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املوحدة وروابطه ��ا باملواقع ال�شبكية الواردة يف ه ��ذا املن�شور مق َّدمة بغية
واملعلوم ��ات ع ��ن عناوي ��ن امل ��وارد ّ
تي�س�ي�ر رج ��وع الق ��ارئ �إليها ،وكانت �صحيحة يف وقت �إ�صداره .والأمم املتحدة لي�ست م�س�ؤولة عن ا�ستمرار
دقّة هذه املعلومات وال عن م�ضمون � ِّأي موقع �شبكي خارجي.
هذا املن�شور من �إنتاج :ق�سم اللغة الإنكليزية واملن�شورات واملكتبة ،مكتب الأمم املتحدة يف فيينا.
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اجلزء الأول
مق ِّدمة
لإطار العمل

�أو ًالَ -مدخل �إىل تهريب املهاجرين
 -1مت ِّثل الهجرة العاملية يف الوقت احلا�ضر �أحد املنتجات اجلانبية الكبرية للعوملة� ،إذ تدفع خطى تق ُّدم
الإن�س ��ان وتط� � ُّوره ،م ��ع ن�ش ��ر الثقافات والأفكار يف خمتلف �أنحاء العامل .بيد � َّأن ا�ستغالل انتقال الأ�شخا�ص
م ��ن ِقب ��ل املجرم�ي�ن ال�ساع�ي�ن �إىل الربح مي ِّثل جانب� � ًا قامت ًا لهذه الظاهرة .فمع تَ�س ُّب ��ب الكوارث الطبيعية
وال�صراع ��ات يف ن�ش ��وء ظ ��روف غ�ي�ر �آمنة للأ�شخا�ص املت�ض ِّررين بها ،وم ��ع ازدياد البطالة والفقر ،ي�صبح
الطل ��ب عل ��ى االنتق ��ال �أك�ب�ر بكثري من فر�ص عبور احلدود ب�صورة م�شروعة .وقد تتفاقم حاجة النا�س �إىل
االنتق ��ال بفع ��ل انته ��اكات حقوق الإن�سان والقمع .ومه ِّربو املهاجرين هم الذين يل ّبون هذا الطلب وي َّتخذون
من النا�س امل�ست�ضعفني فري�س ًة من �أجل الربح.
 -2وتهري ��ب املهاجري ��ن ه ��و جرمية معقَّدة دائبة التغيرُّ  ،ت َّتخ ��ذ �أ�شكا ًال خمتلف ًة يف �أنحاء العامل املختلفة.
واملجرم ��ون الذي ��ن يه ِّرب ��ون املهاجري ��ن يعمل ��ون بدرجات متباينة من التنظي ��م� .إذ ال توجد فقط جماعات
�إجرامية َّ
منظمة �شبيهة باملافيا ذات هيكل هرمي ت�سل�سلي فح�سب ،بل توجد �أي�ض ًا �شبكات �إجرامية ذات
ترابط � َّ
أقل �إحكاماً ،ي�ؤ ِّدي فيها كل جمرم دوره يف خمتلف مراحل عملية التهريب .وهذا التباين يف درجة
املنظمة التي قد تكون �ضالعة ويف �أ�ساليب عملها يجعل تفكيكها �أمر ًا �صعباً.
تنظيم اجلماعات الإجرامية َّ
املنظم ��ة� ،إذا مل تُف َّكك يف جميع مراحل عملية االجتار� ،ستوا�صل عملها
ولك ��ن ه ��ذه اجلماع ��ات الإجرامية َّ
التحديات التي تطرحها عمليات ال�شرطة يف نقاط مع ّينة على طول درب
موا ِئم ًة �أ�ساليبها لكي تتغ ّلب على
ِّ
املهربني.
التهريب ،وكثري ًا ما يكون ذلك على ح�ساب �سالمة املهاجرين َّ
الت�صدي لتهريب املهاجرين اتِّباع نهج �شامل� .إذ � َّإن اجلهود التي ت�ستهدف واحد ًا من عنا�صر
 -3ويتط َّلب
ِّ
هذه الظاهرة قد ال ت�ؤ ّدي بال�ضرورة �إىل احل ّد من التهريب .فعلى �سبيل املثال ،عندما تكون اجلهود مركَّزة
يف املقام الأول على تدعيم ال�ضوابط احلدودية ،قد يتزايد جلوء املهاجرين غري النظاميني �إىل اخلدمات
يقدمه ��ا امله ِّرب ��ون ال�ساع ��ون �إىل الربح .و�إذا مل تتعاون �سلط ��ات بلدان املن�ش�أ والعبور واملق�صد تعاون ًا
الت ��ي ِّ
ف َّعا ًال يف جهودها الرامية �إىل منع تهريب املهاجرين ،قد يعمد امله ِّربون بب�ساطة �إىل ا�ستغالل �ضعف تدابري
العدالة اجلنائية يف بع�ض تلك البلدان لإيجاد دروب جديدة ميكن �أن يرتكبوا جرائمهم عربها.
 -4و�أن�شطة امله ِّربني الإجرامية تق ِّو�ض قدرة الدول على �ضمان �سيادتها ومكافحة الإجرام والف�ساد داخل
حدوده ��ا وخارجه ��ا .وحيثم ��ا تت�ص َّدى الدول لتهري ��ب املهاجرين بت�شديد �سيا�ساته ��ا اخلا�صة بالهجرة قد
تك ��ون النتيج ��ة تق ّل� ��ص فر� ��ص الهجرة النظامي ��ة وازدياد الطلب على خدمات التهري ��ب من �أجل االلتفاف
عل ��ى نظ ��م الهج ��رة املتزاي ��دة الت�ش� � ُّدد .وهذا ميكن �أن ي�ؤ ّدي يف الوقت نف�س ��ه �إىل تعطيل قدرة الدول على
الوف ��اء بالتزاماته ��ا الداخلي ��ة والدولية بحماية مواطنيه ��ا داخل البلد وخارجه وحماية الأ�شخا�ص الآخرين
املوجودين �ضمن نطاق واليتها.
 -5وعندم ��ا يتع ��ذَّ ر من ��ع تهري ��ب املهاجرين ،يج ��ب حماية حقوق الأ�شخا�ص الذي ��ن يتبينَّ �أنهم مهاجرون
املهربني كثري ًا ما تكون عر�ض ًة للخطر� :إذ � َّإن �آالف ًا منهم قد ماتوا اختناق ًا يف
مه َّربون .فحياة املهاجرين َّ
احلاوي ��ات �أو هلك ��وا يف ال�صح ��ارى �أو غرق ��وا يف البحر .وكثري ًا ما يق ��وم مه ِّربو املهاجرين ب�أن�شطتهم دون
3
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كث�ي�ر مب ��االة حلي ��اة الأ�شخا�ص الذي ��ن دفعتهم معاناتهم �إىل التما�س خدمات التهريب .وقد حكى الناجون
حكايات مر ِّوع ًة عن املحن التي واجهوها� :أ�شخا�ص حم�شورون يف �أوعية تخزين ال نوافذ لها� ،أو جمبرَ ون
عل ��ى اجللو� ��س دون حرك ��ة ف ��وق البول �أو ماء البح ��ر �أو البرُ از �أو القيء ،حمرومني من الغذاء واملاء ،بينما
ي َر ْون حولهم �أ�شخا�ص ًا ميوتون وتُرمى جثثهم يف البحر �أو على جانب الطريق .و�إىل جانب ذلك ،قد يكون
املهاج ��رون امله َّرب ��ون الجئ�ي�ن م�ضطرين لالعتماد على خدمات امله ِّربني يف حماولة اللتما�س اللجوء .ورمبا
يكون املهاجرون امله َّربون قد �أ�صبحوا �ضحايا للإجرام �أثناء عملية التهريب �أو نتيج ًة لها .وكون ال�شخ�ص
ق ��د واف ��ق عل ��ى تهريب ��ه ال يعن ��ي �أنه وافق على املعاملة التي يتلقّاها طوال تل ��ك العملية .كما � َّأن املهاجرين
املهربني مع َّر�ضون لال�ستغالل� ،إذ يبد�أ الكثريون رحلتهم كمهاجرين مه َّربني ثم ي�صبحون �ضحايا لالجتار.
َّ
 -6وخال�ص ��ة الق ��ول ،ف� �� َّإن م ��ن �ش�أن تهريب املهاجرين والأن�شطة املت�صلة ب ��ه �أن يع ِّر�ض حياة املهاجرين
و�سالمته ��م للخط ��ر ،بينم ��ا يو ِّلد �أرباح ًا �ضخم ًة للمجرمني ال�ضالعني فيه ِّ
املنظم َة
ويغذي الف�سا َد واجلرمي َة َّ
يف بلدان املن�ش�أ والعبور واملق�صد .ومن َّثم ،ف� َّإن تهريب املهاجرين هو جرمية عرب وطنية متع ّددة اجلوانب
متعدد اجلوانب.
تتط ّلب ر ًّدا عرب وطني ِّ

ثانياً  -مدخل �إىل بروتوكول
تهريب املهاجرين
املكمل
 -7اعتم ��دت اجلمعي� � ُة العام ��ة بروتوكولَ مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوِّ ،
املنظمة عرب الوطنية(( )1اخت�صاراً :بروتوكول تهريب املهاجرين)
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
يف قراره ��ا  .25/55وب ��د�أ نف ��اذه يف  28كان ��ون الثاين/يناي ��ر  .2004ويف الوقت احلا�ضر ،يبلغ عدد الدول
الأع�ض ��اء يف الأمم املتح ��دة الت ��ي ه ��ي �أط ��راف يف بروتوكول تهري ��ب املهاجرين  124دول� � ًة� )2(.أ َّما الدول
الأع�ضاء الـ 69الأخرى فلم ت�صبح بع ُد �أطراف ًا يف الربوتوكول.
 -8والغر�ض من بروتوكول تهريب املهاجرين هو "منع ومكافحة تهريب املهاجرين ،وكذلك تعزيز التعاون
املهربني" (املادة  .)2وبعبارة �أخرى،
بني الدول الأطراف حتقيق ًا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق املهاجرين َّ
ي�سع ��ى الربوتوك ��ول �إىل تعزي ��ز التعاون على ا�ستهداف امله ِّرب�ي�ن املجرمني وحماية حقوق الأ�شخا�ص الذين
يه ِّربونهم.
 -9واملادة  3من بروتوكول تهريب املهاجرين تُع ِّرف تهريب املهاجرين ب�أنه "تدبري الدخول غري امل�شروع
ل�شخ� ��ص م ��ا �إىل دول ��ة ط ��رف لي� ��س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو م ��ن املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من
�أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى")3(.
( )1الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2241الرقم .39574
( )2ميكن احل�صول على املعلومات املتاحة حالي ًا عن حالة الدول الأطراف يف بروتوكول تهريب املهاجرين من املوقع ،املطلع عليه يف 19
�آب�/أغ�سط�س 2010

]].http://treaties.un.org. [[http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-b&chapter=18&lang=en
(َ )3ت َّتب ��ع امل ��ادة  3م ��ن بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجرين نهج ًا وا�سع ًا ب�ش�أن مفه ��وم "املهاجر" ،ي�شمل االنتقال الطوعي وغري الطوعي ،ومن
ّثم فهو يجعل الالجئني م�شمولني ب�أغرا�ض الربوتوكول .بيد �أنه يجب التمييز بني املهاجرين الذي ُيتعارف على �أنهم �أ�شخا�ص ينتقلون طوع ًا
والالجئ�ي�ن الذي ��ن ال ينتقل ��ون طوع� �اً ،كم ��ا �أن ��ه ق ��د ال يكون لديه ��م خيار �سوى ا�ستخدام امله ِّرب�ي�ن لكي ُيفلتوا من القم ��ع .فالالجئون يتمتّعون
مبقت�ض ��ى القان ��ون ال ��دويل ،وال� سيم ��ا االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني (اتفاقي ��ة ( )1951الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد ،189
الرق ��م  ،)2545بحق ��وق خا�ص ��ة تع�ت�رف به ��ا الفق ��رة  1من املادة  19من بروتوكول تهريب املهاجرين .ويتعينّ �أخذ هذه العنا�صر بعني االعتبار
عند النظر يف تف�سري الربوتوكول وتنفيذه.

اجلزء الأول -مق ِّدمة لإطار العمل

 -10وتق�ضي املادة  6من الربوتوكول بتجرمي ذلك ال�سلوك .كما �إنها تُلزم الدول بتجرمي ال�سلوك املتم ِّثل
يف "متك�ي�ن �شخ� ��ص ،لي� ��س مواطن� � ًا �أو مقيم� � ًا دائم ًا يف الدولة املعنية ،م ��ن البقاء فيها دون تق ّيد بال�شروط
الالزم ��ة للبق ��اء امل�ش ��روع يف تلك الدولة" ،وذل ��ك با�ستخدام و�سائل غري م�شروعة ،من �أجل احل�صول على
منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
 -11ومن َّثم ،تُلزم املادة  6الدولَ بتجرمي ال�سلوك التايل:
تدبري الدخول
غري امل�شروع

+

متكني �شخ�ص من البقاء
يف بلد

+

ل�شخ�ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذلك
ال�شخ�ص من رعاياها
لي�س ذلك ال�شخ�ص مقيم ًا دائم ًا فيه �أو
من مواطنيه ،دون التق ّيد 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 م�شروعة
�أو غري م�شروعة ،على منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى.

 -12وخال�صة القول ،ف� َّإن اجتماع العنا�صر التالية مي ِّثل تهريب ًا للمهاجرين �أو ن�شاط ًا ذا
•
•
•

�صلة)4(:

 �إ َّما تدبري الدخول غري امل�شروع ل�شخ�ص ما� ،أو متكني �شخ�ص ما من الإقامة غري امل�شروعة؛
 �إىل بلد� ،أو يف بلد ،لي�س ذلك ال�شخ�ص مواطن ًا �أو مقيم ًا دائم ًا فيه؛
من �أجل احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.

 -13وعالوة على ذلك ،تُلزم املادة  6الدولَ ب�أن جت ِّرم �إعداد وثائق ال�سفر �أو الهوية املز َّورة �أو تدبريها
�أو توفريها �أو حيازتها ،عندما يفعل ذلك بغر�ض تي�سري تهريب املهاجرين)5(.
ُ َ
املنظمة عرب الوطنية )6(،التي مي ِّثل بروتوكول تهريب
 -14وتُع ِّرف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة" ب�أنها "جماعة ذات هيكل تنظيمي ،م�ؤ ّلفة من ثالثة
املهاجري ��ن تكمل� � ًة له ��ا" ،اجلماع ��ة الإجرامية َّ
�أ�شخا� ��ص �أو �أك�ث�ر ،موج ��ودة لف�ت�رة من الزمن وتعمل ب�صورة مت�ضاف ��رة بهدف ارتكاب واحدة �أو �أكرث من
اجلرائم اخلطرية �أو الأفعال املج َّرمة وفق ًا لهذه االتفاقية ،من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر،
على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى")7(.
ع�سر
 -15وعدم وجود بحوث عملية ب�ش�أن ال�صلة بني اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية وتهريب املهاجرين ُي ِّ
التو�ص ��ل �إىل تعميم ��ات ب�ش� ��أن ه ��ذه ال�صلة على �صعي ��د عاملي .وعلى وجه العموم ،يعتقد اخلرباء � َّأن معظم
ُّ
جرائم تهريب املهاجرين ال ترتكبها تنظيمات ذات هيكل تنظيمي هرمي� ،شبيهة باملافيا ،بل �شبكات تتك ّون
وتتعاون مع ًا باال�ستناد �إىل قوى ال�سوق خلدمة دوافع ربحية .وقد ُ�ش ِّبهت �شبكات اجلهات ال�ضالعة يف تهريب
املهاجرين هذه ب�شبكات العمل التجاري ،حيث ت�ؤ ِّدي كل جهة �أو جمموعة جهات م�شاركة يف ال�شبكة وظائف
متخ�ص�صة �ضمن �إطار العملية الإجمالية .وهذه ال�شبكات ميكن �أن تكون �صغري ًة �أو كبريةً ،وتعمل ب�صورة
ِّ
(َّ � )4إن تعبري "تهريب املهاجرين" ي�شري هنا �إىل جميع العنا�صر التي مت ِّثل تهريب ًا للمهاجرين �أو �سلوك ًا ذا �صلة.
(� )5أثناء التفاو�ض على الربوتوكول ،ناق�شت الدول �إدراج تدبري الإقامة غري امل�شروعة ،يف املادة  3قبل االتفاق يف نهاية املطاف على
تناول ذلك اجلانب يف املادة .6
( )6الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
املنظمة.
( )7الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  2من اتفاقية اجلرمية َّ
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املنظمة
املنظمة" الوارد يف اتفاقية اجلرمية َّ
مرتابطة عرب احلدود الدولية .وتعريف "اجلماعة الإجرامية َّ
ي�شمل �شبكات التهريب هذه.

ثالثاً -دواعي �إعداد �إطار العمل
 -16عل ��ى الرغ ��م م ��ن � َّأن غالبي ��ة ال ��دول الأع�ض ��اء يف الأمم املتح ��دة قد �ص َّدقت عل ��ى بروتوكول تهريب
للت�صدي لهذه امل�شكلة .وينبغي �أن
خم�ص�صة
ِّ
املهاجرين فلي�س لدى معظمها خطط �أو ا�سرتاتيجيات عمل ّ
تك ��ون تداب�ي�ر الت�ص � ِّ�دي لتهري ��ب املهاجرين �شامل ًة وقائم ًة على �شواهد .فحيثما ُيكتفى باحتجاز املهاجرين
و�إعادته ��م �إىل بلدانه ��م الأ�صلي ��ة دون حت� � ٍّر ع ��ن اجلهات ال�ضالعة يف تهريبهم ،تظ� � ّل الإجراءات اجلنائية
ُدع ��م ال�ضوابط احلدودية دون معاجلة الأ�سب ��اب اجلذرية للهجرة
املتّبع ��ة تعم ��ل دون اعرتا� ��ض .وحيثم ��ا ت َّ
غري النظامية وللطلب على خدمات التهريب ،يكتفي امله ِّربون مبواءمة �أ�ساليب عملهم تبع ًا لذلك .وحيثما
ال تو ّف ��ر فر� ��ص للهج ��رة ب�ص ��ورة �آمن ��ة ونظامية ،كجزء م ��ن تدابري �شمولية للت�ص � ِّ�دي لتهريب املهاجرين،
جنب ًا �إىل جنب مع تدابري ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية للهجرة ،ال ب ّد �أن يزداد الطلب على خدمات تهريب
املهاجرين.
 -17و ُت�ب ِ�رز ه ��ذه االعتب ��ارات مدى احلاج ��ة �إىل �إطار العمل الدويل لتنفي ��ذ بروتوكول تهريب املهاجرين
الت�صدي العاملي ال�شامل لهذه الظاهرة يف بلدان املن�ش�أ والعبور
(اخت�صاراً� :إطار العمل) ،من �أجل منا�سقة
ِّ
واملق�صد.
املنظمة عرب الوطنية ،يف
رح ��ب م�ؤمت ��ر الأط ��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمي ��ة َّ
 -18وق ��د َّ
دورت ��ه الرابع ��ة الت ��ي ُعق ��دت يف فيينا من � 8إىل  17ت�شري ��ن الأول�/أكتوبر  ،2008مبا تبذله الأمانة العامة
م ��ن جه ��ود لتوف�ي�ر �أدوات تدع ��م تنفي ��ذ تلك االتفاقية والربوتوك ��والت امللحقة بها (مق� � َّرر امل�ؤمتر .)5/4
وم ��ع � َّأن �إط ��ار العم ��ل ال ُيع َر� ��ض م ��ن �أج ��ل الوف ��اء املبا�شر مبقت�ضي ��ات بروتوكول تهري ��ب املهاجرين ،فقد
باملخدرات واجلرمية (اخت�صاراً :املكت ��ب) انطالق ًا من التزامه القوي
�أع� � َّده مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي
ِّ
بفعل ذلك.

رابعاً -ماهية �إطار العمل
�  -19إط ��ار العم ��ل ه ��و �أداة للم�ساع ��دة التقني ��ة ُيراد منها م�ساعدة الدول الأع�ض ��اء على تنفيذ بروتوكول
يو�ضح �أهداف الربوتوكول ويو�صي مبا ميكن اتخاذه من تدابري عملية
تهريب املهاجرين .ف�إطار العمل هذا ّ
لتحقيق هذه الأهداف فعلياً.
 -20ويرتك ��ز �إط ��ار العم ��ل على الغر�ض من الربوتوكول ،وهو :من ��ع تهريب املهاجرين ومكافحته ،وكذلك
املهربني )8(.وجت�سيد ًا
تعزيز التعاون بني الدول الأطراف حتقيق ًا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق املهاجرين َّ
لهذه الأغرا�ضُ ،ق ِّ�سم �إطار العمل �إىل �أربعة جداول ،هي:
( )8املادة ( 2بيان الأغرا�ض) من بروتوكول تهريب املهاجرين.
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•
•
•
•

املالحقة الق�ضائية مله ِّربي املهاجرين
املهربني
حماية حقوق املهاجرين َّ
منع تهريب املهاجرين
التعاون على حتقيق تلك الغايات

 -21وقد ا�ستُم َّدت الأهداف واملعايري والتدابري وامل�ؤ�شّ رات الواردة يف �إطار العمل ،والتي ترتبط ب�أهداف
الربوتوكول ،من ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة ،وكذلك من االلتزامات ال�سيا�سية واملعايري الدولية واملبادئ
الت�صدي لتهريب املهاجرين.
التوجيهية الراقية �إىل اتِّباع نهج �شامل يف
ِّ
 -22ويه ��دف �إط ��ار العم ��ل �إىل م�ساع ��دة بلدان املن�ش�أ والعبور واملق�صد على ا�ستبانة الثغرات املوجودة يف
خطط عملها وا�سرتاتيجياتها و�سيا�ساتها و�أطرها الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية املتعلقة بتهريب املهاجرين ،وعلى
اتخ ��اذ التداب�ي�ر املنا�سب ��ة ل�س� � ّد تل ��ك الثغرات .و َي َّتبع ه ��ذا الإطار� ،آخذ ًا يف اعتب ��اره امل�سائل الأو�سع نطاق ًا
امل�ؤ ّث ��رة يف ظاه ��رة تهري ��ب املهاجري ��ن ،نهج ًا �شمولي ًا من �أجل تعزي ��ز التن�سيق والتعاون واحرتام ما للدول
والأفراد من حقوق والتزامات وم�س�ؤوليات مبقت�ضى القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين وقانون الالجئني.
 -23والتدابري املدرجة يف �إطار العمل لي�ست ح�صرية ،و ُيراد بها �أن تُك َّمل مبا قد يلزم من تدابري لتدعيم
املالحقة الق�ضائية واحلماية واملنع والتعاون .كما � َّأن التدابري املب َّينة فيه قد
ال تك ��ون مالئم ��ة يف جمي ��ع ال�سياق ��ات؛ وقد �أُو�صي بها هنا مل�ساعدة الدول على ا�ستحداث نهوج تكون ف ّعالة
يف ال�سياق املعني.
 -24و�إىل جان ��ب دع ��م جه ��ود ال ��دول لتنفيذ بروتوكول تهري ��ب املهاجرين ،ي� َؤم ��ل �أن ي�ساعد �إطار العمل
اجله ��ات غ�ي�ر احلكومي ��ة بتوجي ��ه عمله ��ا الرامي �إىل م�ساعدة ال ��دول الأع�ضاء على الوف ��اء مبا يق�ضي به
املهربني والتعاون على حتقيق
الربوتوك ��ول م ��ن التزام ��ات مبنع تهريب املهاجرين وحماية حقوق املهاجرين َّ
هاتني الغايتني.

خام�ساً  -التح ِّديات العامة الرئي�سية يف مكافحة
تهريب املهاجرين
ومتعددة اجلوان ��ب ،ارتباط ًا ع�ضوي ًا مب�سائل
 -25يرتب ��ط تهري ��ب املهاجري ��ن ،بحكم كونه جرمي ًة معقَّد ًة ِّ
املنظم ��ة ع�ب�ر الوطنية و�إدارة الهجرة ومراقب ��ة احلدود وحقوق الإن�سان وحماية الالجئني .وهذه
اجلرمي ��ة َّ
االعتب ��ارات املتن ّوع ��ة واملرتابط ��ة يف �آن واح ��د تعني � َّأن مكافحة تهري ��ب املهاجرين تتط ّلب جمموعة تدابري
متباينة قلي ًال من جمموعة من اجلهات.
لكن التعبري عن العزم ال�سيا�سي
 -26وع ��دد ال ��دول الأط ��راف يف بروتوكول تهريب املهاجرين كبري جداًَّ ،
ال يكفي وحده يف غياب تدابري لأداء االلتزامات املتع َّهد بها عند الت�صديق على الربوتوكول .وقد ا�ستُبينت
التحدي ��ات التالي ��ة كعوائ ��ق �أم ��ام تنفيذ الربوتوكول تنفيذ ًا تام� �اً�( :أ) عدم كفاية تدابري الوقاية والتوعية؛
ِّ
و(ب) نق�ص البيانات والبحوث؛ و(ج) نق�ص الت�شريعات؛ و(د) ق�صور ال�سيا�سات والتخطيط؛ و(هـ) �ضعف
املهربني؛
تداب�ي�ر الت�ص� � ّدي م ��ن جانب نظم العدالة اجلنائية؛ و(و) ق�صور تدابري حماية حقوق املهاجرين َّ
و(ز) حمدودية التعاون الدويل.
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�ألف -عدم كفاية تدابري الوقاية والتوعية
 -27كث�ي�ر ًا م ��ا يك ��ون هن ��اك ق�ص ��ور يف فهم ظاه ��رة تهريب املهاجري ��ن لدى عامة النا� ��س وكذلك لدى
ال�سلط ��ات املعني ��ة .فف ��ي بع� ��ض بل ��دان املن�ش�أ ،ق ��د ال ُي َ
نظر �إىل تهريب املهاجرين ب�صفت ��ه ن�شاط ًا �إجرامي ًا
يع ِّر� ��ض املهاجري ��ن واملجتمع ��ات املعني ��ة لأخط ��ار �شدي ��دة ،بل ُيعترب خدم ��ة م�شروعة ت�ساع ��د النا�س على
الإف�ل�ات م ��ن الفق ��ر �أو ال�صراع ��ات �أو الك ��وارث الطبيعية .وعلى نحو م�شابه ،كثري ًا م ��ا ُي�ساء فهم الطابع
الإجرام ��ي لأن�شط ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن يف بل ��دان املق�ص ��د والعب ��ور ،مم ��ا يف�ض ��ي �إىل َق ْ�ص ��م املهاجرين
�أنف�سه ��م ،ب�سب ��ب ع ��دم �أخ ��ذ العوام ��ل امل�ؤ ِّث ��رة الأو�س ��ع بع�ي�ن االعتبار .فب ��دون فهم كام ��ل للأ�سباب التي
تدف ��ع ال�شخ� ��ص لب ��دء رحل ��ة خط ��رة ب�ي�ن �أي ��دي املجرم�ي�ن ،وفه ��م م ��ا يتع ّر�ض ل ��ه املجتمع م ��ن خماطر
ب�سماح ��ه للإج ��رام �أن يزده ��ر ،ينع ��دم احلاف ��ز �إىل مكافح ��ة التهري ��ب .كم ��ا يظ� � ّل هن ��اك الكث�ي�ر م ��ن
�س ��وء الفه ��م ب�ش� ��أن الف ��وارق ب�ي�ن جرمية تهري ��ب املهاجرين وجرمية االجت ��ار بالب�شر وجم ��االت التداخل
بينهما.
 -28وه ��ذه العوام ��ل ُت�ب�رز احلاج ��ة �إىل تعزيز الوعي بتهريب املهاجرين وفهم ��ه كن�شاط �إجرامي ُيرتكب
من خالل توفري خدمات تهريب بغر�ض الربح .ويلزم تعزيز هذا الوعي ،ال يف �أو�ساط اجلهات التي يجب
عليها �أن تت�ص ّدى لتلك اجلرمية فح�سب ،بل ولدى �أولئك الذين يتعينَّ ردعهم عن ارتكاب جرائم التهريب
والأ�شخا�ص املع ّر�ضني لأن ي�ضعوا �أنف�سهم بني �أيدي امله ِّربني.

باء  -نق�ص البيانات والبحوث (الثغرة القائمة بني نتائج البحوث
و�صوغ ال�سيا�سات)
 -29م ��ن �ش� ��أن التباي ��ن يف تعري ��ف تهري ��ب املهاجرين وفهمه من بلد �إىل �آخ ��ر �أن يح ّد من فعالية �إجراء
البحوث وجمع البيانات والتعاون .ف�إح�صاءات العدالة اجلنائية املتاحة حالي ًا لي�ست موثوقة متام ًا لأ�سباب
متن ّوعة ،منها عدم وجود تعاريف وطنية كافية لتهريب املهاجرين ،واخللط بني تهريب املهاجرين و�أ�شكال
التحديات � َّأن معظم البلدان ير ّكز
�أخرى من اجلرائم مثل االجتار بالأ�شخا�ص .ومما يزيد من �صعوبة هذه ِّ
جهوده اخلا�صة بجمع البيانات على املهاجرين �أنف�سهم فال توفّر �سوى معلومات قليلة عن الأ�شخا�ص الذي
املنظمة يف ذلك.
ه َّربوا املهاجرين وعلى دور اجلرمية َّ
 -30وهذا النق�ص يف البيانات املوثوقة ،املجموعة بطريقة منهجية ،يجعل حتديد حجم تهريب املهاجرين
عل ��ى ال�صعي ��د الوطن ��ي �أو الإقليم ��ي �أو العاملي �أمر ًا �صعباً .وثم ��ة حاجة �إىل مزيد من املعلومات عن دروب
التهري ��ب ،واجله ��ات الفاعل ��ة الإجرامي ��ة وطرائق عملها ،واملخاطر التي يتع ّر�ض له ��ا املهاجرون امله َّربون،
وت�أث�ي�ر تهري ��ب املهاجري ��ن على الأفراد واملجتمع ��ات املحلية ،والعوامل التي ت�ش ّكل �صناعة التهريب ،مبا يف
ذلك �أ�سبابها اجلذرية .وفيما يتعلق ببداية عملية التهريب ،هناك نق�ص يف املعرفة والفهم ب�ش�أن الأ�سباب
ع�سر الأ�سباب
الت ��ي ميك ��ن �أن تدف ��ع ال�شخ�ص لال�ستعانة مبه� � ِّرب للمهاجرين من �أجل مغادرة البلد ،مما ُي ِّ
اجلذرية لهذه الظاهرة .كما � َّأن ت�شتّت ونق�ص املعلومات عن جوانب تهريب املهاجرين يعيق �صوغ �سيا�سات
ف ّعالة وتدابري عملية.
 -31ومي ِّث ��ل �إج ��راء مزي ��د من البحوث ب�ش�أن اجلوانب اخلا�ص ��ة لتهريب املهاجرين على ال�صعيد الوطني
والإقليمي والدويل �شرط ًا الزم ًا لو�ضع ا�سرتاتيجيات ملكافحة تهريب املهاجرين ولتنفيذ تلك اال�سرتاتيجيات
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وتقييمه ��ا ،وكذل ��ك ل�ص ��وغ �سيا�س ��ات قائمة على �شواهد .كما � َّأن للمعارف والبحوث �أهمية فائقة يف التغ ّلب
على م�شكلة الفهم اجلزئي احلايل لهذه اجلرمية وملا ت�ستتبعه من انتهاكات حلقوق الإن�سان.
حتد �آخر يتعلق بجمع البيانات و�إجراء البحوث ،هو �ضمان اال�سرت�شاد بنتائج تلك التح ّريات لدى
 -32وثمة ٍّ
()9
�صوغ تدابري
الت�صدي ال�سيا�ساتي واال�سرتاتيجي
الت�صدي لتهريب املهاجرين� .إذ يجب �أن تكون تدابري
ِّ
ِّ
لتهري ��ب املهاجري ��ن م�ستن ��د ًة �إىل �شواه ��د و�أن تُنقَّح منهجي ًا مع مرور الزم ��ن تبع ًا للنتائج امل�ستخل�صة من
البيانات والبحوث .وحتقيق ًا لذلك ،يتعينَّ على الدول �أن تبني قدرتها على جمع املعلومات املتعلقة بتهريب
املهاجرين وال�سلوك ذي ال�صلة وتخزين تلك املعلومات وحتليلها والإبالغ عنها وتقا�سمها ب�صورة م�ستدامة،
و�أن ترتجم هذه املعلومات �إىل ت�شريعات و�إىل ا�سرتاتيجيات و�/أو خطط عمل وطنية.

جيم -نق�ص الت�شريعات
املنظمة عرب الوطنية ،يف دورته
 -33ح � َّ�ث م�ؤمت� � ُر الأط ��راف يف اتفاقي ��ة الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة،
الرابع ��ة ،املعق ��ودة يف ع ��ام  ،2008ال ��دولَ الأع�ض ��ا َء الت ��ي مل ِّ
ت�صدق بعد على اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
تن�ضم �إليهما بعد� ،أن تنظر
وخ�صو�ص ًا بروتوكولها املتعلق بتهريب املهاجرين (مق َّرر امل�ؤمتر � ،)5/4أو مل
َّ
يف فع ��ل ذل ��ك .وق ��د ورد يف تقري ��ر الأمان ��ة املق� � َّدم �إىل امل�ؤمتر يف دورته الرابعة تنفي ��ذ بروتوكول تهريب
املهاجري ��ن � َّأن جتمي ��ع املعلوم ��ات وحتلي ��ل جميع الردود الواردة من الدول على اال�ستبيان ذي ال�صلة الذي
ق ّدمت ��ه الأمان ��ة �إليه ��ا ُيظه ��ران �أن ��ه على الرغم م ��ن � َّأن معظم الدول �أفادت ب� �� َّأن ت�شريعاتها الداخلية قد
َج َّرمت �أن�شطة تهريب املهاجرين ،فهناك ع ّدة دول َظ َهر �أنها ال متتلك قدرات كافية ملعاجلة هذه امل�س�ألة
(CTOC/COP/2005/4/Rev.2). [[http://www.unodc.org/documents/treaties/COP2008/CTOC%20COP%
]] 202005%204%20Rev2%20Final%20A.pdf

 -34و�إذا كان ع ��دم وج ��ود ت�شريع ��ات �شامل ��ة ُيعزى �إىل ق َّلة ق ��درات امل�ش ِّرعني وخربتهم الفنية يف جمال
مواءمة ت�شريعاتهم مبا يتوافق مع ال�صكوك الدولية ،يلزم تنظيم دورات تدريب هادفة واتخاذ تدابري لبناء
القدرات كم�س�ألة ذات �أولوية .ويجب �صوغ ت�شريع وطني �شامل ملكافحة تهريب املهاجرين �ضمان ًا لإمكانية
ترجم ��ة الع ��زم ال�سيا�س ��ي ،الذي يد ُّل عليه ت�أيي ��د بروتوكول تهريب املهاجرين� ،إىل تدابري ملمو�سة ملكافحة
تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به.

دال -ق�صور ال�سيا�سات والتخطيط
متخ�ص�صة ملكافحة تهريب املهاجرين� ،أو
 -35مل يقم �سوى عدد حمدود من احلكومات ب�صوغ �سيا�سات
ِّ
ب�إن�شاء �آليات للتعاون بني الوكاالت� ،أو ب�إن�شاء وحدات ملكافحة تهريب املهاجرين� ،أو بتوفري تدريب خا�ص
لوكالء النيابة العامة والق�ضاة .وكثري ًا ما تكون اجلهود التي تبذلها �أجهزة �إنفاذ القانون ملكافحة تهريب
املهاجرين� ،إذا ما ُوجدت ،قا�صر ًة على �ضوابط حدودية لي�ست ُمر�ساة يف �إطار �سيا�ساتي �أو�سع.
( )9انظ ��ر ،مث�ل�اً Sergio Carrera and Massimo Merlino, Undocumented Immigrants and Rights in the EU: Addressing ،
the Gap between Social Science Research and Policy-making in the Stockholm Programme? (Brussels, Centre for European
.)Policy Studies, December 2009
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للت�صدي
 -36ويل ��زم �أن ُتع� � َّد ال ��دول وثائ ��ق تخطيطية و�سيا�ساتية مت ِّكن من اتخاذ تداب�ي�ر ف َّعالة و�شاملة
ِّ
ومتعددة الوكاالت وتدخُّ الت ح�سنة
من�سقة وطويلة الأمد ِّ
لتهريب املهاجرين من خالل ا�سرتاتيجيات تعاونية ّ
التخطيط .ويجب �أن يكون التخطيط لتلك التدابري قائم ًا على تقييم �سليم للم�شكلة وملا يوجد من قدرات
ملواجهته ��ا ،كم ��ا يج ��ب �أن يك ��ون مدعوم ًا با�ستعداد خمتلف اجلهات وال ��وكاالت املعنية لأن تتعاون مع ًا على
ال�صعيد الوطني ومع جهات ووكاالت �أخرى على ال�صعيدين الإقليمي والدويل .ويلزم �إعمال اال�سرتاتيجيات
مكمل ًة جلهود مكافحة التهريب امل�ضطلع بها على ال�صعيدين الإقليمي والدويل.
ال�شاملة وجعلها ِّ

هاء� -ضعف تدابري الت�ص ِّدي من جانب نظم العدالة اجلنائية
َّ �  -37إن ق َّل ��ة امل ��وارد التقني ��ة واملع ��دات واملعارف واخل�ب�رة الفنية و�أن�شطة التدري ��ب الالزمة للتح ّري عن
اجلرائ ��م ع�ب�ر الوطني ��ة ،مب ��ا فيها جرائ ��م تهريب املهاجرين ،ومالحقة تلك اجلرائ ��م ق�ضائي ًا على النحو
الت�صدي لتهريب املهاجرين.
حد بعيد قدرة �أجهزة العدالة اجلنائية يف معظم البلدان على
ِّ
املنا�سب تعيق �إىل ٍّ
 -38وتتط َّل ��ب مكافح ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن توافر مهارات فني ��ة لدى �أفراد ال�شرط ��ة وموظفي اجلمارك
وموظفي الهجرة ومراقبة احلدود والعاملني يف جمال خفر ال�سواحل ،وكذلك لدى خرباء التحليل اجلنائي
ووكالء النيابة العامة والق�ضاة .والقدرة الإجمالية على ك�شف حاالت تهريب املهاجرين املحتملة يف كثري من
البلدان لي�ست كافي ًة ملكافحة تهريب املهاجرين عند احلدود مكافح ًة ف ّعال ًة ولدعم التح ّريات والتحقيقات
املنظمة التي تقف خلف تهريب املهاجرين واملالحقات الق�ضائية لتلك
اجلنائية عن اجلماعات الإجرامية َّ
اجلماعات.
 -39وثم ��ة م�شكل ��ة �أخ ��رى وا�سعة االنت�شار ،هي عدم ق ��درة اخت�صا�صيي العدالة اجلنائية املمار�سني على
املهربني وما يحتاجون �إليه من حماية؛ �إذ � َّإن عدم توفري حماية كافية
تف ُّهم احلقوق الإن�سانية للمهاجرين َّ
املهرب�ي�ن وحلقوقه ��م يف�ضي �إىل �إ�ضعاف �شدي ��د ملا تتخذه �أجهزة العدالة اجلنائية من تدابري
للمهاجري ��ن َّ
الت�صدي لتلك اجلرمية.
ِّ

واو -ق�صور تدابري احلماية والدعم
املهربني هو و�سيلة ملكافحة تهريب املهاجرين وغاية
َّ �  -40إن توفري احلماية والدعم الكافيني للمهاجرين َّ
املهربني م ��ن امل�شاركة يف نظام العدالة اجلنائية ك�شهود على
يف ح � ِّ�د ذات ��ه؛ �إذ ال ميك ��ن متك�ي�ن املهاجرين َّ
املهربني
جرائ ��م تهري ��ب املهاجري ��ن �إ ّال �إذا تل ّق ��وا دعم ًا كافياً .ويف بع�ض البل ��دان تُق َّو�ض حقوق املهاجرين َّ
املهربني �إىل البلد الذي
تقوي�ض ًا �شديداً .فكثري ًا ما تقوم �سلطات بلدان العبور �أو املق�صد ب�إعادة املهاجرين َّ
يحملون جن�سيته �أو يقيمون فيه �إقام ًة دائم ًة (بل قد ترتكهم يف بلد ال يتمتّعون فيه ب� ِّأي �صفة) ،دون �إيالء
املراع ��اة الواجب ��ة لإج ��راءات الإع ��ادة املالئمة ودون احرتام حلقوقهم الإن�ساني ��ة �أو حقوقهم يف احلماية،
مبا يف ذلك مبد�أ عدم الإعادة ق�سراً .وبعبارة �أخرى ،ينبغي لبلدان العبور واملق�صد �أن تكفل عدم تطبيق
تداب�ي�ر مراقب ��ة احل ��دود تطبيق� � ًا ع�شوائياً ،كما ينبغي لها �أن تتع� � َّرف على الالجئني وطالبي اللجوء و�سائر
الفئات التي حتتاج �إىل حماية خا�صة و�أن تل ّبي تلك االحتياجات.
 -41ويجب على موظفي مراقبة احلدود والهجرة و�إنفاذ القانون والق�ضاء �أن يتكفّلوا مبقا�ضاة امله ِّربني
مع �ضمان حماية الأ�شخا�ص الذين �أ�صبحوا �ضحايا للجرائم �أو تع َّر�ضت حياتهم و�سالمتهم للخطر �أثناء
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تهريبه ��م .وبعب ��ارة موج ��زة ،يلزم تطبيق �أح ��كام بروتوكول تهريب املهاجري ��ن الإلزامية املتعلقة باحلماية
وامل�ساع ��دة م ��ن �أج ��ل التق ّيد ب�أحكام الربوتوكول ومن �أجل مكافحة جرمية التهريب ،وفق ًا لاللتزامات التي
يق�ضي بها القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني.

زاي -حمدودية التعاون الدويل
َّ �  -42إن ع ��دم وج ��ود �آلي ��ات ف َّعال ��ة عل ��ى ال�صعيدي ��ن الثنائ ��ي واملتع � ِّ�دد الأط ��راف لتقا�س ��م املعلوم ��ات
وتن�سي ��ق الأن�شط ��ة العملياتي ��ة ب�ي�ن �أجه ��زة �إنف ��اذ القان ��ون و�سلط ��ات مراقب ��ة احل ��دود و�سائ ��ر
اجله ��ات ذات ال�صل ��ة كث�ي�ر ًا م ��ا يف�ض ��ي �إىل تقوي� ��ض اجله ��ود الوطني ��ة الرامي ��ة �إىل مكافح ��ة تهري ��ب
املهاجرين.
 -43وكثري ًا ما يقت�صر �أثر التدابري الوطنية والثنائية ملواجهة تهريب املهاجرين على نزوح دروب التهريب
�إىل بلدان �أخرى .وهذا ميكن �أن يف�ضي بدوره �إىل ازدياد الطلب على خدمات التهريب من �أجل االلتفاف
عل ��ى نظ ��م الت�أ�ش�ي�رة وال�ضواب ��ط احلدودية ،مع ما ي�ستتبعه ذلك يف �أحي ��ان كثرية من ازدياد اخلطر على
املهربني.
�سالمة املهاجرين َّ
 -44وجرمي ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن ع�ب�ر الوطنية تتط ّلب ر ًّدا عرب وطن ��ي .وتُظهر البحوث � َّأن اجلهات التي
ته ِّرب املهاجرين ت َّت�سم بتنظيم عايل امل�ستوى� ،إ َّما كجماعات ذات هيكل هرمي ر�سمي و�إ َّما ك�شبكات غري
ر�سمي ��ة تعم ��ل مع� � ًا مت ��ى ن�ش�أت حاجة �إىل ذلك .وينبغي للدول الأع�ضاء �أن ت�أخذ القدوة من قدرة امله ِّربني
التعاوني ��ة تل ��ك و�أن تعم ��ل مع� � ًا ب�ص ��ورة ر�سمية ك�أمر بديهي و�أن ت�ش ّكل �شبكات تع ��اون غري ر�سمية ملواجهة
حتديات مع ّينة .ومبا � َّأن جرائم تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به تُرتكب عرب حدود خمتلفة الأنواع
ِّ
ف� �� َّإن الت�ص � ِّ�دي الف ّع ��ال لها يتط ّلب تذليل احلواجز اجلغرافية وال�سيا�سية والعقائدية واللغوية من �أجل دعم
الهدف امل�شرتك املتم ّثل يف مكافحة تهريب املهاجرين.

�ساد�ساً -املبادئ التوجيهية ملعاجلة التح ِّديات
 -45هن ��اك ع� � َّدة مب ��ادئ توجيهي ��ة ا�سترُ �ش ��د به ��ا ل ��دى �إع ��داد �إط ��ار العمل لتنفي ��ذ �أح ��كام بروتوكول
تهري ��ب املهاجري ��ن .والنه ��وج املرتابط ��ة الرئي�سي ��ة الت ��ي تُعت�ب�ر �أ�سا�سي ��ة ملواجه ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن
مواجه� � ًة �شامل� � ًة دون تقوي� ��ض �سائ ��ر املعاي�ي�ر وااللتزام ��ات الدولي ��ة ه ��ي املب ��ادئ التوجيهي ��ة ال ��واردة يف
التح�س�س لالعتب ��ارات اجلن�سانية
قان ��ون حق ��وق الإن�س ��ان وقان ��ون الالجئ�ي�ن ،ومبد�أ ع ��دم التمييز ومب ��د�أ
ُّ
متعدد اجلوانب
والعمري ��ة ،الت ��ي ه ��ي مدفوع ��ة بالرغبة يف الرتويج لنهج �شامل ودويل وجام ��ع ،ي َّت�سم ب�أنه ِّ
مو�سع له ��ذه النه ��وج االرتكازية
ومن�س ��ق ومتكام ��ل وقائ ��م عل ��ى ال�شواه ��د وم�ست ��دام .وي ��رد �أدن ��اه عر�ض َّ
َّ
الأ�سا�سية.

�ألف -نهج قائم على حقوق الإن�سان
 -46يتم َّت ��ع املهاج ��رون امله َّرب ��ون ،ب�صرف النظر عن و�ضعيتهم فيما يتعلق بالهجرة ،بحقوق �أكيدة مع َّينة
منبثقة من القانون الدويل .وهذه احلقوق حم َّددة يف معاهدات دولية رئي�سية ،منها العهد الدويل اخلا�ص
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باحلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سي ��ة( )10والعهد الدويل اخلا�ص باحلق ��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية()10
واتفاقي ��ة مناه�ض ��ة التعذي ��ب وغ�ي�ره من �ض ��روب املعاملة �أو العقوبة القا�سي ��ة �أو الال�إن�سانية �أو املهينة()11

واتفاقي ��ة الق�ض ��اء عل ��ى جميع �أ�شكال التمييز �ضد امل ��ر�أة( )12واتفاقية حقوق الطفل( )13واالتفاقية الدولية
للق�ض ��اء عل ��ى جمي ��ع �أ�ش ��كال التميي ��ز العن�ص ��ري( )14واالتفاقي ��ة الدولي ��ة حلماي ��ة حق ��وق جمي ��ع العمال
املهاجرين و�أفراد �أُ�سرهم( )15والقانون العريف الدويل .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ثمة �أحكام مع ّينة تتعلق مبعايري
معامل ��ة الالجئ�ي�ن من�صو� ��ص عليه ��ا يف اتفاقي ��ة  1951اخلا�ص ��ة بو�ض ��ع الالجئ�ي�ن( )16وبروتوك ��ول 1967
امللحق بها)17(.
املنظم ��ة ع�ب�ر
 -47وم ��ع � َّأن بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن ين ��درج �ضم ��ن �إط ��ار مكافح ��ة اجلرمي ��ة َّ
الوطني ��ة ،ف� �� َّإن ال ��دول الأط ��راف يف الربوتوك ��ول ،بت�صديقه ��ا علي ��ه ،تواف ��ق عل ��ى �ضم ��ان �أ َّال يت�س َّب ��ب
تنفي ��ذ تداب�ي�ر مكافح ��ة التهري ��ب يف الإخ�ل�ال بقان ��ون حق ��وق الإن�س ��ان وقان ��ون الالجئني ب� �� ِّأي �شكل من
الأ�ش ��كال .ويف الواق ��ع ،توج ��د يف بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن ع� � َّدة �أح ��كام ت�ش�ي�ر �صراح� � ًة �إىل حقوق
الالجئني:
•

 يف ديباجة بروتوكول تهريب املهاجرين ،ترد �إ�شارة �إىل اقتناع الدول الأطراف "ب�ضرورة معاملة
املهاجرين معامل ًة �إن�ساني ًة وحماية حقوقهم حماي ًة تام ًة"؛

•

 يف املادة  ،2يرد بيان الغر�ض من الربوتوكول ،وهو" :منع ومكافحة تهريب املهاجرين ،وكذلك
املهربني"؛
تعزيز التعاون بني الدول حتقيق ًا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق املهاجرين َّ
 يف امل ��ادة ُ ،4ي�ش ��ار �إىل � َّأن الربوتوك ��ول ينطبق "عل ��ى منع [جرائم تهريب املهاجرين] والتح ِّري
عنه ��ا ومالحق ��ة مرتكبيه ��ا ،...وكذلك على حماية حق ��وق الأ�شخا�ص الذين يكونون هدف ًا لتلك
اجلرائم"؛

•

 يف الفقرة  1من املادة ُ ،14ي�شار �إىل �ضرورة توفري التدريب يف جمال منع تهريب املهاجرين
ويف "املعامل ��ة الإن�ساني ��ة للمهاجري ��ن الذين يكونون هدف ًا لذل ��ك ال�سلوك .وت�شري الفقرة  2من
امل ��ادة � 14صراح� � ًة �إىل �ض ��رورة تع ��اون املنظمات الدولية املخت�ص ��ة واملنظمات غري احلكومية
و�سائ ��ر املنظم ��ات ذات ال�صل ��ة وعنا�ص ��ر املجتمع املدين الأخرى يف توفري ذلك التدريب ،الذي
ينبغي �أن ي�شمل تدريب ًا على "املعاملة الإن�سانية للمهاجرين و�صون حقوقهم"؛

•

 امل ��ادة  ،16املتعلق ��ة بتداب�ي�ر احلماية وامل�ساعدة ،حتتوي على الأح ��كام الإلزامية التالية" :لدى
تنفي ��ذ ه ��ذا الربوتوك ��ول ،ت َّتخ ��ذ كل دول ��ة ط ��رف ،مبا ي َّت�سق م ��ع التزاماتها مبقت�ض ��ى القانون
�سن الت�شريعات عند االقت�ض ��اء ،ل�صون وحماية
ال ��دويل ،ك َّل التداب�ي�ر املنا�سب ��ة ،مب ��ا يف ذل ��ك ُّ
حق ��وق الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يكونون هدف ًا لل�سلوك املبينَّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول ،ح�سبما

•

( )10مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
( )11الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1465الرقم .24841
( )12املرجع نف�سه ،املجلد  ،1249الرقم .20378
( )13املرجع نف�سه ،املجلد  ،1577الرقم .27531
( )14املرجع نف�سه ،املجلد  ،660الرقم .9464
( )15املرجع نف�سه ،املجلد  ،2220الرقم .39481
( )16املرجع نف�سه ،املجلد  ،189الرقم .2545
( )17املرجع نف�سه ،املجلد  ،606الرقم .8791
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مينحه ��م �إ َّياه ��ا القان ��ون ال ��دويل املنطب ��ق ،وبخا�صة احلق يف احلياة واحل ��ق يف عدم اخل�ضوع
للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة"؛
•

 و�أخرياً ،يرد يف �شرط الوقاية الوارد يف الفقرة  1من املادة  19من الربوتوكول ما يلي" :لي�س
مي�س ب�سائر احلقوق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات للدول والأفراد مبقت�ضى
يف ه ��ذا الربوتوك ��ول م ��ا ُّ
القان ��ون ال ��دويل ،مب ��ا يف ذل ��ك القان ��ون الإن�ساين ال ��دويل والقانون الدويل حلق ��وق الإن�سان،
اخلا�صني بو�ضع الالجئني ،حيثما انطبقا،
وخ�صو�ص ًا اتفاقية عام  1951وبروتوكول عام 1967
ّ
ومبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا الوارد فيهما".

 -48وعل ��ى �ض ��وء الأح ��كام املذك ��ورة ،ا ُّتب ��ع يف �إعداد �إطار العمل نهج قائم عل ��ى حقوق الإن�سان ،ي�ستعني
يف كث�ي�ر م ��ن الأحي ��ان ب�إر�ش ��ادات مع ّين ��ة م�ستم� � ّدة م ��ن ال�صك ��وك الت ��ي ي�ش�ي�ر �إليه ��ا بروتوك ��ول تهريب
املهاجرين.
 -49و�إىل جانب �ضرورة تنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين على نحو ال يق ِّو�ض االلتزامات املتعلقة بحقوق
الإن�س ��ان ،ي�ش � ِّ�دد الربوتوك ��ول على � َّأن احرتام احلقوق الإن�سانية للمهاجرين هو و�سيلة ميكن بوا�سطتها منع
تهري ��ب املهاجري ��ن ومكافحت ��ه .وم ��ن �أمثل ��ة ذل ��ك ما يف�ضي �إليه م ��ن تزايد احرتام بل ��دان املن�ش�أ حلقوق
الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ي�صبحوا مهاجرين مه َّربني ،بحيث تُتاح لأولئك الأ�شخا�ص خيارات �أكرب للبقاء
املهربني وم�ساعدتهم يف بلدان العبور واملق�صد ميكن �أن يف�ضيا �إىل �إنقاذ �أرواح
فيها .وحماية املهاجرين َّ
ت�صدي �أجهزة العدالة اجلنائية لتهريب املهاجرين باحل�صول على معلومات ا�ستخباراتية تفيد
يدعما ِّ
و�أن ِّ
يف التحقيقات وبتمكني املهاجرين من املثول ك�شهود �ضد الأ�شخا�ص الذي ه َّربوهم ورمبا كانوا قد ارتكبوا
جرائم بحقهم.
 -50وا ِّتب ��اع نه ��ج قائ ��م عل ��ى حقوق الإن�سان للت�ص � ِّ�دي لتهريب املهاجرين يتط َّلب �أي�ض� � ًا احرتام احلقوق
الإن�سانية ملرتكبي جرائم تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به.

باء -نهج غري متييزي
 -51ي�ش � ِّ�دد بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن عل ��ى �أنه يجب �أ َّال تنط ��وي كل التدابري املتخ ��ذة ب�ش�أن تهريب
املهربني ب�سبب كونه ��م قد ُه ِّربوا ،وذلك
املهاجري ��ن ،ب� �� ِّأي ح ��ال م ��ن الأحوال ،على متيي ��ز �ضد املهاجرين َّ
وفق� � ًا للمعاي�ي�ر الدولي ��ة حلق ��وق الإن�سان .ويرد هذا املبد�أ �صراح ًة يف الفقرة  2من املادة  19من بروتوكول
ُف�سر وتُط َّبق التدابري املب َّينة يف هذا الربوتوكول على نحو ال ينطوي
تهريب املهاجرين ،التي ّ
تن�ص على �أن "ت َّ
على متييز جتاه الأ�شخا�ص ب�سبب كونهم هدف ًا لـ [تهريب املهاجرين]".
 -52وت�س ِّل ��م الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  19م ��ن الربوتوك ��ول �صراح� � ًة بـ" مب ��ادئ ع ��دم التميي ��ز املعرتَف بها
دول ًّي ��ا" ،والت ��ي يج ��ب �أن يك ��ون � ُّأي قان ��ون داخلي يه ��دف �إىل تنفيذ الربوتوكول م َّت�سق� � ًا معها .وثمة التزام
تن�ص
تر�س ��خ يف امل ��ادة  26م ��ن العه ��د ال ��دويل اخلا�ص باحلق ��وق املدنية وال�سيا�سي ��ة ،التي ُّ
دويل رئي�س ��ي َّ
على ما يلي:
"النا� ��س جميع� � ًا �س ��واء �أم ��ام القانون ويتم َّتعون ،دون � ِّأي متيي ��ز ،بحقٍ مت�سا ٍو يف التمتُّع بحمايته .ويف
ه ��ذا ال�ص ��دد ،يج ��ب �أن يحظ ��ر القان ��ون � َّأي متييز و�أن يكفل جلميع الأ�شخا� ��ص على ال�سواء حماية
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ف َّعال ��ة م ��ن التميي ��ز ل ِّأي �سب ��ب ،كالعرق �أو الل ��ون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو الدين �أو الر�أي� ،سيا�سي ًا كان
�أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة �أو الن�سب �أو غري ذلك من الأ�سباب".

جيم -نهج ُيراعي االعتبارات اجلن�سانية والعمرية
 -53يجب معاجلة جميع َمواطن ال�ضعف اخلا�صة لدى الرجال والن�ساء والأطفال الذين يقعون يف �أيدي
امله ِّرب�ي�ن يف كل م ��ا ُي َّتخ ��ذ يف بل ��دان املن�ش� ��أ والعب ��ور واملق�صد من تدابري ملواجهة تهري ��ب املهاجرين .وقد
�أُب ��رزت االعتب ��ارات اجلن�ساني ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا تلك املت�صلة بامل ��ر�أة� ،إبراز ًا خا�ص ًا يف ق ��رار اجلمعية العامة
�شجعت اجلمعي ُة فيه الدولَ الأع�ضا َء على التوقيع
 193/64املتعلق بالعنف �ضد العامالت املهاجرات ،الذي ّ
�أو الت�صديق على بروتوكول تهريب املهاجرين واالن�ضمام �إليه وكذلك جميع معاهدات حقوق الإن�سان التي
ت�سهم يف حماية حقوق العامالت املهاجرات ،ودعت فيه احلكومات �إىل اتخاذ ع ّدة تدابري من �أجل حماية
الن�ساء من العنف.
 -54ويف الواق ��ع ،يج ��ب تلبي ��ة احتياج ��ات املهاجري ��ن اخلا�ص ��ة ،تبع� � ًا لن ��وع جن�سه ��م ،يف جمي ��ع
مراح ��ل الت�ص � ِّ�دي لتهري ��ب املهاجري ��ن ط ��وال �إج ��راءات العدال ��ة اجلنائي ��ة ويف � ِّأي تداب�ي�ر ُت َّتخ ��ذ
املتح�س� ��س لالعتب ��ارات اجلن�ساني ��ة مي ِّك ��ن النا� ��س م ��ن م�ساع ��دة �إج ��راءات
ب�ش� ��أن املهاج ��ر .والنه ��ج
ِّ
العدال ��ة اجلنائي ��ة ويزي ��د م ��ن فعالي ��ة تداب�ي�ر احلماي ��ة وامل�ساع ��دة ويتواف ��ق م ��ع املب ��ادئ املع�ت�رف
بها دولياً.
التحديات
 -55ويف �أيلول�/سبتم�ب�ر � ،2010أ�ص ��درت مف َّو�ضي ��ة الأمم املتحدة حلق ��وق الإن�سان درا�س ًة عن ِّ
واملمار�سات الف�ضلى يف جمال تنفيذ �إطار العمل الدويل بهدف حماية حقوق الطفل يف �سياق الهجرة)18(.
وت�ش�ي�ر ه ��ذه الدرا�س ��ة �إىل وج ��ود ثغرات خط�ي�رة يف توفري احلماية للأطف ��ال املهاجرين يف جميع مناطق
متح�س�س ًة الحتياجات الأطفال وقائمة على
العامل ،وتنا�شد بلدان املن�ش�أ والعبور واملق�صد �أن تعتمد نهوج ًا
ِّ
احلق ��وق ،تك ��ون فيه ��ا "امل�صال ��ح العلي ��ا" للطفل هي االعتبار الأول يف كل التداب�ي�ر املتّخذة ب�ش�أن الأطفال.
ويف الواق ��ع ،ينبغ ��ي جلمي ��ع الإج ��راءات امل ّتخ ��ذة فيما يتعلق بالأطفال �أن ت�سرت�ش ��د مبعايري حقوق الإن�سان
املنطبق ��ة ،ح�سبم ��ا وردت يف اتفاقي ��ة حق ��وق الطف ��ل .ووفق� � ًا للمب ��د�أ الأ�سا�سي املتم ِّث ��ل يف خدمة امل�صالح
العلي ��ا للطف ��ل ،يح ��ق للأطف ��ال �أن تُوفَّر لهم تداب�ي�ر حماية خا�صة تبع ًا حلقوقه ��م واحتياجاتهم اخلا�صة؛
وفيم ��ا يتعل ��ق بتهري ��ب املهاجري ��ن ،يكت�س ��ي هذا احلق �أهمي� � ًة خا�ص ًة يف �ضمان توف�ي�ر احلماية وامل�ساعدة
الكافي�ي�ن للأطف ��ال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن واملف�صول�ي�ن ع ��ن �أُ�سره ��م .ويف تقري ��ره املق� � َّدم �إىل جمل�س حقوق
الإن�س ��ان ،يلف ��ت املق� � ِّرر اخلا� ��ص املعن ��ي باحلق ��وق الإن�سانية للمهاجري ��ن االنتباه ب�ش ��كل خا�ص �إىل حمنة
الأطف ��ال املهاجري ��ن ،ويو�ص ��ي ب�أن ��ه "ينبغ ��ي �أن ت ��ويل الدول ،وبخا�ص ��ة دول العب ��ور ودول املق�صد ،عناي ًة
خا�ص� � ًة حلماي ��ة الأطف ��ال ب ��دون �أوراق ،والأطف ��ال الذين ال مرافق لهم ،والأطف ��ال املنف�صلني عن ذويهم،
املنظمة عرب الوطنية ،مبا يف
وكذل ��ك حلماي ��ة الأطف ��ال الذي ��ن يلتم�سون اللجوء والأطفال �ضحايا اجلرمية َّ
ذلك  ...التهريب)19(".
(.A/HRC/15/29. [[ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.29_ar.pdf ]] )18
( ،A/HRC/11/7 )19الفقرة .85
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 -56وق ��د ا�سترُ �ش ��د به ��ذه االعتب ��ارات لدى �إع ��داد �إطار العمل ال ��دويل لتنفيذ �أح ��كام بروتوكول تهريب
املهاجرين.

دال -نهج �شمويل
واملتعددة اجلوان ��ب ر ًّدا ذا نهج جامع ودويل و�شمويل .ويف م�ؤمتر
 -57تتط َّل ��ب اجلرمي ��ة الدولي ��ة املعقَّدة
ِّ
الأمم املتح ��دة الث ��اين ع�ش ��ر ملن ��ع اجلرمية والعدال ��ة اجلنائية ،الذي ُعقد يف �سلف ��ادور ،الربازيل ،من 12
�إىل  19ني�سان�/أبري ��ل � ،2010أ�ش ��ار ع ��دد م ��ن املتكلم�ي�ن �إىل �ض ��رورة اتِّباع نهج جامع ي ��وازن بني العدالة
اجلنائية وحقوق الإن�سان من �أجل مكافحة تهريب املهاجرين مكافح ًة ف َّعال ًة .والواقع � َّأن غر�ض بروتوكول
يج�س ��د روح هذا الرد اجلامع والدويل
تهري ��ب املهاجري ��ن ذي ال�شُّ ع ��ب الث�ل�اث (املنع واحلماية والتعاون) ِّ
وال�شمويل.
 -58وق ��د �أ�ص ��درت اللجن ��ة العاملي ��ة للهجرة الدولية ع� � َّدة تو�صيات ب�ش�أن م�س�أل ��ة الهجرة غري النظامية،
الت ��ي له ��ا �صل ��ة به ��ذا املو�ض ��وع� ،شمل ��ت العمل عل ��ى �أن تُ�ش� � ِّكل �سيا�س ��ات مراقبة احلدود ج ��زء ًا من نهج
طوي ��ل الأم ��د يعال ��ج النواق� ��ص االجتماعية-االقت�صادي ��ة والنواق� ��ص املتعلق ��ة باحلوكمة وحق ��وق الإن�سان
الت ��ي تدف ��ع النا� ��س �إىل ت ��رك بلدانه ��م .وينبغ ��ي ل ِّأي نهج من هذا القبيل �أن ي�ستن ��د �إىل حوار وتعاون فيما
بني الدول)20(.
 -59وكان ��ت �سوي�س ��را ق ��د �أطلق ��ت يف ع ��ام  2001مب ��ادرة برن ،الت ��ي َ�س َّهلت تبادل الأولوي ��ات وامل�صالح
ال�سيا�ساتية يف م�سائل الهجرة .وكان جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة ،الذي �أُع َّد ليكون وثيق ًة مرجعي ًة
م�شرتك� � ًة م ��ن �أج ��ل ا ِّتب ��اع ا�سرتاتيجية �شاملة ب�ش�أن �سيا�سات الهجرة� ،أح ��د النواجت الرئي�سية ملبادرة برن.
وقد ا�ستُند �إىل جدول الأعمال هذا لدى �إعداد �إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين)21(.
واملبادئ الرئي�سية التي يقوم عليها جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة هي قابلة للمواءمة ملعاجلة م�س�ألة
تهريب املهاجرين� ،أي �أنه يلزم اتِّباع نهوج جامعة على ال�صعيد الوطني والإقليمي والعاملي ،و� َّأن امل�س�ؤولية
الأوىل ع ��ن �إدارة الهج ��رة تق ��ع عل ��ى عاتق الدول ،و� َّأن احلوار والت�شارك ب�ي�ن الدول ُيرثي النهوج الأحادية
والثنائية والإقليمية املتبعة حالياً)22(.
َّ
ي�شدد جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة ،املنبثق من مبادرة برين ،على � َّأن تنفيذ
 -60و�إىل جانب ذلكِّ ،
�سيا�سات وطنية جامعة ومتالحمة هو عن�صر حموري يف � ِّأي �سيا�سات دولية ف َّعالة و� ِّأي تعاون دويل ف ّعال،
وي�شري �إىل � َّأن دعم بناء القدرات يف الدول التي لي�ست لديها موارد �أو هياكل �أو خربات فنية كافية ميكن
وي�شدد جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة �أي�ض ًا على � َّأن
�أن ي�سه ��م م�ساهم� � ًة مفي ��د ًة يف ه ��ذا ال�ش�أنِّ )23(.
ال�صكوك الثنائية والإقليمية والعاملية توفِّر �أ�سا�س ًا متين ًا ل�صوغ نهوج جامعة )24(.و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،ي�شري
(Global Commission on International Migration, Migration in an Interconnected World: New Directions for Action— )20
.Report of the Global Commission on International Migration (2005), p. 80
(Switzerland, Federal Office for Migration, and International Organization for Migration, Berne Initiative, )21

International Agenda for Migration Management: Common Understandings and Effective Practices for a Planned, Balanced,
).and Comprehensive Approach to the Management of Migration (2005
( )22املرجع نف�سه ،ال�صفحة .9

( )23املرجع نف�سه ،ال�صفحة .23
( )24املرجع نف�سه.
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جدول الأعمال �إىل � َّأن النهج ال�شمويل هو النهج الذي يراعي العوامل االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
والإن�سانية والتنموية وال�صحية والبيئية ،مع �أخذ الأ�سباب اجلذرية للهجرة يف احل�سبان)25(.
 -61ومراع ��ا ًة لالعتب ��ار ذي ال�صل ��ة ،املتم ِّث ��ل يف �ضمان �أ َّال ي�ؤ ِّدي تنفي ��ذ بروتوكول تهريب املهاجرين �إىل
امل�سا� ��س بحماي ��ة وم�ساع ��دة الالجئ�ي�ن وطالب ��ي اللجوء ،و�سعي� � ًا �إىل بذل جهود مرتابط ��ة ملعاجلة امل�سائل
املرتابطة ،ا�ستند �إىل الوثيقة "حماية الالجئني والهجرة املختلطة :خطة عمل من ع�شر نقاط" ،ال�صادرة
عن مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .ويف الواقع ،مي ِّثل هذا النهج منوذج ًا للنهج اجلامع والدويل
حتديات تهريب املهاجرين� ،إذ يدعو �إىل ما يلي:
وال�شمويل الالزم ملواجهة ِّ
 -1التعاون بني ال�شركاء الرئي�سيني
 -2جمع البيانات وحتليلها
�  -3أنظمة دخول متوافقة مع مبادئ احلماية الدولية
 -4ترتيبات ا�ستقبال
�  -5آليات تو�سيم و�إحالة
 -6عمليات و�إجراءات تفا�ضلية
 -7توفري حلول لالجئني
 -8مواجهة التح ّركات الثانوية
 -9ترتيبات �إعادة لغري الالجئني وخيارات هجرة بديلة
 -10ا�سرتاتيجية �إعالمية()26

 -62ويف �آون ��ة �أح ��دث عه ��داً� ،ش� � َّدد برنام ��ج الأمم املتح ��دة الإمنائي ،يف تقريره املعن ��ون "تقرير التنمية
الب�شري ��ة  :2009التغ ّل ��ب عل ��ى احلواج ��ز  -قابلي ��ة التنقّل الب�ش ��ري والتنمية" )27(،على �ض ��رورة اتِّباع نهج
�شم ��ويل �إزاء م�سائ ��ل الهج ��رة� ،إذ �أ�ش ��ار �إىل �أن ��ه "كثري ًا ما تعاين النُّهج التقليدية للهجرة من التق�سيم �إىل
فئ ��ات  ...وميك ��ن للفئ ��ات الت ��ي يك ��ون الغر�ض الأ�صلي منها و�ضع �أ�شكال متيي ��ز قانونية بق�صد التح ّكم يف
�أعداد الدخول وطريقة املعاملة �أن ينتهي بها الأمر �إىل �أن ت�ؤ ّدي دور ًا مهيمن ًا على �إطار التفكري املفاهيمي
وال�سيا�سي .وطوال العقد املن�صرم بد�أ العلماء و�صانعو ال�سيا�سات يت�ساءلون عن �أ�شكال التمييز هذه .وثمة
اع�ت�راف متن ��ام ب� �� َّأن تكاثره ��ا ُيظل ��م م�سرية العمليات التي يرتكز عليها ق ��رار التح ّرك �أكرث مما ي�ضيئها،
وي�شدد املجل�س الدويل ل�سيا�سات حقوق
ف�ض ًال عن �إمكانية وقوع �آثار �ضارة على �صناعة ال�سيا�سات"ِّ )28(.
الإن�س ��ان ،يف تقري ��ره الأخ�ي�ر عن الهجرة غري النظامي ��ة وتهريب املهاجرين وحقوق الإن�سان ،على �ضرورة
ا ِّتب ��اع نه ��ج �شم ��ويل� ،إذ ي ��رد فيه � َّأن ال�شواهد ت ��دل على � َّأن ال�سيا�سات التي ت�سعى بالكاد �إىل احليلولة دون
و�صول املهاجرين �إىل احلدود وعبورها� ،إذا ما �أُخذت منعزل ًة ،مما يك ّلف الكثري من �أرواح الب�شر)29(.
التحديات املتعلقة
 -63وق ��د ا�س ُتع�ي�ن باال�ستنتاج ��ات والتو�صيات الواردة �أعاله ،وج ��رى مواءمتها لتنا�سب ِّ
بتهريب املهاجرين ،لدى �إعداد �إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين.
( )25املرجع نف�سه ،ال�صفحة .24
( )26مف َّو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة ل�ش� ��ؤون الالجئ�ي�ن" ،حماي ��ة الالجئني والهجرة املختلطة :خطة عمل م ��ن ع�شر نقاط" ،متاحة يف املوقع:
.http://www.unhcr.org/4742a30b4.pdf
( )27برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،تقرير التنمية الب�شرية  :2009التغ ّلب على احلواجز  -قابلية التنقّل الب�شري والتنمية .من�شورات
الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.09.III.B.1
( )28املرجع نف�سه ،ال�صفحة .12
(International Council on Human Rights Policy, Irregular Migration, Migrant Smuggling and Human Rights: )29
.Towards Coherence (Geneva, 2010), p. 91
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من�سق
هاء -نهج َّ
 -64يف م�ؤمتر الأمم املتحدة الثاين ع�شر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية� ،ش َّدد ع ّدة مم ّثلني على احلاجة
�إىل تدعيم تن�سيق اجلهود داخل الدول ،وكذلك على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،ومع جميع اجلهات ذات
ال�صلة ،ون َّوهوا مبا ت�ؤ ِّديه املنظمات غري احلكومية من دور خا�ص يف هذا ال�ش�أن.
 -65والنه ��ج املتكام ��ل �إزاء تهري ��ب املهاجري ��ن ه ��و النهج الذي ال يعالج ه ��ذه امل�س�ألة ب�صورة منعزلة ،بل
الت�صدي مل�سائل �أخرى ذات �صلة ،مثل م�سائل الهجرة
ين�س ��ق ب�ي�ن تداب�ي�ر الت�ص � ِّ�دي لهذا التهريب وتدابري
ِّ
ِّ
ب�صفة عامة واجلرمية وال�صحة وامل�سائل اجلن�سانية وغريها ،على نحو يعرتف ب� َّأن تهريب املهاجرين هو
متعددة اجلوانب .ويف احلقيقة ،ال تقت�صر �أهداف بروتوكول تهريب املهاجرين على مكافحة ذلك
م�س�ألة ِّ
املهربني و�صون حقوقهم كما ت�شمل التعاون على
التهريب ومنعه فح�سب ،بل ت�شمل �أي�ض ًا حماية املهاجرين َّ
التحدي على نحو ف ّعال م�شاركة جمموعة جهات من جمموعة
حتقي ��ق تل ��ك الغاي ��ات .وتتط ّل ��ب مواجهة هذا ِّ
متن ّوعة من القطاعات.
 -66ويج ��ب عل ��ى ال ��دول الأع�ض ��اء �أن تكفل التن�سيق فيما بني خمتلف مق� � ّرري ال�سيا�سات املعنيني وفيما
ب�ي�ن الأجه ��زة احلكومي ��ة امل�شاركة يف �أن�شطة مكافحة التهريب ،وكذل ��ك املنظمات الدولية واملنظمات غري
يعم كل بلدان املن�ش�أ
احلكومي ��ة واجله ��ات الأهلي ��ة املعني ��ة .ويجب �أن يكون ه ��ذا التن�سيق عاب ًر للحدود و�أن َّ
والعبور واملق�صد.
 -67وق ��د �أُن�شئ ��ت اللجن ��ة العاملي ��ة للهج ��رة الدولي ��ة يف كان ��ون الأول/دي�سم�ب�ر  ،2003و ُك ِّلفت ب� ��أن توفِّر
الإط ��ار ال�ل�ازم ل�ص ��وغ ر ّد م َّت�س ��ق و�شام ��ل وعاملي على م�س�ألة الهج ��رة الدولية ،وب�أن تق� � ّدم تو�صياتها �إىل
الأم�ي�ن الع ��ام واحلكوم ��ات و�سائ ��ر اجله ��ات املعنية .وفيما يتعل ��ق بتهريب املهاجرين� ،أو�ص ��ت اللجنة ب�أنه
يج ��ب عل ��ى ال ��دول �أن تع ��زِّ ز جهوده ��ا ملكافحة ظاه ��رة تهريب املهاجري ��ن الإجرامية وملالحق ��ة مرتكبيها
ق�ضائي� �اً )30(.و�ش� � َّددت اللجن ��ة �أي�ض� � ًا عل ��ى تع ُّق ��د م�س�أل ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن كظاهرة ميك ��ن �أن تتداخل
م ��ع االجت ��ار بالب�ش ��ر ،و� َّأن درج ��ة اال�ستغ�ل�ال ال ��ذي يتع ّر�ض له املهاج ��ر ميكن �أن تتغ�َّي يرَّ يف �أثناء الرحلة.
املهرب�ي�ن ق ��د يطل ��ب اللجوء ويك ��ون م� َّؤه�ل ً�ا الكت�ساب �صفة
وتُ�س ِّل ��م
اللجن ��ة �أي�ض� � ًا ب� �� َّأن بع� ��ض املهاجري ��ن َّ
الجئ)31(.
وي�شدد جدول الأعمال العاملي لإدارة الهجرة على � َّأن االمتثال للمبادئ املنطبقة الواردة يف القوانني
-68
ِّ
املنظمة عرب
الدولي ��ة املتعلق ��ة بحقوق الإن�س ��ان والالجئني وال�ش�ؤون الإن�سانية والعمال املهاجرين واجلرمية َّ
الوطنية هو عن�صر �أ�سا�سي يف جميع نظم �إدارة الهجرة املوجودة على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل)32(.
و�إىل جان ��ب ذل ��ك ،مي ِّث ��ل التع ��اون واحل ��وار بني اجلهات املهتمة ،مب ��ا فيها احلكوم ��ات واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات الأهلية ،مبا فيها رابطات املهاجرين ومنظمات �أرباب العمل والعمال،
وو�سائ ��ط الإع�ل�ام عن�صري ��ن هامني يف �إقامة �شراكات ف ّعالة و�صوغ �سيا�سات �شاملة ومتوازنة )33(.وينبغي
للت�صدي جلرمية تهريب املهاجرين عرب الوطنية ،تفادي ًا لالزدواجية وهدر املوارد
تن�سيق التدابري امل َّتخذة
ِّ
دون داع.
(.Migration in an Interconnected World, p. 39 )30
( )31املرجع نف�سه.

(.International Agenda for Migration Management, pp. 23-24 )32
( )33املرجع نف�سه ،ال�صفحة .24
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 -69وقد �أُن�شئ الفريق العاملي املعني بالهجرة ا�ستجاب ًة لتو�صية من اللجنة العاملية للهجرة الدولية ب�إن�شاء
ي�ضم الوكاالت امل�شاركة يف الأن�شطة املتعلقة بالهجرة .والفريق
فريق رفيع امل�ستوى م�شرتك بني امل�ؤ�س�سات ّ
التو�سع يف تطبيق
العاملي املعني بالهجرة هو فريق م�شرتك بني الوكاالت يجمع بني ر�ؤ�ساء الوكاالت لتعزيز ُّ
ال�صك ��وك والقواع ��د الإقليمي ��ة ذات ال�صل ��ة بالهجرة ولت�شجيع اعتماد نهوج �أك�ث�ر تالحم ًا و�شمو ًال و�أف�ضل
تن�سيق ًا �إزاء م�س�ألة الهجرة.
 -70و�إىل جان ��ب تعزي ��ز التع ��اون ب�ي�ن ال ��وكاالت يف جم ��ال الهج ��رة الدولي ��ة ،ي�سه ��م الفري ��ق العامل ��ي
املعن ��ي بالهج ��رة �أي�ض� � ًا يف عم ��ل املنت ��دى العامل ��ي املعن ��ي بالهج ��رة والتنمي ��ة ،وه ��و عملية حكومي ��ة دولية
ن�ش� ��أت بع ��د احل ��وار الرفي ��ع امل�ست ��وى املعن ��ي بالهج ��رة الدولي ��ة والتنمية ،ال ��ذي َعقدته اجلمعي ��ة العامة
يف نيوي ��ورك يوم ��ي  14و� 15أيلول�/سبتم�ب�ر  .2006وق ��د ناق� ��ش االجتم ��اع الراب ��ع للمنت ��دى العامل ��ي
املعن ��ي بالهج ��رة والتنمي ��ة ،ال ��ذي ُعق ��د يف بويرت ��و فاالرت ��ا ،املك�سي ��ك ،م ��ن � 8إىل  11ت�شري ��ن الث ��اين/
نوفم�ب�ر � ،2010إقام ��ة �ش ��راكات معني ��ة بالهج ��رة والتنمي ��ة الب�شري ��ة تر ِّك ��ز على تقا�سم الرخ ��اء وتقا�سم
امل�س�ؤولية.

واو -نهج قائم على �شواهد
 -71يج ��ب �أن تك ��ون ال�سيا�س ��ات والتدابري املعرو�ضة ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته قائم ًة على �شواهد.
الت�صدي مركَّزة على عمليات ف َّعالة جلم ��ع البيانات و�إجراء البحوث ،كما
وينبغ ��ي �أن تك ��ون جمي ��ع تداب�ي�ر
ِّ
ينبغي �إخ�ضاعها على الدوام للتقييم والتنقيح تبع ًا لتغيرّ الظروف وباال�ستناد �إىل قيا�سات للفاعلية.
باملخدرات واجلرمية ،مرار ًا وتكراراً ،على احلاجة �إىل مزيد
 -72وقد �ش َّدد مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
()34
الت�صدي له .وجمع البيانات وحتليلها وتبادلها
من البحوث يف م�س�ألة تهريب املهاجرين ،تدعيم ًا لتدابري
ِّ
هو �أمر مهم على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل .وينبغي �أ ّال يقت�صر جمع تلك البيانات على �أ�ساليب
تهريب املهاجرين فح�سب ،بل �أن ي�شمل �أي�ض ًا ما لدى الأفراد من جوانب �ضعف جتعلهم عر�ض ًة لأن ي�صبحوا
مهاجرين مه َّربني ،من �أجل حت�سني فهم �أ�سباب تهريب املهاجرين وعواقبه.
 -73ويف ه ��ذا ال�سي ��اق ،لوح ��ظ � َّأن جم� � َّرد �إج ��راء بح ��وث يف جمال عل ��م االجتماع لي�س كافي� �اً؛ بل يجب
ا�ستخ ��دام تل ��ك البح ��وث فعلي� � ًا ك�أ�سا�س لتقرير ال�سيا�سات .فت�ضييق اله� � ّوة بني البحوث وتقرير ال�سيا�سات
الت�صدي لتهريب املهاجرين م�ستم ّدة من �شواهد ،مما يجعلها
هو �ضرورة �أ�سا�سية ل�ضمان �أن تكون تدابري
ِّ
فعالة وقابلة للمواءمة مع الواقع املتغ )35(.
يرِّ
ّ

زاي -نهج م�ستدام
والت�صدي
 -74اال�ستدام ��ة ت�ش�ي�ر �إىل تَ�س ��ا ُوق املمار�س ��ات م ��ن حي ��ث التوقي ��ت والنجاع ��ة على ال�س ��واء.
ِّ
امل�ست ��دام لتهري ��ب املهاجري ��ن ه ��و ذاك ال ��ذي يتج ��اوز جوانب ��ه املتعلق ��ة ب�إنف ��اذ القان ��ون ،ويتط� � ّور م ��ع
م ��رور الزم ��ن ويتك ّي ��ف م ��ع تغ�ّي�رّ الظ ��روف .ف�إذا م ��ا اكتُفي ب�س � ِّ�ن الت�شريع ��ات �أو ب�ص ��وغ ال�سيا�سات دون
( )34انظ ��ر مكت ��ب الأمم املتح ��دة املعن ��ي باملخ � ِّ�درات واجلرمي ��ةIssue Paper: Organized Crime Involvement in Trafficking in ،
 :Persons and Smuggling of Migrants (2010), pp. 71-74وانظر �أي�ض ًا .International Agenda for Migration Management, p. 25
(.Carrera and Merlino, Undocumented Immigrants and Rights in the EU, p. 33 )35
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تخ�صي� ��ص م ��ا يل ��زم لتنفيذه ��ا من موارد وخربة فنية ،ال يكون الت�ص � ِّ�دي م�ستداماً .كما �إنه �إذا مل ُي�ش َرك
الأ�شخا� ��ص املت�أ ِّثري ��ن بال�سيا�س ��ات يف عملي ��ة �صوغ تلك ال�سيا�سات فقد تك ��ون النتائج عدمية املفعول وغري
م�ستدامة.
 -75وه ��ذا يعن ��ي ،عل ��ى ال�صعي ��د العمل ��ي� ،أنه لن تُ�ص َّم ��م � ُّأي �سيا�سة جامعة ملكافح ��ة تهريب املهاجرين
بحيث تتط ّلب دعم ًا مالي ًا كبري ًا بعد مرحلة تنفيذها الأويل .ومتى ُنفِّذت الأن�شطة ،ميكن �ضمان ا�ستدامتها
وحت�س ��ن يف ق ��درات الأجهزة
بتحفي ��ز تغ�ُّي�رُّ ٍ م�ست ��دميٍ عل ��ى �صعي ��د امل�ؤ�س�س ��ات والت�شريع ��ات وال�سيا�س ��ات ُّ
املعنية.
 -76وينبغ ��ي �أ َّال يك ��ون اله ��دف الرئي�س ��ي للأن�شط ��ة امل�ضطلع بها تقدمي م�ساهم ��ة منعزلة يف منع تهريب
املهاجري ��ن ،ب ��ل بن ��اء وتدعي ��م هياكل م�ستدامة يف �أجهزة �إنفاذ القانون ونظم العدالة اجلنائية تمُ ِّكن تلك
امل�ؤ�س�س ��ات ،يف الأم ��د املتو�س ��ط �أو البعيد ،من منع ه ��ذه اجلرمية والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبها ب�صورة
�أجنع.
 -77وتتط َّلب اال�ستدامة �أي�ض ًا �أن تُ�ضاهى املخاطر باملنافع لدى �صوغ النهوج املتعلقة بتهريب املهاجرين،
مت�س الأف ��راد واملجتمعات املحلية
و�أن تُرت� ��أى خط ��ط ط ��وارئ ملعاجل ��ة بع�ض تلك املخاط ��ر ،التي ميكن �أن ّ
وال ��دول والعالق ��ات فيم ��ا بينه ��ا .واملخاطر ال�سيا�سية القائمة يف � ِّأي �أن�شط ��ة �شاملة من هذا القبيل تتط ّلب
تعاون ًا على جميع الأ�صعدة .وثمة خطر حمتمل �آخر قد يجدر �أخذه يف االعتبار هو �أ َّال ت�ؤ ِّدي النهوج امل َّتبعة
يف منع تهريب املهاجرين ومكافحته �إىل درجة التفاين املطلوبة لدى ال�سلطات الوطنية املعنية ،نظر ًا لكرثة
الأولويات املتنازعة .وهذا يربز احلاجة �إىل �أن تُ�صاغ ال�سيا�سات على امل�ستوى املركزي مب�شاركة اجلهات
املعني ��ة م�شارك� � ًة وا�سع� � ًة وذات مغ ��زى يف ت�صمي ��م تلك النهوج ويف تنفيذها �أي�ضاً .وثمة خطر حمتمل ثالث
عل ��ى ا�ستدام ��ة الت�ص � ِّ�دي لتهري ��ب املهاجرين ،هو كرثة تَب ُّدل املوظفني املعنيني ،مم ��ا ي�ضعف اال�ستمرارية
والتوا�صل على ال�صعيد امل�ؤ�س�سي .وميكن �أن تت�ض ّمن خطط الطوارئ الرامية �إىل تقليل تلك املخاطر �إىل
احل� � ّد الأدن ��ى جه ��ود ًا ل�ضمان �إط�ل�اع جميع الكيانات املعنية والأفراد املعنيني على اال�سرتاتيجيات اخلا�صة
بتهريب املهاجرين وعلى واجباتهم امل�ؤ�س�سية فيما يتعلق بتلك اال�سرتاتيجيات ،وكذلك �إن�شاء قنوات ات�صال
م�ستدام ��ة وم�ستم ��رة ب�ي�ن الأجه ��زة املعنية ،وذل ��ك بالبناء على ما يوجد على ال�صعي ��د الوطني من هياكل
ومبادرات خا�صة بالتوا�صل.
 -78وي�ستن ��د �إط ��ار العم ��ل �إىل افرتا� ��ض مف ��اده � َّأن ال�سلط ��ات ملتزم ��ة متام� � ًا بتنفي ��ذ بروتوكول تهريب
املهاجري ��ن .و ُيف َرت� ��ض �أي�ض� � ًا � َّأن ال�سلط ��ات الوطنية �سوف ت�سمح للموظف�ي�ن املعنيني ب�أن ي�شاركوا وي�سهموا
ب�ص ��ورة ف َّعال ��ة يف الأن�شط ��ة ح�س ��ب االقت�ض ��اء ،و� َّأن املوظفني احلكوميني يتق ّبل ��ون التو�صيات ال�صادرة عن
اخلرباء ويلتزمون باتِّباعها.
الت�صدي على م ّر
 -79و�أخ�ي�راً ،ال ميك ��ن حتقي ��ق اال�ستدام ��ة �إ َّال م ��ن خالل ر�ص ��د وتقييم فعالية تداب�ي�ر
ِّ
والتحدي ��ات .و َي�ص ُعب قيا�س التق ُّدم
الزم ��ن� ،ضمان� � ًا ال�ستم ��رار مواءم ��ة تلك التداب�ي�ر تبع ًا لتغيرُّ الظروف
ِّ
املحرز يف حال عدم توافر بيانات قائمة على �أ�سا�س متني (ح�سبما نوق�ش �أعاله) ،ولكن ميكن على الرغم
الت�صدي لتهريب املهاجرين .فعلى �سبيل املثال،
حت�سن تدابري
ِّ
من ذلك اتخاذ خطوات ع َّدة لقيا�س مدى ُّ
املهربني ويف ازدياد ا�ستعدادهم
يكون
ُّ
التح�سن متج ِّلي ًا يف ازدياد امل�ساعدة والدعم املق َّدمني �إىل املهاجرين َّ
للم�شاركة يف نظام العدالة اجلنائية ،والذي ُيف�ضي يف احلالة املثلى �إىل مالحقة مه ِّربي املهاجرين ق�ضائي ًا
الت�صدي لتهريب املهاجرين �أو تو�سيع دور الآليات
و�إدانته ��م .و�إىل جان ��ب تنفي ��ذ �آلي ��ات ال�ستعرا�ض تدابري
ِّ
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املوجودة لفعل ذلك ،ميكن ر�صد التق ّدم �أي�ض ًا من خالل التعاون الوثيق مع الأجهزة الأخرى امل�س�ؤولة عن
ال�ش� ��ؤون العملياتي ��ة اليومي ��ة ،وكذل ��ك من خ�ل�ال الت�شاور املنتظم مع املنظم ��ات واملنظمات غري احلكومية
واجلهات الأهلية املعنية و�سائر قطاعات املجتمع املحلي ذات ال�صلة.

�سابعاً -ملحة جمملة عن �إطار العمل
كيفية ا�ستعمال �إطار العمل
َّ �  -80إن �إطار العمل "يف ِّكك" بروتوكول تهريب املهاجرين من �أجل توجيه خطوات الدول الأع�ضاء الرامية
للت�صدي لتهريب املهاجرين عل ��ى ال�صعيد الوطني
�إىل تنفي ��ذه ،مم ��ا يكف ��ل اتخ ��اذ تدابري ف َّعالة و�شامل ��ة
ِّ
والإقليمي والدويل .ولإطار العمل �أربعة �أركان ،هي :املالحقة الق�ضائية؛ واحلماية؛ واملنع؛ والتعاون .وينق�سم
كل م ��ن ه ��ذه الأركان �إىل الأب ��واب التالية� :أهداف الربوتوكول؛ والأه ��داف اخلا�صة؛ واملتطلبات الإطارية؛
وتدابري التنفيذ؛ وامل�ؤ�شرات العملياتية.

�أهداف
الربوتوكول

الأهداف
اخلا�صة
�أهداف

مقا�صد
الربوتوكول
الأحكام

املتطلبات
الإطارية
معايري
العمل
الدنيا

تدابري التنفيذ

املمار�سات الف�ضلى
لتحقيق التنفيذ
الف ّعال

•

 �أهداف الربوتوكول تبينِّ �أحكام بروتوكول تهريب املهاجرين.

•

تو�ضح مقا�صد الأحكام.
الأهداف اخلا�صة ّ

•

املتطلبات الإطارية حت ّدد معايري العمل الدنيا.

•

تدابري التنفيذ تعر�ض املمار�سات الف�ضلى لتحقيق التنفيذ الف ّعال.

•

امل�ؤ�شرات العملياتية تقي�س التنفيذ وت�ساعد على ر�صد التغيرّ على مدى الزمن.

امل�ؤ�شرات العملياتية

قيا�س التنفيذ
وامل�ساعدة على ر�صد
التغيرّ ات على مدى
الزمن

 -81و�إىل جانب اجلداول واجلزء ال�سردي من �إطار العمل ،ثمة ُمرفقان:
•

•

يقدم موارد مرجعية �إ�ضافية ميكن للم�ستعملني �أن يرجعوا �إليها
 املرفق اخلا�ص باملوارد املرجعية ِّ
من �أجل موا�صلة تطوير عملهم يف جمال مالحقة تهريب املهاجرين ومنعه ،وحماية املهاجرين
املهربني ،والتعاون على حتقيق هذه الأهداف.
َّ
 املرف ��ق اخلا� ��ص بالربوتوك ��ول يحتوي على ن�ص بروتوك ��ول تهريب املهاجرين ،ويت�ض ّمن �إحاالت
�إىل �أبواب �إطار العمل ذات ال�صلة التي تقرتح تدابري لتنفيذ �أحكام مع ّينة.
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 -82وير ِّك ��ز �إط ��ار العم ��ل عل ��ى �أركان التدخُّ ��ل الأربع ��ة املرتابط ��ة الالزم ��ة ل�ضم ��ان الت�ص � ِّ�دي لتهريب
ت�صدي� � ًا ف ّع ��اال و�شام�ل ً�ا ،وه ��ي :املالحق ��ة الق�ضائية والتحقي ��ق؛ واحلماية وامل�ساع ��دة؛ واملنع؛
املهاجري ��ن ِّ
والتعاون.

�ألف  -اجلدول  1من �إطار العمل :املالحقة الق�ضائية
(والتحقيق)
  -83ال ي ��زال تهري ��ب املهاجري ��ن م ��ن اجلرائ ��م التي كثري ًا ما تُفل ��ت من املالحقة الق�ضائي ��ة .فالتدابري
الت�شريعي ��ة كث�ي�ر ًا م ��ا ت�سته ��دف املهاجري ��ن �أو الهج ��رة غري النظامي ��ة ،ال امله ِّربني ،وهذا يعن ��ي � َّأن الأطر
الت�شريعي ��ة كث�ي�ر ًا م ��ا تك ��ون غ�ي�ر كافي ��ة ملواجهة العنا�صر الإجرامي ��ة التي تقف خلف ه ��ذه الظاهرة� .أ َّما
يحدد التدابري الت�شريعية
املنظمة ،فهو ِّ
بروتوكول تهريب املهاجرين� ،إذا ما ُقرئ مقرتن ًا باتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة التي تقف
التي ميكن اتخاذها لتدعيم
ِّ
الت�صدي لتهريب املهاجرين وال�ستهداف ال�شبكات الإجرامية َّ
خلف هذه الظاهرة ،ال الفاعلني الأدنى مرتبة فح�سب.
 -1جترمي تهريب املهاجرين وال�سلوك ذي ال�صلة
املنظمة عرب الوطنية الدولَ
 -84لق ��د ح � َّ�ث م�ؤمت� � ُر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتح ��دة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة �أو االن�ضمام �إليها ،وخ�صو�ص ًا بروتوكول
الأطراف على النظر يف الت�صديق على اتفاقية اجلرمية َّ
للت�صدي لتهريب
تهريب املهاجرين امللحق بها .غري � َّأن االلتزام بربوتوكول تهريب املهاجرين ال يكفي وحده
ِّ
املهاجري ��ن �إ ّال �إذا �أف�ض ��ى �إىل تداب�ي�ر جمدي ��ة لتنفي ��ذ الأحكام الواردة فيه .ويجب على الدول الأع�ضاء �أن
ت�س � َّ�ن ت�شريع ��ات جدي ��دة �أو �أن تع� � ّدل الت�شريعات املوجودة من �أج ��ل منع حدوث تهريب املهاجرين ومعاقبة
املهربني.
اجلناة وحماية حقوق املهاجرين َّ
 -85وم ��ن املناف ��ع الرئي�سي ��ة لتجرمي تهريب املهاجرين وفق ًا لأحكام بروتوكول تهريب املهاجرين ما ينتج
منا�سق ��ة لتعاريف تل ��ك اجلرمية ومن تدعيم للتن�سيق يف الت�ص � ِّ�دي لها عرب احلدود .وهذا
ع ��ن ذل ��ك م ��ن َ
مف�ص ًال للعنا�صر التي يلزم جترميها يف القانون الوطني من
الب ��اب م ��ن �إط ��ار العمل الدويل يق� � ّدم عر�ض ًا َّ
املنظمة وبروتوكول تهريب
�أج ��ل التنفي ��ذ الداخل ��ي لأح ��كام التجرمي املن�صو�ص عليها يف اتفاقية اجلرمي ��ة َّ
املهاجرين.
املهربني .فوفق ًا للمادة  5من الربوتوكول ،ال يجوز
 -86ويناق�ش هذا الباب �أي�ض ًا عدم جترمي املهاجرين َّ
اتهام ال�شخ�ص بجرمية التهريب ب�سبب كونه قد ُه ِّرب .وهذا ال يعني عدم جواز مالحقتهم ق�ضائي ًا ب�سبب
تهريبه ��م �أ�شخا�ص� � ًا �آخري ��ن �أو ارتكابه ��م � َّأي جرائ ��م �أخرى .وفيما يتعلق بارت ��كاب املهاجر امله َّرب جرائم
�أخ ��رى ،يج ��ب �أن تك ��ون ال ��دول على وعي مبختل ��ف ال�سيناريوهات التي ميكن �أن تن�ش�أ �أثناء رحلة التهريب.
خمدرات فقد يكون هذا معز ًّوا �إىل �إكراهه على فعل
ف� ��إذا كان املهاج ��ر امله� � َّرب ،عل ��ى �سبيل املثال ،يحمل ِّ
ذلك .ونظر ًا لوجود حاالت من هذا القبيل ،يكون فيها املهاجر امله َّرب قد �شارك يف ارتكاب جرمية ذات
�صلة بتهريب املهاجرين ،فيجب تقييم كل الوقائع ،مع �إيالء االعتبار الواجب الحتمال الإكراه وحلالة ومدى
علم امله ِّربني بذلك ومدى �ضلوعهم فيه.
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 -87ومن الوا�ضح �أي�ض ًا � َّأن مق�صد الربوتوكول لي�س هو جترمي �أن�شطة �أفراد الأ�سرة �أو �سائر اجلماعات
امل�سا ِندة ،مثل املنظمات الدينية �أو املنظمات غري احلكومية� )36(.إذ � َّإن الإ�شارة يف تعريف تهريب املهاجرين
�إىل � َّأن غر�ض ��ه ه ��و احل�ص ��ول عل ��ى "منفع ��ة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" ُيق�صد منها الت�شديد على �إدراج
املنظمة التي تعمل من �أج ��ل الربح ،ولكن مع ا�ستبعاد �أن�شطة �أولئك الذين
�أن�شط ��ة اجلماع ��ات الإجرامي ��ة َّ
ُ
يدعمون املهاجرين لأ�سباب �إن�سانية �أو �أ�سرية.
 -88و ُيق�صد من احلكم اخلا�ص بعدم التجرمي �أي�ض ًا �ضمان عدم معاقبة الالجئني الذين يعتمدون على
امله ِّرب�ي�ن لله ��روب م ��ن القم ��ع �أو من االنتهاكات اخلطرية حلقوق الإن�سان �أو من ال�صراعات ،كما ال ُيق�صد
من ��ه احليلول ��ة دون ح�صوله ��م عل ��ى احلماي ��ة .وهذا املبد�أ يرد يف الفق ��رة  1من املادة  31من اتفاقية عام
تن�ص على ما يلي:
 1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،التي ُّ
متتنع الدول املتعاقدة عن فر�ض عقوبات جزائية ،ب�سبب دخولهم �أو وجودهم غري القانوين،
عل ��ى الالجئ�ي�ن ال ��ذي يدخل ��ون �إقليمها �أو يوجدون فيه بدون �إذن ،قادمني مبا�شرة من �إقليم
كان ��ت في ��ه حياته ��م �أو ح ِّريته ��م مه� � َّددة ،باملعنى املق�ص ��ود يف املادة � ،1شريط ��ة �أن يق ّدموا
�أنف�سهم �إىل ال�سلطات دون �إبطاء و�أن ُيربهنوا على وجاهة �أ�سباب دخولهم �أو وجودهم غري
القانوين.
�  -89أ َّم ��ا امله ِّرب ��ون الذي ��ن يتع ّم ��دون �إ�ساءة ا�ستعمال �إجراءات اللج ��وء فال يتمتّعون ب� ِّأي حال من الأحوال
يرجح �أن تندرج �أفعالهم �ضمن نطاق بروتوكول تهريب املهاجرين.
مبا يوفِّره هذا احلكم من حماية ،بل َّ
 -2التدابري الت�شريعية الالزمة الأخرى
 -90يناق�ش الباب املتعلق بالتدابري الت�شريعية الأخرى الالزمة للمالحقة الق�ضائية والتحقيقات من �إطار
العم ��ل ال ��دويل �ض ��رورة �ضمان حتميل الأ�شخا� ��ص االعتباريني امل�س�ؤولية عن تهري ��ب املهاجرين ،و�ضرورة
�إر�س ��اء الوالي ��ة الق�ضائي ��ة اخلا�صة بالتحقيق يف جرائم تهري ��ب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم،
واتخ ��اذ تداب�ي�ر لت�شجي ��ع الأ�شخا� ��ص ال�ضالعني يف ارتكاب جرائم تهري ��ب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به
على التعاون مع �إجراءات العدالة اجلنائية.
املنظمة ب�أن تعتم ��د جميع الدول الأطراف ما قد يلزم من
 -91وتق�ض ��ي امل ��ادة  10م ��ن اتفاقي ��ة اجلرمية َّ
تدابري ،مبا ي َّتفق مع مبادئها القانونية ،لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن الأفعال التي يج ِّرمها بروتوكول
تهريب املهاجرين .وتق�ضي املادة  15من االتفاقية ب�أن ت�ؤكد الدول �سريان واليتها الق�ضائية على ما ُيرتكب
يج�سد الطابع الإقليمي ملبد�أ الوالية
داخل �إقليمها من جرائم تندرج �ضمن نطاق الربوتوكول .وهذا االقت�ضاء ِّ
الق�ضائي ��ة ،ال ��ذي ي�سم ��ح لل ��دول ب�أن ت�ؤ ّكد واليتها الق�ضائية على � ِّأي �سلوك حمظور ُيرتكب ،ك ّلي ًا �أو جزئياً،
امل�سجلة يف تلك الدولة .وينبغي �أن
داخل �إقليم الدولة ،وعلى ال�سفن التي ترفع َع َلم الدولة وعلى الطائرات َّ
ي�شمل تعبري "الإقليم" املياه الإقليمية ،اتِّ�ساق ًا مع املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن قانون البحار)37(.
املنظمة
( )36امللحوظات التف�سريية للوثائق الر�سمية ("الأعمال التح�ضريية") للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (الفقرات  90-88من الوثيقة  ،)A/55/383/Add.1امل�ستن�سخة يف "الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها" (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
ب�ش�أن �إعداد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
 ،)A.06.V.5ال�صفحة .533
( )37الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1833الرقم .31363
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وته ��دف تل ��ك التداب�ي�ر �إىل �ضم ��ان �إمكانية جناح املالحقة الق�ضائية مله ِّرب ��ي املهاجرين ،الذين يحاولون،
مثال ،تهريب �أ�شخا�ص عن طريق البحر �إىل �إقليم دولة �أخرى)38(.
ً
املنظمة الدولَ �إىل اتخ ��اذ تدابري لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين
 -92وتدع ��و امل ��ادة  26م ��ن اتفاقية اجلرمية َّ
ي�شارك ��ون يف تهري ��ب املهاجري ��ن عل ��ى التعاون م ��ع �سلطات �إنفاذ القانون .وت�شمل تل ��ك التدابري النظ َر يف
يقدمون عون ًا كبري ًا يف التحقيق يف جرائم تهريب املهاجرين ومالحقة
تخفيف العقوبة للأ�شخا�ص الذين ِّ
مرتكبيها ،وكذلك النظر يف منح احل�صانة من املالحقة الق�ضائية.
املنظمة
 -3جترمي الأفعال املندرجة �ضمن نطاق اتفاقية اجلرمية َّ
لت�صدي
املنظمة ع َّدة جرائم يجب جترميها يف الت�شريع الداخلي حتقيق ًا
ِّ
 -93تت�ض َّم ��ن اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
ت�صدي ًا قوي ًا جلرمية التهريب .وهذه اجلرائم الإ�ضافية تت�ض َّمن امل�شاركة يف جماعة
�أجهزة العدالة اجلنائية ِّ
�إجرامية َّ
املنظمة) وغ�سل الأموال (املادتان  6و )7والف�ساد (املادة
منظمة (املادة  5من اتفاقية اجلرمية َّ
 )8و�إعاقة �سري العدالة (املادة  .)23ويجب اتخاذ ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى العتبار
تلك الأفعال �أن�شطة �إجرامية.
 -94ففيما يتعلق بتجرمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية َّ
منظمة ،من الوا�ضح � َّأن منا�سقة �أ�شكال فهم هذا
اجل ��رم ه ��ي �أم ��ر �ضروري ملواجهة اجلرائ ��م التي تُرتكب عرب احلدود .وتبينِّ املادة  5من اتفاقية اجلرمية
املنظم ��ة م ��ا يل ��زم اتخ ��اذه لتحقي ��ق ذلك ،كما تعر�ض نهج�ي�ن رئي�سيني �إزاء التج ��رمي ميكن جلميع الدول
َّ
الأطراف �أن تعتمدهما.
�  -95أ َّما غ�سل الأموال ،الذي ُيفهم تقني ًا ب�أنه �إخفاء �أو متويه للم�صدر الأ�صلي لعائدات اجلرمية ،فيعالج
يف املادتني  6و 7من االتفاقية ،اللتني تهدفان �إىل �إر�ساء معايري دنيا لتمكني الدول الأطراف من التعاون.
وغ�س ��ل الأم ��وال ،عندم ��ا ُيف َل ��ت له العنان ،ميكن �أن تك ��ون له ت�أثريات �سلبية جلية على البلدان التي يحدث
ومي�س ب�سالمة نظم احلوكمةّ .ثم � َّإن ما ُيغ�سل من عائدات غري م�شروعة ميكن �أن
فيها� ،إذ يعزّز الف�ساد ّ
ي�ستخدم يف متويل ارتكاب املزيد من اجلرائم .ومن ّثم ،ف� َّإن من ال�ضروري ،يف �سياق تهريب املهاجرين،
�أن تك ��ون الت�شريع ��ات املوج ��ودة الت ��ي جت� � ّرم غ�سل الأموال �شامل ��ة لتهريب املهاجرين كج ��رم �أ�صلي لغ�سل
املوجه لغر�ض تهريب
الأم ��وال ،و�أن تُتخ ��ذ تداب�ي�ر ملكافحة غ�سل الأموال النا�ش ��ئ عن تهريب املهاجرين �أو َّ
املهاجرين.
 -96و�أ َّم ��ا الف�س ��اد فه ��و و�سيل ��ة الرتكاب جرمية تهريب املهاجرين وغاية يف الوق ��ت ذاته� ،إذ � َّإن امله ِّربني
يح� � ّددون دروب التهري ��ب عل ��ى امل�سارات الت ��ي ي�سهل فيها الإف�ساد �أكرث من �سواها .ومبقت�ضى املادة  8من
املنظم ��ة ،يتع�َّي�نَّ على الدول الأطراف �أن تت�ص َّدى ل ��كل من الر�شو (وعد موظف عمومي
اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
مبزية غري ُم�ستَحقة �أو عر�ضها عليه �أو تقدميها �إليه لكي يت�ص َّرف �أو ميتنع عن الت�ص ُّرف  )...واالرت�شاء
(قب ��ول املوظ ��ف العموم ��ي مزي ��ة غري ُم�ستَحقة لكي يت�ص� � َّرف �أو ميتنع عن الت�ص ّرف  )...وكذلك امل�شاركة
كط ��رف متواط ��ئ يف � ٍّأي م ��ن اجلرم�ي�ن املذكورين .و�إىل جانب ذل ��ك ،تق�ضي املادة  9من اتفاقية اجلرمية
املنظم ��ة ب� ��أن تعتم ��د ال ��دول الأط ��راف ما يكون منا�سب� � ًا ومتّ�سق ًا مع نظامها القانوين م ��ن تدابري ت�شريعية
َّ
( )38ملزي ��د م ��ن املعلوم ��ات ،انظ ��ر القان ��ون النموذجي ملكافحة تهري ��ب املهاجرين ،الذي يت�ض َّمن تعليق ًا م�ستفي�ض� � ًا ب�ش�أن حقوق الدول
ال�ساحلية يف �أن تتَّخذ داخل مياهها الإقليمية تدابري �ضد ال�سفن الأجنبية ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين.
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وتدابري �أخرى لتعزيز النـزاهة ،وملنع ف�ساد املوظفني العموميني وك�شفه ومعاقبته ،ول�ضمان اتخاذ املوظفني
�إج ��راءات ف َّعال ��ة به ��ذا ال�ش� ��أن .وتتط ّلب هذه التدابري �أن تتمتّع �سلط ��ات مكافحة الف�ساد با�ستقاللية كافية
ملنع � ِّأي ت�أثري غري م�شروع.
 -97و�أ َّم ��ا �إعاق ��ة �س�ي�ر العدال ��ة ،التي تق ِّو� ��ض اجلهود الرامية �إىل مالحقة مه ِّرب ��ي املهاجرين و�إدانتهم،
فينبغ ��ي جترميه ��ا م ��ن �أج ��ل احلفاظ عل ��ى نزاهة جهاز العدالة اجلنائية .وتق�ض ��ي املادة  23من االتفاقية
بتجرمي ا�ستعمال القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب� ،أو الوعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها �أو تقدميها،
يف حالتني :عندما ُي�ستخدم يف التحري�ض على الإدالء ب�شهادة كاذبة �أو يف احليلولة دون الإدالء بال�شهادة �أو
دون تقدمي الأدلة يف الإجراءات املتعلقة باجلرائم امل�شمولة باالتفاقية (الفقرة الفرعية (�أ) من املادة )23؛
�أو عندم ��ا ُي�ستخ ��دم يف احليلول ��ة دون قي ��ام القا�ضي �أو موظف �إنفاذ القانون بواجباته الر�سمية فيما يتعلق
باجلرائم امل�شمولة باالتفاقية (الفقرة الفرعية (ب) من املادة .)23
 -4التح ِّريات والتحقيقات
 -98ينبغ ��ي ا�ستح ��داث وتدعي ��م �أ�سالي ��ب حتقيق ف َّعال ��ة وقائمة على معلومات ا�ستخباري ��ة ل�ضمان تنفيذ
املهربني ،وال �سيما �أولئك الذين وقعوا �ضحية للجرمية.
�إجراءات ق�ضائية تراعي احتياجات املهاجرين َّ
 -99ب ��ادئ ذي ب ��دء ،ينبغ ��ي �أن تك ��ون هن ��اك ت�شريعات وطنية ت�سمح مب�ص ��ادرة املوجودات �أو غريها من
العائ ��دات الت ��ي ت�أ َّت ��ت م ��ن جرائ ��م تهريب املهاجرين؛ �إذ � َّإن هذه امل�صادرة ميك ��ن �أن تف�ضي �إىل احليلولة
دون ارت ��كاب مزي ��د م ��ن اجلرائ ��م و�أن يك ��ون لها ت�أثري ردعي على امله ِّرب�ي�ن )39(.وعالوة على ذلك ،ينبغي
تن�ص عليها املادة  20من االتفاقية ،يف �سياق التحقيقات املتعلقة
ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة ،التي ّ
بتهري ��ب املهاجري ��ن .وه ��ذا قد يتط َّلب مراجعة الت�شريع ��ات �أو َ�سنَّها �أو تعديلها لل�سماح با�ستخدام �أ�ساليب
التح� � ّري اخلا�ص ��ة وكذل ��ك ل�ضبط ا�ستخدام تلك الأ�ساليب وفق ًا ملعايري حقوق الإن�سان .وثمة تدابري �أخرى
قد يلزم اتخاذها لتعزيز ا�ستخدام �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة تعزيز ًا عملياً ،ميكن �أن ت�شمل توفري ما يلزم
من املوارد الب�شرية والتقنية واملوارد الأخرى ،وكذلك بناء قدرات التحري والتحقيق)40(.
ِّ
 -5اجلزاءات
املنظمة بتعزيز الت�شريعات �أو ا�ستحداثها جلعل
 -100تق�ضي الفقرة  1من املادة  11من اتفاقية اجلرمية َّ
بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن ناف ��ذاً ،بو�سائل منها اعتماد جزاءات بح ��ق الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف تهريب
املهاجرين بغر�ض الربح)41(.
 -101وم ��ن �أج ��ل مكافح ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن مكافح� � ًة ف َّعال� � ًة وردع امله ِّرب�ي�ن ع ��ن ارت ��كاب جرائمهم،
يج ��ب �أن تك ��ون العقوب ��ات واجل ��زاءات املفرو�ض ��ة مالئم� � ًة ومتنا�سب� � ًة م ��ع ج�سام ��ة اجلرم .وه ��ذا ينطبق
(.International Agenda for Migration Management, p. 44 )39
( )40ملزي ��د م ��ن املعلوم ��ات ع ��ن �أ�ساليب التح ِّري اخلا�صة ،انظر دليل التدري ��ب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة
الق�ضائية ملرتكبيه (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  .)A.10.IV.7النميطة  3تتناول نهوج التحقيق ،والنميطة  4تتناول التحقيقات املالية،
والنميط ��ة  5تتن ��اول �أ�سالي ��ب التح� � ّري امل�ست�ت�رة (�أو اخلا�صة) [[ن�ص الدلي ��ل متاح يف املوق ��ع [[http://www.unodc.org/unodc/en/human-
]].trafficking/electronic-basic-training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html
(.International Agenda for Migration Management, p. 44 )41
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عل ��ى الأ�شخا� ��ص الطبيعي�ي�ن واالعتباريني عل ��ى ال�سواء .و ُيرتك �أمر حتديد �ش ّدة اجل ��زاءات لتقدير الدول
الأط ��راف ،ولك ��ن كيم ��ا تنطب ��ق �أح ��كام االتفاقية ،يجب �أن تكون اجلرائم خا�ضع� � ًة لعقوبة ال تق ُّل عن �أربع
�سنوات)42(.
و�ص ��ى �أي�ض� � ًا ب� ��أن تُن�ش ��ر اجلزاءات املفرو�ضة على تهريب املهاجرين على امللأ ،بهدف ردع �سائر
 -102و ُي َ
املجرمني املحتملني عن االنخراط �أي�ض ًا يف تهريب املهاجرين)43(.
 -103وتق�ض ��ي الفقرت ��ان الفرعيت ��ان �( 3أ) و(ب) م ��ن امل ��ادة  6ب�إر�س ��اء الظ ��روف امل�ش � ِّ�ددة للعقوب ��ة،
رج ��ح �أن تع ِّر� ��ض للخطر ،حياة املهاجرين املعني�ي�ن �أو �سالمتهم،
� ْأي الظ ��روف الت ��ي تع ِّر� ��ض للخط ��ر� ،أو ُي َّ
والظ ��روف الت ��ي ت�ستتب ��ع معامل ��ة �أولئ ��ك املهاجري ��ن معامل� � ًة ال�إن�ساني ��ة �أو مهين� � ًة ،مب ��ا يف ذل ��ك لغر�ض
ُ�شج ��ع ال ��دول عل ��ى تعزيز ت�شريعاتها ب�إدراج ظروف م�ش � ِّ�ددة للعقوبة تتجاوز تلك املب َّينة يف
ا�ستغالله ��م .وت َّ
الربوتوكول.

باء  -اجلدول  2من �إطار العمل :احلماية
(وامل�ساعدة)
 -104كث�ي�ر ًا م ��ا تك ��ون الظ ��روف التي تف�ضي بالأ�شخا�ص �إىل الوقوع يف �أي ��دي امله ِّربني ،وكذلك احلاالت
املهربني
الت ��ي يج ��دون �أنف�سه ��م فيه ��ا ب�سبب كونهم مه َّربني ،غري مفهومة .وهذا ميكن �أن يجعل املهاجرين َّ
مي�س بحقوقهم وبفر�ص جناح التح ّريات عن امله ِّربني
غري متمتّعني مبا يكفي من احلماية وامل�ساعدة ،مما ّ
ومالحقتهم ق�ضائياً.
املهربني طالبو جلوء والجئ ��ون و�ضحايا جرائم ،مبا فيها جرائم اجتار
 -105وق ��د يك ��ون ب�ي�ن املهاجري ��ن َّ
بالب�شر .وه�ؤالء الأ�شخا�ص يجب حتديد هويتهم حتديد ًا �صحيح ًا لكي تت�سنّى حمايتهم وم�ساعدتهم ب�صورة
ف ّعالة ومنا�سبة تبع ًا الحتياجاتهم اخلا�صة .وحتديد الهوية هذا يتط ّلب اعتماد التدابري الت�شريعية الالزمة
�أو تعدي ��ل الت�شريع ��ات ،كم ��ا يتط ّل ��ب تدعيم عمليات حتدي ��د الهوية ،وتنفيذ الت�شريع ��ات و�إنفاذها ،و�إن�شاء
نظ ��م للإحال ��ة وغريه ��ا م ��ن الآليات الالزمة ل�ضمان �إمكانية ح�صول الأ�شخا�ص الذين تبينَّ �أنهم يف حاجة
�إىل حماي ��ة وم�ساع ��دة خا�ص ��ة عل ��ى تلك احلماية وامل�ساعدة .والأمر ال�ض ��روري يف هذه اجلهود هو تطبيق
املعاي�ي�ر الدولي ��ة ،مب ��ا فيه ��ا املعايري املب ّينة يف القانون الإن�ساين ال ��دويل وقانون الالجئني الدويل والقانون
لل�سن ونوع اجلن�س وغريهما من العوامل.
الدويل حلقوق الإن�سان ،التي تراعي االحتياجات اخلا�صة تبع ًا ّ
املهربني وم�ساعدتهم
 -1حماية املهاجرين َّ
املهرب�ي�ن املعترَ �ضني .ويلزم �أن
 -106يل ��زم �إن�ش ��اء �آلي ��ات لتوف�ي�ر احلماية وامل�ساعدة الف ّعالة للمهاجرين َّ
املهربني وتلبية متط ّلبات التحقيق اجلنائي يف تهريب
تكفل تلك الآليات وجود توازن بني حماية املهاجرين َّ
املهاجرين ومالحقة امله ِّربني ،مع مراعاة حرمة احلدود الدولية.
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم
( )42الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.05.V.2ال�صفحة .133
( )43انظر مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،جدول الأعمال اخلا�صة باحلماية ،الطبعة الثالثة (جنيف ،ت�شرين الأول�/أكتوبر
.)2003
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 -107ويحتوي بروتوكول تهريب املهاجرين على �أحكام �إلزامية خا�صة باحلماية .فاملادة  2ت�شري �إىل � َّأن
احلماي ��ة ه ��ي م ��ن بني �أغرا�ض الربوتوكول الرئي�سي ��ة؛ واملادة  4تبينِّ نطاق الربوتوكول ،مما ي�ستتبع توفري
حتدد بو�ضوح تدابري احلماية وامل�ساعدة الإلزامية� .أ َّما املادة  16فرت�سي ما يقع على
احلماية؛ واملادة ِّ 16
عاتق الدول الأطراف من التزامات حم ّددة باتخاذ كل ما يلزم من تدابري تهدف� ،ضمن جملة �أمور� ،إىل
ما يلي:
املهربني املع�ت�رف بها دولياً ،وال �سيما حقهم يف احلياة وحقهم يف
(�أ)  حماي ��ة حق ��وق املهاجري ��ن َّ
عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (الفقرة
 1من املادة )16؛
(ب) تزويد املهاجرين باحلماية املالئمة من العنف الذي ميكن �أن ي�س َّلط عليهم� ،سواء من جانب
�أفراد �أو جماعات (الفقرة  2من املادة )16؛
(ج) توف�ي�ر امل�ساع ��دة لأولئ ��ك الذين تتع ّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم قد ُه ِّربوا
(الفقرة  3من املادة )44(.)16
ُ�شدد على �ضرورة مراعاة ما
 -108ويج ��در �أي�ض� � ًا مالحظ ��ة � َّأن الفق ��رة  4من املادة  16م ��ن الربوتوكول ت ِّ
للن�س ��اء والأطف ��ال م ��ن احتياجات خا�صة يف تداب�ي�ر احلماية وامل�ساعدة .وينبغي �إدماج هذه االعتبارات يف
املهربني.
�صميم كل تدابري احلماية املتّخذة ب�ش�أن املهاجرين َّ
املهربني
 -2عدم التمييز �ضد املهاجرين َّ
 -109يحظ ��ر بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن ،يف الفقرة  2من املادة  ،19انط ��واء � ِّأي تدابري ُت َّتخذ لتنفيذ
املهربني .ومن ّثم ،فهو ُيلزِ م باحرتام املبادئ الدولية حلقوق الإن�سان
الربوتوكول على متييز جتاه املهاجرين َّ
فيما يتعلق بعدم التمييز ،مبا فيها املبادئ املك َّر�سة يف الفقرة  1من املادة  2واملادة  26من العهد الدويل
للحق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سي ��ة .كم ��ا � َّأن التعليق العام رقم  ،)1986( 15الذي اعتمدته اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان ،ي�شري �إىل �ضرورة عدم وجود � ِّأي متييز بني املواطنني وغري املواطنني لدى تطبيق احلقوق الواردة
يف العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية.
 -110وي ��رد مب ��د�أ ع ��دم التميي ��ز �أي�ض� � ًا يف الفقرة  1من املادة  2من العهد ال ��دويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،ويف الفقرة  1من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري،
ويف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،ويف املادة  7من االتفاقية الدولية حلماية حقوق
تن�ص
جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أُ�سرهم ،ويف الفقرة  1من املادة  2من اتفاقية حقوق الطفل ،التي ُّ
على �أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري ل�ضمان حماية الطفل من كل �أ�شكال التمييز �أو العقاب ب�سبب
و�ضعية والديه �أو والة �أمره ال�شرعيني �أو �أفراد �أ�سرته� .أ َّما على ال�صعيد الإقليمي ،ف� َّإن مبد�أ عدم التمييز
تن�ص
مع�َّب�رَّ عن ��ه يف امل ��ادة  14م ��ن االتفاقية الأوروبية حلماية حقوق الإن�سان وح ّرياته الأ�سا�سية )45(،التي ُّ
عل ��ى �أن ُيك َف ��ل التم ُّت ��ع باحلق ��وق واحل ّريات الواردة يف ه ��ذه االتفاقية دون متييز ل ِّأي �سبب ،مثل اجلن�س �أو
باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم
( )44مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
املنظمة (نيويورك ،)2008 ،ال�صفحة .24
َّ
(.Council of Europe, European Treaty Series, No. 5 )45
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الع ��رق �أو اللغ ��ة �أو الديان ��ة �أو ال ��ر�أي ال�سيا�س ��ي �أو غري ال�سيا�سي �أو الأ�ص ��ل القومي �أو املن�ش�أ االجتماعي �أو
االرتباط ب�أقلية قومية �أو ب�سبب الو�ضعية فيما يتعلق بامللكية �أو املولد �أو � ِّأي و�ضعية �أخرى .وعلى نحو مماثل،
�أ�صدرت املحكمة امل�شرتكة بني البلدان الأمريكية واملعنية بحقوق الإن�سان ر�أي ًا ا�ست�شاري ًا ب�ش�أن طلب املك�سيك
املتعل ��ق بالو�ضعي ��ة القانوني ��ة للمهاجري ��ن الذين لي�ست لديهم وثائق وبحق ��وق �أولئك املهاجرين (advisory
opinion OC-18/03 of 17 September 2003 on the Juridical Condition and Rights of Undocumented
Migrants, issued by the Inter-American Court of Human Rights

) .وذكرت املحكمة يف ذلك الر�أي � َّأن
املبد�أ الأ�سا�سي للم�ساواة وعدم التمييز هو ذو طابع قطعي و ُيلزِ م جميع الدول ب�صرف النظر عن � ِّأي ظرف
�أو اعتبار ،مثل و�ضعية ال�شخ�ص كمهاجر.

 -111ومبد�أ عدم التمييز ال يحظر جميع �أ�شكال التفريق بني املواطنني وغري املواطنني .فالقانون الدويل
حلق ��وق الإن�س ��ان ينطل ��ق م ��ن � َّأن جميع الأ�شخا�ص ينبغي �أن يتمتّعوا بحقوق الإن�سان دون تفريق ،ما مل تكن
التفريقات اال�ستثنائية تخدم هدف ًا م�شروع ًا للدولة وتتنا�سب مع حتقيق ذلك الهدف .وبعبارة �أخرىُ ،ي�س َمح
باملعاملة التف�ضيلية عندما يكون التفريق من �أجل حتقيق غاية م�شروعة ،ويكون له م�س ّوغ مو�ضوعي ،ويكون
هناك تنا�سب معقول بني الو�سيلة امل�ستخدمة والغاية املبتغى حتقيقها )46(.وهذا التفريق ميكن �أن يكون بني
املواطن�ي�ن وغ�ي�ر املواطن�ي�ن ،مبن فيهم املهاجرون املهرب ��ون ،عندما يجري التفريق وفق ًا لهذه املعايري)47(.
َّ
وتن� ّ��ص التو�صي ��ة العام ��ة رق ��م  ،30ال�صادرة ع ��ن اللجنة املعنية بالق�ضاء عل ��ى التمييز العن�صري يف عام
 ،2004عل ��ى � َّأن االتفاقي ��ة الدولي ��ة للق�ض ��اء عل ��ى جميع �أ�شكال التمييز العن�ص ��ري تق�ضي ب� َّأن التفريق بني
املواطن�ي�ن وغ�ي�ر املواطن�ي�ن مي ّثل متيي ��ز ًا �إذا مل تُط َّبق معايري ذلك التفريق من �أجل حتقيق غاية م�شروعة
و�إذا مل تك ��ن تل ��ك املعاي�ي�ر متنا�سب ��ة مع حتقي ��ق تلك الغاية .والنتيجة العملية لذلك التفريق يف املعاملة يف
هذا ال�سياق تعني وجوب �أن يكون � ُّأي تفريق معقو ًال يف �سبيل خدمة غايات م�شروعة مبقت�ضى تدابري ترتبط
بو�ضعية الهجرة ارتباط ًا تنا�سبياً.
 -112ومن َّثم ،ميكن �أن ُيرى � َّأن تنفيذ ال�صكوك الدولية املنطبقة التي تعزّز مراعاة مبد�أ عدم التمييز،
و�إدماج تلك ال�صكوك يف الت�شريعات واملمار�سات الوطنية ،هما عن�صر مهم يف ال�سيا�سات املتعلقة بتهريب
()48
املهربني �أن ي�أخذ يف
املهاجري ��ن .وخال�ص ��ة الق ��ول ،ينبغ ��ي ل ِّأي نهج ملكافح ��ة التمييز �ضد املهاجري ��ن َّ
االعتبار ما يلي�( :أ) م�صلحة الدولة يف حقوق مع ّينة؛ و(ب) العالقة بني املهاجر امله َّرب والدولة املعنية؛
املهرب�ي�ن م�شروعة
و(ج) م ��ا �إذا
()49كان ��ت م�صلح ��ة الدول ��ة �أو �أ�سب ��اب التفري ��ق ب�ي�ن املواطن�ي�ن واملهاجرين َّ
ومتنا�سبة.
 -3احلق يف احلياة واحلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة
 -113ل ��كل �إن�س ��ان ح ��ق �أ�سا�س ��ي يف احلي ��اة (الفق ��رة  1م ��ن املادة  6م ��ن العهد ال ��دويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية) وحق يف �أ َّال يخ�ضع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
(J. Fitzpatrick, "The human rights of migrants", in Migration and International Legal Norms, T. A. Aleinikoff and )46
.V. Chetail, eds. (The Hague, T.M.C. Asser Press, 2003), p. 172
( )47مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،حقوق غري املواطنني (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.07.XIV.2ال�صفحة .7

َّ
( )48جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة.
( )49ال�صفحة  7من التقرير املعنون "حقوق غري املواطنني".
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املهينة (املادة  7من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية) .وهذان احلقان �أ�سا�سيان يف القانون الدويل
حلق ��وق الإن�س ��ان ومن�صو� ��ص عليهم ��ا �صراح ًة يف الفقرة  1من امل ��ادة  16من بروتوكول تهريب املهاجرين.
املهربني
وتنفي ��ذ الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة ه ��ذه ال ي�شمل التدخُّ ل يف احلاالت التي تكون فيه ��ا حياة املهاجرين َّ
مه ّددة فح�سب بل ي�شمل �أي�ض ًا املبادرة �إىل حمايتهم وم�ساعدتهم ل�ضمان متتّعهم الإيجابي بحقوقهم .كما
� َّأن �إقرار احلق يف احلياة يتط ّلب من اجلهات احلكومية �أن متتنع عن اتخاذ �إجراءات ميكن �أن تف�ضي �إىل
املهربني يف احلي ��اة و�/أو يف عدم �إخ�ضاعهم للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة
انته ��اك ح ��ق املهاجري ��ن َّ
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
املهرب�ي�ن م ��ن
 -114والتدخُّ ��ل م ��ن �أج ��ل حماي ��ة احل ��ق يف احلي ��اة ،مث�ل ً�ا ،ي�شم ��ل �إنق ��اذ املهاجري ��ن َّ
ظ ��روف التهري ��ب الت ��ي تع ِّر� ��ض حياته ��م �أو �سالمته ��م للخط ��ر� .أ َّم ��ا املب ��ادرة �إىل توف�ي�ر احلماي ��ة
وامل�ساع ��دة م ��ن �أج ��ل �إق ��رار احلق ��وق املعني ��ة فت�شمل ،مث�ل ً�ا ،توفري الغ ��ذاء والرعاية الطبي ��ة للمهاجرين
املهرب�ي�ن الذي ��ن اعترُ � ��ض �سبيله ��م .و�أخ�ي�راً ،ي�شم ��ل االمتن ��اع ع ��ن الإتي ��ان ب�أفع ��ال ميك ��ن �أن حت ��ول
َّ
دون التم ّت ��ع به ��ذه احلق ��وق ع ��دم �إع ��ادة الأ�شخا� ��ص املعني�ي�ن �إىل ظ ��روف تنط ��وي عل ��ى احتم ��ال تع ُّر�ض
حياته ��م �أو �سالمته ��م للخط ��ر �أو خ�ضوعه ��م للتعذي ��ب �أو ملعامل ��ة �أو عقوب ��ة قا�سي ��ة �أو ال�إن�ساني ��ة
�أو مهينة.
 -4احلماية من العنف
 -115تق�ض ��ي الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  16م ��ن بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن ب� ��أن ت َّتخذ ال ��دول الأطراف
التداب�ي�ر املنا�سب ��ة لك ��ي تو ِّف ��ر للمهاجري ��ن حماي ��ة مالئم ��ة م ��ن العن ��ف ال ��ذي ميك ��ن �أن ُي�س ِّلط ��ه عليهم
مه ِّرب ��و املهاجري ��ن .وال يو ِّف ��ر الربوتوك ��ول �إر�ش ��ادات ب�ش�أن املق�ص ��ود بعبارة "التداب�ي�ر املنا�سبة" للحماية،
وي�ت�رك �أم ��ر تف�س�ي�ر ه ��ذا احلك ��م لل ��دول الأطراف .وت ��دل املمار�سات اجل ِّي ��دة على � َّأن التداب�ي�ر املنا�سبة
املهرب�ي�ن،
ُتق� � َّرر م ��ن خ�ل�ال النظ ��ر يف ماهي ��ة �أ�ش ��كال العن ��ف ال ��ذي ميك ��ن �أن ُي�س َّل ��ط عل ��ى املهاجري ��ن َّ
مي�سه ��ا
والظ ��روف الت ��ي ميك ��ن �أن ين�ش� ��أ فيه ��ا العن ��ف ،واملجتمع ��ات املحلي ��ة والأف ��راد الت ��ي ميك ��ن �أن ّ
املهرب�ي�ن ،وامل ��وارد املتاح ��ة للت�ص � ِّ�دي
العن ��ف ،واالحتياج ��ات اخلا�ص ��ة لفئ ��ات مع ّين ��ة م ��ن املهاجري ��ن َّ
لهذه امل�سائل.
خ�ص�ص برامج معنية مبنع اجلرمية .وينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار لدى
 -116رمبا يكون بع�ض الدول قد َّ
املهربني .وثمة دول �أخرى توفِّر برامج دعم لرعاياها يف
ا�ستحداث هذه الربامج احتمال �إيذاء املهاجرين َّ
اخلارج من خالل �سفاراتها املوجودة يف بلدان املق�صد الرئي�سية .ويف حاالت �أخرى ،يلزم �أن ت�شمل احلماية
تداب�ي�ر ل�ضم ��ان �إمكاني ��ة ح�صول املهاجرين على احلماية اجل�سدية من خالل �أجهزة �إنفاذ القانون .وتبع ًا
لطبيعة احلماية املوفَّرة ،قد يلزم اتخاذ خطوات �إيجابية لإزالة العوائق العملية التي حتول دون احل�صول
على تلك احلماية.
املهربني من العنف تكون هامة ب�صفة خا�صة يف حال كونهم من الن�ساء،
 -117وتدابري حماية املهاجرين َّ
ت�شدد عليه الفقرة  4من املادة  16من بروتوكول تهريب املهاجرين .لذا ،يجب �أن ُيو�ضع يف االعتبار،
ح�سبما ِّ
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لدى �صوغ وتنفيذ ومراجعة � ِّأي تدابري موجودة للحماية من العنف � َّأن املهاجرات امله َّربات مع َّر�ضات للعنف
عل ��ى نح ��و خا� ��ص ،و�أن ُيب ��د�أ مبعاجل ��ة الأعراف و�أمناط ال�سل ��وك التمييزية الأ�صلية الت ��ي ت�سهم يف زيادة
تع ُّر�ض الن�ساء للعنف� ،سواء قبل تهريبهن �أو �أثناء عملية التهريب �أو بعد ذلك يف بلد املق�صد ،حيث تعي�ش
املهاجرة امله َّربة يف املجتمع املحلي �أو يف عهدة دولة املق�صد ب�صفة مهاجرة غري نظامية و�/أو تُعاد �إىل بلد
املن�ش�أ.
 -5م�ساعدة املهاجرين الذين تتع َّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر
املهربني الذين تتع ّر�ض حياتهم �أو
 -118مم ��ا يت�ص ��ل باحل ��ق يف احلي ��اة تقدمي امل�ساعدة �إىل املهاجري ��ن َّ
�سالمتهم للخطر .وتق�ضي الفقرة  3من املادة  16من بروتوكول تهريب املهاجرين ب�أن تق َّدم امل�ساعدة �إىل
املهربني الذين تتع َّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم هدف ًا للتهريب .وتت�ض َّمن هذه
املهاجرين َّ
امل�ساع ��دة توف�ي�ر امل�ساع ��دة الطبي ��ة وال�صحية لهم .والفقرة  3من امل ��ادة  16ال تُن�شئ حقًّا جديداً ،ولكنها
"تق� � ِّرر التزام� � ًا جدي ��د ًا ُيلزم الدول الأطراف بتوفري امل�ساع ��دة الأ�سا�سية للمهاجرين واملقيمني ب�صفة غري
م�شروعة يف احلاالت التي تتعر�ض فيها حياتهم �أو �سالمتهم خلطر ب�سبب جرم مقرر وفقا للربوتوكول")50(.
َّ
وتبع� � ًا لظ ��روف � ِّأي حال ��ة بعينه ��ا ،ق ��د يل ��زم �أن تنط ��وي االعتب ��ارات الرئي�سي ��ة عل ��ى توف�ي�ر
الأم ��ن اجل�س ��دي (م ��ن جان ��ب موظف ��ي �إنف ��اذ القان ��ون ،مث�ل ً�ا)؛ وتي�س�ي�ر احل�ص ��ول عل ��ى الغ ��ذاء
وامل� ��أوى والرعاي ��ة الطبي ��ة ب�ص ��ورة عاجل ��ة؛ وتي�س�ي�ر الو�ص ��ول �إىل اخلدم ��ات القن�صلي ��ة؛ و�إ�س ��داء
امل�شورة القانونية.
 -119وم ��ع � َّأن ح ��ق جمي ��ع الأ�شخا� ��ص ،ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن و�ضعيته ��م كمهاجري ��ن ،يف احل�صول على
الرعاي ��ة الطبي ��ة العاجل ��ة لي� ��س حم� � َّدد ًا بو�ض ��وح ،فيمك ��ن ا�ستقرا�ؤه م ��ن احلق يف احلي ��اة ،املعبرَّ عنه يف
امل ��ادة  6م ��ن العه ��د ال ��دويل للحقوق املدنية وال�سيا�سي ��ة ،واحلق يف ال�صحة ،الوارد يف املادة  12من العهد
الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .وح�سبما الحظته اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،يتعينّ
عل ��ى ال ��دول الأط ��راف يف العه ��د ال ��دويل للحقوق املدني ��ة وال�سيا�سية �أن تكفل عدم تف�س�ي�ر احلق تف�سري ًا
�ض ِّيق� �اً� ،إذ � َّإن حماي ��ة احل ��ق يف احلي ��اة كث�ي�ر ًا م ��ا تتط َّلب اتخاذ ال ��دول الأطراف تداب�ي�ر �إيجابية .وجري ًا
عل ��ى ه ��ذا املنط ��ق ،ي�شتم ��ل التطبي ��ق العملي له ��ذا احلق على �ضمان توف�ي�ر الرعاية الطبي ��ة العاجلة ل ِّأي
�شخ� ��ص (مب ��ن يف ذل ��ك املهاج ��ر امله َّرب) ك ّلم ��ا كان ذلك ال�شخ�ص يف حاجة �إىل تل ��ك الرعاية ،ب�صرف
النظ ��ر ع ��ن و�ضعيت ��ه املتعلق ��ة بالهجرة .فرف�ض تقدمي الرعاية الطبي ��ة العاجلة ،عندما تكون لهذا الرف�ض
عواق ��ب مه � ِّ�ددة للحي ��اة ،ه ��و انته ��اك وا�ضح للحق يف احلي ��اة .ولهذا احلق �صدى خا� ��ص يف �سياق تهريب
املهرب�ي�ن ق ��د تعرت�ضه ��م ال�سلط ��ات بعد �أن يكونوا قد ُح�ش ��روا يف حاويات نقل
املهاجري ��ن ،ل َّأن املهاجري ��ن َّ
بح ��ري مقفل ��ة دون ق ��در كاف م ��ن اله ��واء �أو الغذاء� ،أو بعد �أن قاموا برحل ��ة طويلة وخطرة ،مث ًال .فاحلق
يف تل ّق ��ي � ِّأي رعاي ��ة طبي ��ة عاجل ��ة الزم ��ة للحفاظ عل ��ى احلياة� ،أو لتفادي تع ّر� ��ض ال�صحة ل�ضرر ال ميكن
تن�ص عليه املادة 28
�إ�صالحه ،هو حق يتعينّ توفريه على قدم امل�ساواة مع مواطني الدولة املعنية ،ح�سبما ُّ
م ��ن االتفاقي ��ة الدولي ��ة حلماي ��ة حقوق جميع العمال املهاجرين و�أف ��راد �أُ�سرهم وغريها من �صكوك حقوق
الإن�س ��ان ،مب ��ا فيه ��ا امل ��ادة  25من االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري؛ والفقرة
( )50الأدلة الت�شريعية ،ال�صفحة .365
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 1م ��ن امل ��ادة  12م ��ن العه ��د الدويل للحقوق االقت�صادي ��ة واالجتماعية والثقافية ،والفقرة  1من املادة ،24
واملادت ��ان  25و ،29م ��ن اتفاقي ��ة حق ��وق الطفل؛ واملادة  14من اتفاقية الق�ض ��اء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة.
 -120وح� � ُّق الإن�س ��ان يف ال�صح ��ة تكفل ��ه الفقرة  1م ��ن املادة  12من العهد ال ��دويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،التي تعرتف فيها الدول الأطراف "بحق كل �شخ�ص يف التمتُّع ب�أعلى م�ستوى ممكن
وتو�ضح اللجنة املعنية باحلق ��وق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،يف
م ��ن ال�صح ��ة اجل�سدي ��ة والعقلية"ِّ .
تعليقها العام رقم  ،)2000( 14ب�ش�أن احلق يف التمتُّع ب�أعلى م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغهَّ � ،أن " الدول
ملزم ��ة ...باح�ت�رام احل ��ق يف ال�صح ��ة ع ��ن طريق جملة �أمور من �ضمنها عدم من ��ع �أو تقييد �إتاحة فر�ص
متكافئ ��ة جلمي ��ع الأ�شخا� ��ص مبن فيه ��م ال�سجناء واملحتجزون �أو الأقليات وطالب ��و اللجوء واملهاجرون غري
ال�شرعي�ي�ن للح�ص ��ول عل ��ى اخلدمات ال�صحية الوقائية والعالجية وامل�سكنة؛ واالمتناع عن �إنفاذ ممار�سات
متييزي ��ة ك�سيا�س ��ة عام ��ة للدول ��ة" (الفقرة  )51(.)34وهذا احل ��ق ُمربز يف �إطار العمل الدويل �ضمن �سياق
توفري امل�ساعدة وفق ًا للمعايري الدولية.
 -121وح� � ُّق الإن�س ��ان يف الغ ��ذاء َم�ص ��ون باملادة  11من العهد الدويل للحق ��وق االقت�صادية واالجتماعية.
ويو ِّف ��ر التعلي ��ق الع ��ام رق ��م ( 12لع ��ام  ،)1999ب�ش� ��أن احلق يف الغذاء الكايف ،ال�ص ��ادر عن اللجنة املعنية
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية� ،إر�شادات ب�ش�أن �إحقاق هذا احلق عملياً .وتوفري الغذاء الكايف
يعن ��ي �ضمني� � ًا "تو ُّف ��ر الغ ��ذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبي ��ة االحتياجات التغذوية للأف ��راد وخلو الغذاء من
امل ��واد ال�ض ��ارة وكون ��ه مقب ��وال يف �سياق ثق ��ايف معي" (الفقرة  )52(.)8وهذه احلاج ��ات الغذائية ميكن �أن
تتباي ��ن تبع� � ًا مل ��ا �إذا كان ال�شخ� ��ص املعن ��ي ،على �سبيل املثال ،طف�ل ً�ا �أو امر�أ ًة حام ًال �أو مر�ضع ًة �أو �شخ�ص ًا
م�سنًّا �أو ذا ع ّلة.
 -6االمتثال لاللتزامات الدولية يف ظروف االحتجاز
 -122يتناول هذا الباب من �إطار العمل الدويل ثالثة اعتبارات رئي�سية يف االمتثال للمعايري الدولية يف
ظ ��روف االحتج ��از ،ه ��ي اللجوء �إىل االحتجاز كمالذ �أخ�ي�ر ،ومعايري االحتجاز ،واالعتبارات اخلا�صة فيما
يتعلق بالأفراد امل�ست�ضعفني.
 -123يف املقام الأول ،هناك قرينة افرتا�ضية �ضد االحتجاز ،مفادها �ضرورة �أن ُت�ستك�شَ ف �أو ًال البدائل
تع�سف ًّيا ،بل يجب �أن يكون وفق ًا ملا ير�سيه القانون من
غري االحتجازية .كما � َّأن االحتجاز ال ميكن �أن يكون ُّ
املحتج ��ز يجب �أن يكون على علم ب�سبب احتجازه ومدته ،وقادر ًا على الطعن
�إج ��راءات .كم ��ا � َّأن ال�شخ� ��ص
َ
يف قرار احتجازه.
 -124ويج ��ب �أ َّال يج ��ري االحتج ��از ،حيثم ��ا يحدث� ،إ َّال وفق� � ًا للمعايري الدولية .فوفق� � ًا لربوتوكول تهريب
املهربني مبا للدول والأفراد من حقوق والتزامات وم�س�ؤوليات
املهاجرين ،يجب �أ َّال َمي َّ�س احتجاز()53املهاجرين َّ
�أخرى مبقت�ضى القانون الدويل .ومن َّثم ،يحق جلميع الأفراد الذين ُيحرمون من حريتهم �أن يح�صلوا
( )51انظر الوثيقة  E/C.12/200/4املتاحة يف املوقع التايل. www.unhcr.org/refworld/docid/4538838d0.html :
( )52انظر الوثيقة  E/C.12/1999/5املتاحة يف املوقع التايل. www.unhcr.org/refworld/docid/4538838c11.html :
( )53الفقرة  1من املادة  19من بروتوكول تهريب املهاجرين.
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عل ��ى ع ��دد م ��ن ال�ضمان ��ات القانونية والإجرائية ،مبا فيها ال�ضمان ��ات املب َّينة يف املادة  9من العهد الدويل
للحق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سي ��ة .وهن ��اك ع َّدة مب ��ادئ توجيهية دولية ب�ش�أن معاي�ي�ر االحتجاز ،يرد ذكرها يف
املرفق اخلا�ص باملوارد املرجعية.
 -125وين� ُّ��ص احلك ��م املل ��زم ال ��وارد يف الفقرة  5من املادة  16من بروتوك ��ول تهريب املهاجرين على �أن
تتق َّيد الدولة الطرف ،يف حال احتجازها مهاجر ًا مه َّرباً ،بالتزاماتها التي تق�ضي بها اتفاقية فيينا للعالقات
القن�صلية )54(،حيثما انطبق احلال ،مبا يف ذلك التزامها ب�إطالع ال�شخ�ص املعني ،دون �إبطاء ،على حقه يف
االت�صال باملوظفني القن�صليني .واملادة  36من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية هي التي حتكم التخاطب
املحتجزين.
واالت�صال القن�صلي بالرعايا
َ
 -126ويج ��ب �أي�ض� � ًا �إي�ل�اء االهتم ��ام ل�ضم ��ان �أن ت�أخذ جميع قرارات االحتجاز بع�ي�ن االعتبار ما للن�ساء
والأطف ��ال م ��ن احتياج ��ات خا�صة .فالأطفال ،كقاعدة عام ��ة ،ال ينبغي �أن ُيحتجزوا .و�إذا كان الحتجازهم
م�س� � ِّوغ ا�ستثنائ ��ي (م ��ن �أج ��ل حتديد الهوية ،مث ًال) ف�ل�ا ينبغي ا�ستخدامه �إ َّال كم�ل�اذ �أخري ،ولأق�صر مدة
ممكنة ،ويف بيئة �أو ظروف تنا�سب الأطفال .وترد هذه املبادئ يف املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل)55(.
كما تبينِّ املادتان  31و 29من تلك االتفاقية ما يجب اتخاذه من ترتيبات خا�صة فيما يتعلق ب�أماكن معي�شة
تكون منا�سبة للأطفال وتف�صلهم عن البالغني ،ما مل ُي َر � َّأن م�صالح الطفل الف�ضلى تقت�ضي خالف ذلك.
املهرب�ي�ن الذين هم �أطف ��ال وحمرومون م�ؤقّت ًا من حريته ��م كل ال�ضروريات
وينبغ ��ي �أن تو َّف ��ر للمهاجري ��ن َّ
الأ�سا�سي ��ة ،وكذل ��ك م ��ا يلزم من العالج الطبي واال�ست�شارة النف�ساني ��ة ،حيثما اقت�ضت احلاجة ،والتعليم.
وينبغ ��ي �أن يح ��دث ه ��ذا ،يف احلال ��ة املثلى ،خارج مرافق االحتج ��از ،ت�سهي ًال ملوا�صلة تعليمهم عند الإفراج
عنه ��م .وللأطف ��ال �أي�ض� � ًا حق يف اال�ستجمام واللعب )56(.والنهج الأ�سا�سي يف كل الأحوال املتعلقة بالأطفال
ينبغي �أن يكون هو "الرعاية" ،ال "االحتجاز".
 -127ووفق ًا حلقوق الطفل و�أفراد �أ�سرته ،ال يجوز ف�صل الطفل عن والديه و�أ�سرته �إ َّال �إذا رئي � َّأن هذا
يخ ��دم م�صلحت ��ه الف�ضل ��ى .ويف ح ��ال �إف�ض ��اء االحتج ��از �إىل االنف�صال ،ينبغي �أن يك ��ون مبقدور الوالدين
ي�س ��ر له ��م االت�ص ��ال ب�أطفالهم ،مبا يف ذل ��ك متكني الوالدين
اتخ ��اذ الق ��رارات املتعلق ��ة ب�أطفاله ��م ،و�أن ُي َّ
املحتجزي ��ن م ��ن الو�ص ��ول �إىل الق�ض ��اء ورفع دعاوى ح�ضانة .ويلزم موازن ��ة كل هذه االعتبارات ب�أن ي�ؤخذ
َ
( )54الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
( )55تن� ُّ��ص امل ��ادة  37م ��ن اتفاقي ��ة حق ��وق الطف ��ل عل ��ى ما يلي :تكفل ال ��دول الأطراف�( :أ) �أ َّال يع ّر�ض � ُّأي طف ��ل للتعذيب �أو لغريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وال تفر�ض عقوبة الإعدام �أو ال�سجن مدى احلياة ب�سبب جرائم يرتكبها �أ�شخا�ص
تع�سفية.
تق ّل �أعمارهم عن ثماين ع�شرة �سنة دون وجود �إمكانية للإفراج عنهم؛ (ب) �أ َّال يحرم � ُّأي طفل من حريته ب�صورة غري قانونية �أو ّ
ويج ��ب �أن يج ��ري اعتق ��ال الطف ��ل �أو احتج ��ازه �أو �سجن ��ه وفق ًا للقانون وال يجوز ممار�سته �إ َّال كملج� ��أ �أخري ولأق�صر فرتة زمنية منا�سبة؛ (ج)
يعام ��ل كل طف ��ل حم ��روم م ��ن حريت ��ه ب�إن�سانية واحرتام للكرامة املت� ّأ�صلة يف الإن�سان ،وبطريقة تراعي احتياجات الأ�شخا�ص الذين بلغوا �سنّه.
وبوجه خا�صُ ،يف�صل كل طفل حمروم من حريته عن البالغني ،ما مل يعترب �أن م�صلحة الطفل الف�ضلى تقت�ضي خالف ذلك ،ويكون له احلق
يف البقاء على ات�صال مع �أ�سرته عن طريق املرا�سالت والزيارات� ،إ ّال يف الظروف اال�ستثنائية؛ (د) يكون لكل طفل حمروم من حريته احلق
يف احل�ص ��ول ب�سرع ��ة عل ��ى م�ساع ��دة قانوني ��ة وغريها م ��ن امل�ساعدة املنا�سبة ،ف�ض ًال عن احلق يف الطعن يف �شرعية حرمانه من احلرية �أمام
البت ب�سرعة يف � ِّأي �إجراء ،من هذا القبيل.
حمكمة �أو �سلطة خمت�صة م�ستقلة وحمايدة �أخرى ،ويف �أن يجرى ّ
( )56تق�ضي املادة  31من اتفاقية حقوق الطفل مبا يلي:
" -1تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ،ومزاولة الألعاب و�أن�شطة اال�ستجمام املنا�سبة ل�سنِّه وامل�شاركة بحرية
يف احلياة الثقافية ويف الفنون.
وت�شجع على توفري فر�ص مالئمة ومت�ساوية
" -2حترتم الدول الأطراف وتعزِّ ز حق الطفل يف امل�شاركة الكاملة يف احلياة الثقافية والفنية ِّ
للن�شاط الثقايف والفني واال�ستجمامي و�أن�شطة �أوقات الفراغ".
موجه� � ًا نحو جمموعة وا�سعة من جم ��االت التنمية ،مبا فيها �شخ�صية الطف ��ل ومواهبه وقدراته
كم ��ا تن� ُّ��ص امل ��ادة  29عل ��ى �أن يك ��ون التعلي ��م َّ
العقلية والبدنية.
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بع�ي�ن االعتب ��ار يف الق ��رارات املتعلق ��ة بامل�صلح ��ة الف�ضلى � َّأن وحدة الأ�سرة عادة م ��ا تخدم م�صالح الطفل
الف�ضلى)57(.
 -128ويح � ِّ�دد االئت�ل�اف ال ��دويل ل�ش� ��ؤون االحتج ��از ،يف ورقته املوقفية الوجيزة ب�ش� ��أن معايري االحتجاز،
معاي�ي�ر الحتج ��از الالجئ�ي�ن وطالب ��ي اللج ��وء واملهاجري ��ن ت�ستن ��د �إىل �أح ��كام قانوني ��ة ومعاي�ي�ر ومبادئ
توجيهي ��ة دولي ��ة حم� � ّددة .واملعاي�ي�ر ال ��واردة يف تل ��ك الورقة الوجيزة تتن ��اول على نحو مر َّت ��ب االعتبارات
التالية:
َّ �  -1إن احتجاز الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين هو يف الأ�صل �أمر غري م�ستح�سن.
  -2ينبغي عدم احتجاز الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ،مبن فيهم الالجئون والأطفال واحلوامل والأمهات
املر�ضع ��ات والباق ��ون عل ��ى قيد احلياة مم ��ن تع ّر�ضوا للتعذيب وال�صدم ��ات النف�سية و�ضحايا
االجتار وامل�سنّون واملع ّوقون والأ�شخا�ص ذوو االحتياجات اخلا�صة فيما يتعلق ب�صحتهم البدنية
�أو العقلية.
  -3ينبغ ��ي ع ��دم احتج ��از الأطفال لأ�سباب تتعل ��ق بالهجرة .ويجب �صون م�صاحلهم الف�ضلى وفق ًا
التفاقية حقوق الطفل .وينبغي عدم ف�صل الأطفال ع ّمن يتو ّلون رعايتهم .ويف حال كونهم غري
م�صحوبني ،يجب اتخاذ ترتيبات لرعايتهم.
  -4ينبغ ��ي ع ��دم احتج ��از طالبي اللجوء �أو معاقبتهم ب�سبب ا�ضطرارهم لدخول البلد ب�صورة غري
نظامية �أو بدون وثائق �سليمة .ويجب �أ ّال يحتجزوا مع املجرمني ،و�أن تتاح لهم الفر�صة لطلب
اللجوء وللو�صول �إىل �إجراءات اللجوء.
  -5ينبغي عدم ا�ستخدام االحتجاز �إ ّال كمالذ �أخري .ويجب ،يف حال ا�ستخدامه� ،أن يكون �ضروري ًا
ومتنا�سب� � ًا م ��ع ه ��دف التح ّق ��ق م ��ن الهوية والفح�ص الأمن ��ي� ،أو منع التواري ع ��ن الأنظار� ،أو
االمتثال لأمر بالطرد.
  -6يف حال خ�ضوع ال�شخ�ص لالحتجاز ،يجب البحث �أو ًال عن بدائل .وينبغي للحكومات �أن تنفّذ
بدائل لالحتجاز تكفل �صون حقوق الأفراد وكرامتهم ورفاههم.
  -7ينبغي عدم �إخ�ضاع � ِّأي �شخ�ص الحتجاز غري حم َّدد املدة .وينبغي �أن يكون االحتجاز لأق�صر
مدة ممكنة ،مع جعل مدة االحتجاز خا�ضعة حلدود مع ّينةُ ،يتق َّيد بها تق ُّيد ًا �صارماً.
التع�سفي .ويجب اتخاذ قرارات االحتجاز وفق ًا ل�سيا�سات
  -8ال ينبغي �إخ�ضاع � ِّأي �شخ�ص لالحتجاز ُّ
و�إجراءات من�صفة ،و�إخ�ضاع تلك القرارات ملراجعة ق�ضائية م�ستقلة منتظمة .ويجب �أن يتمتّع
املحتجزون بحق الطعن يف م�شروعية احتجازهم ،و�أن ي�شمل هذا احلق حق اال�ستعانة مب�ست�شار
املحتجز.
قانوين وتخويل املحكمة �صالحية الإفراج عن ال�شخ�ص
َ
( )57امل ��واد  3و 8و 9م ��ن اتفاقي ��ة حق ��وق الطف ��ل؛ �إذ تن� ّ��ص املادة  9على ما يلي" :ت�ضمن الدول الأطراف عدم ف�صل الطفل عن والديه
على كره منهما� ،إ ّال عندما تق ّرر ال�سلطات املخت�صة ،رهن ًا ب�إجراء �إعادة نظر ق�ضائية ،وفق ًا للقوانني والإجراءات املعمول بها� ،أن هذا الف�صل
�ضروري ل�صون م�صالح الطفل الف�ضلى".
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 -9يج ��ب �أن تك ��ون ظ ��روف االحتجاز ممتثلة للمعايري الدني ��ا الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان .ويجب
�إخ�ضاع �أماكن االحتجاز لر�صد م�ستقل منتظم� ،ضمان ًا لتلبية تلك املعايري .وينبغي للدول �أن
ت�صدق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو
ِّ
()58
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،التي توفّر �أ�سا�س ًا قانوني ًا متين ًا لر�صد م�ستقل
ومنتظم لأماكن االحتجاز.
َّ �  -10إن حب� ��س الالجئ�ي�ن يف خميم ��ات مغلق ��ة مي ّثل احتجاز ًا له ��م .وينبغي للحكومات �أن تنظر يف
بدائل تتيح لالجئني حرية احلركة)59(.
 -7االمتثال لاللتزامات الدولية يف حاالت الإعادة
املهربني �إىل بلدانهم الأ�صلية.
 -129من الوا�ضح � َّأن بروتوكول تهريب املهاجرين يرتئي �إعادة املهاجرين َّ
وذلك وا�ضح �أي�ض ًا من االلتزامات الواردة يف الفقرة  1من املادة  16والفقرة  8من املادة  ،18ومن �شرط
الوقاي ��ة ال ��وارد يف الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة � ،19أن ��ه يجب على الدول الأطراف يف الربوتوك ��ول �أن تتكفّل ب�أن
املهربني ممتثلة للقانون الدويل ،وخ�صو�ص ًا
تكون جميع العمليات �أو الإجراءات املتعلقة ب�إعادة املهاجرين َّ
قانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين .كما � َّأن الفقرة  8من املادة  18من الربوتوكول
تن�ص بالتحديد على � َّأن تنفيذ �أحكام املادة  18ال يجوز �أن يخ َّل بااللتزامات املربمة يف �إطار � ِّأي معاهدة
ّ
املهربني .ومن َّثم ،ف� َّإن االمتثال للمعايري الدولية يتط ّلب
�أو اتفاق يحكم ،ك ّلي ًا �أو جزئياً� ،إعادة الأ�شخا�ص َّ
�أخذ كثري من امل�سائل بعني االعتبار لدى �صوغ وتنفيذ ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بالإعادة.
 -130وهذه ال�سيا�سات والربامج اخلا�صة بالإعادة تبلغ جناعتها وا�ستدامتها الق�صوى عندما تُنفَّذ على
نحو �آمن و�إن�ساين َّ
املهربني يف �أوطانهم.
ومنظم ،من �أجل تعظيم فر�ص النجاح يف معاودة �إدماج املهاجرين َّ
و�ضم ��ان تنفي ��ذ عملي ��ات الإع ��ادة على هذا النحو يتط ّلب التما�س تعاون العائدين يف جميع مراحل العملية،
مبا يف مرحلة تخطيط �إعادتهم )60(.ومن �ش�أن امل�ساعدة على معاودة االندماج �أن ت�ساعد على جناح عملية
الإعادة وا�ستدامتها )61(.واتّباع نهوج طويلة الأمد يف �إجناح عمليات الإعادة و�ضمان ا�ستدامتها ميكن �أن
ُيعت�َب�رَ م�ساهم ��ة يف من ��ع تهري ��ب املهاجري ��ن ،ل َّأن الأ�شخا�ص الذين ُيعادون على نح ��و غري م�ستدام �سيظ ّل
لديهم حافز يدفعهم �إىل �أن ُيه َّربوا مر ًة �أخرى من بلدانهم الأ�صلية.
 -131وينبغ ��ي �إعط ��اء الع ��ودة الطوعي ��ة �أف�ضلية على الإعادة الإلزامية .وهذا املبد�أ وارد يف وثيقة جمل�س
�أوروبا املعنونة "( "Twenty Guidelines on Forced Returnع�شرون مبد�أً توجيهي ًا ب�ش�أن الإعادة الإجبارية)،
والتي يرد يف املبد�أ التوجيهي  1منها �أنه "ينبغي للدولة امل�ضيفة �أن تتّخذ تدابري لت�شجيع العودة الطوعية،
التي ينبغي تف�ضيلها على الإعادة الإجبارية .كما ينبغي لها �أن جتري تقييم ًا منتظم ًا ملا نفَّذته من برامج
لهذا الغر�ض و�أن تحُ ِّ�سن تلك الربامج عند ال�ضرورة )62(.ويف حال وجوب تنفيذ الإعادة الإلزامية ،ينبغي
( )58الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2375الرقم .24841
(ِّ )59
لالطالع على الن�ص الكامل ملوقف االئتالف الدويل ل�ش�ؤون االحتجاز ،انظر الورقة املعنونةDetention of refugees, asylum " :
 ،"seekers and migrants: position of the International Detention Coalitionاملتاحة يف املوقع
.http://idcoalition.org/wp-content/uploads/2008/12/idc_posterfinal.pdf
( )60انظ ��ر ،مث�ل�اً  ،وثيق ��ة جمل� ��س �أوروبا املعنون ��ة "�( "Twenty Guidelines on Forced Returnسرتا�سبورغ ،)2005 ،املتاحة يف املوقع
. www.coe.int
(.International Agenda for Migration Management, p. 55 )61
(.Twenty Guidelines on Forced Return )62
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�أن تك ��ون ال�سيا�س ��ات املتعلق ��ة بذلك �شفّاف ��ة و�إن�سانية ومن�صفة ،و�أن تجُ رى عمليات الإعادة ب�أمان وكرامة.
وال ينبغي �أبد ًا �إجبار الأ�شخا�ص على العودة �إىل ظروف حمفوفة باخلطر ،وينبغي �أن تكون جميع عمليات
الإع ��ادة الإلزامي ��ة متوافق ��ة م ��ع معاي�ي�ر القانون الدويل .كما ينبغي تنفيذ تل ��ك العمليات مبعرفة وموافقة
تا َّمت�ي�ن م ��ن جان ��ب البل ��د الأ�صلي ،وذلك من خ�ل�ال تدابري مثل �إبرام اتفاقات ثنائي ��ة ومتع ّددة الأطراف
بهذا ال�ش�أن)63(.
 -132وال يج ��وز ط ��رد غ�ي�ر املواطن �إ َّال �إىل بلد يقب ��ل ا�ستقباله ،ويتعينَّ ال�سماح لذلك ال�شخ�ص باملغادرة
()64
املهربني على املغادرة كجماعة (ما ُيع َرف بـ "الطرد
�إىل ذل ��ك البل ��د .والتداب�ي�ر الت ��ي تجُ رب املهاجرين َّ
اجلماع ��ي") ه ��ي تداب�ي�ر حمظ ��ورة� ،إ ّال �إذا كان ق ��د ُنظر ب�صورة معقول ��ة ومو�ضوعية يف حالة كل فرد من
�أف ��راد املجموع ��ة عل ��ى ح ��دة )65(.وقد رئ ��ي � َّأن عمليات الطرد اجلماعية تُخال ��ف القانون الإقليمي حلقوق
التع�سفية ،الذي يتناوله املبد�أ
الإن�سان )66(.واحلظر املفرو�ض على الطرد اجلماعي هو مبثابة حظر الإعادة ُّ
وين�ص هذا
التوجيهي  2الوارد يف وثيقة جمل�س �أوروبا املعنونة "ُّ ."Twenty Guidelines on Forced Return
مرعي يخ�ضع للمراجعة،
املبد�أ التوجيهي على �أن ُيتّخذ � ُّأي قرار ب�إعادة املهاجر امله َّرب وفق ًا لإجراء قانوين
ٍّ
للتع�سف يف عملية اتخاذ القرارات ،وهذا بدوره �أمر �أ�سا�سي ل�ضمان عدم التمييز يف التمتّع بحقوق
تفادي ًا ّ
()67
ويدعم املبد�أ التوجيهي  3هذه االعتبارات �إذ ي�ضيف � َّأن � َّأي قرار بالطرد يجب �أن يكون قائم ًا
الإن�سان.
ِّ
على فح�ص معقول ومو�ضوعي للوقائع اخلا�صة بحالة كل �شخ�ص ،ال من خالل عمليات طرد جماعية)68(.
 -133وثم ��ة مب ��د�أ �أ�سا�س ��ي يف تنفي ��ذ �سيا�سات الإعادة ،هو �أ َّال تُخ َّل مببد�أ عدم الإعادة ق�سراً .وهذا يعني
� َّأن � َّأي قرار ب�إعادة املهاجر امله َّرب يجب �أن ي�أخذ يف االعتبار � َّأي مطالبات باحلماية الدولية وما �إذا كان
من �ش�أن الإعادة املقرتحة �أن تنتهك احلقوق الإن�سانية لل�شخ�ص املعني (وخ�صو�ص ًا حقه يف احلياة وحقه
يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة)� ،أو �أن
تُعر�ض ال�شخ�ص املعني للقمع .وهذه االعتبارات �أ�سا�سية لتفادي الإخالل مببد�أ عدم الإعادة ق�سراً)69(.
ِّ
 -134وللح�صول على مزيد من املعلومات عن النهوج املالئمة يف تنفيذ �سيا�سات وبرامج الإعادةُ ،يرجع
�إىل وثيق ��ة جمل� ��س �أوروب ��ا املعنون ��ة " "Twenty Guidelines on Forced Returnوالقان ��ون النموذجي ملكافحة
باملخدرات واجلرمية.
تهريب املهاجرين )70(،ال�صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
 -8االمتثال لاللتزامات الدولية يف جمال مراقبة احلدود
 -135ت�ش � ِّ�دد الفق ��رة  1م ��ن املادة  11م ��ن بروتوكول تهريب املهاجرين على �أن تُع َّزز ال�ضوابط احلدودية
الرامي ��ة �إىل من ��ع تهري ��ب املهاجري ��ن وك�شف ��ه "دون الإخ�ل�ال بالتع ّهدات الدولية فيم ��ا يتعلق بحرية حركة
النا�س" .وتق�ضي الفقرة  2من املادة  11من الربوتوكول ب�أن ت�أخذ تدابري مراقبة احلدود �سائر االلتزامات
(.International Agenda for Migration Management, pp. 55-56 )63
( )64حقوق غري املواطنني ،ال�صفحة .19
( )65املرجع نف�سه ،الإحالة �إىل املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان ،ق�ضية كونكا �ضد بلجيكا.
( )66املرجع نف�سه.
(.Twenty Guidelines on Forced Return )67
( )68املرجع نف�سه.
( ،Twenty Guidelines on Forced Return )69انظر "."Guideline 2
باملخدرات واجلرمية .قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين (نيويورك[[ .)2010 ،متاح يف املوقع
( )70مكتب الأمم املتحدة املعني
ِّ
]] .http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdf
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الدولي ��ة للدول ��ة الط ��رف املعني ��ة ،مبا فيها اتفاقية  1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني وبروتوكول  1967امللحق
به ��ا .واالمتث ��ال للمعاي�ي�ر الدولي ��ة يعني �أ َّال تكون �إجراءات اخل ��روج والدخول متييزية فيما يتعلق بالعرق �أو
تن�ص الفقرة  3من امل ��ادة  11على �أن تُر�سى الأحكام
الديان ��ة �أو اجلن� ��س �أو الإعاق ��ة .وعل ��ى نح ��و مماثلُّ ،
اخلا�صة بالناقلني "عند االقت�ضاء ،ودون الإخالل باالتفاقيات الدولية املنطبقة".
متح�س�سة للحماية" .وهي نظم
 -136وتدعو مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �إىل ا�ستخدام نظم " ِّ
ت�أخذ بعني االعتبار احتياجات احلماية وواجب الدول يف احرتام التزاماتها مبقت�ضى القانون الدويل حلقوق
املتح�س�سة للحماية
الإن�سان وقانون الالجئني الدويل ،مبا يف ذلك مبد�أ عدم الإعادة ق�سراً .ونظم الدخول
ِّ
تع�سفي ًا و�أن تتيح تلك التدابري التع ُّرف على طالبي اللجوء
تكفل �أ ّال تُط َّبق تدابري املراقبة امل�شروعة تطبيق ًا ُّ
ُي�سر و�صول �أولئك الأ�شخا�ص �إىل �إقليم ميكن فيه
و�سائر الفئات ذات االحتياجات اخلا�صة من احلماية وت ِّ
()71
تقيي ��م احتياجاته ��م تقييم� � ًا �سليم� � ًا وتلبيته ��ا على النحو املنا�سب .ومن ث � َّ�م ،يتعينَّ على جميع املوظفني
الذي ��ن يتعامل ��ون م ��ع ه ��ذه النظم �أن ي�أخذوا يف احل�سبان االلتزامات اخلا�صة بحقوق الإن�سان واالعتبارات
الإن�ساني ��ة ،مب ��ا فيه ��ا ح ��ق جميع الأ�شخا� ��ص يف مغادرة � ِّأي بلد ،مبا يف ذلك بلدهم؛ وحق جميع الأ�شخا�ص
يف طلب اللجوء وغريه من تدابري احلماية الدولية.
املهربني يف البحر وم�ساعدتهم
 -9حماية املهاجرين َّ
 -137ترجع �أ�صول الف�صل املتعلق بتهريب املهاجرين عن طريق البحر ،من بروتوكول تهريب املهاجرين،
املنظمة البحرية
�إىل حماوالت ُبذلت لتعزيز �سالمة املهاجرين .وقد جاء يف التعميم اال�ست�شاري ال�صادر عن َّ
الدولي ��ة بتاري ��خ  12حزيران/يوني ��ه  ،2001والذي يتناول "التدابري امل�ؤقَّتة ملكافحة املمار�سات غري امل�أمونة
املرتبط ��ة باالجت ��ار باملهاجري ��ن �أو نقله ��م عن طريق البحر"� ،أنه ينبغي للدول �أن تتّخذ خطوات ،تتوافق مع
القانون�ي�ن ال ��دويل والداخل ��ي ،للتخ ّل�ص م ��ن املمار�سات غري امل�أمونة املرتبطة بنق ��ل املهاجرين عن طريق
البحر؛ وقد ج�سدت �أحكام هذا التعميم ذات ال�صلة يف بروتوكول تهريب املهاجرين)72(.
ُ ِّ
 -138ويف � ِّأي حال ��ة تك ��ون فيه ��ا احلي ��اة عر�ضة للخط ��ر يف البحر ،يكون الواجب الأول هو معاجلة م�س�ألة
ال�سالم ��ة و� ِّأي خط ��ر عل ��ى احلي ��اة .وينبغ ��ي جعل املوظفني على وعي ب� َّأن تنفيذ عملية الإنقاذ هو الأهم وله
�أولوي ��ة عل ��ى ال�شواغ ��ل الأخ ��رى ،مبا فيه ��ا الأهداف املتعلقة ب�إنفاذ القانون .وم ��ن املهم �أن يكون املوظفون
عل ��ى وع ��ي ب�أن ��ه يف � ِّأي حال ��ة تتواف ��ر فيها �شواه ��د على وجود ا�ستغاثة يف البحر ،ينبغ ��ي �أن ُيجرى الإنقاذ
ويتج�س ��د االلت ��زام ب�صون احلياة يف البح ��ر يف ال�صياغة
حت ��ى �إذا مل يك ��ن هن ��اك � ُّأي �ش ��ك يف التهري ��ب.
ّ
تن�ص على �أ ّال تتخذ
اللغوي ��ة امل�ستخدم ��ة يف الفق ��رة  5م ��ن امل ��ادة  8من بروتوكول تهريب املهاجري ��ن ،التي ّ
الدول ��ة الط ��رف � َّأي تداب�ي�ر �إ�ضافي ��ة دون �إذن �صري ��ح م ��ن دول ��ة ال َع َل ��م" ،با�ستثن ��اء التداب�ي�ر ال�ضرورية
لإزال ��ة خط ��ر و�شي ��ك عل ��ى حي ��اة الأ�شخا�ص �أو التدابري املنبثق ��ة من اتفاقات ثنائي ��ة �أو متع ّددة الأطراف
تت�صل باملو�ضوع".
("Protection-sensitive entry systems", Refugee Protection and Mixed Migration: The 10-Point Plan in Action, )71
chap. 3. Available from the website of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (www.unhcr.org).
]] .[[www.unhcr.org/4d52864b9.html
( )72املنظمة البحرية الدولية“Interim measures for combating unsafe practices associated with the trafficking or transport ،

َّ

of migrants by sea” (MSC/Circ.896/Rev.1). Available from [[ http://www.imo.org/OurWork/Facilitation/IllegalMigrants/
]] .Documents/MSC.1-Circ.896-REV1.pdf
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 -139وواجب ربابنة ال�سفن يف تقدمي امل�ساعدة للم�ستغيثني يف البحر هو تقليد بحري قدمي العهد وواجب
تن�ص اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار على �أن "تُطا ِلب كل دولة طرف
يق�ضي به القانون الدويل� .إذ ُّ
ر َّب ��ان ال�سفين ��ة الت ��ي ترف ��ع َع َلمه ��ا ب�أن يقوم ،قدر و�سعه دون تعري�ض ال�سفين ��ة �أو طاقمها �أو ركَّابها خلطر
التوجه بكل
ِّ
جدي ،مبا يلي�( :أ) تقدمي امل�ساعدة ل ِّأي �شخ�ص ُوجد يف البحار مع َّر�ض ًا خلطر ال�ضياع؛ (ب) ُّ
ُ
ما ميكن من ال�سرعة لإنقاذ � ِّأي �أ�شخا�ص يف حالة ا�ستغاثة �إذا �أخطر بحاجتهم �إىل امل�ساعدة ويف حدود ما
يكون هذا العمل متوقَّع ًا منه ب�صورة معقولة" (الفقرة  1من املادة  .)98وواجب تقدمي امل�ساعدة ال يقت�صر
على �أعايل البحار ،بل ينطبق يف مناطق بحرية �أخرى ،مثل املنطقة االقت�صادية احل�صرية .كما � َّأن واجب
تقدمي امل�ساعدة �إىل امل�ستغيثني يف البحر مك َّر�س �أي�ض ًا يف اتفاقيات �أخرى ،منها االتفاقية الدولية ل�سالمة
الأرواح يف البحر لعام  .1974ومبقت�ضى االتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر لعام  ،1979يقع على
الدول الأطراف واجب "�ضمان تقدمي امل�ساعدة �إىل � ِّأي �شخ�ص م�ستغيث يف البحر  ...ب�صرف النظر عن
جن�سي ��ة ذل ��ك ال�شخ� ��ص �أو و�ضعيت ��ه �أو املالب�سات التي ُعرث فيها علي ��ه" )73(،و"تزويد امل�ستغيثني يف البحر
باالحتياجات الطبية الأولية �أو غريها من االحتياجات وتو�صيلهم �إىل مكان �آمن")74(.
 -140وتدعو اال�ستنتاجات والتو�صيات ال�صادرة عن االجتماعات واجتماعات املائدة امل�ستديرة للخرباء،
التي عقدتها مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني� ،صراح ًة �إىل اتِّباع نهج قائم على احلقوق �إزاء الإنقاذ
يف البحر� ،إذ ورد فيها ما يلي" :حقوق الإن�سان ومبادئ قانون الالجئني نقطة مرجعية هامة ُي�ستند �إليها
يف التعام ��ل م ��ع ح ��االت الإنق ��اذ يف عر�ض البحر" )75(.كما جاء يف تلك اال�ستنتاجات � َّأن "�إنقاذ الأ�شخا�ص
املع َّر�ضني للخطر يف عر�ض البحر لي�س جم َّرد التزام يمُ ليه القانون الدويل للبحار ،بل هو �ضرورة �إن�سانية
�أي�ضا ،بغ�ض النظر عن هوية ه�ؤالء الأ�شخا�ص �أو الأ�سباب التي دفعتهم �إىل االنتقال" .وتُو�ضح الفقرة 47
تن�ص على �أنه يجب �أ َّال يكون
املهربني� ،إذ ُّ
من تلك اال�ستنتاجات � َّأن تلك املبادئ تن�سحب على الأ�شخا�ص َّ
للتداب�ي�ر "الرامي ��ة �إىل مكافح ��ة تهري ��ب الأ�شخا� ��ص واالجتار بهم �أثر �سلبي على حق ��وق الإن�سان اخلا�صة
ال تقو�ض امل�س�ؤوليات الدولية اخلا�صة بحماية الالجئني")76(.
مت�س بكرامتهم ،ويجب �أ َّ ِّ
بالأفراد ،ويجب �أ َّال َّ
 -141ويف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة� ،أول ��ت اجلمعي ��ة العامة اهتمام ًا �أكرب للم�سائ ��ل املتعلقة مبعاملة الأ�شخا�ص
املنقَذي ��ن يف البح ��ر .فف ��ي قراراه ��ا  ،71/64املعت َمد يف  4كان ��ون الأول/دي�سمرب  ،2009اعرتفت اجلمعية
املنظمة عرب الوطنية يه ّدد اال�ستخدامات امل�شروعة للمحيطات ويع ِّر�ض
العامة ب� َّأن بع�ض الأن�شطة الإجرامية َّ
حياة النا�س يف البحر للخطر ،و�شجعت على تدعيم التعاون للت�صدي لها)77(.
ِّ
َّ
 -142ويف �أيار/ماي ��و  ،2004اعتم ��دت جلن ��ة الأمان البحري تعديالت لإطار قانون البحار الدويل املتعلق
مبعاملة الأ�شخا�ص املنقَذين يف البحر .وتت�ض ّمن تلك التعديالت ،التي بد�أ نفاذها يف  1متوز/يوليه ،2006
�إر�س ��اء واج ��ب تق ��دمي امل�ساع ��دة ب�ص ��رف النظر عن جن�سية امل�ستغيثني �أو و�ضعيته ��م ،كما تُلزم الدول ب�أن
تن�سق وتتعاون مع ًا للم�ساعدة على �إي�صال الأ�شخا�ص املنقَذين يف البحر �إىل مكان �آمن )78(.ولدى �إعداد
ِّ
ِ
املنظمة البحرية الدولية ومف َّو�ضية الأمم
إعدادها
�
يف
ا�شرتكت
التي
ا�سة
ر
بالك
ا
أي�ض
�
د
�ش
العمل،
إطار
�
ً
ا�سترُ
َّ
ّ
( )73االتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر ،الف�صل .10-1-2
( )74املرجع نف�سه ،الف�صل .2-3-1
( )75تقري ��ر مف َّو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة ل�ش� ��ؤون الالجئني عن معاملة الأ�شخا� ��ص الذين يت ُّم �إنقاذهم يف البحر :اال�ستنتاجات والتو�صيات
املنبثقة عن االجتماعات واجتماعات املائدة امل�ستديرة للخرباء التي عقدتها مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني م�ؤخّ ر ًا (،)A/AC.259/17
الفقرتان  8و.9
( )76املرجع نف�سه ،الفقرة .47
الت�صدي لتهريب املهاجرين عن طريق البحر)،
( )77ملزي ��د م ��ن املعلوم ��ات يف ه ��ذا ال�ش� ��أن ،انظر اجلدول  ،4الباب زاي (التعاون على
ِّ
الوارد �أدناه.
( )78يتوافر مزيد من املعلومات يف املوقع . www.imo.org/Facilitation/mainframe.asp?topic_id=398
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املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،واملعنونة "الإنقاذ يف البحر :دليل للمبادئ التوجيهية واملمار�سات املنطبقة على
املهاجري ��ن والالجئ�ي�ن" ،والت ��ي تو ِّف ��ر �إر�شادات ب�ش� ��أن الأحكام القانونية والإج ��راءات العملية ذات ال�صلة
ل�ضمان �سرعة �إنزال الأ�شخا�ص الناجني يف عمليات الإنقاذ ،والتدابري الالزمة لتلبية احتياجاتهم اخلا�صة.
 -143و�أ�ص ��درت اللجن ��ة التنفيذية لربنامج مفو� ��ض الأمم املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون الالجئني ا�ستنتاج ًا ب�ش�أن
�ضمانات احلماية يف �إطار تدابري اعرتا�ض الأ�شخا�ص )79(.وهذا اال�ستنتاج ميكن �أن يو ِّفر �إر�شادات مفيدة لدى
�صوغ املمار�سات الوطنية فيما يتعلق بعمليات االعرتا�ض .فعلى �سبيل املثال ،تو�صي اللجنة التنفيذية مبا يلي:
• �أن تتح َّم ��ل الدول ��ة الت ��ي يجري االعرتا�ض يف �إقليمه ��ا املتمتع بال�سيادة� ،أو يف مياهها الإقليمية،
امل�س�ؤولية الأوىل عن تلبية � ِّأي احتياجات من احلماية للأ�شخا�ص الذين يت ُّم اعرتا�ضهم.
• �أن تُراع ��ي تداب�ي�ر االعرتا� ��ض الف ��رق الأ�سا�س ��ي ،مبوجب القانون الدويل ،ب�ي�ن الذين يلتم�سون
احلماي ��ة الدولي ��ة �أو يحتاج ��ون �إليه ��ا والذين ي�ستطيعون اللجوء �إىل حماية البلدان التي يحملون
جن�سيتها �أو بلدان �أخرى.
• �أ َّال تف�ضي تدابري االعرتا�ض �إىل حرمان ملتم�سي اللجوء والالجئني من احلماية الدولية� ،أو �إىل
�إعادة الذين يحتاجون �إىل احلماية الدولية ،ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة� ،إىل حدود �أقاليم
حيث ميكن �أن تتع ّر�ض حياتهم �أو ح ّريتهم للتهديد ل ِّأي �سبب من الأ�سباب املن�صو�ص عليها يف
االتفاقي ��ة� )80(،أو حي ��ث تك ��ون لدى ال�شخ� ��ص م ِّربرات �أخرى ت� ِّؤهله للحماية على �أ�سا�س القانون
ممن تبينَّ �أنَّهم بحاجة �إىل حماية دولية ،من
الدويل .وينبغي �أن يتم َّكن الأ�شخا�ص املعرتَ�ضون َّ
ت�سوية �أو�ضاعهم ب�صورة دائمة.
• �أن ُي�سا َرع �إىل �إعادة الأ�شخا�ص املعرتَ�ضني الذين ال يلتم�سون احلماية الدولية� ،أو الذين ي�ص ّرون
على �أنهم لي�سوا يف حاجة �إىل حماية دولية� ،إىل بلدانهم الأ�صلية �أو �إىل بلد �آخر يحملون جن�سيته
�أو يتمتّعون بحق الإقامة الدائمة فيه.
م�ستخدمو
• �أن يتلقَّى جميع الأ�شخا�ص الذين ينفِّذون تدابري االعرتا�ض ،مبن فيهم موظفو � ِّأي دولة �أو
َ
متخ�ص�ص ًا ي�شمل الو�سائل املتاحة لتوجيه الأ�شخا�ص املعرتَ�ضني الذين
� ِّأي كي ��ان جت ��اري ،تدريب� � ًا
ِّ
ُيعرِ ب ��ون ع ��ن حاجته ��م �إىل احلماي ��ة الدولي ��ة �إىل ال�سلطات املخت�ص ��ة يف الدولة التي حدث فيها
االعرتا�ض� ،أو �إىل مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني حيثما كان ذلك منا�سباً)81(.
َّ
 -144وينبغي قراءة جداول �إطار العمل الدويل ،مقرتن ًة باالعتبارات الواردة �أعاله ،لدى �صوغ ال�سيا�سات
الت�صدي لتهريب املهاجرين عن طريق البحر.
الرامية �إىل
ِّ
املهربني
 -10حماية الالجئني �أو طالبي اللجوء َّ
 -145تتبع املادة  3من بروتوكول تهريب املهاجرين نهج ًا وا�سع ًا �إزاء مفهوم "املهاجر" ،ي�شمل التح ُّركات
الطوعية وغري الطوعية .بيد �أنه يجب التمييز بني املهاجرين ،املتعا َرف على �أنهم �أ�شخا�ص يتح َّركون طوعاً،
والالجئ�ي�ن الذي ��ن لي�س ��وا كذل ��ك كما قد ال يكون لديهم خيار �آخر �سوى اال�ستعانة بامله ِّربني لكي ُيفلتوا من
( )79الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة الثامنة واخلم�سون ،امللحق رقم � 12ألف ( ،)A/58/12/Add.1الف�صل الثالث ،الباب دال.
[[متاحة يف املوقع .]] www.unhcr.org/refworld/type,EXCONC,,,3f93b2894,0.html
( )80االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني.
( )81املرجع نف�سه.
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القمع .فالالجئون يتم َّتعون مبقت�ضى القانون الدويل ،وخ�صو�ص ًا مبقت�ضى االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني
لعام  ،1951بحقوق مع َّينة معرتَف بها يف الفقرة  1من املادة  19من بروتوكول تهريب املهاجرين .ويتعينَّ
�أخذ هذه العنا�صر بعني االعتبار عند النظر يف تف�سري ذلك الربوتوكول وتنفيذه.
 -146ويف واق ��ع الأم ��ر ،ت َّت�س ��م حت� � ُّركات الالجئ�ي�ن وطالب ��ي اللج ��وء ب�أنه ��ا غ�ي�ر نظامي ��ة� ،إذ يلج� ��ؤون
�إىل اال�ستعان ��ة بخدم ��ات �شب ��كات تهري ��ب املهاجري ��ن لأن ��ه لي� ��س مبقدوره ��م احل�صول عل ��ى الوثائق التي
يحتاج ��ون �إليه ��ا لك ��ي ي�ساف ��روا عل ��ى نح ��و م�أذون ب ��ه .وقد تك ��ون له� ��ؤالء الأ�شخا�ص مطالب ��ات م�شروعة
باحلماي ��ة الدولي ��ة ،مبقت�ض ��ى االتفاقي ��ة اخلا�ص ��ة بو�ضع الالجئ�ي�ن لعام � 1951أو القان ��ون الدويل حلقوق
الإن�سان ،مث ًال.
 -147وكان ق ��د ُذك ��ر يف مو�ض ��ع �آخ ��ر � َّأن الأ�شخا� ��ص الذي ��ن ُه ِّرب ��وا يتم َّتع ��ون باحل ��ق يف احلماي ��ة م ��ن
الإع ��ادة الق�سري ��ة ،وه ��ذا ي�شم ��ل احلماي ��ة من الرتحيل �إىل بلد قد يتع ّر�ضون في ��ه للقمع �أو التع ّدي .وعدم
الإع ��ادة ق�س ��ر ًا يعت�ب�ره الكث�ي�رون �أحد مبادئ القانون الدويل الع ��ريف .وهذا املبد�أ مك َّر�س يف الفقرة  1من
امل ��ادة  33م ��ن االتفاقي ��ة اخلا�ص ��ة بو�ض ��ع الالجئ�ي�ن ،التي تن� ُّ��ص على �أنه "ال يجوز لأية دول ��ة متعاقدة �أن
تط ��رد الجئ� � ًا �أو ت ��ر َّده ("ق�س ��ر ًا") ب� �� ِّأي �ص ��ورة من ال�ص ��ور �إىل حدود الأقاليم التي تك ��ون حياته �أو ح ِّريته
مه َّددت�ي�ن فيه ��ا ب�سب ��ب عرق ��ه �أو دين ��ه �أو جن�سيت ��ه �أو انتمائ ��ه �إىل فئ ��ة اجتماعي ��ة مع َّين ��ة �أو ب�سبب �آرائه
ال�سيا�سية".
جم�سد �أي�ض ًا يف قانون حقوق الإن�سان ،وهو يحظر �إعادة � ِّأي �شخ�ص
 -148ومبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا هو َّ
�إىل مكان يحتمل �أن يتع ّر�ض فيه حق ًا للتعذيب �أو ملعاملة ال�إن�سانية �أو مهينة �أو غري ذلك من �أ�شكال الأذى
ال ��ذي يتع� �ذّر �إ�صالح ��ه .فعل ��ى �سبي ��ل املثال ،حتظر الفقرة  1م ��ن املادة  3من اتفاقي ��ة مناه�ضة التعذيب
وغ�ي�ره م ��ن �ض ��روب املعامل ��ة �أو العقوبة القا�سي ��ة �أو الال�إن�سانية �أو املهينة �إعادة ال�شخ�ص �إىل مكان ميكن
يتم�سك بهذا املبد�أ كل من املادة  7من العهد
�أن يتع َّر�ض فيه للتعذيب �أو ملعاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية .كما َّ
ال ��دويل اخلا� ��ص باحلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سية والفقرة (�أ) من املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل و�أحكام
القان ��ون ال ��دويل الع ��ريف .وااللتزامات املتعلقة بعدم الإعادة ق�س ��ر ًا املنبثقة من تلك املعاهدات ت�سري على
جميع الأ�شخا�ص (�أو ،يف حالة اتفاقية حقوق الطفل ،على جميع الأ�شخا�ص الذين يندرجون �ضمن تعريف
"الطفل") ،ب�صرف النظر ع ّما �إذا كانوا طالبي جلوء �أم الجئني )82(.وعلى نحو م�شابه ،ذكرت اللجنة املعنية
بحقوق الطفل ،يف تعليقها العام رقم  )2005( 6ب�ش�أن معاملة الأطفال غري امل�صحوبني �أو املف�صولني عن
�أ�سرهم خارج بلدانهم الأ�صلية� ،أنه ال يجوز للدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل �أن يعيدوا الطفل �إىل
بل ��د توج ��د �أ�سب ��اب وجيه ��ة لالعتقاد ب� َّأن فيه خطر ًا حقيقي� � ًا بتع ّر�ض الطفل لأذى ال ميكن �إ�صالحه ،وهذا
ي�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،الأ�سباب املرت�آة يف املادتني ( 6احلق يف احلياة) و( 37احلق يف عدم
التع ّر� ��ض للتعذي ��ب �أو غ�ي�ره م ��ن �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واحلق يف �أ ّال
يحرم تع�سفي ًا من حريته) من االتفاقية)83(.
ِّ
ُّ
( )82انظر �أي�ض ًا اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،التعليق العام رقم  )1992( 20على املادة  7ب�ش�أن حظر التعذيب �أو غريه من �ضروب
املعامل ��ة �أو العقوب ��ة القا�سي ��ة �أو الال�إن�ساني ��ة �أو املهين ��ة" :يجب على الدول الأط ��راف �أ ّال تُع ِّر�ض الأ�شخا�ص خلطر التعذيب �أو ملعاملة �أو عقوبة
قا�سي ��ة �أو ال�إن�ساني ��ة �أو مهين ��ة عن ��د عودته ��م �إىل بل ��د �آخ ��ر عل ��ى �سبيل الت�سليم �أو الط ��رد �أو الإعادة الق�سرية" (الفق ��رة  9من الوثيقة HRI/
)GEN/1/Rev.7؛ والتعليق العام رقم  )2004( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض على الدول الأطراف يف العهد (الفقرة 12
م ��ن الوثيق ��ة (HRI/GEN/1/Rev.7؛ والتعليق ��ات العامة للجنة املعنية بحقوق الإن�سان متاحة يف املوقع http://www.icrc.org/eng/assets/files/
.other/icrc_002_1011.pdf
( )83الوثائق الر�سمية للجمعية العامة ،الدورة احلادية وال�ستون ،امللحق رقم  41والت�صويب ( A/61/41و ،)Corr.1املرفق الثاين ،الفقرة
27؛ التعليقات العامة للجنة املعنية بحقوق الطفل متاحة يف املوقع .http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/crc.html
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 -149وم ��ن �أج ��ل �ص ��ون مب ��د�أ ع ��دم الإع ��ادة ق�س ��ر ًا واحرتام ��هُ ،تل ��زم ال ��دول باعتم ��اد وتنفي ��ذ
املهرب�ي�ن الذي ��ن ه ��م الجئ ��ون� ،أو
ت�شريع ��ات و�آلي ��ات �أخ ��رى ل�ضم ��ان ع ��دم �إخ�ض ��اع الأ�شخا� ��ص َّ
الذي ��ن يواجه ��ون خط ��ر التع ّر� ��ض للتعذي ��ب �أو للمعامل ��ة القا�سي ��ة �أو الال�إن�ساني ��ة ،للإع ��ادة الق�سري ��ة
ول�ضم ��ان �أ ّال تف�ض ��ي � ُّأي تداب�ي�ر �أخ ��رى تتخ ��ذ لتنفي ��ذ بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن �إىل الإخ�ل�ال
بهذا املبد�أ)84(.
 -150ويبينِّ جدول الأعمال ب�ش�أن احلماية ،ال�صادر عن مف َّو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،العالقة
والتم�سك باحلماية الدولي ��ة لالجئني .فالهدف  2يف
التعا�ضدي ��ة القائم ��ة ب�ي�ن مكافحة تهري ��ب املهاجرين
ُّ
ج ��دول الأعم ��ال ه ��ذا ه ��و حماي ��ة الالجئني يف �إط ��ار حركات الهج ��رة الأو�سع ،و�أحد الأغرا� ��ض الرئي�سية
له ��ذا اله ��دف ه ��و تعزي ��ز اجله ��ود الدولي ��ة ملكافح ��ة التهري ��ب .وتت�ض ّمن الإج ��راءات الت ��ي ت�صاحب هذا
املنظمة والربوتوكوالت املك ِّملة له ��ا ،و�ضمان �أن تكون
التدب�ي�ر النظ ��ر يف االن�ضم ��ام �إىل اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
�إج ��راءات اللج ��وء مفتوح ��ة �أم ��ام الأ�شخا�ص الذين كانوا هدف ًا لذلك ال�سل ��وك ،ون�شر اجلزاءات املفرو�ضة
على املهربني)85(.
َّ
املهربني الذين هم �ضحايا للجرائم
  -11حماية املهاجرين َّ
(مبا فيها جرائم االجتار بالأ�شخا�ص) �أو �شهود عليها
حد
 -151مبا � َّأن املهاجر امله َّرب عاد ًة ما يكون موافق ًا على تهريبه ،فهو لي�س �ضحي ًة جلرم التهريب يف ِّ
�ستخدم العنف �ضد
ذات ��ه .ولكن ��ه ق ��د يق ��ع �ضحي ًة جلرائم �أخرى يف �سي ��اق تهريبه .فعلى �سبيل املثال ،قد ُي َ
املهربني قد ي�سحبون موافقتهم
املهربني .كما � َّأن املهاجرين َّ
املهاجر �أو قد تتع َّر�ض حياته للخطر على �أيدي َّ
على تهريبهم� ،إذا ما ر�أوا � َّأن ظروف النقل �شديدة اخلطر مث ًال ،ولكنهم ُيجربون بعد ذلك على موا�صلة
عملية التهريب .واملهاجرون امله َّربون ميكن �أن ي�صبحوا �ضحايا لالعتداء اجل�سدي �أو للعنف اجلن�سي على
املهربني ،وقد يقع �آخرون �ضحي ًة لالجتار بالب�شر.
�أيدي َّ
مت�س املهاجرين،
 -152ويل ��زم تعزي ��ز اجله ��ود ملكافح ��ة تهريب املهاجري ��ن و�سائر �أ�شكال الإجرام الت ��ي ّ
ولتوف�ي�ر الدع ��م للمهاجري ��ن الذي ��ن �أ�صبحوا �ضحايا للجرمية )86(.وواجب العم ��ل على ا�ستبانة املهاجرين
املهربني الذين هم عر�ضة للإيذاء وا�ضح يف بروتوكول تهريب املهاجرين ذاته .فوفق ًا للفقرة  2من املادة
َّ
 16م ��ن الربوتوك ��ول ،تك ��ون ال ��دول الأط ��راف قد وافقت على اتخاذ ما يلزم م ��ن تدابري لتزويد املهاجرين
املهرب�ي�ن باحلماي ��ة املنا�سب ��ة م ��ن العنف الذي ق ��د ُي�س َّلط عليهم� ،سواء �أكانوا �أف ��راد ًا �أم جماعات ،ب�سبب
َّ
تن�ص الفقرة  3من
كونهم هدف ًا لل�سلوك املج َّرم مبقت�ضى بروتوكول تهريب املهاجرين .و�إىل جانب ذلكُّ ،
املادة  16على �أن توفِّر كل دولة طرف امل�ساعدة املنا�سبة للمهاجرين الذين تتع ّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم
للخطر ب�سبب كونهم هدف ًا لل�سلوك املبينَّ يف املادة  6من الربوتوكول .وهذا ي�شمل احلاالت التي يكون فيها
املنظمة �أو عندما يكون
املهاجرون امله َّربون ،مث ًال ،مع ّر�ضني خلطر الإيذاء من جانب اجلماعات الإجرامية َّ
( )84انظ ��ر ،مث�ل�اً  ،مف َّو�ضي ��ة الأمم املتح ��دة ل�ش�ؤون الالجئني ،الفت ��وى املتعلقة باالنطباق الال�إقليمي لاللتزامات اخلا�صة بعدم الإعادة
ق�س ��ر ًا مبقت�ض ��ى االتفاقي ��ة اخلا�ص ��ة بو�ضع الالجئني لعام  1951وبروتوكول  1967امللحق بها 26 ،كانون الثاين/يناير  ،2007والتي هي متاحة
يف املوقع .www.unhcr.org/refworld/docid/45f17a1a4.html
ين�ص �صراحة على �أن تكون �إج ��راءات اللجوء متاحة للأ�شخا�ص
( )85انظ ��ر ال�صفح ��ة  48م ��ن ج ��دول الأعم ��ال ب�ش� ��أن احلماية ،الذي ُّ
املتَّجر بهم.
( )86انظر ،مثالً ،جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة ،ال�صفحة .24
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املهاجرون امله َّربون قد نقلوا يف ظروف خطرة جداً ،يف حاويات �شحن �أو �سيارات �شحن مقفلة مث ًال ،حيث
ميكن �أن تكون حالتهم اجل�سدية �أو الذهنية قد تدهورت تدهور ًا �شديداً.
 -153وم ��ا يك ��ون يف البداي ��ة تهريب ًا ملهاجرين قد ي�صب ��ح حالة اجتار بالب�شر .وموظفو اخلط الأمامي �أو
املوظفون احلدوديون لن يكونوا بال�ضرورة قادرين على التفريق بني خمتلف فئات املهاجرين (على �سبيل
املثال ،بني من ميكن �أن يكون ملتم�س ًا للجوء ومن ميكن �أن يكون �ضحية لالجتار) ،و�سوف يتعينّ عليهم من
َّثم �أن يحيلوا �أولئك املهاجرين �إىل ال�سلطات املخت�صة التي لديها القدرة على فعل ذلك .ومما ي�ساعدهم
عل ��ى �إحال ��ة املهاجري ��ن عل ��ى نحو مالئم �أن تكون لديهم توجيهات منا�سبة و�إجراءات ت�شغيل منوذجية و�أن
يكونوا مد َّربني على هذه امل�سائل� ،إىل جانب �آليات ل�ضمان وجود عالقات عمل متينة مع ال�سلطات اخلبرية
ذات ال�صلة.
 -154وينبغ ��ي �أن يك ��ون املهاج ��رون امله َّرب ��ون الذين وقعوا �ضحايا ل ِّأي جرمية ،ال جلرائم العنف فح�سب،
قادرين على الإبالغ عن � ِّأي �إيذاء �إجرامي �إىل ال�سلطات املعنية و�أن تُتاح لهم فر�ص التحقيق يف دعاواهم
ومالحقته ��ا ق�ضائي� � ًا عل ��ى النح ��و املنا�سب .ف� ��إذا تعذَّ ر ذلك ،قد ي�صبح املهاجرون امله َّرب ��ون �أهداف ًا �سهل ًة
املهربني َو ُهم يف م�أمن ن�سبي من العقاب .ويف
للمجرمني الذين يعلمون �أنه ميكنهم �أن يفرت�سوا املهاجرين َّ
احل ��االت الت ��ي تك ��ون فيها القوانني اجلنائية غري �شاملة جلميع الأ�شخا�ص (مبن فيهم غري املوظفني) ،قد
ُو�سع نطاق انطباق القوانني اجلنائية املوجودة ،وخ�صو�ص ًا القوانني املتعلقة باجلرائم
يتعينّ على الدول �أن ت ِّ
املهربني.
العنيفة ،ل�ضمان توافرها حلماية املهاجرين َّ
 -155وحت ��ى يف احل ��االت الت ��ي يقع فيه ��ا املهاجرون امله َّربون �ضحايا للجرمية من ج َّراء عملية التهريب،
املنظمة على �أنه ينبغي
وتن�ص املادة  24من اتفاقية اجلرمية َّ
يكون ع َّدة منهم �شهود ًا على جرمية التهريبُّ .
للدول الأطراف �أن تتخذ تدابري منا�سبة حلماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم ،مبا فيها
ين�ص بروتوكول تهري ��ب املهاجرين على �أنه ال يجوز �أن ي�صبح املهاجرون
جرائ ��م تهري ��ب املهاجري ��ن .كما ُّ
عر�ض ًة للمالحقة اجلنائية مبقت�ضى الربوتوكول ب�سبب كونهم قد ُه ِّربوا (املادة  .)5وهذا احلكم الأ�سا�سي
ت�شجع �أولئك الأ�شخا�ص على الإدالء ب�شهادتهم وتقدمي الأدلة �ضد مه ِّربيهم يف الإجراءات
يوفِّر �ضمانات ِّ
ذات ال�صلة التي ت َّ
ُنظم يف الدولة امل�ستقبِلة.
املهربني الذين هم
 -156وكثري ًا ما يتط ّلب ت�أمني املالحقة الق�ضائية مله ِّربي املهاجرين �شهادة املهاجرين َّ
املنظمة �أو انتقامها
�شهود على جرمية تهريب املهاجرين .وخ�شية ه�ؤالء من ترهيب اجلماعات الإجرامية َّ
ميك ��ن �أن تق َّو� ��ض �إىل ح � ٍّ�د بعي ��د ا�ستعداده ��م للتعاون م ��ع التحقيقات �أو للإدالء بال�شه ��ادة يف الإجراءات
الق�ضائي ��ة �أو قدرته ��م عل ��ى ذل ��ك .وق ��د �أظه ��رت التجربة � َّأن التع ��اون مع �أجهزة العدال ��ة اجلنائية يزداد
املهربني الذين يتعاونون مع عمليات العدالة
عندما ت ُّ
ُ�سن ت�شريعات و�/أو تُعتمد �سيا�سات حلماية املهاجرين َّ
اجلنائي ��ة وي�شارك ��ون فيه ��ا .وتداب�ي�ر احلماية املنا�سب ��ة حلالة مع َّينة ميكن �أن ترتاوح م ��ن تدابري ب�سيطة،
مث ��ل توف�ي�ر ُمرا َفق ��ة ُ�ش َرطي ��ة �إىل قاعة املحكمة �أو توفري حمل �إقامة م�ؤقّت �أو ا�ستخدام دارة تلفزية مغلقة
�أو و�صل ��ة ائتم ��ار بوا�سط ��ة الفيدي ��و من �أجل اال�ستماع �إىل ال�شه ��ادة �أو ال�سماح بغفالن هوية ال�شهود ،حتى
تدابري احلماية الأكرث تعقُّداً ،مثل �إعادة توطني ال�شاهد ،بهوية جديدة ،يف بلده �أو يف بلد �آخر .ويف كثري
م ��ن احل ��االت ،ميك ��ن معاجل ��ة ال�شاغل املتعلق ب�أمن ال�شاهد معاجل ًة ف َّعال ًة من خالل�( :أ) تقدمي امل�ساعدة
قبل املحاكمة و�أثناءها ،مما مي ِّكنه من مواجهة ما يرتتَّب على الإدالء بال�شهادة من �آثار نف�سانية وعملية؛
و(ب) تداب�ي�ر ُ�ش َرطي ��ة لتعزي ��ز �أمنه ال�شخ�صي؛ و(ج) �إج ��راءات تتخذها املحكمة ل�ضمان �سالمة ال�شاهد
�أثناء الإدالء بال�شهادة.
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 -157وتو ِّف ��ر املف َّو�ضي ��ة الأوروبي ��ة مث ��ا ًال ج ِّي ��د ًا للتدابري املتخذة حلماية ال�شهود عل ��ى تهريب املهاجرين.
فف ��ي الفق ��رة  9م ��ن الإيعاز ال�صادر عن جمل� ��س املف َّو�ضية الأوروبية  ،2004/81/ECامل ؤ� ّرخ  29ني�سان�/أبريل
 ،2004ب�ش� ��أن �أذون الإقام ��ة الت ��ي تُ�ص � َ�در ملواطني البلدان الأخرى الذين ه ��م �ضحايا لالجتار بالب�شر� ،أو
و�ضح
كان ��وا مو�ض ��وع �إج ��راء م ��ا لت�سهيل هجرتهم غري ال�شرعية ،والذين يتعاونون مع ال�سلطات املخت�صةُ ،ي َّ
� َّأن الغر� ��ض م ��ن ه ��ذا الإيع ��از ه ��و ا�ستح ��داث �إذن �إقامة ل�صالح �ضحايا االجتار بالب�ش ��ر� ،أو �إذا ما ق َّررت
الدول ��ة الع�ض ��و تو�سي ��ع نط ��اق هذا الإيع ��از لي�شمل مواطني البلدان الأخرى الذي ��ن كانوا مو�ضوع �إجراء ما
املخت�صة ،مع
لت�سهي ��ل هجرته ��م غ�ي�ر ال�شرعي ��ة والذين مي ّثل لهم �إذن الإقامة حافز ًا للتعاون مع ال�سلطات
ّ
�إدراج �ش ��روط مع ّين ��ة ل�ضم ��ان ع ��دم �إ�ساءة ا�ستعمال ذلك الإذن .وينبغ ��ي للدول �أن تلج�أ �إىل اتخاذ تدابري
م ��ن ه ��ذا القبي ��ل م ��ن �أجل حماية ال�شهود على جرائم تهري ��ب املهاجرين وت�شجيع م�شاركتهم يف �إجراءات
العدال ��ة اجلنائي ��ة ،م ��ع القيام يف الوقت نف�س ��ه باتخاذ خطوات ل�ضمان عدم �إ�ساءة ا�ستعمال تلك التدابري
وعدم ا�ستغاللها يف �أ�ساليب عمل مه ِّربي املهاجرين.
املهربني الذين هم �أطفال غري
  -12مراعاة اعتبارات خا�صة يف حماية وم�ساعدة املهاجرين َّ
م�صحوبني �أو مف�صولني
 -158ل ��دى تنفي ��ذ �أحكام بروتوك ��ول تهريب املهاجرين ،يتعينَّ مراع ��اة االحتياجات اخلا�صة للمهاجرين
املهربني ،وخ�صو�ص ًا الن�ساء والأطفال .ومع � َّأن هذا املبد�أ ال ينطبق �إ َّال يف �سياق املادة  16من الربوتوكول
َّ
فيج ��در بال ��دول �أن تع�ت�رف ب ��ه كمب ��د�أ مقب ��ول عموماً ،ال فيما يخ� ُّ��ص الن�ساء والأطف ��ال فح�سب بل وفيما
يتعلق �أي�ض ًا بالأ�شخا�ص الذين لهم احتياجات خا�صة �أخرى .وقد نوق�ش �أعاله النهج
املتح�س�س العتبارات
ِّ
ال�سن الذي ا�سترُ �ش ��د به عند �إعداد الربوتوكول .ف�إىل جانب مراعاة االحتياجات
ن ��وع اجلن� ��س واعتب ��ارات ّ
املهرب�ي�ن الذين هم �أطفال ،يج ��ب �إيالء اهتمام لالحتياجات اخلا�صة للأطفال غري
اخلا�ص ��ة للمهاجري ��ن َّ
امل�صحوب�ي�ن �أو املف�صول�ي�ن ،نظ ��ر ًا لكونه ��م م�ست�ضعفني بوجه خا�ص .ويف ه ��ذا ال�سياقُ ،يف َهم تعبري الطفل
املف�صول ب�أنه يعني الطفل الذي فُ�صل عن كال والديه �أو عن ال�شخ�ص الرئي�سي الذي كان يرعاه قانوني ًا
�أو عرفي� �اً ،ولك ��ن لي� ��س بال�ض ��رورة الطفل الذي فُ�صل عن �أقاربه الآخري ��ن� )87(.أ َّما الطفل غري امل�صحوب
فه ��و الطف ��ل ال ��ذي فُ�ص ��ل عن كال والديه وعن �أقاربه الآخرين وال يحظى برعاية �شخ�ص را�شد يتولىّ تلك
امل�س�ؤولية مبقت�ضى القانون �أو العرف)88(.
 -159وترد يف التعليق العام رقم ( 6لعام  ،)2005ال�صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الطفل� ،إر�شادات
خا�ص ��ة ب�ش� ��أن حال ��ة جمي ��ع الأطف ��ال غري امل�صحوب�ي�ن �أو املف�صولني املوجودين خ ��ارج البلد الذي يحملون
يخ�ص الهجرة )89(.وقد ا�سترُ �شد ل ��دى �إعداد �إطار العمل
جن�سيت ��ه ،ب�ص ��رف النظ ��ر ع ��ن و�ضعيتهم فيم ��ا ّ
ال ��دويل بالتو�صي ��ة العام ��ة رق ��م  ،6الت ��ي تناق�ش ما يقع على عاتق الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل
من التزامات فيما يتعلق بجميع الأطفال غري امل�صحوبني �أو املف�صولني املوجودين داخل �إقليمها ،والتدابري
الالزمة لتنفيذ تلك االلتزامات.
( )87اللجنة الدولية لل�صليب الأحمرInter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children (Geneva, ،
 2004), p. 13انظر.[[http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_1011.pdf ]] :
( )88املرجع نف�سه.

( )89الوثائ ��ق الر�سمي ��ة للجمعي ��ة العام ��ة ،ال ��دورة احلادي ��ة وال�ست ��ون ،امللح ��ق رق ��م  41والت�صوي ��ب ) A/61/14و ،(Corr.1املرف ��ق
الث ��اين؛ وانظ ��ر �أي�ض� � ًا امل�ؤمت ��ر الإقليم ��ي املعن ��ي بالهج ��رة ،املب ��ادئ التوجيهي ��ة مل�ساع ��دة الأطف ��ال غ�ي�ر امل�صحوب�ي�ن يف ح ��ال �إعادته ��م
�إىل الوط ��ن ،الت ��ي اعتمده ��ا امل�ؤمت ��ر الإقليم ��ي الراب ��ع املعن ��ي بالهج ��رة ،ال ��ذي ُعق ��د يف غواتيم ��اال �سيت ��ي 9 ،متوز/يولي ��ه  2009انظ ��ر:
]] . [[http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf

41

42

اجلزء الأول -مق ِّدمة لإطار العمل

جيم -اجلدول  3من �إطار العمل :املنع
َّ �  -160إن ا�سرتاتيجي ��ات املن ��ع الف َّعال ��ة ال تت�أ َّل ��ف م ��ن تداب�ي�ر ملراقب ��ة احل ��دود فح�س ��ب .فاملن ��ع يبد�أ يف
املهرب�ي�ن بخي ��ار م�ست ��دام بالبق ��اء يف البل ��د ال ��ذي
بل ��دان املن�ش� ��أ بجه ��ود ته ��دف �إىل تزوي ��د املهاجري ��ن َّ
يحمل ��ون جن�سيت ��ه �أو يقيم ��ون في ��ه ،وميتد �إىل بلدان العبور واملق�ص ��د لي�شمل جهود �إنفاذ القانون التعاونية
املهرب�ي�ن و�إىل تفكيك تلك
الت ��ي ترم ��ي �إىل التح� � ّري ع ��ن التنظيم ��ات الإجرامي ��ة التي تقف خل ��ف تهريب َّ
التنظيمات.
 -161وتتط َّلب تدابري املنع اتّباع نهج متكامل ،حيث تتخذ التدابري الت�شريعية الالزمة جنب ًا �إىل جنب مع
ال�سيا�سات الرامية �إىل حماية املهاجرين وم�ساعدتهم .ويلزم �أن تكون ال�سيا�سات الهادفة �إىل منع جرائم
تهريب املهاجرين مدجمة على نحو متّ�سق �ضمن �سائر ال�سيا�سات ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�سيا�سات املتعلقة
بالإج ��رام والهج ��رة والتعلي ��م والتنمي ��ة وحقوق الإن�سان وحماية الطف ��ل وامل�ساواة بني اجلن�سني .كما ينبغي
املنظمة،
قراءة تدابري املنع الواردة يف بروتوكول تهريب املهاجرين مقرتن ًة باملادة  31من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة.
التي تتعلق مبنع جميع �أ�شكال اجلرمية َّ
 -1منع تهريب املهاجرين عن طريق البحر
 -162ينبغ ��ي ق ��راءة امل ��واد � 7إىل  9م ��ن بروتوكول تهريب املهاجرين �ضم ��ن �سياق قانون البحار الدويل،
وخ�صو�ص ًا اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار لعام  .1982وتق�ضي الفقرة  7من املادة  8من بروتوكول
تهريب املهاجرين ب�أنه يجوز للدولة الطرف التي لديها �أ�سباب وجيهة لال�شتباه يف � َّأن �إحدى ال�سفن �ضالعة
يف تهري ��ب املهاجري ��ن ع ��ن طري ��ق البح ��ر وال حتمل � َّأي جن�سية� ،أو ميك ��ن �أن تُ�شابه �سفينة بال جن�سية� ،أن
تعتلي تلك ال�سفينة وتفتّ�شها .و�إذا ُعرث على دليل ي�ؤ ّكد ذلك اال�شتباه جاز للدولة الطرف �أن ت َّتخذ التدابري
املالئمة وفق ًا لأحكام القانون الداخلي والقانون الدويل ذات ال�صلة.
 -163وعل ��ى نح ��و مماث ��ل ،يق�ض ��ي قانون البحار الدويل ب�أنه يجوز للدولة �أن ت َّتخذ �إجرا ًء �ضد � ِّأي �سفينة
�أجنبي ��ة �ضالع ��ة يف تهري ��ب املهاجري ��ن عن طريق البحر .وميكن للدولة ال�ساحلية �أن تتخذ �إجرا ًء �ضد تلك
ال�سفينة داخل مياهها الإقليمية .كما يجوز للدولة ال�ساحلية �أن تتخذ �إجرا ًء �ضد ال�سفينة الأجنبية داخل
املنطقة املتاخمة ملياهها الإقليمية� ،أو مبمار�سة حق املطاردة ال�ساخنة ،عم ًال باملادتني  33و 111من اتفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار .ومبقت�ضى الأحكام املنطبقة من هذه االتفاقية ،ال تُ�شرتط موافقة دولة ال َع َلم
يف هذه احلالة.
 -164وتت�ض َّم ��ن اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة لقان ��ون البح ��ار املبد�أَ العام يف القانون ال ��دويل والذي مفاده � َّأن
ال�سفين ��ة حتم ��ل جن�سي ��ة الدول ��ة الت ��ي يحق لها �أن ترفع َع َلمها (الفقرة  1م ��ن املادة  .)91وتخ�ضع ال�سفن
للوالية احل�صرية لدولة ال َع َلم يف �أعايل البحار ،فيما عدا احلاالت اال�ستثنائية املن�صو�ص عليها يف املعاهدات
ويف تلك االتفاقية (الفقرة  1من املادة  .)92ويقع على دولة ال َع َلم واجب ممار�سة واليتها و�سيطرتها على
ال�ش�ؤون الإدارية والتقنية واالجتماعية فوق ال�سفن التي ترفع َع َلمها (املادة .)94
 -165ويف املنطق ��ة املتاخم ��ة ،يج ��وز للدول ��ة ال�ساحلية �أن متار�س ال�سيطرة الالزمة ملنع � ِّأي �سفينة �أجنبية
م ��ن خمالف ��ة قوان�ي�ن ولوائ ��ح الهجرة داخ ��ل �إقليمها �أو مياهها الإقليمية وملعاقب ��ة ال�سفينة التي تفعل ذلك
(امل ��ادة � .)33أ َّم ��ا ح ��ق املط ��اردة ال�ساخنة فين�ش�أ عندما يكون ل ��دى الدولة ال�ساحلية �سبب وجيه لالعتقاد
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ب� �� َّأن ال�سفين ��ة الأجنبي ��ة قد خالفت قوان�ي�ن تلك الدولة ولوائحها .وتبينّ املادة  111من االتفاقية نطاق حق
املطاردة ال�ساخنة والإجراءات اخلا�صة مبمار�سة ذلك احلق من جانب الدولة ال�ساحلية.
 -166و�إ�ضاف ��ة �إىل ذل ��ك ،تتم َّت ��ع جمي ��ع الدول بحق الزيارة مبقت�ضى املادة  110من االتفاقية� .إذ تق�ضي
هذه املادة ب�أنه يجوز لل�سفينة احلربية التي ت�صادف �سفينة �أجنبية (لي�ست من ال�سفن املتمتّعة باحل�صانة)
يف �أعايل البحار �أن تزور وتعتلي تلك ال�سفينة �إذا كانت هناك �أ�سباب وجيهة لال�شتباه ب� َّأن ال�سفينة �ضالعة
يف �أن�شطة مع َّينة .وهذا ي�شمل احلالة التي تكون فيها ال�سفينة بال جن�سية �أو حتمل يف الواقع نف�س جن�سية
ال�سفين ��ة احلربي ��ة و�إن كان ��ت ترف ��ع َع َلم� � ًا �أجنبي ًا �أو ترف� ��ض �إظهار َع َلمها .وتنطبق امل ��ادة � 110أي�ض ًا على
املنطق ��ة االقت�صادي ��ة احل�صري ��ة ،حي ��ث ميكن ممار�سة حق الزيارة وفق ًا لأح ��كام املادة  58من االتفاقية.
وح ��ق الزي ��ارة ه ��و ا�ستثن ��اء من املبد�أ العام املتم ّثل يف متتّع دولة ال َع َلم بوالية ح�صرية على �سفنها املوجودة
يف �أعايل البحار (املادة  .)92وعالوة على ذلك ،يجب الت�شديد على � َّأن اعرتا�ض املهاجرين يف البحر ال
ينبغي �أن يف�ضي �إىل حاالت ا�ستغاثة وال �أن ُيخ ّل مببد�أ عدم الإعادة ق�سراً.
 -167ويرد يف اال�ستنتاجات والتو�صيات ال�صادرة عن االجتماعات واجتماعات املائدة امل�ستديرة للخرباء
التي عقدتها مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ما يلي:
"م ��ن ال�ض ��روري �أن متار� ��س دول ال َع َل ��م واليتها الق�ضائية ورقابته ��ا الفعليتني على �سفنها ،وبخا�صة
من خالل منع ا�ستخدام هذه ال�سفن لأغرا�ض تهريب الب�شر �أو االجتار بهم .ومن ال�ضروري �أي�ضا
التقيد تقيدا �صارما مبعايري ال�سالمة التي حتددها ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة .وينبغي �أي�ضا منع
ال�سف ��ن غ�ي�ر ال�صاحل ��ة للمالحة البحرية من الإبحار . ...ويلزم اتخاذ تدابري ف ّعالة ملنع ا�ستخدام
ال�سف ��ن ال�صغ�ي�رة وغريه ��ا م ��ن ال�سفن التي ال تخ�ضع للأنظم ��ة الدولية يف �أعمال تهريب الب�شر �أو
االجتار بهم .ورمبا حتتاج بع�ض الدول �إىل امل�ساعدة والدعم يف هذا ال�ش�أن)90(".
وه ��ذه اال�ستنتاج ��ات والتو�صي ��ات تُربز الأهمية الأ�سا�سية ال العرتا� ��ض تهريب املهاجرين عن طريق البحر
فح�سب ،بل والتخاذ تدابري ملنع حدوث ذلك التهريب.
 -2التدابري احلدودية
 -168يقع على عاتق الدول واجب وم�س�ؤولية مراقبة حدودها منع ًا لتهريب املهاجرين .والتح ّري الرئي�سي
املنظمة
ال ��ذي تواجه ��ه ال ��دول يف �ضب ��ط حدوده ��ا ه ��و �أن تفع ��ل ذلك على نح ��و ميتثل التفاقية اجلرمي ��ة َّ
ولربوتوك ��ول تهري ��ب املهاجري ��ن املك ِّمل له ��ا ،وكذلك �أن تتّ�سم بالكفاءة والفعالي ��ة والإن�صاف واالتّ�ساق مع
�سائر املعايري الدولية ،مبا فيها املعايري املتعلقة بحقوق الإن�سان والالجئني واحلماية الإن�سانية .وينبغي �أخذ
حقائ ��ق الهج ��رة بع�ي�ن االعتب ��ار لدى �صوغ وتنفيذ تدابري حماية احلدود .فعندما ال يكون �أمام النا�س خيار
�س ��وى مغ ��ادرة م ��كان م ��ا ،ال ميكن �أن يكون لل�ضوابط احلدودية ال�شديدة �أثر ردعي ،بل لي�س من �ش�أنها �أن
ت�ؤ ّدي �إىل جعل انتقالهم �أكرث �صعوبة ،مما قد يغذّي الطلب على خدمات التهريب من �أجل االلتفاف على
ال�ضوابط احلدودية ب�أ�ساليب ميكن �أن تع ِّر�ض حياة �أولئك النا�س و�سالمتهم للخطر.
( )90انظر تقرير مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني عن معاملة الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم يف البحر :اال�ستنتاجات والتو�صيات
املنبثقة عن االجتماعات واجتماعات املائدة امل�ستديرة للخرباء التي عقدتها مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني م�ؤخرا (،A/AC.259/17
الفقرتان  11و.)12
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 -169وينبغي للدول �أن تنظر يف اتخاذ �إجراءات ت�شمل الفرز امل�سبق للأ�شخا�ص القادمني والإبالغ امل�سبق
عنه ��م م ��ن جان ��ب ناقلي امل�سافرين ،وا�ستخدام التكنولوجي ��ا احلديثة ،مبا فيها القيا�سات البيومرتية .كما
ينبغي لتدبري املوظفني احلدوديني على مكافحة تهريب املهاجرين �أن يهدف �أي�ض ًا �إىل زيادة وعيهم وزيادة
قدرتهم فيما يتعلق مبقت�ضيات القانون الوطني والقانون الدويل يف جمال �ضبط احلدود ،وكذلك فيما يتعلق
املهربني وم�ساعدتهم .ونظر ًا لتع ُّقد امل�سائل املتعلقة بتحقيق االمتثال للمعايري
بالتزامات حماية املهاجرين َّ
رج ��ح ُلزوم �أن تنظ ��ر الدول يف ا�ستح ��داث �أدوات لتي�سري تنفيذ تلك
الدولي ��ة يف جم ��ال �ضب ��ط احل ��دودُ ،ي َّ
متخ�ص�ص للموظفني احلدوديني.
املعايري ،مثل مدونات قواعد �سلوك و�إجراءات ت�شغيل منوذجية وتدريب
ّ
 -170وجممل هذه االعتبارات يربز �ضرورة �أ ّال تُق َّيم تدابري مراقبة احلدود وتُ�ص َّمم وتُنقَّح ا�ستناد ًا �إىل
مدى ت�أثريها يف منع تهريب املهاجرين وردعه فح�سب� ،أو حتى احتمال �إف�ضائها �إىل ازدياد ذلك التهريب،
بل �أن تُقا�س �أي�ض ًا من حيث تكلفتها الإن�سانية)91(.
 -3التدابري املتعلقة بالوثائق
 -171يج ��ب �أن يك ��ون �إ�ص ��دار الوثائق ،وما تت�ض َّمنه م ��ن معلومات ،وكيفية فح�صها �أمني ًا على اتّ�ساق مع
املعايري الدولية� .إذ تق�ضي الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  12من بروتوكول تهريب املهاجرين ب�أن تكون وثائق
ال�سفر والهوية ذات نوعية َي�ص ُعب معها حتويرها �أو �إ�ساءة ا�ستعمالها ،يف حني تق�ضي الفقرة الفرعية (ب)
من تلك املادة ب�أن ت�ضمن الدول الأطراف �أمن وثائق ال�سفر التي تُ�صدرها بحيث يتعذّر �إ�صدارها ب�صورة
غري م�شروعة .وخال�صة القول هي � َّأن الفقرة الفرعية (�أ) من املادة  12ت�شري �إىل النوعية الفعلية للوثائق
ذاتها ،بينما ت�شري الفقرة الفرعية (ب) من تلك املادة �إىل عملية �إ�صدار الوثائق ،بحيث يتعذّر على مه ِّربي
املهاجرين اخرتاق تلك العملية �أو �إف�سادها� .أ َّما املادة  13فتهدف �إىل احل ّد من خماطر �إ�ساءة اال�ستعمال
وزيادة احتمال ك�شف ذلك ب�إلزام الدول الأطراف بالتحقّق ،يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،مما �إذا كانت
زعم �أنها �أ�صدرتها وثيق ًة �أ�صلي ًة و�صاحل ًة �أم ال.
الوثيقة التي ُي َ
 -4التدريب وامل�ساعدة التقنية
 -172ثمة درا�سة ا�ستق�صائية ملدى تنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين تُظهر � َّأن كثريا من الدول املو ِّقعة
يفتق ��ر �إىل الق ��درة واخل�ب�رة التقني ��ة وامل ��وارد املالية والب�شري ��ة الالزمة لإنفاذ الربوتوك ��ول على ال�صعيد
الداخلي )92(.وتو�صي تلك الدرا�سة ب�إعطاء �أولوية عالية لتعزيز برامج و�أن�شطة وم�شاريع امل�ساعدة التقنية،
مبا فيها برامج تدريب املحقّقني ووكالء النيابة العامة والق�ضاة وموظفي �أجهزة �إنفاذ القانون .وميكن �أن
تُ�شفع تلك الربامج مببادرات مثل انتداب موجهني لكي يقدموا امل�ساعدة ويعمموا املمار�سات الف�ضلى)93(.
ّ
ّ
ّ
 -173وتبينِّ املادة  14من الربوتوكول بو�ضوح طبيعة التدريب الالزم توفريه فيما يتعلق بتهريب املهاجرين.
فالفقرة  1من املادة  14تُلزم الدول الأطراف ب�أن توفّر �أو تعزّز التدريب يف جمال منع تهريب املهاجرين
( )91انظر ،مثالًIrregular Migration, Migrant Smuggling and Human Rights, p. 91, "The evidence suggests that, taken ،
in isolation, policies that narrowly attempt to exclude migrants from reaching and crossing borders will fail, at high cost
".to human life
( )92ت�ستند هذه الدرا�سة اال�ستق�صائية �إىل الوثيقة CTOC/COP/2005/4/Rev.2 . [[ www.unodc.org/documents/treaties/

]] .COP2008/CTOC%20COP%202005%204%20Rev2%20Final%20A.pdf
( )93املرجع نف�سه ،الفقرة .36
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ويف "املعاملة الإن�سانية للمهاجرين الذين يكونون هدف ًا لذلك ال�سلوك ،مع احرتام حقوقهم كما هي مب ّينة
يف ه ��ذا الربوتوك ��ول" .وت�ش�ي�ر الفق ��رة  2من املادة � 14صراح ًة �إىل �ض ��رورة التعاون بني املنظمات الدولية
املخت�ص ��ة واملنظم ��ات غ�ي�ر احلكومية و�سائ ��ر املنظمات ذات ال�صلة وعنا�صر املجتمع املدين يف توفري ذلك
التدريب ،الذي يتعينّ �أن ي�شمل:
• تعزيز �أمن وثائق ال�سفر وحت�سني نوعيتها؛
• التع ّرف على وثائق ال�سفر �أو الهوية املز َّورة وك�شفها؛
• جم ��ع املعلوم ��ات اال�ستخباري ��ة اجلنائية ،خ�صو�ص ًا املتعلقة بك�ش ��ف هوية اجلماعات الإجرامية
املنظم ��ة املع ��روف �أنه ��ا �ضالع ��ة يف تهريب املهاجري ��ن �أو امل�شتبه يف �ضلوعها في ��ه ،والأ�ساليب
َّ
املهرب�ي�ن ،و�إ�ساءة ا�ستعم ��ال وثائق ال�سف ��ر �أو الهوية لأغرا�ض
َ
امل�ستخدم ��ة يف نق ��ل املهاجري ��ن َّ
امل�ستخدمة يف تهريب املهاجرين؛
تهريب املهاجرين ،وو�سائل الإخفاء
َ
املهربني عند نقاط الدخول واخلروج التقليدية وغري
• حت�سني �إجراءات الك�شف عن الأ�شخا�ص َّ
التقليدية؛
• معاملة املهاجرين معامل ًة �إن�ساني ًة و�صون حقوقهم)94(.
 -174و�إ�ضاف� � ًة �إىل ذل ��ك ،ينبغ ��ي �أن ُي�ؤخ ��ذ بع�ي�ن االعتبار يف تلك التدريب ��ات ما لالجئني من احتياجات
وحقوق خا�صة.
 -175وتق�ض ��ي الفق ��رة  3م ��ن امل ��ادة  14ب� ��أن تنظر الدول الأطراف يف تق ��دمي م�ساعدة تقنية �إىل الدول
الأخرى التي يكرث ا�ستخدامها كبلدان من�ش�أ �أو عبور لتهريب املهاجرين ،وب�أن تبذل ق�صارى جهدها لتوفري
املوارد الالزمة ملكافحة تهريب املهاجرين .ومن �ش�أن املمار�سات الف�ضلى �أن تبني على الفقرة  3من املادة
 14لكي ت�شمل �أي�ض ًا بلدان املق�صد كبلدان متلقِّية للم�ساعدة التقنية.
 -176ويف بع� ��ض ال�سياق ��ات ،تك ��ون امل�ساع ��دة التقنية والتعاون التقني �ضروري�ي�ن لدعم بناء القدرات يف
جماالت جمع البيانات و�إجراء البحوث وتبادل املعلومات .وينبغي لهذه امل�ساعدة �أ ّال ت�سعى �إىل تدعيم القدرة
على فهم الأو�ضاع الوطنية فح�سب ،بل �أن ت�سهم �أي�ض ًا يف تكوين �صورة دولية لأن�شطة تهريب املهاجرين.
ال�سن ونوع اجلن�س واجلن�سية والأ�صل الإثني ،و�أن توفّر ر�ؤي ًة
وينبغي �أن تكون هذه البيانات موزّعة ح�سب ّ
متب�صر ًة لنقاط ال�ضعف التي تف�ضي بال�شخ�ص �إىل �أن ي�صبح مهاجر ًا مه َّرباً.
ّ
 -5حمالت التوعية العامة
 -177لقد �أظهرت البحوث � َّأن تدابري العدالة اجلنائية يجب �أن تكون م�صحوب ًة بحمالت توعية عامة ملنع
تهري ��ب املهاجري ��ن .وينبغ ��ي ،بداي ًة� ،أن ت�أخذ مواقف و�سائط الإعالم وال�سيا�سات احلكومية بعني االعتبار
�ضرورة زيادة الوعي مب�س�ألة تهريب املهاجرين وامل�سائل ذات ال�صلة.
 -178و�إىل جان ��ب ذل ��ك ،ينبغ ��ي تدعي ��م اجله ��ود لزيادة الوعي على جمي ��ع امل�ستويات من خالل حمالت
لتوعية النا�س بالآثار ال�سلبية لتهريب املهاجرين ،من �أجل ردع مه ِّربي املهاجرين املحتملني وتنبيه الأ�شخا�ص
املع َّر�ض�ي�ن لأن ي�صبح ��وا مه َّرب�ي�ن �إىل م ��ا ينطوي عليه التهريب من �أخط ��ار )95(.وهذه التدابري تتوافق مع
( )94الفقرة  2من املادة  14من بروتوكول تهريب املهاجرين.

(.International Agenda for Migration Management, p. 44 )95
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�أح ��كام امل ��ادة  15م ��ن بروتوك ��ول تهريب املهاجرين ،التي حتثّ الدول الأطراف على زيادة وعي الأ�شخا�ص
الذين ميكن �أن ي�صبحوا مهاجرين مه َّربني بخيارات الهجرة النظامية وبالأخطار التي ينطوي عليها و�ضع
املهرب�ي�ن ،م ��ع �إعالمهم يف الوق ��ت نف�سه ب�أنه يحق له ��م �أن يغادروا بلدهم
حياته ��م و�سالمته ��م
()96يف ُعه ��دة َّ
ويطلب ��وا اللج ��وء .ويف العه ��د الدويل اخلا�ص باحلقوق املدني ��ة وال�سيا�سية ،تفيد الفقرة الفرعية (ب)
من املادة � 12ضمن ًا ب�أنه ينبغي للحمالت الإعالمية �أن ت�أخذ بعني االعتبار حق جميع الأ�شخا�ص يف مغادرة
� ِّأي بلد ،مبا يف ذلك بلدهم ،وحق الأ�شخا�ص يف طلب اللجوء.
تقدمه ��ا املادة  15م ��ن بروتوكول تهري ��ب املهاجرينُ ،يقرتح
 -179و�إىل جان ��ب الر�سائ ��ل املح� � َّددة الت ��ي ِّ
�أن تُع َّم ��م �أي�ض� � ًا معلوم ��ات لتن�شي ��ط احلدي ��ث ع ��ن تهري ��ب املهاجري ��ن� .إذ � َّإن تعمي ��م معلوم ��ات �صحيحة
ومو�ضوعي ��ة ووافي ��ة ع ��ن �سيا�س ��ات الهج ��رة و�إجراءاته ��ا مي ِّك ��ن املهاجرين م ��ن اتخاذ ق ��رارات م�ستنرية
ت�شدد
و ُين� � ِّور ال ��ر�أي الع ��ام )97(.و�إىل جان ��ب ذلك ،ح � َّ�ث املجل�س الدويل ل�سيا�سات حق ��وق الإن�سان على �أن ِّ
حم�ل�ات التوعي ��ة العام ��ة على مناف ��ع الهجرة وعلى تكاليفها �أي�ضاً ،وكذلك على كرامة املهاجرين وقيمتهم
وقيم ��ة ثقافته ��م .وينبغ ��ي ال�سرتاتيجيات التوا�صل مع النا� ��س �أن ت�سعى �إىل تقدمي �صورة عقالنية للهجرة؛
تو�ضح للنا�س االلتزامات الت ��ي توفّر للمهاجرين
و�ضم ��ن �إط ��ار ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ة ،ينبغي للحكوم ��ات �أن ّ
�أ�ش ��كا ًال مع ّين� � ًة م ��ن احلماي ��ة كم ��ا �أنها �ضرورة �أ�سا�سي ��ة حلرية ورفاه جميع الأ�شخا� ��ص الذين يعي�شون يف
�إقليم البلد.
 -6معاجلة الأ�سباب اجلذرية
 -180يعل ��ن بروتوك ��ول تهري ��ب الأ�شخا� ��ص ،يف ديباجتهَّ � ،أن التدابري الف ّعال ��ة ملكافحة تهريب املهاجرين
ت�شم ��ل� ،ضم ��ن جمل ��ة �أم ��ور ،تداب�ي�ر اجتماعية-اقت�صادية .وهذا املفه ��وم وارد يف حكم ملزم يف الفقرة 3
م ��ن امل ��ادة  15م ��ن الربوتوك ��ول ،الت ��ي تق�ض ��ي ب�أن تر ِّوج ال ��دول �أو تعزِّ ز "الربامج الإمنائي ��ة والتعاون على
ال�صعي ��د الوطن ��ي والإقليم ��ي والدويل ،مع مراع ��اة الواقع االجتماعي-االقت�صادي للهج ��رة و�إيالء اهتمام
خا� ��ص للمناط ��ق ال�ضعيف ��ة اقت�صادي� � ًا واجتماعياً ،م ��ن �أجل مكافح ��ة الأ�سب ��اب االجتماعية-االقت�صادية
اجلذري ��ة لتهري ��ب املهاجري ��ن ،مث ��ل الفق ��ر والتخ ّلف" .و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،من �ش� ��أن ال�صراع والتع ّدي على
حقوق الإن�سان والقمع �أن ي�سهم �أي�ض ًا يف انتقال النا�س.
 -181وق ��د �ش� � َّددت عل ��ى هذا التدبري الوقائ ��ي �أي�ض ًا اللجنة العاملية للهجرة الدولية ،التي ر َّوجت ملكافحة
الأ�سب ��اب اجلذري ��ة م ��ن خالل تخفيف ح َّدة الفقر ومعاجلة التخ ّلف وع ��دم تكاف�ؤ الفر�ص ،وب�إيالء اهتمام
خا� ��ص للمناط ��ق ال�ضعيف ��ة اجتماعي ًا واقت�صادي ًا عرب توفري فر�ص عمل وم�صادر رزق م�ستدامة يف البلدان
النامي ��ة لك ��ي ال ي�شع ��ر مواطن ��و تل ��ك ال ��دول ب�أنهم م�ضطرون للهج ��رة واتّباع �سيا�س ��ات اقت�صادية وتنفيذ
االلتزام ��ات القائم ��ة )98(.وه ��ذا يعن ��ي ،فيم ��ا يتعلق ببل ��دان املن�ش�أ� ،أنه يتعينّ على الدول ��ة �أن تتخذ تدابري
ل�ضم ��ان معاجل ��ة الفق ��ر والتميي ��ز اجلن�ساين وغ�ي�ر اجلن�ساين ونق�ص التعليم وفر� ��ص العمل و�ضعف نظم
احلوكمة ،من �أجل خف�ض الطلب على خدمات التهريب.
( )96بروتوكول تهريب املهاجرين ،املادة  ،15الفقرتان  1و.2
(.International Agenda for Migration Management )97
( )98انظر ،مثالً.Migration in an Interconnected World: New Directions for Action, recommendation 6 ،
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 -182و�أو�ص ��ت اللجن ��ة العاملي ��ة للهج ��رة الدولية �أي�ض ًا ب�أن تعالج ال ��دول الظروف التي تف�ضي �إىل تهريب
املهاجري ��ن ،بتوف�ي�ر فر� ��ص �إ�ضافي ��ة للهج ��رة النظامي ��ة واتخاذ تدابري �ض ��د �أرباب العمل الذي ��ن ُي�شغِّلون
املهرب�ي�ن )99(.وعل ��ى نح ��و مماث ��ل ،ي ��رد يف ج ��دول الأعمال ال ��دويل لإدارة الهج ��رة � َّأن توفري
املهاجري ��ن َّ
()100
قن ��وات كافي ��ة ونظامي ��ة للهج ��رة ه ��و عن�صر �أ�سا�سي يف � ِّأي نه ��ج �شامل يف �إدارة الهج ��رة .وقد �ش َّدد
عل ��ى ه ��ذه الفك ��رة ،املتم ّثل ��ة يف � َّأن قنوات الهجرة النظامية ت�ساع ��د على احل ّد من الهجرة غري النظامية،
املجل� � ُ�س ال ��دويل ل�سيا�س ��ات حق ��وق الإن�س ��ان ،الذي بينَّ �أنه "مبا � َّأن الداف ��ع �إىل الهجرة النظامية هو عدم
تي�س ��ر احل�ص ��ول عل ��ى فر�ص ��ة ،فيتع�ّيلنّ على ال ��دول �أن تعالج الدوافع التي تف�ض ��ي بالنا�س �إىل
التكاف� ��ؤ يف ُّ
()101
الهج ��رة" .ومعاجل ��ة ه ��ذا ال�سب ��ب اجل ��ذري لتهري ��ب املهاجري ��ن يتط ّلب م ��ن دول املق�ص ��د �أن تتخذ
املهرب�ي�ن ،ورمبا
تداب�ي�ر �ض ��د �أولئ ��ك الذي ��ن ُيغ� �ذُّون خدم ��ات التهري ��ب �أو يطلب ��ون خدم ��ات الأ�شخا� ��ص َّ
�أن تعم ��ل عل ��ى قط ��ع داب ��ر خدم ��ات التهري ��ب بتوفري فر� ��ص للهجرة النظامي ��ة تقطع طري ��ق الطلب على
خدمات التهريب.

دال  -اجلدول  4من �إطار العمل :التعاون
(والتن�سيق)
الت�صدي لتهريب املهاجرين وامل�سائل
 -183يف ح ��ال ع ��دم وج ��ود تعاون بني خمتلف اجلهات امل�شاركة يف
ِّ
ُن�سق تدابري الت�ص � ِّ�دي ف�ستكون
املت�صل ��ة ب ��ه� ،ستك ��ون معاجل ��ة ه ��ذه الظاهرة ُمرتجَ َ ل ��ة فح�س ��ب .و�إذا مل ت َّ
هن ��اك ازدواجي ��ة يف اجله ��ود وق�ص ��ور يف ا�ستخ ��دام املوارد .وهذا يربز احلاجة �إىل قي ��ام الدول الأع�ضاء
ب�إن�ش ��اء وتدعي ��م �آلي ��ات تن�سي ��ق وتع ��اون ب�ي�ن الأجهزة ،تتي ��ح تبادل املعلوم ��ات والتخطي ��ط اال�سرتاتيجي
وتوزي ��ع امل�س�ؤولي ��ات وا�ستدام ��ة النتائ ��ج .وت ��دلّ املمار�سات الف�ضل ��ى على �ضرورة م�شارك ��ة جميع اجلهات
ومقدمو اخلدمات والقطاع اخلا�ص ،يف
املعني ��ة ،مب ��ا فيه ��ا امل�ؤ�س�سات احلكومية واملنظمات غ�ي�ر احلكومية ِّ
الت�صدي لتهريب املهاجرين ،من نقطة ت�ص ُّور ال�سيا�سات و�صوغها حتى تنفيذها عملي ًا وتقا�سم املعلومات
ِّ
واخلربات الفنية.
 -184وعل ��ى ال�صعي ��د ال ��دويل ،ق ��د يتط َّل ��ب تي�س�ي�ر التع ��اون �إر�س ��اء �أ�سا� ��س قان ��وين وت�شجي ��ع عمليات
التع ��اون الر�سمي ��ة وغ�ي�ر الر�سمي ��ة وتدعي ��م الق ��درات ،من خ�ل�ال تقدمي امل�ساع ��دة التقني ��ة و�/أو تلقّيها،
وكذل ��ك بو�ض ��ع برام ��ج م�شرتك ��ة بني املنظمات الدولي ��ة والإقليمية من �أجل توجيه اخل�ب�رات الفنية �صوب
املنظم ��ة �أ�سا�س� � ًا ف ّع ��ا ًال للتع ��اون عل ��ى الت�ص � ِّ�دي لتهريب
الأه ��داف امل�شرتك ��ة .وتو ِّف ��ر اتفاقي ��ة اجلرمي ��ة َّ
املهاجرين.
 -1التن�سيق والتعاون على ال�صعيد الوطني
 -185نظ ��ر ًا ل َّأن الت�ص � ِّ�دي لتهري ��ب املهاجرين �أمر معقَّد وينطوي بال�ضرورة على م�شاركة �أجهزة متع ّددة
ذات �أدوار هامة ،ف� َّإن التن�سيق والتعاون على ال�صعيد الوطني يتط َّلبان �إ�شراك ال�سلطات امل�س�ؤولة يف عملية
و�ضم خمتلف خيوط ال�سيا�سة
مكافح ��ة تهري ��ب املهاجري ��ن ،بو�سائل منها �إجراء م�شاورات بني ال ��وزاراتّ ،
( )99املرجع نف�سه ،ال�صفحة  .80ويف هذا ال�سياق ،يجب الت�شديد على �أن االمتثال لأحكام بروتوكول تهريب املهاجرين يتط ّلب �إثبات
عن�صر املك�سب املايل �أو املادي.
(.International Agenda for Migration Management, p. 24 )100
(.Irregular Migration, Migrant Smuggling and Human Rights, p. 91 )101
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ذات ال�صل ��ة مع� � ًا لت�ش� � ّكل ر ًّدا �شام�ل ً�ا .وميك ��ن للدول الأع�ض ��اء �أن تنظر �أي�ض ًا يف �إ�سن ��اد امل�سائل املت�صلة
خم�ص�صة لهذا الغر�ض .وتدلّ التجربة
بتهري ��ب املهاجري ��ن �إىل جه ��ة مركزي ��ة ،مثل وزارة �أو هيئة ،تك ��ون ّ
على � َّأن �إن�شاء هيئة تن�سيق م�شرتكة بني الأجهزة لتُعنى مب�سائل التهريب عرب كل �أَف ُرع احلكومة من �ش�أنه
�أن ي�ساعد �إىل ح ّد بعيد يف تن�سيق ال�سيا�سات والعمليات على ح ّد �سواء� .إذ ميكن لهيئة من هذا القبيل �أن
توفّر للأجهزة حمف ًال لعقد اجتماعات ومناق�شات منتظمة من �أجل اال�ضطالع مب�س�ألة التخطيط ،وكذلك
�سن ت�شريع،
بامل�سائ ��ل ال�سيا�ساتي ��ة والعملياتي ��ة .و�إن�ش ��اء تل ��ك الهيئة ميكن �أن ينط ��وي� ،أو �أ ّال ينطوي ،على ِّ
تبع ًا حلالة البلد املعني.
 -186وينبغ ��ي �أن تك ��ون كل النه ��ج الوطنية ب�ش�أن تهري ��ب املهاجرين م َّت�سقة مع �سائر ال�سيا�سات الوطنية
يف املج ��االت ذات ال�صل ��ة ،وكذل ��ك م ��ع النهوج الإقليمية والدولية .وهذا يعن ��ي � َّأن �صوغ ال�سيا�سات املتعلقة
بتهريب املهاجرين ينبغي �أن يجري بالت�شاور مع اجلهات املعنية ،مبا فيها املنظمات الدولية وكذلك اجلهات
رجح �أن يف�ضي اتِّباع نهج من ه ��ذا القبيل �إىل جانب تعزيزه فعالية
غ�ي�ر احلكومي ��ة واجله ��ات الأهلي ��ة .و ُي َّ
ال�سيا�س ��ات ،ب�ضم ��ان تكام ��ل ال�سيا�سات املتعلقة بتهري ��ب املهاجرين مع �سائر ال�سيا�سات ذات ال�صلة (مثل
ال�سيا�س ��ات اخلا�ص ��ة باجلرمي ��ة والهجرة وال�صحة والأمن وامل�سائل اجلن�ساني ��ة)� ،إىل تعزيز مقبولية تلك
ال�سيا�سات لدى النا�س.
 -2التعاون الدويل الر�سمي
 -187تتط َّل ��ب فعالي ��ة املمار�س ��ات املتعلق ��ة بالتع ��اون فيم ��ا بني ال ��دول توافر فر�ص منتظم ��ة لإجراء حق
�سيا�س ��ي وعمليات ��ي ب�ي�ن ال ��دول واجلهات غري احلكومي ��ة ،بهدف تدعيم الأ�سا�س املع ��ريف والنهج التعاوين
الت�صدي لتهريب املهاجرين .وقد ُوفِّرت عمليات ت�شاور �إقليمية ودون �إقليمية كو�سائل ف ّعالة لتعزيز
لتدابري
ِّ
التعاون)102(.
 -188وي�شمل التعاون الدويل الر�سمي تبادل امل�ساعدة وت�سليم املطلوبني للعدالة ونقل الأ�شخا�ص املحكوم
املنظمة عرب الوطنية ال�ضالعة يف تهريب املهاجرين.
عليهم لدعم املالحقة الق�ضائية للجماعات الإجرامية َّ
وقد يتط ّلب تي�سري هذه اجلهود التعاونية �صياغة ت�شريعات وطنية منا�سبة� ،أو تعديل الت�شريعات املوجودة،
واعتم ��اد تداب�ي�ر �أخ ��رى لت�سهي ��ل تق ��دمي امل�ساعدة املتبادل ��ة وقبولها ،مبا يف ذلك التداب�ي�ر التعاونية لبناء
الت�صدي
املنظمة �أ�سا�س� � ًا للتعاون الدويل على
ِّ
الق ��درات )103(.وم ��ن حي ��ث اجلوهر ،توفِّر اتفاقية اجلرمية َّ
لتهريب املهاجرين.
 -3التعاون يف جمال التحقيقات والعمليات
 -189نظ ��ر ًا لك ��ون تهري ��ب املهاجري ��ن جرمي ًة عابر ًة للحدود فال ميكن مكافحته �إ ّال باتخاذ �أجهزة �إنفاذ
القانون تدابري م�ضادة عابرة للحدود .وتوفِّر الأحكام الإلزامية الواردة يف املادة  27من اتفاقية اجلرمية
املنظم ��ة �إر�ش ��ادات و�أ�سا�س� � ًا لتع ��اون م ��ن هذا القبيل .وق ��د �أُدرجت التحقيقات امل�شرتك ��ة يف املادة  19من
َّ
متعدد الأطراف،
االتفاقية ل�ضمان �إجراء حتقيقات �سليمة يف جرائم تهريب املهاجرين على �صعيد ثنائي �أو ِّ
( )102على �سبيل املثال ،عملية بايل وعملية بويبال وعملية بوداب�ست.
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املنظمة �إطار ًا للتع ��اون يف جمال م�صادرة العائدات
تبع� � ًا للحاج ��ة .وتو ِّف ��ر امل ��ادة  13من اتفاقية اجلرمية َّ
�أو املع� � ّدات �أو غريه ��ا م ��ن الأدوات الت ��ي ا�ستُخدمت يف ارتكاب جرمية تهريب املهاجرين �أو احتيزت لذلك
الغر�ض.
 -4تبادل املعلومات
املتعدد
 -190ينبغ ��ي لل ��دول �أن ت�سع ��ى �إىل تي�س�ي�ر تب ��ادل التجارب واملعلوم ��ات على ال�صعيد الثنائ ��ي �أو ِّ
الأط ��راف ،م ��ن �أج ��ل حت�س�ي�ن الأ�سا�س املعريف وتكوين �صورة �إجمالية ع ��ن تهريب املهاجرين بهدف تعزيز
التعاون الدويل على مكافحته )104(.وتتوقَّف فعالية تبادل املعلومات على مدى فعالية عمليات جمع البيانات
وي�شدد جدول الأعمال الدويل لإدارة الهجرة على �ضرورة جمع بيانات مو�ضوعية وموثوقة
و�إجراء البحوثِّ .
و�صحيحة ،وتعيني �شبكات وطنية تتولىّ جمع املعلومات وحتليلها وتعميمها ،وتو�ضيح خمتلف �أدوار اجلهات
امل�شاركة يف جمع البيانات ،وتعزيز التن�سيق بني تلك ال�شبكات على ال�صعيدين الوطني والدويل ،واملنا�سقة
التدريجي ��ة لنظ ��م جم ��ع البيانات (وكذلك التعاريف واملعاي�ي�ر) ،واال�ضطالع ب�أن�شطة م�ساعدة تقنية وبناء
للق ��درات م ��ن �أج ��ل تدعيم القدرة على جمع البيان ��ات و�إدارتها )105(.وي�ضيف بروتوكول تهريب املهاجرين
�إىل هذا �ضرورة جمع البيانات و�إجراء البحوث عن نقاط االنطالق واملق�صد والدروب والناقلني وو�سائط
النقل و�أ�ساليب التنظيم التي ُيع َرف �أو ُي�شت َبه يف �أنها ا�ستُخدمت يف تهريب املهاجرين ،وكذلك عن حتوير
الوثائق و�/أو �إ�ساءة ا�ستعمالها ،وعن و�سائل و�أ�ساليب �إخفاء الأ�شخا�ص ونقلهم ،وعن التجارب الت�شريعية
واملمار�س ��ات اخلا�ص ��ة مبن ��ع تهري ��ب املهاجري ��ن ،وعن املعلوم ��ات الالزمة لتعزيز الق ��درة على منع تهريب
املهاجرين وك�شفه والتح ّري عنه (الفقرة  1من املادة .)10
 -191وينبغ ��ي لل ��دول �أن تتقا�س ��م تل ��ك البيانات والبح ��وث املتعلقة بتهريب املهاجري ��ن ،من �أجل تدعيم
الق ��درات وتن�سي ��ق التداب�ي�ر امل�ضادة .وميكن حتقي ��ق ذلك بالرتويج لتبادل املعلوم ��ات والبيانات والبحوث
عل ��ى ال�صعيدي ��ن الثنائ ��ي واملتع� � ّدد الأطراف فيما يتعلق بال�سيا�سات والعملي ��ات ،وبتدعيم تبادل املعلومات
عن ال�سيا�سات والت�شريعات و�سائر الآليات املوجودة ملواجهة تهريب املهاجرين ،وبت�شجيع ترتيبات تقا�سم
البيانات واملعلومات بني الدول ،مبا يف ذلك مع �سائر اجلهات املعنية ،عند االقت�ضاء (الفقرة  2من املادة
 10من الربوتوكول).
 -5التعاون ب�ش�أن التدابري احلدودية
 -192مي ِّث ��ل تعزي ��ز التع ��اون ع�ب�ر احل ��دود �أحد ال�سبل البديهي ��ة لتدعيم مراقبة احل ��دود .ومع � َّأن زيادة
التع ��اون احل ��دودي لي� ��س �شرط� � ًا �إلزامياً ،ف� َّإن الفقرتني  1و 6من املادة  11من بروتوكول تهريب املهاجرين
تُلزِ م ��ان ال ��دولَ بالنظ ��ر يف تعزي ��ز ذل ��ك التعاون ،بو�سائل منها �إن�شاء قنوات ات�ص ��ال مبا�شرة .و�إىل جانب
ذلك ،ميكن للدول �أن تنظر يف اتخاذ تدابري لزيادة عالقات التعاون فيما بني املوظفني احلدوديني وتدعيم
الت�صدي لتهريب
تب ��ادل وتقا�س ��م املعلوم ��ات واملهارات والتجارب عل ��ى نحو يعزِّ ز التدابري احلدودية بهدف
ِّ
املهاجرين.
( )104املرجع نف�سه.

(.International Agenda for Migration Management, pp. 68 and 69 )105
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 -6التعاون يف جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية
 -193تق�ض ��ي الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  14م ��ن بروتوكول تهري ��ب املهاجرين� ،إىل جان ��ب حتديدها املحتوى
ال�ل�ازم مب ��ا ي ��رد يف الربوتوك ��ول من التزامات ب�ش�أن التدريب ،ب�أن تتع ��اون الدول الأطراف مع "املنظمات
الدولية املخت�صة واملنظمات غري احلكومية و�سائر املنظمات ذات ال�صلة وعنا�صر املجتمع املدين الأخرى،
ح�سب االقت�ضاء� ،ضمان ًا لتوفري تدريب للعاملني  ...مبا يكفي  ،"...من �أجل تهريب املهاجرين ومكافحته
املهربني .ويتط ّلب التعري ��ف على الكيانات التي تَ�ص ُلح �أن تكون
والق�ض ��اء علي ��ه ،وحماي ��ة حق ��وق املهاجرين َّ
�شري ��ك ًا يف التع ��اون ا ِّتب ��اع نه ��ج مبتكر �إزاء امل�سائل ذات ال�صلة بتهري ��ب املهاجرين .فعلى �سبيل املثال ،قد
تك ��ون بع� ��ض الكيان ��ات ذات ال�صل ��ة نا�شط ��ة يف م�سائل الهجرة على وجه العموم ،يف حني � َّأن كيانات �أخرى
قد تكون نا�شطة يف م�سائل احلماية على وجه التحديد.
 -194ويدعو الربوتوكول يف الفقرة  3من املادة � 14إىل تقدمي تقنية منا�سبة �إىل بلدان املن�ش�أ �أو العبور.
ُو�س ��ع نطاق هذه التو�صية مبا يكفل تقدمي امل�ساعدة التقنية ال �إىل بلدان املن�ش�أ
�أ َّم ��ا املمار�س ��ات الف�ضل ��ى فت ِّ
والعب ��ور فح�س ��ب ،ب ��ل و�إىل بل ��دان املق�ص ��د التي تفتق ��ر �إىل املعارف واملعلومات والق ��درات واملواد الالزمة
ملواجهة تهريب املهاجرين.
 -7التعاون يف جمال الت�ص ِّدي لتهريب املهاجرين عن طريق البحر
 -195من امل�س َّلم به � َّأن التنظيمات الإجرامية عرب الوطنية ت�ستغ ّل َمواطن ال�ضعف لدى الدول ،وخ�صو�ص ًا
ال ��دول النامي ��ة ال�ساحلي ��ة واجلزري ��ة ال�صغ�ي�رة الواقع ��ة يف مناطق العبور ،لتهري ��ب املهاجرين عن طريق
البح ��ر )106(.كم ��ا � َّأن م ��ن امل�س َّل ��م به � َّأن تهريب املهاجرين ي�ش ِّكل خطراً ،ال على اال�ستخدام امل�شروع للبحار
فح�س ��ب ،ب ��ل وعل ��ى حي ��اة النا�س يف البح ��ر )107(.وعلى �ضوء هذه االعتبارات� ،أهاب ��ت اجلمعية العامة يف
قراره ��ا  71/64بال ��دول واملنظم ��ات احلكومي ��ة الدولية ذات ال�صلة �أن تع� � َّزز التعاون والتن�سيق على جميع
الأ�صع ��دة م ��ن �أج ��ل ك�ش ��ف تهريب املهاجرين وقمعه ،و�ش َّددت اجلمعية على الأهمية البالغة لتعزيز التعاون
املنظمة وبروتوكول
ال ��دويل عل ��ى الت�ص � ِّ�دي لتهري ��ب املهاجرين ع ��ن طريق البحر ،وفق ًا التفاقية اجلرمي ��ة َّ
تهريب املهاجرين)108(.
 -196وتر�س ��ي امل ��واد � 7إىل  9م ��ن بروتوك ��ول تهري ��ب املهاجرين �إطار ًا للتع ��اون بني الدول الأطراف على
اتخ ��اذ �إج ��راءات ب�ش� ��أن تهري ��ب املهاجري ��ن ع ��ن طري ��ق البح ��ر .فاملادة  7تن� ّ��ص على �أن تتع ��اون الدول
الأط ��راف �إىل �أق�ص ��ى ح� � ّد ممك ��ن عل ��ى من ��ع وقم ��ع تهري ��ب املهاجرين عن طري ��ق البحر ،وفق� � ًا لأحكام
م�سجلة
قان ��ون البح ��ار ال ��دويل .ويج ��وز للدول ��ة الط ��رف ،فيما يتعل ��ق ب�سفينة ترف ��ع َع َلمها �أو ت َّدع ��ي �أنها ّ
لديه ��ا� ،أو �سفين ��ة ال جن�سي ��ة له ��ا �أو ُجعل ��ت �شبيه� � ًة ب�سفينة ال جن�سية لها� ،أن تطل ��ب م�ساعدة دولة طرف
�أخ ��رى لقم ��ع ا�ستعم ��ال تل ��ك ال�سفين ��ة لغر�ض تهري ��ب املهاجرين (الفق ��رة  1من امل ��ادة  .)8و�إ�ضاف ًة �إىل
ذل ��ك ،يت�ض ّم ��ن �إط ��ار العم ��ل �آلي� � ًة تتيح للدول ��ة الطرف ،فيما يتعل ��ق ب�سفينة ترفع َع َلمه ��ا� ،أن ت�أذن لدولة
ط ��رف �أخ ��رى باعت ��داء ال�سفين ��ة وتفتي�شه ��ا واتخاذ التداب�ي�ر املنا�سبة �إزاءها من �أجل قم ��ع ا�ستعمال تلك
ال�سفين ��ة لغر� ��ض تهري ��ب املهاجري ��ن ع ��ن طريق البحر (الفق ��رة  2من املادة  .)8وبعب ��ارة موجزة ،يجوز
للدول ��ة الط ��رف �أن ت�سع ��ى �إىل التع ��اون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بال�سفن التي ترفع َع َلمها �أو
( )106قرار اجلمعية العامة  ،71/64الفقرة .89
( )107املرجع نف�سه ،الفقرة .88
( )108املرجع نف�سه ،الفقرتان  90و.91
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ال�سفن التي ترفع َع َلم دولة طرف �أخرى �أو ال�سفن التي ال جن�سية لها �أو � ِّأي �سفينة ُجعلت �شبيه ًة ب�سفينة
ال جن�سية لها.
 -8التعاون يف جمال املنع
 -197بداي� � ًة ،يتط َّل ��ب التع ��اون عل ��ى من ��ع تهريب املهاجرين تب ��اد ًال للمعلومات عرب احل ��دود .وينبغي �أن
ت ِ
ُنا�سق تدابريها املتعلقة مبراقبة احلدود من �أجل زيادة فعاليتها و�ضمان تقا�سم امل�س�ؤولية عن منع تهريب
املهاجري ��ن تقا�سم� � ًا منا�سب� � ًا ب�ي�ن الدول .ويجب تدعي ��م التعاون ب�ش�أن التداب�ي�ر احلدودية ملكافحة تهريب
املهاجري ��ن� ،أ َّم ��ا التع ��اون فيم ��ا يتعلق بالوثائق فه ��و �ضروري لك�شف تهريب املهاجري ��ن ولت�سهيل �إعادتهم.
و�أ َّما التعاون يف توفري التدريب وامل�ساعدة التقنية ب�ش�أن التح ّري عن تهريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيه
فهو و�سيلة ف ّع َالة ملنا�سقة فهم تهريب املهاجرين ولإقامة عالقات بني �أجهزة العدالة اجلنائية يف الواليات
التعاون يف جم ��ال املنع َ
العمل مع اجلهات املعنية على ت�صميم وتنفيذ
الق�ضائي ��ة املختلف ��ة .و�أخ�ي�راً ،ي�شمل
ُ
امل�ستهدفة
حمالت للتوعية العامة و�إجناز برامج �إمنائية ل�ضمان و�صول املعلومات وامل�ساعدات �إىل الفئات
َ
املنا�سبة)109(.
املنظمة ب�أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها
 -198وتق�ضي الفقرة  7من املادة  31من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية ،بو�سائل منها امل�شاركة
ومع املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة على منع اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية من خالل العمل ،مث ًال ،على تخفيف
يف امل�شاريع الدولية التي تهدف �إىل منع اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.
وط�أة الظروف التي جتعل الفئات امله َّم�شة اجتماعي ًا مع َّر�ضة للأفعال الإجرامية َّ
املهربني
 -9التعاون يف جمال �إعادة املهاجرين َّ
 -199عندما ُيرى � َّأن ال�شخ�ص لي�س يف حاجة �إىل حماية دولية فيمكن �أن ُيعاد �شريطة �أن جتري الإعادة
على نحو �آمن و�إن�ساين ّ
ومنظم ،حيث تتعاون �سلطات بلدان املن�ش�أ والعبور واملق�صد تعاون ًا ف ّعا ًال على �إعادة
املهاج ��ر امله� � َّرب م ��ع �إي�ل�اء املراع ��اة الواجبة حلقوقه و�سالمته .ويجب �أن ُيك َف ��ل تعاون ال�سلطات يف جميع
املهربني ،يلزم وجود تعاون ف ّعال
البلدان ذات ال�صلة من �أجل ت�سهيل الإعادة .وبغية تنفيذ �إعادة املهاجرين َّ
بني الدولة التي يوجد فيها املهاجر والدولة التي يعاد �إليها .وعلى الدولة التي يعاد �إليها املهاجر امله َّرب �أن
ت�س ِّه ��ل عودت ��ه و َتقْبل ��ه ،و�أن تتح َّق ��ق مما �إذا كان ذلك ال�شخ�ص من مواطني البلد �أو مقيم ًا دائم ًا فيه ،و�أن
تُ�صدر ما قد يلزم من وثيقة �سفر لتي�سري عودته .و�إىل جانب هذا التعاون فيما بني الدول ،يق�ضي بروتوكول
تهري ��ب املهاجري ��ن ب�إ�ش ��راك املنظمات الدولية ذات ال�صلة يف عملي ��ة الإعادة� ،ضمان ًا لتنفيذ تلك الإعادة
عل ��ى نح ��و �آم ��ن و�إن�س ��اين َّ
ومنظم (املادة  .)18وهذا قد يتط ّل ��ب وجود اتفاقات ثنائية �أو متع ّددة الأطراف
�أو اتفاق ��ات �أخ ��رى .كم ��ا ال ب� � ّد م ��ن �ضمان �أ ّال ي�ؤ ّدي ترتيب �أو �إجراء الإعادة �إىل الإخالل بالتزامات دولية
�أخرى ،مبا فيها االلتزامات مبقت�ضى قانون حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون الالجئني ،وخ�صو�ص ًا
مبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا (الفقرتان  6و 7من املادة .)18
املهربني ،مبا
 -200وق ��د يل ��زم وج ��ود اتفاقات ثنائي ��ة لت�سهيل الإعادة الطوعية �أو الإلزامي ��ة للمهاجرين َّ
( )109املادة  15من بروتوكول تهريب املهاجرين.
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يف ذل ��ك م ��ن �أج ��ل �ضم ��ان �أن تفي دول املن�ش�أ بالتزامها بقب ��ول عودة مواطنيها �أو املقيمني الدائمني فيها.
ويتع�َّي�نَّ عل ��ى دول املن�ش� ��أ "تي�س�ي�ر وقبول" �إعادة الرعايا والنظر يف �إمكاني ��ة التعاون على �إعادة الأ�شخا�ص
الذين يتم َّتعون ببع�ض حقوق الإقامة التي ال ت�شمل حق املواطنة ،مبا يف ذلك �إ�صدار الوثائق الالزمة ل�سفر
ه�ؤالء الأ�شخا�ص وعودتهم من البلدان التي مت تهريبهم �إليها )110(.ويتوقَّف ا�شرتاط قبول عودة املواطنني
والنظر يف قبول عودة الأ�شخا�ص الآخرين على و�ضعية الفرد املعني.
 -201وق ��د اع ُتم ��دت الفق ��رة  1م ��ن امل ��ادة  18على �أ�سا� ��س �أ َّال تنفَّذ الإعادة قب ��ل التحقُّق ح�سب الأ�صول
م ��ن جن�سي ��ة ال�شخ� ��ص املعن ��ي �أو حق ��ه يف الإقام ��ة الدائم ��ة .كما � َّأن تعب�ي�ر "الإقامة الدائم ��ة" ُيف َهم على
�أنه يعني:
"الإقام ��ة الطويل ��ة الأم ��د ،ولكن لي�س بال�ض ��رورة الإقامة غري املحدودة .وتُفهم هذه املادة على �أنها
ال مت�س بالت�شريع الوطني املتعلق مبنح حق الإقامة �أو مبدة الإقامة)111(".
ّ
 -202و ُتل ��زِ م الفق ��رة  2م ��ن امل ��ادة  18من الربوتوكول الدول َة الطرف ب� ��أن "تنظر  ...يف �إمكانية" تي�سري
وقبول عودة املهاجر امله َّرب الذي كان "يتم َّتع بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها وقت دخوله الدولة امل�ستقبِلة
وفق ًا لقانونها الداخلي".
 -203وينبغ ��ي للبل ��دان الت ��ي يع ��اد �إليها املهاج ��رون امله َّربون �أن متتثل لأحكام الفقرة  4من املادة  12من
تع�سفاً،
العه ��د ال ��دويل اخلا� ��ص باحلق ��وق املدني ��ة وال�سيا�سية ،التي ُّ
تن�ص على �أنه "ال يج ��وز حرمان �أحدُّ ،
م ��ن ح ��ق الدخ ��ول �إىل بل ��ده" .وق ��د ف ُِّ�سر هذا احلكم على �أنه ينطبق عل ��ى مواطني ذلك البلد وكذلك على
الأ�شخا�ص الذين لهم عالقة طويلة الأمد به ولكنهم ال يحملون جن�سيته .وقد �أ�شارت اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان �إىل � َّأن �إلزام الأ�شخا�ص الذين لديهم �إقامة دائمة م�شروعة يف دولة ما ب�أن يح�صلوا على ت�أ�شرية
ع ��ودة لك ��ي يع ��اودوا الدخ ��ول �إىل تلك الدولة ق ��د يتنافى مع �أحكام الفقرة  4من املادة  12من ذلك العهد
الدويل)112(.
املهربني �أمر ًا �ضروري ًا لتي�سري عملية
 -204و�سيكون تبادل الدول َ
بع�ض البيانات ال�شخ�صية عن املهاجرين َّ
الإعادة .غري �أنه من الأهمية مبكان �أن ُت َّتخذ خطوات ل�ضمان �أ َّال يف�ضي � ُّأي تبادل للمعلومات �إىل تعري�ض
املهرب�ي�ن (�أو �أُ�سره ��م) للخطر .فبدون تدابري احلماية هذه ،قد تُع ِّر�ض ُ
الدول املهاج َر امله َّرب،
املهاجري ��ن َّ
دون ق�صد ،خلطر االقت�صا�ص منه عند عودته �إىل بلده الأ�صلي .وترد يف املبد�أ التوجيهي  12من املبادئ
يخ�ص التعاون بني الدول،
التوجيهي ��ة الع�شري ��ن ب�ش� ��أن الإعادة بالإكراه ،ال�ص ��ادرة عن جمل�س �أوروبا فيما ّ
املهربني:
ممار�سة ف�ضلى ب�ش�أن كيفية معاملة املعلومات اخلا�صة باملهاجرين َّ
  -1على الدولة امل�ضيفة ودولة العودة �أن تتعاونا من �أجل ت�سهيل �إعادة الأجانب الذين ُيكت�شف
�أنهم ميكثون ب�صورة غري م�شروعة يف البلد امل�ضيف.
( )110الأدلة الت�شريعية ،ال�صفحة .390
املنظمة
( )111امللحوظات التف�سريية للوثائق الر�سمية ("الأعمال التح�ضريية") للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (الفقرات  116-111من الوثيقة  ،)A/55/383/Add.1امل�ستن�سخة يف "الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها" (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع
ب�ش�أن �إعداد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
 ،)A.06.V.5ال�صفحة .552
( )112حقوق غري املواطنني ،ال�صفحة .18
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  -2ل ��دى تنفي ��ذ ذل ��ك التع ��اون ،يتعينّ على الدول ��ة امل�ضيفة ودولة الع ��ودة �أن تراعيا التقييدات
املفرو�ض ��ة عل ��ى كيفي ��ة معاجلة البيان ��ات ال�شخ�صية ذات ال�صلة ب�أ�سب ��اب �إعادة ال�شخ�ص
املعن ��ي .ويق ��ع عل ��ى دولة املن�ش� ��أ نف�س االلتزام يف حال االت�ص ��ال ب�سلطاتها من �أجل حتديد
هوية ال�شخ�ص العائد �أو جن�سيته �أو مكان �إقامته.
مت�س التقييدات املفرو�ضة على معاجلة تلك البيانات ال�شخ�صية مبا قد يحدث من تبادل
  -3ال ّ
للمعلومات �ضمن �سياق تعاون ق�ضائي �أو ُ�ش َرطي ،يف حال توفري ال�ضمانات ال�ضرورية.
  -4عل ��ى الدول ��ة امل�ضيف ��ة �أن متار� ��س احلر�ص الواج ��ب ل�ضمان �أ ّال ي�ؤ ّدي تب ��ادل املعلومات بني
�سلطاته ��ا و�سلط ��ات دول ��ة الع ��ودة �إىل تعري�ض العائد �أو �أقارب ��ه للخطر عند عودته .وينبغي
ال تف�شي املعلومات ذات ال�صلة بطلب اللجوء)113(.
للدولة امل�ضيفة ،على وجه اخل�صو�ص� ،أ ّ
 -205وي ��راد به ��ذه املمار�س ��ة الف�ضل ��ى ،الت ��ي ال تعترب حكم ًا �إلزامياً� ،أن تنطب ��ق على الإعادة التي جتري
تن�ص عليه الفقرة  6من امل ��ادة  18من بروتوكول تهريب
بالتع ��اون م ��ع املنظم ��ات الدولي ��ة املعني ��ة ،ح�سبما ّ
املهاجرين .فعلى �سبيل املثال ،ثمة منظمات دولية ،مثل مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني واملنظمة
الدولي ��ة للهج ��رة ،تُعت�ب�ر معني ��ة مب�س�ألة الإعادة .و�إ�ضاف� � ًة �إىل ذلك ،ثمة جهات �أخرى ،مثل املنظمات غري
احلكومية واجلمعيات الأهلية ،قد تكون �أي�ض ًا معني ًة بالإعادة ال َعطوفة.

( )113متاحة يف املوقع . www.coe.int
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الق�ضائيةTABLE 1. Prosecu
املالحقةtion (and inves
tigation) (Continue-1
اجلدول )d
(والتحقيق)
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باء

جيم

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
(مقا�صد الأحكام)

املتطلّبات الإطارية
(املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات)

دال

تدابري التنفيذ
(املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال)

هاء

امل�ؤ�شرات العملياتية
(لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن)

جترمي تهريب املهاجرين وال�سلوك ذي ال�صلة
1

جترمي تهريب املهاجرين وفقاً
للتعريف الوارد يف بروتوكول
تهريب املهاجرين (املادتان 3

و 4والفقرة �(1أ) من املادة  6من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

الت�صديق على اتفاقية اجلرمية
منا�سقة الت�شريعات اخلا�صة مبكافحة الت�صديق على اتفاقية اجلرمية
تهريب املهاجرين على ال�صعيد العاملي
املنظمة وبروتوكول تهريب املهاجرين عرب الوطنية وبروتوكول تهريب
َّ
من �أجل ت�سهيل
املهاجرين �أو االن�ضمام �إليهما
الت�صدي عرب الوطني �أو االن�ضمام �إليهما
ِّ
للجرمية عرب الوطنية
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو
وجود ت�شريع �شامل يج ِّرم تهريب
توفري �أ�سا�س ملنع تهريب املهاجرين
تعديلها امتثا ًال لأحكام املادة 3
املهاجرين وفق ًا للتعريف الوارد يف
والتحري
و�أ�شكال ال�سلوك ذات ال�صلة
والفقرة �(1أ) من املادة  6من
املادة  3من الربوتوكولُ " :يق�صد
عنه ومالحقة مرتكبيه عندما تكون
الربوتوكول
به تدبري الدخول غري امل�شروع
وطني
تلك اجلرائم ذات طابع عرب
لي�س
طرف
دولة
إىل
�
ما
ل�شخ�ص
بناء قدرة الربملانيني ومق ّرري
إجرامية
وتنطوي على وجود جماعة �
من
أو
�
رعاياها
من
ال�شخ�ص
ذلك
ال�سيا�سات وامل�ش ّرعني فيما يتعلق
َّ
املهاجرين
منظمة ،وكذلك حلماية
املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من
مب�س�ألة تهريب املهاجرين وامل�سائل
املهربني (املادة  4من الربوتوكول)
�أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة
َّ
ذات ال�صلة
الرتويج العتماد تدابري ت�شريعية وغري �أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية
�إعداد معلومات عن الت�شريعات
�أو منفعة مادية �أخرى (املادة ،3
ت�شريعية ح�سبما تقت�ضيه ال�ضرورة
املتعلقة بتهريب املهاجرين وتعميم
الفقرة الفرعية (�أ))
لتجرمي تهريب املهاجرين و�أ�شكال
وجود دافع ربحي (مك�سب مايل �أو تلك املعلومات على �أجهزة �إنفاذ
تلك
ُرتكب
ال�سلوك ذات ال�صلة عندما ت
مادي) وتوافر الق�صد الالزم لإثبات القانون والنيابة العامة
اجلرائم عمد ًا ومن �أجل احل�صول على
تهريب املهاجرين �أو ال�سلوك ذي
ر�صد وتقييم مدى جناعة القوانني
منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى
ال�صلة
وال�سيا�سات الرامية �إىل مكافحة
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
تهريب املهاجرين بالقيام ،مثالً،
�سريان تنفيذ الربوتوكول على
عدم منع � ِّأي دولة طرف من اتخاذ
ب�إن�شاء �أو متكني م�ؤ�س�سات ر�صد
اجلرائم التي هي ذات طابع عرب
تدابري �ضد ال�شخ�ص الذي ي�ش ّكل
للتق�صي عن تهريب
وطني �أو تنطوي على وجود جماعة وتقييم م�ستقلة
ّ
�سلوكه جرم ًا مبقت�ضى قانونها
�إجرامية عرب وطنية ،وكذلك حلماية املهاجرين
الداخلي (الفقرة  4من املادة  6من
املهربني (املادة  4من
املهاجرين َّ
الربوتوكول)
الربوتوكول)

كون الدولة طرف ًا يف اتفاقية
املنظمة وبروتوكول تهريب
اجلرمية َّ
املهاجرين
وجود ت�شريع يج ِّرم تهريب
املهاجرين امتثا ًال لأحكام
الربوتوكول
ازدياد يف قدرة الربملانيني
وامل�ش ّرعني ومق ّرري ال�سيا�سات
و�أجهزة �إنفاذ القانون والنيابة
العامة فيما يتعلق مب�س�ألة تهريب
املهاجرين وال�سلوك
ذي ال�صلة
�شواهد تدل على � َّأن الدول قد
اتخذت خطوات لتعميم املعلومات
عن الت�شريعات املتعلقة بتهريب
املهاجرين على املحقّقني و�أع�ضاء
النيابة العامة
وجود م�ؤ�س�سات م�ستقلة لر�صد
ال�سيا�سات املنفّذة لت�شريعات تهريب
املهاجرين على �ضوء تغيرّ ديناميات
ظاهرة تهريب املهاجرين
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تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

الرتويج العتماد ما قد يلزم من تدابري جترمي ومالحقة مه ّربي املهاجرين
ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الفعلني لإنتاجهم �أو تدبريهم �أو توفريهم �أو
التاليني يف حال ارتكابهما عمد ًا من
حيازتهم وثيقة �سفر �أو هوية احتيالية
�أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري من �أجل احل�صول على منفعة مالية
مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة
�أو منفعة مادية �أخرى ،وذلك بغر�ض
مادية �أخرى وبغر�ض ت�سهيل تهريب
تي�سري تهريب املهاجرين
املهاجرين�( :أ) �إعداد وثيقة �سفر �أو
هوية مز ّورة؛ (ب) تدبري احل�صول
على وثيقة من هذا القبيل �أو توفريها
�أو حيازتها

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
امتثا ًال لأحكام الفقرة (1ب) من
الربوتوكول� ،إ َّما بتجرمي كل فعل
من الأفعال املتعلقة بالوثائق ب�صورة
منف�صلة و�إ َّما بتجرميها جمتمع ًة يف
حكم واحد
تنفيذ الت�شريعات من خالل �إقرار �أو
�إ�صدار لوائح تنظيمية �أو تعميمات �أو
مبادئ توجيهية �أو تعليمات لتو�ضيح
اجلرم

�شواهد تدل على � َّأن الت�شريع ال�شامل
الذي ميتثل لأحكام اتفاقية اجلرمية
املنظمة وبروتوكول تهريب املهاجرين
َّ
(الفقرة (1ب) من املادة  )6قد �صيغ
�صياغة وا�سعة بحيث ي�شمل جميع
�سيناريوهات الوثائق “االحتيالية” ،مبا
فيها الوثائق “املز ّورة” �أو املح َّورة �أو
امل�ستخدمة على نحو غري م�شروع
َ
ازدياد التحقيقات واملالحقات
الق�ضائية ب�ش�أن اجلرائم املتعلقة
بوثائق ال�سفر �أو الهوية االحتيالية التي
أُ�نتجت لتي�سري تهريب املهاجرين

وجود ت�شريع �شامل لتجرمي تهريب
املهاجرين يج ِّرم متكني ال�شخ�ص من
البقاء يف البلد عندما ال يكون ذلك
ال�شخ�ص من مواطني ذلك البلد �أو
املقيمني الدائمني فيه ،دون امتثال
ملتط ّلبات البقاء امل�شروع ،من �أجل
احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة
مادية �أخرى

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
امتثا ًال للفقرة (1ج) من املادة  6من
الربوتوكول و�/أو اعتماد ما قد يلزم
من تدابري �أخرى لتجرمي الفعل
التايل ،يف حال ارتكابه عمد ًا ومن
�أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى :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
(الفقرة (1ج) من املادة  6من
الربوتوكول)

وجود ت�شريع يج ِّرم الأفعال التي مت ّكن
ال�شخ�ص الذي لي�س مواطن ًا �أو مقيم ًا
دائم ًا يف الدولة املعنية من البقاء
فيها دون تق ّيد بال�شروط الالزمة ،من
�أجل مك�سب مايل �أو مادي ،امتثا ًال
املنظمة والفقرة
التفاقية اجلرمية َّ
(1ج) من املادة  6من بروتوكول
تهريب املهاجرين ،مما ي�ؤ ّدي �إىل
زيادة التحقيقات واملالحقات املتعلقة
بالتمكني من البقاء
وجود تدابري للح ّد من ا�ستخدام
املهربني ولفر�ض جزاءات
املهاجرين َّ
ِ
م�ستخدميهم دون امل�سا�س بحقوق
على
�أولئك املهاجرين

2

جترمي الأفعال املتعلقة بتزوير

3

املهربني
جترمي متكني املهاجرين َّ
من البقاء (الفقرة (1ج) من املادة

�ضمان انطباق الت�شريع على احلاالت
التي يكون فيها خمطط التهريب
متم ّث ًال يف تدبري دخول املهاجرين
ب�صورة م�شروعة ولكن مع ا�ستخدام
و�سائل غري م�شروعة بعد ذلك لتمكني
املهاجرين من البقاء يف البلد ،حيثما
يرتكب هذا الفعل عمد ًا وبغر�ض
احل�صول على مك�سب مايل �أو مادي
�ضمان عدم تقوي�ض احلماية الإن�سانية
للمهاجرين �أو امل�سا�س بحقوقهم
الإن�سانية بفعل التدابري التي ت�ستهدف
يي�سرون
مه ِّربي املهاجرين الذين ّ
بقاءهم للح�صول على مك�سب مايل �أو
مادي ،مبا يف ذلك حقوق ما للمهاجرين
ِ
م�ستخدميهم
املهربني من حقوق جتاه
َّ
(املادة  19من بروتوكول تهريب
املهاجرين والفقرة  2من املادة  68من
االتفاقية الدولية ب�ش�أن حماية جميع
العمال املهاجرين و�أفراد �أُ�سرهم)

�ألف

باء

وثائق ال�سفر �أو الهوية (الفقرة
(1ب) من املادة  6من بروتوكول
تهريب املهاجرين)
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اجلدول  -1املالحقة الق�ضائية (والتحقيق) (تابع)

�أهداف الربوتوكول

4

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

�ضمان �سريان الت�شريع املتعلق
جترمي ال�شروع يف جرم تهريب
بتهريب املهاجرين حتى يف حال
املهاجرين �أو اجلرائم املت�صلة به
�أو امل�ساهمة ك�شريك يف ارتكاب تلك عدم حتقُّق جرم (جرائم) تهريب
اجلرائم �أو تنظيم وتوجيه �أ�شخا�ص املهاجرين حتـ ّقق ًا تام ًا
�آخرين الرتكابها (الفقرة  2من املادة �ضمان �شمول الت�شريع اخلا�ص
 6من بروتوكول تهريب املهاجرين)
مبكافحة تهريب املهاجرين
للم�شاركني يف جرائم تهريب املهاجرين
واملتواطئني فيها ّ
وموجهيها
ومنظميها ّ

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

اتخاذ تدابري وافية وف ّعالة للق�ضاء على
املهربني ،ت�شمل
ا�ستخدام املهاجرين َّ
عند االقت�ضاء فر�ض جزاءات على
م�ستخدميهم ،دون امل�سا�س مبا
لأولئك املهاجرين من حقوق جتاه
ِ
م�ستخدميهم (املادة  19من بروتوكول
تهريب املهاجرين والفقرة  2من
املادة  68من االتفاقية الدولية ب�ش�أن
حماية جميع العمال املهاجرين و�أفراد
أ�ُ�سرهم)
رهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية للنظام
القانوين ،جترمي ال�شروع يف جرم
تهريب املهاجرين �أو امل�ساهمة ك�شريك
فيه �أو تنظيم ذاك اجلرم �أو توجيهه
مراجع ُة الت�شريعات و�سنُّها �أو تعديلها
من �أجل حظر اعتبار عدم اكتمال
اجلرم دفاع ًا يف حال ال�شروع فيه
مراجع ُة الت�شريعات و�سنُّها �أو تعديلها
لكي يكون مفهوما �أنَّ "ال�شروع" ي�شري
�إىل الأفعال التي تُرتكب متهيد ًا للجرم
وكذلك التي تنفَّذ يف � ِّأي حماولة فا�شلة
الرتكابه
يف حال تع ُّذر جترمي ال�شروع ،توفري
و�سائل �أخرى لتعزيز الأحكام اخلا�صة
بتهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة
به ،مثل جترمي العنا�صر املنفردة لتلك
اجلرائم التي يظ ّل ممكن ًا مالحقة
مرتكبيها يف حال عدم اكتمال اجلرم
(مثل جرائم نقل املهاجرين �أو �إخفائهم
بغر�ض تهريبهم)

وجود ت�شريع يج ّرم ال�شروع يف اجلرائم،
وكذلك امل�ساهمة ك�شريك فيها �أو
تنظيم �أو توجيه �آخرين للقيام بتهريب
املهاجرين ،مما يزيد من التحقيقات
و�/أو املالحقات اخلا�صة بذلك
وجود دالئل على �أنَّ عدم اكتمال اجلرم
الذي �شرع فيه ال ُيعترب دفاع ًا
وجود دالئل على �أنَّ "ال�شروع" ُيفهم
على �أنه ي�شري �إىل الأفعال التي تُرتكب
متهيد ًا للجرم وكذلك الأفعال التي تنفّذ
يف � ِّأي حماولة فا�شلة الرتكابه
ازدياد يف جناح املالحقات الق�ضائية
مله ّربي املهاجرين و�إدانتهم بجرائم
تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة
به �أو ب�أفعال �إجرامية �أخرى يف حال
عدم وجود تهريب للمهاجرين على وجه
التحديد
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عدم جترمي املهاجرين لكونهم قد
هُ ِّربوا (املادة  5من بروتوكول تهريب

6

م�س�ؤولية الأ�شخا�ص االعتباريني

املهاجرين ،وفق ًا للفقرة  4من املادة 6
من الربوتوكول)

�ضمان �أن يكون مه ّربو املهاجرين،
ال املهاجرون �أنف�سهم ،هم امل�ستهدفني
جنائي ًا بالتدابري الرامية �إىل تنفيذ
الربوتوكول
�ضمان عدم ا�ستخدام الربوتوكول
ك�أ�سا�س لتجرمي املهاجرين فح�سب
(املادة )5
جترمي �أن�شطة املجرمني الذين يعملون
بغر�ض الربح ،مع ا�ستبعاد جترمي
�أن�شطة �أولئك الذين يعملون دون دافع
ربحي (املادتان  3و 6من الربوتوكول)
�ضمان احلماية املنا�سبة حلقوق
املهربني (انظر اجلدول 2
املهاجرين َّ
(احلماية)-7 ،هاء)
عدم تقييد ما للدول الأطراف من
حقوق يف اتخاذ تدابري �ضد الأ�شخا�ص
الذين مي ّثل �سلوكهم جرم ًا مبقت�ضى
القانون الداخلي (الفقرة  4من املادة
 6من الربوتوكول)

كون الت�شريع الداخلي اخلا�ص بتهريب ت�ضمني الت�شريع الداخلي اخلا�ص
بتهريب املهاجرين حكم ًا ب�ش�أن عدم
املهاجرين ال يج ِّرم املهاجرين لأنهم
املهربني لكونهم قد
املهاجرين
جترمي
قد ُه ِّربوا
َّ
ُه ِّربوا
عدم ا�ستخدام الربوتوكول ك�أ�سا�س
�إن�شاء م�ؤ�س�سة�/أمانة مظامل وطنية
لتجرمي املهاجرين �أنف�سهم �أو الهجرة
معنية بحقوق الإن�سان ،وتو�سيع والية
ب� ِّأي �شكل من الأ�شكال
ذلك الكيان يف حال وجوده لكي يب ِّلغ
عدم جترمي تقدمي الدعم للمهاجرين
عن م�سائل تهريب املهاجرين
املهربني يف حال انتفاء املك�سب املايل
َّ
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
�أو املادي
تن�ص �صراحة على �إعفاء طالبي
�إعفاء الالجئني املهربني وطالبي اللجوء لكي ّ
َّ
املهربني الذين
والالجئني
اللجوء
َّ
من اجلزاءات املفرو�ضة على الدخول
غري امل�شروع والأفعال املت�صلة به (املادة يلتم�سون احلماية من اجلزاءات
املفرو�ضة على الدخول غري امل�شروع
 31من اتفاقية الالجئني)
�إزالة العوائق التي حتول دون ح�صول
املهربني على احلماية
املهاجرين َّ
وامل�ساعدة ،مبا يف ذلك احلقوق
واحلماية الإن�سانية

�شواهد تدل على � َّأن الت�شريع ال يج ِّرم
املهربني لكونهم قد ُه ِّربوا،
املهاجرين َّ
الحقون
ي
ال
بني
املهر
ُ َ
و� َّأن املهاجرين َّ
ق�ضائي ًا ب�أفعال التهريب املتعلقة
بحركتهم و�أنه ميكن تقدمي طعون فيما
ُيتَّخذ من قرارات
وجود �آليات ر�صد م�ستقلة لتقييم ما
�إذا كانت الدول ت�ستهدف امله ِّربني ال
املهاجرين
كون طالبي اللجوء والالجئني معفيني
من اجلزاءات املفرو�ضة على الدخول
غري امل�شروع
�شواهد تدل على عدم وجود � ِّأي �شكل
من العوائق التي حتول دون ح�صول
املهربني على احلماية ب�سبب
املهاجرين َّ
كونهم قد ُه ِّربوا

التدابري الت�شريعية الالزمة الأخرى
املنظمة)
(املادة  10من اتفاقية اجلرمية َّ

�ضمان �إمكانية حتميل كل من
الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني
(مثل ال�شركات وعنا�صر ال�شبكات
املنظمة) امل�س�ؤولية عن
الإجرامية َّ
تهريب املهاجرين وعن ال�سلوك ذي
ال�صلة

وجود تدابري جنائية �أو مدنية �أو �إدارية ،مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
تن�ص على فر�ض جزاءات ف ّعالة
تتّ�سق مع مبادئ القانون الداخلي،
لكي ّ
لإر�ساء م�س�ؤولية الأ�شخا�ص الطبيعيني ومتنا�سبة ورادعة ،جنائية �أو غري
جنائية ،على الأ�شخا�ص االعتباريني
واالعتباريني عن تهريب املهاجرين
(الفقرة  1من املادة  10واملادة  2من الذين يتح ّملون م�س�ؤولية تهريب
املهاجرين (الفقرة  4من املادة 10
املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)
من اتفاقية اجلرمية َّ

وجود دالئل على فر�ض جزاءات ف ّعالة
ومتنا�سبة ورادعة ،جنائية �أو غري جنائية،
على تهريب املهاجرين
وجود تدابري ت�شريعية وتدابري جنائية �أو
مدنية �أو �إدارية �أخرى لإر�ساء م�س�ؤولية
الأ�شخا�ص االعتباريني وفق ًا ملبادئ
القانون الداخلي

اجلدول  -1املالحقة الق�ضائية (والتحقيق) (تابع)
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�إر�ساء الوالية الق�ضائية على

تهريب املهاجرين (املادة  15من
املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ

املهربني الأفراد من
�ضمان عدم مت ّكن ِّ
االختباء خلف كيان اعتباري الرتكاب
جرم تهريب املهاجرين والإفالت من
املالحقة الق�ضائية

مالحقة ومعاقبة كل من الأفراد
والأ�شخا�ص االعتباريني يف حال ارتكاب
�أولئك الأفراد جرمية بالنيابة عن
الأ�شخا�ص االعتباريني (الفقرة  3من
املادة  10من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)
�إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني الذين
يتح ّملون م�س�ؤولية تهريب املهاجرين
جلزاءات ف ّعالة ومتنا�سبة ورادعة،
جنائية �أو غري جنائية ،ت�شمل جزاءات
نقدية (الفقرة  4من املادة  10من
املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ

�ضمان �أن تكون للدولة والية ق�ضائية
للتحقيق يف جرائم تهريب املهاجرين
التي تُرتكب داخل �إقليمها �أو على منت
م�سجلة مبقت�ضى
طائرة �أو �سفينة ّ
قوانينها ومالحقة ومعاقبة مرتكبي
تلك اجلرائم (الفقرة  1من املادة 15
املنظمة ،واتفاقية
من اتفاقية اجلرمية َّ
قانون البحار)
�ضمان �أن تكون للدولة والية ق�ضائية يف
ق�ضايا تهريب املهاجرين ،يف حال عدم
مت ّكنها من ت�سليم ال�شخ�ص
املعني لأ�سباب تتعلق باجلن�سية
(الفقرة  3من املادة  15من اتفاقية
املنظمة)
اجلرمية َّ

�إر�ساء الوالية الق�ضائية على جميع
جرائم تهريب املهاجرين التي تُرتكب
يف �إقليم الدولة الطرف �أو على منت
�سفينة ترفع َع َلم تلك الدولة الطرف
(الفقرة  1من املادة  15من اتفاقية
املنظمة) ،ووفق ًا للمواد 2
اجلرمية َّ
و 3و 8و 50-48و 94و 95من اتفاقية
قانون البحار) ويف �أحوال �أخرى ح�سب
االقت�ضاء (املواد  19-17و 21و24
و 25و 27و 33و 34و 38و 39و 42و54
والفقرتان  2و 3من املادة  58واملواد 60
و 80و 111من اتفاقية قانون البحار)
�إر�ساء الوالية الق�ضائية على جرائم
تهريب املهاجرين عندما يكون اجلاين
املزعوم موجود ًا يف �إقليم الدولة ومل
يجر ت�سليمه (الفقرة  3من املادة 15
املنظمة)
من اتفاقية اجلرمية َّ
ممار�سة الوالية الق�ضائية على منت
�سفينة �أجنبية يف �أحوال مع ّينة ،وفق ًا
للمادة  27من اتفاقية قانون البحار
ممار�سة الوالية الق�ضائية ومراعاة
احل�صانة الوالئية وفق ًا للمادة 29
والفقرتني  2و 3من املادة  58واملواد 91
و 92و 96-94من اتفاقية قانون البحار

اتخاذ تدابري جنائية �أو مدنية �أو
�إدارية ،تتّ�سق مع مبادئ القانون
الداخلي ،لإر�ساء م�س�ؤولية كل من
الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني
عن تهريب املهاجرين (الفقرتان 1
و 2من املادة  10من اتفاقية اجلرمية
املنظمة)
َّ

ازدياد عدد املالحقات الق�ضائية
للأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني
بتهمة تهريب املهاجرين

مالحقة ومعاقبة كل من الأ�شخا�ص
الطبيعيني واالعتباريني الذين يرتكبون
جرم تهريب املهاجرين
وجود دالئل على �أنه يحق للدولة
�إر�ساء الوالية الق�ضائية على جرائم
الطرف �أن متار�س واليتها الق�ضائية
تهريب املهاجرين التي ُترتكب (�أ) يف
مبا ي�شمل جرائم تهريب املهاجرين
�إقليم الدولة؛ (ب) على منت �سفينة ترفع
م�سجلة التي تُرتكب يف �إقليم تلك الدولة �أو على
عَ َلم الدولة؛ (ج) على منت طائرة ّ
منت �سفينة ترفع َع َلمها �أو على منت
مبقت�ضى قوانني الدولة (الفقرة  1من
�سفينة �أجنبية يف املنطقة املال�صقة يف
املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)
وعلى جرائم تهريب املهاجرين عندما يكون �أحوال مع ّينة ،ودالئل على �أنه ميكن
اجلاين املزعوم موجود ًا يف �إقليم الدولة وال ممار�سة عنا�صر من الوالية الق�ضائية
يف املنطقة االقت�صادية احل�صرية وفق ًا
تقوم تلك الدولة بت�سليمه ب�سبب جن�سيته
املنظمة
(الفقرة  3من املادة  15من اتفاقية
للمادة  15من اتفاقية اجلرمية َّ
واتفاقية قانون البحار
اجلرمية املنظَّ مة)
النظر يف �إر�ساء الوالية الق�ضائية يف
�إر�ساء الوالية الق�ضائية يف حال تع ّر�ض
حال تع ّر�ض املواطنني للأذى نتيجة
املواطنني للأذى نتيجة جلرائم تهريب
جلرائم تهريب املهاجرين� ،أو عندما
املهاجرين �أو عندما َيرتكب جرم
يرتكِ ب جرم تهريب املهاجرين �أحد
تهريب املهاجرين �أحد مواطني الدولة
مواطني الدولة �أو �شخ�ص عدمي
�أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية يقيم يف
اجلن�سية يقيم يف �إقليمها
�إقليمها
الت�شاور مع الدول املهتمة الأخرى
وجود دالئل على �إجراء م�شاورات مع
يف الأحوال املنا�سبة تفادي ًا ،قدر
الدول املهتمة الأخرى ب�ش�أن تقا�سم
الإمكان ،الحتمال التداخل غري
الوالية الق�ضائية على جرائم تهريب
املنا�سب مع الوالية الق�ضائية املما َر�سة املهاجرين واجلرائم املت�صلة به
(الفقرة  5من املادة  15من اتفاقية
(الفقرة  5من املادة  15من اتفاقية
4
املنظمة) (انظر اجلدول
املنظمة)
اجلرمية
اجلرمية َّ
َّ
(التعاون)-13 ،جيم)
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اتخاذ تدابري لتعزيز تعاون مه ِّربي
املهاجرين مع ال�سلطات املعنية
ب�إنفاذ القانون (املادة  26من اتفاقية

9

جترمي امل�شاركة يف جماعة
�إجرامية َّ
منظمة (املادة  5من

املنظمة)
اجلرمية َّ

ت�شجيع ال�ضالعني يف ارتكاب جرائم
تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به
على التعاون مع ال�سلطات املخت�صة
�أو م�ساعدتها ،تدعيم ًا للتحقيق يف تلك
اجلرائم ومالحقة مرتكبيها

وجود حوافز تتوافق مع القانون
الداخلي لتي�سري تعاون امل�شاركني يف
املنظمة
اجلماعات الإجرامية َّ

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لإعفاء مه ِّربي املهاجرين الذين يقدّمون
م�ساعدة هامة يف التحقيق جرائم
تهريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها
من امل�س�ؤولية �أو لتخفيف العقوبات
عليهم (منحهم احل�صانة من املالحقة
الق�ضائية �أو الت�ساهل الن�سبي معهم يف
�أحوال مع ّينة) وفق ًا للقانون اجلنائي
املوجود
تنفيذ تدابري ت�شريعية و�/أو تدابري
مهربي املهاجرين
�أخرى لتعزيز تعاون ِّ
مع �سلطات �إنفاذ القانون

املنظمة
جترمي الأفعال املدرجة يف اتفاقية اجلرمية َّ

املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ

جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
َّ
منظمة

منا�سقة فهم تعبري «اجلماعات
املنظمة» ،تي�سري ًا للتعاون
الإجرامية َّ
الدويل على مكافحتها

جترمي امل�شاركة يف جماعة �إجرامية
َّ
منظمة يف القانون الداخلي وفق ًا
املنظمة
اجلرمية
التفاقية
َّ

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لتجرمي امل�شاركة يف جماعة �إرهابية
َّ
منظمة (على �سبيل املثال بتجرمي فعل
الت�آمر �أو ب�أحكام حتظر االنخراط يف
تنظيمات �إجرامية) ول�ضمان انطباق
تلك الت�شريعات على جرائم تهريب
املهاجرين
تنفيذ الت�شريعات التي جت ّرم امل�شاركة
يف جماعة �إجرامية َّ
منظمة وجعلها
منطبقة على جرائم تهريب املهاجرين

احتواء الت�شريعات على �أحكام ب�ش�أن
منح احل�صانة �أو الت�ساهل ت�سري على
مهربي املهاجرين الذين يتعاونون مع
ِّ
�سلطات �إنفاذ القانون
ازدياد تعاون الأ�شخا�ص ال�ضالعني
يف تهريب املهاجرين مع �سلطات
�إنفاذ القانون مبا يف�ضي �إىل جناح
ملهربي املهاجرين
املالحقات الق�ضائية ِّ

اعتماد الت�شريعات التي جت ّرم امل�شاركة
يف جماعة �إجرامية َّ
منظمة وتنفيذها
وجعلها منطبقة على جرائم تهريب
املهاجرين
ازدياد التحقيقات واملالحقات
الق�ضائية للم�شاركني يف اجلماعات
املنظمة ال�ضالعة يف ارتكاب
الإجرامية َّ
جرائم تهريب املهاجرين واجلرائم
املت�صلة به

اجلدول  -1املالحقة الق�ضائية (والتحقيق) (تابع)
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جترمي الف�ساد واتخاذ تدابري

(املادة  6من اتفاقية اجلرمية
املنظمة)
َّ

ملكافحته (املادتان  8و 9من اتفاقية
املنظمة واتفاقية الأمم
اجلرمية َّ
املتحدة ملكافحة الف�ساد)

مهربي املهاجرين عن ارتكاب
�ص ّد ِّ
جرائمهم بحرمانهم من مكا�سبهم
غري امل�شروعة
منا�سقة املعايري والنظم القانونية
امل�ضادة لغ�سل الأموال املت�أتية من
املوجهة لذلك
تهريب املهاجرين �أو َّ
الغر�ض

وجود ت�شريعات لتجرمي غ�سل الأموال
وتعريف ذلك اجلرم على �أنه من
اجلرائم الأ�صلية يف �أفعال غ�سل
الأموال ،ووجود تدابري ملكافحة غ�سل
الأموال املت�أتّية من تهريب املهاجرين
املوجهة لذلك الغر�ض (املادتان  6و7
�أو َّ
املنظمة)
من اتفاقية اجلرمية َّ

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو
تعديلها لتجرمي غ�سل الأموال املت�أتّية
من ارتكاب تهريب املهاجرين �أو
املوجهة لذلك الغر�ض ،وفق ًا
َّ
املنظمة
للمادة  6من اتفاقية اجلرمية َّ
ورهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية للقانون
الداخلي
ا�ستحداث قواعد تنظيمية و�إ�شرافية
خا�صة بالهيئات املع ّر�ضة لغ�سل الأموال
(الفقرة �(1أ) من املادة  7من اتفاقية
اجلرمية املنظَّ مة) ،مع ا�ستخدام
املبادرات الإقليمية والأقاليمية واملتعدّدة
الأطراف كمبادئي توجيهية (الفقرة
 3من املادة  7من اتفاقية اجلرمية
املنظَّ مة)
تي�سر
�إر�ساء �أو تو�سيع والية الآيات التي ّ
تبادل املعلومات والتعاون بني ال�سلطات
املخ�ص�صة ملكافحة غ�سل الأموال
على ال�صعيدين الوطني والدويل
بحيث ت�سري على تهريب املهاجرين
(الفقرتان (1ب) و 4من املادة  4من
اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة) (انظر
اجلدول ( 4التعاون)�-16 ،ألف)
تنفيذ تدابري لك�شف نقل النقود عرب
احلدود ور�صده والإبالغ عنه �إذا كانت
تلك النقود مت أ�تّية من ارتكاب �أفعال
موجهة لذلك
تهريب املهاجرين �أو َّ
الغر�ض (الفقرة  2من املادة  7من
املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ

جعل الأحكام التي جت ّرم غ�سل
الأموال يف القانون الداخلي منطبقة
على تهريب املهاجرين وتنفيذ تلك
الأحكام من �أجل زيادة التحقيقات
واملالحقات الق�ضائية اخلا�صة بجرائم
غ�سل الأموال املت أ�تّية من جرائم
تهريب املهاجرين �أو اجلرائم املت�صلة
به �أو الأموال امله َّي�أة لت�سهيل
تلك اجلرائم
وجود قواعد تنظيمية و�إ�شرافية
�شاملة للهيئات املع َّر�ضة لغ�سل الأموال
ومنطبقة على تهريب املهاجرين
�شواهد تدل على وجود تعاون وتبادل
للمعلومات على ال�صعيدين الوطني
والدويل فيما بني ال�سلطات التي تكافح
غ�سل الأموال فيما يتعلق بتهريب
املهاجرين
�شواهد تدل على ر�صد نقل النقود عرب
احلدود وك�شفه و�إبالغ ال�سلطات عنه
ح�سب االقت�ضاء ،مبا يف�ضي �إىل حجز
تلك النقود و�إجراء حتقيقات الحقة
ب�ش�أنها

الق�ضاء على الف�ساد كو�سيلة لتهريب
املهاجرين وال�سلوك ذي ال�صلة و�/أو
كعامل م�ساعد على ذلك
اعتماد تدابري ف ّعالة ملنع الف�ساد يف
ق�ضايا تهريب املهاجرين والتح ّري عن
ذلك الف�ساد ومالحقة مرتكبيه

وجود ت�شريعات �أو تدابري �أخرى لتجرمي
الف�ساد الذي ُيرتكب يف �سياق تهريب
املهاجرين ،وفق ًا للمادة  8من اتفاقية
املنظمة
اجلرمية َّ

الت�صديق على اتفاقية مكافحة الف�ساد
واالن�ضمام �إليها
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ملعاجلة الف�ساد املرتبط بتهريب
املهاجرين �أو العتبار الف�ساد ظرف ًا
م�ش َّدد ًا للعقوبة يف ق�ضايا تهريب
املهاجرين

الت�صديق على اتفاقية مكافحة
الف�ساد
كون �أفعال الف�ساد املج َّرمة ممتثلة
املنظمة واتفاقية
التفاقية اجلرمية َّ
مكافحة الف�ساد ومنطبقة على حاالت
تهريب املهاجرين

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين
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جترمي غ�سل عائدات اجلرمية

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

وجود ت�شريعات �أو تدابري �أخرى لتجرمي
امل�شاركة كطرف متواطئ يف �أفعال
الف�ساد (الفقرة  3من املادة  8من
املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ
النظر يف و�ضع ت�شريعات �أو تدابري
�أخرى لتجرمي �أفعال الف�ساد التي
ي�ضلع فيها املوظفون العموميون
واملوظفون العموميون الأجانب
واملوظفون املدنيون الدوليون
(الفقرة  2من املادة  8من اتفاقية
املنظمة) و�سائر �أ�شكال
اجلرمية َّ
الف�ساد

اعتماد تدابري ت�شريعية �أو �إدارية �أو
تدابري �أخرى ملكافحة الف�ساد يف �سياق
تهريب املهاجرين (الفقرة  1من
املنظمة)
املادة  9من اتفاقية اجلرمية َّ
اتخاذ تدابري لتعزيز الإجراءات التي
تتخذها ال�سلطات ملكافحة الف�ساد
(الفقرة  2من املادة  9من اتفاقية
املنظمة)
اجلرمية َّ
تزويد ال�سلطات بقدر واف من
اال�ستقاللية لردع الف�ساد (الفقرة
 2من املادة  9من اتفاقية اجلرمية
املنظمة)
َّ
بناء قدرات مكافحة الف�ساد لدى �أجهزة
العدالة اجلنائية و�سائر اجلهات الفاعلة
ذات ال�صلة ال�ضالعة يف مكافحة تهريب
املهاجرين (مبن يف ذلك موظفو مراقبة
احلدود وموظفو الهجرة)
التح ّري عن �أفعال الف�ساد يف جميع
مراحل عملية التهريب ،وكذلك
قبلها وبعدها (�أثناء مرحلة احلماية
وامل�ساعدة والإعادة والتمكني من
البقاء� ،إلخ) ومالحقة مرتكبيها ،يف
بلدان املن�ش�أ والعبور واملق�صد ويف
الأو�ساط العامة واخلا�صة

اتخاذ تدابري ت�شريعية و�/أو �إدارية و/
�أو تدابري �أخرى ملنع الف�ساد يف �سياق
تهريب املهاجرين وك�شف ذلك الف�ساد
ومعاقبة مرتكبيه
وجود دالئل على اتخاذ ال�سلطات
�إجراءات ف ّعالة ملنع الف�ساد وك�شفه
ومعاقبة مرتكبيه
وجود دالئل على متتّع ال�سلطات بقدر
واف من اال�ستقاللية لردع الف�ساد
ازدياد قدرة �أجهزة العدالة اجلنائية
و�سائر اجلهات الفاعلة يف جهود
مكافحة الف�ساد فيما يتعلق بتهريب
املهاجرين
ازدياد التحقيقات واملالحقات
الق�ضائية والإدانات بارتكاب �أفعال
الف�ساد املرتبطة بتهريب املهاجرين،
مبا فيها �أفعال الف�ساد املرتكبة من
خالل طلب الر�شاوى �أو قبولها ،مما
يف�ضي �إىل احل ّد من حماوالت �إف�ساد
ال�سلطات

اجلدول  -1املالحقة الق�ضائية (والتحقيق) (تابع)
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جترمي �إعاقة �سري العدالة (املادة
املنظمة)
 23من اتفاقية اجلرمية َّ

13

م�صادرة املوجودات وعائدات

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام
الق�ضاء على �إعاقة �سري العدالة فيما
يخ�ص جرائم تهريب املهاجرين
ّ
واجلرائم املت�صلة به

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات
اعتماد تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى
لتجرمي الأفعال التالية�( :أ) ا�ستخدام
القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب �أو
الوعد مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها
للح�ض على الإدالء ب�شهادة
�أو تقدميها ّ
كاذبة �أو للتدخّ ل يف الإدالء بال�شهادة
�أو يف �إبراز الأدلة يف �إجراءات تتعلق
بارتكاب جرم تهريب املهاجرين
(الفقرة الفرعية (�أ) من املادة 23
املنظمة)؛ (ب)
من اتفاقية اجلرمية َّ
ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو
الرتهيب للتدخّ ل يف ممار�سة �أيِّ موظف
يف �أجهزة العدالة �أو �إنفاذ القانون
واجباته الر�سمية فيما يتعلق بارتكاب
جرم تهريب املهاجرين (الفقرة
الفرعية (ب) من املادة  23من اتفاقية
املنظمة)
اجلرمية َّ

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها �إر�ساء جترمي �إعاقة �سري العدالة
لتجرمي �إعاقة �سري العدالة ،مبا يف
ازدياد التحقيقات واملالحقات
التهديد
ذلك ا�ستخدام القوة البدنية �أو
الق�ضائية املتعلقة ب�إعاقة �سري العدالة
الداخلي،
�أو الرتهيب يف القانون
يخ�ص جرائم تهريب املهاجرين
فيما ّ
امتثا ًال لأحكام املادة  23من اتفاقية
املنظمة
اجلرمية َّ
تنفيذ الت�شريعات املتعلقة ب�إعاقة �سري
يخ�ص جرائم تهريب
العدالة فيما ّ
املهاجرين

التحقـيق
اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

اجلرمية وحجزها (املواد 14-12
املنظمة)
من اتفاقية اجلرمية َّ

مهربي املهاجرين من عائدات
حرمان ِّ
جرائمهم ،ومنعهم من متويل جرائم
�أخرى �أو غ�سل عائدات اجلرمية

وجود ت�شريعات وتدابري �أخرى ب�ش�أن
ك�شف املوجودات وتع ُّقبها وحجزها
وم�صادرة عائدات اجلرمية يف �سياق
تهريب املهاجرين ،مبا ميتثل لأحكام
املادتني  12و 14من اتفاقية اجلرمية
املنظمة
َّ

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها وجود ت�شريعات ب�ش�أن تعقّب وجتميد
وم�صادرة عائدات جرائم تهريب
لكي ت�سمح مب�صادرة العائدات
املهاجرين و�أدواتها يف الق�ضايا
املتح�صلة ب�صورة مبا�شرة �أو غري
ّ
مبا�شرة من تهريب املهاجرين ،وكذلك الداخلية ومل�ساعدة الدول الأطراف
املنظمة
املهربون �أو الأخرى وفق ًا التفاقية اجلرمية َّ
و�سائل النقل التي ميتلكها ِّ
يف
ُ�ستخدم
املتواطئون معهم والتي ت
وجود قواعد �إجرائية ل�ضمان فعالية
تهريب املهاجرين
امل�صادرة واحلجز ،مما ي�ؤ ّدي �إىل
�إقرار و�سائل �إجرائية كتلك الواردة يف ازدياد عمليات م�صادرة املوجودات �أو
املنظمة العائدات �أو حجزها يف ق�ضايا تهريب
املادة  12من اتفاقية اجلرمية َّ
املهاجرين
ل�ضمان فعالية امل�صادرة وحجز
املوجودات
ازدياد عدد االتفاقات الثنائية �أو
املتع ّددة الأطراف التي حتكم م�صادرة
ا�ستخدام التعاون الدويل من �أجل
وحجز املوجودات وعائدات اجلرمية
م�صادرة املوجودات (املادة  13من
املنظمة)
اتفاقية اجلرمية َّ
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

وجود دالئل على ح�سن ا�ستخدام
و�ضع قواعد �إجرائية تتيح ا�ستخدام
املوجودات امل�صادرة (على �سبيل املثال
عائدات اجلرمية �أو املمتلكات
امل�صادرة يف تعوي�ض �ضحايا اجلرائم يف �أغرا�ض �إعادة التوزيع ومتويل ردود
�أجهزة العدالة اجلنائية� ،إلخ) ،مما
�أو �إعادتها �إىل مالكيها ال�شرعيني
يف�ضي �إىل ازدياد عدد �ضحايا اجلرائم
(الفقرة  2من املادة  14من اتفاقية
املع َّو�ضني عن اجلرائم التي ارتكبها
املنظمة)
اجلرمية َّ
مه ِّربو املهاجرين وازدياد عدد املمتلكات
ا�ستك�شاف �سبل الق�ضاء على
املعادة �إىل مالكيها ال�شرعيني
اال�ستخدام الفا�سد للموجودات
وجود دالئل على احل ّد من فقدان
امل�صادرة ،مثل �إعادة توزيعها على
موظفي �أجهزة �إنفاذ القانون امل�شاركني املوجودات امل�صادرة �أو املحجوزة من
خالل الف�ساد
يف التحقيقات كحوافز
14

�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة (املادة  20امل�ساعدة على جناح التح ّريات عن
جرائم تهريب املهاجرين ،و�ضمان
املنظمة)
من اتفاقية اجلرمية َّ
التحديث امل�ستمر لأ�ساليب التح ّري من
�أجل ا�ستباق �أ�ساليب تهريب املهاجرين

وجود ت�شريعات ب�ش�أن ا�ستخدام �أ�ساليب مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لكي تدعم ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري
التح ّري اخلا�صة مل�ساعدة التحقيقات
اخلا�صة يف التح ّري عن تهريب
اخلا�صة بتهريب املهاجرين (مبا يف
املهاجرين ،مبا يت�سق مع معايري حقوق
ذلك ا�ستخدام املخربين والعمالء/
الإن�سان
املوظفني امل�سترتين وتكتيكات املراقبة
التقنية امل�سترتة واعرتا�ض االت�صاالت بناء قدرات املحقّقني يف جمال
وحتليل املكاملات الهاتفية و�أ�سلوب
ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة،
الت�سليم املراقب) وفق ًا للمبادئ
مبا يف ذلك ا�ستخدام املخربين
(الفقرة
الأ�سا�سية للقانون الداخلي
والعمالء/املوظفني امل�سترتين
اجلرمية
اتفاقية
 1من املادة  20من
وتكتيكات املراقبة التقنية امل�سترتة
املنظمة)
َّ
واعرتا�ض االت�صاالت وحتليل املكاملات
الهاتفية و�أ�سلوب الت�سليم املراقب،
التمكني القانوين من امل�شاركة يف
وكذلك يف جمال مراعاة اعتبارات
�أن�شطة التعاون الدويل تبع ًا للحالة
حقوق الإن�سان ذات ال�صلة
(الفقرة  3من املادة  20من اتفاقية
املنظمة)
اجلرمية َّ
و�ضع قواعد �إجرائية عملياتية معيارية
لكي ي�سرت�شد بها لدى ا�ستخدام
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة

وجود ت�شريعات حتكم ا�ستخدام
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة يف التح ّري
عن تهريب املهاجرين ،مبا ميتثل
ملعايري حقوق الإن�سان
ازدياد قدرة املحقّقني على ا�ستخدام
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة يف �سياق
التح ّريات عن تهريب املهاجرين
وجود قواعد �إجرائية عملياتية معيارية
ب�ش�أن ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري
اخلا�صة
دالئل على وجود ر�صد وتقييم م�ستقلني
ال�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة،
للتحقق من االمتثال للت�شريعات
الداخلية والتخاذ �إجراءات يف حال
عدم االمتثال لها
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

�ضمان وجود هيئات م�ستقلة لديها
وجود ت�شريعات و�/أو تدابري �أخرى
ل�ضمان خ�ضوع �أ�ساليب التح ّري اخلا�ص �صالحية ر�صد وتقييم ا�ستخدام
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة يف التح ّريات
للمعايري واملبادئ التوجيهية الدولية
عن تهريب املهاجرين
اخلا�صة بحقوق الإن�سان (الفقرة 1
من املادة  19من بروتوكول تهريب
التحقيق يف مزاعم التع ّدي على
املهاجرين)
حقوق الإن�سان لدى ا�ستخدام �أ�ساليب
التح ّري اخلا�صة

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن
دالئل على التحقيق يف مزاعم التع ّدي
على حقوق الإن�سان لدى ا�ستخدام
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة وعلى فر�ض
عقوبات منا�سبة عليها

اجلزاءات
15

اجلزاءات (املادة  11من اتفاقية
املنظمة)
اجلرمية َّ

مهربي املهاجرين
�ضمان تع ُّر�ض ِّ
جلزاءات ت�أخذ بعني االعتبار ج�سامة
جرم تهريب املهاجرين (الفقرة 1
من املادة  11من اتفاقية اجلرمية
املنظمة)
َّ
�ضمان �أن متار�س الدول ما قد يكون
لديها من �صالحيات تقديرية على نحو
يعظِّ م فعالية �إنفاذ القانون وردع جرائم
تهريب املهاجرين (الفقرة  2من املادة
 11من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

وجود تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى
ل�ضمان فر�ض جزاءات على تهريب
املهاجرين ،وفق ًا للفقرة  1من املادة
املنظمة ،ت�أخذ
 11من اتفاقية اجلرمية َّ
بعني االعتبار ج�سامة ذلك اجلرم
ممار�سة ال�صالحيات التقديرية على
نحو ِّ
يعظم فعالية �إنفاذ القانون وردع
جرائم تهريب املهاجرين (الفقرة  2من
املادة  11من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)
اتخاذ تدابري ل�ضمان مثول املدَّعى عليهم
�أثناء الإجراءات اجلنائية اخلا�صة
بتهريب املهاجرين (الفقرة  3من املادة
 11من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)
�أخذ ج�سامة جرم تهريب املهاجرين
بعني االعتبار يف القرارات املتعلقة
مهربي املهاجرين
بالإفراج املب ّكر عن ِّ
(الفقرة  4من املادة  11من اتفاقية
املنظمة) (انظر اجلدول 2
اجلرمية َّ
(احلماية)�(6 ،أ)-هاء ،واجلدول 1
(املالحقة الق�ضائية�-16 ،ألف)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو
تعديلها ل�ضمان فر�ض جزاءات
على تهريب املهاجرين ت�أخذ بعني
االعتبار ج�سامة ذلك اجلرم
(الفقرة  1من املادة  11من اتفاقية
املنظمة) ،مما يجعل جرم
اجلرمية َّ
تهريب املهاجرين خا�ضع ًا لعقوبة
حرمان من احلرية ملدة ال يقل
ح ّدها الأق�صى عن �أربع �سنوات �أو
لعقوبة �أ�ش ّد (الفقرة الفرعية (ب)
من املادة  2من اتفاقية اجلرمية
املنظمة) ،بحيث ُيعترب ذلك الفعل
َّ
"جرمية خطرية"
ممار�سة ال�صالحيات التقديرية على
نحو ِّ
يعظم فعالية �إنفاذ القانون وردع
جرائم تهريب املهاجرين (الفقرة  2من
املادة  11من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)
املدعى
اتخاذ تدابري ل�ضمان مثول َّ
عليهم �أثناء الإجراءات اجلنائية
اخلا�صة بتهريب املهاجرين ول�ضمان
عدم تواريهم عن الأنظار (الفقرة
 3من املادة  11من اتفاقية اجلرمية
املنظمة)
َّ
�أخذ ج�سامة جرم تهريب املهاجرين
البت ب�ش�أن الإفراج
بعني االعتبار لدى ّ
املب ّكر �أو الإفراج امل�شروط (الفقرة
 4من املادة  11من اتفاقية اجلرمية
املنظمة)
َّ

وجود ت�شريعات تكفل اعتبار جرائم
تهريب املهاجرين «جرائم خطرية
وتتيح فر�ص جزاءات ت�أخذ بعني
االعتبار ج�سامة جرم تهريب
املهاجرين ،كما تكون من ناحية �أخرى
متنا�سبة مع اجلرم املر َت َكب
دالئل على ممار�سة ال�صالحيات
التقديرية على نحو ي�أخذ بعني االعتبار
ج�سامة جرائم تهريب املهاجرين
ودور الأ�شخا�ص ال�ضالعني فيها (�أي
فر�ض عقوبة �أكرب على الفاعلني الأعلى
م�ستوى وعقوبة �أقل على الفاعلني
الأدنى م�ستوى) وما يرتتّب على ذلك
من ت�أثري ردعي
املدعى عليهم �أثناء
دالئل على مثول َّ
الإجراءات اجلنائية وعدم تواريهم
عن الأنظار
دالئل على �أخذ ج�سامة جزم تهريب
املهاجرين بعني االعتبار يف القرارات
املتعلقة بالإفراج امل�شروط والإفراج
املب ّكر
دالئل على �أنَّ اجلزاءات املفرو�ضة
على مه ِّربي املهاجرين تق ّلل من حاالت
النكو�ص ،وعلى �إعالن تلك اجلزاءات
على امللأ ليكون لها ت�أثري ردعي
وجود �آلية م�ستقلة تتيح مراجعة
اجلزاءات املفرو�ضة ،مبا يف ذلك
التدقيق فيها منع ًا للتمييز
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
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امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

الإعالن عن اجلزاءات املفرو�ضة
من �أجل ردع الآخرين عن ال�ضلوع يف
تهريب املهاجرين وال�سلوك ذي ال�صلة
�إن�شاء �آلية م�ستقلة ملراجعة اجلزاءات
املفرو�ضة
16

تقرير الظروف امل�شدِّدة للعقوبة يف تعري�ض اجلناة الحتمال فر�ض عقوبات وجود تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
ُعر�ض
جرائم تهريب املهاجرين واجلرائم �أ�ش ّد عليهم يف حال توافر ظروف
العتبار الظروف التي�( :أ) (ت ِّ
عر�ض للخطر،
ت
أن
�
ح
يرج
أو
�
للخطر،
م�شدِّ دة للعقوبة (الهدف اخلا�ص
املت�صلة به
ُ
َّ
ِّ
حياة املهاجرين املعنيني �أو �سالمتهم؛ �أو
باملالحقة الق�ضائية)
(ب) ت�ستتبع معاملة �أولئك املهاجرين
امل�ساعدة على ترتيب الأولويات
معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا يف ذلك
املوارد
يف التحقيقات عندما تكون
حمدودة ،ومن ثم تقليل ما تنطوي عليه لغر�ض ا�ستغاللهم ،ظروف ًا م�شدِّ دة
للعقوبة ،رهن ًا باملفاهيم الأ�سا�سية
جرائم تهريب املهاجرين واجلرائم
للنظام القانوين (الفقرة  3من املادة 6
ذات ال�صلة من خطر على حياة
من بروتوكول تهريب املهاجرين)
املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة من
خطر على حياة املهاجرين و�سالمتهم وجود تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
العتبار انتهاكات حقوق الإن�سان
(الهدف اخلا�ص بالتحقيقات)
الأ�سا�سية (مبا فيها االنتهاكات
مهربي
�ضمان عدم امل�سا�س بحقوق ِّ
املن�صو�ص عليها يف العهد الدويل
املهاجرين من خالل تقرير الظروف
للحقوق املدنية ال�سيا�سية والعهد
امل�شدِّ دة للعقوبة يف جرائم تهريب
الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
املهاجرين واجلرائم ذات ال�صلة
واالجتماعية والثقافية واتفاقية
(املادة  19من بروتوكول تهريب
مناه�ضة التعذيب) ظروف ًا م�شدِّ دة
املهاجرين)
للعقوبة (انظر اجلدول 2
(احلماية)�(6 ،أ)-هاء)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها� ،أو
ا�ستخدام و�سيلة �أخرى العتبار الظروف
يرجح �أن تُع ِّر�ض
التي تع ِّر�ض للخطر� ،أو ِّ
للخطر ،حياة املهاجرين� ،أو التي ت�ستتبع
معاملتهم معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا
يف ذلك لغر�ض ا�ستغاللهم ،ظروف ًا م�شدِّ دة
للعقوبة
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها� ،أو
ا�ستخدام و�سيلة �أخرى العتبار الظروف
يرجح �أن تُع ِّر�ض
التي تع ِّر�ض للخطر� ،أو ِّ
للخطر ،حياة املهاجرين� ،أو التي ت�ستتبع
معاملتهم معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا
يف ذلك لغر�ض ا�ستغاللهم ،ظروف ًا م�شدِّ دة
للعقوبة

وجود ت�شريعات ت�سمح ب�أخذ الظروف
امل�شدِّ دة (واملخفّفة) للعقوبة بعني االعتبار،
� َّإما بتجرمي الأفعال املوازية و� َّإما ب�أحكام
ت�سمح بغر�ض عقوبات �أق�سى يف حال وجود
ظروف م�شدِّ دة للعقوبة
دالئل على �أنَّ الت�شريعات وا�سعة النطاق
مبا فيه الكفاية لت�شمل كل ما يوجد عملي ًا
من ظروف م�شدِّ دة للعقوبة (�أو تنقيح تلك
الت�شريعات يف حال وجود ظروف م�شدِّ دة
للعقوبة غري م�شمولة فيها) ،مبا يف ذلك
التعدّي على حقوق الإن�سان
�أن تكون قوائم الظروف امل�شدِّ دة للعقوبة
غري ح�صرية
دالئل على �أنَّ حاالت تهريب املهاجرين
تتناول حاالت جّ
االتار بالأ�شخا�ص وغري
ذلك من اجلرائم وتعاجلها معاجلة
منا�سبة
مهربي املهاجرين
دالئل على �أنَّ تعاون ِّ
مع عمليات العدالة اجلنائية ُيعترب ظرف ًا
خمفّف ًا للعقوبة
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تعريف الظروف امل�شدِّ دة للعقوبة يف
الت�شريعات تعريف ًا وا�سع ًا �أو القيام على
نحو �آخر ب�إدراج جمموعة وا�سعة من
الظروف امل�شدِّ دة للعقوبة امتثا ًال للفقرة
 3من املادة  6من بروتوكول تهريب
املهاجرين ،ومبا ي�شمل انتهاكات حقوق
الإن�سان (العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية والعهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية واتفاقية مناه�ضة التعذيب)
تعديل �أو تنقيح قوائم الظروف امل�شدِّ دة
للعقوبة ل�ضمان �أن تكون تلك القوائم غري
ح�صرية
اتخاذ تدابري ت�شريعية م�ضادة متتثل لأحكام
بروتوكول االتجّ ار بالأ�شخا�ص �إذا كانت
الظروف امل�شدِّدة للعقوبة تدل على وجود
اتجّ ار بالأ�شخا�ص

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

النظر يف تخفيف العقوبة يف حاالت تعاون
اجلناة مع عمليات العدالة اجلنائية� ،إذا
كانت العقوبات الإلزامية الدنيا منطبقة
يف تلك احلاالت (املادة  26من اتفاقية
اجلرمية املنظمة)
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

املهربني وم�ساعدتهم
حماية املهاجرين َّ
1

حماية حقوق املهاجرين
امله ِّربني (املواد  2و 4و 16من

بروتوكول تهريب املهاجرين)

الت�صديق على ال�صكوك الدولية
�ضمان تطبيق املعايري الدولية اخلا�صة
املهربني وم�ساعدتهم ،والإقليمية املتعلقة بحقوق الإن�سان
بحماية املهاجرين َّ
من خالل االحرتام التام لأحكام قانون والقانون الإن�ساين �أو االن�ضمام �إىل
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون تلك ال�صكوك (املادة  14من اتفاقية
الالجئني ،على نحو ال ينطوي على متييز اجلرمية املنظَّ مة)
املهربني (املادة 16
�ضد املهاجرين َّ
تف�سري وتطبيق تدابري احلماية
الربوتوكول)
من
19
والفقرة  2من املادة
وامل�ساعدة نحو يتّ�سق مع مبادئ عدم
التمييز املعرتف بها دولي ًا (الفقرة  2من
املادة  19من الربوتوكول)

الت�صديق على ال�صكوك الدولية املتعلقة كون الدولة طرف ًا يف ال�صكوك الدولية
بحقوق الإن�سان �أو االن�ضمام �إليها وتنفيذ والإقليمية ذات ال�صلة بقانون حقوق
الإن�سان وقانون الهجرة الدويل وقانون
تلك ال�صكوك على ال�صعيدين الوطني
الالجئني والقانون الإن�ساين
والإقليمي
وجود ت�شريعات و�/أو تدابري �أخرى
مراجعة الت�شريعات اخلا�صة باحلماية
املهربني وم�ساعدتهم
حلماية املهاجرين َّ
و�سن تلك الت�شريعات �أو
وامل�ساعدة ُّ
امتثا ًال لأحكام الربوتوكول ذات ال�صلة
الثغرات
معاجلة
أجل
تعديلها من
يف �الت�شريعات احلالية واتفاقية وتنفيذ تلك الت�شريعات و�/أو التدابري
املوجودة
َّ
املهربني
املهاجرين
حماية
�
على
دالئل
أنَّ
تهريب
وبروتوكول
مة
املنظ
اجلرمية
َّ
املهاجرين ،وتلبية االحتياجات الوطنية وم�ساعدتهم تقوم على احرتام قانون
حقوق الإن�سان وقانون الالجئني والقانون
من �أجل توفري احلماية وامل�ساعدة
حت�س�س احتياجاتهم
املهربني
الإن�ساين وعلى ُّ
للمهاجرين ِّ
اخلا�صة ولي�ست م�شروطة بالتعاون مع
عمليات العدالة اجلنائية
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
من �أجل �صون وحماية حقوق املهاجرين مت ُّتع امل�ؤ�س�سات و�/أو �أمانات املظامل
املهربني الأ�سا�سية وفق ًا للربوتوكول
الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان بوالية يف
َّ
املهربني
املهاجرين
حقوق
ر�صد
جمال
َّ
تو�سيع والية امل�ؤ�س�سات و�أمانات املظامل وتعزيزها وحمايتها
الوطنية املعنية بحقوق الإن�سان لكي
املهربني
ت�شمل ر�صد حقوق املهاجرين َّ
وتعزيزها وحمايتها

اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)
�ألف

باء

جيم

دال

هاء
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(وامل�ساعدة)
اجلدول -2
اجلدول
احلماية(وامل�ساعدة)
 -2احلماية

�أهداف الربوتوكول
2

مراعاة ما للن�ساء والأطفال من
احتياجات خا�صة (الفقرة  4من
املادة  16من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

بناء قدرة �أجهزة العدالة اجلنائية و�سائر
اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة يف جمال
املتح�س�سة مل�صالح الأطفال
تطبيق النهوج
ِّ
واالعتبارات اجلن�سانية التي تراعي
مواطن �ضعف مع ّينة
تخ�صي�ص موارد كافية حلماية حقوق
املهربني الذين هم ن�ساء �أو
املهاجرين َّ
�أطفال

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

�أن تكون الدولة طرف ًا يف اتفاقية حقوق
الت�صديق على ال�صكوك الدولية ،مبا فيها الت�صديق على اتفاقية حقوق الطفل
�ضمان وجود تدابري حماية وم�ساعدة
الطفل واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
املهربني من اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية الق�ضاء
منا�سبة لتلبية ما للمهاجرين َّ
التمييز �ضد املر�أة والعهد الدويل للحقوق التمييز �ضد املر�أة والعهد الدويل للحقوق
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
الن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة
والعهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية ،املدنية وال�سيا�سية �أو االن�ضمام �إىل تلك املدنية وال�سيا�سية
(الفقرة  4من املادة  16من بروتوكول
ال�صكوك
�أو االن�ضمام �إىل تلك ال�صكوك
تهريب املهاجرين)
تتح�س�س م�صالح الأطفال
وجود ت�شريعات َّ
واالعتبارات الإن�سانية
املهربني جعل امل�صلحة العليا للطفل هي االعتبار مراجعة الت�شريعات املتعلقة بتهريب
�ضمان حماية حقوق املهاجرين َّ
من الن�ساء والأطفال دون متييز من � ِّأي الأول يف جميع القرارات املتعلقة
املهاجرين و�س ُّنها �أو تعديها ل�ضمان
وجود ت�شريعات ت�ؤ ّكد �صراحة على مراعاة
حت�س�سها مل�صالح الأطفال واالعتبارات
املهربني من الأطفال (املادة
ُّ
نوع (الفقرة  2من املادة  19من بروتوكول باملهاجرين َّ
يخ�ص
امل�صالح العليا للأطفال فيما ّ
اجلن�سانية
تهريب املهاجرين؛ والفقرة  1من املادة  3 2من اتفاقية حقوق الطفل)
املهربني
املهاجرين ِّ
من اتفاقية حقوق الطفل)
متكني الأطفال ،حيثما كان ذلك منا�سباً ،مراجعة الت�شريعات و�/أو الآليات اخلا�صة
دالئل على �أنَّ حق الأطفال يف اال�ستماع
من التعبري عن �آرائهم واال�ستماع �إليهم برعاية الأطفال وا�ستحداثها �أو تعديلها
يف الإجراءات الق�ضائية �أو الإدارية التي ل�ضمان �أن تكون امل�صلحة العليا للأطفال �إليهم َم�صون يف تدابري احلماية
وامل�ساعدة املتعلقة بالأطفال الذين هم
عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف عمليات اتخاذ
مت�سهم (املادة  12من اتفاقية حقوق
ّ
مهاجرون مه َّربون
القرارات املتعلقة بهم
الطفل)
ازدياد قدرة جميع العاملني املعنيني على
مراجعة الت�شريعات و�/أو املمار�سات
املتح�س�سة مل�صالح الأطفال
الإدارية وا�ستحداثها �أو تعديلها حلماية حق تطبيق النهوج
ِّ
الأطفال الذين هم مهاجرون مه َّربون يف واالعتبارات اجلن�سانية
امل�شاركة يف املحافل املخت�صة حيث ميكنهم دالئل على تخ�صي�ص موارد كافية ت�شمل
�أن ميار�سوا حقهم يف اال�ستماع �إليهم،
موارد لدعم برامج امل�ساعدة املادية وغري
املعلومات
وحماية حقهم يف �أن توفر لهم
املهربني من
املنا�سبة ويف �إن�شاء تلك َّاملحافل (املادتان املادية املو َّفرة للمهاجرين َّ
الن�ساء والأطفال
 12و 13والفقرة  22من املادة  17من
اتفاقية حقوق الطفل)
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املهربني (الفقرة  2من املادة 19
َّ
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

�ضمان �أ ّال ت�ؤ ّدي التدابري املتخذة
للت�صدي لتهريب املهاجرين �إىل متييز
ِّ
ب�سبب � ٍّأي من الأفعال املحظورة (الفقرة
 2من املادة  19من الربوتوكول)

�ألف

باء

املهربني
عدم التمييز �ضد املهاجرين َّ
3

عدم التمييز �ضد املهاجرين

�أ ّال تكون التدابري املتخذة ملنع ومكافحة
تهريب املهاجرين ذات طابع متييزي
املهربني
�ضد املهاجرين َّ
مراعاة املبادئ الدولية حلقوق الإن�سان
فيما يتعلق بعدم التمييز ،واحرتام
احلقوق و�ضمانها دون تفريق من � ِّأي نوع،
مثل العرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة
�أو الديانة �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري
ال�سيا�سي �أو املن�ش�أ الوطني �أو االجتماعي
�أو املمتلكات �أو املولد �أو � ِّأي و�ضعية �أخرى
(الفقرة  2من املادة  19من بروتوكول
تهريب املهاجرين؛ والفقرة  1من املادة
 2واملادة  26من العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية؛ والفقرة  1من املادة
 2من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛ واملادة  1من
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز العن�صري؛ واتفاقية
الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة؛ واملادة  7من اتفاقية العمال
املهاجرين؛ واملادة  2من اتفاقية حقوق
الطفل)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ل�ضمان عدم متييزها �ضد املهاجرين
املهربني (الفقرة  2من املادة  19من
َّ
الربوتوكول)
تدعيم الإطار املعياري حلقوق الإن�سان الذي
املهربني ،و�ضمان تطبيق
ّ
مي�س املهاجرين َّ
الأحكام على نحو غري متييزي (الفقرة 2
من املادة  19من الربوتوكول)
بناء قدرات �أجهزة العدالة اجلنائية
و�سائر اجلهات الفاعلة يف جمال عدم
التمييز (الفقرة ( 2هـ) من املادة 14
من الربوتوكول)
تعميم املعلومات عن احلقوق الإن�سانية
للمهاجرين من �أجل توعية النا�س
واجلهات املعنية كو�سيلة لتعزيز احرتام
كرامة املهاجرين وملواجهة املواقف
امل�ضادة لهم
تعديل والية امل�ؤ�س�سات املعنية مبكافحة
التمييز ل�ضمان �شواهد ر�صد التمييز
املهربني
�ضد املهاجرين َّ
تعزيز الر�صد والتقييم امل�ستقلني لكيفية
املهربني
معاملة املهاجرين َّ

اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)

جيم

دال

دالئل على �أنَّ الت�شريعات ال مت ّيز ب�أيِّ
�شكل من الأ�شكال �ضد املهاجرين
املهربني و� َّأن الت�شريعات املناه�ضة للتمييز
َّ
املهربني
ت�سري على املهاجرين َّ
دالئل على �أنَّ الإطار املعياري حلقوق
الإن�سان ال ينطوي على متييز جتاه
املهربني و�أنَّ � َّأي معاملة
املهاجرين َّ
املهربني بناء
للمهاجرين
تفا�ضلية
َّ
على و�ضعيتهم كمهاجرين �إمنا تبتغي
غاية م�شروعة وتتنا�سب مع تلك الغاية
امل�شروعة (الفقرة  4من املادة  1من
االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز العن�صري ،والتو�صية
العامة الثالثون ال�صادرة عن اللجنة
املعنية بالق�ضاء على التمييز العن�صري
ب�ش�أن التمييز �ضد غري املواطنني)
ازدياد وعي �أجهزة العدالة اجلنائية
و�سائر اجلهات الفاعلة ب�ش�أن عدم
التمييز وقدرتها يف هذا املجال
ل تف�ضي �إىل
�أنَّ املعلومات املع َّممة على امل أ
احل ّد من التمييز �ضد املهاجرين
�أن تت�ض ّمن والية امل�ؤ�س�سات املعنية
مبكافحة التمييز ر�صد �أحوال املهاجرين
املهربني
َّ
دالئل على وجود تقارير ر�صد وتقييم
م�ستقلة وذات م�صداقية عن كيفية
املهربني
معاملة الدولة للمهاجرين َّ

هاء
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اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)
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احلق يف احلياة واحلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة

5

�صون وحماية احلق يف عدم
اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه
من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(الفقرة  1من املادة  16من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

من املادة  16من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

املهربني
عدم تعري�ض �أرواح املهاجرين َّ
و�سالمتهم للخطر بفعل ما تتخذه الدولة
من �إجراءات

مراجعة الت�شريعات و�سنُّها �أو تعديلها و/
�أو اتخاذ تدابري �أخرى ل�صون وحماية
املهربني الذين تتع ّر�ض
�أرواح املهاجرين َّ
حياتهم للخطر
ا�ستحداث �أو تعديل قواعد �إجرائية
لعمليات اجلهات الفاعلة احلكومية من
�أجل �صون وحماية �أرواح املهاجرين
املهربني و�سالمتهم على نحو ف ّعال
َّ
ت�سهيل الر�صد والتقييم امل�ستقلني حلق
املهربني يف احلياة
املهاجرين َّ
اتخاذ تدابري �ضد اجلهات الفاعلة
احلكومية التي تت�س ّبب �إجراءاتها يف
املهربني �أو
تعري�ض �أرواح املهاجرين َّ
�سالمتهم للخطر

املهربني من
حماية املهاجرين َّ
التعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(الفقرة  1من املادة  16من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

الت�صديق على ال�صكني الدوليني
اللذين يحظران التعذيب �أو غريه من
�أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة (العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية
مناه�ضة التعذيب) �أو االن�ضمام �إليهما

الت�صديق على ال�صكني الدوليني
اللذين يحظران التعذيب �أو غريه من
�أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة (العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية
مناه�ضة التعذيب) �أو االن�ضمام �إليهما

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
يج�سد
فر�ض حظر على التعذيب ّ
االحرتام التام ملبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا من �أجل حماية املهاجرين من التعذيب
(املادة  3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب) �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ،واتخاذ تدابري
لتنفيذ تلك الت�شريعات

وجود ت�شريعات وتدابري �أخرى ل�صون
املهربني الذين
وحماية �أرواح املهاجرين َّ
تتع ّر�ض حياتهم للخطر
وجود قواعد �إجرائية عملياتية ومبادئ
توجيهية للجهات الفاعلة احلكومية
تف�ضي �إىل اتخاذ خطوات ل�صون وحماية
املهربني و�سالمتهم
�أرواح املهاجرين َّ
وجود تقارير م�ستقلة تدل على انخفا�ض
املهربني الناجمة عن
وفيات املهاجرين َّ
عملية التهريب يف مقابل �إعداد الوفيات
املعروفة عن الفرتة نف�سها من ال�سنة
ال�سابقة
دالئل على �إجراء حتقيقات ومالحقات
ق�ضائية �ضد اجلهات الفاعلة احلكومية
املهربني �أو
التي ع َّر�ضت �أرواح املهاجرين َّ
�سالمتهم للخطر
كون الدولة طرف ًا يف ال�صكني الدوليني
اللذين يحظران التعذيب �أو غريه من
�أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة
املهربني
وجود ت�شريعات حتمي املهاجرين َّ
من التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،مما
يف�ضي �إىل اعرتا�ض عمليات تهريب
املهاجرين التي ميكن �أن ترقى ظروفها
�إىل م�صاف التعذيب �أو املعاملة القا�سية
�أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،مع مراعاة
تي�سر احل�صول على الغذاء
عوامل مثل ُّ
واملاء والنوم واحل ِّيز وو�سائل ال�صرف
ال�صحي
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�صون وحماية حق املهاجرين
املهربني يف احلياة (الفقرة 1
َّ

املهربني
�صون وحماية �أرواح املهاجرين َّ
الذين تتع ّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم
مهربني
للخطر ب�سبب كونهم مهاجرين َّ
(الفقرة  1من املادة  16من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

الت�صديق على ال�صكوك الدولية التي
حتمي احلق يف احلياة �أو االن�ضمام
�إىل تلك ال�صكوك (الفقرة  1من املادة
 6من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية)

الت�صديق على ال�صكوك الدولية التي
حتمي احلق يف احلياة (العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية)

كون الدولة طرف ًا يف ال�صكوك الدولية
التي حتمي احلق يف احلياة
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
و�/أو اتخاذ تدابري �أخرى ل�ضمان عدم
�إعادة املهاجرين �إىل ظروف ميكن �أن
تع ّر�ض حياتهم للخطر �أو ترقى �إىل
م�صاف التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
(الفقرة  1من املادة  16والفقرتان  7و8
من املادة  18والفقرة  1من املادة  19من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

وجود ت�شريعات �أو تدابري �أخرى ل�ضمان
عدم �إعادة املهاجرين �إىل ظروف ميكن
�أن ترقى �إىل م�صاف التعار�ض مع الفقرة
 1من املادة  16من الربوتوكول

�ألف

باء

وجود دالئل على �إ�شراك املنظمات
الدولية واملنظمات غري احلكومية
واجلهات الفاعلة من املجتمع الأهلي
يف �صوغ وتنفيذ التدابري الرامية �إىل
املهربني من التعذيب
حماية املهاجرين َّ
�إ�شراك املنظمات الدولية واملنظمات غري �أو غريه من �أ�شكال املعاملة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة ويف توفري امل�ساعدة
احلكومية واجلمعيات الأهلية وغريها
ل�ضحايا التعذيب
من اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة يف
�صوغ وتنفيذ ور�صد التدابري الرامية �إىل
ازدياد قدرة موظفي �أجهزة العدالة
املهربني
حماية املهاجرين َّ
اجلنائية و�سائر املوظفني املعنيني يف
املهربني من
بناء قدرات موظفي �أجهزة �إنفاذ القانون جمال حماية املهاجرين َّ
و�سائر املوظفني املعنيني من �أجل حماية التعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو
املهربني من التعذيب �أو غريه العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
املهاجرين َّ
من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
وجود حتقيقات ومالحقات ق�ضائية
الال�إن�سانية �أو املهينة
للجهات الفاعلة احلكومية لإخ�ضاعها
املهربني للتعذيب �أو غريه من
التنفيذ التام التفاقية مناه�ضة التعذيب املهاجرين َّ
�أ�شكال املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية
من خالل التحقيق يف ق�ضايا تعذيب
املهاجرين �أو �إ�ساءة معاملتهم من جانب �أو املهينة
اجلهات الفاعلة احلكومية ،مبا فيها
موظفو جهازي مراقبة احلدود والهجرة،
مبن فيهم �أولئك الذين �أمروا بتلك
املعاملة ،ومالحقة مرتكبي تلك الأفعال

اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)

جيم

دال

هاء
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اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

احلماية من العنف
6

احلماية من العنف (الفقرة 2
من املادة  16من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

املهربني من
(�أ)  حماية املهاجرين َّ
العنف الذي ميكن �أن
ي�سلَّط عليهم

املهربني مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها و /وجود ت�شريعات حتمي املهاجرين
اتخاذ تدابري حلماية املهاجرين َّ
املهربني
من العنف الذي ميكن �أن ي�س َّلط عليهم� ،أو اتخاذ تدابري �أخرى حلماية املهاجرين
َّ
املهربني من العنف
�سواء من جانب �أفراد �أو جماعات،
َّ
ازدياد حاالت التع ّرف على
ب�سبب كونهم قد هُ ِّربوا
املهاجرين الذين تع ّر�ضوا للعنف
التع ّرف على املهاجرين الذين رمبا
�أثناء تهريبهم ،ويف عدد التحقيقات
تطبيق احلظر املفرو�ض على ا�ستخدام يكونون قد تع ّر�ضوا للعنف �أثناء
واملالحقات الق�ضائية النا�شئة عن مزاعم
عملية التهريب
العنف �ضد غري املواطنني ،ب�صرف
العنف
ا�ستعمال
املهربني
املهاجرين
�ضد
النظر عن و�ضعيتهم ،مبن فيهم
َّ
املهربون (الفقرة  2من املادة التحقيق يف مزاعم ارتكاب �أفعال عنف
املهاجرون
وجود دالئل على �أنه ميكن للمهاجرين
 16والفقرة َّ 2من املادة  19من بروتوكول �أو تهديد �أو ترهيب �ضد املهاجرين
املهربني �أن يب ِّلغوا عن �أفعال العنف و�أن
املهربني ومالحقة مرتكبيها وفر�ض
َّ
َّ
تهريب املهاجرين)
جزاءات عليهم (الفقرة  2من املادة  16يق ّدموا �شكاوى �ضد م�ستخدميهم �أو
من بروتوكول تهريب املهاجرين؛ والفقرة مرتكبي �أفعال العنف الآخرين ،دومنا
( 1ج) من املادة  68من اتفاقية العمال خ�شية من الرتحيل �أو العقاب ب�سبب
املهاجرين)
هجرتهم غري امل�شروعة

�إزالة احلواجز التي متنع مق ّدمي
اخلدمات املحليني من دعم املهاجرين
املهربني الذين يقعون �ضحية للعنف
َّ
املهربني الذين
تزويد املهاجرين َّ
يقعون �ضحية للعنف بو�سائل الو�صول
�إىل العدالة واحل�صول على امل�ساعدة
واحلماية ،مبا فيها خدمات ال�صحة
البدنية والعقلية (انظر اجلدول 2
(احلماية) 14 ،و)15
فر�ض جزاءات على �أفعال العنف ُترتكب
املهربني ومعاملتها
�ضد املهاجرين َّ
م�شددة للعقوبة (انظر اجلدول
كظروف ِّ
( 1احلماية))16 ،

املهربني الذين يقعون
مت ُّتع املهاجرين َّ
�ضحية للعنف بالقدرة على الو�صول
�إىل العدالة واحل�صول على امل�ساعدة
واحلماية
وجود دالئل على فر�ض جزاءات على
�أفعال العنف التي ُترتكب �ضد املهاجرين
املهربني وعلى معاملة تلك الأفعال
َّ
م�شددة للعقوبة
كظروف ِّ
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�إزالة احلواجز التي حتول دون و�صول
املهاجرين �إىل العدالة وتقدمي �شكاوى
�ضد م�ستخدميهم �أو مرتكبي �أفعال
العنف الآخرين ،دومنا خ�شية من
الرتهيب �أو االنتقام ،ب�صرف النظر عن
و�ضعيتهم بو�سائل منها ف�صل الإجراءات
اجلنائية عن �آليات مراقبة الهجرة

وجود دالئل على �أنَّ مق ّدمي اخلدمات
املحليني ال يتع ّر�ضون ل�ضغوط تردعهم
املهربني الذي
عن م�ساعدة املهاجرين َّ
يقعون �ضحايا للعنف
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

املهربني من
(ب)  حماية املهاجرين َّ
العنف الذي ميكن �أن ي�سلَّط
عليهم ،مع �إيالء مراعاة خا�صة
للن�ساء منهم (الفقرة  4من
املادة  16من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

املهربني بناء قدرة مق ّدمي اخلدمات
اتخاذ تدابري لتزويد املهاجرين َّ
باحلماية املنا�سبة من العنف ،مع مراعاة واخت�صا�صيي الرعاية الطبية وموظفي
�أجهزة �إنفاذ القانون و�أع�ضاء اجلهاز
االحتياجات اخلا�صة للن�ساء والفتيات
الق�ضائي ومق ّرري ال�سيا�سات على
مبعاجلة املعايري و�أمناط ال�سلوك
التمييزية الأ�صلية (الفقرة  4من املادة الت�صدِّ ي للعنف اجلن�ساين �ضد
املهربني
 16والفقرة  2من املادة  19من بروتوكول املهاجرين َّ
تهريب املهاجرين)
تكليف امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية
املعنية بالعنف اجلن�ساين ب�أن تعالج
م�سائل تهريب املهاجرين
التحقيق التام يف جميع مزاعم التعدّي
اجلن�سي �أو غريه من �أ�شكال العنف الذي
ترتكبه اجلهات الفاعلة احلكومية وغري
املهربني وت�شجيع
احلكومية �ضد املهاجرين َّ
ال�ضحايا على الإبالغ عن ذلك التعدّي

وجود ت�شريعات حتمي جميع الن�ساء
والفتيات من العنف ،ب�صرف النظر عن
و�ضعيتهن من حيث الإقامة
وجود دالئل على التحقيق يف مزاعم
التع ّدي اجلن�ساين وغريه من �أ�شكال
املهربني
العنف �ضد املهاجرين َّ
انخفا�ض �أو زوال العقبات التي حتول دون
ح�صول املهاجرات امله َّربات على خدمات
احلماية وامل�ساعدة ،ووجود دالئل على
توفري تلك اخلدمات

�إزالة العقبات القانونية والهيكلية التي
حتول دون �صول املهاجرات امله َّربات من
الو�صول �إىل خدمات امل�ساعدة واحلماية
و�إىل الإجراءات القانونية

املهربني الذين تتع ّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر
م�ساعدة املهاجرين َّ
7

توفري امل�ساعدة الأ�سا�سية
املهربني الذين
للمهاجرين َّ
تتع ّر�ض حياتهم �أو �سالمتهم
للخطر ب�سبب كونهم هدفاً
للتهريب (الفقرة  3من املادة 16
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

(�أ)  �ضمان توفري امل�ساعدة املنا�سبة

للأ�شخا�ص املع ّر�ضني للخطر
مهربني ،مع مراعاة
ب�سبب كونهم َّ
االحتياجات اخلا�صة للن�ساء
والأطفال (الفقرة  3من املادة 16
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

مراجعة الت�شريعات واال�سرتاتيجيات/
وجود ت�شريعات �أو تدابري �أخرى ل�ضمان
توفري امل�ساعدة الأ�سا�سية والأمن اجل�سدي خطط العمل وا�ستحداثها �أو تعديلها
املهربني الذين تتع ّر�ض حياتهم من �أجل توفري امل�ساعدة الأ�سا�سية
للمهاجرين َّ
ً
املهربني
للمهاجرين
الوطنية
للمعايري
ا
وفق
للخطر،
�أو �سالمتهم
َّ
على قدم امل�ساواة مع املواطنني وعلى
تخ�صي�ص موارد لدعم توفري امل�ساعدة
نحو يراعي اعتبارات ال�سنّ ونوع اجلن�س
املهربني الذين تتع ّر�ض
(املادة  16من بروتوكول تهريب املهاجرين الأ�سا�سية للمهاجرين َّ
حياتهم للخطر� ،ضمان ًا لتح ّمل الدولة
والفقرة  1من املادة  6من العهد الدويل
كامل تكاليف امل�ساعدة (لكي ال يتعينّ على
للحقوق املدنية وال�سيا�سية)
املهربني �أن يدفعوا �شيئ ًا)
املهاجرين َّ

وجود ت�شريعات وتدابري �أخرى لتوفري
املهربني
امل�ساعدة الأ�سا�سية للمهاجرين َّ
خم�ص�صة لتوفري
وجود موارد وافية ّ
املهربني،
للمهاجرين
امل�ساعدة الأ�سا�سية
َّ
مما �أف�ضى �إىل ازدياد عدد املهاجرين
املهربني الذين تلقّوا تلك امل�ساعدة و�/أو
َّ
أ�ُنقذوا من اخلطر

اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)
�ألف

باء

جيم

دال

هاء
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

(ب)  �ضمان �أن ت�شمل امل�ساعدة
املقدمة �إىل املهاجرين
املنا�سبة َّ
ما�سة
حاجة
يف
هم
املهربني ما
ّ
َّ

املهربني ،دون
�أن يتاح للمهاجرين َّ
ما�سة �إليه
متييز ،ما هم يف حاجة ّ
من رعاية طبية (الفقرة  1من املادة
 ،6واملادة  ،7من العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية؛ والفقرة الفرعية
(ﻫ) ‘ ’4من االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري؛
واملادة  12من العهد الدويل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
والفقرة  1من املادة  ،24واملادتان 25
و 39من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادة
 12من اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؛ واملادة 25
من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة؛ واملادة  28من اتفاقية العمال
املهاجرين)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

بناء قدرة موظفي �أجهزة العدالة اجلنائية
و�سائر اجلهات الفاعلة املعنية (مبن فيهم
اخت�صا�صيو الرعاية الطبية وال�صحية
وموظفو خفر ال�سواحل ومراقبة احلدود
ودوائر الهجرة) يف جمال م�ساعدة
املهربني
املهاجرين َّ
و�ضع معايري منا�سبة ل�سلوك املوظفني
املهربني،
الذين يتعاملون مع املهاجرين َّ
لردع �أيِّ �سلوك يع ّر�ض حياة املهاجرين �أو
�سالمتهم للخطر

ازدياد قدرة �أجهزة العدالة اجلنائية
و�سائر اجلهات الفاعلة على توفري
املهربني
امل�ساعدة الأ�سا�سية للمهاجرين َّ
وجود معايري منا�سبة ل�سلوك املوظفني
املعنيني
ازدياد عدد التحقيقات امل�ضطلع بها
واجلزاءات املفرو�ضة ب�سبب عدم توفري
املهربني
امل�ساعدة الأ�سا�سية للمهاجرين َّ
الذين تع ّر�ضت حياتهم للخطر

التحقيق يف مزاعم عدم م�ساعدة
املهربني الذين تتع ّر�ض حياتهم
املهاجرين َّ
�أو �سالمتهم للخطر

وجود دالئل على عدم جترمي الأ�شخا�ص
الذين يق ّدمون امل�ساعدة الإن�سانية �إىل
املهربني
املهاجرين َّ

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ل�ضمان عدم جترمي تقدمي امل�ساعدة
املهربني (انظر
الإن�سانية �إىل املهاجرين َّ
اجلدول ( 1املالحقة الق�ضائية)-5 ،باء)

ما ميكن بلوغه من م�ستويات
ال�صحة اجل�سدية والعقلية ،على
�أ�سا�س غري متييزي

املهربني،
تقدمي امل�ساعدة �إىل املهاجرين َّ
خم�ص�صات غذائية
� َّإما يف �شكل ّ
مبا�شرة و� َّإما بوا�سطة تدابري �أخرى
مثل تقدمي الدعم املايل ،لتمكينهم من
احل�صول على غذاء كاف ومنا�سب دون
م�سا�س باحتياجاتهم الأ�سا�سية (التعليق
العام رقم  12ال�صادر عن اللجنة املعنية
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية)

وجود دالئل على تزويد املهاجرين
املهربني بالغذاء �أو ب�سبل �أخرى للح�صول
َّ
عليه
املهربني
ازدياد عدد الأطفال املهاجرين َّ
امللتحقني بدورات درا�سية �أو الذين
يتلقّون التعليم يف منظومة التعليم
النظامي �أو بوا�سطة �أخرى

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

�إليه من رعاية طبية و�سكن
الئق وتعليم منا�سب ،و�أعلى

اتخاذ خطوات لتزويد املهاجرين
املهربني دون متييز ،مبا هم يف حاجة
َّ
ما�سة �إليه من الرعاية الطبية و�سبل
ّ
الو�صول �إىل املرافق ال�صحية واحل�صول
على الغذاء واملاء ومرافق الإ�صحاح
و�سائر ال�سلع واخلدمات ال�ضرورية ،مبا
فيها ال�سكن والتعليم

وجود ت�شريعات وتدابري �أخرى لتزويد
املهربني مبا هم يف حاجة
املهاجرين َّ
ما�سة �إليه من الرعاية الطبية و�سبل
ّ
الو�صول �إىل املرافق ال�صحية واحل�صول
على الغذاء واملاء ومرافق الإ�صحاح
و�سائر ال�سلع واخلدمات ال�ضرورية،
ووجود دالئل على ازدياد توفري تلك
املهربني
ال�سلع واخلدمات �إىل املهاجرين َّ
املحتجزين
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

اعتماد تدابري ل�ضمان �إمكانية ح�صول
املهربني على التعليم
املهاجرين َّ
االبتدائي ،وعلى �سائر م�ستويات التعليم
�إن �أمكن ذلك ،بت�سهيل مداومتهم على
مدار�س نظامية �أو بتوفري ترتيبات
تعليمية منا�سبة (املادة  13من العهد
الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية؛ والتعليق العام رقم 13
ال�صادر عن اللجنة املعنية باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
واملادة  24من اتفاقية حقوق الطفل؛
والتعليق العام رقم  6ال�صادر عن اللجنة
املعنية بحقوق الطفل)

وجود دالئل على م�ساءلة اجلهات الفاعلة
احلكومية امل�س�ؤولة عن تو�صيل ال�سلع
املهربني يف
واخلدمات �إىل املهاجرين َّ
حال تق�صريهم يف توفري تلك ال�سلع
واخلدمات

�ألف

باء

�أ ّال ُيرف�ض املهاجرون امله َّربون ب�سبب �أيِّ
خمالفة تتعلق مبكوثهم �أو عملهم (املادة
 28من اتفاقية العمال الأجانب)
املهربني يف
احرتام حق املهاجرين َّ
الغذاء الكافي ،ب�ضمان ح�صولهم
على ذلك الغذاء (املادة  11من العهد
الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية؛ والتعليق رقم  12ال�صادر
عن اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية)
�ضمان ح�صول الأطفال الذين هم يف
�سنّ الدرا�سة على التعليم (املادة 13
من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛ والتعليق العام
رقم  13ال�صادر عن اللجنة املعنية
باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية؛ واملادة  24من اتفاقية حقوق
الطفل؛ والتعليق العام رقم  6ال�صادر عن
اللجنة املعنية بحقوق الطفل)

اتخاذ تدابري ل�ضمان م�ساءلة الأ�شخا�ص
الذين يتو ّلون م�س�ؤولية تو�صيل اخلدمات،
مبن فيهم امل�شتغلون يف الرعاية ال�صحية

املهربني بعني
احرتام احلق يف بلوغ �أعلى درجة ممكنة �ضمان �أخذ �صحة املهاجرين َّ
من ال�صحة اجل�سدية والعقلية ،باالمتناع االعتبار يف الت�شريعات وال�سيا�سات/
عن احلرمان �أو احل ّد من ح�صول جميع خطط العمل ال�صحية الوطنية
الأ�شخا�ص على قدم امل�ساواة ،مبن فيهم
املهاجرون امله َّربون ،على خدمات الرعاية اتخاذ تدابري ل�ضمان توفري اخلدمات
ال�صحية الوقائية والعالجية والتخفيفية ال�صحية على �أ�سا�س مبد أ� عدم التمييز
لأيِّ �سبب من الأ�سباب ،مبا يف ذلك
على �أ�سا�س غري متييزي (املادة 12
داخل مرافق االحتجاز
من العهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛

كون اخلدمات ال�صحية غري متييزية
املهربني
الطابع وتُوفَّر للمهاجرين َّ
املحتجزين
وجود دالئل على �أنَّ الأمرا�ض
الوبائية واملتوطّ نة ُتكا َفح بني �صفوف
املهربني
املهاجرين َّ

اجلدول  -2احلماية (وامل�ساعدة)

جيم

دال

هاء
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والتعليق العام رقم  14ال�صادر عن
اللجنة املعنية باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؛ والفقرة  1من
املادة  ،2واملادة  26من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية؛ والفقرة 1
من املادة  2من االتفاقية الدولية للق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري؛
واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة؛ واملادة  7من اتفاقية
العمال املهاجرين؛ واملادة  2من اتفاقية
حقوق الطفل)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال
الوقاية من الأمرا�ض ومكافحتها بني
املهربني ،مبا يف
�أو�ساط املهاجرين َّ
ذلك داخل مرافق االحتجاز
تنفيذ تدابري لتوفري ما يلزم من رعاية
طبية وم�ساعدة �صحية عاجلة يف حاالت
التع ّدي اجلن�سي واالغت�صاب والأمرا�ض
املنقولة باالت�صال اجلن�سي ،مبا يف ذلك
توفري الوقاية عند اللزوم
تدريب امل�شتغلني بالرعاية الطبية
وال�صحية على امل�سائل املتعلقة
بالأمرا�ض املنقولة باالت�صال اجلن�سي،
مبا فيها الأيدز وفريو�سه ،وكذلك فيما
يتعلق بالعنف اجلن�سي واالغت�صاب

املهربني مبا
دالئل على تزويد املهاجرين َّ
هم يف حاجة عاجلة �إليه من الرعاية
الطبية وامل�ساعدة ال�صحية يف خمتلف
املجاالت ،مبا فيها العنف اجلن�سي
واالغت�صاب والأمرا�ض املنقولة باالت�صال
اجلن�سي ،وكذلك ما يلزم من وقاية
كون امل�شتغلني بالرعاية الطبية وال�صحية
مد َّربني على امل�سائل املتعلقة بالأمرا�ض
املنقولة باالت�صال اجلن�سي ،مبا فيها
الأيدز وفريو�سه ،وكذلك فيما يتعلق
بالعنف اجلن�سي واالغت�صاب
وجود دالئل على تزويد املهاجرين
املهربني مبعلومات مي�سورة املنال ،وبلغة
َّ
وب�شكل منا�سبني ،عن م�سائل ال�صحة
العمومية والوقاية من الأمرا�ض وعالجها
ومكافحتها وعن اخلدمات ال�صحية
املتاحة

االمتثال لاللتزامات الدولية يف حاالت االحتجاز
8

عدم م�سا�س بروتوكول تهريب (�أ) �ضمان عدم اللجوء �إىل االحتجاز
�إ ّال كتدبري ا�ستثنائي وكمالذ
املهاجرين ب�سائر حقوق
ّ
تع�سفي ًا
االحتجاز
يكون
ال
�
أ
و
�أخري،
والتزاماتهم
الدول والأفراد
ّ
وم�س�ؤولياتهم التي يق�ضي
�أو غري حم ّدد املدة
بها القانون الدويل ،مبا فيه
عندما يراد �إخ�ضاع ال�شخ�ص
والقانون
قانون حقوق الإن�سان
لالحتجاز ،يجب البحث �أو ًال عن
الالجئني
الإن�ساين وقانون
بدائل لالحتجاز
(الفقرة  1من املادة  19من
يجب �أن يكون االحتجاز لأق�صر
بروتوكول تهريب املهاجرين)
مدة ممكنة وقاب ًال لإعادة النظر
االمتثال لأحكام اتفاقية فيينا
فيه و�أن ُيرى �ضروري ًا ومتنا�سب ًا
للعالقات القن�صلية ،يف حال
ّ
مع الهدف املتمثل يف التحقّق من
املهربني
احتجاز املهاجرين َّ
الهوية
(الفقرة  5من املادة  16من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

ا�ستك�شاف بدائل لالحتجاز يف املرحلة
االبتدائية من الإجراءات
عدم ا�ستخراج االحتجاز �إ ّال كمالذ �أخري
وعلى نحو ميتثل للمعايري وااللتزامات التي
يق�ضي بها القانون الدويل حلقوق الإن�سان
والقانون الإن�ساين الدويل (املادتان 9
و 10من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ح�سب ال�ضرورة ل�ضمان عدم جواز
املهربني �إ ّال يف حاالت
احتجاز املهاجرين َّ
ا�ستثنائية (تكون معقولة ومتنا�سبة)
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لتحديد الأ�سباب التي ميكن اال�ستناد
�إليها يف احتجاز � ِّأي مهاجر ومدة
احتجازه ،و�إبالغ املحتَجزين ب�سبب
احتجازهم ومدته

وجود ت�شريعات متعلقة باالحتجاز
املهربني إ� ّال
ال ت�سمح باحتجاز املهاجرين َّ
كمالذ �أخري
وجود دالئل على �أنَّ احتجاز املهاجرين
املهربني ال يحدث �إ ّال متى كان �ضروري ًا
َّ
ومعقو ًال ومتنا�سب ًا ولأق�صر مدة ممكنة،
مع فر�ض حدود مع ّينة على طول مدة
االحتجاز
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مي�سورة املنال ،وبلغة و�شكل منا�سبني،
عن م�سائل ال�صحة العمومية والوقاية
من الأمرا�ض وعالجها ومكافحتها وعن
اخلدمات ال�صحية املتاحة لهم وعن
م�سائل ال�صحة اجلن�سية والتنا�سلية ،مبا
فيها تدابري الوقاية
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والتحقّق الأمني ومنع التواري عن
الأنظار� ،أو امتثا ًال لأمر ترحيل،
من �أجل حماية الأمن الوطني �أو
النظام العام (بروتوكول تهريب
املهاجرين ،والإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان ،واتفاقية الالجئني ،والعهد
الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية،
والعهد الدويل للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية
مناه�ضة التعذيب وبروتوكولها
االختياري ،واملبادئ التوجيهية
املنقّحة ال�صادرة عن مف َّو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ب�ش�أن
املعايري املنطبقة فيما يتعلق باحتجاز
طالبي اللجوء ،واال�ستنتاج رقم 44
(لعام  )1986ال�صادر عن اللجنة
التنفيذية ملف َّو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ،واتفاقية العمال
املهاجرين)

عدم تقييد حرية التنقّل إ� ّال للأ�سباب
ووفق ًا للإجراءات التي ير�سيها القانون
التع�سفي)
(عدم اللجوء �إىل االحتجاز ّ
(املادة  9من العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية؛ والفقرة  1من املادة
 40من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة
 4من املادة  16من اتفاقية العمال
املهاجرين)
ينبغي ،كمبد�أ عام ،عدم احتجاز الأفراد
امل�ست�ضعفني ،مبن فيهم الالجئون
والأطفال والن�ساء واحلوامل والأمهات
املر�ضعات والباقون على قيد احلياة بعد
التع ّر�ض للتعذيب وال�صدمات النف�سية
و�ضحايا االجتار بالب�شر ،والأ�شخا�ص
امل�س ّنون واملعاقون وذوو االحتياجات
اخلا�صة من حيث ال�صحة اجل�سدية �أو
العقلية
ميكن اللجوء ا�ستثنائي ًا �إىل احتجاز
الالجئني وطالبي اللجوء لأ�سباب قليلة،
منها التحقّق من الهوية وحتديد العنا�صر
التي ت�ستند �إليها املطالبة بو�ضعية الالجئ
�أو طلب اللجوء (الفقرة  2من املادة 31
من اتفاقية الالجئني)

حتديد الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني لكي
ال ُيحتَجزوا

وجود دالئل على حتديد الأ�شخا�ص
امل�ست�ضعفني وعلى عدم احتجازهم

و�ضع �آلية ف ّعالة وكف�ؤة لتمكني املهاجرين
املهربني من الطعن يف احتجازهم من
َّ
خالل �إعادة نظر ق�ضائية يف قرارات
االحتجاز ،مما يتيح للمحتجزين �أن
يطعنوا يف م�شروعية احتجازهم �أمام
املحكمة �أو ال�سلطة املخت�صة ،مبا يف
ذلك حقهم يف احل�صول على م�شورة
قانونية وتخويل املحكمة �صالحية اتخاذ
قرار بالإفراج عنهم على وجه ال�سرعة

وجود دالئل على �أنه ميكن للمهاجرين
املهربني �أن يطعنوا يف احتجازهم من
َّ
خالل �إعادة نظر ق�ضائية ،وعلى متتّعهم
باحلق يف احل�صول على م�شورة قانونية

تنفيذ �آليات للأخذ ببدائل لالحتجاز
ال تقوم على احلب�س ،والنظر يف �إلغاء
االحتجاز الإداري للمهاجرين (الفقرة
 39من تقرير االئتالف الدويل ل�ش�ؤون
املقدم �إىل املق ّرر اخلا�ص
االحتجازَّ ،
املعني بالتعذيب يف عام )2011

وجود دالئل على ا�ستخدام بدائل
لالحتجاز ال تقوم على احلب�س لتفادي
احتجاز الأ�شخا�ص امل�ست�ضعفني ،مثل
توافر مالجئ �أو �أماكن مبيت منا�سبة
�أخرى

احلق يف مراعاة الأ�صول الإجرائية
(الفقرة  4من املادة  9من العهد الدويل
للحقوق املدنية وال�سيا�سية)
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يحب �أن تكون ظروف االحتجاز ممتثلة الت�صديق على الربوتوكول االختياري
(ب) �ضمان �أن يكون االحتجاز،
للمعايري الدنيا الأ�سا�سية حلقوق الإن�سان امللحق باتفاقية مناه�ضة التعذيب �أو
يف حال حدوثه ،متوافقاً مع
االن�ضمام �إليه ،ب�صفته �أ�سا�س ًا قانوني ًا
(الفقرة  1من املادة  19من بروتوكول
املعايري الدولية واحلقوق
لر�صد �أماكن االحتجاز ر�صداً منتظماً
تهريب املهاجرين)
وااللتزامات وامل�س�ؤوليات التي
وم�ستق ًال
يق�ضي بها القانون الدويل ،مبا
فيه قانون حقوق الإن�سان والقانون �ضمان �أن تتاح للمهاجرين امله َّربني
تزويد املحتجزين بو�سائل منا�سبة للنوم
الإن�ساين وقانون الالجئني (الفقرة املحرومني من حريتهم فر�صة لطلب
ومبرافق �إ�صحاح وغ�سل مالئمة ،وبفر�ص
اللجوء واحل�صول عليه (اتفاقية
 1من املادة  19من بروتوكول
ملمار�سة التمارين يف الهواء الطلق ،ومبا
الالجئني)
تهريب املهاجرين)
يلزم من الغذاء والرعاية الطبية و�سائر
اتفاقية
به
تق�ضي
الذي
لاللتزام
االمتثال
ال�ضرورات الأ�سا�سية
�ضمان متتّع املهاجرين امله َّربني
فيينا للعالقات القن�صلية فيما يتعلق
احل�صول
املحتجزين باحلق يف
ب�إطالع ال�شخ�ص املعني على االلتزامات عدم احتجاز املهاجرين امله َّربني
(الفقرة
قن�صلية
على م�ساعدة
يف ال�سجون �أو مع �سجناء مدانني �أو
اخلا�صة بالإبالغ واالت�صال مبقت�ضى
بروتوكول
من
16
 5من املادة
حمتجزين يف انتظار املحاكمة
تلك االتفاقية (الفقرة  5من املادة 16
تهريب املهاجرين)
من بروتوكول تهريب املهاجرين)
تي�سري تل ّقي الربيد والطرود والزيارات ،يف
جو من اخل�صو�صية ،من املنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية واجلمعيات
الأهلية و�سائر اجلهات ذات ال�صلة

�إبالغ املهاجرين امله َّربني باملخاطر
املرتبطة بالتخاطب مع املوظفني
القن�صليني التابعني لبلدانهم يف حال
طلب اللجوء
تخ�صي�ص موارد لل�سلطات القن�صلية
وبناء قدراتها
التحقيق يف مزاعم التع ّدي على
املهاجرين املحتجزين ومالحقة اجلناة
ح�سب االقت�ضاء

كون الدولة طرف ًا يف الربوتوكول
االختياري امللحق باتفاقية مناه�ضة
التعذيب
كون ظروف االحتجاز متوافقة مع املعايري
الدولية
دالئل على وجود تقارير ر�صد
وتقييم م�ستقلة ت ؤ� ّكد �أنَّ الأ�شخا�ص
املعنيني لي�سوا حمتجزين يف �سجون �أو مع
�سجناء مدانني �أو ينتظرون املحاكمة
دالئل على �أنَّ املهاجرين امله َّربني
املحتجزين يتلقّون بريد ًا وطرود ًا وزيارات
خا�صة من املنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية واجلمعيات الأهلية و�سائر
اجلهات ذات ال�صلة
وجود تقارير من مراقبني م�ستقلني عن
ن�سبة املهاجرين امله َّربني املحتجزين
الذين �أُطلعوا على حقهم يف التخاطب مع
املوظفني القن�صليني يف �شكل
وبلغة يفهمونها ،ودالئل على �أنَّ �أولئك
املهاجرين على علم بحقهم يف التخاطب
مع املوظفني القن�صليني
دالئل على �إبالغ املهاجرين امله َّربني
باملخاطر املرتبطة بالتخاطب مع
املوظفني القن�صليني ،وعلى عدم االت�صال
باملوظفني القن�صليني بدون موافقة
�صريحة من املهاجرين املعنيني
ازدياد املوارد املتاحة لل�سلطات القن�صلية
وقدرتها على معاجلة م�سائل تهريب
املهاجرين
دالئل على مالحقات ق�ضائية للأ�شخا�ص
الذين يتع ّدون على املهاجرين امله َّربني
املحتجزين
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�إطالع املهاجرين امله َّربني املحتجزين،
دون �إبطاء ،على حقهم يف التخاطب مع
املوظفني القن�صليني يف �شكل منا�سب
وبلغة يفهمونها ويف جو من ال�سرية
(الفقرة  5من املادة  16من بروتوكول
تهريب املهاجرين؛ والفقرة  7من املادة
 16من اتفاقية العمال املهاجرين؛
واملادة  36من اتفاقية فيينا للعالقات
القن�صلية) ،وتزويد املهاجرين امله َّربني
الراغبني يف ممار�سة ذلك احلق بالو�سائل
الالزمة للتخاطب مع املوظفني القن�صليني
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مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
بحيث تق�ضي بالنظر يف الأخذ ب�أقل
بدائل االحتجاز تقييد ًا (مثل النماذج
القائمة على املجتمع املحلي �أو ذات
التوجه نحو معاجلة الق�ضايا االجتماعية)
ُّ
اعتماد تدابري ت�شريعية �أو تدابري
�أخرى ل�ضمان فرز الق�ضايا على نحو
يراعي م�صالح الأطفال واالعتبارات
اجلن�سانية ،مبا يكفل للإناث املحتجزات
�إمكانية التعامل مع موظفات

وجود دالئل على �أنَّ بدائل االحتجاز
قد أُ�ر�سيت يف القانون وعلى كونها غري
متييزية من حيث الغر�ض واملفعول و�أنها
خا�ضعة لإعادة نظر ق�ضائية

(ج)  �ضمان جت�سيد االعتبارات
اجلن�سانية يف �صميم قرارات
االحتجاز وظروفه
�ضمان مراعاة احتياجات
الأطفال اخلا�صة يف القرارات
املتعلقة باالحتجاز ،وفق ًا للمعايري
الدولية (الفقرة  4من املادة 16
من بروتوكول تهريب املهاجرين؛
واملادة  3من اتفاقية حقوق
الطفل)

حتديد الن�ساء والفتيات الالتي وقعن
�ضحية للعنف اجلن�سي واجلن�ساين �أو
هن مع َّر�ضات لذلك اخلطر و�ضمان
حمايتهم
وجود قرينة افرتا�ضية �ضد احتجاز
الأطفال ،بحيث ُت�ستك�شف يف املرحلة
الأوىل من الإجراءات ببدائل لالحتجاز
�إذا كان االحتجاز م�س َّوغ ًا على نحو
ا�ستثنائي

يف حال القيام ا�ستثنائي ًا باحتجاز
املهربني �أو حرمانهم ت�أمني الإفراج الفوري عن املحتجزين
الأطفال املهاجرين َّ
عامل �أولئك املع ّر�ضني ملخاطر �شديدة من الن�ساء
ي
حريتهم،
على نحو �آخر من
ُ َ
والأطفال ،مبن فيهم احلوامل والأطفال
الأطفال على نحو يراعي االحتياجات
غري املرا َفقني واملف�صولون عن �أهاليهم،
ف�صلون عن
اخلا�صة لأعمارهم ُوي َ
البالغني �إ ّال �إذا كان عدم فعل ذلك يخدم والباقون على قيد احلياة بعد تع ّر�ضهم
امل�صلحة العليا للطفل ،ويتمتّعون باحلق لعنف جن�سي �أو جن�ساين ،وتوفري
ترتيبات بديلة ملبيتهم ورعايتهم
يف البقاء على ات�صال ب�أ�سرتهم من
خالل املرا�سلة والزيارة� ،إ ّال يف حاالت
التعاون مع ال�شركاء على �إن�شاء �آليات
ا�ستثنائية (الفقرة الفرعية (ج) من
مل�ساعدة الأفراد املحتجزين املعنيني على
املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل)
الو�صول �إىل �سبل االنت�صاف القانونية
التق ّيد مببد أ� وحدة الأ�سرة على نحو
واحل�صول على التعليم والرعاية
ال ّ
يتوخى احتجاز الأطفال املهاجرين
ال�صحية والدعم النف�ساين
(الفقرة  2من املادة  ،3واملواد 10-8
و 18من اتفاقية حقوق الطفل؛ واملادتان تقرير امل�صلحة العليا جلميع الأطفال
مي�سهم االحتجاز ،و�أخذها
املهربني الذين ّ
َّ
 18و 23من العهد الدويل للحقوق
بعني االعتبار يف �أيِّ قرار باحتجاز الأطفال
املدنية وال�سيا�سية؛ واملادة  10من العهد
الدويل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية �أو ف�صلهم عن �أ�سرهم
والثقافية؛ واملادتان  12و 44من اتفاقية
�إجراء ر�صد م�ستقل ل�ضمان وجود مرافق
العمال املهاجرين)
احتجاز منا�سبة للأطفال والن�ساء �أو
ترتيبات مبيت �أخرى

وجود دالئل على فرز الق�ضايا على نحو
يراعي االعتبارات اجلن�سانية ،وعلى
توافر عدد من املوظفات يتنا�سب مع عدد
املحتجزات
وجود دالئل على الإفراج عن امل�ست�ضعفني
املحتجزين من الن�ساء والأطفال،
وعلى توفري ترتيبات بديلة ملبيتهم �أو
رعايتهم ،مبا يتنا�سب مع عدد الأ�شخا�ص
امل�ست�ضعفني املحتجزين
وجود �آليات ف ّعالة لتمكني الأفراد املعنيني
من الو�صول �إىل �سبل االنت�صاف القانونية
واحل�صول على التعليم والرعاية ال�صحية
والدعم النف�ساين ،مما ي�ؤ ّدي �إىل بلوغ
�أعلى م�ستوى �صحي ممكن للمهاجرين
املهربني املحتجزين
َّ
وجود دالئل على �أنَّ قرارات االحتجاز
مت�س الأطفال تخ�ضع العتبارات
التي ّ
م�صلحتهم العليا
وجود دالئل على ا�ستنتاجات م�ستقلة تفيد
ب�أنَّ �أماكن املعي�شة �أو املرافق امل�ستخدمة
الحتجاز الأطفال منا�سبة لهم وتل ّبي
االحتياجات اخلا�صة للن�ساء
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االمتثال لاللتزامات الدولية يف حاالت الإعادة
9

املهربني
�إعادة املهاجرين َّ
الذين ال يحق لهم البقاء يف
البلد (املادة  18من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

(انظر اجلدول ( 4التعاون)،
-20باء)

تعزيز العودة الطوعية كحل �أف�ضل من
الإعادة الق�سرية ،بت�شجيع الأ�شخا�ص
غري امل� ّؤهلني للح�صول على احلماية
الإن�سانية وم�ساعدتهم على العودة �إىل
بلدانهم الأ�صلية يف ظروف �إن�سانية
و�آمنة

ازدياد عدد حاالت العودة الطوعية
وتراجع عدد الإعادات الق�سرية
املنفَّذة

النظر يف �إمكانية تعليق احلظر املفرو�ض
على معاودة الدخول يف حاالت العودة
الطوعية
بناء قدرات املوظفني املعنيني بالإعادة
املهربني
فيما يتعلق مبعاملة املهاجرين َّ
معامل ًة �إن�ساني ًة واحرتام حقوقهم
(الفقرة  1من املادة  14من بروتوكول
تهريب املهاجرين)
تزويد املوظفني مبوارد كافية لأغرا�ض
تنفيذ �إجراءات الإعادة
املهربني
النظر يف م�ساعدة املهاجرين َّ
على معاودة االندماج ،مبا يف ذلك
معاودة االنخراط يف املجتمع و�سوق
العمل
�إن�شاء ودعم �آلية م�ستقلة لر�صد عمليات
الإعادة
فر�ض جزاءات على املوظفني الذين
ينتهكون احلقوق الإن�سانية للمهاجرين
املهربني �أثناء تنفيذ �إعادتهم
َّ

وجود دالئل على تعليق احلظر املفرو�ض
على معاودة الدخول يف حاالت العودة
الطوعية
ازدياد قدرة املوظفني على مراعاة
املعاملة الإن�سانية عند الإعادة
وجود دالئل على تزويد املوظفني مبوارد
كافية لأغرا�ض تنفيذ الإعادة
وجود دالئل على توفري موارد وا�ستحداث
م�شاريع لإعادة �إدماج املهاجرين
العائدين يف املجتمع و�سوق العمل ،مبا
يف ذلك ازدياد م�شاركة �سلطات البلدان
امل�ستقبلة يف دعم �إعادة �إدماج العائدين
وجود �آلية ر�صد م�ستقلة تب ِّلغ عن كيفية
تنفيذ �إجراءات الإعادة
وجود دالئل على فر�ض جزاءات منا�سبة
على املوظفني الذين ينتهكون احلقوق
املهربني �أثناء تنفيذ
الإن�سانية للمهاجرين َّ
�إعادتهم
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(�أ) �ضمان تنفيذ الإعادة ،يف حال
عدم م�سا�س تنفيذ �إعادة املهاجرين
حدوثها على نحو ّ
املهربني ب�أيِّ التزامات �أو اتفاقات �أو
إيالء
منظم ومع �
َّ
االعتبار الواجب ل�سالمة ال�شخ�ص ترتيبات �أخرى تتعلق بالإعادة (الفقرة
 8من املادة  18من بروتوكول تهريب
املعني وكرامته (الفقرة  5من
املهاجرين)
املادة  18من بروتوكول تهريب
املهاجرين)
اتخاذ تدابري ملراعاة وحماية احلقوق
املهربني عند
الإن�سانية للمهاجرين َّ
�إعادتهم ،حفاظ ًا على �سالمتهم
وكرامتهم ،مبا يف ذلك حقهم يف
التعليم والغذاء وال�صحة وال�سكن
واحلياة وال�ضمان االجتماعي واحلماية
االجتماعية والعمل (العهد الدويل
للحقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية؛ والعهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية؛ والفقرة  1من املادة  19من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ح�سب االقت�ضاء ل�ضمان �أن يكون تنفيذ
�إجراءات الإعادة متوافق ًا مع املادة 18
من بروتوكول تهريب املهاجرين

وجود ت�شريعات و�سيا�سات حتكم الإعادة
ومتتثل لأحكام املادة  18من بروتوكول
تهريب املهاجرين ولأحكام القانون
الدويل
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مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لكي حتظر الإعادة الق�سرية �صراحة

كون الإعادة الق�سرية حمظورة �صراح ًة
يف الت�شريعات الداخلية

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لكي حتظر الإعادة اجلماعية

وجود دالئل على عدم حدوث الإعادة
اجلماعية

منح احلق يف اال�ستئناف �ضد القرارات
املتعلقة بالإعادة �أمام �سلطة ق�ضائية
�أو �إدارية خمت�صة �أو هيئة م�ستقلة
خمت�صة ،وكذلك يف احل�صول جمان ًا
على التمثيل القانوين وامل�ساعدة
القانونية

حماية احلق يف اال�ستئناف �ضد القرارات
املتعلقة بالإعادة

(ب) �ضمان �أ ّال تكون �إعادة املهاجرين أ� ّال تكون الإعادة مبثابة �إعادة ق�سرية
(املادة  3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب؛
املهربني مبثابة �إعادة ق�سرية
َّ
واملادة  13من العهد الدويل للحقوق
(الفقرة  1من املادة  19من
املدنية وال�سيا�سية؛ واملادة  13من
بروتوكول تهريب املهاجرين؛
واملادة  31من اتفاقية الالجئني) اتفاقية الالجئني)
�ضمان �أ ّال مت ّثل الإعادة م�سا�س ًا
املهربني التي
بحقوق املهاجرين َّ
يق�ضي بها القانون الدويل،
مبا فيه قانون حقوق الإن�سان
والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني (الفقرة  7من املادة
 ،18والفقرة  1من املادة  19من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

املهربني دون
�أن ُتنفَّذ �إعادة املهاجرين َّ
م�سا�س بحقوقهم (الفقرة  7من املادة
 18من بروتوكول تهريب املهاجرين)
مراعاة حظر الإعادة اجلماعية
(املادة  3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب؛
واملادة  22من اتفاقية العمال املهاجرين؛
واملادة  19من العهد الدويل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
واملادة  4من الربوتوكول  4امللحق
باالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان)
كفالة �ضمانات �إجرائية واحلق يف
احل�صول على �سبيل انت�صاف قانوين
فعال لدى تنفيذ الإعادة (املادة  3من
اتفاقية مناه�ضة التعذيب؛ واملادة 31
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية)

(ج) �ضمان �أخذ احتياجات الأطفال
اخلا�صة بعني االعتبار يف
القرارات املتعلقة بالإعادة
(الفقرة  5من املادة  18من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

عدم تنفيذ الإعادة إ� ّال �إذا كانت تخدم
امل�صالح العليا للطفل و�إ ّال عند عدم
وجود �أ�سباب كافية لالعتقاد ب�أنَّ هناك
خطر ًا حقيقي ًا بتع ّر�ض الطفل لأذى ال
ميكن �إ�صالحه

عدم تنفيذ الإعادة إ� ّال بعد �إجراء تقييم
انفرادي للمخاطر
اعتماد مواقف �سيا�ساتية وفر�ض
جزاءات على املوظفني الذين ي�صحبون
املهاجرين غري النظاميني مبا�شر ًة �إىل
احلدود دون ت�سجيل ح�ضورهم
تعزيز الر�صد والتقييم امل�ستق ّلني
لإجراءات الإعادة� ،ضمان ًا لعدم حدوث
الإعادة الق�سرية

�إجراء تقييم انفرادي للمخاطر قبل
تنفيذ الإعادة
وجود مواقف �سيا�ساتية معتمدة
وجزاءات مفرو�ضة على املوظفني الذين
املهربني قبل ت�سجيل
يعيدون املهاجرين َّ
ح�ضورهم
دالئل على وجود درا�سات وتقارير �أع ّدتها
جهات م�ستقلة عن �سيا�سات الإعادة،
املهربني تدل
و�شهادات من املهاجرين َّ
على �أنَّ الإعادة الق�سرية مل حتدث وعلى
�أنَّ الإعادة قد أُ�جريت وفق ًا للمعايري
الدولية

وجود دالئل على �أنَّ التحديد الر�سمي قد
�أُجري وفق ًا للمبادئ التوجيهية ال�صادرة
عن مف َّو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الالجئني ب�ش�أن امل�صلحة العليا للأطفال
فيما يتعلق بالإعادة

�إن�شاء �آلية ف ّعالة لتحديد امل�صالح العليا
للطفل حتديد ًا ر�سمي ًا قبل اتخاذ �أيِّ
قرار بالإعادة ،وفق ًا للمبادئ التوجيهية
ال�صادرة عن مف َّو�ضية الأمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني ب�ش�أن التحديد الر�سمي
للم�صالح العليا والتعليق العام رقم 6
ال�صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الطفل وجود دالئل على �أنَّ الأطفال يعادون �إىل
مرافق �آمنة والئقة ومنا�سبة للأطفال
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عدم �إعادة الأطفال �إ ّال �إذا كانت هناك
مرافق �آمنة والئقة ومنا�سبة ال�ستقبالهم

وجود دالئل على عدم �إعادة الأطفال �إىل
بلدان توجد فيها �أ�سباب كافية لالعتقاد
ب�أنَّ هناك خطر ًا حقيقي ًا بتع ّر�ض الطفل
لأذى ال ميكن �إ�صالحه

لدى تنفيذ الإعادة� ،أ ّال ُيف�صل الطفل
عن والديه خالف ًا لرغبته� ،إ ّال �إذا ق ّررت
ال�سلطات املخت�صة ،وفق ًا للقوانني
والإجراءات املنطبقة ،ورهن ًا ب�إعادة نظر
ق�ضائية� ،أنَّ ذلك الف�صل يخدم امل�صالح
العليا للطفل (الفقرة  1من املادة  19من
اتفاقية حقوق الطفل)

االمتناع عن �إعادة الطفل �إىل حدود
دولة يوجد فيها خطر حقيقي ب�أن
يخ�ضع للتجنيد املب ّكر كمقاتل �أو لكي
يق ّدم خدمات جن�سية للع�سكريني� ،أو
ب�أن ي�شاركوا ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف �أعمال حربية (املادة  38من
اتفاقية حقوق الطفل ،واملادتان  3و4
من الربوتوكول االختياري امللحق بتلك
االتفاقية)

وجود دالئل على �أنَّ قرار الإعادة اخلا�ص
بكل طفل على حدة قد جرى حتليله وفق ًا
ملا يخدم امل�صالح العليا للطفل ،و�أنَّ ذلك
القرار يخدم م�صلحة الطفل على �أف�ضل
نحو

التق ُّيد بااللتزامات الدولية يف جمال مراقبة احلدود
� 10ضمان ّ
�أال يكون يف تدابري
مراقبة احلدود م�سا�س
بااللتزامات التي
يق�ضي بها القانون الدويل،
مبا فيه قانون حقوق الإن�سان
والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني (املادة  19من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

مت�س تدابري مراقبة احلدود بحرية
�ضمان �أ ّال يكون يف تدابري مراقبة احلدود �أ ّال ّ
انتقال الأ�شخا�ص ،و�أ ّال تق ّو�ض حماية
اخلا�صة بالدخول واخلروج م�سا�س
الالجئني
بحقوق الدول والتزاماتها وم�س�ؤولياتها
مبقت�ضى القانون الدويل ،مبا فيه قانون
حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني (الفقرة  1من املادة  19من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

�إن�شاء �آلية �إحالة ل�ضمان قدرة موظفي
احلدود والهجرة على �إحالة املهاجرين
املهربني الذين يحتاجون �إىل احلماية
َّ
وامل�ساعدة
�إبرام اتفاقات ر�صد ت�سمح للمنظمات
الدولية احلكومية واملنظمات غري
احلكومية بزيارة احلدود على نحو
متوا�صل ومنتظم

وجود دالئل على �أنَّ اخلطط
واال�سرتاتيجيات العملياتية ملراقبة
احلدود ت�شتمل على تدابري عملية
ال�ستبانة و�إحالة الأفراد الذين يحتاجون
�إىل حماية ،مما �أف�ضى �إىل حتديد
الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن يكونوا يف
حاجة �إىل احلماية و�إىل �إحالتهم على
النحو املنا�سب
وجود دالئل على منح هيئات الر�صد
امل�ستقلة �إمكانية الو�صول �إىل احلدود
ب�صورة م�ستمرة
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�إجراء حتليل واف وانفرادي مل�س�ألة ما
�إذا كانت الإعادة �إىل الوطن من �ش�أنها
�أن تع ّر�ض الطفل خلطر انتهاك حقوقه
الأ�سا�سية� ،أو �أن تع ّر�ضه لقمع �أو تعدٍّ
ي�ستهدفه هو �أو �أ�سرته
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�ألف

باء

�أن تراعي تدابري مراقبة احلدود حظر
الإعادة الق�سرية (املادة  33من اتفاقية
الالجئني) و�أ ّال متنع ال�شخ�ص من
مغادرة املكان الذي يخ�شى فيه القمع
�أو غريه من �أ�شكال العنف (الفقرة 2
من املادة  19من العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية؛ ومن�شور مف َّو�ضية
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني املعنون
"حماية الالجئني والهجرة املختلطة:
خطة عمل من ع�شر نقاط"؛ انظر �أي�ضاً،
على �سبيل املثال ،املادة (3ب) من
بروتوكول تهريب املهاجرين) (انظر
اجلدول ( 2احلماية)-12 ،جيم
و-13جيم و(9ب)-باء)
�أن تكون الإجراءات التي حتكم دخول
غري املواطنني ومكوثهم غري متييزية
(الفقرة  2من املادة  19من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

تنفيذ �آليات لتلقّي طلبات اللجوء عند
احلدود ،و�ضمان �إمكانية دخول الإقليم
بغر�ض الو�صول �إىل �إجراءات اللجوء

وجود �آليات لتلقّي طلبات اللجوء عند
احلدود وملنح �إمكانية دخول الإقليم من
�أجل الو�صول �إىل �إجراءات اللجوء

تزويد موظفي احلدود/الهجرة وغريهم
بتعليمات تتعلق بكيفية التعامل مع
احلاالت التي ميكن �أن تندرج �ضمن
نطاق اتفاقية الالجئني ،وبناء قدراتهم
يف هذا املجال

ازدياد قدرات موظفي احلدود/الهجرة
فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية الالجئني

جعل املعلومات املتعلقة بعدد الأفراد
الذين ُمنحوا �إمكانية الو�صول �إىل
�إجراءات اللجوء متاحة لعامة النا�س،
وت�شجيع النقا�ش العام حول التوفيق بني
مقت�ضيات مراقبة احلدود واحتياجات
حماية الالجئني
تعزيز التعاون بني موظفي احلدود
و�أجهزة �إنفاذ القانون واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غري
احلكومية و�سائر اجلهات ذات ال�صلة

وجود دالئل على �أنَّ �إتاحة املعلومات لعامة
النا�س قد �أف�ضت �إىل ازدياد النقا�ش
العام حول التوفيق بني مراقبة احلدود
واحتياجات حماية الالجئني
ازدياد التعاون بني موظفي احلدود
و�أجهزة �إنفاذ القانون واملنظمات الدولية
احلكومية واملنظمات غري احلكومية
و�سائر اجلهات ذات ال�صلة
وجود دالئل على �أنَّ �إجراءات الدخول
واخلروج القائمة غري متييزية

تعزيز الر�صد والتقييم امل�ستقلني للتكلفة
الب�شرية ل�سيا�سات مراقبة احلدود
تنفيذ �إجراءات دخول وخروج من�صفة
وغري متييزية
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

حماية املهاجرين امله َّربني وم�ساعدتهم يف عر�ض البحر
 11الإغاثة من اخلطر الو�شيك
على حياة الأ�شخا�ص يف عر�ض
البحر (الفقرة  5من املادة  8من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

(�أ) �ضمان �إنقاذ وم�ساعدة الأ�شخا�ص
امل�ستغيثني يف عر�ض البحر

و�سن �أو تعديل ت�شريعات
القيام بواجب الإنقاذ يف عر�ض البحر ،مراجعة ُّ
ُتلزم ربابنة ال�سفن وموظفيها بتقدمي
املن�صو�ص عليه يف القانون الدويل
للبحار (الفقرة  2من املادة  ،18والفقرة امل�ساعدة �إىل الأ�شخا�ص امل�ستغيثني يف
عر�ض البحر وتو�صيلهم �إىل مكان
(1ج) من املادة  ،39واملواد  45و52
�آمن (اتفاقية البحث والإنقاذ؛
و ،54والفقرتان  2و 3من املادة  58من
اتفاقية قانون البحار) ،ب�صرف النظر والفقرتان  1و 2من املادة  98من اتفاقية
قانون البحار؛ واتفاقية �سالمة الأرواح
ع ّما �إذا كان هناك ا�شتباه يف تهريب
يف عر�ض البحر)
املهاجرين �أم ال (الفقرة  5من املادة
 ،8والفقرة  1من املادة  9من بروتوكول
�إن�شاء وت�شغيل و�صيانة خدمات بحث
تهريب املهاجرين؛ واتفاقية قانون
و�إنقاذ منا�سبة وف ّعالة تتعلق بال�سالمة
البحار؛ واتفاقية �سالمة الأرواح يف
يف عر�ض البحر (الفقرة  2من املادة 98
البحر؛ واتفاقية البحث والإنقاذ)
من اتفاقية قانون البحار)
تزويد ال�سفن احلكومية التي يحتمل �أن
ت�صادف �أ�شخا�ص ًا م�ستغيثني يف عر�ض
البحر ب�أجهزة �إنقاذ كافية

تقدمي الدعم وامل�ساعدة �إىل الدول
الأخرى يف جمال �إن�شاء ت�سهيالت بحث
و�إنقاذ عاملة وم�ستدامة
اتخاذ ما يلزم من تدابري ر�صدية
وات�صاالتية وعملياتية
والتو�صل �إىل
ّ
اتفاقات ل�ضمان الإنقاذ يف البحر
قرب ال�شاطئ (اتفاقية �سالمة الأرواح
يف البحر ،املرفق ،الف�صل اخلام�س،
البند  ،7الفقرة )1
النظر يف ا�ستخدام �أجهزة لت�سجيل
البيانات يف ال�سفن ،لكي يت�سنى �إثبات
التق�صري املتع ّمد يف الإنقاذ

وجود خدمات بحث و�إنقاذ خا�صة
بالبحار
�أن تكون ال�سفن احلكومية التي ميكن
�إن ت�صادف �أ�شخا�ص ًا م�ستغيثني مز ّودة
ب�أجهزة لتنفيذ الإنقاذ ولتقدمي امل�ساعدة،
بداللة ازدياد عدد الأ�شخا�ص الذين
�أُنقذوا يف عر�ض البحر وقُدِّ مت لهم
م�ساعدة طبية �أو غري طبية عاجلة
و أ�ُو�صلوا �إىل مكان �آمن
دالئل على تعميم القانون البحري
واملبادئ التوجيهية امل�شفوعة به ،مما
�أف�ضى �إىل ازدياد الوعي والقدرات
دالئل على تقدمي دعم مايل وتقني وغريه
�إىل دول �أخرى ،مما �أف�ضى �إىل ازدياد
قدراتها يف جمال البحث والإنقاذ
دالئل على وجود تدابري ر�صدية
وات�صاالتية وعملياتية واتفاقات وترتيبات
ل�ضمان الإنقاذ يف البحر
دالئل على �أنَّ �أجهزة ت�سجيل البيانات
م�ستخدَ مة يف ال�سفن لإثبات التق�صري
املتع ّمد يف الإنقاذ ،مما �أف�ضى �إىل ازدياد
اجلزاءات املفرو�ضة على التق�صري يف
الإنقاذ

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

تعميم �أحكام القانون البحري ذات
ال�صلة واملبادئ التوجيهية امل�شفوعة به
على ربابنة ال�سفن واملوظفني احلكوميني
وغريهم ،ح�سب االقت�ضاء ،ملن ميكن �أن
ي�شاركوا يف عمليات �إنقاذ بحرية

وجود ت�شريعات حتكم الإنقاذ يف عر�ض
البحر ومتتثل لأحكام القانون الدويل،
مبا فيه القانون الدويل حلقوق الإن�سان
وقانون الالجئني ،مما �أف�ضى �إىل ازدياد
التدابري املتخذة للإغاثة من اخلطر
الو�شيك على الأرواح ،ب�صرف النظر عن
وجود �إذن �صريح من دولة ال َع َلم
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� 12ضمان �سالمة الأ�شخا�ص
املوجودين على منت ال�سفن
التي اتخذت تدابري �ضدها
مبقت�ضى املادة  8ومعاملتهم
معاملة �إن�سانية (الفقرة �(1أ)

(ب) �ضمان �أ ّال يكون يف تنفيذ
بروتوكول تهريب املهاجرين
رادع مينع اجلهات الفاعلة من
�إنقاذ امل�ستغيثني يف البحر،
ب�صرف النظر ع ّما �إذا كان
هناك ا�شتباه يف حدوث تهريب
ملهاجرين

�أ ّال ُيح َّمل الأ�شخا�ص الذين يقومون
بالإنقاذ يف البحر م�س�ؤولية تهريب
املهاجرين

�ضمان �سالمة املهاجرين الذين ُيه َّربون
عن طريق البحر ومعاملتهم معاملة
�إن�سانية (الفقرة �(1أ) من املادة  9من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

وجود ت�شريعات تلزم املوظفني ب�أن
يقوموا بالإنقاذ ،ب�صرف النظر ع ّما �إذا
كان هناك ا�شتباه يف تهريب املهاجرين
�أم ال (الفقرة  1من املادة  9من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

من املادة  9من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

مت�س التدابري املتخذة
�ضمان أ� ّال ّ
وفق ًا للمادة  8باحلقوق وااللتزامات
وامل�س�ؤوليات التي يق�ضي بها القانون
الدويل ،مبا فيه القانون الدويل حلقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني (املادة  9والفقرة  1من املادة
 19من بروتوكول تهريب املهاجرين)

�ألف

باء

�سن �أو تنفيذ ت�شريعات تكفل عدم حتميل وجود دالئل على �أنَّ الأ�شخا�ص الذين
ُّ
يقومون بالإنقاذ يف البحر وينقلونهم �إىل
الأ�شخا�ص الذين ينقذون املهاجرين
مكان �آمن ال ُيح َّملون م�س�ؤولية تهريب
املهربني يف البحر وينقلونهم �إىل مكان
َّ
املهاجرين
�آمن م�س�ؤولية تهريبهم
النظر يف تقدمي الدعم املايل ملالكي
ال�سفن اخلا�صة الذين يقومون بالإنقاذ
يف البحر

املقدم �إىل مالكي
ازدياد الدعم املايل َّ
ال�سفن التي تقوم بالإنقاذ يف البحر

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لكي تلزم املوظفني بالقيام بالإنقاذ
يف البحر ،ب�صرف النظر ع ّما �إذا كان
هناك ا�شتباه يف تهريب املهاجرين �أم ال

وجود ت�شريعات تلزم املوظفني ب�أن ين ِّفذوا
عمليات الإنقاذ يف البحر وفق ًا لأحكام
بروتوكول تهريب املهاجرين والقانون
الدويل ،مبا فيه قانون حقوق الإن�سان
وقانون الالجئني

تزويد مراكز اال�ستقبال بتجهيزات كافية
املهربني الذين
وجود ت�شريعات ل�ضمان �سالمة
ال�ستقبال املهاجرين َّ
اعترُ �ض �سبيلهم ،وال�سماح للمنظمات
املهربني عن طريق البحر
املهاجرين َّ
ومعاملتهم معاملة �إن�سانية يف حال اتخاذ الدولية وغري احلكومية واجلمعيات
الأهلية وغريها بالدخول �إىل تلك املراكز
تدابري �ضد ال�سفن وفق ًا للمادة  8من
الربوتوكول (الفقرة  1من املادة  9من
�إ�صدار مبادئ توجيهية ب�ش�أن م�س�ؤوليات
بروتوكول تهريب املهاجرين)
الدول فيما يتعلق بعمليات االعرتا�ض
يف البحر ،وتعميم تلك املبادئ جنب ًا �إىل
التق ّيد باحلظر املفرو�ض على الإعادة
جنب مع املمار�سات اجل ِّيدة لتحديد هوية
الق�سرية يف عر�ض البحر والبحار
الالجئني القادمني عن طريق البحر
الإقليمية (الفقرة  1من املادة  22من
اتفاقية الالجئني؛ والفقرة  1من املادة  3واملبادئ التوجيهية ال�صادرة عن َّ
املنظمة
من اتفاقية مناه�ضة التعذيب؛ واملادتان البحرية الدولية ب�ش�أن معاملة الأ�شخا�ص
املنقَذين يف البحر
 6و 7من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية؛ والفقرة  1من املادة  19من
التو ّقف عن اعرتا�ض ال�سفن و�إعادتها
بروتوكول تهريب املهاجرين)
تع�سفي ًا �إىل بلدان تكون فيها حياة
ّ
املهاجرين وحريتهم عر�ضة للخطر

كون مراكز اال�ستقبال مه ّي�أة لرعاية
املهاجرين الذين ُينقَذون يف عر�ض
البحر ،وذلك ب�شهادة تقارير م�ستقلة
�صادرة عن املنظمات الدولية وغري
احلكومية واجلمعيات الأهلية و�سائر
اجلهات املعنية
وجود دالئل على تعميم املبادئ التوجيهية
(مبا فيها املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن
َّ
املنظمة البحرية الدولية) ،مما �أف�ضى
�إىل ازدياد الوعي بااللتزامات ،ودالئل
على �أنَّ الأ�شخا�ص املنقَذين يف البحر
يعاملون وفق ًا لتلك املبادئ
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املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املهربني
�أ ّال يف�ضي �إنزال املهاجرين َّ
يف �أقرب ميناء �إنزال على الياب�سة �إىل
�إعادتهم ق�سر ًا (الإعادة الق�سرية غري
املبا�شرة)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

نقل املهاجرين املعرت�ض �سبيلهم �إىل
�أقرب ميناء �إنزال على الياب�سة ومعاجلة
ق�ضايا طالبي اللجوء فوق الياب�سة بعد
�إنزالهم ،ال على منت ال�سفن

عدم �إعادة ال�سفن يف حال تع ّر�ض حياة
الركاب �أو �سالمتهم للخطر ،مبا يف ذلك
عندما يكون هذا مبثابة �إعادة ق�سرية
تع�سفية لل�سفن �إىل
للمهاجرين و�إعادة ّ
بلدان تكون فيها الأرواح واحلريات
عر�ضة للخطر ،بداللة �إجراء فح�ص
ومراجعة م�ستق َّلني للقرارات الفردية
اخلا�صة بالإعادة

التحقيق يف مزاعم ا�ستخدام القوة على
نحو غري منا�سب �ضد الأ�شخا�ص على
منت ال�سفن ،ومالحقة مرتكبي تلك
الأفعال ح�سب االقت�ضاء

ازدياد املوارد املتاحة ملعاجلة ق�ضايا
املهربني وطالبي اللجوء فوق
املهاجرين َّ
الياب�سة ،مما �أف�ضى �إىل ازدياد معاجلة
تلك الق�ضايا فوق الياب�سة
ازدياد التحقيقات يف حاالت ا�ستخدام
القوة على نحو غري منا�سب يف مقابل
املقدمة ،مما �أف�ضى �إىل
عدد الإ ّدعاءات َّ
ازدياد املالحقات الق�ضائية بهذا ال�ش�أن

حماية املهاجرين امله َّربني �أو طالبي اللجوء

من الربوتوكول)

وجود �إجراءات خا�صة باللجوء

مراجعة قانون اللجوء و�سنُّه �أو تعديله؛
و�إر�ساء �إجراءات جلوء من�صفة و�شرعية
تتوافق مع املعايري وااللتزامات الدولية،
وال �سيما حظر الإعادة الق�سرية ،مبا فيها
الإعادة الق�سرية غري املبا�شرة ،حظر ًا
مطلق ًا يف القانون الداخلي

املهربني ب�إمكانية
متتّع الأ�شخا�ص َّ
الو�صول �إىل �إجراءات اللجوء
تف�سري بروتوكول تهريب املهاجرين على
نحو غري متييزي �ضد الأ�شخا�ص لكونهم
مه َّربني (الفقرة  2من املادة )19
املراعاة التامة ملبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا
(املادة  33من اتفاقية الالجئني)

مراجعة الت�شريعات و�سنُّها �أو تعديلها
حلظر �أخذ واقعة التهريب بعني احل�سبان
لدى البتّ يف طلب اللجوء ،يف حال
م�سارعة الأ�شخا�ص �إىل تقدمي �أنف�سهم
�إىل ال�سلطات و�إبدائهم �سبب ًا وجيه ًا
لدخولهم �أو وجودهم غري امل�شروع (املادة
 31من اتفاقية الالجئني)

�أن تكون الإعادة الق�سرية حمظورة
�صراح ًة يف القانون الداخلي ،مما يف�ضي
�إىل انتفاء تلك الإعادة ،وهذا ي�شمل
وجود دالئل على عدم حدوث �إعادة
�إىل بلد ميكن �أن يتع ّر�ض فيه ال�شخ�ص
للإعادة الق�سرية (الإعادة الق�سرية غري
املبا�شرة)
وجود دالئل على �أنَّ واقعة التهريب ال
البت يف طلب
ت�ؤخذ يف احل�سبان لدى ّ
اللجوء
وجود نظام �إحالة وعمليات �إحالة ناجعة،
مما �أف�ضى �إىل ازدياد يف عدد طالبي
اللجوء الذين �أُحيلوا �إىل مف َّو�ضية الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أو غريها من
اجلهات املعنية باللجوء وحماية الالجئني

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

 13عدم امل�سا�س ب�سائر حقوق
والتزامات وم�س�ؤوليات الدول
والأفراد مبقت�ضى القانون
الدويل لدى تنفيذ بروتوكول
تهريب املهاجرين (املادة 19

(�أ) �ضمان �أ ّال ي�ؤدي تنفيذ بروتوكول
تهريب املهاجرين �إىل االنتقا�ص
من تدابري احلماية املوجودة
التي يوفّرها القانون الدويل
للمهاجرين الذين هم الجئون
�أو طالبو جلوء (الفقرة  1من
املادة  19من الربوتوكول)

الت�صديق على اتفاقية الالجئني
وبروتوكولها لعام � 1967أو االن�ضمام
�إليهما

الت�صديق على اتفاقية الالجئني
وبروتوكولها لعام � 1967أو
االن�ضمام �إليهما

كون الدولة طرف ًا يف اتفاقية الالجئني
وبروتوكولها لعام 1967
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املتطلّبات الإطارية
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تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
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على ر�صده على مدى الزمن

(ب) �ضمان �أ ّال يف�ضي تنفيذ بروتوكول
تهريب املهاجرين �إىل االنتقا�ص
من تدابري احلماية املوجودة
التي يوفّرها القانون الدويل
املهربني
للأطفال املهاجرين َّ
الذين هم الجئون �أو طالبو
جلوء (الفقرة  1من املادة 19
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

�أن يتمتّع املهاجرون امله َّربون الذين هم
�أطفال ب�إمكانية الو�صول �إىل �إجراءات
اللجوء

املهربني
توفري �إمكانية و�صول املهاجرين َّ
الذين هم �أطفال �إىل �إجراءات ف ّعالة
مواتية لهم لإثبات خطر الإعادة الق�سرية

املراعاة التامة ملبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا
(املادة  33من اتفاقية الالجئني؛ واملادة
 3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب)

تعيني َو ِّ
يل �أمر �أو ممثِّل قانوين للطفل
غري املرا َفق �أو املف�صول عن �أ�سرته قبل
�إحالته �إىل �إجراءات اللجوء

�إن�شاء نظام �إحالة ل�ضمان متكني املهاجرين ازدياد قدرة املوظفني املعنيني على
املهربني الذين يطلبون اللجوء من الو�صول معاملة طالبي اللجوء والالجئني وفق ًا
َّ
لأحكام اتفاقية الالجئني
�إىل �إجراءات اللجوء
بناء قدرات املوظفني املعنيني لكي
املهربني الذين هم
يعاملوا املهاجرين َّ
الجئون �أو طالبو جلوء معامل ًة الئق ًة

وجود دالئل على التما�س م�ساعدة دولية
ملعاجلة نق�ص املوارد يف جمال بناء
القدرات

التما�س م�ساعدة دولية ملعاجلة نق�ص
املوارد يف جمال بناء القدرات
وجود دالئل على متتّع الأطفال ب�إمكانية
الو�صول �إىل �إجراءات جلوء مواتية لهم،
وعلى �أنَّ طلبات جلوئهم مل تت�ض ّرر بفعل
كونهم مه َّربني �أو بحكم كونهم �أطفا ًال
وجود دالئل على تعيني ُوالة �أمر ومم ِّثلني
قانونيني للأطفال غري املرا َفقني �أو
املف�صولني عن �أ�سرهم ،ح�سب االقت�ضاء

�أن ي�ؤخذ يف االعتبار ،لدى تقييم طلب كل
املقدمة
طفل للح�صول على و�ضعية الجئ ،ما يلي ازدياد جناعة طلبات اللجوء َّ
(�أ) �سنّ الطفل و�آرائه ،على �أن تراعى
املهربني ،وفق ًا
من الأطفال املهاجرين َّ
خ�صو�ص ًا احلاجة �إىل تقييم من خبري؛ للمعايري الدولية
يل
و(ب) تعيني مم ِّثل قانوين ،وكذلك َو ِّ
�أمر ،تعزيز ًا التخاذ قرار يخدم امل�صلحة
العليا للطفل؛ و(ج) الت�سليم ب�ضرورة
�إعطاء الطفل �أف�ضلية الت�شكّك يف حالة
وجود بع�ض ال�شواغل ب�ش�أن م�صداقية
�أقواله
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حماية وم�ساعدة املهاجرين امله َّربني الذين هم �ضحايا اجلرائم (مبا فيها جرائم االجتار بالأ�شخا�ص) �أو �شهود عليها
حماية الأ�شخا�ص الذين هم �ضحايا
 14توفري امل�ساعدة الف ّعالة
املهربني اجلرائم (من �أيِّ انتقام �أو ترهيب
واحلماية للمهاجرين َّ
حمت َمل) وم�ساعدتهم
الذين هم �ضحايا اجلرائم
ولأفراد �أ�سرهم (املادة 25
املهربني الذين وقعوا
�أن تتاح للمهاجرين َّ
من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)
�ضحايا للجرائم �إمكانية احل�صول على
تعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صابهم

زيادة فر�ص التو�صل �إىل املالحقة
ملهربي املهاجرين بدعم
الق�ضائية ِّ
م�شاركة ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة
اجلنائية

وجود ما يلزم من الت�شريعات والتدابري
ال�سيا�ساتية و�إجراءات العدالة اجلنائية،
�ضمن حدود املوارد املتاحة ،ل�ضمان
املهربني
ال�سالمة اجل�سدية للمهاجرين َّ
الذين هم �ضحايا اجلرمية
وجود ت�شريعات مت ِّكن املهاجرين
املهربني الذين �أ�صبحوا �ضحايا للجرائم
َّ
من املطالبة بالتعوي�ض

�ضمان �أ ّال ي�ؤدي كون ال�شخ�ص مه َّرب ًا �إىل
تقوي�ض �إمكانية ح�صوله على احلماية
وامل�ساعدة (الفقرة  2من املادة  19من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

�إر�ساء �إجراءات منا�سبة لتي�سري ح�صول
�ضحايا اجلرائم على التعوي�ض املادي
وغري املادي
وجود ما يلزم من الت�شريعات والتدابري
حماية الأ�شخا�ص الذين هم �ضحايا
 15توفري امل�ساعدة الف ّعالة
ال�سيا�ساتية و�إجراءات العدالة اجلنائية
املهربني اجلرائم (من �أيِّ انتقام �أو ترهيب
واحلماية للمهاجرين َّ
وتدابريها ل�ضمان ال�سالمة اجل�سدية
حمتمل) وم�ساعدتهم
الذين هم �ضحايا اجلرائم
املهربني الذين هم �شهود يف
للمهاجرين
من
ولأفراد �أ�سرهم (املادة 24
َّ
اتفاقية اجلرمية َّ
تدعيم ما تتخذه �أجهزة العدالة اجلنائية الإجراءات اجلنائية
املنظمة)
من تدابري ملواجهة تهريب املهاجرين
وجود تدابري منا�سبة لتمكني ال�شهود على
بدعم م�شاركة ال�شهود يف �إجراءات
جرائم تهريب املهاجرين من امل�شاركة
العدالة اجلنائية
يف �إجراءات العدالة اجلنائية

و�سن �أو تعديل الت�شريعات املتعلقة
مراجعة ُّ
بحماية ال�شهود ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق
باحلماية اجل�سدية ،ل�ضمان انطباقها على
املهربني ،وفر�ض جزاءات على
املهاجرين َّ
تهديد ال�شهود �أو ترهيبهم

�أن تكون الت�شريعات املتعلقة بحماية
املهربني،
ال�شهود منطبقة على املهاجرين َّ
امتثا ًال لأحكام املادة  24من اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة
وجود تدابري ت�شريعية �أو غري ت�شريعية
املهربني لكي
لتوفري حوافز للمهاجرين َّ
املهربني ،مما �أف�ضى �إىل
ي�شهدوا �ضد ِّ
ازدياد ال�شهادات واملالحقات
الق�ضائية

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

وجود دالئل على اتخاذ تدابري قانونية
�أن ُتتخذ ،بنا ًء على تقييمات للمخاطر،
تدابري مالئمة لتوفري احلماية وامل�ساعدة وتدابري �أخرى ملنع تهديد ال�ضحايا �أو
للأ�شخا�ص الذين هم �ضحايا اجلرائم ترهيبهم ،ت�ستند �إىل تقييمات للمخاطر
وتف�ضي �إىل حماية ف ّعالة ل�ضحايا
ولأ�سرهم ،كتغيري مكان �إقامتهم
اجلرائم
وال�سماح بفر�ض قيود على ك�شف
املعلومات املتعلقة بهويتهم �أو �أماكن
املهربني من
تواجدهم ،خ�صو�ص ًا يف حالتي التهديد ازدياد عدد املهاجرين َّ
�ضحايا اجلرائم الذين قُدِّ مت لهم
باالنتقام �أو الرتهيب (الفقرة  1من
امل�ساعدة القانونية
املادة  25من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)
ازدياد قدرة موظفي العدالة اجلنائية
و�سائر اجلهات املعنية يف جمال حماية
املهربني الذين هم
تزويد املهاجرين َّ
ال�ضحايا
�ضحايا اجلرمية مب�ساعدة
قانونية
وجود دالئل على اتخاذ تدابري منا�سبة
بناء الوعي والقدرة لدى موظفي العدالة للأطفال يف حال كون ال�ضحايا �أطفا ًال
اجلنائية و�سائر اجلهات املعنية فيما
املهربني من
ازدياد عدد املهاجرين َّ
�سالمة
يتعلق مب�س�ؤوليتهم عن �ضمان
�ضحايا اجلرائم الذين ُي ِّ�سر لهم
ال�ضحايا و�أفراد �أ�سرهم
احل�صول على التعوي�ض املادي وغري
اتخاذ تدابري منا�سبة للأطفال يف حال املادي
كون ال�ضحايا �أطفا ًال
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اتخاذ تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
لتزويد ال�شهود على جرائم تهريب
املهاجرين بحوافز لكي يدلوا ب�شهاداتهم
املهربني ،ب�إزالة اخل�شية من
�ضد َّ
الرتحيل ،مث ًال

وجود وا�ستخدام قواعد �إثباتية تدعم
املهربني ب�شهادتهم على
�إدالء املهاجرين َّ
نحو �آمن ،مما �أف�ضى �إىل ازدياد حاالت
الإدالء الآمن بال�شهادة ،دون م�سا�س
املدعى عليهم
بحقوق َّ

�ألف

باء

ازدياد قدرة �أجهزة �إنفاذ القانون و�سائر
اجلهات املعنية على حماية ال�شهود
و�أفراد �أ�سرهم

�إر�ساء قواعد �إثباتية ت�سمح لل�شهود
ب�أن يدلوا ب�شهاداتهم على نحو يكفل
�سالمتهم ،بو�سائل مثل َو ْ�صلة الفيديو
امل�سجلة واملحاكمة املغلقة ،دون
وال�شهادة َّ
توافر موارد تقنية ومالية وموارد �أخرى،
املدعى
م�سا�س بحقوق َّ
كافية وم�ستدامة ،حلماية ال�شهود على
عليهم
جرائم تهريب املهاجرين
بناء قدرة �أجهزة �إنفاذ القانون و�سائر
ازدياد ا�ستعداد ال�شهود للتق ّدم �إىل
اجلهات املعنية على حماية ال�شهود
ال�سلطات و�إبداء خماوفهم ،مما �أف�ضى
و�أفراد �أ�سرهم
�إىل تعزيز �سالمة ال�شهود
تخ�صي�ص موارد مالية وتقنية وموارد
دالئل على وجود تدابري منا�سبة للأطفال
�أخرى ،كافية وم�ستدامة ،لربامج
يف حال كون ال�شهود �أطفا ًال
حماية ال�شهود املتعلقة بجرائم تهريب
املهاجرين
تزويد ال�شهود بفر�ص لإبداء �آرائهم
وخماوفهم يف مراحل منا�سبة من
الإجراءات اجلنائية ،رهن ًا ب�أحكام
القانون
الداخلي
توفري تدابري خا�صة بالأطفال عندما
يكون ال�شهود �أطفا ًال
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االعتبارات اخلا�صة يف حماية املهاجرين امله َّربني الذين هم �أطفال غري مرا َفقني �أو مف�صولون عن �أ�سرهم
 16مراعاة ما للأطفال من

احتياجات خا�صة (الفقرة 4
من املادة  16من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

�ضمان وجود تدابري حماية وم�ساعدة
منا�سبة لتلبية االحتياجات اخلا�صة
املهربني الذين هم غري
للمهاجرين َّ

مرا َفقني �أو مف�صولون عن �أ�سرهم

(الفقرة  4من املادة  16من بروتوكول
تهريب املهاجرين)
(تعبري "الأطفال غري املرا َفقني" مع َّرف
يف الفقرة  7من التعليق العام رقم 6
(لعام  )2005ال�صادر عن اللجنة املعنية
بحقوق الطفل)

تعيني ويل �أمر �أو م�ست�شار وممثل قانوين
للطفل غري املرا َفق �أو املف�صول عن
�أ�سرته (الفقرة  2من املادة  ،18والفقرة
 1من املادة  20من اتفاقية حقوق
الطفل)

حتديد هوية الأطفال غري املرا َفقني
واملف�صولون عن �أ�سرهم وت�سجيلهم يف
�أقرب وقت ممكن على نحو يراعي �س َّنهم
موقوتية توفري وثائق الهوية للمهاجرين
ونوع جن�سهم
املهربني الذين هم �أطفال غري مرا َفقني
َّ
�أو مف�صولون عن �أ�سرهم
تزويد الأطفال غري املرا َفقني و�أولئك
املف�صولون عن �أ�سرهم بوثائق هوية يف
موقوتية وفعالية عمليات اقتفاء �آثار
�أقرب وقت ممكن
الأ�سر ،مما يف�ضي �إىل ازدياد حاالت مل
ال�شروع يف عملية اقتفاء �أثر الأ�سرة يف
ال�شمل
�أبكر وقت ممكن (الفقرة  2من املادة
وجود دالئل على تعيني ويل الأمر �أو
 ،22والفقرة  3من املادة  ،9والفقرة 2
من املادة  10من اتفاقية حقوق الطفل) امل�ست�شار �أو املم ّثل القانوين ،و�شواهد
(حما�ضر َحرفية ،مثالً) تدل على �أخذ
�إن�شاء �إطار ،واتخاذ ما يلزم من تدابري ،رغبات الطفل و�آرائه ،بعني االعتبار
لتعيني والة �أمور �أو م�ست�شارين ومم ّثلني
املهربني غري
عدد الأطفال املهاجرين َّ
قانونيني �أكفاء للأطفال غري املرا َفقني
املرا َفقني �أو املف�صولني عن �أ�سرهم الذين
�أو املف�صولني عن �أ�سرهم ،مع مراعاة
يتمتّعون ب�إمكانية الو�صول �إىل �آليات
�آراء الطفل (الفقرة  2من املادة ،18
رعاية الأطفال املحلية
والفقرة  1من املادة  20من اتفاقية
حقوق الطفل)
توافر معلومات ،مبزيد من اللغات ذات
املهربني،
ال�صلة ،للأطفال املهاجرين َّ
متكني الأطفال من الو�صول �إىل �آليات
وازدياد عدد اللغات ذات ال�صلة التي
رعاية الأطفال املحلية
يتك ّلمها املرتجمون
�إطالع الأطفال على املخاطر ،و�إر�ساء
تدابري ملتابعة �أحوال الأطفال ،خ�صو�ص ًا ازدياد قدرة والة الأمور والأ�شخا�ص
امل�ساندين واملم ّثلني القانونيني على العمل
�أولئك املع َّر�ضني للخطر
املهربني
ب�صورة ف ّعالة مع املهاجرين َّ
الذين هم �أطفال غري مرا َفقني �أو
بناء قدرات الأ�شخا�ص الذي ُيع َّينون
مف�صولون عن �أ�سرهم
كوالة للأمور �أو م�ست�شارين �أو مم ّثلني
قانونيني وتقدمي الدعم لهم
وجود �آليات مراجعة ،مما �أف�ضى �إىل
�إن�شاء �آليات مراجعة لر�صد نوعية
املقدمة �إىل
حت�سن م�ستمر يف اخلدمات َّ
ّ
التعيينات يف مواقع ُوالة الأمور
الأطفال غري املرا َفقني �أو املف�صولني عن
وامل�ست�شارين واملم ّثلني القانونيني� ،ضمان ًا �أ�سرهم
ملراعاة امل�صالح العليا للأطفال
ازدياد عدد وكفاءة عمليات حتديد هوية
الأطفال وت�سجيلهم
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

منع تهريب املهاجرين ،امتثا ًال للمعايري
الدولية ،من خالل تدابري ت�شريعية �أو
�إدارية �أو تدابري �أخرى

وجود �سيا�سات �أو ا�سرتاتيجيات �شاملة
ومتنا�سقة ب�ش�أن تهريب املهاجرين
(ت�شمل �سيا�سات يف جماالت منع
اجلرمية ،والهجرة ،والعمالة ،وال�صحة،
والأمن ،واحلدود والت�أ�شريات ،وعدم
التمييز ،والتنمية االقت�صادية ،وحقوق
الإن�سان ،وحماية الالجئني)

منع تهريب املهاجرين (املادة
 2من بروتوكول تهريب املهاجرين
واملادة  31من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)

�ضمان �أن تكون اال�سرتاتيجيات الرامية
�إىل منع تهريب املهاجرين متوافقة مع
القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني ،ومراعاة
ما للن�ساء والأطفال من احتياجات
خا�صة (الفقرة  4من املادة ،16
والفقرة  1من املادة  19من بروتوكول
تهريب املهاجرين) (انظر اجلدول 2
(احلماية)-1 ،باء)

و�سن �أو تعديل الت�شريعات و/
مراجعة ُّ
�أو ال�سيا�سات الرامية �إىل منع تهريب
املهاجرين ،باالقرتان مب�سائل �أخرى
مثل الإجرام والهجرة وال�صحة والأمن
واحلدود والت�أ�شريات وعدم التمييز
وحماية الأطفال وحقوق الإن�سان وحماية
الالجئني والتنمية ،و�س ّد الثغرات بني
ما يوجد من ت�شريعات� /سيا�سات
ملنع تهريب املهاجرين وما تقت�ضيه
االلتزامات الدولية

وجود دالئل على حتديث الت�شريعات
وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وخطط
العمل ا�ستناد ًا �إىل تقييمات منتظمة
للتغيرّ ات يف جمال تهريب املهاجرين
ووفق ًا لاللتزامات الدولية
اتّباع نهج قائم على �شواهد عملية يف
يج�سد البحوث
�صوغ ا�سرتاتيجيات املنعّ ،
امل�ستقلة املتعلقة بالإجرام والعلوم
االجتماعية ،وكذلك على حتليالت
للمخاطر وتقييمات لت�أثريها على حقوق
الإن�سان

�إجراء حتليالت �شاملة للمخاطر
وتقييمات لت�أثريها على حقوق الإن�سان،
وا�ستخدام البحوث امل�ستقلة املتعلقة
بالإجرام والعلوم االجتماعية يف تطوير
�سيا�سات املنع

وجود دالئل على تخ�صي�ص موارد ب�شرية
وم�ؤ�س�سية مالية كافية لتنفيذ تدابري منع
تهريب املهاجرين

تخ�صي�ص موارد ملنع تهريب املهاجرين
ومكافحته

ازدياد القدرة الوطنية واملحلية على منع
تهريب املهاجرين

بناء القدرات على ال�صعيدين الوطني
واملحلي ملنع تهريب املهاجرين

دالئل على وجود ر�صد م�ستقل ومنتظم،
من جانب منظمات دولية ووطنية غري
حكومية ،لفعالية �سيا�سات منع تهريب
املهاجرين

ت�سهيل الر�صد امل�ستقل ل�سيا�سات
منع تهريب املهاجرين

اجلدول  -3املـنع (تابع)
�ألف

باء

جيم

دال

هاء
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(تابع)
اجلدول ا
اجلدول -3
ـنعملـنع
-3مل ا

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

اتخاذ تدابري منا�سبة ملواجهة
ال�شبهات امل�ؤ ّكدة يف حدوث
تهريب املهاجرين عن طريق
البحر (املادة  8من بروتوكول

(�أ) منع تهريب املهاجرين عن طريق
البحر ومكافحته ،مع حماية
املهربني وم�ساعدتهم
املهاجرين َّ
(املادة  8من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

منع تهريب املهاجرين عن طريق البحر
2

تهريب املهاجرين)

�إر�ساء الوالية الق�ضائية على تهريب
املهاجرين عن طريق البحر (انظر
اجلدول ( 1املالحقة الق�ضائية)،
�-7ألف)
�أ ّال يف�ضي تنفيذ بروتوكول تهريب
املهاجرين �إىل ردع اجلهات املعنية عن
�إنقاذ الأ�شخا�ص امل�ستغيثني يف البحر،
ب�صرف النظر عن اال�شتباه يف حدوث
تهريب للمهاجرين (انظر اجلدول 2
(احلماية)-11 ،باء)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
وفق ًا للمادة  8من بروتوكول تهريب
املهاجرين (انظر املادتني  8و 19من
الربوتوكول)� ،ضمان ًا لعدم اتخاذ
تدابري بدون �إذن �صريح من دولة العلم،
با�ستثناء التدابري ال�ضرورية لإزالة خطر
داهم على الأرواح (الفقرة  5من املادة
 8من الربوتوكول؛ واملادة  ،27والفقرتان
 2و 3من املادة  ،58واملواد  91و 92و94
و 110من اتفاقية قانون البحار)
النظر يف مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها
�أو تعديلها لكي ت�سمح باعتالء وتفتي�ش
ال�سفن التي ال جن�سية لها ،يف حال وجود
ا�شتباه يف تهريب املهاجرين ،ويف اتخاذ
التدابري املنا�سبة وفق ًا للقانون يف حالة
الت�أ ّكد من وقوع التهريب (الفقرتان 2
و 7من املادة من الربوتوكول؛ واملواد 27
و 73و 110من اتفاقية قانون البحار)

وجود دالئل على �أنَّ الت�شريعات تتوافق
مع بروتوكول تهريب املهاجرين ،ما يجعل
واجب الإنقاذ �أولوية رئي�سية يف حاالت
وجود خطر يف البحر
وجود ت�شريعات ت�سمح باعتالء وتفتي�ش
ال�سفن التي ال جن�سية لها يف حال
اال�شتباه يف تهريب املهاجرين ،وباتخاذ
التدابري املنا�سبة للت�أ ّكد من وقوع التهريب
وجود دالئل على تخ�صي�ص موارد مالية
وب�شرية وتكنولوجية وات�صاالتية كافية
للت�صدِّ ي لتهريب املهاجرين يف البحر،
مما �أف�ضى �إىل ازدياد الفعالية وفق ًا
للمعايري الدولية
وجود دالئل على توزيع وا�ضح للم�س�ؤوليات
فيما يتعلق بتهريب املهاجرين عن طريق
البحر بني اجلهات املعنية التي متتلك ما
يلزم من التدريب والكفاءة واملع ّدات

جعل الإذن مبمار�سة ال�صالحيات
النا�شئة مبقت�ضى بروتوكول تهريب
املهاجرين حم�صور ًا يف املوظفني
الذين ميتلكون ما يلزم من التدريب
والكفاءة واملعدات (الفقرتان  3و 4من
املادة  94من اتفاقية قانون البحار)
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تخ�صي�ص موارد كافية ملنع تهريب
وجود معايري �صارمة للرقابة على ال�سفن
وحلماية
املهاجرين عن طريق البحر
غري اجلديرة بالإبحار ،ملنعها من مغادرة
حتقيق
على
والتعاون
املهربني،
املهاجرين َّ
املوانئ �أو ال�شواطئ
هاتني الغايتني
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

تنفيذ معايري الأمان قبل �أن ي�ؤذن
لل�سفن مبغادرة املوانئ �أو ال�شواطئ،
ومنع ال�سفن غري اجلديرة بالإبحار من
املغادرة
(ب) �ضمان �أن يكون � ُّأي تدبري
ُيتخذ ملواجهة تهريب املهاجرين
مراعي ًا لل�ضمانات الواردة يف
بروتوكول تهريب املهاجرين
(املادة  9من الربوتوكول)
ومتوافق ًا مع القانون الدويل،
مبا فيه قانون حقوق الإن�سان
والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني وقانون البحار (انظر
الفقرة  1من املادة  19من
الربوتوكول)

�أن تكون التدابري املتخذة ب�ش�أن
ال�سفن يف البحر متوافقة مع الفقرة
 1من املادة  9من بروتوكول تهريب
املهاجرين والفقرة �(1أ) و(ب) من
املادة  98واملادة  11من اتفاقية قانون
البحار
�أ ّال يكون يف التدابري املتخذة �أو املعتمدة
�أو املنفَّذة ملنع تهريب املهاجرين يف
البحر م�سا�س (�أ) بحقوق الدول
ال�ساحلية والتزاماتها وممار�ستها
لواليتها الق�ضائية وفق ًا لقانون البحار
الدويل؛ و(ب) ب�صالحية دولة ال َع َلم يف
ممار�سة واليتها الق�ضائية وال�سيطرة يف
ال�ش�ؤون الإدارية والتقنية واالجتماعية
املتعلقة بال�سفينة (الفقرة �(3أ) و(ب)
من املادة  9من بروتوكول تهريب
املهاجرين؛ واتفاقية قانون البحار)
تعوي�ض ال�سفن عن �أيِّ خ�سارة �أو �ضرر
تتك ّبده ب�سبب تدابري ال �أ�سا�س لها،
يف حال عدم ارتكاب ال�سفينة � َّأي فعل
ي�س ِّوغ التدابري املتخذة �ضدها (الفقرة
 2من املادة  9من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

وجود دالئل على معاملة املوجودين على
عند اتخاذ تدابري �ضد �سفينة ما�( :أ)
منت ال�سفينة معاملة �إن�سانية ،وعلى عدم
�أن ُتكفل �سالمة الأ�شخا�ص املوجودين
تعري�ض �أمن ال�سفينة �أو حمولتها للخطر،
على متنها ومعاملتهم معاملة �إن�سانية
واحرتام مبد�أ عدم الإعادة ق�سراً؛ و(ب) وعلى عدم امل�سا�س بامل�صالح التجارية �أو
القانونية لدولة ال َع َلم ،وعلى �أنَّ التدابري
�أن ت�ؤخذ بعني االعتبار الواجب �ضرورة
املتخذة �سليم ًا بيئياً ،و� َّأن التدابري املتخذة
عدم تعري�ض �أمن ال�سفينة �أو حمولتها
يف البحر ال تتعار�ض مع قانون البحار
للخطر؛ و(ج) �أن ت�ؤخذ بعني االعتبار
الواجب �ضرورة عدم امل�سا�س بامل�صالح الدويل
التجارية �أو القانونية لدولة ال َع َلم �أو
توافر موارد كافية لتعوي�ض مالكي/
الدول الأخرى ذات ال�صلة؛ و(د) �أن
م�ش ِّغلي ال�سفن عن اخل�سارة �أو ال�ضرر،
ُيكفل� ،ضمن حدود املوارد املتاحة� ،أن
مما �أف�ضى �إىل ازدياد التعوي�ضات
يكون � ُّأي تدبري ُيتَّخذ ب�ش�أن ال�سفينة
الناحية البيئية (الفقرة  1من املدفوعة �إىل ال�سفن مقابل ما تك َّبدته من
�سليم ًا من
خ�سارة �أو �ضرر
املادة  9من بروتوكول تهريب
املهاجرين)
وجود دالئل على �أنَّ ال�سفن احلكومية
امل�أذون لها مو�سومة بعالمات وا�ضحة
تخ�صي�ص موارد مالية لتمويل تعوي�ض
وميكن متييزها ب�أنها حتمل تلك ال�صفة،
ال�سفن عن اخل�سارة �أو ال�ضرر
وعلى �أنَّ ال�سفن املو�سومة ك�سفن حكومية
و�ضع عالمات وا�ضحة على ال�سفينة
تخ�ضع لفح�ص منتظم ،وعلى اتخاذ
�أو الطائرات امل�ستخدَ مة يف الت�صدِّ ي
تدابري �ضد ال�سفن التي ُو�سمت
لتهريب املهاجرين عن طريق البحر
دون �إذن
(الفقرة  4من املادة  9من بروتوكول
تهريب املهاجرين)
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

عدم اعرتا�ض ال�سفن يف البحر �إ ّال
بوا�سطة �سفن �أو طائرات مو�سومة
بعالمات وا�ضحة وميكن متييزها ب�أنها
تقوم بخدمة حكومية وم�أذون لها بذلك
(الفقرة  4من املادة  9من بروتوكول
تهريب املهاجرين؛ واملادة  ،29والفقرتان
 2و 3من املادة  ،58واملادتان  110و111
من اتفاقية قانون البحار)

التدابري احلدودية
3

ال�ضوابط احلدودية ملنع
تهريب املهاجرين وك�شفه� ،إىل
�أق�صى مدى ممكن (الفقرة 1

من املادة  11من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

تدعيم ال�ضوابط احلدودية ملنع تهريب
املهاجرين (الفقرة  1من املادة  11من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

توفري املوارد اللغوية ذات ال�صلة عند
احلدود (مثل موظفني متع ّددي اللغات
ومواد مكتوبة و�أجهزة ( MP3للت�سجيل
ال�صوتي الرقمي))

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

كون �سيا�سات مراقبة احلدود ممتثلة
وجود تدابري لتدعيم ال�ضوابط احلدودية مراجعة وتعديل الت�شريعات وال�سيا�سات
لأحكام بروتوكول تهريب املهاجرين
امل�ضادة لتهريب املهاجرين �إىل �أق�صى اخلا�صة مبراقبة احلدود ،امتثا ًال لأحكام
مدى ممكن
بروتوكول تهريب املهاجرين و�سائر القوانني و�سائر القوانني الدولية
الدولية ،مبا فيها قانون حقوق الإن�سان
وجود دالئل على تخ�صي�ص موارد كافية
وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين
لتدعيم القدرات احلدودية
تخ�صي�ص موارد (ب�شرية ومالية
وتكنولوجية ونقلية) لتدعيم قدرة �أجهزة وجود دالئل على �أنَّ الهياكل والآليات
اخلا�صة مبراقبة احلدود تعمل بكفاءة
مراقبة احلدود على مواجهة تهريب
وت�ستخدم تكنولوجيا حديثة� ،إلخ
املهاجرين
�ضمان وجود �إجراءات لعبور احلدود تعمل ازدياد قدرات موظفي مراقبة احلدود؛
مبا فيها قدراتهم املتعلقة بحقوق الإن�سان
بكفاءة ،وت�شمل ا�ستخدام الفرز امل�سبق
للأ�شخا�ص القادمني والإبالغ امل�سبق من وحماية الالجئني
جانب الناقلني عن الركاب قبل و�صولهم ازدياد حاالت ك�شف عمليات تهريب
وا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ،مثل
املهاجرين واعرتا�ضها عند احلدود
تكنولوجيا اال�ستدالل البيولوجي
وجود دالئل على توافر موارد لغوية عند
بناء قدرات موظفي مراقبة احلدود
احلدود
(انظر اجلدول ( 3املنع)-7 ،باء)
دالل على وجود �آليات ر�صد وتقييم
ت�ضمني اخلطط العملياتية
م�ستقلة معنية ب�سيا�سات مراقبة احلدود
واال�سرتاتيجيات اخلا�صة مبراقبة
احلدود تدابري عملية للتع ّرف على
الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن يكونوا
مهربني و�إحالتهم �إىل اجلهات املخت�صة
ِّ
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

�إن�شاء �آلية ر�صد� ،أو تو�سيع والية هيئة
الر�صد املوجودة ،لتقييم تدابري الت�صدِّ ي
لتهريب املهاجرين عند احلدود
4

منع ا�ستخدام و�سائل النقل
التي ي�ش ِّغلها الناقلون
التجاريون يف تهريب
املهاجرين (الفقرات 4-2

من املادة  11من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

(�أ) منع ا�ستخدام و�سائل النقل
مهربي
التجارية من جانب ِّ
املهاجرين ،باعتماد تدابري
ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
(املادة  11من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

(ب) �ضمان �أ ّال يف�ضي تنفيذ الأحكام
اخلا�صة بالناقلني �إىل تقوي�ض
املهربني وما
حقوق املهاجرين َّ
يتمتّعون به من حماية (الفقرة
 1من املادة  19من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

وجود تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى
ملنع ا�ستخدام و�سائل النقل التجارية يف
تهريب املهاجرين (الفقرة  2من املادة
 11من بروتوكول تهريب املهاجرين)
تنفيذ ت�شريعات لإلزام الناقلني عرب
احلدود بفح�ص وثائق �سفر الركاب
(الفقرة  3من املادة  11من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

وجود دالئل على �أنَّ الت�شريعات تلزم
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
الناقلني بالت�أكد من حيازة امل�سافرين
لإلزام الناقلني التجاريني بالت أ� ّكد من
حيازة امل�سافرين الوثائق الالزمة لدخول وثائق �سفر
دول املق�صد ،دون �إخالل بالتزامات
وجود دالئل على فر�ض جزاءات على
موظفي �أجهزة الهجرة
الناقلني التجاريني لعدم قيامهم بفح�ص
�إر�ساء م�س�ؤولية الناقلني عن عدم الت�أ ّكد وثائق ال�سفر ،مما �أف�ضى �إىل ازدياد
حاالت ك�شف امل�سافرين الذين ال يحملون
من حيازة امل�سافرين وثائق ال�سفر
وثائق �سفر منا�سبة
الالزمة وفر�ض جزاءات عليهم

�إخ�ضاع الناقلني التجاريني جلزاءات
منا�سبة يف حال عدم قيامهم بفح�ص
وثائق �سفر الركاب (الفقرة  4من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

بناء قدرات موظفي الناقلني التجاريني
وزيادة وعيهم فيما يتعلق بتهريب
املهاجرين ،باتخاذ تدابري لتدريبهم
وتوعيتهم وبانتداب موظفي ات�صال يف
املطارات

ازدياد قدرة موظفي الناقلني التجاريني
على الت�صدِّ ي لتهريب املهاجرين

�أ ّال يحول تنفيذ الأحكام اخلا�صة
بالناقلني دون مغادرة الأ�شخا�ص
املع َّر�ضني للخطر املكانَ الذين يخ�شون
فيه القمع �أو غريه� ،أو �أ ّال يت�س َّبب يف
التمييز (اتفاقية الالجئني؛ والفقرة 2
من املادة  12من العهد الدويل للحقوق
املدنية وال�سيا�سية؛ والفقرتان  1و2
من املادة  19من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

ممار�سة ال�صالحية التقديرية يف عدم
حتميل الناقلني امل�س�ؤولية يف حال قيامهم
بنقل طالبي جلوء �أو الجئني ال يحملون
وثائق (انظر الفقرتني  80و 103من
الوثيقة )A/55/383/Add.1

وجود دالئل على �أنَّ ال�صالحية التقديرية
ُت�ستخدم لعدم حتميل الناقل امل�س�ؤولية
يف حال نقله طالبي جلوء �أو الجئني ال
يحملون وثائق

و�سن �أو تعديل الت�شريعات
مراجعة ُّ
اخلا�صة مب�س�ؤولية الناقلني� ،ضمان ًا
لعدم �إنفاذ اجلزاءات يف حال متكني
املهربني من الو�صول �إىل
املهاجرين َّ

وجود تقارير تقييم م�ستقلة ع ّما يرتتّب
على حتميل الناقلني امل�س�ؤولية من �أثر يف
تي�سر ح�صول طالبي اللجوء على احلماية
ُّ
ويف احلد من تهريب املهاجرين
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

�ضمان عدم تف�سري الفقرات
 4-2من املادة  11من بروتوكول
تهريب املهاجرين �أو تطبيقها على
نحو متييزي (الفقرة  2من املادة
 19من الربوتوكول)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

�إجراءات اللجوء (املادة  14من الإعالن
العاملي حلقوق الإن�سان)

وجود دالئل على تكليف الأجهزة
احلكومية �أو الهيئات امل�شرتكة بني
الإدارات مبراجعة ت�أثري التدابري املطلوبة
على حقوق الإن�سان

تنفيذ نظم �أو �آليات ملراجعة التدابري
املطلوبة من الناقلني� ،ضمان ًا لعدم
�إخ�ضاعها �إىل هياكل حتفيزية �أو نتائج
تتعار�ض مع التزامات الدولة يف جمال
حقوق الإن�سان

وجود دالئل على �أنَّ ال�سيا�سات �أو املبادئ
ت�شجع الناقلني على الإبالغ
التوجيهية ّ
عن ال�سيا�سات املتعلقة بحقوق الإن�سان
و�آثارها

ت�شجيع الناقلني على الت�أ ّكد من �أنهم ال
�أن يكون ل�شركات النقل التي تعمل يف
يق ّو�ضون حماية الأ�شخا�ص املع ّر�ضني
للخطر وال يط ّبقون التدابري املطلوبة على ظروف ت�شت ّد فيها احتماالت تهريب
املهاجرين مكا ٌن يف �سيا�سات حقوق
نحو متييزي
الإن�سان ذات ال�صلة ،ووجود تقييمات
�إلزام �شركات النقل على توخّ ي احلر�ص دورية لآثار تلك ال�سيا�سات ،و�إدماج
يخ�ص حقوق الإن�سان،
الواجب فيما ّ
االلتزامات والتقييمات يف ممار�سات
ؤولية
س�
م�
من
عاتقهم
وفق ًا ملا يقع على
ال�شركات وتت ُّبع �أدائها والإبالغ عنه
منف�صلة فيما يتعلق بحقوق الإن�سان،
عندما ين ِّفذون الأحكام املتعلقة مبنع
تهريب املهاجرين

التدابري املتعلقة بالوثائق

بروتوكول تهريب املهاجرين)

ي�صعب معها �إ�ساءة ا�ستعمالها
ّ
ويتعذر تزويرها �أو حتويرها �أو
تقليدها �أو �إ�صدارها ب�صورة غري
م�شروعة (الفقرة الفرعية (�أ)
من املادة  12من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

اعتماد وتنفيذ معايري �أمنية �أعلى فيما
يخ�ص �إ�صدار وثائق ال�سفر �أو الهوية
ّ
والوثائق الداعمة

وجود �إجراءات لإ�صدار وثائق ال�سفر �أو
الهوية ومعايري لأمن الوثائق ،تتوافق مع
املعايري الدولية

ا�ست�شارة خرباء تقنيني لدى �صوغ املعايري
القانونية التي تلزم با�ستعمال تكنولوجيا
�أمن الوثائق

وجود دالئل على ا�ست�شارة خرباء تقنيني
لدى �صوغ املعايري اخلا�صة ب�أمن الوثائق
ومراقبتها

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

5

تنفيذ وتدعيم التدابري
اخلا�صة ب�أمن الوثائق
ومراقبتها ،ملنع تهريب
املهاجرين (املادة  12من

(�أ) �ضمان �أن تكون وثائق ال�سفر

�أو الهوية ال�صادرة ذات نوعية

وجود معايري وتدابري قانونية تق�ضي
با�ستخدام معايري دنيا لتكنولوجيا
الأمن� ،ضمان ًا لأن تكون وثائق ال�سفر
والهوية ذات نوعية ّ
يتعذر معها حتويرها
�أو �إ�ساءة ا�ستعمالها

مراجعة الت�شريعات و�سنُّها �أو تعديلها
وفق ًا للمعايري الدولية� ،ضمان ًا لفر�ض
الت�شريعات �أ�شكا ًال حمدّدة للوثائق،
بغية رفع معايريها

وجود ت�شريعات ل�ضمان �إ�صدار الوثائق
ب�صورة م�شروعة ولأن تكون ال�صيغ
املعزَّزة للوثائق معرتف ًا بها كوثائق
�صحيحة
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على ر�صده على مدى الزمن

اال�ستثمار يف تكنولوجيات جديدة
وموجودة لتعزيز �أمن الوثائق
بناء القدرات ح�سب االقت�ضاء من
�أجل التعزيز امل�ستمر لأمن وثائق ال�سفر
والهوية وفق ًا للمعايري الدولية
�إن�شاء �آليات للتحقّق امل�ستمر يف
�سالمة الوثائق و�صحتها وفق ًا للمعايري
الدولية
�إ�ضفاء الطابع املركزي على ال�سلطات
(ب)  �ضمان �سالمة و�أمن وثائق ال�سفر و�ضع معايري وتدابري قانونية حلماية
�سالمة و�أمن وثائق ال�سفر �أو الهوية ومنع املخت�صة ب�إ�صدار الوثائق وتطوير
�أو الهوية التي ت�صدرها الدول
الأطراف �أو التي ت�صدر نيابة �إعدادها و�إ�صدارها وا�ستعمالها ب�صورة �أو حت�سني �آليات التحقق من �سالمة
و�صالحية (كل من وثائق ال�سفر والهوية
غري م�شروعة
عنها ،ومنع �إعدادها و�إ�صدارها
والوثائق الداعمة)
وا�ستعمالها ب�صورة غري م�شروعة
(الفقرة الفرعية (ب) من
تعزيز التعاون مع الدول الأخرى على
املادة  12من بروتوكول تهريب
حت�سني �سالمة و�أمن جميع وثائق الهوية
املهاجرين)
ب�سبل منها و�ضع اتفاقات �أو ترتيبات
ب�ش�أن تبادل البيانات
املواظبة على بناء قدرات املوظفني
القن�صليني ور�صد �أعمالهم فيما يت�صل
ب�أمن الوثائق ومراقبتها ويف جمال
مكافحة الف�ساد
�إجراء عمليات تقييم منتظمة ملخاطر
ت�سرب الف�ساد �إىل نظم �إ�صدار الوثائق

خم�ص�صات يف امليزانية
دالئل على ر�صد ّ
لدعم ا�ستخدام تكنولوجيات جديدة
لتعزيز �أمن الوثائق ومراقبتها ،بالقدر
الذي ت�سمح به املوارد
دالئل على ا�ستحداث متوا�صل
لتكنولوجيات منخف�ضة التكلفة تق ّلل من
احلاجة �إىل ال�صيانة
وجود �آليات للتحقّق من �سالمة الوثائق
و�صحتها وفق ًا للمعايري الدولية
وجود �سلطة مركزية خمت�صة ب�إ�صدار
الوثائق
وجود اتفاقات �أو ترتيبات لتبادل البيانات
بني ال�سلطات القن�صلية ب�ش�أن �أمن
الوثائق
زيادة قدرة املوظفني القن�صلني على
املحافظة على �أمن الوثائق ومراقبتها
ومكافحة الف�ساد
انتظام عمليات تقييم خماطر ت�سرب
الف�ساد �إىل ال�سلطات القن�صلية املخت�صة
ب�إ�صدار الوثائق
وجود �أدلة على التحقيق مع املوظفني
القن�صليني الفا�سدين ومالحقتهم
ق�ضائيا
زيادة عدد �ضباط االت�صال املوفدين �إىل
البلدان الأخرى �أو املوفدين من بلدان
�أخرى
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التحقيق يف جرائم الف�ساد التي يرتكبها
املوظفون القن�صليون ومالحقتهم ق�ضائيا

وجود �أدلة على �إجراء بحوث يف جمال �أمن
الوثائق وعلى تعديل التدابري القائمة بناء
على براهني م�ستبانة

اال�ستعانة ب�ضباط ات�صال من بلدان املن�ش�أ
واملق�صد
ا�ستق�صاء �سبل احل�صول على الوثائق
املزورة و�أ�ساليب ا�ستخدامها بغية تنفيذ
تدابري تتدارك نقاط ال�ضعف
6

التحقّق من �شرعية الوثائق
و�صالحيتها بنا ًء على طلب
دولة �أخرى (املادة  13من

بروتوكول تهريب املهاجرين)

تقليل احتمال �إ�ساءة ا�ستعمال الوثائق
التحقّق من �شرعية و�صالحية وثائق
ال�صحيحة وزيادة حاالت ك�شف الوثائق ال�سفر �أو الهوية التي �أ�صدرتها الدولة
�أو ُيزعم �أنها �أ�صدرت با�سمها ،والتي
املز َّورة امل�ستع َملة يف ارتكاب جرائم
ي�شتبه يف ا�ستعمالها لأغرا�ض تهريب
تهريب املهاجرين
املهاجرين ،وذلك يف غ�ضون فرتة
�ضمان التحقّق من �شرعية الوثائق
زمنية معقولة بنا ًء على طلب دولة طرف
فرتة
ال�صادرة و�صالحيتها يف غ�ضون
�أخرى (املادة  13من بروتوكول تهريب
طرف
دولة
زمنية معقولة ،بنا ًء على طلب
املهاجرين)
�أخرى (املادة  13من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

مراجعة الت�شريعات و�سنُّها �أو تعديلها
ح�سب االقت�ضاء وتخ�صي�ص موارد كافية
وتنفيذ تغيريات ت�شريعية لكي يت�س ّنى
التحقّق من �شرعية الوثائق و�صالحيتها
�إن�شاء �سل�سلة مركزية لتلقّي طلبات
التحقّق من الوثائق واتخاذ �إجراءات
ب�ش�أنها

تزويد الدول الأخرى مبعلومات حمدَّثة
عن كيفية االت�صال بال�سلطة املركزية
ا�ستحداث �إجراءات و�آليات تتيح التحقّق
من �صحة الوثائق يف الوقت املنا�سب
ا�ستخدام قواعد بيانات َّ
املنظمة الدولية
لل�شرطة اجلنائية (الإنرتبول) ،حيثما
�أمكن ذلك ،لت�سجيل الوثائق املفقودة
وامل�سروقة

وجود �سلطة مركزية مك ّلفة بتلقّي
الطلبات املتعلقة بالوثائق واتخاذ
�إجراءات ب�ش�أنها
املخ�ص�صة
حت�سن نوعية وكمية املوارد
ّ
ّ
لل�سلطة املركزية املعنية بالتحقّق من
�صحة وثائق ال�سفر
تي�سر �إمكانية ات�صال
وجود دالئل على ُّ
الدول الأخرى بال�سلطة املركزية
موقوتية عمليات التحقّق التي جترى �إثر
تلقّي طلب من دولة �أخرى
وجود دالئل على �أنَّ قاعدة بيانات
الإنرتبول اخلا�صة بالوثائق املفقودة
وامل�سروقة ُت�ستخدَ م حيثما �أمكن ذلك
(�سواء للبحث عن ماهية الوثائق املفقودة
وامل�سروقة �أو للإبالغ عن تلك الوثائق)

ازدياد قدرة املوظفني يف جمال التحقّق
من �صحة الوثائق ،وازدياد تواتر دورات
بناء قدرة موظفي �أجهزة احلدود
والهجرة و�إنفاذ القانون ،من خالل دورات التدريب اخلا�صة بذلك
تدريب منتظمة ،على ك�شف وثائق ال�سفر
والهوية التي �أُعدَّت �أو ُد ِّبرت �أو ُو ِّفرت �أو
احتيزت بطريقة احتيالية
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التدريب وامل�ساعدة التقنية
7

توفري التدريب املتخ�ص�ص
وتعزيزه ملكافحة تهريب
املهاجرين (الفقرتان  1و 2من

املادة  14من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

بناء قدرات موظفي �أجهزة �إنفاذ القانون �أن ت�شمل برامج التدريب املوفَّرة عنا�صر
و�سائر املوظفني املعنيني يف جمايل منع ب�ش�أن (�أ) حت�سني �أمن وثائق ال�سفر
تهريب املهاجرين ومعاملة املهاجرين
ونوعيتها؛ و(ب) متييز وثائق ال�سفر
املهربني معاملة �إن�سانية ،مع احرتام
�أو الهوية االحتيالية وك�شفها؛ و(ج)
َّ
حقوقهم
جمع املعلومات اال�ستخبارية اجلنائية،
خ�صو�ص ًا فيما يتعلق بك�شف اجلماعات
الإجرامية َّ
املنظمة والطرائق امل�ستخدَ مة
يف نقل املهاجرين ،وب�إ�ساءة ا�ستعمال
وثائق ال�سفر �أو الهوية ،وبو�سائل الإخفاء
امل�ستخدمة يف تهريب املهاجرين؛ و(د)
املح�سنة لك�شف تهريب
الإجراءات َّ
املهاجرين يف نقاط الدخول واخلروج
التقليدية وغري التقليدية؛ و(هـ) معاملة
املهاجرين معاملة �إن�سانية وحماية
حقوقهم (الفقرة �( 2أ)(-هـ) من املادة
 14من بروتوكول تهريب املهاجرين)
وكذلك مراعاة ما لالجئني من
احتياجات حقوق خا�صة

تقييم القدرات احلالية ملوظفي �أجهزة
�إنفاذ القانون ومراقبة احلدود والهجرة
وخفر ال�سواحل والعدالة اجلنائية
وامل�شتغلني بالرعاية الطبية وال�صحية
و�سائر اجلهات الفاعلة ح�سب االقت�ضاء
فيما يتعلق بتهريب املهاجرين وامل�سائل
املت�صلة به (مبا يف ذلك التع ّرف على
�ضحايا االجتار بالب�شر و�ضحايا العنف،
وحماية الالجئني ،وحقوق الإن�سان،
والتمييز)
املتخ�ص�ص على منع تهريب
توفري التدريب
ّ
املهاجرين وعلى معاملة املهاجرين معاملة
�إن�سانية وفق ًا للفقرة  2من املادة  14من
بروتوكول تهريب املهاجرين
التعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية و�سائر املنظمات املعنية
واجلمعيات الأهلية على �صوغ وتنفيذ
برامج التدريب املتعلقة بتهريب
املهاجرين ،و�إدماج التدريب على �صون
حقوق الإن�سان وحماية الالجئني �إدماج ًا
منهجي ًا يف �صميم �أن�شطة بناء القدرات
اخلا�صة بتهريب املهاجرين
حتديث مواد التدريب وتوفري التدريب
ب�صورة منتظمة ل�ضمان ا�ستدامة بناء
القدرات و�إدماج التدريب املتعلق بتهريب
املهاجرين يف �صميم املناهج الدرا�سية
للجهات املعنية

تنفيذ عمليات تقييم قدرات املوظفني
املعنيني
املخ�ص�صة للتدريب يف
ازدياد املوارد
ّ
جمال الت�صدِّ ي لتهريب املهاجرين،
وازدياد عدد الأ�شخا�ص الذين تلقّوا
التدريب وفق ًا لربوتوكول تهريب
املهاجرين
انخراط املنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية واجلهات املعنية من
املجتمع الأهلي ،ب�صورة منتظمة ،يف
�صوغ برامج التدريب املتعلقة بتهريب
املهاجرين وتنفيذها على ال�صعيد املحلي
والوطني والدويل
وجود حتديث منتظم ملواد التدريب،
وتنفيذ برامج التدريب ب�صورة منتظمة،
ودالئل على حدوث تغيريات مو ّثقة يف
املناهج الدرا�سية ملوظفي �أجهزة �إنفاذ
القانون ومراقبة احلدود والهجرة وخفر
ال�سواحل والعدالة اجلنائية وامل�شتغلني
بالرعاية الطبية وال�صحية و�سائر
اجلهات املعنية ،لكي ت�شمل م�سائل تهريب
املهاجرين
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توعية النا�س ب�ش�ؤون تهريب
املهاجرين (املادة  15من

من بروتوكول تهريب املهاجرين)

ت�شجيع الدول التي لديها خربة فنية
ذات �صلة على تقا�سم خربتها وعلى بناء
القدرات يف بلدان �أخرى
زيادة قدرة الدول على مكافحة تهريب
املهاجرين

النظر يف تقدمي م�ساعدة تقنية �إىل
الدول التي يكرث ا�ستخدامها كبلدان
من�ش�أ و�/أو عبور و�/أو مق�صد لتهريب
املهاجرين

تقييم قدرة دول املن�ش�أ والعبور
واملق�صد على مكافحة تهريب
املهاجرين
بذل ق�صارى اجلهود لتوفري املوارد
الالزمة ،مثل ال�سيارات والنظم
احلا�سوبية و�أجهزة قراءة الوثائق
من �أجل مكافحة تهريب املهاجرين
وم�ساعدة الدول على �صون
املوارد املو َّفرة
�إن�شاء �آلية (�آليات) تن�سيقية ل�ضمان
تن�سيق امل�ساعدات التقنية املقدَّمة،
من �أجل تعظيم منافعها واحل ّد من
ازدواجيتها
التعاون مع �سائر اجلهات املعنية من
الدول والأفراد واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية وغريها
ح�سب االقت�ضاء يف جمايل
تقدمي امل�ساعدة التقنية وتبادل
املمار�سات الف�ضلى

�إجراء تقييمات لقدرة الدول على مكافحة
تهريب املهاجرين
املخ�ص�صة للدول من
نطاق ونوع املوارد
ّ
�أجل زيادة قدرتها على مكافحة تهريب
املهاجرين وعلى �صون املوارد املوفَّرة
وجود �آليات لتن�سيق امل�ساعدة التقنية
وا�ستخدام تلك الآليات لزيادة عدد الدول
التي توفّر لها امل�ساعدة التقنية يف جمال
مكافحة تهريب املهاجرين
وجود دالئل على التعاون مع �سائر الدول
املعنية والأفراد واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية وغريها يف
جمايل تقدمي امل�ساعدة التقنية وتبادل
املمار�سات الف�ضلى
ا�ستدامة �أثر امل�ساعدة التقنية

ر�صد وتقييم الأثر امل�ستدام للم�ساعدة
التقنية املقدَّمة

حمالت التوعية العامة
بروتوكول تهريب املهاجرين،
والفقرة  5من املادة  31من
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)

(�أ) زيادة الوعي ب�أنَّ تهريب املهاجرين وجود ا�سرتاتيجية �أو برامج منع �شاملة تكليف �سلطة زيادة الوعي وتخ�صي�ص
�أو تدابري �أخرى لزيادة الوعي ب�أنَّ تهريب موارد لهذا الغر�ض
هو ن�شاط �إجرامي كثري ًا ما
ترتكبه جماعات �إجرامية َّ
منظمة املهاجرين هو ن�شاط �إجرامي كثري ًا ما
منظمة بهدف �إجراء بحوث �أ�سا�سية ت�شمل درا�سات
ترتكبه جماعات �إجرامية َّ
بهدف الربح (الفقرة  1من
يعر�ض املهاجرين املعنيني �أ�سرية لتقييم الوعي بتهريب املهاجرين
املادة  15من بروتوكول تهريب
الربح ،وب�أنه ِّ
ملخاطر �شديدة ،منها خطر الوقوع
املهاجرين)
حتديد اجلمهور امل�ستهدَ ف (املهاجرين
َّ
مة
املنظ
إجرامية
ل
ا
للجماعات
�ضحية
املهربني املحتملني ،امله ِّربني املحتملني،
َّ
زيادة الوعي ب�أنَّ تهريب
الربملانيني امل�ش ِّرعني ،جاليات ال�شتات،
املهاجرين ي�س ّبب خماطر
املوظفني العموميني ،الناقلني التجاريني،
�شديدة للمهاجرين املعنيني
املجتمعات املحلية ،اجلمعيات الأهلية،
(الفقرتان  1و 2من بروتوكول
عامة النا�س) و�إ�شراك اجلمهور
تهريب املهاجرين)
امل�ستهدف يف ت�صميم حمالت التوعية
العامة وتنفيذها

وجود �سلطة مك َّلفة بزيادة الوعي مب�س�ألة
تهريب املهاجرين
وجود دالئل على �إجراء بحوث �أ�سا�سية،
ت�شمل درا�سات �أ�سرية ،من �أجل تقييم
الوعي
وجود دالئل على �إ�شراك اجلمهور
امل�ستهدَ ف يف ت�صميم وتنفيذ حمالت
التوعية ،وعلى �أنَّ حمتوى و�شكل املواد
خ�صي�ص ًا
َّ
املعدة واملع َّممة م�ص َّممان ّ
لينا�سبا اجلماعات امل�ستهدفة
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املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال
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ت�ضمني احلمالت معلومات عن الطابع
الإجرامي لتهريب املهاجرين وما له من
خماطر ،وعن احلق يف مغادرة �أيِّ بلد،
مبا فيه املوطن ،واحلق يف طلب اللجوء،
وخيارات الهجرة امل�شروعة

ازدياد عدد الأ�شخا�ص الذين يعون
خماطر تهريب املهاجرين وكونه جرمية
تنطوي على ع ّدة خماطر ،كما يعلمون
بوجود خيارات هجرة نظامية ،وحق يف
املغادرة ويف طلب اللجوء

النظر يف تنفيذ برامج توعية تتناول
مع ًا م�سائل تهريب املهاجرين ،واالجتار
بالب�شر ،وحقوق الإن�سان ،وما يرتتّب على
بروتوكول تهريب املهاجرين من �آثار تتعلق
بالالجئني ،مبا فيها �أنَّ تهريب املهاجرين
ميكن �أن ينطوي على انتقال الذين ال خيار
املهربني للهروب من
لهم �سوى ا�ستخدام َّ
القمع

يتح�س�سون
ازدياد عدد الأ�شخا�ص الذين ّ
ما ينطوي عليه تهريب املهاجرين من
خماطر تتعلق باالجتار بالب�شر

ت�صميم احلمالت وتنفيذها بالتعاون
مع املنظمات الدولية واملنظمات غري
احلكومية وغرف التجارة والنقابات
ورابطات �أرباب العمل وجهات �أخرى

وجود دالئل على التعاون بني احلكومات
واجلهات الفاعلة غري احلكومية
واملجتمعات املحلية واجلماعات الأهلية يف
جمال ت�صميم احلمالت وتنفيذها
وجود دالئل على تقييم الأثر وعلى تقا�سم
الدرو�س امل�ستخ َل�صة

ا�ستحداث م�ؤ�شرات لتقييم الأثر وتقا�سم
الدرو�س امل�ستخل�صة
(ب) �إ�شراك و�سائط الإعالم يف
مكافحة تهريب املهاجرين

حت�سي�س و�سائط الإعالم مب�س�ألة تهريب القيام بحمالت �إعالمية لتزويد منافذ
املهاجرين وامل�سائل املت�صلة به وتزويدها و�سائط الإعالم مبعلومات �صحيحة
ومو�ضوعية ومتوازنة عن تهريب
مبعلومات عن هذه امل�سائل
املهاجرين

�أن تكون و�سائط الإعالم مدجمة يف
�سيا�سات مكافحة تهريب املهاجرين،
ومز َّودة مبعلومات �أف�ضل ،ك ًّما ونوعاً،
عن تهريب املهاجرين ،من خالل
زيادة احلمالت الإعالمية والإحاطات
ال�صحفية
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اجلدول  -3املـنع (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات
اتخاذ تدابري منا�سبة �ضد ن�شر معلومات
م�ض ّللة عن الهجرة اخلارجة والهجرة
الوافدة (الفقرة  1من اتفاقية العمال
املهاجرين)
اتخاذ تدابري لتعزيز الوعي فيما يتعلق
بو�سائل الإعالم التي ت�سيء ا�ستغالل
حرية التعبري (املادة  19من العهد
الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

مراجعة الت�شريعات املتعلقة بحرية التعبري وجود ت�شريعات متعلقة بحرية التعبري،
و�س ّنها �أو تعديلها لكي تدعم زيادة الوعي تدعم زيادة الوعي مب�س�ألة تهريب
املهاجرين
مب�س�ألة تهريب املهاجرين
تنفيذ �سيا�سات �صارمة حلماية مبد�أ
غفالنية امل�صادر
اتخاذ تدابري ملكافحة ن�شر معلومات
م�ض ّللة يف و�سائط الإعالم ويف �أو�ساط
اجلهات املدفوعة بالرغبة يف الربح
�أو ب�صالتها بتح ّركات الأ�شخا�ص غري
النظامية

وجود �سيا�سات حلماية م�صادرة
املعلومات ،ودالئل على عدم ك�شف
الهويات املنفردة للم�صادر على نحو غري
منا�سب
وجود دالئل على �أنَّ و�سائط الإعالم
ال ي�ساء ا�ستغاللها بحيث ت�ساعد على
تهريب املهاجرين

دعم �إنتاج برامج تلفزية و�إذاعية و�أ�شرطة ازدياد تن ّوع الو�سائط امل�ستخدَ مة يف زيادة
وثائقية وغريها من و�سائط الإعالم ،مبا الوعي مب�س�ألة تهريب املهاجرين ،وكذلك
حت�سن نوعية التقارير الإعالمية عن
فيها الأفالم ومواقع الإنرتنت والكتب
ُّ
تهريب املهاجرين وازدياد كميتها ،وازدياد
الفكاهية ،من �أجل �إطالع املجتمعات
امل�ست�ضعفة على خماطر تهريب املهاجرين اجلمهور امل�ستهدَ ف و�أرقام االنت�شار ،مما
�أف�ضى �إىل ازدياد الوعي مب�س�ألة تهريب
وتو�سع النقا�ش العام حول
املهاجرين ُّ
تهريب املهاجرين وما يت�صل به من م�سائل

 10القيام ،ح�سب االقت�ضاء،
برتويج وتعزيز ا�ستحداث
برامج ملعاجلة الأ�سباب
اجلذرية (الفقرة  3من املادة 15
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

(�أ) منع تهريب املهاجرين مبعاجلة
الأ�سباب اجلذرية لتهريب
املهاجرين يف بلدان املن�ش�أ،
مع مراعاة الواقع االجتماعي
االقت�صادي للهجرة

اتخاذ تدابري وفق ًا للقانون الدويل
حلقوق الإن�سان ،لكي يتحقّق
تدريجي ًا التمتّع باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية دون � ِّأي متييز
يف بلدان املن�ش�أ ،مع مراعاة الواقع
االجتماعي االقت�صادي للهجرة
و�إيالء عناية خا�صة للمناطق البائ�سة
اقت�صادي ًا واجتماعياً ،من �أجل مكافحة
ال�سباب االجتماعية االقت�صادية
اجلذرية لتهريب املهاجرين (الفقرة
 3من املادة  15من بروتوكول تهريب
املهاجرين؛ والعهد الدويل للحقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
واتفاقية الق�ضاء على جميع

وجود دالئل على حتديد الفئات
حتديد الفئات واملجتمعات املحلية
املع ّر�ضة لتهريب املهاجرين ،بهدف اتخاذ واملجتمعات املحلية املع ّر�ضة ،بهدف و�ضع
ا�سرتاتيجيات ملنع تهريب املهاجرين
تدابري ملعاجلة �أ�سبابه اجلذرية
اتخاذ تدابري للح ّد من التع ّر�ض لتهريب
املهاجرين ،بو�سائل مثل برامج الإقرا�ض
البالغ ال�صغر ،والتدريب على املهارات،
وتقدمي امل�شورة ب�ش�أن فر�ص العمل،
وبرامج التعليم ،وبرامج تعزيز م�شاركة
املر�أة يف اتخاذ القرارات االقت�صادية،
وبرامج منع ت�س ّرب الأطفال من املدار�س،
وتقدمي منح للمنظمات غري احلكومية

وجود دالئل على حدوث ازدياد ك ّمي
يقدم من م�ساعدة �إمنائية
ونوعي يف ما َّ
مبا�شرة ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية
للهجرة غري النظامية/الق�سرية ولتع ّر�ض
الأ�شخا�ص للتهريب ،بزيادة ما تبذله
بلدان املن�ش�أ من جهود لزيادة فر�ص
العمل ودعم م�صادر الرزق امل�ستدامة،
واتّباع �سيا�سات اقت�صادية لدعم
املواطنني وتنفيذ االلتزامات اخلا�صة
بذلك
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املتطلّبات الإطارية
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تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

�ضمان م�شاركة املجتمعات املحلية املت أ� ّثرة،
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؛ واتفاقية
حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية للق�ضاء مبا فيها الأفراد واجلماعات الأكرث
عر�ض ًة للتهريب ،م�شاركة ح ّرة ومفيدة يف
على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري؛
واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) عملية �صوغ تدابري منع تهريب املهاجرين
واعتمادها وتنفيذها ور�صدها
�أن تت�ض ّمن ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات منع
تهريب املهاجرين اتخاذ تدابري ملعاجلة �إجراء ما يلزم من البحوث االجتماعية،
واال�ستفادة منها يف �صوغ ا�سرتاتيجيات
الأ�سباب اجلذرية ،مثل الفقر والتمييز
اجلن�ساين وغري اجلن�ساين ونق�ص فر�ص و�سيا�سات ملعاجلة الأ�سباب اجلذرية
بتهريب املهاجرين ،مبا فيها عوامل الطرد
التعليم والعمل والتهمي�ش االجتماعي
واالقت�صادي والعنف والتع ّدي ،وكذلك
التعاون مع بلدان املن�ش�أ وبلدان املق�صد
القمع والأو�ضاع ال�صراعية
على ا�ستحداث وتنفيذ نهوج متبادلة
املنفعة ب�ش�أن م�سائل الهجرة والتنمية
ومنع تهريب املهاجرين
(ب) منع تهريب املهاجرين مبعاجلة �أن تكون �سيا�سات منع تهريب
الأ�سباب االجتماعية االقت�صادية املهاجرين �شمولية وم�ص َّممة على نحو
لتهريب املهاجرين يف بلدان
�شامل ومتوازن فيما يتعلق بالأ�سباب
املق�صد وبلدان العبور ،مع
االجتماعية االقت�صادية لتهريب
املهاجرين ،مبا فيها عوامل اجلذب
مراعاة الواقع االجتماعي
االقت�صادي للهجرة
ينبغي �أن يكون ملعايري العمل الدولية
وغريها من ال�صكوك الدولية ،وكذلك
املبادئ التوجيهية ،ح�سب االقت�ضاء،
دور مهم لكي تكون تلك ال�سيا�سات
متّ�سقة وف ّعالة ومن�صفة (اتفاقية الهجرة
من �أجل العمل (ال�صيغة املنقّحة)
لعام ( 1949االتفاقية رقم  )97التي
اعتمدتها َّ
منظمة العمل الدولية (الآيلو)؛
واتفاقية الآيلو املتعلقة بالعمال

�أخذ العوامل اجلاذبة لتهريب املهاجرين
بعني االعتبار لدى �صوغ وتنفيذ ال�سيا�سات
اخلا�صة بالهجرة وتهريب املهاجرين
وغريها من ال�سيا�سات
النظر يف تو�سيع قنوات الهجرة امل�شروعة
للأيدي العاملة ،مع مراعاة احتياجات
�سوق العمل واالجتاهات الدميوغرافية،
و�إر�شاد العمال املهاجرين يف كل مراحل
الهجرة ،مبا فيها التخطيط والإعداد
لهجرة اليد العاملة والعبور والو�صول
واال�ستقبال والعودة و�إعادة الإدماج
(اتفاقيتا الآيلو رقم  97و143؛ والتو�صية
رقم 86؛ واالتفاقية رقم ( 110املادة 18
والفقرة (1ط) من املادة 26؛ واالتفاقية
رقم )151

وجود دالئل على م�شاركة املجتمعات
املحلية املت�أ ّثرة والأفراد املت أ� ّثرين يف
التدابري الرامية �إىل منع تهريب املهاجرين
وجود دالئل على ازدياد يف البحوث
اخلا�صة بالعالقة بني الهجرة والتنمية،
وعلى ا�ستخدام تلك البحوث يف عملية
تقرير ال�سيا�سات املتعلقة مبعاجلة
الأ�سباب اجلذرية لتهريب املهاجرين
وجود دالئل على التعاون بني بلدان املن�ش�أ
وبلدان املق�صد على ا�ستحداث نهوج
متبادلة املنفعة ب�ش�أن م�سائل الهجرة
والتنمية ومنع تهريب املهاجرين
�أن ت�أخذ �سيا�سات منع تهريب املهاجرين
بعني االعتبار عوامل اجلذب
وجود دالئل على ترويج/دعم هجرة
الأيدي العاملة ب�صورة نظامية للح�صول
على عمل الئق ،وكذلك �سائر خيارات
الهجرة النظامية من �أجل خف�ض الطلب
على تهريب املهاجرين
للم �شمل الأ�سر،
دالئل على وجود تدابري ّ
مما يف�ضي �إىل انخفا�ض الطلب على
تهريب املهاجرين
دالئل على �أنَّ �سيا�سات منع تهريب
املهاجرين ت�ستند �إىل البحوث ذات
ال�صلة
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اجلدول  -3املـنع (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات
املهاجرين (الأحكام التكميلية)
لعام ( 1975االتفاقية رقم )143؛
والتو�صية املتعلقة بالهجرة من �أجل
العمل (ال�صيغة املنقّحة) لعام 1949
(رقم )86؛ والتو�صية املتعلقة بالعمال
املهاجرين لعام ( 1975رقم )151؛
واتفاقية الآيلو املتعلقة ب�سيا�سات العمالة
لعام ( 1964االتفاقية رقم ))122

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

زيادة تدابري مل �شمل الأ�سر من �أجل احل ّد ازدياد عدد املنظمات الدولية وغري
احلكومية واجلهات الفاعلة الأهلية
من الطلب على تهريب املهاجرين
ورابطات املهاجرين و�سائر اجلهات
�إجراء ما يلزم من البحوث (يف جمال
ذات ال�صلة التي ا�س ُت�شريت لدى �صوغ
العلوم االجتماعية وجماالت �أخرى)
�سيا�سات منع تهريب املهاجرين
واال�ستفادة من تلك البحوث يف �صوغ
ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات ملعاجلة الأ�سباب
اجلذرية لتهريب املهاجرين ،مبا فيها
عوامل اجلذب
الت�شاور مع املنظمات الدولية وغري
احلكومية واجلهات الفاعلة الأهلية
ورابطات املهاجرين و�سائر اجلهات ذات
ال�صلة لدى �صوغ �سيا�سات منع تهريب
املهاجرين
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

التن�سيق/التعاون على ال�صعيد الوطني
1

التن�سيق/التعاون على
ال�صعيد الوطني من �أجل منع
ومكافحة تهريب املهاجرين
وحماية حقوق املهاجرين
املهربني (املادة  2من بروتوكول
َّ
تهريب املهاجرين)

مراجعة وتعديل ال�سيا�سات احلالية ب�ش�أن وجود تدابري قانونية �أو �إدارية لإن�شاء
تعزيز التعاون فيما بني الدول الأطراف التن�سيق بني جميع اجلهات امل�شاركة
تهريب املهاجرين وامل�سائل املت�صلة به ،هيئة �أو هيكل معني بالتن�سيق
يف معاجلة تهريب املهاجرين (مبا
وداخلها ،وكذلك بني الدول الأطراف
من �أجل تن�سيق �أدوار جميع اجلهات
فيها امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�سلطات
و�سائر اجلهات ذات ال�صلة ،على منع
وجود تق�سيم وا�ضح وف ّعال للمهام فيما
تهريب املهاجرين ومكافحته ،مع حماية ومفتّ�شو العمل واملنظمات غري احلكومية املعنية
بني الكيانات احلكومية التي تعالج
و�سائر عنا�صر املجتمع الأهلي والقطاع
املهربني
حقوق املهاجرين َّ
تهريب املهاجرين
اخلا�ص ومنظمات العمال و�أرباب العمل �إن�شاء �آلية �أو هيئة تن�سيق متع ّددة
التخ�ص�صات ،تتولىّ تنفيذ تدابري وطنية
ّ
ومق ّدمو خدمات رعاية الأطفال وال�شباب
خم�ص�صة لتنفيذ
وجود ميزانية ّ
من�سقة ومتكاملة للت�صدِّ ي لتهريب
ّ
وال�سلطات املخت�صة باللجوء و�سائر
اال�سرتاتيجية/خطة العمل ولتن�سيق
املهاجرين
اجلهات املعنية)
الأن�شطة املتعلقة بتهريب املهاجرين
تخ�صي�ص موارد كافية لدعم تنفيذ
وجود �سيا�سات �شاملة ومتّ�سقة فيما
عقد اجتماعات لآلية التن�سيق املتع ّددة
التدابري الوطنية ملكافحة تهريب
يتعلق بتهريب املهاجرين وامل�سائل
التخ�ص�صات على ال�صعيدين الوطني
ّ
املهاجرين
الهجرة،
املت�صلة به (منع اجلرمية،
والدويل
التمييز،
عدم
العمالة ،ال�صحة ،الأمن،
الت�شاور مع الدول الأخرى ،وخ�صو�ص ًا
�أن تحُ َّدث اال�سرتاتيجية/خطة العمل
إن�سان
ل
ا
حقوق
التنمية االقت�صادية،
الدول املتاخمة ،قبل اعتماد
باال�ستناد �إىل تقييمات منتظمة
ذلك)
إىل
�
ما
وحماية الالجئني،
ا�سرتاتيجية/خطة عمل ملنع تهريب
�أن يكون التعاون مع بلدان ثالثة م�شروط ًا املهاجرين وحلماية املهاجرين
وجود دالئل على �أنَّ �آلية التن�سيق تتك ّيف
املهربني
َّ
مع الظروف املتغيرّ ة ،التي ُت�ستبان من
بوجود دالئل على � َّأن تلك البلدان
خالل عمليات ر�صد وتقييم منتظمة
اخلا�صة
متتثل لأحكام القانون الدويل
�إجراء تقييم م�ستمر للأثر الناجم عن
وم�ستمرة
(الفقرة
بالالجئني وحقوق الإن�سان
الإجراءات والتدابري املتّخذة ،ور�صد
تهريب
بروتوكول
 2من املادة  19من
ومتابعة تنفيذ ا�سرتاتيجية/خطة عمل
املهاجرين)
ملواجهة التحدِّ يات اجلديدة
ر�صد وتقييم اال�سرتاتيجية اخلا�صة
بتهريب املهاجرين ب�صورة منتظمة
وم�ستمرة

اجلدول  -4التعاون (تابع)
�ألف

باء

جيم

دال

هاء
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(تابع)
اجلدول -4التعاون
اجلدول -4
التعاون

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

التعاون الدويل الر�سمي
2

ت�سليم املجرمني (املادة  16من
اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)

3

امل�ساعدة القانونية املتبادلة

ملهربي
تدعيم املالحقة الق�ضائية ِّ
املهاجرين بتي�سري ت�سليمهم

اعرتاف القانون الداخلي ب�أنَّ تهريب
املهاجرين واجلرائم املت�صلة به هي
جرائم يجوز ت�سليم مرتكبيها

�ضمان تقدمي �أو�سع قدر من امل�ساعدة
القانونية املتبادلة يف التحقيقات
واملالحقات والإجراءات الق�ضائية
املتعلقة بجرائم تهريب املهاجرين
(الفقرة  1من املادة  18من اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة)

تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة �إىل
�أق�صى مدى ممكن مبقت�ضى القوانني
واملعاهدات واالتفاقات والرتتيبات ذات
ال�صلة� ،ضمان ًا لقدرة الدول الأطراف
على التما�س امل�ساعدة فيما يتعلق
ب�أخذ الأدلة و�أقوال الأ�شخا�ص ،وتبليغ
امل�ستندات الق�ضائية ،وتنفيذ عمليات
التفتي�ش ،وحجز املوجودات وجتميدها،
وفح�ص الأ�شياء واملواقع ،وتوفري
املعلومات والأدلة وتقييمات اخلرباء
وتقدمي �أ�صول امل�ستندات وال�سجالت
ذات ال�صلة �أو ن�سخ م�ص ّدقة عنها،
وحتديد عائدات اجلرمية �أو تع ُّقبها،
وت�سهيل مثول الأ�شخا�ص طوع ًا يف الدولة
الطالبة ،و� ُّأي نوع �آخر من امل�ساعدة ال
يتعار�ض مع القانون الداخلي (املادة 18
من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ل�ضمان �إمكانية ت�سليم مرتكبي جرائم
تهريب املهاجرين

وجود ت�شريعات تعرتف ب�أنَّ تهريب
املهاجرين واجلرائم املت�صلة به هي
جرائم يجوز ت�سليم مرتكبيها

خمت�صة لكي
تعيني �سلطات وطنية
ّ
مهربي املهاجرين
ت�شرف على ت�سليم ِّ

خمت�صة مك ّلفة
وجود �سلطات وطنية
ّ
بالإ�شراف على ت�سليم املجرمني

مهربي املهاجرين ق�ضائي ًا يف
مالحقة ِّ
ّ
تعذر ت�سليمهم لأ�سباب تتعلق باجلن�سية

حدوث عمليات ت�سليم �أو مالحقات
ملهربي املهاجرين
ق�ضائية ناجحة ِّ

ا�ستخدام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
ك�أ�سا�س قانوين للت�سليم يف حال عدم
وجود معاهدة ت�سليم

�أن تكون اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
م�ستخدَ م ًة ك�أ�سا�س قانوين للت�سليم يف
حال عدم وجود معاهدة ت�سليم

النظر يف �إبرام معاهدات ت�سليم مع
الدول الأخرى

وجود اعرتاف ب�أنَّ تهريب املهاجرين هو
جرم قابل للت�سليم بني الدول �إذا مل تكن
الدول جتعل الت�سليم م�شروط ًا بوجود
معاهدة

النظر يف ا�ستخدام الت�سليم امل�شروط

وجود معاهدات ت�سليم� ،أو عدد الدول التي
�أبرمت معها اتفاقات ت�سليم

�إن�شاء و�/أو تكليف �سلطة وطنية مركزية
لت�سهيل التخاطب ب�ش�أن امل�ساعدة
القانونية املتبادلة
بناء قدرة وطنية يف جمال تقدمي طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذها
�إن�شاء �آلية تخاطُ ب بني الدولة الطرف
الطالبة والدولة الطرف متلقّية الطلب،
يخ�ص طلبات امل�ساعدة القانونية
فيما ّ
املتبادلة

وجود �سلطة وطنية مركزية مك ّلفة بتلقّي
الطلبات وتنفيذها �أو �إحالتها للتنفيذ
ازدياد القدرة الوطنية يف جمال تقدمي
طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
وتنفيذها
وجود �آليات تخاطُ ب بني الدولة الطرف
الطالبة والدولة الطرف متلقّية الطلب
وجود وا�ستخدام مبادئ توجيهية/
�إجراءات وا�ضحة و�صاحلة للتطبيق
ملعاجلة الطلبات ،مثل �أداة كتابة طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي �أع ّدها
املكتب

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

(املادة  18من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)

�إر�ساء �إجراءات للم�ساعدة القانونية
املتبادلة ت�ستخدم اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة ك�أ�سا�س قانوين (الفقرة  7من
املادة  18من االتفاقية)

وجود �إجراءات لتبادل امل�ساعدة
القانونية ت�ستند �إىل اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة
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�ألف
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جيم
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

ا�ستخدام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
ك�أ�سا�س قانوين للم�ساعدة القانونية
املتبادلة (يف حال عدم وجود ترتيبات
ر�سمية �أخرى)
وجود �سلطة مركزية مك ّلفة مبعاجلة
طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة
القيام خ�صو�ص ًا بدعم تدابري نقل
مهربي املهاجرين املحكوم عليهم،
ِّ
ا�ستكما ًال لآلية الت�سليم (الت�سليم
امل�شروط� ،إعادة ال�شخ�ص املحكوم عليه
�إىل بلده الأ�صلي)

4

نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم

5

التعاون يف جمال �إنفاذ القانون تعزيز التعاون الدويل يف جمال
التحقيقات بني ال�سلطات املعنية
(املادة  27من اتفاقية اجلرمية
َّ
ب�إنفاذ القانون ،تدعيم ًا لتدابري مكافحة
املنظمة)
تهريب املهاجرين

(املادة  17من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)

ا�ستخدام �آلية نقل الأ�شخا�ص املحكوم
يخ�ص الدول الأطراف التي لن
عليهم فيما ّ
ت�س ّلم مواطنيها �إ ّال ب�شرط �إعادتهم)

و�ضع مبادئ توجيهية و�إجراءات وا�ضحة النجاح يف تقدمي امل�ساعدة القانونية
املتبادلة �إىل الدول الأطراف الأخرى
و�صاحلة للتطبيق ملعاجلة طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،بو�سائل مثل يف التحقيقات واملالحقات والإجراءات
الق�ضائية املتعلقة بتهريب املهاجرين ،دون
�أداة كتابة طلبات امل�ساعدة القانونية
م�سا�س مبا يتمتّع به املهاجرون امله َّربون
املتبادلة التي �أع ّدها املكتب
من حقوق مبقت�ضى القانون الدويل حلقوق
�ضمان عدم تقا�سم املعلومات املتعلقة بطلبات الإن�سان وقانون الالجئني الدويل والقانون
اللجوء مع البلد الأ�صلي لطالب اللجوء
الإن�ساين الدويل
القيام ،عند االقت�ضاء ،ب�إبرام اتفاقات
ثنائية ومتع ّددة الأطراف ب�ش�أن نقل
الأ�شخا�ص املحكوم عليهم

نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم مبا يتوافق
مع القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق
الإن�سان وقانون الالجئني

وجود اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو
متع ّددة الأطراف لدعم التخاطب بني
�أجهزة ال�شرطة الوطنية ،مما يف�ضي
�إىل �إجراء حتقيقات م�شرتكة مع
جهاز ال�شرطة الآخر يف ق�ضايا تهريب
املهاجرين

التعاون يف التحقيقات والعمليات

�ضمان �أن يكون التعاون الدويل فيما
يتعلق بتهريب املهاجرين متوافق ًا مع
القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني ،و�أ ّال يكون متييزي ًا �ضد
الأ�شخا�ص ب�سبب كونهم مه َّربني (املادة
 19من بروتوكول تهريب املهاجرين)

توفري قنوات للتخاطب وللتعاون فيما بني
�أجهزة ال�شرطة (الفقرة �(1أ) من املادة
 27من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)

�إبرام �أو تدعيم اتفاقات �أو ترتيبات
ثنائية �أو متع ّددة الأطراف ب�ش�أن التعاون
املبا�شر بني �أجهزة �إنفاذ القانون
(الفقرة  2من املادة  27من اتفاقية
اجلرمية املنظَّ مة)

وجود تعاون مع دول �أطراف �أخرى يف
�إجراء التح ّريات عن تهريب املهاجرين
(الفقرة (1ب) من املادة  27من اتفاقية النظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات
اجلرمية املنظَّ مة)
ثنائية �أو متع ّددة الأطراف مع بلدان
املن�ش�أ والعبور واملق�صد من �أجل
توفري الأ�شياء �أو كميات املواد الالزمة
ا�ستخدام �أ�ساليب التح ّري اخلا�صة
لأغرا�ض التحليل �أو التحقيق عند
(الفقرة  2من املادة  20من اتفاقية
اتفاقية
االقت�ضاء (الفقرة (1ج) من
اجلرمية املنظَّ مة)
اجلرمية املنظَّ مة)

اجلدول  -4التعاون (تابع)
�ألف

باء

جيم

دال

وجود اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية و/
�أو متع ّددة الأطراف لدعم التخاطب
بني �أجهزة ال�شرطة الوطنية ،مما
�أف�ضى �إىل �إجراء حتقيقات م�شرتكة مع
�أجهزة �شرطة �أخرى يف ق�ضايا تهريب
املهاجرين
وجود اتفاقات ثنائية و�/أو متع ّددة
الأطراف تتناول �أ�ساليب التح ّري
اخلا�صة
ا�ستخدام اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة
ك�أ�سا�س قانون للتعاون ،يف حال عدم
وجود اتفاقات �أو ترتيبات �أخرى

هاء
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات
تي�سري التن�سيق الف ّعال بني ال�سلطات
املخت�صة ،تعزيز ًا
والأجهزة والدوائر
ّ
لتبادل املوظفني �أو غريهم من اخلرباء،
مبا يف ذلك انتداب موظفي ات�صال
(الفقرة (1د) من املادة  27من اتفاقية
اجلرمية املنظَّ مة)

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

النظر يف ا�ستخدام اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة ك�أ�سا�س قانوين للتعاون يف
جمال �إنفاذ القانون ،يف حال عدم وجود
اتفاقات �أو ترتيبات (الفقرة  2من املادة
 27من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)

دالئل على وجود تعاون بني �أجهزة �إنفاذ
القانون يف التحقيقات املتعلقة بجرائم
تهريب املهاجرين املر َت َكبة با�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة

التعاون يف الت�صدِّ ي جلرائم تهريب
تبادل املعلومات عن الو�سائل والطرائق املهاجرين املرت َكبة با�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة (الفقرة  3من
مهربو املهاجرين
التي ي�ستخدمها ِّ
(الفقرة (1هـ) من املادة  27من اتفاقية املادة  27من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)
اجلرمية املنظَّ مة)
�إيفاد وا�ستقبال �ضباط ات�صال
املن�سقة من
تبادل املعلومات عن التدابري ِّ
�أجل الك�شف املب ّكر عن تهريب املهاجرين
(الفقرة (1و) من املادة  27من اتفاقية
اجلرمية املنظَّ مة)

زيادة عدد املوظفني املعينني لدى الدول
الأخرى �أو زيادة تبادلهم معها

وجود اتفاقات �أو ترتيبات تعاون (الفقرة
 2من املادة  27من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)
6

وجود اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو
متع ّددة الأطراف تتعلق ب�إن�شاء �أفرقة
حتقيق م�شرتكة

�إبرام اتفاقات �أو ترتيبات تعاون ر�سمية
وغري ر�سمية ،ثنائية �أو متع ّددة الأطراف
ب�ش�أن �أفرقة حتقيق م�شرتكة يف ق�ضايا
تهريب املهاجرين
ا�ستخدام �أفرقة حتقيق م�شرتكة ،ذات
موحدة �أو خمتلفة املواقع ،يف
مواقع ّ
التحقيقات املتعلقة بتهريب املهاجرين
�إن�شاء �آليات تن�سيق وتوفري موارد لغوية
للرتجمة ال�شفوية تي�سري ًا للتعاون مع
�أجهزة �إنفاذ القانون يف البلدان الأخرى

وجود اتفاقات �أو ترتيبات لإجراء
حتقيقات م�شرتكة يف ق�ضايا تهريب
املهاجرين
تنفيذ حتقيقات م�شرتكة ،ذات مواقع
موحدة �أو مواقع خمتلفة ،يف ق�ضايا
ّ
تهريب املهاجرين
وجود �آليات تخاطُ ب ،مما �أف�ضى �إىل
ازدياد التخاطب بني �أجهزة �إنفاذ
القانون يف الواليات الق�ضائية املختلفة �أو
البلدان املختلفة
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التحقيقات امل�شرتكة (املادة 19
من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة)

�ضمان �إجراء حتقيقات �سليمة يف جرائم
تهريب املهاجرين ،وجمع ما يلزم من
�أدلة بال�شكل املقبول للقيام باملالحقة
الق�ضائية ،مع �إيالء االحرتام الواجب
ل�سيادة البلدان املعنية

ا�ستخدام �أفرقة حتقيق ومالحقة
م�شرتكة يف ق�ضايا تهريب املهاجرين

وجود ت�شريعات لت�سهيل التحقيقات
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ل�ضمان ت�سهيل التحقيقات امل�شرتكة فيما امل�شرتكة يف ق�ضايا تهريب املهاجرين،
على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،وت�شمل
يتعلق بق�ضايا تهريب املهاجرين
�إجراءات وا�ضحة لتلك التحقيقات
بناء عالقات ثقة مع ال�شركاء املحتملني
يف التحقيقات
ازدياد الثقة بني ال�شركاء يف التحقيقات
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

مراجعة جميع خطط العمليات امل�شرتكة
ل�ضمان كونها حتظر الإعادة الق�سرية
على وجه التحديد
تعيني موظفي ات�صال وا�ستخدامهم
7

التعاون الدويل لأغرا�ض

8

التعاون الدويل لأغرا�ض
الت�ص ّرف يف عائدات اجلرمية
�أو املمتلكات امل�صادرة (املادة 14

امل�صادرة (املادة  13من اتفاقية
اجلرمية املنظَّ مة)

�إلزام الدولة الطرف متلقّية الطرف
ب�أن تتخذ تدابري مع ّينة لك�شف عائدات
اجلرمية �أو املمتلكات �أو املعدات �أو
الأدوات الأخرى وتع ُّقبها وجتميدها
وحجزها بغر�ض م�صادرتها يف نهاية
املطاف

وجود ت�شريعات ت�سمح للدولة باال�ستجابة مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
لكي ت�سمح للدولة بك�شف عائدات
لطلبات ك�شف عائدات اجلرمية
اجلرمية �أو املمتلكات �أو املع ّدات �أو
�أو املمتلكات �أو املع ّدات �أو الأدوات
الأخرى وتع ُّقبها وجتميدها وحجزها �أو الأدوات الأخرى وتع ُّقبها وجتميدها
وحجزها �أو م�صادرتها
م�صادرتها
وجود �إجراءات متتثل لأحكام اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة (املادة  13من
االتفاقية)

�إر�ساء �إجراءات ت�ستخدم اتفاقية
اجلرمية َّ
املنظمة ك�أ�سا�س قانوين (املادة
 13من االتفاقية)
قيام الدولة ،عند تلقّيها طلب ًا
للم�صادرة من دولة �أخرىَّ � ،إما بتقدمي
الأمر ال�صادر عن الدولة الطالبة �إىل
املخت�صة مبا�شرة لإنفاذه،
�سلطاتها
ّ
و� َّإما بتقدمي الطلب �إىل �سلطاتها
املخت�صة من �أجل ا�ست�صدار �أمر
ّ
م�صادرة داخلي �أو النظر يف رف�ض
الطلب �إذا مل يكن اجلرم جرم تهريب
للمهاجرين �أو مل يكن م�شمو ًال على نحو
�آخر باتفاقية اجلرمية املنظَّ مة

من اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة)

ت�شجيع ا�ستخدام املوجودات �أو املمتلكات وجود ت�شريعات و�إجراءات �إدارية
امل�صادرة يف تعوي�ض ال�ضحايا �أو �إعادتها للت�ص ّرف يف عائدات اجلرمية �أو
�إىل مالكيها ال�شرعيني �أو يف دعم تدابري املمتلكات امل�صادرة وفق ًا التفاقية
اجلرمية املنظَّ مة (املادة  14من
مكافحة اجلرمية
االتفاقية)

اجلدول  -4التعاون (تابع)
�ألف

باء

جيم

وجود خطط عمليات م�شرتكة حتظر
الإعادة الق�سرية على وجه التحديد
وجود موظفي ات�صال مع ّينني وي�س ّهلون
التحقيقات امل�شرتكة
وجود دالئل على �أنَّ الطلبات
املق ّدمة واملنفّذة ،حيثما انطبق
احلال ،لك�شف عائدات اجلرمية �أو
املمتلكات �أو املع ّدات �أو الأدوات الأخرى
وتعقّبها وجتميدها وحجزها بغر�ض
م�صادرتها يف نهاية املطاف
هي ذات �صلة بق�ضايا تهريب للمهاجرين
وجود �إجراءات للم�صادرة ت�ستخدم
اتفاقية اجلرمية املنظَّ مة ك�أ�سا�س قانون
وجود دالئل على �أنَّ جميع طلبات
امل�صادرة املق ّدمة للإنفاذ قد �أُنفذت �أو
ُرف�ضت

�إعطاء الأولوية للنظر يف �إعادة عائدات
اجلرمية �أو املمتلكات �إىل الدولة الطرف
الطالبة لكي تتم ّكن من تعوي�ض �ضحايا
اجلرمية �أو �إعادة تلك العائدات �أو
املمتلكات �إىل مالكيها
ال�شرعيني

وجود دالئل على الت�ص ّرف يف عائدات
اجلرمية �أو املمتلكات امل�صادرة وفق ًا
لأحكام القانون الداخلي والإجراءات
الإدارية الداخلية ،وعلى �أنَّ جزء ًا من
العائدات �أو املمتلكات امل�صادرة قد
�صرف فيه من خالل تعوي�ض
اح ُت�سب و ُت ِّ

دال

هاء
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

تبادل املعلومات (املادة  10من
بروتوكول تهريب املهاجرين،
واملادة  27من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)

تدعيم تدابري الت�صدِّ ي القائمة
على املعرفة وامل�سرت�شدة مبعلومات
ا�ستخبارية بهدف منع تهريب املهاجرين
ومكافحته ،من خالل تبادل املعلومات
ذات ال�صلة

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال
�إيالء اعتبار خا�ص لإبرام اتفاقات
ربع بقيمة تلك
�أو ترتيبات ب�ش�أن :الت ّ
العائدات �أو املمتلكات� ،أو بالأموال
املت�أتّية من بيع تلك العائدات� ،إىل
املتخ�ص�صة
الهيئات احلكومية الدولية
ّ
يف مكافحة اجلرمية؛ تقا�سم تلك
العائدات �أو املمتلكات �أو الأموال املت�أتّية
من بيع تلك العائدات �أو املمتلكات مع
دول �أطراف �أخرى
تقدمي �أو تلقّي �أ�شياء �أو كميات من
عائدات تهريب املهاجرين �أو املمتلكات
امل�صادرة لأغرا�ض التحليل قبل �أيِّ
ت�ص ّرف فيها

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن
ال�ضحايا و�/أو الإعادة �إىل املالكني
ال�شرعيني
وجود اتفاقات �أو ترتيبات ب�ش�أن ا�ستخدام
املمتلكات �أو الأموال امل�صادرة يف دعم
الهيئات احلكومية الدولية التي تكافح
اجلرمية و�/أو تقا�سم تلك املمتلكات �أو
الأموال مع دول �أطراف �أخرى

وجود دالئل على تقدمي �أو تلقّي �أ�شياء �أو
كميات من املواد لأغرا�ض التحليل قبل
الت�ص ّرف فيها

تبادل املعلومات
9

وجود دالئل على �إجراء ت�شاور م�سبق قبل
ح�سا�سة
تقا�سم �أيِّ معلومات ّ
وجود دالئل على االمتثال للطلبات
املق ّدمة من الدول الأطراف التي �أر�سلت
املعلومات
وجود دالئل على ازدياد �شفافية وفعالية
�إجراءات التخاطب بني ال�سلطات
حت�سن يف
ّ
املخت�صة ،مما �أف�ضى �إىل ّ
نوعية وكمية وجدوى تبادل املعلومات
بني الدول
وجود ت�صنيف منهجي للمعلومات املتعلقة
بنطاق تهريب املهاجرين وطبيعته
وو�سائل وطرائقه من �أجل تي�سري تبادلها
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و�سن �أو تعديل الت�شريعات (مبا
وجود نظام لتبادل املعلومات عن�( :أ) مراجعة ُّ
فيها القوانني اخلا�صة بو�سائط الإعالم
نقاط االنطالق واملق�صد والدروب
�أو بتي�سري ح�صول النا�س على املعلومات،
والناقلني وو�سائل النقل التي من
وقوانني ال�سرية الر�سمية وما �إىل ذلك
املعروف �أو ُي�شتبه يف �أنها ُت�ستخدم يف
تهريب املهاجرين؛ و(ب) هوية وطرائق من ت�شريعات) ،ل�ضمان التوازن بني
عمل التنظيمات �أو اجلماعات الإجرامية ال�سرية والإف�شاء
َّ
املنظمة التي من املعروف �أو ُي�شتبه يف
املهاجرين؛ و(ج) الت�شاور مع الدول التي تق ّدم/تتلقّى
�أنها �ضالعة يف تهريب
ح�سا�سة قبل تقا�سم تلك
�صحة وثائق ال�سفر ال�صادرة و�سالمتها معلومات ّ
املعلومات ،متى كان ذلك الت�شاور
من حيث ال�شكل ،و�سرقة مناذج وثائق
�ضروري ًا ومنا�سب ًا
ال�سفر �أو ما يت�صل بذلك من �إ�ساءة
ا�ستعمالها؛ و(د) و�سائل �أو طرائق
االمتثال لطلب (�أو طلبات) الدولة
�إخفاء الأ�شخا�ص ونقلهم وحتوير وثائق الطرف التي �أر�سلت املعلومات
ال�سفر �أو الهوية ب�صورة غري م�شروعة
(الفقرة  2من املادة  10من بروتوكول
وما �إىل ذلك من الأفعال غري امل�شروعة؛ تهريب املهاجرين)
و(هـ) التجارب الت�شريعية واملمار�سات
�إن�شاء نظام �أو �آلية للتعاون املتكامل من
والتدابري الرامية �إىل منع تهريب
�أجل تبادل املعلومات بني �سلطات �إنفاذ
املهاجرين؛ و(و) املعلومات العلمية
القانون وال�سلطات املعنية باحلدود
والتكنولوجية التي ت�ساعد على منع
تهريب املهاجرين وك�شفه والتحري عنه والهجرة و�سائر ال�سلطات ذات ال�صلة
وتن�سيق �أن�شطتها
(الفقرة  1من املادة  10من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

وجود ت�شريعات ت�سمح بتقا�سم املعلومات
وحمايتها
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الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

منا�سقة البيانات العملياتية وت�صنيفها
ت�صنيف ًا منهجي ًا من �أجل تي�سري تبادل
املعلومات

اال�ستعانة الفعلية بالإنرتبول ومبنظمات
�إنفاذ القانون الإقليمية من �أجل تي�سري
التعاون يف جمال تبادل املعلومات

اال�ستعانة بالإنرتبول ومبنظمات �إنفاذ
القانون الإقليمية تي�سري ًا للتعاون يف
جمال تبادل املعلومات

وجود دالئل على ازدياد ك�شف تهريب
املهاجرين من خالل تبادل املعلومات
والتن�سيق

ا�ستخدام املعلومات املتلقّاة يف تدعيم
تدابري �أجهزة �إنفاذ القانون الرامية �إىل
مواجهة تهريب املهاجرين

التعاون فيما يتعلق بالتدابري احلدودية
10

التعاون احلدودي (الفقرة 6
من املادة  11من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

تدعيم التعاون احلدودي ملنع تهريب
املهاجرين ومكافحته

النظر يف �إقامة �آليات ات�صال مبا�شر من التعاون على �صوغ �سيا�سات مراقبة
�أجل تدعيم التعاون بني �أجهزة مراقبة
احلدود ،من �أجل منا�سقة ال�سيا�سات
احلدود ،على نحو ميتثل لأحكام القانون على جانبي احلدود
الداخلي والقانون الدويل ،مبا فيه
مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
قانون حقوق الإن�سان والقانون الدويل،
ح�سب االقت�ضاء لإر�ساء كون الأجهزة
مبا فيه قانون حقوق الإن�سان والقانون
احلدودية مف َّو�ضة بالتعاون
الإن�ساين وقانون الالجئني ،وال مي ّيز
بني
�ضد الأ�شخا�ص ب�سبب كونهم مه َّر
�إن�شاء قنوات ات�صال مبا�شر بني �أجهزة
من
19
(الفقرة  6من املادة  ،11واملادة
مراقبة احلدود (الفقرتان  1و 60من
بروتوكول تهريب املهاجرين)
املادة  11من الربوتوكول)
ا�ستخدام �أطر التعاون الثنائية والإقليمية
والدولية لتعزيز التعاون احلدودي

وجود �سيا�سات متنا�سقة ملراقبة احلدود
يف البلدان املتجاورة
وجود ت�شريعات لت�سهيل التعاون
احلدودي
وجود قنوات ات�صال مبا�شرة بني
�أجهزة مراقبة احلدود ،وازدياد فعالية
االت�صاالت بني املوظفني احلدوديني،
بو�سائل مثل وجود جهة و�صل مك ّلفة
بالتعاون مع �أجهزة ال�شرطة الدولية
والإقليمية
وجود �أطر تعاون �إقليمية ودولية تدعم
التعاون احلدودي
وجود دالئل على تقدمي املعلومات
احلدودية �إىل الإنرتبول

اجلدول  -4التعاون (تابع)
�ألف

باء

جيم

دال

هاء
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

�أهداف الربوتوكول

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

�إدارة النظم احلدودية بحيث توفّر
�إمكانية ّ
االطالع على بيانات الإنرتبول

دالئل على وجود �أفرقة م�شرتكة خلفر
احلدود

�إن�شاء �أفرقة م�شرتكة بني الدول خلفر
احلدود

تنظيم تدريبات م�شرتكة ملوظفي مراقبة
احلدود �أو امل�شاركة فيها

�إجراء تدريبات م�شرتكة ملوظفي مراقبة
احلدود يف البلدان التي لها حدود
م�شرتكة

وجود تبادل منتظم للمعلومات بني
احلكومات عن ال�سيا�سات الوطنية
املتعلقة بالدخول واملكوث

تبادل املعلومات ب�صورة منتظمة بني
الدول التي لها حدود م�شرتكة عن
ال�سيا�سات الوطنية

�إف�ضاء تبادل املعلومات والتعاون ب�ش�أن
ال�ضوابط احلدودية �إىل ازدياد كفاءة
املوظفني احلدوديني وقدرتهم على ك�شف
تهريب املهاجرين واعرتا�ضه

ت�سهيل التعاون بني موظفي �أجهزة
احلدود والهجرة وال�شرطة من
�أجل تدعيم القدرة على منع تهريب
املهاجرين

التعاون يف جمايل التدريب وامل�ساعدة التقنية
11

التعاون يف جمال التدريب

(الفقرتان  2و 3من املادة 14
من بروتوكول تهريب املهاجرين،
واملادة  29من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)

تعزيز التعاون بني الدول واملنظمات
الدولية املخت�صة واملنظمات غري
احلكومية و�سائر املنظمات ذات
ال�صلة وغريها من عنا�صر املجتمع
الأهلي ل�ضمان تدريب املوظفني تدريب ًا
وافي ًا ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته
املهربني
وعلى حماية املهاجرين َّ
وم�ساعدتهم

التعاون مع املنظمات الدولية املخت�صة
واملنظمات غري احلكومية و�سائر
املنظمات ذات ال�صلة واجلمعيات
الأهلية ،ح�سب االقت�ضاء ،ل�ضمان
تدريب املوظفني تدريب ًا وافي ًا على منع
تهريب املهاجرين وك�شفه والق�ضاء عليه
املهربني (انظر
وحماية حقوق املهاجرين َّ
اجلدول ( 3املنع)�-7 ،ألف و�-8ألف)

�إن�شاء برامج لتدريب املوظفني املحليني
وفق ًا للت�شريعات الداخلية للدولة املعنية
والدول الأخرى التي �سيلزم التعاون معها

ازدياد عدد التدريبات املوفَّرة وعدد
املوظفني الذين تلقّوا تدريب ًا على مكافحة
تهريب املهاجرين

توفري التدريب للموظفني املعنيني يف
البلدان/املناطق ال�شريكة �أو تلقّي
التدريب منهم

ازدياد التدريبات املوفَّرة للموظفني ذوي
ال�صلة يف البلدان/املناطق ال�شريكة
التي يلزم التعاون معها ،و�/أو التدريبات
املتلقّاة من �أولئك املوظفني

�إعداد و�صون قائمة خرباء لكي يتو ّلوا
�صوغ وتنفيذ برامج تدريب املوظفني

�إجناز �إعداد و�صون قائمة خرباء
التدريب

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

�ضمان عدم �إف�ضاء التعاون يف مراقبة
احلدود �أو نقل امل�س�ؤوليات املتعلقة
مبراقبة احلدود �إىل تقوي�ض حماية
املهربني �أو م�س�ؤوليات الدولة
املهاجرين َّ
الناقلة فيما يتعلق مبراعاة �أحكام
القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني

عدم �إف�ضاء نقل املهام يف مراقبة
احلدود �إىل �إخالء م�س�ؤوليات الدولة
الناقلة فيما يتعلق بحقوق الإن�سان،
وال �إىل نق�صان يف حماية املهاجرين
املهربني وم�ساعدتهم
َّ
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

تعزيز التعاون يف جمال تقدمي امل�ساعدة
التقنية ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته
املهربني و�صون
وحلماية املهاجرين َّ
حقوقهم

النظر يف تقدمي امل�ساعدة التقنية �إىل
الدول الأخرى ملنع تهريب املهاجرين
املهربني
ومكافحته وحلماية املهاجرين َّ
و�صون حقوقهم (انظر اجلدول 3
(املنع)� 7 ،ألف و� 8ألف)

وجود دالئل على م�شاركة خمتلف
�صوغ وتنفيذ برامج التدريب من خالل
التعاون مع موظفي �أجهزة �إنفاذ القانون اجلهات ،مبا فيها املنظمات احلكومية
والهجرة وخفر ال�سواحل والنيابة العامة الدولية واملنظمات غري احلكومية،
م�شاركة متع ّددة اجلوانب يف �صوغ
وال�سلطات الق�ضائية ومفت�شي العمل
وتنفيذ برامج التدريب املتعلقة بتهريب
واالخ�صائيني االجتماعيني و�سائر
املوظفني املعنيني داخل الدولة ومع الدول املهاجرين
الأخرى ،وكذلك مع املنظمات الدولية
ازدياد عدد املوظفني املتبادلني
واملنظمات غري احلكومية واجلهات
والدرا�سات املتبادلة مع البلدان/املناطق
الفاعلة يف املجتمع الأهلي
ال�شريكة
تبادل املوظفني وتعزيز تبادل الدرا�سات
بني البلدان/املناطق ال�شريكة
12

التعاون يف جمال امل�ساعدة

التقنية (الفقرة  3من املادة 14
من بروتوكول تهريب املهاجرين،
واملادة  30من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة)

تعزيز العمل على منع تهريب املهاجرين
وحماية املهاجرين امله َّربني والتعاون على ت�صميم برامج امل�ساعدة التقنية
وتنفيذها وفقا لأحكام القانون الدويل،
حتقيق هاتني الغايتني
مبا ي�شمل قانون حقوق الإن�سان والقانون
الإن�ساين وقانون الالجئني (املادة 19
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

التعاون مع بلدان املن� أش� والعبور واملق�صد وجود دالئل على تقدمي/تلقّي/طلب
ب�ش�أن تهريب املهاجرين ،بطلب امل�ساعدة امل�ساعدة التقنية من �أجل بناء القدرة
على مواجهة تهريب املهاجرين
التقنية وتقدميها
التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ومع
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات
غري احلكومية يف جمال تقدمي امل�ساعدة
التقنية ،مبا فيها املوارد واخلربة الفنية
توفري (�أو طلب) متويل هادف وم�ساعدة
تقنية هادفة� ،ضمان ًا لإمكانية معاجلة
تهريب املهاجرين على نطاق عاملي
تعزيز اجلهود الإقليمية والدولية الرامية
�إىل ح�شد املوارد واالنخراط يف التعاون
التقني تدعيم ًا لتدابري الت�صدِّ ي لتهريب
املهاجرين ،بدعم من اجلهات ذات
ال�صلة

وجود دالئل على م�شاركة املنظمات
الدولية واملنظمات غري احلكومية ذات
ال�صلة يف تقدمي امل�ساعدة التقنية ملنع
تهريب املهاجرين ومكافحته ،مع حماية
املهربني وم�ساعدتهم
املهاجرين َّ
وجود دالئل على توفري �أو طلب التمويل
الهادف وامل�ساعدة الهادفة يف جمال
بناء القدرات من �أجل تدعيم الت�صدِّ ي
العاملي لتهريب املهاجرين
وجود دالئل على بذل جهود �إقليمية
ودولية حل�شد املوارد واالنخراط يف
التعاون التقني من �أجل تدعيم الت�صدِّ ي
العاملي لتهريب املهاجرين

اجلدول  -4التعاون (تابع)
�ألف
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جيم
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال
ا�ستخدام حمافل التدريب الثنائية
والإقليمية والدولية لتقا�سم التجارب
واخلربات الفنية
�إجراء تقييم لالحتياجات واملخاطر
والآثار املتعلقة بحقوق الإن�سان قبل �صوغ
برامج امل�ساعدة التقنية وتنفيذها

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن
ازدياد امل�شاركة يف دورات التدريب
الثنائية والإقليمية والدولية
وجود دالئل على اتّباع نهج يف تقدمي
امل�ساعدة التقنية يقوم على مراعاة
حقوق الإن�سان

التعاون يف جمال الت�صدِّي لتهريب املهاجرين عن طريق البحر
13

التعاون على منع تهريب
املهاجرين عن طريق البحر

(املواد � 7إىل  9من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

�ضمان �أن يكون منع تهريب املهاجرين
عن طريق البحر متوافق ًا مع �أحكام
القانون الدويل ،مبا فيه قانون حقوق
الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني (املادة  7والفقرة  1من املادة
 19من بروتوكول تهريب املهاجرين)

وجود اتفاقات و�آليات تعاون تتيح
طلب وتقدمي امل�ساعدة يف قمع تهريب
املهاجرين عن طريق البحر (الفقرة
 1من املادة  8من بروتوكول تهريب
املهاجرين)؛ وتبليغ دولة ال َع َلم مع طلب
ت�أكيد الت�سجيل وطلب الإذن باتخاذ
التدابري املنا�سبة (الفقرة  2من املادة
 8من الربوتوكول)؛ والإذن للدولة
الطالبة باعتالء وتفتي�ش ال�سفينة التي
تهرب مهاجرين ،و�/أو اتخاذ
ُيرى �أنها ِّ
التدابري املنا�سبة جتاهها (الفقرة  2من
املادة  2من املادة  8من الربوتوكول)؛
و�إبالغ دولة ال َع َلم بالتدابري املتخذة
(الفقرة  3من املادة  8من الربوتوكول)؛
واال�ستجابة ب�سرعة لأيِّ طلب يرد من
دون طرف �أخرى لتقرير ما �إذا كان
يحق لل�سفينة املعنية �أن ترفع َع َلمها �أو �أن
م�سجلة لديها (الفقرة  4من
ت ّدعي �أنها ّ
املادة  8من الربوتوكول)

�إجراء درا�سة نقدية لأيِّ اتفاق يربم
ب�ش�أن دوريات م�شرتكة يف املياه الإقليمية
لبلدان ثالثة ،ل�ضمان امتثاله ملعايري
حقوق الإن�سان
التعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية واجلمعيات الأهلية
و�سائر اجلهات ذات ال�صلة على حماية
املهربني املعترَ �ضني يف البحر
املهاجرين َّ
وم�ساعدتهم
التن�سيق والتعاون مع الدول الأخرى
ل�ضمان �إبراء ربابنة ال�سفن الذين
يق ّدمون امل�ساعدة ب�إركاب الأ�شخا�ص
امل�ستغيثني من التزاماتهم فيما يتعلق
باحليدان الإ�ضايف الأدنى عن امل�سار
املق�صود لرحلة ال�سفينة (البند 33
من اتفاقية �سالمة الأرواح يف البحر،
والف�صل  9-1-3من اتفاقية البحث
والإنقاذ)

وجود دالئل على �أنَّ االتفاقات املتعلقة
بت�سيري دوريات م�شرتكة يف املياه
الإقليمية لبلدان ثالثة متاحة لعامة
النا�س ،وعلى �أنَّ امل�س�ؤولية عن انتهاكات
حقوق الإن�سان تظل قائمة حتى عندما
ُترتكب تلك االنتهاكات باال�شرتاك مع
بلدان ثالثة� ،أو يف حال قيام بلد ثالث
بارتكاب تلك االنتهاكات
وجود دالئل على �أنَّ امل�ساعدة ُتطلب
قدم ب�صورة ف ّعالة يف حاالت تهريب
و ُت َّ
املهاجرين عن طريق البحر ،وذلك
بالتعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات
غري احلكومية واجلمعيات الأهلية و�سائر
اجلهات ذات ال�صلة
وجود دالئل على �أنَّ ربابنة ال�سفن الذين
يق ّدمون امل�ساعدة ب�إركاب الأ�شخا�ص
امل�ستغيثني يف البحر ال يتع ّر�ضون لكثري
من الإزعاج

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

تعزيز التعاون �إىل �أق�صى مدى ممكن
ملنع تهريب املهاجرين عن طريق البحر،
وفق ًا لأحكام بروتوكول تهريب املهاجرين
وقانون البحار الدويل (املادة  7من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

(�أ)	�أن تكون الوالية الق�ضائية على
تهريب املهاجرين عن طريق البحر قد
�أُر�سيت (املادة  15من اتفاقية اجلرمية
َّ
املنظمة) (انظر اجلدول 1
(املالحقة الق�ضائية)-7 ،دال)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو
تعديلها لتزويد �أجهزة �إنفاذ القانون
بال�صالحيات الالزمة للت�صدِّ ي لتهريب
املهاجرين عن طريق البحر ،وفق ًا
لربوتوكول تهريب املهاجرين (املادة 7
من الربوتوكول ،والفقرة  2من املادة 98
من اتفاقية قانون البحار)

وجود ت�شريعات تخ ّول �أجهزة �إنفاذ
القانون �صالحية الت�صدِّ ي لتهريب
املهاجرين يف البحر ،وفق ًا لربوتوكول
تهريب املهاجرين
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�ألف

باء

(ب) �أن تكون ال�سلطة الوطنية املخت�صة
مبعاجلة تهريب املهاجرين عن طريق
البحر قد ُع ِّينت ،و�أن يكون الأمني العام
للأمم املتحدة قد �أُبلغ بذلك (الفقرة 6
من املادة  8من الربوتوكول)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها،
ح�سب االقت�ضاء ،لإن�شاء �سلطة مركزية،
�أو ملنح �سلطة مركزية موجودة ملا يلزم
من �صالحيات (وخ�صو�ص ًا �صالحية
الإذن لدولة طرف �أخرى باتخاذ
تدابري جتاه ال�سفن التي ترفع َع َلمها)،
و�/أو تزويد �سلطة مركزية موجودة
ب�صالحيات ملعاجلة تهريب املهاجرين
عن طريق البحر �أو �إن�شاء �سلطة جديدة
لهذا الغر�ض

�أن تكون ال�سلطة قد ُع ِّينت ،ولديها
ال�صالحية الالزمة للتعاون الف ّعال مع
الدول الأخرى ب�ش�أن تهريب املهاجرين
عن طريق البحر

حيازة الأمني العام للأمم املتحدة
حمدثة عن بيانات االت�صال
معلومات َّ
اخلا�صة بال�سلطة املع ّينة ،مبا فيها
العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاك�س
وعنوان الربيد الإلكرتوين و�ساعات
العمل واللغة (اللغات) التي ميكن بها
�إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة ببيانات معاجلة الطلبات
االت�صال اخلا�صة بال�سلطة املركزية،
ازدياد قدرة ال�سلطة املركزية على
وال�سماح باالحتفاظ بتلك املعلومات
التن�سيق مع ال�سلطات املحلية (مبا فيها
وتعميمها على جميع الدول الأطراف
اجلمارك وال�شرطة وال�سلطات البحرية
(الفقرة  6من املادة  8من بروتوكول
و�سائر �أجهزة �إنفاذ القانون) وعلى
تهريب املهاجرين)
تلقّي الطلبات منها ،بدليل ازدياد عدد
الأجهزة املحلية التي ميكن لل�سلطة
�ضمان �أن تكون لدى ال�سلطة املركزية
املحلية �أن ت�صل �إليها واخت�صار الوقت
املع ّينة قدرة على التن�سيق مع �سائر
الأجهزة املحلية ،مبا فيها �أجهزة �إنفاذ الالزم لإقامة االت�صال
القانون البحري ،بو�سائل منها �إتاحة
دالئل على وجود ترتيبات لتمكني ال�سلطة
ّ
االطالع على ال�سجل الوطني للنقل
املركزية من القيام بعملها على مدار
البحري
ال�ساعة ،مما يف�ضي �إىل اخت�صار الوقت
الذي حتتاج �إليه لت�أكيد الت�سجيل لدى
�إر�ساء ترتيبات وتخ�صي�ص املوارد
ال�سجل الوطني للنقل البحري والقيام
الالزمة لتمكني ال�سلطة املركزية من
بغري ذلك من املهام
العمل على مدار ال�ساعة

اجلدول  -4التعاون (تابع)

جيم

دال

هاء
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

التعاون يف جمال املنع (املادة  15من الربوتوكول)
14

التعاون على زيادة وعي النا�س تعزيز التعاون مع الدول الأخرى
واملنظمات الدولية والإقليمية ذات
باحتمال الوقوع �ضحية
للتهريب (الفقرة  2من املادة  15ال�صلة يف جمال زيادة الوعي ب�أخطار
من بروتوكول تهريب املهاجرين) تهريب املهاجرين
(انظر اجلدول 3
(املنع)�(9 ،أ)-هاء)

ازدياد التعاون مع الدول الأطراف
التعاون يف ميدان الإعالم بهدف منع
التعاون مع الدول الأخرى واملنظمات
الأخرى يف جمال تزويد النا�س
الدولية والإقليمية ذات ال�صلة يف جمال تهريب املهاجرين مع الدول الأخرى
زيادة الوعي ب�أخطار تهريب املهاجرين واملنظمات احلكومية الدولية ذات ال�صلة باملعلومات عن تهريب املهاجرين ،مما
�أف�ضى �إىل ازدياد الوعي ب�أخطاره
واملنظمات غري احلكومية واجلهات
(الفقرة  2من
الفاعلة يف املجتمع الأهلي وجهات �أخرى،
املادة  15من بروتوكول تهريب
ب�إ�شراكها يف ت�صميم حمالت التوعية
املهاجرين)
وتنفيذها

16

التعاون الدويل بني الدول
الأطراف ،ب�إبرام اتفاقات �أو
ترتيبات ثنائية �أو �إقليمية �أو
دولية (املادة  17من بروتوكول

ت�شجيع التعاون الدويل يف جمال منع
تهريب املهاجرين ومكافحته (املادة 2
والفقرة (�أ) من املادة  17من بروتوكول
تهريب املهاجرين)

النظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات
عملياتية ثنائية �أو �إقليمية من �أجل
منع تهريب املهاجرين وتعزيز �أحكام
بروتوكول تهريب املهاجرين (املادة 17
من الربوتوكول)

�إبرام اتفاقات �أو ترتيبات عملياتية
�أو تفاهمات ثنائية �أو �إقليمية ترمي
�إىل�( :أ) �إر�ساء �أن�سب و�أجنع التدابري
ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته؛
و(ب) تعزيز �أحكام بروتوكول تهريب
املهاجرين (املادة  17من الربوتوكول)

17

تي�سري وقبول �إعادة املهاجرين
املهربني الذين ُيرى �أنهم ال
َّ
يحتاجون �إىل حماية دولية

من بروتوكول تهريب املهاجرين)
(انظر اجلدول 3
(املنع)�(10 ،أ)-دال)

تهريب املهاجرين) (انظر
اجلدول ( 3املنع)(5 ،ب)-دال
و-8هاء و�(10أ)-هاء)

تعزيز �أحكام بروتوكول تهريب املهاجرين
(الفقرة الفرعية (ب) من الربوتوكول)

ازدياد عدد االتفاقات �أو الرتتيبات
العملياتية �أو التفاهمات املربمة ،مما
�أف�ضى �إىل ازدياد التعاون ب�ش�أن تهريب
املهاجرين

التعاون يف جمال �إعادة املهاجرين امله َّربني

(الفقرتان  1و 2من املادة  18من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

الت�شجيع على تي�سري وقبول �إعادة
املهاجر امله َّرب الذي ُيرى �أنه ال يحتاج
�إىل حماية دولية والذي يحمل جن�سية
البلد املعني �أو كان يتمتّع بحق الإقامة
الدائمة فيه وقت الإعادة وال يحق له
البقاء يف بلد العبور �أو بلد املق�صد
(الفقرتان 1و 2من املادة  18من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

وجود اتفاقات �أو ترتيبات بني الدول
ب�ش�أن الإعادة ،تكون ممتثلة لأحكام
القانون الدويل
وجوب �أن يكون التعاون يف جمال
املهربني ممتث ًال
�إعادة املهاجرين َّ
ملبد�أ عدم الإعادة ق�سر ًا (الفقرة 1
من املادة  19من بروتوكول تهريب
املهاجرين ،واملدة  31من اتفاقية
الالجئني)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها
ل�ضمان �أن يكون املوظفون ملزمني
بالت�ص ّرف (�أو بالنظر يف الت�ص ّرف)
ا�ستجاب ًة للطلبات ،و�أن تكون لديهم
ال�صالحية القانونية الالزمة لإ�صدار
وثيقة �سفر عندما يراد �إعادة �أحد
املواطنني

املخت�صة
وجود ت�شريعات تك ّلف ال�سلطة
ّ
بتي�سري الإعادة
ازدياد عدد االتفاقات والرتتيبات
الثنائية واملتع ّددة الأطراف لدعم
عمليات الإعادة ،مما يف�ضي �إىل
ازدياد حاالت العودة الطوعية
قيا�س ًا �إىل حاالت الإعادة
الق�سرية

اجلزء الثاين�  -إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين

15

التعاون يف برامج التنمية
من �أجل معاجلة الأ�سباب
اجلذرية (الفقرة  3من املادة 15

تعزيز التعاون بني الدول واملنظمات
الدولية والإقليمية ذات ال�صلة يف جمال
تعزيز التنمية

التعاون مع الدول الأخرى واملنظمات
الدولية والإقليمية ذات ال�صلة يف جمال
تعزيز التنمية (الفقرة  3من املادة 15
من بروتوكول تهريب املهاجرين)

ازدياد التعاون على ال�صعيد الوطني
التعاون على ال�صعيدين الإقليمي
والإقليمي والدويل من �أجل تعزيز التنمية
والدويل ،مع مراعاة واقع الهجرة
يف املناطق البائ�سة اقت�صادي ًا واجتماعي ًا
االجتماعي واالقت�صادي ،ومع �إيالء
عناية خا�صة للمناطق البائ�سة اقت�صادي ًا واملع ّر�ضة لتهريب املهاجرين ،مما
�أف�ضى �إىل تعزيز التنمية وتقليل الطلب
واجتماعي ًا
على تهريب املهاجرين

119

120

�ألف
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جيم

دال

هاء

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

تنفيذ الإعادة الإلزامية مبعرفة وموافقة
تا ّمتني من جانب الدولة التي يجري
�إعادة املهاجر امله َّرب �إليها ،وذلك
باتخاذ تدابري مثل �إبرام اتفاقات ثنائية
ومتع ّددة الأطراف ُت�شدِّ د على تف�ضيل
العودة الطوعية

وجود دالئل على تقا�سم الأعباء يف
حاالت التدفّق ال�شديد ،وعلى دعم العودة
امل�ستدامة للمهاجرين

التحقّق مما �إذا كان املهاجر
امله َّرب من رعايا الدولة �أو
مقيماً دائماً فيها (الفقرة  3من

التعاون على حتديد هوية املهاجر امله َّرب
و�إ�صدار وثيقة �سفر له ،دون �إبطاء ال
م�س ّوغ له �أو غري معقول

�ألف

باء

النظر يف التعاون على تقا�سم الأعباء
يف حاالت التد ّفق ال�شديد ،ودعم العودة
امل�ستدامة للمهاجرين غري امل�ؤهّ لني للبقاء
املهربني،
التعاون على �إعادة املهاجرين َّ
مبا فيها �إعادتهم �إىل الوطن ،ومعاودة
تزويد املهاجرين العائدين بالوثائق

�أن ُيعاد املواطنون والأ�شخا�ص الذين
لديهم �إقامة دائمة بالتعاون مع الدولة
التي يجري �إعادة املهاجر امله َّرب �إليها،
وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق بتحديد الهوية
ومعاودة التزويد بالوثائق
�أن تكون الإعادة مك َّملة بجهود لإعادة
�إدماج املهاجرين يف جمتمعاتهم املحلية
الأ�صلية� ،ضمان ًا ال�ستدامة العودة وتفادي ًا
ملعاودة التهريب

ا�ستحداث �سيا�سات لإعادة الإدماج تتّ�سق ازدياد قدرة املوظفني امل�شاركني يف �إعادة
مع ال�سيا�سات التنموية وت�شمل التعاون
املهربني ،من خالل تدريب
املهاجرين َّ
مع ال�سلطات املحلية
ي�شمل عنا�صر تتعلق بحقوق الإن�سان
وبالالجئني وباالعتبارات الإن�سانية
يرجح �أن يكون
بناء قدرات اجلهات التي ّ
لها دور يف الإعادة ،على �أن تو�ضع يف
االعتبار مقت�ضيات املادة  16والفقرة
 5من املادة  18من بروتوكول تهريب
املهاجرين
18

املادة  18من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

مراجعة الت�شريعات و�س ُّنها �أو تعديلها وجود ت�شريعات ُتلزم املوظفني بالعمل
التحقّق ،دون �إبطاء ال م�س ّوغ له ،مما
ل�ضمان �إلزام املوظفني ب�أن يعملوا على على اال�ستجابة لطلبات امل�ساعدة يف
�إذا كان املهاجر امله َّرب الذي يجري
�إعادته هو من رعايا البلد الذي يعاد �إليه اال�ستجابة للطلبات ،و�ضمان ًا �أن يكون عملية الإعادة ،مما يف�ضي �إىل ازدياد
لديهم تفوي�ض قانوين ب�إ�صدار وثائق عمليات التحقّق قيا�س ًا �إىل عدد طلبات
�أو يتمتّع بحق الإقامة الدائمة فيه� ،إذا
املقدمة
طلبت الدولة التي يوجد فيها املهاجر
ال�سفر من �أجل تي�سري �إعادة الرعايا التحقّق َّ
�أو املقيمني
امله َّرب ذلك التحقّق (الفقرة  3من
املادة  18من بروتوكول)

اجلدول  -4التعاون (تابع)
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات
قبول ق�ضية الإعادة من جانب الدولة
التي يجري �إعادة املهاجر امله َّرب �إليها

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

�إ�صدار تعليمات �إىل البعثات الدبلوما�سية وجود دالئل على �إ�صدار التعليمات
�إىل البعثات الدبلوما�سية وال�سلطات
وال�سلطات القن�صلية ب�أن تتعاون مع
القن�صلية واتخاذ التدابري لبناء قدراتها
الدول الطالبة و�سائر ال�سلطات ذات
ال�صلة ب�ش�أن عملية حتديد هوية رعاياها
ومعاودة تزويدهم بالوثائق ،وبناء قدرات ازدياد عدد اتفاقات التعاون ب�ش�أن
تلك البعثات وال�سلطات يف ذلك املجال حتديد الهوية ومعاودة التزويد بالوثائق
تدعيم التعاون ب�ش�أن جتديد الهوية
ومعاودة التزويد بالوثائق

19

�إ�صدار وثيقة �سفر �أو �إذن �آخر
لتي�سري الإعادة بناء على طلب
دولة طرف �أخرى (الفقرة 4

من املادة  18من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

�ضمان �إمكانية �إعادة املهاجر امله َّرب
الذي لي�ست لديه وثائق �إىل بلده
الأ�صلي/بلد �إقامته

املوافقة ،عند الطلب على �إ�صدار ما قد
يلزم من وثائق �سفر �أو �إذن �آخر لتمكني
املهاجر امله َّرب من ال�سفر �إىل البلد
الذي يعاد �إليه املهاجر امله َّرب ومن
معاودة الدخول �إىل ذلك البلد (الفقرة
 5من املادة  18من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

تزويد اجلهات ذات ال�صلة يف البلدان
الأخرى باملعلومات الالزمة لالت�صال
بال�سلطات الوطنية املخت�صة

وجود دالئل على تعميم املعلومات الالزمة
لالت�صال بال�سلطة الوطنية املخت�صة

التعاون مع ال�سفارات والقن�صليات
لإ�صدار الوثائق ال�سليمة

وجود دالئل على التعاون مع ال�سفارات
والقن�صليات من �أجل �إ�صدار الوثائق

يف حال حجز الوثائق من جانب
ال�سلطات ،تقدمي الوثائق امل�صدرة �إىل
يتي�سر
�سلطات بلد العبور/املن�ش�أ لكي ّ
للمهاجر العائد �أن يوا�صل رحلته

ازدياد عدد وثائق ال�سفر �أو الوثائق
الأخرى املطلوبة قيا�س ًا �إىل عدد وثائق
ال�سفر �أو الوثائق الأخرى املُ�صدَ رة

تعاون الدول يف عملية حتديد الهوية
ومعاودة التزويد بالوثائق

منع جعل الأ�شخا�ص عدميي اجلن�سية
برف�ض تزويدهم بالوثائق الالزمة
للعودة �إىل البلد الذي يحملون جن�سيته
�أو يقيمون فيه (الفقرة  111من الأعمال
التح�ضريية(�أ) واملادة  28من االتفاقية
املتعلقة بو�ضعية الأ�شخا�ص العدميي
اجلن�سية لعام )1954

وجود دالئل على �أنَّ رف�ض �أو عدم توفري
ما يلزم من وثائق �سفر �أو �أذون �أخرى
املهربني
مل يف�ض �إىل جعل املهاجرين َّ
عدميي اجلن�سية

(�أ) الأعمال التح�ضريية للمفاو�ضات املتعلقة ب�إعداد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .)A.05.V.5
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وجود ت�شريعات ت�سمح بتوفري وثائق
املهربني
ال�سفر لتي�سري �إعادة املهاجرين َّ
الذين لي�ست لديهم وثائق

تعيني ال�سلطة الوطنية املخت�صة ب�إ�صدار
وثائق �سفر �أو �أذون �أخرى ،و�/أو تدعيم
قدرتها على ذلك

احرتام ومراعاة حق ال�شخ�ص يف
الدخول �إىل بلده (الفقرة  4من املادة
 12من العهد الدويل للحقوق املدنية
وال�سيا�سية)

وجود دالئل على تعيني ال�سلطة الوطنية
املخت�صة باال�ستجابة للطلبات وقدرتها
على ذلك ،بداللة عدد موظفي تلك
ال�سلطة و�ساعات عملهم ،مث ًال
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�أهداف الربوتوكول

الأهداف اخلا�صة
مقا�صد الأحكام

املتطلّبات الإطارية
املعايري الدنيا التخاذ الإجراءات

تدابري التنفيذ
املمار�سات الف�ضلى لتحقيق
التنفيذ الف ّعال

امل�ؤ�شرات العملياتية
لقيا�س التنفيذ وللم�ساعدة
على ر�صده على مدى الزمن

التعاون مع املنظمات الدولية
ذات ال�صلة يف تنفيذ الإعادة

(الفقرة  6من املادة  18من
بروتوكول تهريب املهاجرين)

�ضمان �أن يجري التعاون يف جمال
وم�شرف
الإعادة على نحو �شفّاف و�آمن ِّ
و�إن�ساين ،مبا يتوافق مع احلقوق
املهربني (الفقرة
الإن�سانية للمهاجرين َّ
 5من املادة  28من بروتوكول تهريب
املهاجرين)

النظر يف التعاون مع املنظمات الدولية
ذات ال�صلة يف تنفيذ الإعادة (الفقرة
 6من املادة  18من بروتوكول تهريب
املهاجرين)
�إ�شراك املنظمات الدولية املخت�صة
املهربني
يف عملية �إعادة املهاجرين َّ
�إىل البلدان التي يحملون جن�سيتها �أو
يتمتّعون بحق الإقامة الدائمة فيها

التعاون مع املنظمات الدولية واملنظمات وجود دالئل على التعاون مع املنظمات
غري احلكومية واجلمعيات الأهلية و�سائر الدولية واملنظمات غري احلكومية
واجلمعيات الأهلية و�سائر اجلهات ذات
اجلهات ذات ال�صلة يف تي�سري الإعادة
املهربني
ال�صلة يف تي�سري �إعادة املهاجرين َّ
تدعيم قنوات االت�صال بني احلكومات
�إعاد ًة �آمن ًة وم�ش ِّرف ًة و�إن�ساني ًة
واملنظمات الإقليمية والدولية ،من �أجل
دالئل على وجود توا�صل بني احلكومات
ر�صد تي�سري الإعادة ر�صد ًا منتظم ًا
واملنظمات الإقليمية والدولية لر�صد
وتنقيح النهوج املتّبعة يف ذلك
عمليات الإعادة وتنقيح النهوج املتّبعة فيها
�إبرام اتفاقات تعاون مع املنظمات
وجود اتفاقات تعاون ب�ش�أن الإعادة مع
الدولية ذات ال�صلة تتعلق ب�إعادة
املهربني ،و ُت�شدِّ د على تف�ضيل املنظمات الدولية ذات ال�صلة
املهاجرين َّ
الإعادة الطوعية
ت�شديد اتفاقات التعاون املربمة مع
التعاون مع املنظمات الدولية على ت�شجيع املنظمات الدولية على تف�ضيل العودة
توفري ظروف اقت�صادية منا�سبة لتي�سري الطوعية ،مما �أف�ضى �إىل تعاون مع
املنظمات الدولية ذات ال�صلة على تدعيم
�إعادة االندماج االجتماعي والثقافي
امل�ستدمي للمهاجرين العائدين يف البلدان الظروف التي يعاد �إليها املهاجرون
امله َّربون
التي تقبلهم
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اجلدول  -4التعاون (تابع)

املرفق الأول
بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،
املك ِّمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية،
مع �إ�شارات مرجعية �إىل �إطار العمل واملقدِّمة الواردة فيه
اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

�إنَّ الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول،

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
180 ،47

�إذ تعلن �أنَّ اتخاذ تدابري ف ّعالة 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 قرار اجلمعية العامة  212/54امل�ؤ َّرخ  22كانون الأول/دي�سمرب
 ،1999الذي ح َّثت فيه اجلمعية الدول الأع�ضاء ومنظومة الأمم املتحدة على
تعزيز التعاون الدويل يف جمال الهجرة الدولية والتنمية ،من �أجل معاجلة
الأ�سباب اجلذرية للهجرة ،وبخا�صة ما يت�صل منها بالفقر ،وعلى حتقيق �أق�صى
حد من فوائد الهجرة الدولية ملن يعنيهم الأمر ،و�شجعت الآليات الأقاليمية
والإقليمية ودون الإقليمية على اال�ستمرار ،ح�سب االقت�ضاء ،يف معاجلة م�س�ألة
الهجرة والتنمية،
واقتناعا منها ب�ضرورة معاملة املهاجرين معاملة �إن�سانية وحماية حقوقهم
الإن�سانية حماية تامة،
و�إذ ت�ضع يف اعتبارها �أنه ،على الرغم من الأعمال التي ا�ضطلعت بها حمافل
دولية �أخرى ،ال يوجد �صك �شامل يت�صدى جلميع جوانب تهريب املهاجرين
و�سائر امل�سائل ذات ال�صلة،
و�إذ يقلقها االزدياد الكبري يف �أن�شطة اجلماعات الإجرامية َّ
املنظمة يف جمال
تهريب املهاجرين و�سائر الأن�شطة الإجرامية ذات ال�صلة املبينة يف هذا
الربوتوكول ،التي تُلحق �ضررا عظيما بالدول املعنية ،و�إذ يقلقها �أي�ضا �أنَّ تهريب
يعر�ض للخطر حياة �أو �أمن املهاجرين
املهاجرين ميكن �أن ِّ
املعنيني،
و�إذ ت�شري �إىل قرار اجلمعية العامة  111/53امل�ؤ ّرخ  9كانون الأول/دي�سمرب
 ،1998الذي قررت فيه اجلمعية �إن�شاء جلنة حكومية دولية مفتوحة باب الع�ضوية
خم�ص�صة لغر�ض و�ضع اتفاقية دولية �شاملة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
الوطنية ،ولبحث القيام بو�ضع �صكوك دولية منها �صك يتناول تهريب املهاجرين
ونقلهم ب�صورة غري م�شروعة ،مبا يف ذلك عن طريق البحر،
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اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

واقتناعا منها ب�أنَّ تكميل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
الوطنية ب�صك دويل ملكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،
�سيكون مفيدا يف منع تلك اجلرمية ومكافحتها،
قد اتفقت على ما يلي:

�أوال�  -أحكام عامة
املادة 1
َّ
العالقة باتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
عرب الوطنية

يكمل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب
 -1هذا 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.
 -3تعترب الأفعال املج َّرمة وفقا للمادة  6من هذا الربوتوكول �أفعاال جم َّرمة وفقا
لالتفاقية.

املادة 2
بيان الأغرا�ض

الوقاية�-1 :ألف؛
التعاون�-1 :ألف
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�أغرا�ض هذا الربوتوكول هي منع ومكافحة تهريب املهاجرين ،وكذلك تعزيز التعاون
املهربني.
بني الدول الأطراف حتقيقا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق املهاجرين َّ

املادة 3
امل�صطلحات امل�ستخدمة
لأغرا�ض هذا الربوتوكول:
(�أ)   ُ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؛
(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�صد بتعبري "وثيقة ال�سفر �أو الهوية املزورة" � ُّأي وثيقة �سفر �أو
هوية:
‘	’1تكون قد ز ِّورت �أو ح ِّورت حتويرا 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 تكون قد �أُ�صدرت بطريقة غري �سليمة �أو ُح�صل عليها
باالحتيال �أو الف�ساد �أو الإكراه �أو ب�أية طريقة غري م�شروعة
�أخرى؛
‘�	’3أو ي�ستخدمها �شخ�ص غري �صاحبها ال�شرعي؛

املالحقة الق�ضائية:
-1جيم
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املرفقات

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

(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 من ال�سفن التي متلكها �أو ت�شغلها �إحدى
احلكومات وال ت�ستعمل ،يف الوقت احلا�ضر� ،إال يف خدمة حكومية
غري جتارية.

املادة 4
نطاق االنطباق

احلماية:
�-1ألف

107 ،47

ينطبق هذا الربوتوكول ،با�ستثناء ما ُين�ص عليه خالفا لذلك ،على منع الأفعال
املجرمة وفقا للمادة  6من هذا الربوتوكول والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها،
حيثما تكون تلك اجلرائم ذات طابع عرب وطني وتكون �ضالعة فيها جماعة
�إجرامية َّ
منظمة ،وكذلك على حماية حقوق الأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لتلك
اجلرائم.

املادة 5
م�س�ؤولية املهاجرين اجلنائية

املالحقة الق�ضائية:
�-5ألف

155 ،86

ال ي�صبح املهاجرون عر�ضة للمالحقة اجلنائية مبقت�ضى هذا الربوتوكول ،نظرا
لكونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
املالحقة الق�ضائية:
املادة 6
�-1ألف-1 ،باء،
التجرمي
-1دال؛ �-2ألف ،دال
 -1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي وهاء؛ �-3ألف ،دال
وهاء؛ �-4ألف وجيم؛
الأفعال التالية يف حال ارتكابها عمدا ومن �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري �-5ألف ،وباء؛
مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى:
-16جيم ودال

(�أ) تهريب املهاجرين؛
(ب) القيام ،بغر�ض ت�سهيل تهريب املهاجرين ،مبا يلي:
‘�	’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.
 -2تعتمد �أي�ضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى
لتجرمي:
(�أ)  ال�شروع يف ارتكاب جرم من الأفعال 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؛

،47 ،13 ،11 ،10
152 ،103

125

126

�إطار العمل الدويل

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

(ج) تنظيم �أو توجيه �أ�شخا�ص �آخرين الرتكاب جرم من الأفعال
املجرمة وفقا للفقرة  1من هذه املادة.
 -3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى العتبار
� ِّأي ظروف :ظروفا م�شدِّ دة للعقوبة يف الأفعال املجرمة وفقا للفقرة �( 1أ) و(ب)
‘ ’1و(ج) من هذه املادة ،وكذلك ،رهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين،
يف الأفعال املجرمة وفقا للفقرة ( 2ب) و(ج) من هذه املادة.
(�أ)
تعر�ض للخطر ،حياة �أو �سالمة
رجح �أن ِّ
ِّ
 تعر�ض للخطر� ،أو ُي َّ
املهاجرين املعنيني؛
(ب) ت�ستتبع معاملة �أولئك املهاجرين معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا يف
ذلك لغر�ض ا�ستغاللهم،
 -4لي�س يف هذا الربوتوكول ما مينع � َّأي دولة طرف من اتخاذ تدابري �ضد � ِّأي
�شخ�ص يع ّد �سلوكه جرما مبقت�ضى قانونها الداخلي.

ثانيا-

تهريب املهاجرين عن طريق البحر

املادة 7
التعاون

تتعاون الدول الأطراف �إىل �أق�صى حد ممكن ،على منع وقمع تهريب املهاجرين
عن طريق البحر ،وفقا لأحكام قانون البحار الدويل.

التعاون:
�(13أ)�-ألف ،باء
ودال
املنع�(2 :أ)-دال

احلماية:
املادة 8
�(11أ)�-ألف وجيم؛
تدابري مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر
-12باء وجيم
 -1يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها �أ�سباب معقولة لال�شتباه يف �أنَّ �إحدى املنع:
ال�سفن التي ترفع َع َلمها �أو َّتدعي �أنها َّ
م�سجلة لديها� ،أو ال جن�سية لها� ،أو حتمل يف �(13أ)�-ألف وجيم؛
الواقع جن�سية الدولة الطرف املعنية ،مع �أنها ترفع َع َلما �أجنبيا �أو ترف�ض �إظهار (13ب)-جيم ودال

� ِّأي َع َلم� ،ضالعة يف تهريب مهاجرين عن طريق البحر� ،أن تطلب م�ساعدة دول
�أطراف �أخرى لقمع ا�ستعمال ال�سفينة يف ذلك الغر�ض .وتبادر الدول الأطراف
التي ُيطلب �إليها ذلك �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 وفقا للقانون الدويل وترفع َع َلم دولة طرف
�أخرى �أو حتمل عالمات ت�سجيل خا�صة بتلك 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) 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�ضائع ،ح�سبما ت�أذن به دولة ال َع َلم� ،إذا وجد دليل يثبت
�أنَّ ال�سفينة تعمل يف تهريب املهاجرين عن طريق البحر.
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املرفقات

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

 -3تبلغ الدولة الطرف التي تتَّخذ � َّأي تدبري وفقا للفقرة  2من هذه املادة دولة
ال َع َلم املعنية على وجه ال�سرعة بنتائج ذلك التدبري.
 -4ت�ستجيب الدولة الطرف دون �إبطاء ل ِّأي 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
قدم وفقا للفقرة  2من هذه املادة.
ذلك ،و�أن ت�ستجيب ل ِّأي طلب ا�ستئذان ُي َّ
 -5يجوز لدولة ال َع َلم ،ات�ساقا مع املادة  7من هذا الربوتوكول� ،أن جتعل �إ�صدار
الإذن ال�صادر عنها مرهونا ب�شروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة ،مبا فيها
ال�شروط املتعلقة بامل�س�ؤولية ومدى ما �سيتخذ من تدابري فعلية .وال تتخذ الدولة
الطرف � َّأي تدابري �إ�ضافية دون �إذن �صريح من دولة ال َع َلم ،با�ستثناء التدابري
ال�ضرورية لإزالة خطر و�شيك على حياة الأ�شخا�ص �أو التدابري املنبثقة من
اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف تت�صل باملو�ضوع.
 -6تعني كل دولة طرف �سلطة �أو ،عند ال�ضرورة� ،سلطات تتلقى طلبات امل�ساعدة
وطلبات ت�أكيد ت�سجيل ال�سفينة �أو حقها يف رفع علمها ،وطلبات اال�ستئذان باتخاذ
التدابري املنا�سبة ،وترد على تلك الطلبات .وتخطر جميع الدول الأطراف الأخرى
بذلك التعيني ،عن طريق الأمني العام ،يف غ�ضون �شهر واحد من تاريخ التعيني.
�  -7إذا توافرت للدولة الطرف �أ�سباب وجيهـة لال�شتبـاه يف �أنَّ �إحدى ال�سفـن
�ضالعة يف تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،وال حتمل �أية جن�سية �أو رمبا ُجعلـت
�شبيهة ب�سفينة لي�س لها جن�سية ،جاز لها �أن تعتلي تلك ال�سفينة وتفت�شها .و�إذا ُعرث
على دليل ي�ؤكد اال�شتباه ،تتخذ الدولة الطرف التدابري املنا�سبة وفقا للقانونني
الداخلي والدويل ذوي ال�صلة.
احلماية:
املادة 9
�-12ألف ،باء وجيم
�شروط وقائية
املنع2 :
 -1عندما تتَّخذ �إحدى الدول الأطراف تدابري �ضد �سفينة ما ،وفقا للمادة  8من (�أ)-باء؛ (2ب)-
باء ،جيم ودال
هذا الربوتوكول ،حتر�ص تلك الدولة الطرف على:
التعاون:
(�أ)  �أن تكفل �سالمة الأ�شخا�ص املوجودين على متنها ومعاملتهم
�(13أ)�-ألف

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 � ِّأي دولة �أخرى ذات م�صلحة؛
(د) �أن تكفل ،يف حدود الإمكانيات املتاحة� ،أن يكون � ُّأي تدبري ُيتَّخذ
ب�ش�أن ال�سفينة �سليما من الناحية البيئية.
 -2عندما يثبت �أنَّ �أ�سباب التدابري املتخذة عمال باملادة  8من هذا الربوتوكول
قائمة على غري �أ�سا�س ،تعو�ض ال�سفينة عن � ِّأي خ�سارة �أو �ضرر قد يكون حلق بها،
�شريطة �أال تكون ال�سفينة قد ارتكبت � َّأي فعل ي�س ِّوغ التدابري املتَّخذة.
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�إطار العمل الدويل

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

 -3يف � ِّأي تدبري ُيتَّخذ �أو ُيعتمد �أو ُينفَّذ وفقا لهذا الف�صل ،يوىل االعتبار الواجب
ل�ضرورة عدم الإخالل �أو امل�سا�س:
(�أ) بحقوق الدول ال�ساحلية والتزاماتها ممار�ستها لواليتها الق�ضائية
وفقا لقانون البحار الدويل؛
(ب) �أو ب�صالحية دولة ال َع َلم يف ممار�سة الوالية الق�ضائية 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 طائرات ع�سكرية �أو �سفن �أو طائرات �أخرى حتمل عالمات وا�ضحة
وي�سهل تبني كونها يف خدمة حكومية و�أنها خم ّولة بذلك.

ثالثا-
املادة 10
املعلومات

املنع والتعاون والتدابري الأخرى

 -1دون م�سا�س باملادتني  27و 28من االتفاقية ،وحتقيقا لأهداف هذا
الربوتوكول ،حتر�ص الدول الأطراف ،وبخا�صة تلك التي لها حدود م�شرتكة �أو
التي تقع على الدروب التي يه ّرب عربها املهاجرون ،على �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) هوية 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) �صحة وثائق ال�سفر ال�صادرة عن الدولة الطرف و�سالمتها من
حيث ال�شكل ،وكذلك �سرقة مناذج وثائق �سفر �أو هوية �أو ما يت�صل
بذلك من �إ�ساءة ا�ستعمالها؛
(د) و�سائل و�أ�ساليب �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.

التعاون:
�-9ألف ،جيم ودال

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

املرفقات

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

 -2متتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات ل ِّأي طلب من الدولة الطرف التي
�أر�سلت تلك املعلومات ي�ضع قيودا على ا�ستعمالها.
املنع:
املادة 11
�-3ألف وباء؛ �(4أ)-
التدابري احلدودية
�ألف ،باء وجيم؛
 -1دون الإخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حركة النا�س ،تعزز الدول (4ب)-باء
التعاون:
الأطراف ال�ضوابط احلدودية �إىل �أق�صى حد ممكن ،بقدر ما يكون ذلك �ضروريا �-10ألف وجيم ودال
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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 املجرم 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�شغّل � ِّأي 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 املبينّ 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 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 12
�أمن ومراقبة الوثائق
تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابري ،يف حـدود الإمكانيات املتاحـة،
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.

املنع:
�(5أ)�-ألف وباء؛
(5ب)-باء
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املادة 13
�شرعية الوثائق و�صالحيتها

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

املنع:
�-6ألف-جيم

171

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 املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول.
احلماية-3 :دال؛
املادة 14
�(9أ)-دال
التدريب والتعاون التقني
املنع�-7 :ألف ،جيم
املتخ�ص�ص ملوظفي الهجرة وغريه من ودال؛ �-8ألف
 -1توفر الدول الأطراف �أو تعزِّ ز التدريـب
ِّ
التعاون:
املوظفني املخت�صني يف جمال منع ال�سلوك املبينّ يف املادة  6من هذا الربوتوكول �-11ألف؛ �-12ألف

ويف املعاملة الإن�سانية للمهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك ال�سلوك ،مع احرتام
حقوقهم كما هي مب ّينة يف هذا الربوتوكول.
 -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 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:
(�أ) تعزيز �أمن وثائق ال�سفر وحت�سني نوعيتها؛
(ب) التع ُّرف على وثائق ال�سفر �أو الهوية املز ّورة 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 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
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املادة 15
تدابري املنع الأخرى
 -1تتخذ كل دولة طرف تدابري ل�ضمان قيامها بتوفري �أو تعزيز برامج �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.
 -2وفقا للمادة  31من االتفاقية ،تتعاون الدول الأطراف يف ميدان الإعالم
بهدف احليلولة دون وقوع املهاجرين املحتملني �ضحايا للجماعات الإجرامية
َّ
املنظمة.
 -3تروج كل دولة طرف �أو تعزِّ ز ،ح�سب االقت�ضاء ،الربامج الإمنائية والتعاون
على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل ،مع مراعاة الواقع االجتماعي
االقت�صادي للهجرة ،و�إيالء اهتمام خا�ص للمناطق ال�ضعيفة اقت�صاديا
واجتماعيا ،من �أجل مكافحة الأ�سباب االجتماعية-االقت�صادية اجلذرية لتهريب
املهاجرين ،مثل الفقر والتخلف.

املادة 16
تدابري احلماية وامل�ساعدة
 -1لدى تنفيذ هذا الربوتوكول ،تتخذ كل دولة طرف ،مبا يت�سق مع التزاماتها
مبقت�ضى القانون الدويل ،كل التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك �سن الت�شريعات عند
االقت�ضاء ،ل�صون وحماية حقوق الأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لل�سلوك املبني
يف املادة  6من هذا الربوتوكول ،ح�سبما مينحهم �إياها القانون الدويل املنطبق،
وبخا�صة احلق يف احلياة واحلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة.
 -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.
 -3توفر 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 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 ،حيثما تنطبق ،مبا فيها ما يتعلق باطالع ال�شخ�ص املعني ،دون �إبطاء،
على الأحكام املتعلقة ب�إبالغ املوظفني القن�صليني واالت�صال بهم.

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

املنع:
�(9أ)�-ألف وباء؛
�(10أ)�-ألف وجيم
التعاون:
�-14ألف وجيم؛
�-15ألف وجيم
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،108 ،107 ،47
احلماية:
�-1ألف وباء؛ �-2ألف ،117 ،115 ،113
وباء؛ �-4ألف وباء؛ ،152 ،129 ،125
158
�-5ألف ،باء ،دال
وهاء؛ �(6أ)�-ألف،
جيم ودال؛ (6ب)-
باء وجيم؛ �(7أ)-
�ألف وباء وجيم؛
�(8أ)�-ألف وجيم؛
(8ب)-باء ،جيم
ودال؛ (8ج)-باء؛
�-16ألف وباء
املنع-1 :باء
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اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

املادة 17
االتفاقات والرتتيبات

التعاون:
�-16ألف-دال

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.

املادة 18
�إعادة املهاجرين امله َّربني
تي�سر وتقبل ،دون �إبطاء ال م�س ِّوغ له �أو غري
 -1توافق كل دولة طرف على �أن ِّ
معقول� ،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.
 -2تنظر كل دولة طرف يف �إمكانية تي�سري وقبول �إعادة � ِّ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 املبني يف املادة  6من هذا الربوتوكول من رعاياها �أو يتمتع بحق
الإقامة الدائمة يف �إقليمها.
 -4تي�سريا لإعادة ال�شخ�ص الذي يكون هدفا لل�سلوك املبني يف املادة 6
من هذا الربوتوكول ولي�ست لديه وثائق �صحيحة ،توافق الدولة الطرف التي
يكون ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �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 � َّ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  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 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.

التعاون:
�-17ألف وباء؛ -18
�ألف وجيم؛ �-19ألف
وجيم؛ �-20ألف-
جيم

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

املرفقات

اجلزء الثاين-
�إطار العمل
(اجلدول والباب)

اجلزء الأول-
مق ّدمة �إطار العمل
(رقم الفقرة)

  -8ال تخل هذه املادة بااللتزامات املربمة يف �إطار � ِّأي معاهدة �أخرى منطبقة،
ثنائية �أو متعددة الأطراف� ،أو � ِّأي اتفاق �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.

رابعا�	-أحكام ختامية
املادة 19
�شرط وقاية

 -1لي�س يف هذا الربوتوكول ما مي�س ب�سائر احلقوق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات
للدول 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.
ُف�سر وتط َّبق التدابري املب ّينة يف هذا الربوتوكول على نحو ال ينطوي على
 -2ت َّ
متييز جتاه الأ�شخا�ص ب�سبب كونهم هدفا ل�سلوك مبينّ يف املادة  6من هذا
الربوتوكول .ويكون تف�سري وتطبيق تلك التدابري مت�سقا مع مبادئ عدم التمييز
املعرتف بها دوليا.

املالحقة الق�ضائية:
-3باء ودال؛
-14جيم؛ -16باء
احلماية-1 :باء
وجيم؛ -2باء؛
�-3ألف-دال؛
-5دال؛ �(6أ)-جيم؛
(6ب)-جيم؛
�(8أ)�-ألف وباء؛
(8ب)-باء وجيم؛
�(9أ)-جيم؛ (9ب)-
باء؛ �-10ألف-جيم؛
-12باء وجيم؛
�(13أ)�-ألف-جيم؛
(13ب)-باء؛
-14باء
املنع-1 :باء؛ �(2أ)-
دال؛ (2ب)-باء؛
(4ب)-باء وجيم:
(9ب)-جيم
التعاون-1 :جيم؛
-5باء؛ -10جيم؛
-12جيم

،109 ،52 ،51 ،47
145 ،129

املادة 20
ت�سوية النـزاعات

 -1ت�سعى الدول الأطراف �إىل ت�سوية النزاعات املتعلقة بتف�سري �أو تطبيق هذا الربوتوكول من خالل التفاو�ض.
ُ -2يع َر�ض � ُّأي نزاع ين�ش�أ بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري �أو تطبيق هذا الربوتوكولّ ،
وتتعذر ت�سويته عن
طريق التفاو�ض يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،على التحكيم ،بناء على طلب �إحدى تلك الدول الأطراف .و�إذا مل تتمكن تلك
الدول الأطراف ،بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ طلب التحكيم ،من االتفاق على تنظيم التحكيم ،جاز ل ٍّأي من تلك الدول الأطراف �أن
حتيل النزاع �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 قبوله �أو �إقراره �أو االن�ضمام �إليه� ،أنها ال
تعترب 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.
يوجه �إىل
 -4يجوز ل ِّأي دولة طرف تبدي حتفظا وفقا للفقرة  3من هذه املادة �أن ت�سحب ذلك التحفظ يف � ِّأي وقت ب�إ�شعار ّ
الأمني العام للأمم املتحدة.

املادة 21
التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام

ُ -1يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول �أمام جميع الدول من � 12إىل  15كانون الأول /دي�سمرب  2000يف بالريمو� ،إيطاليا،
ثم يف مقر الأمم املتحدة بنيويورك حتى  12كانون الأول/دي�سمرب .2002
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ُ -2يفتح باب التوقيع على هذا الربوتوكول �أي�ضا �أمام املنظمات الإقليمية للتكامل االقت�صادي� ،شريطة �أن تكون دولة واحدة
على الأقل من الدول الأع�ضاء يف تلك َّ
املنظمة قد و ّقعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة  1من هذه املادة.
 -3يخ�ضع هذا الربوتوكول للت�صديق �أو القبول �أو الإقرار .وتودع �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار لدى الأمني العام
للأمم املتحدة .ويجوز ل ِّأي َّ
منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي �أن تودع �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها �إذا كانت قد
فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء فيها .وتعلن تلك َّ
املنظمة يف �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها نطاق
اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل التي يحكمها هذا الربوتوكول .وتبلغ �أي�ضا تلك َّ
املنظمة الوديع ب� ِّأي تعديل ذي �صلة يف نطاق
اخت�صا�صها.
 -4يفتح باب االن�ضمام �إىل هذا الربوتوكول ل ِّأي دولة �أو � ِّأي َّ
منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي تكون دولة واحدة على الأقل
من الدول الأع�ضاء فيها طرفا يف هذا الربوتوكول .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 يحكمها هذا الربوتوكول .وتبلغ �أي�ضا
تلك َّ
املنظمة الوديع ب� ِّأي تعديل ذي �صلة يف نطاق اخت�صا�صها.

املادة 22
بدء النفاذ
 -1يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع ال�صك الأربعني من �صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو
االن�ضمام ،على �أال يبد�أ نفاذه قبل بدء نفاذ االتفاقية .ولأغرا�ض هذه الفقرة ،ال ُيعترب � ُّأي �صك تودعه َّ
منظمة �إقليمية للتكامل
االقت�صادي �صكا �إ�ضافيا �إىل ال�صكوك التي �أودعتها الدول الأع�ضاء يف تلك َّ
املنظمة.
 -2يبد�أ نفاذ هذا الربوتوكول ،بالن�سبة لكل دولة �أو َّ
منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي ت�ص ّدق على 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 ذلك ال�صك ذا ال�صلة� ،أو يف تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول عمال بالفقـرة  1من هذه املادة� ،أيهما كان الالحق.

املادة 23
التعديل
 -1بعد انق�ضاء خم�س �سنوات على بدء نفاذ هذا الربوتوكول ،يجوز للدولة الطرف يف الربوتوكول �أن تقرتح تعديال له ،و�أن
تقدم ذلك االقرتاح �إىل الأمني العام للأمم املتحدة ،الذي يقوم بناء عليه ب�إبالغ الدول الأطراف وم�ؤمتر الأطراف يف االتفاقية
بالتعديل املقرتح بغر�ض النظر يف االقرتاح واتخاذ قرار ب�ش�أنه .وتبذل الدول الأطراف يف هذا الربوتوكول ،املجتمعة يف م�ؤمتر
للتو�صل �إىل توافق يف الآراء ب�ش�أن كل تعديل ،و�إذا ما ا�ستنفدت كل اجلهود الرامية �إىل حتقيق توافق
الأطراف ،ق�صارى جهدها ّ
الآراء دون �أن يت�سنى التو�صل �إىل اتفاق ،ي�شرتط العتماد التعديل ،كملج�أ �أخري ،توافر �أغلبية ثلثي �أ�صوات الدول الأطراف يف
هذا الربوتوكول احلا�ضرة وامل�ص ِّوتة يف اجتماع م�ؤمتر الأطراف.
 -2متار�س املنظمات الإقليمية للتكامل االقت�صادي ،يف امل�سائل التي تندرج �ضمن نطاق اخت�صا�صها ،حقها يف الت�صويت
يف �إطار هذه املادة ب�إدالئها بعدد من الأ�صوات م�ساو لعدد الدول الأع�ضاء فيها الأطراف يف هذا الربوتوكول .وال يجوز لتلك
املنظمات �أن متار�س حقها يف الت�صويت �إذا مار�ست الدول الأع�ضاء فيها ذلك احلق ،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.
 -4يبد�أ نفاذ � ِّأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة  1من هذه املادة ،فيما يتعلق ب� ِّأي دولة طرف ،بعد ت�سعني يوما من تاريخ �إيداع تلك
الدولة الطرف لدى الأمني 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
�صدقت �أو وافقت عليها �أو �أقرتها.
ملزمة ب�أحكام هذا الربوتوكول وب� ِّأي تعديالت �سابقة تكون قد َّ
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املادة 24
االن�سحاب

 -1يجوز للدولة الطرف �أن تن�سحب من هذا الربوتوكول بتوجيه �إ�شعار كتابي �إىل الأمني العام للأمم املتحدة .وي�صبح هذا
االن�سحاب نافذا بعد �سنة واحدة من تاريخ ا�ستالم الأمني العام ذلك الإ�شعار.
  -2ال تعود � ُّأي َّ
منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي طرفا يف هذا الربوتوكول عندما تن�سحب منه جميع الدول الأع�ضاء فيها.

املادة 25
الوديع واللغات

 -1ي�س َّمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذا الربوتوكول.
 -2يو َدع �أ�صل هذا الربوتوكول ،الذي تت�ساوى ن�صو�صه الإ�سبانية والإنكليزية والرو�سية وال�صينية والعربية والفرن�سية يف
احلجية ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة.
ِّ
تقدم ،قام املف ّو�ضون املو ّقعون �أدناه ،املخ ّولون ذلك ح�سب الأ�صول من جانب حكوماتهم ،بالتوقيع على هذا الربوتوكول.
و�إثباتا ملا َّ
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http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside :�أو
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A.10.  رقم املبيع. دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه.الأمم املتحدة
.IV.7
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-basic-training-manual- :متاح يف املوقع
.on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html

َّ  الأدلة الت�شريعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية.
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت
.A.05.V.2  رقم املبيع.امللحقة بها
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20 :متاحة يف املوقع
.guides_Full%20version.pdf
 دليل الت�شريعات املتعلقة بالعنف �ضد. �شعبة النهو�ض باملر�أة، �إدارة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية،الأمم املتحدة
.A.10.IV.2  رقم املبيع.املر�أة
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.http://documents.un.org :متاح يف املوقع التايل

 خال�صة وافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية.مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدِّ رات واجلرمية
.2006 ، نيويورك.والعدالة اجلنائية
http://www.unodc.org/pdf/compendium/compendium_2006_ar.pdf :متاحة يف املوقع

http://www.unodc.org/unodc/ar/justice-and-prison-reform/compendium.html

املوجه �إىل �أوائل املتدخلني من موظفي �إنفاذ القانون ملواجهة حاالت االجتار
َّ " دليل "الإ�سعافات الأولية.

.2009 .بالب�شر

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/First_Aid_Arabic_:متاح على املوقع التايل
.FINAL.pdf

َّ  املمار�سات اجل ِّيدة ب�ش�أن حماية ال�شهود يف الإجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرائم.
، نيويورك.املنظمة

.2008
.http://www.unodc.org/documents/organized-crime/09-80619_ebook_A.pdf :متاحة يف املوقع
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.6 و5 و4  الف�صول.2010 ، نيويورك. قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين.
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_ :متاح يف املوقع
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. Mutual Legal Assistance Request Writer Tool (see www.unodc.org/mla/en/index.
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. Report: informal expert working group on mutual legal assistance casework best
.practice. Vienna, 2001
.Available from www.unodc.org/pdf/lap_mlaeg_report_final.pdf

 (انظر ب�صفة خا�صة الأدوات التالية.2010 ، نيويورك. جمموعة �أدوات ملكافحة تهريب املهاجرين.
)؛ �إر�شادات ب�ش�أن �إجراء عمليات تقييم لتدابري4  تقييم امل�شكلة وو�ضع اال�سرتاتيجيات (الأداة:يف جمموعة الأدوات
)؛ احلاجة �إىل التعاون على مكافحة تهريب8-4( )؛ �إعداد نهج للتدخل م�شرتك بني عدة هيئات4-4( الت�صدِّ ي الوطنية
)؛ امل�ساعدة القانونية6-6(  القائمة املرجعية:)؛ طلبات ت�سليم املجرمني5-6( )؛ ت�سليم املجرمني1-6( املهاجرين
)؛ �أفرقة التحقيق امل�شرتكة8-6(  القائمة املرجعية:)؛ طلبات احل�صول على امل�ساعدة القانونية املتبادلة7-6( املتبادلة
)؛ التعاون يف جمال13-6( )؛ التعاون ب�ش�أن وثائق ال�سفر ووثائق الهوية12-6( )؛ التعاون على مراقبة احلدود9-6(
)؛ �ضبط16-6( )؛ تبادل املعلومات15-6( )؛ التعاون على �إعادة املهاجرين امله َّربني14-6( التدريب وامل�ساعدة التقنية
)؛ جمع املعلومات اال�ستخبارية وتبادلها12-7( )؛ تدابري مراقبة احلدود8-7( املوجودات وم�صادرة عائدات اجلرمية
: متاحة يف املوقع التايل.))23-7( )؛ �إعادة املهاجرين امله َّربني15-7(
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_
to_Combat_Smuggling_of_Migrants_AR.pdf
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside :�أو

. Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants: Guidelines on International
.Cooperation. 2010
.Available from www.unodc.org/documents/southeasterneurope/Guidelines-English.pdf

 ال�صكوك القانونية والوثائق ذات ال�صلة-هاء
 ال�صكوك الدولية والإقليمية املتعلقة باجلرمية-1
Additional Protocol to the European Convention on Extradition
Council of Europe, European Treaty Series, No. 86
.Available from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/086.htm
Commonwealth, International Cooperation in the Administration of Criminal Justice, Extradition
and Rendition of Fugitive Offenders
.Available from www.thecommonwealth.org/Internal/38061/documents/
Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on simplified
extradition procedure between the Member States of the European Union
Official Journal of the European Communities, C 078, 30 March 1995
Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41995A0330(01):
.EN:HTML
Convention on the Transfer of Sentenced Persons
Council of Europe, European Treaty Series, No. 112
.Available from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/112.htm
Council of the European Union framework decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the
European arrest warrant and the surrender procedures between Member States, Official
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Journal of the European Communities, L 190, 18 July 2002 Available from http://eur-lex.europa.eu/
.LexUriServ/site/en/oj/2002/l_190/l_19020020718en00010018.pdf

.�إعالن املبادئ الأ�سا�سية للعدالة ب�ش�أن �ضحايا اجلرمية وا�ستغالل ال�سلطة
. املرفق،34/40 قرار اجلمعية العامة
.http://www.un.org/arabic/documents/gares.htm متاح يف املوقع
Directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of
18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of
illegally staying third-country nationals
Official Journal of the European Union, L 168, 30 June 2009
Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032
.:EN:PDF
Economic Community of West African States Convention on Extradition

.Available from http://168.96.200.17/ar/libros/iss/pdfs/ecowas/4ConExtradition.pdf
European Convention on Extradition
Council of Europe, European Treaty Series, No. 24
.Available from http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/024.htm
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, 16 July 2002, section II.G. Penalties
Available from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:142:0023:0036
.:EN:PDF

 امل ِّكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية،بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو
َّ
: متاح يف املوقع التايل.39574  الرقم،2241  املجلد، جمموعة املعاهدات، الأمم املتحدة،املنظمة عرب الوطنية

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/
TOCebook-a.pdf

 امل ّكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية، وبخا�صة الن�ساء والأطفال،بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص

َّ
http:// : متاح يف املوقع التايل.39574  الرقم،2237  املجلد، جمموعة املعاهدات، الأمم املتحدة،املنظمة عرب الوطنية
.www.unodc.org/documents/ treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf
 متاح.38544  الرقم،2187  املجلد، جمموعة املعاهدات، الأمم املتحدة،نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية
http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf :يف املوقع التايل
Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition
Council of Europe, European Treaty Series, No. 98
.Available from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/098.htm

.اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
.42146  الرقم،2349  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08- :متاحة يف املوقع
.50024_A.pdf
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َّ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها
.39574  الرقم،2225  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20 :متاحة يف املوقع
.Convention/TOCebook-a.pdf
 �صكوك حقوق الإن�سان والوثائق ذات ال�صلة-2
امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب
26363  الرقم،1520  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
.http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html :متاح يف املوقع
African Commission on Human and Peoples’ Rights, rules of procedure
.Available from www.hrcr.org/docs/African_Commission/afrcommrules.html
American Convention on Human Rights
United Nations, Treaty Series, vol. 1144, No. 17955
Available from http://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201144/volume-1144-i-17955.other.pdf
American Declaration of the Rights and Duties of Man
.Available from www.hrcr.org/docs/OAS_Declaration/oasrights.html

امليثاق العربي حلقوق الإن�سان

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a003-2.html :متاح يف املوقع

 ب�ش�أن حقوق الإن�سان للمهاجرين (انظر الوثائق2005 �أبريل/ ني�سان19  امل�ؤ َّرخ47/2005 قرار جلنة حقوق الإن�سان
 الف�صل،)Corr.2 وCorr.1 وE/2005/23(  والت�صويبان3  امللحق رقم،2005 ،الر�سمية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
: الباب �ألف) متاح يف املوقع،الثاين

http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/161/03/pdf/G0516103.pdf?OpenElement

اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
24841  الرقم،1465  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
http://untreaty.un.org/cod/avl/pdf/ha/catcidtp/catcidtp_a.pdf :متاحة يف املوقع
http://legal.un.org/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html :�أو
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة
20378  الرقم،1249  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N80/018/56/IMG/N8001856. :متاحة يف املوقع

pdf?OpenElement
http://legal.un.org/avl/ha/cedaw/cedaw.html :�أو

اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
 املرفق الأول،106/61 قرار اجلمعية العامة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/500/77/PDF/N0650077. :متاحة يف املوقع
.pdf?OpenElement
�إعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد املر�أة

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N94/095/03/ : متاح يف املوقع104/48 قرار اجلمعية العامة
.PDF/N9409503.pdf?OpenElement
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European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment
Council of Europe, European Treaty Series, No. 126

.Available from www.hrcr.org/docs/Eur_Conv_Torture/eurotort.html
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Council of Europe, European Treaty Series, No. 5
.Available from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
European Convention on the Legal Status of Migrant Workers
Council of Europe, European Treaty Series, No. 93
.Available from http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/093.htm

: متاح يف املوقع.2004 دي�سمرب/ كانون الأول20  اعتمدته يف، ب�ش�أن حماية املهاجرين194/59 قرار اجلمعية العامة
.http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/487/ 88/PDF/N0448788.pdf?OpenElement
االتفاقية الدولية ب�ش�أن الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�صري
9464  الرقم،660  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
www.hrcr.org/docs/CERD/cerd.html :متاح يف املوقع
http://legal.un.org/avl/ha/cerd/cerd.html :�أو
االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�سرهم
39481  الرقم،2220  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/560/31/IMG/NR056031. :متاحة يف املوقع
.pdf?OpenElement
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية
)21  �ألف (الدورة2200 قرار اجلمعية العامة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/792/65/IMG/NR079265. :متاح يف املوقع
.pdf?OpenElement
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية
)21  �ألف (الدورة2200 قرار اجلمعية العامة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/792/65/IMG/NR079265. :متاح يف املوقع
.pdf?OpenElement
الربوتوكول االختياري التفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
199/57 مرفق قرار اجلمعية العامة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/551/46/PDF/N0255146. :متاح يف املوقع
.pdf?OpenElement
Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African
Court on Human and Peoples’ Rights
.Available from www.achpr.org/english/_info/court_en.html
Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa
.Available from www.achpr.org/english/_info/women_en.html

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان
) �ألف (ثالثا217 قرار اجلمعية العامة
.http://www.un.org/ar/documents/udhr متاح يف املوقع
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 -3ال�صكوك اخلا�صة بالأطفال
اتفاقية ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام( 1973 ،االتفاقية رقم  ،)138منظمة العمل الدولية .متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
اتفاقية ب�شـ�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،االتفاقية رقم  ،)182منظمة
العمل الدولية .متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182
اتفاقية حقوق الطفل
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم 27531
متاحة يف املوقعhttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/02/IMG/NR054302. :
.pdf?OpenElement
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن ا�شرتاك الأطفال يف ال�صراعات امل�س ّلحة
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2173الرقم  .27531متاح يف املوقعhttp://daccess-dds-ny.un.org/ :
.doc/UNDOC/GEN/N00/625/65/PDF/N0062565.pdf?OpenElement
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واملواد الإباحية عن الأطفال .الأمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2171الرقم  .27531متاح يف املوقع التايلhttp://daccess-dds-ny.un.org/ :
.doc/UNDOC/GEN/N00/625/65/PDF/N0062565.pdf?OpenElement
تو�صية ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها (التو�صية رقم  ،)190منظمة العمل
الدولية .متاحة يف املوقع التايلwww.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R190 :
قواعد الأمم املتحدة ب�ش�أن حماية الأحداث املج ّردين من حريتهم
مرفق قرار اجلمعية العامة 113/45
متاحة يف املوقعhttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/559/86/IMG/NR055986. :

pdf?OpenElement
�أوhttp://www.un.org/arabic/documents/gares.htm :

�إعالن وبرنامج عمل فيينا ،الذي اعتمده امل�ؤمتر العاملي حلقوق الإن�سان
) ،CONF.157/24 (Part Iالف�صل الثالث
متاح يف املوقعhttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/853/44/IMG/G9385344. :
pdf?OpenElement
�أوhttp://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx :

 -4ال�صكوك اخلا�صة بقانون الهجرة
Association of Southeast Asian Nations Declaration on the Protection and Promotion of the Rights
of Migrant Workers
.Available from www.aseansec.org/19264.htm
Bangkok Declaration on Irregular Migration
A/C.2/54/2, annex
Available from www.baliprocess.net/files/ConferenceDocumentation/Bangkok%20Declaration%20
.on%20Irregular%20Migration%20sgd%20230499.pdf

املرفقات

�إعالن حقوق الإن�سان للأفراد الذين لي�سوا من مواطني البلد الذين يعي�شون فيه
مرفق قرار اجلمعية العامة 144/40
متاح يف املوقعhttp://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/473/31/IMG/NR047331. :
.pdf?OpenElement
�أو.http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/40/144 :
� -5صكوك َّ
منظمة العمل الدولية
اتفاقية ب�ش�أن الأهداف واملعايري الأ�سا�سية لل�سيا�سة االجتماعية( 1962 ،االتفاقية رقم  .)117متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C117
اتفاقية متعلقة بالعمل اجلربي �أو الإلزامي( 1930 ،االتفاقية رقم )29
متاحة يف املوقع التايل.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029 :
اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم( 1948 ،االتفاقية رقم  .)87متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087
اتفاقية ب�ش�أن العمال املهاجرين (مراجعة عام ( )1949االتفاقية رقم  .)97متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C097
اتفاقية الهجرة يف �أو�ضاع اعت�سافية وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص واملعاملة للعمال املهاجرين( 1975 ،االتفاقية رقم .)143
متاحة يف املوقع التايل.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143 :
اتفاقية ب�ش�أن احلد الأدنى ل�سن اال�ستخدام( 1973 ،االتفاقية رقم  .)138متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
اتفاقية ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى للأجور مع �إ�شارة خا�صة �إىل البلدان النامية( 1970 ،االتفاقية رقم  .)131متاحة يف
املوقع التايل.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131 :
اتفاقية ب�ش�أن وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة( 1997 ،االتفاقية رقم  .)181متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C181
اتفاقية �إلغاء العمل اجلربي( 1957 ،االتفاقية رقم  .)105متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
اتفاقية ب�ش�أن تطبيق مبادئ حق التنظيم واملفاو�ضة اجلماعية( 1949 ،االتفاقية رقم  .)98متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
اتفاقية ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،االتفاقية رقم  .)182متاحة يف
املوقع التايل.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182 :
اتفاقية ب�ش�أن حماية الأجور( 1949 ،االتفاقية رقم  .)95متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C095
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اتفاقية ب�ش�أن �إعادة البحارة �إىل �أوطانهم (منقَّحة)( 1987 ،االتفاقية رقم  .)166متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C166
تو�صية ب�ش�أن التعاون بني الدول يف جمال جلب وتوظيف وظروف عمل املهاجرين بق�صد العمل( 1939 ،التو�صية رقم
 .)62متاحة يف املوقع التايل.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R062 :
تو�صية ب�ش�أن التمييز يف اال�ستخدام واملهنة( 1958 ،التو�صية رقم  .)111متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R111
تو�صية ب�ش�أن العمال املهاجرين( 1975 ،التو�صية رقم  .)151متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R151
تو�صية ب�ش�أن العمال املهاجرين (مراجعة)( 1949 ،التو�صية رقم  .)86متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R086
تو�صية ب�ش�أن حتديد احلد الأدنى للأجور مع �إ�شارة خا�صة �إىل البلدان النامية( 1970 ،التو�صية رقم  .)135متاحة يف
املوقع التايل.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R135 :
تو�صية ب�ش�أن حماية العمال املهاجرين يف البلدان والأقاليم املتخلفة( 1955 ،التو�صية رقم  .)100متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R100
تو�صية ب�ش�أن �إعادة البحارة �إىل �أوطانهم( 1987 ،التو�صية رقم  .)174متاحة يف املوقع التايل:
.www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R174

� -6صكوك القانون الإن�ساين
اتفاقية جنيف لتح�سني حال اجلرحى واملر�ضى بالقوات امل�سلحة يف امليدان� 12 ،آب�/أغ�سط�س  ،1949الأمم املتحدة،
جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،75الرقم  .970متاحة يف املوقع التايلhttp://www.icrc.org/ara/resources/ :
.documents/misc/7umf63.htm
اتفاقية جنيف لتح�سني حال جرحى ومر�ضى وغرقى القوات امل�سلحة يف البحار� 12 ،آب�/أغ�سط�س  ،1949الأمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،75الرقم  .971متاحة يف املوقع التايلhttp://www.icrc.org/ara/resources/ :
.documents/misc/5nslh8.htm
اتفاقية جنيف ب�ش�أن معاملة �أ�سرى احلرب� 12 ،آب�/أغ�سط�س  ،1949الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد ،75
الرقم  .973متاحة يف املوقع التايل.http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b092.html :

اتفاقية جنيف ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص املدنيني يف وقت احلرب�12 ،آب�/أغ�سط�س  ،1949الأمم املتحدة ،جمموعة
املعاهدات ،املجلد  ،75الرقم  .972متاحة يف املوقع التايل:
.misc/5nsla8.htm

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/

املرفقات

الربوتوكول الإ�ضافي التفاقيات جنيف املربمة يف � 12آب�/أغ�سط�س  1949واملتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�س ّلحة
الدولية (الربوتوكول الأول)
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1125الرقم 17512
متاح يف املوقع.http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm :
الربوتوكول الإ�ضافي التفاقيات جنيف املربمة يف � 12آب�/أغ�سط�س  1949واملتعلق بحماية �ضحايا املنازعات امل�س ّلحة غري
الدولية (الربوتوكول الثاين)
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1125الرقم 17513
متاح يف املوقع.http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm :
الربوتوكول الإ�ضافي �إىل اتفاقيات جنيف امل�ؤرخة يف � ١٢آب�/أغ�سط�س  ١٩٤٩ب�ش�أن اعتماد �شارة مميزة �إ�ضافية
(الربوتوكول الثالث)
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2404الرقم 43425
متاح يف املوقعhttp://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/treaties-third-protocol- :
.emblem-081205.htm

 -7ال�صكوك املتعلقة بالالجئني وعدميي اجلن�سية
بروتوكول عام  1967اخلا�ص بو�ضع الالجئني
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،606الرقم 8791
متاح يف املوقع ال�شبكي http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf
.pdf?reldoc=y&docid=52ea20d64
Cartagena Declaration on Refugees

.Available from www.unhcr.org/basics/BASICS/45dc19084.pdf
Convention on the Reduction of Statelessness
United Nations, Treaty Series, vol. 989, No. 14458

.Available from www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39620.html
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،189الرقم 2545
متاحة يف املوقعhttp://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y& :
.amp;docid=4874c84b2
Convention relating to the Status of Stateless Persons
United Nations, Treaty Series, vol. 360, No. 5158

.Available from http://www2.ohchr.org/english/law/stateless.htm
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي حتكم اجلوانب املحددة مل�شكالت الالجئني يف �أفريقيا،1969 ،
الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1001الرقم .14691
متاحة يف املوقع التايل.http://www.refworld.org/docid/3ae6b36018.html :
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 ال�صكوك املتعلقة بالتنمية الدولية-8
�إعالن التق ّدم والإمناء يف امليدان االجتماعي
)24- (د2542 قرار اجلمعية العامة
.http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/2542%20%28XXIV%29 :متاح يف املوقع
�إعالن احلق يف التنمية
128/41 مرفق قرار اجلمعية العامة
.http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/41/128 :متاح يف املوقع
�إعالن الأمم املتحدة ب�ش�أن الألفية
) من الإعالن26 و25 و9  الفقرات، على الأخ�ص، (انظر2/55 قرار اجلمعية العامة
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/49/PDF/N0055949. متاح يف املوقع

pdf?OpenElement

.http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/2 :�أو
 قانون البحار الدويل-9

International Convention for the Safety of Life at Sea

.Available from www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx
International Convention on Maritime Search and Rescue

.Available from www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx
اتفاقية فيينا لقانون البحار
31363  الرقم،1833  املجلد، جمموعة املعاهدات،الأمم املتحدة
.http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf :متاحة يف املوقع
 اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية-10
: متاحة يف املوقع.8638  الرقم،596  املجلد، جمموعة املعاهدات، الأمم املتحدة،اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية

http://legal.un.org/avl/ha/vccr/vccr.html

.http://legal.un.org/avl/ha/vccr/vccr.html :�أو
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الفهر�س
فهر�س املوا�ضيع املتنا َولة يف �إطار العمل ومقدِّمته
اجلزء الثاين� -إطار العمل
(اجلدول والباب)
املالحقة الق�ضائية-16 :دال
االجتار بالأ�شخا�ص
احلماية�-14 :ألف؛ �-15ألف
التعاون�-16 :ألف؛ -17دال
االتفاقات �أو الرتتيبات� ،إبرام ...
احلماية�(8 :أ)�-ألف؛ (8ب)-جيم
اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ،التق ُّيد بـ ...
احلماية�-8 :ألف
االحتجاز ،االلتزامات الدولية يف حاالت ...
احلماية�-2 :ألف؛ (6ب)-جيم؛
االحتياجات اخلا�صة ،الأطفال
�(7أ)-باء؛ (8ج)-باء؛ (9ج)-باء؛
�-16ألف
املنع-1 :باء
احلماية�-2 :ألف؛ (6ب)-جيم؛
االحتياجات اخلا�صة ،الن�ساء
�(7أ)-باء؛ �(8أ)-جيم؛ (8ج)-جيم
املنع-1 :باء
املالحقة الق�ضائية�-14 :ألف
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة
املالحقة الق�ضائية�-14 :ألف
�أ�ساليب التح ّري اخلا�صة (امل�سترتة)
املالحقة الق�ضائية�-14 :ألف
�أ�ساليب التح ّري امل�سترتة
املالحقة الق�ضائية-14 :جيم ودال
�أ�ساليب التح ّري امل�سترتة (اخلا�صة)
الأ�سباب االقت�صادية-االجتماعية للتهريب ،معاجلة  ...املنع�(10 :أ)-باء؛ (10ب)-جيم
املنع�-10 :ألف
الأ�سباب اجلذرية ،معاجلة ...
التعاون�-15 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-6 :ألف
الأ�شخا�ص االعتباريون ،م�س�ؤولية ...
التعاون�-4 :ألف
الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ،نقل ...
احلماية�-2 :ألف؛ �(7أ)-باء؛
الأطفال
(7ب)-جيم ودال وهاء؛ (8ج)-باء؛
(9ج)-باء؛ (13ب)-باء؛ -14دال
وهاء؛ �-16ألف
املنع-1 :باء؛ �(10أ)-دال
احلماية�-16 :ألف
الأطفال الذين هم �شهود على جرائم
احلماية�-16 :ألف
الأطفال الذين هم �ضحايا جرائم
احلماية(13 :ب)-باء؛ -14باء؛
الأطفال الذين هم الجئون �أو طالبو جلوء
-15باء
احلماية(8 :ج)-دال؛ -16دال
الأطفال املف�صولون �أو غري املرا َفقني ،حمايتهم
وم�ساعدتهم
َ
احلماية(8 :ج)-دال؛ -16باء
الأطفال غري املرافقني �أو املف�صولون ،حمايتهم
وم�ساعدتهم
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اجلزء الأول -مقدِّ مة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
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الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلون عن ذويهم
الأطفال ،احتجاز ...
الأطفال ،احتياجات  ...اخلا�صة

الأطفال� ،إعادة ...
الأطفال ،حقوق ...
الأطفال ،حماية  ...وم�ساعدتهم
املهربني
�إعادة �إدماج املهاجرين َّ
املهربني
�إعادة املهاجرين َّ
الإعادة ق�سر ًا
الإعادة ،االمتثال لاللتزامات الدولية يف جمال ...
الإعادة ،ت�سهيل  ...وقبولها
�إعاقة �سري العدالة ،جترمي ...
االمتثال لاللتزامات الدولية يف حاالت االحتجاز
االمتثال لاللتزامات الدولية يف حاالت الإعادة
�إنفاذ القانون ،التعاون يف جمال ...
الإنقاذ يف عر�ض البحر
البحر ،الإنقاذ يف عر�ض ...
املهربني يف عر�ض
البحر ،حماية وم�ساعدة املهاجرين َّ
...
البحر ،منع تهريب املهاجرين عن طريق ...
تبادل املعلومات
جترمي اجلرائم الفرعية (ال�سليفة)
جترمي تهريب املهاجرين واجلرائم املت�صلة به
التح ّري والتحقيق

التحقيقات امل�شرتكة

اجلزء الثاين� -إطار العمل
(اجلدول والباب)
احلماية(8 :ج)-دال؛ -16دال
احلماية(8 :ج)-جيم
احلماية�-2 :ألف؛ (6ب)-جيم؛
�(7أ)-باء؛ (8ج)-باء؛ (9ج)-باء؛
�-16ألف
املنع-1 :باء

اجلزء الأول -مقدِّ مة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
159 ،158
128-126
159 ،158 ،128 ،108 ،105

احلماية�(9 :أ)�-ألف
احلماية�-1 :ألف
احلماية�-2 :ألف
املنع(10 :ب)-دال
احلماية-10 :دال وهاء
التعاون-17 :باء
احلماية�(9 :أ)�-ألف؛ (9ب)-باء؛
-12هاء
احلماية(9 :ب)-باء؛ -12جيم ودال؛
�(13أ)-هاء
احلماية�-8 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-12 :ألف
احلماية�-8 :ألف
احلماية�-9 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-8 :ألف
احلماية�(11 :أ)-جيم؛ (11ب)-جيم؛
-12دال
احلماية�(11 :أ)-جيم؛ (11ب)-جيم؛
-12دال
احلماية�-11 :ألف؛ �-12ألف

148
128-126 ،108 ،55
108 ،55
١٣٢

املنع�-2 :ألف
التعاون-5 :جيم؛ �-9ألف
املالحقة الق�ضائية-10 :هاء
املالحقة الق�ضائية�-4 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-1 :ألف؛ �-2ألف؛
�-3ألف؛ �-4ألف؛ �-5ألف
التعاون-3 :باء؛ -5هاء؛ �-6ألف؛
-9جيم
املنع(5 :ب)-هاء
احلماية-4 :هاء؛ -6هاء؛ �(7أ)-هاء
املالحقة الق�ضائية-1 :باء؛ -2هاء؛
-3هاء؛ -4هاء؛ -8باء ودال؛
-9هاء؛ -10هاء؛ -12هاء؛
�-13ألف؛ �-14ألف؛ -16باء
التعاون�-6 :ألف

٢٠٢ ،٢٠٠ ،١٩٩ ،١٢٩
١٤٩ ،١٤٧ ،١٣٦ ،١٣٣
١٣٤-١٢٩
٢٠٢
٩٧
128-122
134-129
١٨٩ ،١٦٠ ،٩٢ ،٤٢
١٤٢ ،١٤٠
١٤٢ ،١٤٠
١٤٤-١٣٧
١٦٧-١٦٢
٢٠٤ ،١٩٧ ،١٩١-١٩٠ ،١٨٣
91
89-84
،١٥٦ ،١٠٦ ،١٠٤ ،٩٩-٩٨ ،٨٩ ،٩٢
١٩٠ ،١٨٩

١٨٩

الفهر�س

التدابري الت�شريعية
التدابري احلدودية ،تدعيم ...
التدابري املتعلقة بالت�شريعات
تدابري مراقبة احلدود
التدريب وامل�ساعدة التقنية
التدريب ،التعاون يف جمال ...
ت�سليم املجرمني
الت�ص ّرف يف العائدات �أو املمتلكات
تعاون �أجهزة �إنفاذ القانون
التعاون الدويل الر�سمي
التعاون الر�سمي
التعاون يف التح ّريات والتحقيقات والعمليات
التعاون يف الت�صدِّ ي لتهريب املهاجرين عن طريق
البحر
املهربني
التعاون يف جمال �إعادة املهاجرين َّ
التعاون يف جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية
التعاون يف جمال املنع
التعاون فيما يتعلق بالتدابري احلدودية
تعاون مه ّربي املهاجرين ،تدابري تعزيز ...
التعاون/التن�سيق الوطني
التعاون ،امل�ساعدة التقنية
التعاون ،تدابري تعزيز
التعاون ،ت�شجيع ...
تعريف تهريب املهاجرين
التمكني من املكوث ،جترمي ...
تنظيم تهريب املهاجرين �أو اجلرائم املت�صلة به
تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،التعاون على
مواجهة ...
تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،منع ...
تهريب املهاجرين ،جترمي ...
تهريب املهاجرين ،تعريف ...
التوعية
التوعية ،التعاون يف جمال ...

اجلزء الثاين� -إطار العمل
(اجلدول والباب)
املالحقة الق�ضائية�-6 :ألف؛
�-7ألف؛ �-8ألف
املنع-3 :باء
املنع�-5 :ألف؛ �-6ألف
احلماية�-10 :ألف
املنع�-7 :ألف؛ �-8ألف
التعاون�-11 :ألف؛ �-12ألف
التعاون�-11 :ألف؛ �-12ألف
التعاون�-2 :ألف
التعاون�-8 :ألف
التعاون�-5 :ألف؛ -6دال وهاء؛ -9دال
وهاء
التعاون�-2 :ألف
التعاون�-2 :ألف؛ �-3ألف؛ �-4ألف
التعاون�-5 :ألف؛ �-6ألف؛
�-7ألف؛ �-8ألف
التعاون�-13 :ألف

التعاون�-17 :ألف؛ �-18ألف؛ �-19ألف
التعاون�-11 :ألف؛ �-12ألف
التعاون�-14 :ألف؛ �-15ألف؛
�-16ألف
التعاون�-10 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-8 :ألف
التعاون�-1 :ألف
التعاون�-11 :ألف؛ �-12ألف
املنع�-7 :ألف؛ �-8ألف
املالحقة الق�ضائية�-8 :ألف
التعاون-1 :باء؛ -5باء؛ -11باء؛ -12
باء؛ -13باء؛ -14باء؛
-15باء
املالحقة الق�ضائية�-1 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-3 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-4 :ألف
التعاون�-13 :ألف
املنع�-2 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-1 :ألف؛ �-2ألف؛
�-3ألف؛ �-4ألف؛ �-5ألف
املالحقة الق�ضائية�-1 :ألف
املنع�-4 :ألف؛ -9دال
التعاون-14 :دال

اجلزء الأول -مقدِّ مة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
١٦١ ،١٠٥ ،٩٢-٩٠

197 ،192 ،170-168
١٧١
197 ،170 ،160 ،135 ،40
١٧٦-١٧٢
١٩٤-١٩٣
188
189 ،160 ،92 ،42
 187و188
188 ،187
١٨٩
196 ،195
205-199
194-193
198 ،197
192
١٨٦-١٨٥
184
184
87
13 ،11 ،10
٩١
١٩٦-١٩٥
١٦٧-١٦٢
٨٩-٨٤
٨٧
179-177
197

163

164

�إطار العمل الدويل

اجلزاء

جماعة �إجرامية َّ
منظمة ،امل�شاركة يف ...
حجز املوجودات وعائدات اجلرمية وم�صادرتها
حق املهاجرين يف اال�ستماع �إليهم
احلق يف احلياة
احلق يف احلياة واحلق يف عدم اخل�ضوع للتعذيب
�أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو
الال�إن�سانية �أو املهينة
احلق يف احلياة� ،صون  ...وحمايته
احلق يف الرعاية ال�صحية
احلق يف عدم التع ّر�ض للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال
املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة
حقوق الإن�سان

املهربني الذين هم �أطفال
حماية املهاجرين َّ
املهربني الذين هم �ضحايا للجرائم
حماية املهاجرين َّ
(مبا فيها جرائم االجتار بالأ�شخا�ص) �أو �شهود عليها
املهربني الذين هم الجئون
حماية املهاجرين َّ
�أو طالبو جلوء
املهربني وم�ساعدتهم
حماية املهاجرين َّ
املهربني وم�ساعدتهم يف عر�ض البحر
حماية املهاجرين َّ
احلماية من العنف
حمالت التوعية العامة
الرعاية الطارئة
الرعاية الطبية امل�ستعجلة
ال�شروع يف ارتكاب جرم تهريب املهاجرين
�أو جرائم مت�صلة به
�شهود على اجلرمية ،حماية وم�ساعدة املهاجرين
املهربني الذين هم ...
َّ
�ضحايا اجلرمية �أو ال�شهود عليها الذين هم �أطفال
املهربني
�ضحايا اجلرمية ،حماية وم�ساعدة املهاجرين َّ
الذين هم ...

اجلزء الأول -مقدِّ مة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
١٠٣-١٠٠

اجلزء الثاين� -إطار العمل
(اجلدول والباب)
املالحقة الق�ضائية-3 :دال؛ -6جيم؛
�-15ألف؛ �-16ألف
احلماية-6 :دال وهاء؛ �(7أ)-هاء؛
(9ب)-دال وهاء؛ -15دال
املنع�(4 :أ)-جيم؛ (4ب)-جيم
املالحقة الق�ضائية�-9 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-13 :ألف
احلماية-2 :دال
احلماية�-4 :ألف؛ �-5ألف
احلماية�-4 :ألف؛ �-5ألف

٩٤ ،٩٣
١٨٩
١١٤-١١٣ ،١٠٧ ،٤٧
١١٤-١١٣

احلماية�-4 :ألف؛ �-5ألف
احلماية(7 :ب)-باء
احلماية�-4 :ألف؛ �-5ألف

١٢٠-١١٩
١١٤-١١٣

،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣١ ،٢٥ ،٢٢ ،١
املالحقة الق�ضائية-3 :باء؛ -5دال؛
-14جيم؛ -16جيم
،٦٨ ،٦٢ ،٥٨ ،٥٧ ،٥٥ ،٥٣ ،٥١-٤٥
احلماية-1 :باء؛ -3جيم؛ �(8أ)�-ألف ،١١٣ ،١1١-١٠٩ ،١٠٥ ،٩٩ ،٨٨
وجيم؛ (8ب)-باء وجيم؛ �(9أ)-جيم؛ ،١٣٦ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١١٩
(9ب)-باء؛ �-10ألف وباء؛ �(11أ)١٧٩ ،١٦٨ ،١٦١ ،١٤٨ ،١٤٦ ،١٤٠ -
هاء؛ -12باء وهاء
و٢٠٣ ،١٩٩ ،١٨٢ ،١٨٠
املنع-1 :باء؛ (2ب)-باء؛ -3دال
وهاء؛ (4ب)-دال وهاء؛ -7دال؛
�(10أ)-جيم
التعاون-4 :جيم؛ -5باء؛
-10جيم؛ -12جيم؛ �(13أ)-باء؛
-20باء
١٥٨ ،١٢٦
احلماية�-2 :ألف
١٥٧-١٥١
احلماية�-14 :ألف؛ �-15ألف
احلماية�-13 :ألف

١٥٠-١٤٥

١٠٨-١٠٤
احلماية�-1 :ألف؛ �-2ألف
١٤٤-١٣٧
احلماية�-11 :ألف؛ �-12ألف
١١٧-١١٥ ،١٠٧
احلماية�-6 :ألف
١٧٩-١٧٧
املنع�-9 :ألف
119 ،118
احلماية�-7 :ألف
١١٩
احلماية�( 7 :أ)-باء
املالحقة الق�ضائية�-4 :ألف ودال وهاء 91
احلماية�-14 :ألف؛ �-15ألف

١٥٧-١٥١

احلماية-14 :دال؛ -15دال
احلماية�-14 :ألف؛ �-15ألف

١٥٧-١٥١
١٥٧-١٥١

الفهر�س

طالبو جلوء ،الأطفال الذين هم ...
طالبي اللجوء ،حماية ...
الظروف امل�شدِّ دة للعقوبة
الظروف/العوامل املخ ِّففة للعقوبة
عدم الإعادة ق�سر ًا

املهربني
عدم التمييز �ضد املهاجرين َّ
املهربني
عدم جترمي املهاجرين َّ
العنف ،احلماية من ...
غ�سل الأموال
غ�سل عائدات تهريب املهاجرين
الف�ساد ،جترمي ...
الجئون وطالبو جلوء ،حماية وم�ساعدة املهاجرين
املهربني الذين هم ...
َّ
الالجئون ،حمايتهم
ما يلزم من تدابري ت�شريعية �أخرى
املجتمع املدين ،التعاون مع ...

مراقبة احلدود
مراقبة احلدود ،التعاون يف جمال ...
امل�ساعدة الأ�سا�سية ،تقدمي ...
امل�ساعدة اال�ست�شارية ،احلق يف ...
امل�ساعدة التقنية ،التعاون يف جمال ...
امل�ساعدة التقنية ،تقدمي ...
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
م�ساعدة املهاجرين املع َّر�ض ُة حياتهم للخطر
امل�ساهمة ك�شريك يف تهريب املهاجرين �أو اجلرائم
املت�صلة به
امل�ستندات ،التحقّق من م�شروعية  ...و�صحتها
امل�ستندات ،التدابري املتعلقة بـ ...
امل�ستندات� ،أمن  ...وال�سيطرة عليها
امل�شاركة يف جماعة �إجرامية َّ
منظمة

اجلزء الثاين� -إطار العمل
(اجلدول والباب)
احلماية(13 :ب)-باء؛ �-14ألف؛
�-15ألف
احلماية�-13 :ألف؛ �-14ألف؛ �-15ألف
املالحقة الق�ضائية�-16 :ألف
احلماية�(6 :أ)-هاء
املالحقة الق�ضائية-16 :هاء
احلماية-5 :جيم؛ �(13أ)-جيم وهاء؛
(13ب)-جيم
املنع(2 :ب)-دال
التعاون-17 :جيم
احلماية�-3 :ألف
املالحقة الق�ضائية-5 :دال
احلماية�-6 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-10 :ألف
املالحقة الق�ضائية-13 :باء
املالحقة الق�ضائية�-11 :ألف
احلماية�-13 :ألف

احلماية�-13 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-6 :ألف؛
�-7ألف؛ �-8ألف
احلماية-5 :دال وهاء؛ -7هاء؛
(8ب)-دال؛ -12دال وهاء
املنع-7 :دال وهاء؛ �(9أ)-دال؛
(10ب)-هاء
التعاون-1 :جيم؛ �-11ألف؛
�-12ألف؛ �-13ألف
املنع�-3 :ألف
التعاون�-10 :ألف
احلماية�(7 :أ)�-ألف
احلماية(8 :ب)-باء
التعاون�-11 :ألف؛ �-12ألف
احلماية�(7 :أ)�-ألف؛ �-14ألف
التعاون�-3 :ألف
احلماية-4 :باء؛ �-7ألف
املالحقة الق�ضائية�-4 :ألف
املنع�-6 :ألف
املنع�-5 :ألف؛ �-6ألف
املنع�-5 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-9 :ألف

اجلزء الأول -مقدِّ مة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
55

145
103
١٦٨ ،١٦٦ ،١٤٩-١٤٧ ،١٣٦ ،١٣٣

١١٢-١٠٩
٨٨ ،٨٦
١١٧-١١٥ ،١٠٧
٩٥ ،٩٣
٩٣
96 ،93
١٥٠-١٤٥
١٥٠-١٤٥
٩٢-٩٠
،193 ،186 ،173 ،79 ،68 ،66 ،47
205

،58 ،43-40 ،38 ،35 ،16 ،3
168 ،160 ،136-135
192
121-118
125 ،118
١٩٤-١٩٣
121-118
171
171
171
٩٤ ،٩٣

165

166

�إطار العمل الدويل

امل�صادرة
م�صادرة العائدات �أو املمتلكات
م�صادرة وحجز املوجودات وعائدات اجلرمية
امل�صادرة ،التعاون لأغرا�ض ...
معاجلة الأ�سباب اجلذرية
املنظمات الدولية ،التعاون مع ...
منع تهريب املهاجرين
منع تهريب املهاجرين عن طريق البحر
املهاجرون امله َّربون ،عدم جترميهم
مهربي املهاجرين ،تعاون ...
ِّ
الناقلون التجاريون
الن�ساء ،احتياجات  ...اخلا�صة
نظم الت�أ�شريات
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
نوع اجلن�س

الهجرة النظامية ،فر�ص ...
وثائق ال�سفر �أو الهوية

وثائق ال�سفر� ،إ�صدارها بغر�ض الإعادة
الوعي العام ،التعاون على زيادة ...
الوعي العام ،زيادة ...
الوالية الق�ضائية ،ت�أكيد ...

اجلزء الثاين� -إطار العمل
(اجلدول والباب)
املالحقة الق�ضائية�-13 :ألف
التعاون�-7 :ألف
املالحقة الق�ضائية-13 :جيم
املالحقة الق�ضائية�-13 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-13 :ألف
التعاون�-7 :ألف
املنع�-10 :ألف
التعاون�-15 :ألف
التعاون-20 :دال وهاء
املنع�-1 :ألف
املنع�-2 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-5 :ألف
املالحقة الق�ضائية�-8 :ألف
املنع�(4 :أ)�-ألف؛ �(9أ)-دال
املنع-1 :باء
احلماية�-2 :ألف؛ (6ب)-باء؛ �(7أ)-
باء؛ �(8أ)-جيم؛ (8ج)-جيم
التعاون�-4 :ألف
املنع�(10 :أ)-جيم
احلماية-2 :دال وهاء؛ (6ب)-دال
وهاء؛ �(7أ)-جيم؛ (8ج)-باء؛ -16
دال
املنع�(9 :أ)-هاء؛ (10ب)-هاء
املالحقة الق�ضائية�-2 :ألف وهاء
احلماية-16 :هاء
املنع�(4 :أ)-جيم؛ �(5أ)-باء؛ (5ب)-
باء؛ -6جيم؛ -7جيم
التعاون-9 :جيم؛ -17دال؛
-18دال؛ �-19ألف
التعاون-17 :دال؛ -18دال
املنع�(9 :أ)-باء
املنع�(9 :أ)-باء
التعاون�(13 :أ)-جيم
املنع�(2 :أ)-جيم
املالحقة الق�ضائية�-7 :ألف

اجلزء الأول -مقدِّ مة �إطار العمل
(رقم الفقرة)
189 ،99

189
189
189
182-180
٧٩ ،٦٦
١٦١-١٦٠
١٦٧-١٦٢
٨٨ ،٨٦
١٥٩-١٥٨ ،١٢٦ ،١٠٨ ،١٠٥
٤٣
١٨٨
،161 ،158 ،105 ،65 ،56-53 ،45
185 ،182 ،176
١٨٢ ،١٧٨ ،٤
١٧٣ ،١٣

٢٠٠ ،١٧١
٩٠
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