ضرورة فهم ق�ضايا الهجرة الأعم ،و يعر�ض بع�ض املراجع ذات ال�صلة بالتدريب
املتعلق بالهجرة والهجرة غري النظامية والهجرة الق�سرية؛
 4-10ي�شتمل على بع�ض الأمثلة على مناذج تدريب مع ّينة ملوظفي وم�س�ؤويل �إنفاذ القانون ويعر�ض �أي�ضا
بع�ض امل�صادر التخ�ص�صية عن مو�ضوع حقوق الإن�سان لتدريب �ضباط ال�شرطة؛
 5-10ي�سلط ال�ضوء على متطلبات الربوتوكول ب�ش�أن تعزيز القدرات من خالل التعاون يف جمال امل�ساعدة
التقنية والتدريبية ،ويو�صي با�ستخدام �أخ�صائيي العدالة اجلنائية بع�ض �أدوات التدريب.

( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2241الرقم .39574
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1-10.

التدريب وامل�ساعدة التقنية

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
تن�ص املادة  14من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين على ما يلي:
 -1تو ّفر الدول الأطراف �أو تعزز التدريب املتخ�ص�ص ملوظفي الهجرة وغريهم من املوظفني املخت�صني يف جمال
منع ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ويف املعاملة الإن�سانية للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك
ال�سلوك ،مع احرتام حقوقهم كما هي مب ّينة يف هذا الربوتوكول.

الطلب الرئي�سي الذي تت�ضمنه الفقرة  1من املادة  14من بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين هو �أن تو ّفر الدول �أو
تعزّز التدريب على منع تهريب املهاجرين و�ضمان معاملة الأ�شخا�ص املهربني معاملة �إن�سانية.
وهذا يدل �ضمنا على �أنَّ من ال�ضروري توفري التدريب لي�س ب�ش�أن تهريب املهاجرين وال�سلوك ذي ال�صلة فح�سب بل
�أي�ضا ب�ش�أن حقوق الإن�سان وامل�سائل الأخرى ذات ال�صلة.
وينبغي لتدابري بناء القدرات �أن ترتكز �إىل ما يلي:
 التقييم امل�سبق للحالة
 التحديد الوا�ضح لدور خمتلف الأجهزة
 فهم املعارف واخلربات املوجودة
 حتليل الأدوار والكفاءات املطلوبة لتنفيذ ا�سرتاتيجية �شاملة

ممار�سات واعدة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .برنامج "�إمباكت".

امل�س ِّوغ
ك�شف مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية النقاب عن �أنَّ نظم العدالة اجلنائية كثري ًا ما تكون غري كافية
عندما يتعلق الأمر بتحقيق الفعالية يف مكافحة تهريب املهاجرين وتفكيك اجلماعات الإجرامية املنظمة .وقد ُحددت
العوامل التالية يف بلدان عديدة:
 ال توجد ت�شريعات كافية ملكافحة تهريب املهاجرين.
 ت�ؤدي حمدودية املوارد واملع ّدات التقنية وعدم كفاية تدريب املوظفني �إىل عرقلة منع تهريب املهاجرين
والتحقيق فيه ب�صورة فعالة ومقا�ضاة و�إدانة املجرمني.
3
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 ال يوجد �إطار وطني متما�سك وم�ؤ�س�سي لتن�سيق الإجراءات وترتيبها ح�سب الأولوية وكذلك لتحليل
املعلومات وتبادل املعلومات اال�ستخبارية بهدف مكافحة تهريب املهاجرين ب�صورة فعالة.
 هناك نق�ص يف الآليات الفعالة من ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل املعلومات وتن�سيق الأن�شطة العملياتية
فيما بني �أجهزة �إنفاذ القانون واملدعني العامني والق�ضاة وغريهم من اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة.
 ت�ؤدي قلة املعارف امل�ستمدة من الأدلة عن املجرمني واجلماعات الإجرامية ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين،
مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة ب�أ�ساليب عملهم ودروب التهريب� ،إىل عرقلة �صوغ �سيا�سات فعالة وتدابري
عملياتية ملكافحة تهريب املهاجرين.
 ال يعترب عامة النا�س ،وال�سلطات ذات ال�صلة يف �أكرث الأحيان ،تهريب املهاجرين ن�شاط ًا �إجرامي ًا يعر�ض
املهاجرين واملجتمعات املعنية ملخاطر �شديدة.

الهدف العام
الهدف العام هو وقف الهجرة غري القانونية عن طريق منع ومكافحة تهريب املهاجرين من �أفريقيا �إىل �أوروبا وفقا
لربوتوكول منع تهريب املهاجرين.
الأهداف املحددة
تت�ضمن الأهداف املحددة ما يلي:
 تعزيز التدابري التي تتخذها نظم العدالة اجلنائية للت�صدي لتهريب املهاجرين من الدول الأفريقية عن
طريق �إر�ساء �أُطر ت�شريعية فعالة
بناء قدرات م�س�ؤويل وموظفي �إنفاذ القانون واملدعني العامني والق�ضاة
تعزيز التعاون الإقليمي والدويل
تعزيز الوقاية عن طريق �إذكاء الوعي لدى ال�سلطات املعنية وعامة النا�س

الفئات امل�ستهدفة
ت�ستهدف الفئات التالية:
مقررو ال�سيا�سات
ال�سلطات الإقليمية والوطنية املعنية
�أجهزة �إنفاذ القانون ،مبا يف ذلك مراقبة احلدود واجلمارك
املدعون العامون
الق�ضاة
و�سائط الإعالم

النتائج املتوقعة
النتائج املتوقعة هي كما يلي:
 و�ضع �أطر ت�شريعية تتما�شى مع بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين
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 �إعداد تقرير بحثي عن تهريب املهاجرين عرب �شمال �أفريقيا ومنها �إىل �أوروبا وتقارير تقييم قطرية عن
القدرات احلكومية القائمة حاليا ملكافحة تهريب املهاجرين
 و�ضع �آليات تعاون وطني فعالة وخطط عمل وطنية
 حت�سني مهارات م�س�ؤويل �إنفاذ القانون واملدعني العامني والق�ضاة و�إعداد مواد وهياكل التدريب ذات
ال�صلة
 �إن�شاء وحدات �إنفاذ قانون متخ�ص�صة ملكافحة تهريب املهاجرين
 �إن�شاء �آليات جلمع املعلومات وحتليلها وتطويرها وا�ستعمالها ب�صورة منتظمة وكذلك �إعداد املعلومات
اال�ستخبارية اجلنائية وتبادلها مع البلدان املعنية
 حت�سني القدرات العملياتية يف جمال التعاون الإقليمي والدويل على التحقيق يف تهريب املهاجرين ومالحقة
مرتكبيه �أمام الق�ضاء
 �إذكاء الوعي لدى �صانعي القرارات ال�سيا�سية وال�سلطات املخت�صة وعامة النا�س ب�أنَّ تهريب املهاجرين
ن�شاط �إجرامي يعر�ض املهاجرين واملجتمعات املعنية ملخاطر �شديدة

الأن�شطة الرئي�سية
الأن�شطة الرئي�سية التالية:
 تنفيذ �أن�شطة البحث املتعلقة بتهريب املهاجرين
 و�ضع تقييمات للقدرات القائمة حاليا يف نظم العدالة اجلنائية فيما يتعلق مبكافحة تهريب املهاجرين
 تقييم و�صوغ ت�شريعات متعلقة مبكافحة تهريب املهاجرين
 امل�ساعدة يف و�ضع ال�سيا�سات الوطنية وو�ضع �أطر تن�سيق بني خمتلف اجلهات الفاعلة
 و�ضع مناهج تدريبية وتوفري التدريب مل�س�ؤويل �إنفاذ القانون واملدعني العامني والق�ضاة؛ والتدريب
التخ�ص�صي ب�ش�أن �إعداد املعلومات اال�ستخبارية اجلنائية وتقنيات التحقيق اال�ستباقي
 �إن�شاء وحدات �إنفاذ قانون ملكافحة تهريب املهاجرين
 �إعداد �أن�شطة لتعزيز �إنفاذ القانون الدويل والتعاون الق�ضائي
 �إعداد �أن�شطة لإذكاء الوعي �إزاء اجلوانب الإجرامية لتهريب املهاجرين و�آثاره ال�ضارة
وملزيد من املعلومات عن برنامج "�إمباكت" ،يرجى زيارة املوقع التايل:
.www.unodc.org/unodc/en/treaties/TOC/legislative-guide.html

َمرجع ُمق َ
رتح
الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( )2والربوتوكوالت املكملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات
الأ�سا�سية لالتفاقية وبروتوكوالتها ،وكذلك امل�سائل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وهي تقدم يف
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
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الوقت ذاته جمموعة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم
�إىل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور
امل�ؤ�س�سي ،وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

  2-10.التدريب على مكافحة
تهريب املهاجرين
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة
الق�ضائية ملرتكبيه.
يف �سياق بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين ،ويف �إطار الت�صدي ال�شامل لتهريب املهاجرين على نطاق �أو�سع،
ا�ستهل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية عملية لإعداد منائط تدريب �أ�سا�سي ب�ش�أن منع ومكافحة
تهريب املهاجرين .وقد ُن ّفذت عملية الإعداد بالتعاون مع املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ومكتب
ال�شرطة الأوروبي (اليوروبول) ووكالة مكافحة اجلرمية املنظمة اخلطرية يف اململكة املتحدة ،والأهم من ذلك،
مب�شاركة املمار�سني ذوي اخلربة العاملني يف جميع �أنحاء العامل يف جمال التحقيق مع ال�ضالعني يف تهريب املهاجرين
ومالحقتهم ق�ضائيا .وقد ُن ّظمت ثالثة اجتماعات عمل �شارك فيها حمققون ومدعون عامون من  30بلد ًا منها
بلدان تطبق القانون العام وبلدان تطبق القانون املدين على ال�سواء .وجاء دليل التدريب الأ�سا�سي نتيجة لتلك
العملية.
والنمائط هي ح�صيلة عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �شارك فيها خرباء من عدة مناطق من العامل يف جماالت
�إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية .وهي م�صممة بحيث ت�ستعمل يف تدريب م�س�ؤويل �إنفاذ القانون واملدعني العامني
حول فعالية التحقيق واملالحقة الق�ضائية يف ق�ضايا تهريب املهاجرين .وت�ستند النمائط �إىل املجاالت املوا�ضيعية
التالية:
  -1مفاهيم تهريب املهاجرين وفئاته وما يت�صل به من �سلوك :تعاريف جرمية تهريب املهاجرين و�أركانها
وال�سلوك املت�صل بها ،والفئات الرئي�سية لأ�ساليب العمل التي تتبعها اجلماعات ال�ضالعة يف تلك الأن�شطة؛
  -2دور املهاجرين امله ّربني ومه ّربي املهاجرين يف التحقيقات :ا�ستخال�ص املعلومات من املهاجرين امله ّربني؛
وحماية املهاجرين امله ّربني بو�صفهم �شهودا على اجلرمية؛ و�إدراك �أنَّ دورهم حمدود ك�شهود؛ و�إدراك
�صعوبة طلب التعاون من مه ّربي املهاجرين واملهاجرين امله ّربني؛ و�إيجاد م�صادر بديلة للأدلة؛
-3

نهج التحقيق :نقاط انطالق عملية التحقيق؛ وتقنيات التحقيق اال�ستباقي والالحق؛ والتقنيات التعطيلية؛

  -4التحقيقات املالية� :إجراء حتقيقات مالية موازية؛ و�إجراء حتقيقات مالية يف املرحلة ال�سابقة لالعتقال؛
و�ضبط املوجودات وم�صادرة عائدات اجلرمية؛ ودور التحقيقات املالية يف التحري عن تهريب املهاجرين؛
 -5تقنيات التحقيق ال�سرية :اال�ستعانة باملخربين؛ والت�سليم املرا َقب؛ و�أ�ساليب املراقبة والعمليات ال�سرية؛
  -6اال�ستخبارات� :أنواع اال�ستخبارات اال�سرتاتيجية والتكتيكية الالزمة ملكافحة تهريب املهاجرين وكيفية
حت�سني عمليات جمع املعلومات وحتليلها وا�ستخدامها وتبادلها؛
7
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جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

  -7امل�سائل الت�شريعية :اخللفية الرقابية والت�شريعية ذات ال�صلة عند اال�ضطالع بالتحقيق واملالحقة
الق�ضائية؛ واجلرائم البديلة التي ميكن ا�ستخدامها ملالحقة مه ّربي املهاجرين ق�ضائيا يف حال عدم
وجود ت�شريعات حمددة يف هذا ال�صدد؛ وحقوق املهاجرين؛
  -8التعاون الدويل� :آليات التعاون غري الر�سمية؛ والآليات الر�سمية (امل�ساعدة الق�ضائية املتبادلة)؛ وت�شكيل
فرق حتقيق م�شرتكة ،والتعاون امل�شرتك بني الوكاالت؛
  -9حقوق الإن�سان :حقوق الإن�سان ذات ال�صلة بالتحقيق يف م�س�ألة تهريب املهاجرين امله ّربني وحقوق
مه ّربي املهاجرين امل�شتبه بهم؛ واملبادئ املتعلقة بحماية الالجئني؛ ودور امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون
واملدعني العامني يف حماية حقوق الإن�سان وتعزيزها.
وت�ستكمل هذه الف�صول مبثال على �شهادة �شاهد وبع�ض النقاط الواجب مراعاتها عند بدء التحقيق يف تهريب
املهاجرين وم�سرد بامل�صطلحات.
ولهذا الدليل ثالثة �أغرا�ض .فهو� ،أوال� ،أداة مرجعية للتعلم الذاتي مبثابة مدخل للتحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه .وميكن ،ثانيا� ،أن ي�ستخدم لتدريب املحققني واملدعني العامني على منع تهريب املهاجرين
ومكافحته .وهو ير�سي ،ثالثا� ،أ�سا�سا متينا للمعارف التي ميكن تكييفها وفقا ل�سياق بلد معينّ باعتبار تعدد طرائق بناء
القدرات الالزمة للتحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه .وقد �صمم هذا الدليل بطريقة متكن من
تكييف كل من النمائط التدريبية على حدة مبا يلبـي احتياجات خمتلف املناطق والبلدان؛ وميكن �أن تُ�ستخدم �أ�سا�سا
لتح�سني �أو ا�ستكمال برامج التدريب اخلا�صة مبعاهد التدريب الوطنية .وميكن ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية �أن ي�ساعد املعاهد الوطنية يف عملية التكييف.
ويجري حاليا �إعداد املن�شور .ولالطالع على مزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� www.unodc.orgأو االت�صال بـعنوان الربيد الإلكرتوين التايلahtmsu@unodc.org :
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .برنامج التعلُّم الإلكرتوين.
التدريب با�ستخدام احلا�سوب هو �أحد �أ�شكال التعلُّم الإلكرتوين الذي ت�ستخدم فيه �أقرا�ص مدجمة تفاعلية ودرو�س
تقدم عرب التلفاز التفاعلي .وبهذه الطريقة ميكن للطالب املقيمني يف �أماكن نائية �أن يتعلموا مهارات عملية بالوترية
التي تنا�سبهم.
وقد ُ�ص ّممت جمموعات التدريب اخلا�صة بالتع ّلم الإلكرتوين بحيث مت ّكن امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القوانني من تعزيز
مهاراتهم ومعارفهم ووعيهم وفقا للوترية املنا�سبة لهم وبلغتهم م�ستخدمني �أحدث جمموعات التدريب احلا�سوبي
التفاعلي على �إنفاذ القانون .وقد ُ�صممت الربامج لتنا�سب الظروف القانونية الداخلية ولكنها ت�شدد �أي�ضا على الأثر
الإقليمي والعاملي للجرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويقوم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية حاليا ب�إعداد منيطة عن تهريب املهاجرين �ستقدم معلومات
�أ�سا�سية عن جرمية تهريب املهاجرين بغية حت�سني قدرة الطالب على ك�شف هذه اجلرمية والت�صدي لها.
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.unodc-elearning.org :
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ممار�سة واعدة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة
()3
الق�ضائية ملرتكبيه.
قام مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية مع جهاز �إنفاذ القانون الفرن�سي امل�س�ؤول عن التحقيق يف تهريب
املهاجرين ()Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers sans titre
وهيئة املالحقة الق�ضائية الفرن�سية املتخ�ص�صة يف مكافحة اجلرمية املنظمة (Juridictions interrégionales
 )spécialiséesبتنظيم دورة تدريبية مدتها ثالثة �أيام عن تهريب املهاجرين �شارك فيها  22مدعيا عاما مغربيا.
وكانت تلك الدورة الأوىل يف �سل�سلة دورات تدريبية للمحققني واملدعني العامني �ستنفذ يف �إطار برنامج "�إمباكت"،
على ال�صعيدين الوطني والإقليمي ،يف �شمال �أفريقيا وغربها ،على مدى � 12شهرا.
ِّ
ولالطالع على معلومات عن هذه الدورة وغريها من الدورات والفعاليات التي ينظمها مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.unodc.org :

َمرجع ُمق َ
رتح
موجه للممار�سني
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرَّ ،
املتخ�ص�صني يف جمال العدالة اجلنائية .نيويورك2009 ،
�أع َّد هذا الدليل التدريبي وفقا لأحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء
والأطفال ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .ومع �أنَّ الغر�ض من هذا
الدليل هو دعم تدابري منع االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنَّ الدرو�س امل�ستخل�صة الواردة فيه تنطبق على م�س�ألة
تهريب املهاجرين.
وملزيد من املعلومات عن هذا الدليل التدريبـي ،يرجى زيارة املوقع التايل:

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html

( )3من�شور للأمم املتحدة �سي�صدر قريبا.
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احتياجات خمتلف الفئات امل�ستهدفة .والق�صد من الدليل هو الإفادة من حيث التوجيه يف جماالت تخطيط
برامج التدريب يف جمال حقوق الإن�سان لفائدة الأخ�صائيني املمار�سني وتنفيذها وتقييمها.
www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

الرتبية الوطنية يف جمال الهجرة
الرتبية الوطنية يف جمال الهجرة هو منهاج �إعالمي يتيح ما يلي:
االت�صال احلا�سوبي املبا�شر باملجان مب�صادر للتعلم متعلقة بالهجرة والأقليات وحقوق الإن�سان
معلومات عن الهجرة والأقليات واللجوء واجلن�سية والهويات وحقوق الإن�سان
درا�سات قطرية موجزة
معلومات عن م�شاريع املمار�سات اجليدة و�شركاء التعاون
 دعم العاملني يف جماالت التعليم وال�سيا�سة والثقافة وو�سائط الإعالم واملجتمع فيما يتعلق بامل�سائل
املو�سعة.
ذات ال�صلة باملهاجرين و�سيا�سات الهجرة يف �أوروبا ّ
www.migrationeducation.org

منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا .دورة تدريبية حول مو�ضوع الهجرة الق�سرية
كان الهدف من الدورة ،التي عقدت يف عام  ،2009هو م�ساعدة امل�س�ؤولني عن توفري امل�ساعدة للمهاجرين
والالجئني يف احلكومة واجلي�ش وغريهم من الأخ�صائيني يف هذا املجال.
وكان الهدف من الدورة كذلك تزويد امل�شاركني باملعارف املتعلقة ب�إطار الهجرة و�أ�سا�سياتها وبالأدوات
القانونية واجلوانب العملية ذات ال�صلة .وقد �شملت مزيجا من الدرا�سة النظرية والتمارين العملية ،من قبيل
حلقات العمل ودرا�سات احلاالت وتبادل الأدوار بني امل�شاركني ،الذين ُ�شجعوا �أي�ضا على تبادل ما لديهم من
خربات.
www.osce.org/training

مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .مراجع للتدريب يف موقع " "Refworldال�شبكي التابع للمفو�ضية.
مراجع للتدريب ،مبا يف ذلك منائط التعلم الذاتي ،عن امل�سائل املتعلقة بحماية الالجئني وحقوق الإن�سان
املكفولة لهم وتوطينهم.
www.unhcr.org/refworld/training.html

مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان .التدريب والتعلم.
تقدم مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان العديد من �أدلة التدريب ب�ش�أن حقوق الإن�سان ب�صورة عامة،
وكذلك ب�ش�أن جوانب حمددة من مو�ضوع حقوق الإن�سان .ولالطالع على الأدلة التي ت�ستهدف امل�س�ؤولني عن
�إنفاذ القانون بالتحديد ،انظر الق�سم .4-10
وملزيد من املعلومات ،يرجى زيارة املوقع التايل:

www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx
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التدريب التخ�ص�صي على �إنفاذ القانون

تقوم العديد من الأجهزة املعنية بعمليات �إنفاذ القانون بنقل مهاراتها وتبادل خرباتها مع �شركاء يف بلدانها هي �أو
يف بلدان �أخرى .وتوفري التدريب التخ�ص�صي على �إنفاذ القانون ال يعزز خربة موظفي �إنفاذ القانون فح�سب بل يعزز
�أي�ضا التعاون بينهم وبني نظرائهم الدوليني .ويف ما يلي بع�ض املمار�سات الواعدة يف جمال التدريب التخ�ص�صي على
�إنفاذ القانون.

ممار�سات واعدة

مركز التدريب االحتادي على �إنفاذ القانون ،الواليات املتحدة الأمريكية
مركز التدريب االحتادي على �إنفاذ القانون هو جزء من وزارة الأمن الوطني يف الواليات املتحدة الأمريكية .وقد �أن�شئ
يف عام  1970كمركز احتادي للتدريب على �إنفاذ القانون بغية توفري تدريب �أ�سا�سي ومتقدم يف جمال �إنفاذ القانون
للأجهزة االحتادية يف الواليات املتحدة ،وو�سعت مهمته يف وقت الحق لت�شمل التدريب يف الواليات والتدريب املحلي
والدويل.
وتقوم �شعبة امل�ساعدة التدريبية والتقنية الدولية التابعة ملركز التدريب االحتادي ب�إنفاذ القانون ب�إعداد وتن�سيق
و�إدارة وتقدمي امل�ساعدة التدريبية والتقنية الدولية .وت�ساعد برامج مركز التدريب االحتادي على بناء قدرات �إنفاذ
القانون يف الدول الأخرى وت�شجع على حت�سني التن�سيق والتعاون مع وزارة الأمن الوطني و�سائر �أجهزة �إنفاذ القانون
يف الواليات املتحدة فيما يتعلق مبكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للحدود الوطنية.
www.fletc.gov

�أكادمييات �إنفاذ القانون الدويل

تُدار �أكادمييات �إنفاذ القانون الدويل من جانب وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة والبلد امل�ضيف .وقد �أُن�شئت
الأكادمييات يف بوت�سوانا وتايلند وال�سلفادور وهنغاريا.

�أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف بانكوك
�أهداف �أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف بانكوك هي دعم بناء م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية يف �آ�سيا ،مع الت�أكيد على
�سيادة القانون وتعزيز ال�شراكات والتعاون بني امل�س�ؤولني عن �إنفاذ القانون يف �آ�سيا .وتتناول الدورات التدريبية التي
�شجع فيها على ا�ستخدام
تنظمها م�شاكل من قبيل املخدرات والإرهاب و�سائر اجلرائم العابرة للحدود الوطنية و ُي َّ
الأدوات الدولية ملكافحة اجلرمية ،مثل امل�ساعدة الق�ضائية املتبادلة وت�سليم املجرمنيّ .
وتنظم الأكادميية �أي�ضا دورات
تخ�ص�صية وبرامج لكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني يف جمال العدالة اجلنائية حول موا�ضيع ذات �أهمية بالن�سبة �إىل �آ�سيا.
12
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�أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف بوداب�ست
تتيح الأكادميية فر�صا تدريبية لعدد ي�صل �إىل  130طالبا يف وقت واحد .وهي ّ
تنظم حلقات درا�سية ودورات عن
موا�ضيع حمددة ودورات تدريبية حول �إنفاذ القانون.

�أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف غابورون
تنظم �أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف غابورون دورات تدريبية ملديرين على م�ستوى متو�سط من الدول الأع�ضاء يف
اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي و�شرق �أفريقيا والبلدان امل�ستوفية لل�شروط يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى.

�أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف �سان �سلفادور
تهدف �أكادميية �إنفاذ القانون الدويل يف �سان �سلفادور �إىل دعم بناء م�ؤ�س�سات العدالة اجلنائية وتعزيز ال�شراكات
بني �أو�ساط �إنفاذ القانون يف املنطقة .ويركز التدريب على اجلرمية العابرة للحدود الوطنية وحقوق الإن�سان و�سيادة
القانون ،مع الت�أكيد على االجتار باملخدرات واالجتار بالأ�شخا�ص والإرهاب وغ�سل الأموال و�سائر اجلرائم املالية.
www.state.gov/p/inl/crime/ilea

مركز جاكرتا للتعاون على �إنفاذ القانون
يوجد مركز جاكرتا للتعاون على �إنفاذ القانون يف كلية ال�شرطة الوطنية الإندوني�سية يف �سيمارانغ ب�إندوني�سيا.
ويعمل املركز حاليا على �إعداد وتطوير وتنفيذ �ست جمموعات من الربامج الدولية للتثقيف والتدريب على �إنفاذ
القانون .وهذه الربامج موجهة للعاملني يف �أجهزة �إنفاذ القانون ،مبن فيهم املديرون التنفيذيون واملديرون على
امل�ستويني املتو�سط والعايل والعاملون يف جماالت تقنية متخ�ص�صة.
وتهدف برامج املركز �إىل حت�ضري دورات تدريبية وحمتويات تقنية عالية اجلودة .و�ستنظم دورات وحلقات درا�سية
وحلقات عمل متخ�ص�صة حول مهارات الإدارة العملية والتنفيذية و�إدارة التحقيقات ،واملهارات العالية امل�ستوى لإدارة
التحقيقات واالت�صال بني الواليات الق�ضائية ،مع الرتكيز يف البداية على مكافحة الإرهاب .و�ست�ستند هذه الربامج
�إىل تدريب وفهم جيد لهذا املجال وتبادل اخلربات والتعاون بني الواليات الق�ضائية.
www.jclec.com

َمراجع ُمق َ
رت َحة
الأمم املتحدة .حقوق الإن�سان و�إنفاذ القانون :دليل ال�شرطة للتدريب على حقوق الإن�سان .رقم املبيع
.A.96.XIV.5
يحتوي الدليل على جمموعة معلومات متعمقة لتدريب ال�شرطة على حقوق الإن�سان ،تتعلق مب�صادر ونظم
ومعايري حقوق الإن�سان يف جمال �إنفاذ القانون� ،إىل جانب �إر�شادات عملية و�صكوك دولية مرفقة.
www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx
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الأمم املتحدة .حقوق الإن�سان و�إنفاذ القانون :مر�شد املدرب .رقم املبيع.A.03.XIV.1 :
يو�ضح املر�شد كيفية �إجراء الدورات التدريبية ب�ش�أن جمموعة من موا�ضيع حقوق الإن�سان والتدريبات
اجلماعية والتعليمات واملالحظات املفيدة للقائمني بالتدريب وعدد من �أدوات التدريب املعدة لال�ستخدام يف
الدورات التدريبية لرجال ال�شرطة.
www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

الأمم املتحدة .املعايري الدولية حلقوق الإن�سـان يف جمال �إنفاذ القانون :كتاب اجليب لرجال ال�شرطة ب�ش�أن
حقوق الإن�سان .رقم املبيع.96.XIV.6 :
الغر�ض من الكتاب �أن يكون مرجعا يف متناول املوظفني املكلفني ب�إنفاذ القوانني .وهو يحتوي على مئات من
املعايري امل�صنفة ح�سب واجبات ال�شرطة ووظائفها وموا�ضيعها.
www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingEducation.aspx

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومهربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�سرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

  5-10التعاون على التدريب وامل�ساعدة
التقنية

بروتوكول تهريب املهاجرين
تن�ص الفقرة  14من بروتوكول تهريب املهاجرين على ما يلي:
 -2تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية املخت�صة واملنظمات غري احلكومية و�سائر املنظمات
ذات ال�صلة وعنا�صر املجتمع املدين الأخرى ،ح�سب االقت�ضاء� ،ضمانا لتوفري تدريب العاملني يف �أقاليمها مبا يكفي
ملنع ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ومكافحته والق�ضاء عليه وحماية حقوق املهاجرين الذين يكونون
هدفا لذلك ال�سلوك .وي�شمل هذا التدريب:
(�أ) تعزيز �أمن وثائق ال�سفر وحت�سني نوعيتها؛
(ب) التع ُّرف على وثائق ال�سفر �أو الهوية املزورة وك�شفها؛
(ج) جمع املعلومات اال�ستخبارية اجلنائية ،خ�صو�صا املتعلقة بك�شف هوية اجلماعات الإجرامية املنظمة
املعروف �أنها �ضالعة يف ال�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول �أو امل�شتبه يف �أنها �ضالعة فيه ،والأ�ساليب
امل�ستخدمة يف نقل املهاجرين امله َّربني ،و�إ�ساءة ا�ستعمال وثائق ال�سفر �أو الهوية لأغرا�ض ال�سلوك املبني يف
املادة  ،6وو�سائل الإخفاء امل�ستخدمة يف تهريب املهاجرين؛
(د) حت�سني �إجراءات الك�شف عن الأ�شخا�ص امله َّربني عند نقاط الدخول واخلروج التقليدية وغري
التقليدية؛
(هـ) املعاملة الإن�سانية للمهاجرين و�صون حقوقهم كما هي مب ّينة يف هذا الربوتوكول.
 -3تنظر الدول الأطراف التي لديها خربة يف هذا املجال يف تقدمي م�ساعدة تقنية �إىل الدول التي يكرث ا�ستخدامها
كبلدان �أ�صلية �أو بلدان عبور للأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول .وتبذل
الدول الأطراف ق�صارى جهدها لتوفري املوارد الالزمة ،كاملركبات والنظم احلا�سوبية و�أجهزة فح�ص الوثائق،
ملكافحة ال�سلوك املبني يف املادة .6

ويتعني على الدول الأطراف ،بالإ�ضافة �إىل تدريب موظفيها� ،أن تتعاون مع بع�ضها البع�ض يف جمايل التدريب ملنع
تهريب املهاجرين ومكافحته والأ�ساليب املالئمة للتعامل مع املهاجرين املهربني .وعليها �أي�ضا واجب التعاون مع
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية ،التي يعمل عدد منها يف جماالت مت�صلة بالهجرة .ويدعو
الربوتوكول �أي�ضا �إىل تقدمي امل�ساعدة التقنية الالزمة للبلدان الأ�صلية �أو بلدان العبور ،بالإ�ضافة �إىل الدعوة الأعم
لتقدمي هذا النوع من امل�ساعدة يف املادتني  29و 30من اتفاقية اجلرمية املنظمة.
وعلى العموم ،ال يتطلب و�ضع برامج تدريبية للموظفني املحليني �صوغ تدابري ت�شريعية ،لكن توفري املواد امل�ستخدمة يف
هذا التدريب واملوظفني القائمني به �سوف يعتمد �إىل حد كبري على الت�شريعات املحلية وال�صكوك الدولية ،ويف الكثري
15
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من الأحيان ،على ت�شريعات الدول الأخرى التي من املرجح �أن حتتاج دولة طرف ما �إىل التعاون املنتظم واملتكرر معها.
ول�ضمان التعاون بكفاءة وفعالية مع دول �أطراف �أخرى� ،سيكون من املهم �أي�ضا التعاون على و�ضع وتطبيق برامج
التدريب وتقدمي امل�ساعدة للدول الأخرى عن طريق توفري املوارد و�/أو اخلربات الالزمة.

ممار�سات واعدة
الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .املنهاج الأ�سا�سي
امل�شرتك لتدريب حر�س احلدود يف خمتلف �أنحاء �أوروبا.
تقوم الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على احلدود اخلارجية للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي (برنامج
فرونتيك�س) مب�ساعدة الدول الأع�ضاء على تدريب حر�س احلدود الوطنيني وو�ضع معايري التدريب امل�شرتكة مبا ي�سهم
يف حت�سني الكفاءة املهنية حلر�س احلدود يف الدول الأع�ضاء .و�سي�شكل املنهاج الأوروبي الأ�سا�سي امل�شرتك الذي و�ضعه
برنامج فرونتيك�س �أ�سا�س هذا النظام ،و�سيكون هذا املنهج اجلديد �أول منهج م�شرتك يت�ضمن املهارات والكفاءات
امل�شرتكة من �أجل التدريب الأ�سا�سي حلر�س احلدود يف جميع �أنحاء �أوروبا.
www.frontex.europa.eu

املنظمة الدولية للهجرة .تنظيم دورة تدريبية متخ�ص�صة يف ال�صني.
يف متوز/يوليه  ،2009نظم مكتب االت�صال التابع للمنظمة الدولية للهجرة يف ال�صني دورة تدريبية ملدة �أ�سبوع واحد
حول مو�ضوع فح�ص وثائق ال�سفر املز ّورة� ،شارك فيها  30من كبار امل�س�ؤولني ال�صينيني يف �إدارة الهجرة والقن�صليات
يف �إطار م�شروع املنظمة املتعلق ببناء القدرات على �إدارة الهجرة يف ال�صني.
وكانت حلقة العمل هذه الأوىل من نوعها يف ال�صني ،وبرهنت على االهتمام املتزايد يف هذا البلد ببناء قدرات موظفيه
املكلفني ب�إدارة الهجرة على �إدارة تدفقات الهجرة النظامية وغري النظامية �إىل الداخل واخلارج بطريقة �شمولية.
وتوىل التدريب خرباء من املنظمة الدولية للهجرة و�أخ�صائيون من دائرة احلدود و�ش�ؤون الأجانب الربتغالية
وال�شرطة االحتادية الأملانية .ومكنت هذه الدورة كبار املوظفني امل�س�ؤولني عن فح�ص الوثائق يف املراكز احلدودية
ببيجني و�شنغهاي وغوانغجاو و�شيامن من االطالع على �أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال مراقبة وثائق ال�سفر املزورة
وك�شفها.
وخالل التدريب� ،أعلنت املنظمة الدولية للهجرة عن بدء الرتجمة ال�صينية لدليل �إجراءات فح�ص جوازات ال�سفر،
الذي �أعد لال�ستخدام من قبل موظفي �ش�ؤون الهجرة وموظفي القن�صليات الذين يتعاملون مبا�شرة مع املهاجرين،
وهو ي�شجع على اتباع نهج موحد ملراقبة وثائق ال�سفر املزورة وك�شفها.
وللح�صول على معلومات عن الدورات التدريبية والفعاليات الأخرى التي تنظمها املنظمة الدولية للهجرة ،وكذلك عن
دليل �إجراءات فح�ص جوازات ال�سفر ،يرجى زيارة املوقع التايل.www.iom.int :
جلنة الواليات املتحدة لالجئني واملهاجرينU.K. and Bosnia Join Forces to Halt Human Smuggling. Refugee .

).Reports, vol. 22, No. 8 (September 2001

تقرير عن التدريب الذي تلقته �شرطة احلدود يف البو�سنة والهر�سك على ك�شف التزوير و�أ�ساليب التحقيق على يد
فريق خرباء يف �ش�ؤون الهجرة �أوفدته حكومة اململكة املتحدة �إىل �سراييفو يف �أيلول�/سبتمرب .2001

الأداة  -10بناء القدرات والتدريب
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مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .تنظيم حلقة عمل عن التعاون الدويل يف جمال العدالة اجلنائية
للت�صدي لتهريب املهاجرين.
التقى يف يومي  6و 7متوز/يوليه  2009م�س�ؤولون عن �إنفاذ القانون ومدعون عامون من عدة بلدان يف �شمال �أفريقيا
و�أوروبا ملناق�شة التعاون يف جمال العدالة اجلنائية من �أجل الت�صدي لتحديات مكافحة تهريب املهاجرين .و�شدد
امل�شاركون ،الذين مثلوا �إ�سبانيا و�إيطاليا وتركيا وتون�س واجلماهريية العربية الليبية وفرن�سا وم�صر واملغرب واململكة
املتحدة وهولندا ،ف�ضال عن اليوروبول والإنرتبول واملكتب ،على �ضرورة تعزيز بناء القدرات لدى اجلهات الفاعلة يف
جمال العدالة اجلنائية عن طريق التعاون على التدريب.
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/workshop-on-international-criminal-justice-cooperationin-response-to-migrant-smuggling.html

َمرجعان مق َ
رتحان
الأمم املتحدة .الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها .رقم املبيع .A.05.V.2
الغر�ض الرئي�سي من الأدلة الت�شريعية هو م�ساعدة الدول التي ت�سعى �إىل الت�صديق على اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت املك ّملة لها �أو تنفيذها .وتبني الأدلة املتطلبات الأ�سا�سية
لالتفاقية وبروتوكوالتها ،وكذلك امل�سائل التي يجب �أن تعنى بها كل دولة طرف ،وهي تقدم يف الوقت ذاته
جمموعة من اخليارات والأمثلة التي رمبا يود �صائغو الت�شريعات الوطنيون مراعاتها �أثناء �سعيهم �إىل تنفيذ
االتفاقية وبروتوكوالتها .وقد �صيغت الأدلة بحيث ت�ستوعب �شتى النظم القانونية وم�ستويات التطور امل�ؤ�س�سي،
وهي تقدم خيارات للتنفيذ حيثما وجدت.
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/legislative-guide.html

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين
واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.
تتناول النمائط الواردة يف دليل التدريب هذا مفهوم تهريب املهاجرين وفئاته ،ودور املهاجرين امله َّربني
ومهربي املهاجرين يف �إجراءات العدالة اجلنائية ،ونهج التحقيق ،والتحقيقات املالية ،وتقنيات التحقيق
ال�سرية ،واال�ستخبارات ،وامل�سائل القانونية ،والتعاون الدويل ،وحقوق الإن�سان .ومتثل هذه النمائط ثمرة
عملية ت�شاركية وا�سعة النطاق �ساهم فيها خرباء يف ميدان �إنفاذ القانون واملالحقة الق�ضائية من مناطق
عديدة يف جميع �أنحاء العامل.
ويجري حاليا �إعداد هذا املن�شور .وللح�صول على مزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة املوقع التايل:
� ،www.unodc.orgأو االت�صال بعنوان الربيد الإلكرتوين التايل.ahtmsu@unodc.org :

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org
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ت�س َّنى �إ�صدار هذا املن�شور بف�ضل تربع من االحتاد الأوروبي.

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
فيينا
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املرفقات

الأمم املتحدة
نيويورك2013 ،

© الأمم املتحدة� ،أيار/مايو  .2013جميع احلقوق حمفوظة ،يف العامل �أجمع.
ال تنطوي الت�سميات امل�ستخدمة يف هذا املن�شور وال طريقة عر�ض املادة التي يت�ض ّمنها على الإعراب عن �أيِّ ر�أي كان من
جانب الأمانة العامة للأمم املتحدة ب�ش�أن املركز القانوين لأيِّ بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�سلطات القائمة فيها
�أو ب�ش�أن تعيني حدودها �أو تخومها.
هذا املن�شور �صادر دون حترير ر�سمي.
املوحدة وروابطها باملواقع ال�شبكية الواردة يف هذا املن�شور مق َّدمة بغية تي�سري رجوع القارئ
واملعلومات عن عناوين املوارد ّ
�إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار د ّقة هذه املعلومات وال عن م�ضمون
�أيِّ موقع �شبكي خارجي.
من�شور �صادر عن :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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املرفق الأول -الأدوات ذات ال�صلة بربوتوكول
مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق
املكمل التفاقية
الرب والبحر واجلوِّ ،
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
()1
املنظمة عرب الوطنية
الديباجـة
�إنَّ الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،
�إذ تعلن �أن اتخاذ تدابري فعالة ملنع ومكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر
واجلو يتطلب نهجا دوليا �شامال ،مبا يف ذلك التعاون وتبادل املعلومات واتخاذ تدابري
منا�سبة �أخرى ،ومنها تدابري اجتماعية  -اقت�صادية ،على ال�صعيد الوطني والإقليمي
والدويل،
و�إذ ت�شري �إىل ق���رار اجلمعية العامة  212/54امل�ؤرخ  22كانون الأول/دي�سمرب ،1999
ال���ذي حثَّت فيه اجلمعية الدول الأع�ض���اء ومنظومة الأمم املتحدة على تعزيز التعاون
ال���دويل يف جم���ال الهجرة الدولي���ة والتنمي���ة ،من �أج���ل معاجلة الأ�سب���اب اجلذرية
للهج���رة ،وبخا�صة ما يت�صل منها بالفقر ،وعلى حتقيق �أق�صى حد من فوائد الهجرة
الدولية ملن يعنيهم الأم���ر ،و�شجعت الآليات الأقاليمية والإقليمية ودون الإقليمية على
اال�ستمرار ،ح�سب االقت�ضاء ،يف معاجلة م�س�ألة الهجرة والتنمية،
واقتناع���ا منها ب�ضرورة معاملة املهاجرين معاملة �إن�سانية وحماية حقوقهم الإن�سانية
حماية تامة،
و�إذ ت�ض���ع يف اعتبارها �أنه ،على الرغم من الأعم���ال التي ا�ضطلعت بها حمافل دولية
�أخ���رى ،ال يوجد �صك �شامل يت�صدى جلميع جوانب تهريب املهاجرين و�سائر امل�سائل
ذات ال�صلة،
و�إذ يقلقه���ا االزدياد الكبري يف �أن�شطة اجلماعات الإجرامية املنظمة يف جمال تهريب
املهاجري���ن و�سائر الأن�شط���ة الإجرامية ذات ال�صلة املبينة يف ه���ذا الربوتوكول ،التي
تُلحق �ضررا عظيما بالدول املعنية،
و�إذ يقلقها �أي�ضا �أن تهريب املهاجرين ميكن �أن يع ِّر�ض للخطر حياة �أو �أمن املهاجرين
املعنيني،
و�إذ ت�ش�ي�ر �إىل قرار اجلمعية العامة  111/53امل����ؤرخ  9كانون الأول /دي�سمرب ،1998
الذي قررت فيه اجلمعية �إن�شاء جلنة حكومية دولية مفتوحة باب الع�ضوية خم�ص�صة
لغر����ض و�ض���ع اتفاقية دولية �شامل���ة ملكافحة اجلرمية املنظمة ع�ب�ر الوطنية ،ولبحث
القي���ام بو�ضع �صكوك دولية منها �صك يتن���اول تهريب املهاجرين ونقلهم ب�صورة غري
م�شروعة ،مبا يف ذلك عن طريق البحر،
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،2241الرقم .39574
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واقتناعا منها ب�أن تكميل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
ب�صك دويل ملكافحة تهري���ب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو� ،سيكون مفيدا
يف منع تلك اجلرمية ومكافحتها،

3

قد اتفقت على ما يلي:

�أوال�  -أحكام عامة
املادة  -1العالقة باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية
يكم���ل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافح���ة اجلرمية املنظمة عرب
  -1ه���ذا الربوتوكول ِّ
الوطنية ،ويكون تف�سريه مقرتنا باالتفاقية.
  -2تنطبق �أحكام االتفاقية على هذا الربوتوكول ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف
احلال ،ما مل ُين�ص فيه على خالف ذلك.
  -3تعت�ب�ر الأفعال املجرمة وفقا للم���ادة  6من هذا الربوتوكول �أفعاال جمرمة وفقا
لالتفاقية.

3

2-5

املادة  -2بيان الأغرا�ض
�أغرا����ض هذا الربوتوكول هي منع ومكافحة تهريب املهاجرين ،وكذلك تعزيز التعاون
بني الدول الأطراف حتقيقا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق املهاجرين امله َّربني.

3

املادة  -3امل�صطلحات امل�ستخدمة
لأغرا�ض هذا الربوتوكول:
(�أ) ُيق�ص���د بتعب�ي�ر "تهري���ب املهاجري���ن" تدب�ي�ر الدخول غ�ي�ر امل�شروع
ل�شخ����ص م���ا �إىل دولة طرف لي�س ذلك ال�شخ�ص م���ن رعاياها �أو من املقيمني
الدائم�ي�ن فيها ،وذلك من �أج���ل احل�صول ،ب�صورة مبا�ش���رة �أو غري مبا�شرة،
على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى؛
(ب) ُيق�صد بتعبري "الدخول غري امل�شروع" عبور احلدود دون تق ّيد بال�شروط
الالزمة للدخول امل�شروع �إىل الدولة امل�ستقبلة؛
(ج) ُيق�ص���د بتعب�ي�ر "وثيق���ة ال�سف���ر �أو الهوية امل���زورة" �أي وثيق���ة �سفر �أو
هوية:
(  )1تك���ون قد ز ِّورت �أو ح ِّورت حتوي���را ماديا من جانب �أي �شخ�ص
غري ال�شخ�ص �أو اجلهاز املخ َّول قانونا ب�إعداد �أو �إ�صدار وثيقة
ال�سفر �أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
(�  )2أو تك���ون ق���د �أُ�ص���درت بطريق���ة غري �سليم���ة �أو ُح�ص���ل عليها
باالحتي���ال �أو الف�س���اد �أو الإكراه �أو ب�أي���ة طريقة غري م�شروعة
�أخرى؛
(�  )3أو ي�ستخدمها �شخ�ص غري �صاحبها ال�شرعي؛
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(د) ُيق�ص���د بتعب�ي�ر "ال�سفين���ة" �أي ن���وع م���ن املركب���ات املائية ،مب���ا فيها
املركب���ات الط َّواف���ة والطائ���رات املائية ،الت���ي ت�ستخدم �أو ميك���ن ا�ستخدامها
كو�سيل���ة نقل ف���وق املاء ،با�ستثناء ال�سف���ن احلربية �أو �سفن دع���م الأ�سطول �أو
غريه���ا م���ن ال�سفن التي متلكه���ا �أو ت�شغلها �إحدى احلكوم���ات وال ت�ستعمل ،يف
الوقت احلا�ضر� ،إال يف خدمة حكومية غري جتارية.

4-8 ،21-7

املادة  -4نطاق االنطباق
ينطب���ق هذا الربوتوك���ول ،با�ستثناء م���ا ين�ص عليه خالف���ا لذلك ،على من���ع الأفعال
املجرم���ة وفق���ا للمادة  6م���ن هذا الربوتوك���ول والتح���ري عنها ومالحق���ة مرتكبيها،
حيثم���ا تك���ون تل���ك اجلرائ���م ذات طاب���ع ع�ب�ر وطن���ي وتك���ون �ضالع���ة فيه���ا جماعة
�إجرامي���ة منظمة ،وكذل���ك على حماية حق���وق الأ�شخا�ص الذين يكون���ون هدفا لتلك
اجلرائم.

9
5
7
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املادة  -5م�س�ؤولية املهاجرين اجلنائية
ال ي�صب���ح املهاج���رون عر�ض���ة للمالحقة اجلنائي���ة مبقت�ضى ه���ذا الربوتوكول ،نظرا
لكونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.

3-5 ،9-1

املادة  -6التجرمي
 -1تعتم���د كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
الأفع���ال التالية يف ح���ال ارتكابها عمدا ومن �أجل احل�صول ،ب�ص���ورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى:

4 ،5

(�أ) تهريب املهاجرين؛
(ب) القيام ،بغر�ض ت�سهيل تهريب املهاجرين ،مبا يلي:

2-5
4-5

(�  )1إعداد وثيقة �سفر �أو هوية مزورة؛
( )2تدبري احل�صول على وثيقة من هذا القبيل �أو توفريها �أو
حيازتها؛
(ج) متكني �شخ�ص ،لي�س مواطنا �أو مقيما دائما يف الدولة املعنية ،من البقاء
فيها دون تق ّيد بال�شروط الالزمة للبقاء امل�شروع يف تلك الدولة ،وذلك با�ستخدام
الو�سائل املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة �أو �أية و�سيلة �أخرى غري
م�شروعة.
 -2تعتم���د �أي�ض���ا كل دولة طرف ما قد يل���زم من تدابري ت�شريعي���ة وتدابري �أخرى
لتجرمي:
(�أ) ال�ش���روع يف ارتكاب جرم من الأفع���ال املجرمة وفقا للفقرة  1من هذه
املادة ،وذلك رهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين؛ �أو
(ب) امل�ساهمة ك�شريك يف �أحد الأفعال املجرمة وفقا للفقرة �( 1أ) �أو
(ب) (� )1أو (ج) من هذه املادة وكذلك ،رهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها
القانوين ،امل�ساهمة ك�شريك يف جرم من الأفعال املجرمة وفقا
للفقرة ( 1ب) ( )2من هذه املادة؛

4-5
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(ج) تنظي���م �أو توجيه �أ�شخا�ص �آخرين الرتكاب جرم من الأفعال املجرمة
وفقا للفقرة  1من هذه املادة.
 -3تعتم���د كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب�ي�ر ت�شريعية وتدابري �أخرى العتبار
�أي ظروف:

8-5

رجح �أن تع ِّر�ض للخطر ،حياة �أو �سالمة املهاجرين
(�أ) تع ِّر�ض للخطر� ،أو ُي َّ
املعنيني؛
(ب) ت�ستتب���ع معاملة �أولئ���ك املهاجرين معاملة ال�إن�ساني���ة �أو مهينة ،مبا يف
ذلك لغر�ض ا�ستغاللهم.
 -4لي����س يف ه���ذا الربوتوكول ما مينع �أي دول���ة طرف من اتخ���اذ تدابري �ضد �أي
�شخ�ص يع ّد �سلوكه جرما مبقت�ضى قانونها الداخلي.

3-5

ثانيا -تهريب املهاجرين عن طريق البحر
املادة  -7التعاون
تتع���اون الدول الأط���راف �إىل �أق�صى حد ممكن ،على منع وقمع تهريب املهاجرين عن
طريق البحر ،وفقا لأحكام قانون البحار الدويل.
املادة  -8تدابري مكافحة تهريب املهاجرين
عن طريق البحر
 -1يج���وز للدول���ة الط���رف الت���ي تك���ون لديه���ا �أ�سب���اب معقول���ة لال�شتب���اه يف �أن
م�سجل���ة لديه���ا� ،أو ال جن�سية لها،
�إح���دى ال�سف���ن الت���ي ترف���ع َع َلمها �أو ت َّدع���ي �أنه���ا َّ
�أو حتم���ل يف الواق���ع جن�سي���ة الدول���ة الطرف املعني���ة ،مع �أنها ترف���ع َع َلم���ا �أجنبيا �أو
ترف����ض �إظه���ار �أي َع َل���م� ،ضالع���ة يف تهريب مهاجرين ع���ن طريق البح���ر� ،أن تطلب
م�ساع���دة دول �أطراف �أخرى لقمع ا�ستعمال ال�سفين���ة يف ذلك الغر�ض .وتبادر الدول
الأط���راف التي ُيطل���ب �إليها ذلك �إىل تق���دمي تلك امل�ساعدة بالق���در املمكن يف حدود
�إمكانياتها.
 -2يج���وز للدول���ة الطرف التي تكون لديها �أ�سبـاب معقول���ة لال�شتباه يف �أن �إحدى
ال�سفن التي متار����س حرية املالحة وفقا للقانون الدويل وترفع َع َلم دولة طرف �أخرى
�أو حتم���ل عالمات ت�سجيل خا�صة بتلك الدولة الطرف تعمل يف تهريب املهاجرين عن
طري���ق البح���ر� ،أن تب ِّلغ دولة ال َع َلم بذلك وتطلب منه���ا ت�أكيد الت�سجيل ،و�أن تطلب من
دولة ال َع َلم ،يف حال ت�أكيد الت�سجيل� ،إذنا باتخاذ التدابري املنا�سبة جتاه تلك ال�سفينة.
ويجوز لدولة ال َع َلم �أن ت�أذن للدولة الطالبة ب�إجراءات منها:
(�أ) اعتالء ال�سفينة
(ب) تفتي�ش ال�سفينة؛
(ج) اتخاذ التدابري املنا�سبة �إزاء ال�سفينة وما حتمله على متنها من �أ�شخا�ص
وب�ضائ���ع ،ح�سبما ت�أذن به دولة ال َع َلم� ،إذا وجد دليل يثبت �أن ال�سفينة تعمل يف
تهريب املهاجرين عن طريق البحر.
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 -3تب ّل���غ الدول���ة الطرف التي ت َّتخ���ذ �أي تدبري وفقا للفقرة  2م���ن هذه املادة دولة
ال َع َلم املعنية على وجه ال�سرعة بنتائج ذلك التدبري.
 -4ت�ستجيب الدولة الطرف دون �إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف �أخرى لتقرير
ما �إذا كانت ال�سفينة التي ت ّدعي �أنها م�سجلة لديها �أو ترفع َع َلمها يحق لها ذلك ،و�أن
ت�ستجيب لأي طلب ا�ستئذان ُيق َّدم وفقا للفقرة  2من هذه املادة.
 -5يج���وز لدول���ة ال َع َلم ،ات�ساقا مع املادة  7من ه���ذا الربوتوكول� ،أن جتعل �إ�صدار
الإذن ال�صادر عنها مرهونا ب�شروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة ،مبا فيها ال�شروط
املتعلق���ة بامل�س�ؤولي���ة ومدى ما �سيتخ���ذ من تدابري فعلية .وال تتخ���ذ الدولة الطرف �أي
تداب�ي�ر �إ�ضافية دون �إذن �صريح من دولة ال َع َلم ،با�ستثن���اء التدابري ال�ضرورية لإزالة
خط���ر و�شيك على حياة الأ�شخا�ص �أو التداب�ي�ر املنبثقة من اتفاقات ثنائية �أو متعددة
الأطراف تت�صل باملو�ضوع.
 -6تع�ّي�نّ كل دولة طرف �سلطة �أو ،عند ال�ضرورة� ،سلطات تتلقى طلبات امل�ساعدة
وطلب���ات ت�أكي���د ت�سجيل ال�سفين���ة �أو حقها يف رفع علمها ،وطلب���ات اال�ستئذان باتخاذ
التداب�ي�ر املنا�سبة ،وترد على تل���ك الطلبات .وتخطر جميع ال���دول الأطراف الأخرى
بذلك التعيني ،عن طريق الأمني العام ،يف غ�ضون �شهر واحد من تاريخ التعيني.
�  -7إذا تواف���رت للدول���ة الط���رف �أ�سباب وجيهـ���ة لال�شتبـاه يف �أن �إح���دى ال�سفـن
�ضالع���ة يف تهريب املهاجري���ن عن طريق البحر ،وال حتمل �أي���ة جن�سية �أو رمبا ُجعلـت
�شبيه���ة ب�سفينة لي����س لها جن�سية ،جاز لها �أن تعتلي تل���ك ال�سفينة وتفت�شها .و�إذا ُعرث
عل���ى دلي���ل ي�ؤكد اال�شتب���اه ،تتخذ الدول���ة الطرف التداب�ي�ر املنا�سبة وفق���ا للقانونني
الداخلي والدويل ذوي ال�صلة.

املادة � -9شروط وقائية
 -1عندما تتَّخذ �إح���دى الدول الأطراف تدابري �ضد �سفينة ما ،وفقا للمادة  8من
هذا الربوتوكول ،حتر�ص تلك الدولة الطرف على:
(�أ)	�أن تكف���ل �سالمة الأ�شخا����ص املوجودين على متنه���ا ومعاملتهم معاملة
�إن�سانية؛
(ب)	�أن ت�أخ���ذ بع�ي�ن االعتبار الواجب �ضرورة عدم تعري����ض �أمن ال�سفينة �أو
حمولتها للخطر؛
(ج)	�أن ت�أخذ بعني االعتبار الواجب �ضرورة عدم امل�سا�س بامل�صالح التجارية
�أو القانونية لدولة ال َع َلم �أو �أي دولة �أخرى ذات م�صلحة؛
(د)	�أن تكف���ل ،يف حدود الإمكانيات املتاحة� ،أن يك���ون �أي تدبري ُيتَّخذ ب�ش�أن
ال�سفينة �سليما من الناحية البيئية.
 -2عندم���ا يثب���ت �أن �أ�سباب التدابري املتخذة عمال بامل���ادة  8من هذا الربوتوكول
قائم���ة عل���ى غري �أ�سا�س ،تعو����ض ال�سفينة عن �أي خ�سارة �أو �ض���رر قد يكون حلق بها،
�شريطة �أال تكون ال�سفينة قد ارتكبت �أي فعل ي�س ِّوغ التدابري املتَّخذة.
 -3يف �أي تدب�ي�ر ُي َّتخ���ذ �أو ُيعتمد �أو ُينفَّذ وفقا لهذا الف�صل ،يوىل االعتبار الواجب
ل�ضرورة عدم الإخالل �أو امل�سا�س:

4-8

6

جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين

(�أ) بحقوق الدول امل�شاطئة والتزاماتها وممار�ستها لواليتها الق�ضائية وفقا
لقانون البحار الدويل؛
(ب)	�أو ب�صالحي���ة دولة ال َع َل���م يف ممار�سة الوالية الق�ضائي���ة وال�سيطرة يف
ال�ش�ؤون الإدارية والتقنية واالجتماعية املتعلقة بال�سفينة.
  -4ال يجوز اتخاذ �أي تدبري يف البحر عمال بهذا الف�صل �إال من جانب �سفن حربية
�أو طائ���رات ع�سكري���ة �أو �سفن �أو طائرات �أخرى حتمل عالم���ات وا�ضحة وي�سهل تبني
كونها يف خدمة حكومية و�أنها خم ّولة بذلك.

ثالثا-

املنع والتعاون والتدابري الأخرى

املادة  -10املعلومات
 -1دون م�سا�س باملادتني  27و 28من االتفاقية ،وحتقيقا لأهداف هذا الربوتوكول،
حتر����ص ال���دول الأط���راف ،وبخا�صة تل���ك التي لها ح���دود م�شرتكة �أو الت���ي تقع على
ال���دروب الت���ي يه ّرب عربه���ا املهاجرون ،عل���ى �أن تتب���ادل فيما بينها ،وفق���ا لنظمها
القانونية والإدارية الداخلية� ،أي معلومات ذات �صلة ب�أمور مثل:

15-7 ،16-6

(�أ) نقاط االنط�ل�اق واملق�صد ،وكذلك ال���دروب والناقل�ي�ن وو�سائل النقل،
املعروف �أو امل�شتبه يف �أنها ت�ستخدم من جانب جماعة �إجرامية منظمة �ضالعة
يف ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول؛

،8-2 ،7-2 ،1-2
9-2

(ب) هوي���ة و�أ�سالي���ب عم���ل التنظيم���ات �أو اجلماع���ات الإجرامي���ة املنظمة
املع���روف �أو امل�شتب���ه يف �أنه���ا �ضالع���ة يف ال�سل���وك املب�ّيينّ يف امل���ادة  6من هذا
الربوتوكول؛
(ج) �صح���ة وثائق ال�سف���ر ال�صادرة عن الدولة الط���رف و�سالمتها من حيث
ال�شكل ،وكذلك �سرقة مناذج وثائق �سفر �أو هوية �أو ما يت�صل بذلك من �إ�ساءة
ا�ستعمالها؛

3-2 ،1-2

(د) و�سائ���ل و�أ�سالي���ب �إخف���اء الأ�شخا����ص ونقله���م ،وحتوير وثائ���ق ال�سفر
�أو الهوي���ة امل�ستعمل���ة يف ال�سل���وك املب�ّيفنّ يف امل���ادة  6م���ن ه���ذا الربوتوكول �أو
ا�ستن�ساخه���ا �أو حيازتها ب�صورة غري م�شروعة� ،أو غري ذلك من �أ�شكال �إ�ساءة
ا�ستعمالها ،و�سبل ك�شف تلك الو�سائل والأ�ساليب؛
(ﻫ) اخل�ب�رات الت�شريعية واملمار�س���ات والتدابري الرامي���ة �إىل منع ال�سلوك
املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ومكافحته؛
(و) املعلوم���ات العلمي���ة والتكنولوجية املفي���دة لأجهزة �إنف���اذ القانون ،بغية
تعزي���ز ق���درة بع�ضه���ا البع����ض على من���ع ال�سلوك املب�ّي نّ يف امل���ادة  6من هذا
الربوتوكول وك�شفه والتحري عنه ومالحقة املتورطني فيه.
 -2متتث���ل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طل���ب من الدولة الطرف التي
�أر�سلت تلك املعلومات ي�ضع قيودا على ا�ستعمالها.

4-2
،7-2 ،4-2 ،1-2
9-2 ،8-2
12-5 ،5-4
16-7 ،7-4
،18-7 ،17-7
19-7
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املادة  -11التدابري احلدودية
 -1دون الإخ�ل�ال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حركة النا�س ،تعزز الدول
الأطراف ال�ضوابط احلدودية �إىل �أق�صى حد ممكن ،بقدر ما يكون ذلك �ضروريا ملنع
وك�شف تهريب املهاجرين.

12-7 ،12-6

 -2تعتم���د كل دولة طرف تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى منا�سبة لكي متنع� ،إىل
�أق�صى حد ممكن ،ا�ستخدام و�سائل النقل التي ي�شغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب
الفعل املجرم وفقا للفقرة �( 1أ) من املادة  6من هذا الربوتوكول.

14-7

 -3ت�شم���ل تل���ك التدابري ،عن���د االقت�ض���اء ،ودون الإخ�ل�ال باالتفاقي���ات الدولية
املنطبق���ة� ،إر�س���اء التزام الناقل�ي�ن التجاريني ،مبا يف ذلك �أي �شرك���ة نقل �أو مالك �أو
م�ش ّغ���ل �أي و�سيل���ة نق���ل ،بالت�أكد من �أن كل ال���ركاب يحملون وثائ���ق ال�سفر ال�ضرورية
لدخول الدولة امل�ستقبلة.

14-7

 -4تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ،وفقا لقانونها الداخلي ،لفر�ض جزاءات
يف حاالت الإخالل بااللتزام املبينّ يف الفقرة  3من هذه املادة.

14-7

 	-5تنظ���ر كل دول���ة ط���رف يف اتخ���اذ تدابري ت�سم���ح ،وفق���ا لقانونه���ا الداخلي،
بع���دم املوافقة على دخ���ول الأ�شخا�ص املتو ِّرطني يف ارتكاب �أفع���ال جمرمة وفقا لهذا
الربوتوكول� ،أو �إلغاء ت�أ�شريات �سفرهم.
 	-6دون امل�سا�س باملادة  27من االتفاقيـة ،تنظر الدول الأطراف يف تعزيز التعاون
فيما بني �أجهزة مراقبة احلدود ،وذلك بو�سائل منها �إن�شاء قنوات مبا�شرة لالت�صال
واملحافظة عليها.

املادة �  -12أمن ومراقبة الوثائق
تتخ���ذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابري ،يف حـ���دود الإمكانيات املتاحـة ،ل�ضمان
ما يلي:

12-6

،13-7 ،13-6
5-9

(�أ)	�أن تك���ون وثائق ال�سفر �أو الهوية التي ت�صدرها ذات نوعية ي�صعب معها
�إ�س���اءة ا�ستعمال تلك الوثائق �أو تزويرها �أو حتويره���ا �أو تقليدها �أو �إ�صدارها
ب�صورة غري م�شروعة؛
(ب) �سالم���ة و�أمن وثائق ال�سفر �أو الهوية الت���ي ت�صدرها الدول الأطراف �أو
التي ت�ص���در نيابة عنها ،ومن���ع �إعدادها و�إ�صداره���ا وا�ستعمالها ب�صورة غري
م�شروعة.

املادة � -13شرعية الوثائق و�صالحيتها
تب���ادر الدولة الطرف ،بناء على طلب دولة طرف �أخ���رى� ،إىل التحقق ،وفقا لقانونها
الداخل���ي ،ويف غ�ض���ون فرتة زمني���ة معقولة ،من �شرعي���ة و�صالحية وثائ���ق ال�سفر �أو
الهوي���ة التي �أُ�صدرت �أو ُيزع���م �أنها �أُ�صدرت با�سمها و ُي�شتبه يف �أنها ت�ستعمل لأغرا�ض
القيام بال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.

،13-7 ،13-6
5-9
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املادة  -14التدريب والتعاون التقني

10 ,6

املتخ�ص�ص ملوظفي الهجـرة وغريهـم
 -1توفر الدول الأطراف �أو تع���زِّ ز التدريـب
ِّ
م���ن املوظفني املخت�صني يف جمال من���ع ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول
ويف املعامل���ة الإن�ساني���ة للمهاجرين الذي���ن يكونون هدفا لذلك ال�سل���وك ،مع احرتام
حقوقهم كما هي مب ّينة يف هذا الربوتوكول.

،1-10 ،4-6
،3-10 ،2-10
5-10 ،4-10

 -2تتع���اون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية املخت�صة واملنظمات
غري احلكومي���ة و�سائر املنظمات ذات ال�صلة وعنا�صر املجتمع املدين الأخرى ،ح�سب
االقت�ض���اء� ،ضمانا لتوفري تدريب للعاملني يف �أقاليمها مبا يكفي ملنع ال�سلوك املبينّ يف
املادة  6من هذا الربوتوكول ومكافحته والق�ضاء عليه وحماية حقوق املهاجرين الذين
يكونون هدفا لذلك ال�سلوك .وي�شمل هذا التدريب:

،17-6 ،14-6
5-10

(�أ) تعزيز �أمن وثائق ال�سفر وحت�سني نوعيتها؛

13-6

(ب) التع ُّرف على وثائق ال�سفر �أو الهوية املزورة وك�شفها؛
(ج) جم���ع املعلومات اال�ستخباري���ة اجلنائية ،خ�صو�صا املتعلقة بك�شف هوية
اجلماعات الإجرامية املنظمة املعروف �أنها �ضالعة يف ال�سلوك املبني يف املادة 6
م���ن ه���ذا الربوتوك���ول �أو امل�شتبه يف �أنها �ضالع���ة فيه ،والأ�سالي���ب امل�ستخدمة
يف نق���ل املهاجري���ن امله َّرب�ي�ن ،و�إ�س���اءة ا�ستعم���ال وثائ���ق ال�سف���ر �أو الهوي���ة
لأغرا����ض ال�سلوك املبني يف امل���ادة  ،6وو�سائل الإخف���اء امل�ستخدمة يف تهريب
املهاجرين؛
(د) حت�س�ي�ن �إج���راءات الك�شف عن الأ�شخا����ص امله َّربني عند نقاط الدخول
واخلروج التقليدية وغري التقليدية؛

13-6
16-6
15-7

11-7

(ﻫ) املعامل���ة الإن�ساني���ة للمهاجرين و�صون حقوقهم كما ه���ي مب ّينة يف هذا
الربوتوكول.

8

 -3تنظر الدول الأطراف التي لديها خربة يف هذا املجال يف تقدمي م�ساعدة تقنية
�إىل الدول التي يكرث ا�ستخدامها كبلدان من�ش�أ �أو عبور للأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا
لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول .وتبذل الدول الأطراف ق�صارى جهدها
لتوفري املوارد الالزمة ،كاملركبات والنظم احلا�سوبية و�أجهزة فح�ص الوثائق ،ملكافحة
ال�سلوك املبني يف املادة .6

10

املادة  -15تدابري املنع الأخرى
 -1تتخ���ذ كل دول���ة طرف تدابري ل�ضمان قيامها بتوف�ي�ر �أو تعزيز برامج �إعالمية
لزي���ادة الوع���ي العام ب�أن ال�سل���وك املبينّ يف امل���ادة  6من هذا الربوتوك���ول هو ن�شاط
�إجرامي كثريا ما ترتكبه جماعات �إجرامية منظمة بهدف الربح ،و�أنه ي�س ِّبب خماطر
�شديدة للمهاجرين املعنيني.

،6-9 ،1-9 ،2-2
،9-9 ،8-9 ،7-9
10-9

 -2وفقا للمادة  31من االتفاقية ،تتعاون الدول الأطراف يف ميدان الإعالم بهدف
احليلولة دون وقوع املهاجرين املحتملني �ضحايا للجماعات الإجرامية املنظمة.

،8-9 ،7-9 ،6-9
10-9 ،9-9

املرفقات
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 -3ت���روج كل دولة طرف �أو تع���زِّ ز ،ح�سب االقت�ضاء ،الربام���ج الإمنائية والتعاون
عل���ى ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،مع مراع���اة الواقع االجتماعي االقت�صادي
للهج���رة ،و�إي�ل�اء اهتمام خا����ص للمناطق ال�ضعيف���ة اقت�صاديا واجتماعي���ا ،من �أجل
مكافح���ة الأ�سباب االجتماعية  -االقت�صادية اجلذرية لتهريب املهاجرين ،مثل الفقر
والتخلف.

،3-9 ،2-9 ،1-9
4-9 ،2-1 ،1-1

املادة  -16تدابري احلماية وامل�ساعدة
 -1ل���دى تنفي���ذ ه���ذا الربوتوك���ول ،تتخ���ذ كل دول���ة ط���رف ،مب���ا يت�س���ق م���ع
التزاماته���ا مبقت�ض���ى القان���ون ال���دويل ،كل التداب�ي�ر املنا�سب���ة ،مب���ا يف ذل���ك �س���ن
الت�شريع���ات عن���د االقت�ض���اء ،ل�ص���ون وحماي���ة حق���وق الأ�شخا����ص الذي���ن يكون���ون
هدف���ا لل�سل���وك املب�ي�ن يف امل���ادة  6م���ن ه���ذا الربوتوك���ول ،ح�سبم���ا مينحه���م �إياها
القان���ون ال���دويل املنطب���ق ،وبخا�ص���ة احل���ق يف احلي���اة واحل���ق يف ع���دم اخل�ض���وع
للتعذي���ب �أو غريه من �أ�ش���كال املعاملة �أو العقوب���ة القا�سية �أو الال�إن�ساني���ة �أو املهينة.

8
،5-8 ،2-8 ،1-8
،8-8 ،7-8 ،6-8
9-8

 -2تتخذ كل دولة طرف التدابري املنا�سبة لكي تو ِّفر للمهاجرين حماية مالئمة من
العنف الذي ميكن �أن ي�س َّلط عليهم� ،سواء من جانب �أفراد �أو جماعات ،ب�سبب كونهم
هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
 -3توف���ر كل دولة طرف امل�ساعدة املنا�سب���ة للمهاجرين الذين تتع ّر�ض حياتهم �أو
�سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.

،14-1 ،13-1
3-8
8

 -4ل���دى تطبيق �أحكام هذه امل���ادة ،ت�أخذ الدول الأط���راف يف االعتبار ما للن�ساء
والأطفال من احتياجات خا�صة.

20-7 ،8 ،3-1

 -5يف حال احتجاز �شخ�ص كان هدفا ل�سلوك مبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول،
تتقيد كل دولة طرف بالتزاماتها مبقت�ضى اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية )2(،حيثما
تنطب���ق ،مبا فيها ما يتعلق باطالع ال�شخ�ص املعني ،دون �إبطاء ،على الأحكام املتعلقة
ب�إبالغ املوظفني القن�صليني واالت�صال بهم.

22-7

املادة  -17االتفاقات والرتتيبات
تنظ���ر الدول الأط���راف يف �إبرام اتفاق���ات ثنائي���ة �أو �إقليمية �أو ترتيب���ات تنفيذية �أو
مذكرات تفاهم ت�ستهدف ما يلي:
(�أ) حتدي���د �أن�سب و�أجنع التدابري ملنع ومكافحة ال�سل���وك املبينَّ يف املادة 6
من هذا الربوتوكول؛ �أو
(ب) تعزيز �أحكام هذا الربوتوكول فيما بينها.
املادة �  -18إعادة املهاجرين امله َّربني
تي�سر وتقبل ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له �أو غري معقول،
 -1توافق كل دولة طرف على �أن ِّ
�إعادة ال�شخ�ص الذي يكون هدفا لل�سلوك املبينَّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ،والذي
هو من رعاياها �أو يتمتَّع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها وقت �إعادته.
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،596الرقم .8638
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 -2تنظ���ر كل دولة ط���رف يف �إمكانية تي�سري وقبول �إع���ادة �أي �شخ�ص يكون هدفا
لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها
وقت دخوله الدولة امل�ستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.
 -3بناء على طلب الدولة الطرف امل�ستقبلة ،تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب،
دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له �أو غري معقول ،مما �إذا كان ال�شخ�ص الذي يكون هدفا لل�سلوك
املب�ي�ن يف امل���ادة  6من هذا الربوتوكول من رعاياها �أو يتمت���ع بحق الإقامة الدائمة يف
�إقليمها.
 -4تي�س�ي�را لإع���ادة ال�شخ����ص الذي يك���ون هدفا لل�سل���وك املبني يف امل���ادة  6من
ه���ذا الربوتوكول ولي�ست لديه وثائق �صحيحة ،تواف���ق الدولة الطرف التي يكون ذلك
ال�شخ����ص من رعاياها �أو يتمتع بح���ق الإقامة الدائمة يف �إقليمها على �أن ت�صدر ،بناء
على طلب الدولة الطرف امل�ستقبلة ،ما قد يلزم من وثائق �سفر �أو �أي �إذن �آخر لتمكني
ذلك ال�شخ�ص من ال�سفر �إليها ودخوله �إقليمها جمددا.
 -5تتخذ كل دولة طرف معنية ب�إعادة �شخ�ص يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة
 6م���ن هذا الربوتوكول كل التدابري الالزمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع �إيالء
االعتبار الواجب ل�سالمة ذلك ال�شخ�ص وكرامته.
يج���وز للدول الأطراف �أن تتعاون مع املنظمات الدولية املخت�صة يف تنفيذ هذه

-6
املادة.
  -7ال مت�س هذه املادة ب�أي حق مينحه �أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف امل�ستقبلة
للأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول.

  -8ال تخ���ل هذه املادة بااللتزام���ات املربمة يف �إطار �أي معاه���دة �أخرى منطبقة،
ثنائي���ة �أو متعددة الأطراف� ،أو �أي اتفاق �أو ترتيب تنفيذي �آخر معمول به يحكم ،كليا
�أو جزئي���ا� ،إعادة الأ�شخا����ص الذين يكونون هدفا لل�سلوك املب�ي�ن يف املادة  6من هذا
الربوتوكول.

رابعا�  -أحكام ختامية
املادة � -19شرط وقاية
 -1لي����س يف ه���ذا الربوتوكول ما مي�س ب�سائ���ر احلقوق وااللتزام���ات وامل�س�ؤوليات
لل���دول والأف���راد مبقت�ض���ى القانون ال���دويل ،مبا يف ذل���ك القانون الإن�س���اين الدويل
والقان���ون الدويل حلقوق الإن�س���ان ،وخ�صو�صا اتفاقية ع���ام  )3(1951وبروتوكول عام
 )4(1967اخلا�صني بو�ض���ع الالجئني ،حيثما انطبقا ،ومبد�أ عدم الإعادة ق�سرا الوارد
فيهما.

( )3الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،189الرقم .2545
( )4الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد  ،606الرقم .8791
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ُف�س���ر وتط َّب���ق التداب�ي�ر املب ّين���ة يف ه���ذا الربوتوك���ول عل���ى نح���و
 -2ت َّ
ال ينط���وي على متييز جتاه الأ�شخا�ص ب�سبب كونهم هدفا ل�سلوك مبينّ يف املادة  6من
ه���ذا الربوتوكول .ويكون تف�سري وتطبيق تل���ك التدابري مت�سقا مع مبادئ عدم التمييز
املعرتف بها دوليا.

املادة  -20ت�سوية النـزاعات
 -1ت�سع���ى الدول الأط���راف �إىل ت�سوية النـزاعات املتعلق���ة بتف�سري �أو تطبيق هذا
الربوتوكول من خالل التفاو�ض.
 -2يعر����ض �أي نزاع ين�ش�أ بني دولت�ي�ن �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري �أو
تطبي���ق ه���ذا الربوتوكول ،وتتع ّذر ت�سويته عن طري���ق التفاو�ض يف غ�ضون فرتة زمنية
معقول���ة ،على التحكيم ،بناء عل���ى طلب �إحدى تلك الدول الأط���راف .و�إذا مل تتمكن
تل���ك ال���دول الأط���راف ،بعد �ست���ة �أ�شهر من تاريخ طل���ب التحكيم ،م���ن االتفاق على
تنظيم التحكيم ،جاز لأي من تلك الدول الأطراف �أن حتيل النـزاع �إىل حمكمة العدل
الدولية بطلب وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة.
 -3يجوز لكل دولة طرف �أن تعلن ،وقت التوقيع �أو الت�صديق على هذا الربوتوكول
�أو قبول���ه �أو �إق���راره �أو االن�ضمام �إليه� ،أنها ال تعت�ب�ر نف�سها ملزمة بالفقرة  2من هذه
املادة .وال يجوز �إلزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة  2من هذه املادة جتاه �أي دولة
طرف �أبدت مثل هذا التحفظ.
 -4يج���وز لأي دول���ة طرف تبدي حتفظا وفقا للفقرة  3من ه���ذه املادة �أن ت�سحب
يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة.
ذلك التحفظ يف �أي وقت ب�إ�شعار ّ

املادة  -21التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام
ُ -1يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول �أمام جميع الدول من � 12إىل  15كانون
الأول/دي�سم�ب�ر  2000يف بالريم���و� ،إيطاليا ،ثم يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك حتى
 12كانون الأول/دي�سمرب .2002
ُ -2يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول �أي�ضا �أمام املنظمات الإقليمية للتكامل
االقت�ص���ادي� ،شريط���ة �أن تك���ون دولة واحدة عل���ى الأقل من ال���دول الأع�ضاء يف تلك
املنظمة قد و ّقعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة  1من هذه املادة.
 -3يخ�ض���ع ه���ذا الربوتوك���ول للت�صدي���ق �أو القب���ول �أو الإق���رار .وت���ودع �صكوك
الت�صدي���ق �أو القبول �أو الإقرار لدى الأمني العام ل�ل��أمم املتحدة .ويجوز لأي منظمة
�إقليمي���ة للتكامل االقت�صادي �أن تودع �صك ت�صديقه���ا �أو قبولها �أو �إقرارها �إذا كانت
ق���د فعلت ذلك دول���ة واحدة على الأقل من الدول الأع�ض���اء فيها .وتعلن تلك املنظمة
يف �ص���ك ت�صديقها �أو قبوله���ا �أو �إقرارها نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل التي
يحكمه���ا ه���ذا الربوتوك���ول .وتب ّلغ �أي�ضا تل���ك املنظمة الوديع ب�أي تعدي���ل ذي �صلة يف
نطاق اخت�صا�صها.
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 -4يفت���ح باب االن�ضمام �إىل هذا الربوتوكول لأي دول���ة �أو �أي منظمة �إقليمية للتكامل
االقت�ص���ادي تك���ون دول���ة واح���دة عل���ى الأقل م���ن ال���دول الأع�ض���اء فيها طرف���ا يف هذا
الربوتوك���ول .وتودع �صكوك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة .وتعلن �أي منظمة
�إقليمية للتكامل االقت�صادي ،وقت ان�ضمامها ،نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل التي
يحكمه���ا هذا الربوتوك���ول .وتبلغ �أي�ضا تلك املنظمة الوديع ب����أي تعديل ذي �صلة يف نطاق
اخت�صا�صها.

املادة  -22بدء النفاذ
 -1يب���د�أ نف���اذ هذا الربوتوك���ول يف اليوم الت�سعني م���ن تاريخ �إي���داع ال�صك الأربعني
م���ن �صك���وك الت�صدي���ق �أو القب���ول �أو الإقرار �أو االن�ضم���ام ،على �أال يبد�أ نف���اذه قبل بدء
نف���اذ االتفاقي���ة .ولأغرا����ض ه���ذه الفق���رة ،ال يعت�ب�ر �أي �ص���ك تودع���ه منظم���ة �إقليمية
للتكام���ل االقت�صادي �ص���كا �إ�ضافيا �إىل ال�صك���وك التي �أودعتها ال���دول الأع�ضاء يف تلك
املنظمة.
 -2يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول ،بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي
ت�ص��� ّدق عل���ى هذا الربوتوكول �أو تقبله �أو تق ّره �أو تن�ضم �إليه  -بعــد �إيداع ال�صك الأربعني
املتعلق ب�أي من تلك الإجراءات  -يف اليوم الثالثني من تاريخ �إيداع تلك الدولة �أو املنظمة
ذل���ك ال�ص���ك ذا ال�صلة� ،أو يف تاريخ بدء نفاذ ه���ذا الربوتوكول عمال بالفقـرة  1من هذه
املادة� ،أيهما كان الالحق.

املادة  -23التعديل
 -1بع���د انق�ضاء خم�س �سنوات على بدء نفاذ ه���ذا الربوتوكول ،يجوز للدولة الطرف
يف الربوتوك���ول �أن تق�ت�رح تعديال ل���ه ،و�أن تقدم ذل���ك االقرتاح �إىل الأم�ي�ن العام للأمم
املتح���دة ،الذي يق���وم بناء علي���ه ب�إبالغ الدول الأط���راف وم�ؤمتر الأط���راف يف االتفاقية
بالتعدي���ل املقرتح بغر�ض النظر يف االقرتاح واتخاذ ق���رار ب�ش�أنه .وتبذل الدول الأطراف
للتو�صل �إىل توافق
يف ه���ذا الربوتوكول ،املجتمعة يف م�ؤمت���ر الأطراف ،ق�صارى جهده���ا ّ
يف الآراء ب�ش����أن كل تعدي���ل ،و�إذا ما ا�ستنفدت كل اجلهود الرامية �إىل حتقيق توافق الآراء
دون �أن يت�سن���ى التو�صل �إىل اتفاق ،ي�شرتط العتماد التعدي���ل ،كملج�أ �أخري ،توافر �أغلبية
ثلث���ي �أ�ص���وات الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول احلا�ض���رة وامل�ص ِّوتة يف اجتماع م�ؤمتر
الأطراف.
 -2متار����س املنظم���ات الإقليمية للتكام���ل االقت�صادي ،يف امل�سائ���ل التي تندرج �ضمن
نط���اق اخت�صا�صها ،حقه���ا يف الت�صويت يف �إطار هذه املادة ب�إدالئه���ا بعدد من الأ�صوات
م�س���او لعدد الدول الأع�ضاء فيها الأطراف يف ه���ذا الربوتوكول .وال يجوز لتلك املنظمات
�أن متار����س حقه���ا يف الت�صوي���ت �إذا مار�ست ال���دول الأع�ضاء فيها ذلك احل���ق ،والعك�س
بالعك�س.
 -3يكون �أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  1من هذه املادة خا�ضعا للت�صديـق �أو القبـول �أو
الإقرار من جانب الدول الأطراف.
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 -4يب���د�أ نف���اذ �أي تعدي���ل يعتمد وفقا للفقرة  1م���ن هذه املادة ،فيم���ا يتعلق ب�أي دولة
ط���رف ،بع���د ت�سعني يوما م���ن تاريخ �إيداع تل���ك الدولة الطرف لدى الأم�ي�ن العام للأمم
املتحدة �صكا بالت�صديق على ذلك التعديل �أو قبوله �أو �إقراره.
 -5عندما يبد�أ نفاذ �أي تعديل ،ي�صبح ُملزما للدول الأطراف التي �أعربت عن قبولها
االلتزام به ،وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذا الربوتوكول وب�أي تعديالت
�سابقة تكون قد �ص َّدقت �أو وافقت عليها �أو �أقرتها.

املادة  -24االن�سحاب
 -1يج���وز للدول���ة الطرف �أن تن�سحب من ه���ذا الربوتوكول بتوجي���ه �إ�شعار كتابي �إىل
الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتحدة .وي�صبح ه���ذا االن�سحاب نافذا بعد �سن���ة واحدة من تاريخ
ا�ستالم الأمني العام ذلك الإ�شعار.
  -2ال تع���ود �أي منظم���ة �إقليمية للتكامل االقت�صادي طرف���ا يف هذا الربوتوكول عندما
تن�سحب منه جميع الدول الأع�ضاء فيها.

املادة  -25الوديع واللغات
 -1ي�س ّمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذا الربوتوكول.
 -2يودع �أ�صل هذا الربوتوكول ،الذي تت�ساوى ن�صو�صه الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية
احلجية ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
وال�صينية والعربية والفرن�سية يف ّ
و�إثبات���ا ملا تق ّدم ،ق���ام املف ّو�ضون املو ّقعون �أدناه ،املخ ّولون ذل���ك ح�سب الأ�صول من جانب
حكوماتهم ،بالتوقيع على هذا الربوتوكول.

املرفق الثاين -م�سرد بامل�صطلحات

()5

التعريف

امل�صطلح
االجتار بالأ�شخا�ص

"جتني���د �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيله���م �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة
التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�سر �أو االختطاف
�أو االحتي���ال �أو اخلداع �أو ا�ستغالل ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف،
�أو ب�إعط���اء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزاي���ا لنيل موافقة �شخ�ص له �سيطرة
على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل".
امل���ادة �( 3أ) م���ن بروتوك���ول منع وقم���ع ومعاقب���ة االجت���ار بالأ�شخا�ص،
وبخا�ص���ة الن�س���اء والأطف���ال ،املكم���ل التفاقي���ة الأمم املتح���دة ملكافحة
()6
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اال�ستخبارات (املعلومات
اال�ستخبارية)

معلوم���ات خ�ضعت للمعاجلة للتحق���ق من معناها (من خ�ل�ال الت�أكيد �أو
التحلي���ل �أو التقيي���م �أو التعمي���م ،مثال) ثم �أبلغت ل�شخ����ص �آخر �أو جهاز
�آخر �أو وحدة �أخرى �أو ا�ستخدمتها

التحاليل اجلنائية

الو�سائل العلمية �أو التكنولوجية امل�ستخدمة يف التحقيق و�إثبات الوقائع �أو
الأدلة يف حمكمة

التحقيق (التحري)

تق�صي م�س�ألة من خالل
عملي���ة يقوم بها موظفو �إنفاذ القانون تتمث���ل يف ّ
البحث �أو املتابعة �أو الدرا�سة �أو �إجراءات ر�سمية

التحقيق الالحق
احلدود اخل�ضراء
احلدود الزرقاء
خ�صو�صي (م�ؤمتن)

حتقيق ُيبا�شر كرد فعل من جانب �أجهزة �إنفاذ القانون على حادثة مع ّينة
حدود ب ّرية تف�صل بني الدول
حدود بحرية تف�صل بني الدول
�ش���يء مت فعله �أو �إبالغه على نحو خ�صو�صي (م�ؤمتن) �أو �سري ،و ُيراد به
�أن يبقى كذلك

الزواج ال�صوري

الدخول يف زواج لغر�ض التحايل على قوانني الهجرة

�ضحية اجلرمية

�شخ�ص ُي ِلحق به اجلاين �ض���ررا بارتكاب فعل ُيع ّرف ب�أنه جرمية مبوجب
القانون الدويل و�/أو القانون املحلي

( )5لالط�ل�اع عل���ى م�س���رد �أك�ث�ر تف�صيال ع���ن مو�ضوع الهج���رة ،انظر م�س���رد م�صطلحات املنظم���ة الدولية للهج���رة (املُتاح عل���ى العنوان
التايل.)www.iom.int :
( )6الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املج ّلد .39574 ،2237
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طالب اللجوء

�شخ�ص يطلب القبول يف بلد كالجئ

العامل/الظرف امل�شدِّ د للعقوبة

عام���ل �أو ظ���رف يجعل الو�ض���ع �أو العمل �أكرث خطورة مم���ا لو كان احلال
خالف ذلك

عوامل اجلذب

عوامل جتذب الراغبني يف الهجرة نحو بلدان معينة (مثل اللغة والروابط
الأ�سري���ة وفر�ص العمل واال�ستحقاقات والتعلي���م والرعاية ال�صحية ونحو
ذلك)

عوامل الدفع

عوام���ل تدف���ع الراغبني يف الهج���رة بعيدا عن البلدان الت���ي يقيمون فيها
(مث���ل احلروب والفق���ر والنـزاعات والك���وارث الطبيعي���ة وانعدام فر�ص
العمل واجلرمية ونحو ذلك)

القا�صر

هو �أي �شخ�ص يقل عمره عن  18عاما ح�سب القانون الدويل

الالجئ

ه���و �أي �شخ�ص ال ي�ستطي���ع ،ب�سبب خوف ،له ما ي�س ّوغ���ه ،من اال�ضطهاد
عل���ى �أ�سا�س الع���رق �أو الدي���ن �أو اجلن�سية �أو االنتم���اء �إىل فئة اجتماعية
معين���ة �أو ال���ر�أي ال�سيا�س���ي �أو لأ�سب���اب �سيا�سي���ة ،مب���ا فيه���ا النـزاعات
واحل���روب� ،أن يعود �إىل بل���ده الأ�صلي �أو ال يرغب يف الع���ودة �إليه (�أو �إذا
كان عدمي اجلن�سية� ،إىل بلد �إقامته املعتادة)

مبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا

مب���د�أ ال ميكن مبوجبه لدولة �أن تطرد �أو تعي���د �شخ�صا �إىل حدود �أقاليم
تتعر����ض فيها حياته �أو حريته للخطر ب�سبب عرق���ه �أو دينه �أو جن�سيته �أو
انتمائه �إىل فئة اجتماعية معينة �أو اعتناقه ر�أيا �سيا�سيا معينا

املعلومات

بيانات تتلقاها �أجهزة �إنفاذ القانون

املهاجر

�شخ����ص يقرر مبح����ض �إرادت���ه �أن ينتقل �إىل بل���د �آخ���ر �أو منطقة �أخرى
ليح�سن ظروفه املادية �أو االجتماعية
ّ

املهاجر املُه َّرب

هو �شخ�ص مت ت�سهيل دخوله بطريقة غري م�شروعة �إىل بلد ال يحمل
جن�سيته �أو ت�صريحا بالإقامة الدائمة فيه ،من قبل �شخ�ص �آخر ،لغر�ض
جني فائدة مالية �أو فائدة مادية �أخرى

املهاجر غري النظامي

�شخ����ص لي�س له و�ضع قان���وين يف بلد ما ب�سبب دخول���ه �إليه بطريقة غري
قانوني���ة �أو ب�سب���ب انق�ض���اء مدة ت�أ�شريت���ه  -ينطبق ه���ذا امل�صطلح على
يخ ّل���ون بقواعد الدخول �إىل بلد م���ن البلدان وعلى �أي
املهاجري���ن الذين ِ
�شخ����ص �آخ���ر غري م�سم���وح له بالبق���اء يف البل���د (كما ُيطل���ق عليه ا�سم
مهاج���ر �س��� ّري �أو غ�ي�ر قان���وين �أو ب���دون وثائ���ق �أو مهاج���ر يف و�ضع غري
نظامي)

املرفقات
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الهجرة غري النظامية

التن ّق���ل مب���ا يخالف القواع���د القانونية ال�ساري���ة يف البلد املر�س���ل �أو بلد
العب���ور �أو البلد امل�ستقب���ل؛ والدخول �إىل بلد �أو الإقامة في���ه �أو العمل فيه
ب�شكل غ�ي�ر �شرعي؛ و ُي�ستخدم امل�صطلح للدالل���ة على احلاالت التي يعرب
فيه���ا �شخ�ص ما حدودا دولي���ة من دون جواز �سف���ر �أو وثيقة �سفر �سارية
املفع���ول �أو ال ي�ست���ويف املتطلب���ات الإداري���ة ملغ���ادرة البل���د؛ وال ي�ستخ���دم
م�صطلح "الهجرة غري ال�شرعية" عادة �إال يف ما يتعلق بتهريب املهاجرين
واالجتار بالأ�شخا�ص

الوثيقة ال�صحيحة

وثيقة غري حم ّورة ومع ّدة و�صادرة بطريقة �شرعية

ح�صل عليها بطرق
الوثيقة املُ ّ
احتيالية

وثيق���ة مع ّدة بطريقة �شرعية وغري حم��� ّورة ،ولكنها غري �صادرة لل�شخ�ص
احلائز عليها

الوثيقة املز ّورة

وثيقة حم ّورة ولكنها مع ّدة و�صادرة بطريقة �شرعية يف الأ�صل

الوثيقة املز ّيفة

وثيقة �أُع ّدت �أو �أ�صدرت بطريقة غري �شرعية

املرفق الثالث-

ا�ستمارة التعليقات

الغر����ض من �إعداد جمموع���ة �أدوات مكافحة تهريب املهاجرين هو �أن تكون مرجعا عمليا جلميع امل�شاركني يف اجلهود
املبذولة ملكافحة تهريب املهاجرين .ومن امل�ؤ ّمل �أن يتوا�صل تطوير جمموعة الأدوات هذه ،و�سوف ُي�ستفاد من التعليقات
الواردة عليها يف حت�سينها.
وجهت عملي���ة �إعدادها وجمعها،
واملطل���وب م���ن م�ستخدمي جمموع���ة الأدوات �أن يتح ّلوا ب���روح التعاون نف�سها الت���ي ّ
بتخ�صي����ص ب�ضع دقائق م���ن وقتهم لإبداء تعليقاتهم عليه���ا و�إ�سداء امل�شورة وتقدمي التو�صي���ات التي ميكن �أن ّ
تعظم
فائدتها يف امل�ستقبل.
و ُيرج���ى م���ن م�ستخدمي جمموعة الأدوات �أن يتف�ضلوا با�ستكمال ا�ستمارة التعليق���ات و�إعادتها� ،أو �أن ير�سلوا بب�ساطة
�آراءهم �أو مقرتحاتهم �أو م�ساهماتهم لإعداد الطبعات املقبلة منها ،عرب الربيد الإلكرتوين على العنوان التايل:
Anti-Human Trafficking and Migrant Smuggling Unit
United Nations Office on Drugs and Crime

الهاتف)+43-1( 26060-5687 :
الفاك�س)+43-1( 26060-5983 :
الربيد الإلكرتوينahtmsu@unodc.org :

18

ُيرجى �إر�سال هذه اال�ستمارة بعد ملئها �إىل:
فاك�س)+43-1(-26060-5983 :
الربيد الإلكرتوينahtmsu@unodc.org :

جمموعة �أدوات مكافحة تهريب املهاجرين

ا�ستمارة التعليقات
مدى فائدة جمموعة الأدوات
كيف تق ّيمون فائدة جمموعة الأدوات
يف املجاالت التالية؟
الأداة   -1فهم ظاهرة تهريب
املهاجرين

مفيدة جد ًا

مفيدة

مفيدة �إىل
حد ما

غري مفيدة
جدا

غري مفيدة
مطلقا

ال ر�أي
فيها

الأداة   -2اجلهات القائمة بتهريب املهاجرين
وعمليات التهريب
الأداة -3

الإطار القانوين الدويل

الأداة   -4تقييم امل�شكلة وو�ضع
اال�سرتاتيجيات
الأداة -5

الإطار الت�شريعي

الأداة   -6التعاون الدويل يف جمال العدالة
اجلنائية
الأداة   -7نفاذ القانون واملالحقة
الق�ضائية
الأداة  -8تدابري احلماية وامل�ساعدة
الأداة -9

منع تهريب املهاجرين

الأداة  -10بناء القدرات والتدريب

مدى فائدة جمموعة الأدوات
كيف تق ّيمون فائدة جمموعة الأدوات
يف املجاالت التالية؟

مفيدة جد ًا

مفيدة

مفيدة �إىل
حد ما

غري مفيدة
جدا

غري مفيدة
مطلقا

ال ر�أي
فيها

جودة املمار�سات الواعدة
حجم املمار�سات الواعدة
جودة املراجع املقرتحة
حجم املراجع املقرتحة
مدى و�ضوح ال�صياغة
الفائدة العامة من جمموعة الأدوات



ما هو عملكم؟
			
يف �أي قطاع تعملون؟

ُيرجى تقدمي مزيد من التفا�صيل

ر�سم ال�سيا�سات
�إنفاذ القانون
الهيئة الق�ضائية
تقدمي اخلدمات
منظمة غري حكومية
منظمة دولية
قطاعات �أخرى

ا�ستعمال جمموعة الأدوات
كيف ت�ستعملون جمموعة الأدوات
�أو َت ُرومونَ ا�ستعمالها يف عملكم؟

ُيرجى تقدمي مزيد من التفا�صيل

ر�سم ال�سيا�سات
التدريب
التوعية
مرجع مكتبي
ا�ستعماالت �أخرى

املراجع املقرتحة

هل با�ستطاعتكم �أن تو�صوا ب�أيِّ مراجع من �أجل �إدراجها يف الطبعة املقبلة من جمموعة الأدوات؟

املمار�سات الواعدة

هل بو�سعكم �أن تقرتحوا � َّأي ممار�سات واعدة من �أجل �إدراجها يف الطبعة املقبلة من جمموعة الأدوات؟

�أيُّ تعليقات �أخرى:

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.13-81146—May 2013

