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مقدمة
ّ

()1

�ض َع مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية هذا القانون النموذجي ملكافحة
َو َ
تهريب املهاجرين و�أ�صدره ،وذلك ا�ستجاب ًة لطلب اجلمعية العامة �إىل الأمني العام �أن
يعمل على تعزيز جهود الدول الأع�ضاء وتقدمي امل�ساعدة �إليها �سعياً �إىل ان�ضمامها �إىل
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( )2والربوتوكوالت امللحقة بها
عد هذا القانون النموذجي على وجه اخل�صو�ص بغية تقدمي امل�ساعدة
وتنفيذها .وقد �أُ ّ
�إىل الدول يف تنفيذ الأحكام الواردة يف بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق
املكمل لتلك االتفاقية.
الرب والبحر واجلو،
ِّ
حد �سواء ملكتب الأمم
ومن �ش�أن هذا القانون النموذجي �أن يتيح الت�سهيل وامل�ساعدة على ّ
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ال ّتباع منهج نظامي يف توفري امل�ساعدة يف املجال
الت�رشيعي ،وكذلك ت�سهيل ا�ستعرا�ض وتعديل الت�رشيعات املوجودة حالياً واعتماد ت�رشيعات
م�صمم ب�صيغة ميكن تكييفها وفقاً الحتياجات كل دولة،
جديدة من جانب الدول .وهو
َّ
� ّأياً كانت تقاليدها القانونية و�أحوالها االجتماعية واالقت�صادية والثقافية واجلغرافية.
ويحتوي القانون النموذجي على كل الأحكام الت�رشيعية التي يتطلّب الربوتوكول املذكور
وتو�ضح التعليقات
�أن تقوم الدول ب�إدخالها �ضمن ت�رشيعاتها الداخلية �أو يو�صي بذلك.
ّ
الواردة على القانون � ّأي الأحكام �إلزامي و� ّأيها اختياري .ولكن هذا التمييز ال يُجرى
يخ�ص الأحكام العامة (الف�صل الأول) والتعاريف (املادة  ،)3لأنها جزء جوهري
فيما
ّ
من القانون النموذجي� ،إ ّ
وثمة
ال �أنها لي�ست �إلزامية مبوجب الربوتوكول يف ّ
حد ذاتهاّ .
مد �أي�ضاً من �صكوك دولية �أخرى ،منها القانون الدويل
�أحكام ُمو�صى بها قد تُ�ستَ ّ
ً
حلقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين والقانون اخلا�ص بالالجئني .وحيثما يكون منا�سبا �أو
�رضورياً ،تُقرتَح خيارات ب�ش�أن ال�صياغة اللغوية للحكم القانوين املعني مراعاة للفوارق
بني الثقافات القانونية.
يقدم ،يف بع�ض
ويبينّ التعليق �أي�ضاً امل�صدر الذي ا�ستُمِ ّد منه احلكم القانوين ،وهو ّ
احلاالت ،بدائل للن�ص املقرتَح �أو �أمثلة على ت�رشيعات وطنية من دول �ش ّتى (برتجمة
توخى العناية الواجبة �أي�ضاً بامللحوظات
غري ر�سمية ،حيثما كان ذلك �رضورياً) )3(.وتُ ّ
تكون منه القانون النموذجي ملكافحة
( )1يُق�صد بهذه
ّ
املقدمة �أن تُعترب ملحوظة تف�سريية على الأ�صل الذي ّ
تهريب املهاجرين وطبيعة هذا القانون و�سياقه؛ وهي لي�ست جزءا من ن�ص القانون النموذجي نف�سه.
( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلدات  2225و 2237و 2241و ،2326الرقم .39574
( )3يف احلاالت التي ال تُتاح فيها ن�سخة �إنكليزية ر�سمية من القانون ،تكون الن�سخة امل�ستخدمة هي تلك
املقدمة من اخلرباء الوطنيني يف الدولة املعنية.
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قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين

يخ�ص الربوتوكول( )4والأدلّة
التف�سريية للوثائق الر�سمية (الأعمال التح�ضريية) فيما
ّ
املنظمة عرب الوطنية
الت�رشيعية اخلا�صة بتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
()5
والربوتوكوالت امللحقة بها.
وينبغي الت�أكيد على �أن ال�ش�ؤون ذات ال�صلة بالتعاون الدويل يف امل�سائل اجلنائية،
وكذلك جرائم امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظَّ مة والف�ساد وعرقلة �سري العدالة وغ�سل
الأموال ،والتي كثرياً ما ترافق تهريب املهاجرين ،ترد �أ� ً
صال يف اتفاقية الأمم املتحدة
بد من قراءة وتطبيق �أحكام
"الأم" ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية .ولذلك فال ّ
بد من و�ضع ت�رشيعات داخلية
بروتوكول تهريب املهاجرين و�أحكام االتفاقية معاً ،وال ّ
فح�سب ،بل لتنفيذ االتفاقية �أي�ضاً� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن من
ال لتنفيذ الربوتوكول
ُ
الأمور الهامة ب�صفة خ�صو�صية �أن يكون � ّأي ت�رشيع ب�ش�أن تهريب املهاجرين متما�شياً
مع املبادئ الد�ستورية لدى الدولة املعنية ،ومع املفاهيم الأ�سا�سية يف نظامها القانوين،
وبُنيتها التنظيمية القانونية القائمة ،وترتيباتها اخلا�صة ب�إنفاذ القوانني ،وكذلك �أن
تكون التعاريف امل�ستخ َدمة يف تلك الت�رشيعات اخلا�صة بتهريب املهاجرين م ّت�سقة مع
امل�ستخدمة يف القوانني الأخرى .ولي�س الق�صد من القانون
ما ي�شابهها من التعاريف
ّ
النموذجي �إدماجه ،ب�صيغته املعرو�ضة ،يف الت�رشيعات من دون ا�ستعرا�ض دقيق لل�سياق
الت�رشيعي ب�أجمعه يف �أي دولة معنية .ويُذكر يف هذا اخل�صو�ص �أي�ضا �أن القانون
مبعزل عن غريه من القوانني� ،إذ �إن الت�رشيعات املحلية
النموذجي ال ميكن العمل به
ٍ
املنفِّذة لالتفاقية تُ َع ُّد �أ�سا�سي ًة لكي ي�صبح نافذ املفعول.
متخ�ض عنه الربنامج اخلا�ص
وهذا القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين هو نتاج ّ
مبكافحة تهريب املهاجرين التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية .وقد
ا�ضطَ لع بالعمل على �إعداد القانون النموذجي وحدةُ مكافحة االجتار بالب�رش وتهريب
املهاجرين ،وزمالء �آخرون من فرع اجلرمية املنظَّ مة والعدالة اجلنائية التابع ل�شعبة
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف هذا
�ش�ؤون املعاهدات .و�ساعدت
َ
حمررة ال�صياغة الرئي�سية
ال�ش�أن خبريتان ا�ست�شاريتان هما ال�سيدة فيونا ديفيد ،وهي ّ
التي قامت ب�إعداد م�شاريع ِ�ص َيغ القانون النموذجي ،وال�سيدة جورجينا فاز كابرال
قدمت اخلربة يف جمال القانون املدين .وقد اجتمع فريق من اخلرباء ( )6يف ميدان
التي َّ
( )4امللحوظات التف�سريية للوثائق الر�سمية (الأعمال التح�ضريية) لعملية التفاو�ض حول اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (الوثيقة .)A/55/383/Add.1
( )5من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.05.V.2
(� )6شارك يف اجتماعي الفريق العامل خرباء من البلدان التالية� :إ�سبانيا و�إكوادور و�ألبانيا وبلجيكا وتايلند
وتون�س وجامايكا و�رصبيا وفرن�سا والفلبني وم�رص واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية ونيجرييا
والهند والواليات املتحدة الأمريكية .و�إ�ضافة �إىل ذلك� ،شارك يف االجتماعني ممثلون عن املكاتب واملنظمات
والعمليات الإقليمية التالية� :شعبة �ش�ؤون املحيطات وقانون البحار ،مكتب ال�ش�ؤون القانونية التابع لأمانة الأمم
املتحدة؛ ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ وامل�ؤمتر الإقليمي للهجرة ("عملية
بويبلو")؛ وعملية بايل (برئا�سة م�شرتكة مع تايلند) .وفيما بني االجتماعني ،وردت تعليقات من كل من مفو�ضية
الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ومنظمة العمل الدولية.

مقدمة
ّ
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متنوعة ،يف �إطار
مكافحة تهريب املهاجرين ،من خلفيات قانونية ومناطق جغرافية
ّ
انعقاد اجتماعني لفريق عامل من اخلرباء ،بغية مناق�شة وا�ستعرا�ض م�رشوع ن�ص القانون
ممول من
النموذجي .وكان تنظيم اجتماعي فريق اخلرباء جزءاً من م�رشوع عاملي
ّ
االحتاد الأوروبي يُعنَى بالرتويج لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص،
وبخا�صة الن�ساء والأطفال ،وبروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر
املكملني التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .وقد
واجلو،
ّ
�أ�سهمت حكومة كندا يف تنظيم واحد من اجتماعي فريق اخلرباء.

قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين
الف�صل الأول�  -أحكام عامة
املادة  -1بيان الغر�ض
اخليار �ألف
 -1هذا القانو ُن ينفِّذ بروتوكو َل مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
واجلو،
ِّ
�  -2أغرا�ض هذا القانون هي:

(�أ)

منع ومكافحة تهريب املهاجرين؛

تعزيز التعاون على ال�صعيدين الوطني والدويل وت�سهيله من �أجل حتقيق
(ب)
هذه الأهداف املن�شودة؛

(ج)

املهربني.
حماية حقوق املهاجرين
َّ

�أو

اخليار باء
 -1هذا القانو ُن ينفِّذ بروتوكو َل مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
واجلو،
ِّ
�  -2أغرا�ض هذا القانون هي:

(�أ)

منع ومكافحة تهريب املهاجرين؛

(ب)

املهربني؛
حماية حقوق املهاجرين
َّ

تعزيز التعاون على ال�صعيدين الوطني والدويل وت�سهيله من �أجل حتقيق
(ج)
هذه الأهداف املن�شودة.
5
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التعليق
امل�صدر :املادتان  1و 2من بروتوكول تهريب املهاجرين؛ وتُقر�آن مقرتنتني باملادة  1من
اتفاقية اجلرمية املنظمة .انظر �أي�ضا املادة  5والفقرة  4من املادة  6من الربوتوكول.
الق�صد من القانون النموذجي تنفيذ مفعول بروتوكول تهريب املهاجرين ،الذي ينبغي �أن يُقر�أ
مقرتنا باالتفاقية .وتن�ص املادة  2من الربوتوكول على �أن "�أغرا�ض هذا الربوتوكول هي منع
ومكافحة تهريب املهاجرين ،وكذلك تعزيز التعاون بني الدول الأطراف حتقيقا لتلك الغاية ،مع
املهربني ".ومن ال�رضوري قراءة هذه املادة مقرتنة باملادة  1من االتفاقية،
حماية حقوق املهاجرين َّ
والتي تن�ص على �أن "الغر�ض من هذه االتفاقية تعزيز التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية".
قدم خياران للمادة  1من القانون النموذجي ،الفارق الوحيد بينهما هو ترتيب البنود
ويُ َّ
ج�س ُد اخليار �ألف على نحو �أوثق ال�صياغة اللغوية للمادة  2من
وي
.2
الفقرة
يف
املدرجة
ُ ِّ
الربوتوكول� .أما اخليار باء ،فهو يغيرِّ ترتيب البنود فينقل بند حماية حقوق الإن�سان للمهاجرين
تقدم به عدد من امل�شاركني يف
ج�س ُد اخليار باء مقرتحاً َّ
املهربني �إىل مرتبة �أعلى يف القائمة .ويُ ِّ
َّ
عملية ال�صياغة ،مبا يف ذلك امل�شاورات التي �أجريت مع بلدان من �شمال �أفريقيا يف القاهرة
املهربني
يف ت�رشين الثاين/نوفمرب  ،2009من �أجل زيادة �إبراز م�س�ألة حقوق الإن�سان للمهاجرين
َّ
ومنحها �أولوية �أعلى.
ومن الأمور ال�رضورية بالن�سبة �إىل �صائغي ن�صو�ص القوانني الوطنية �أن يفهموا ال�سيا�سة
العامة الأ�سا�سية التي ي�ضعها الربوتوكول نف�سه .مبعنى �أن تهريب املهاجرين على يد اجلماعات
الإجرامية املنظمة—ولي�س جمرد الهجرة �أو املهاجرين �أنف�سهم—هو حمور تركيز الربوتوكول.
وكما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�رشيعي لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين:
فمجرد الدخول غري امل�رشوع قد يعترب جرمية يف بع�ض البلدان ،ولكنه لي�س
معرتفا به ك�شكل من �أ�شكال اجلرمية املنظمة ،وهو ،من ثم ،يخرج عن نطاق االتفاقية
وبروتوكوالتها� .أما تدبري دخول املهاجرين �أو �إقامتهم ب�صورة غري م�رشوعة من قِ بل جماعة
يت�ضمن عن�رص احل�صول على منفعة مالية �أو منفعة
�إجرامية منظمة (وهذا م�صطلح
ّ
مادية �أخرى) فمعرتف به ب�صفته �شكال خطريا من �أ�شكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
()7
وهو ،من ثم ،مو�ضع الرتكيز الأ�سا�سي للربوتوكول.
وي ّتخذ الربوتوكول ذاته موقفا حياديا ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �أن يكون �أولئك املهاجرون
بطريقة غري م�رشوعة مو�ضعا لأي جترمي �آخر (على �سبيل املثال ،جرمية تخ�ضع لقانون ب�ش�أن
الدخول غري امل�رشوع) .بح�سب ما هو مذكور يف الدليل الت�رشيعي:
فاملادة  5ت�ؤكد �أنه ال �شيء يف الربوتوكول ميكن �أن يُف�سرَّ على �أنه يقت�ضي جترمي
يرجح �أن ينتهجه املهاجرون �أنف�سهم،
املهاجرين يف ّ
حد ذاتهم �أو جترمي ال�سلوك الذي ّ
خالفا لأع�ضاء اجلماعات الإجرامية املنظمة ومن يرتبطون بها .ويف نف�س الوقت ،تن�ص
املكمل
( )7الدليل الت�رشيعي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،
ِّ
التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،يف الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع ،)A.05.V.2
اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرة � ،28صفحة .340
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يحد من احلقوق القائمة
الفقرة  4من املادة  6على �أنه ليـ ــ�س يف الربوتوكول �شـ ــيء
ّ
يعد �سلـ ــوكه جرما مبقت ــ�ضى قانونها
لكل دولة طرف يف اتخاذ تدابري �ض ــد �أي �شخ�ص ّ
الداخلي.
(الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرة � ،50ص )347
وحيثما تريد دولة ما �أن تبينّ على نحو وا�ضح متاما ملن ين ّفذون القانون �أن الرتكيز
حد ذاتها �أو املهاجرين �أنف�سهم ،فقد يكون من املفيد �إدراج بيان �أغرا�ض
لي�س على الهجرة يف ّ
�إ�ضايف (على �سبيل املثال" ،يُق�صد بهذا القانون جترمي �سلوك �أولئك الذين ي�ستفيدون من تهريب
املهاجرين وال�سلوكيات ذات ال�صلة بذلك من خالل حتقيق مكا�سب مالية �أو مادية �أخرى .وال
يُق�صد بالقانون جترمي الهجرة يف حد ذاتها )".لك ْن ال يُ�شرتط �إدراج مثل هذا البيان.

طبق هذا القانون على كل �أ�شكال تهريب املهاجرين� ،سواء �أكانت تتعلق باجلرمية
 -3يُ َّ
املنظَّ مة [بجماعة �إجرامية منظمة] �أم مل تكن.

التعليق
امل�صدر :املادة  4من بروتوكول تهريب املهاجرين؛ وتُقر�أ مقرتنة بالفقرة  2من املادة 34
من االتفاقية.
تن�ص املادة  4من الربوتوكول على �أن الربوتوكول ينطبق ،با�ستثناء ما ين�ص عليه خالفا لذلك ،على
املجرمة وفقا للمادة  6والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها ،حيثما تكون تلك اجلرائم
منع الأفعال
ّ
ذات طابع عرب وطني وتكون �ضالعة فيها جماعة �إجرامية منظمة ،وكذلك على حماية حقوق
الأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لتلك اجلرائم.
واملادة  4من الربوتوكول ينبغي �أن تُقر�أ مقرتنة باملادة  34من االتفاقية ،وخا�صة الفقرة 2
التي تن�ص على ما يلي:
املجرمة وفقا للمواد  5و6
جترم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفعا ُل
ّ
َّ
و 8و 23من هذه االتفاقية ،ب�رصف النظر عن طابعها عرب الوطني �أو عن �ضلوع جماعة
�إجرامية منظمة فيها على النحو املبينّ يف الفقرة  1من املادة  3من هذه االتفاقية ،با�ستثناء
احلاالت التي ت�شرتط فيها املادة  5من هذه االتفاقية �ضلوع جماعة �إجرامية منظمة.
وح�سبما جاء يف الدليل الت�رشيعي لتنفيذ الربوتوكول ف�إن الفقرة  2من املادة  34من
االتفاقية ينبغي �أن تُقر�أ ،مع تطبيق مبد�أ مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال ،باعتبارها تنطبق
املجرمة مبقت�ضى املادة  6من بروتوكول
جمرم وفق االتفاقية ،مبا يف ذلك الأفعال
ّ
على �أي فعل ّ
تهريب املهاجرين .ويرت ّتب على ذلك �أنه:
يف حالة تهريب املهاجرين ،ينبغي �أن تنطبق اجلرائم الداخلية حتى حيث ال يوجد
العن�رص عرب الوطني �أو �ضلوع جماعات �إجرامية منظمة �أو ال ميكن �إثباتهما.
(الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثالث ،الف�صل الأول ،الفقرة � ،20ص ).334
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مييز القانون النموذجي بني الأحكام التي تقت�ضي وجود عن�رصي الطابع عرب الوطني
وال ّ
واجلرمية املنظمة والأحكام التي ال تقت�ضي ذلك ،بغية �ضمان معاملة ال�سلطات الوطنية كل
ق�ضايا تهريب املهاجرين معامل ًة مت�ساوية �ضمن �أقاليمها.

املادة  -2التف�سري
التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  1و 4من املادة  ،16واملادة .19
االمتثال للمادتني  16و� 19إلزامي� .أما الطريقة التي ميكن بها حتقيق االمتثال ،فقد تتباين من
حالة �إىل �أخرى.

ملحة �إجمالية
املهربون ،بغ�ض النظر عن و�ضعهم من حيث الهجرة ،ببع�ض احلقوق غري القابلة
يتم ّتع املهاجرون
َّ
معرفة يف معاهدات دولية رئي�سية ،ومنها
احلقوق
وتلك
الدويل.
القانون
من
ة
وامل�ستمد
للت�رصف
ّ
ّ
َّ
()8
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية )9(،واتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة )10(،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة )11(،واالتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي )12(،والقانون العريف
الدويل .وهناك تدابري حماية �أكرث حتديدا فيما يتعلق مبعايري معاملة الأ�شخا�ص خارج بلد
من�ش�أهم من�صو�ص عليها يف االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني )13(،وبروتوكول  1967املتعلق
مبركز الالجئني )14(،واتفاقية حقوق الطفل )15(،واالتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال
املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم )16(.وكما �أُقر به يف الربوتوكول ،ف�إن الدول الأطراف وافقت على �ضمان
عدم الإ�رضار بتلك احلقوق ب�أي �شكل من الأ�شكال من خالل تنفيذ تدابري مكافحة التهريب.

طبق هذا القانون على نحو:
يُف�سرَّ ويُ َّ
بناء على � ّأي �سبب كالعن�رص �أو اللون �أو نوع اجلن�س �أو
(�أ)  ال ينطوي على متييز ً
الدين �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي �أو الأ�صل القومي �أو املن�ش�أ االجتماعي
اللغة �أو ِّ
�أو املمتلكات �أو الوالدة �أو � ّأي و�ضع �آخر؛
( )8مرفق قرار اجلمعية العامة � 2200ألف (د.)21-
( )9املرجع نف�سه.
( )10الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1465الرقم .24841
( )11املرجع نف�سه ،املجلد  ،1249الرقم .20378
( )12املرجع نف�سه ،املجلد  ،660الرقم .9464
( )13املرجع نف�سه ،املجلد  ،189الرقم .2545
( )14املرجع نف�سه ،املجلد  ،606الرقم .8791
( )15املرجع نف�سه ،املجلد  ،1577الرقم .27531
( )16املرجع نف�سه ،املجلد  ،2220الرقم .39481
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التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  2من املادة .19
االمتثال للمادة  19من الربوتوكول �إلزامي� .أما الطريقة التي ميكن بها حتقيق االمتثال ،فقد
تتباين من حالة �إىل �أخرى .وتذكر الفقرة  2من املادة  19حتديدا "مبادئ عدم التمييز املعرتف بها
دوليا" .وينبغي �أن يكون �أي قانون ي�سعى �إىل تنفيذ الربوتوكول مت�سقا مع تلك االلتزامات الدولية.
وجت�سد ال�صياغة اللغوية للفقرة (�أ) من املادة  2من القانون النموذجي ال�صياغة اللغوية
ّ
امل�ستخدمة يف املادة  26من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية:
مت�ساو يف التمتع
النا�س جميعا �سواء �أمام القانون ويتمتعون دون �أي متييز بحق
ٍ
بحمايته .ويف هذا ال�صدد يجب �أن يحظر القانون �أي متييز و�أن يكفل جلميع الأ�شخا�ص
فعالة من التمييز لأي �سبب ،كالعرق �أو اللون �أو اجلن�س �أو اللغة �أو
على ال�سواء حماية ّ
الدين �أو الر�أي� ،سيا�سيا �أو غري �سيا�سي� ،أو الأ�صل القومي �أو االجتماعي� ،أو الرثوة �أو الن�سب،
�أو غري ذلك من الأ�سباب( .الت�شديد باخلط الغامق م�ضاف)
"بناء على �أي �سبب كـ "...و"�أو � ّأي و�ضع �آخر" يف
و�أ�سوة بالعهد الدويل ،ف�إن �إدراج �صيغتي
ً
القانون النموذجي ي�ضمن كون هذه القائمة مفتوحة لإ�ضافات �أخرى.
وال�صيغة املقرتحة يف القانون النموذجي لي�ست ال�صيغة الوحيدة املمكنة فيما يتعلق
مب�س�ألة التمييز .فعلى �سبيل املثال ،ا�ستخدم �صائغو ن�ص القانون النموذجي ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص( )17ال�صيغة التالية:
املبينة يف هذا القانون [وخ�صو�صاً تدابري حتديد هوية ال�ضحايا
طبق التدابري ّ
تُ َف رَّ�س وتُ َّ
بناء على � ّأي �سبب
متييز
على
تنطوي
ال
بطريقة
ال�ضحايا]
حقوق
وتعزيز
وتدابري حماية
ً
ُ
ال�سن �أو الو�ضع الأ�رسي �أو الثقافة �أو اللغة �أو
الدين �أو املعتقَد �أو
كالعن�رص �أو اللون �أو ِّ
ّ
الأ�صل
العرقي �أو الأ�صل الوطني �أو املن� أش� االجتماعي �أو اجلن�سية �أو نوع اجلن�س �أو امليل
ّ
اجلن�سي �أو الر�أي ال�سيا�سي �أو غري ال�سيا�سي �أو الإ�صابة بالعجز �أو املمتلكات �أو الوالدة �أو
لالتار به �أو قد �شارك يف
تعر�ض
جّ
الو�ضع اخلا�ص بالهجرة� ،أو لأن ال�شخ�ص املعني قد ّ
اال�شتغال ب�صناعة اجلن�س� ،أو � ّأي و�ضع �آخر.
(القانون النموذجي ملكافحة االتجّ ار بالأ�شخا�ص ،الفقرة  2من املادة ).3
وقد يختار �صائغو ن�صو�ص الت�رشيعات الوطنية االعتماد على مناذج �أخرى ،منها على �سبيل
املثال املعاهدات الإقليمية حلقوق الإن�سان.

(ب)

ي ّت�سق مع مبد�أ عدم الإعادة ق�رسا؛

( )17من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.09.V.11
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التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  1من املادة .19
تن�ص الفقرة  1من املادة  19حتديدا على �أنه لي�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 وقانون الالجئني .وكما �أ�شري �إليه يف امللحوظات التف�سريية
للوثائق الر�سمية (الأعمال التح�ضريية) لعملية التفاو�ض حول الربوتوكول )18(،ف�إن الربوتوكول ال
ي�سعى �إىل تنظيم �أو معاجلة و�ضع الالجئني.
الدولة]

ي ّت�سق مع االلتزامات الأخرى املرتتبة على التزامات[يُدرج ا�سم
(ج)
مبقت�ضى القانون الدويل] ،وخا�صة قانون حقوق الإن�سان والقانون الإن�ساين وقانون
الالجئني[ ]مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص :العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية،
واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،واالتفاقية
الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ،واتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه
من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واالتفاقية الدولية
حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم ،واالتفاقية اخلا�صة بو�ضع
الالجئني ،وبروتوكول  1967املتعلق مبركز الالجئني ،والقانون العريف الدويل[؛

التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  1من املادة  ،16والفقرة  1من املادة .19
مي�س مبا للدول الأطراف من حقوق �أو التزامات �أو م�س�ؤوليات
�إن بروتوكول تهريب املهاجرين ال ّ
حالية مبوجب �صكوك دولية �أخرى ،مثل ال�صكوك امل�شار �إليها يف هذه املادة من القانون النموذجي.
فاحلقوق وااللتزامات وامل�س�ؤوليات املرتتبة على �صك �آخر حتددها �أحكام ذلك ال�صك ،وكما
يحددها ما �إذا كانت الدولة املعنية طرفا فيه �أم ال ،وال يحددها بروتوكول تهريب املهاجرين.
ّ
وعليه ،ف�إن �أي دولة ت�صبح طرفا يف الربوتوكول ولكنها لي�ست طرفا يف �صك دويل �آخر م�شار �إليه
يف الربوتوكول ،لن ت�صبح خا�ضعة لأي حق �أو التزام �أو م�س�ؤولية ترتتب على ذلك ال�صك.
(امللحوظات التف�سريية ،الفقرة 118؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).555
( )18امللحوظات التف�سريية للوثائق الر�سمية (الأعمال التح�ضريية) لعملية التفاو�ض حول اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ مة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها ،الفقرتان  117و118؛ كما وردت يف
الأعمال التح�ضريية عن املفاو�ضات ب�ش�أن و�ضع اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع � ،).A.06.V.5ص .555
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والنقطة الأ�سا�سية تكمن يف �أنه عند �صياغة وتنفيذ القوانني الوطنية ب�ش�أن تهريب
املهاجرين ،ينبغي �أن ت�ضمن الدول الأطراف االمتثال لاللتزامات القائمة التي تن�ش�أ مبقت�ضى
القانون الدويل ،مبا يف ذلك قانون املعاهدات (الثنائية والإقليمية واملتعددة الأطراف) والقانون
العريف الدويل على ال�سواء .وينبغي على �صائغي الن�صو�ص ا�ستعرا�ض االلتزامات القائمة مبقت�ضى
القانون الدويل بعناية من �أجل جت ّنب �أي مظهر من مظاهر عدم االت�ساق بني �أي قانون وطني
مقرتح وااللتزامات الدولية.

الإ�شارة املرجعية �إىل معاهدات �أو قوانني وطنية حمددة ب�ش�أن تنفيذ التزامات خا�صة بحقوق
الإن�سان
عندما توجد قوانني وطنية بخ�صو�ص حقوق الإن�سان ،قد يكون من املنا�سب الإ�شارة �إليها مبا�رش ًة
يف القوانني الوطنية ب�ش�أن تهريب املهاجرين� .أما يف احلاالت التي ال يوجد فيها قانون وطني
مطبق من قب ُل بخ�صو�ص حقوق الإن�سان ،فقد يكون من ال�رضوري الإ�شارة مبا�رش ًة �إىل ال�صكوك
َّ
الدولية ذات ال�صلة ،والتي منها ما يلي:
()19
(�أ)	الإعالن العاملي حلقوق االن�سان؛
(ب)	العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛
(ج)	العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية؛
؛()20
(د)	اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية امللحقة به
(هـ)	اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية
�أو املهينة؛
(و)	اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة؛
(ز)	االتفاقية الدولية للق�ضاء على التمييز العن�رصي بكافة �أ�شكاله؛
(ح)	االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم؛
(ط)	االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني وبروتوكول  1967املتعلق مبركز الالجئني؛
()21
(ي)	اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة؛
()22
(ك) �أي معاهدات �إقليمية ذات �صلة ،مثل االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان �أو
()23
اتفاقيـة جمل�س �أوروبا ب�ش�أن حمايـة حقوق االن�سان واحلريات الأ�سا�سية.
ذكر �أو �إدراج قائمة بجميع املعاهدات ذات ال�صلة حتديدا .ومع ذلك ،ف�إن
ولي�س �إلزامياً ُ
ت�ضمني مثل تلك القائمة قد ي�ساعد القائمني على تنفيذ وتطبيق القانون ب�ش�أن مكافحة تهريب
املهاجرين على التب�صرّ على نحو �أو�ضح يف االلتزامات ذات ال�صلة.

املهربني من ]الن�ساء والأطفال] [�أو
(د) يراعي االحتياجات اخلا�صة للمهاجرين
َّ
من ذوي االحتياجات اخلا�صة خالف ذلك[.
( )19قرار اجلمعية العامة ).217 A (III
( )20الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلدات  1577و 2171و ،2173الرقم .27531
( )21قرار اجلمعية العامة  ،106/61املرفق الأول.
( )22الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1144الرقم .17955
( )23املرجع نف�سه ،املجلد  ،213الرقم .2889
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التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  4من املادة .16
يقت�ضي الربوتوكول �أن تراعي الدول الأطراف ما للن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة .ومع
ذلك ،قد ترغب دولة ما يف االعرتاف بفئات �إ�ضافية من الأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة
طبق �سوى
(مثل امل�س ّنني ومن يعانون من �صدمات نف�سية وذوي الإعاقات) .ومع �أن هذا املبد�أ ال يُ ّ
على املادة  16من الربوتوكول ،يُقرتح �أن يتم االعرتاف به كمبد�أ عام يف تطبيق القانون.

املادة  -3التعاريف
التعليق
يف بع�ض الواليات الق�ضائية ،يُدرج ف�صل عن التعاريف يف كل قانون مبفردهّ � ،إما يف بداية القانون
و� ّإما يف نهايته .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية الأخرى ،حتتوي املدونة القانونية اجلنائية �أو
القانون اجلنائي على ف�صل عام ب�ش�أن التعاريف ،وعندئذ قد يتطلب الأمر �إدراج بع�ض التعاريف
تف�ضل الدول ترك التف�سري جانباً لكي تتوالّه املحاكم.
املذكورة �أدناه .ويف بع�ض ال�سياقات ،قد ِّ
�أما التعاريف الواردة يف هذه املادة فينبغي قراءتها مقرتن ًة بالف�صل الثاين من القانون النموذجي
واملتعلق بالأفعال الإجرامية.
�ستم ّد التعاريف امل�ستخدمة يف القانون النموذجي من الربوتوكول �أو من
وحيثما ميكن ،تُ َ
قدم �أمثلة على
ت
احلاالت،
بع�ض
ويف
ً.
ا
حالي
مة
املرب
الدولية
ال�صكوك
االتفاقية �أو من �سائر
ُ
َّ
َ
القوانني الوطنية املوجودة حالياً .وعلى وجه العموم ،من املهم �ضمان �أن تكون �أي تعاريف
م�ستخ َدمة يف القانون م ّت�سقة مع الت�رشيعات الوطنية القائمة.
وهذه املادة ال حتتوي �إ ّ
ال على التعاريف اخلا�صة بتهريب املهاجرين على وجه التحديد.
معرفة نظرا الحتمال �أن
�أما امل�صطلحات العامة مثل "ال�رشوع" و"الإقليم" و"ال�سلوك" فهي غري ّ
م�ضمنة يف متون القوانني الوطنية املوجودة.
تكون
َّ

يف هذا القانون:

(�أ)

يعني "الطفل" � َّأي �شخ�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر؛

التعليق
امل�صدر :اتفاقية حقوق الطفل ،املادة .1
قد يكون منا�سبا يف بع�ض ال�سياقات ا�ستخدام امل�صطلح "�شخ�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر"
بدال من امل�صطلح "الطفل" .وقد يكون ذلك مفيداً ،على �سبيل املثال� ،إذا كان القانون الوطني
مييز بني فئات معينة من الأطفال (على �سبيل املثال ،الأ�شخا�ص دون الرابعة ع�رشة من العمر
ّ
والأ�شخا�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر).

يعني "الناقل التجاري" �شخ�صاً اعتبارياً �أو طبيعياً يزاول مهنة نقل
(ب)
ً
الب�ضائع �أو الأ�شخا�ص حتقيقا ملك�سب جتاري؛
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التعليق
قد تكون هناك حاجة �إىل هذا التعريف ل�ضمان الو�ضوح فيما ت�شمله الأحكام من حيث م�س�ؤولية
الناقلني التجاريني يف القانون النموذجي .وتوخيا لالت�ساق ،ف�إن هذا التعريف هو نف�سه التعريف
امل�ستخدم يف القانون النموذجي ملكافحة االتجِّ ار بالأ�شخا�ص .ومع ذلك ،قد يكون من املنا�سب
النظر يف �إدراج تعاريف �أخرى "للناقل التجاري" ،مبا فيها ما يلي:
(�أ) يق�صد بتعبري "الناقل التجاري" � ّأي �شخ�ص �أو هيئة عامة �أو خا�صة �أو هيئة �أخرى
تعمل يف جمال نقل الأ�شخا�ص �أو الب�ضائع �أو املواد الربيدية ويتقا�ضى نظري ذلك مقابال �أو �أجرة
�أو يجني منه منفعة �أخرى (اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�رشوع يف املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية لعام  ،1988املادة ( 1د))؛
(ب) "الناقل" يعني �أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب عن طريق
اجلو �أو البحر �أو الرب( .اتفاقية عام  1990لتنفيذ اتفاق �شينغني امل�ؤرخ  14حزيران/يونيه 1985
بني حكومات دول احتاد البنيلوك�س االقت�صادي وجمهورية �أملانيا االحتادية واجلمهورية الفرن�سية
ب�ش�أن الإلغاء التدريجي لنقاط التفتي�ش على احلدود امل�شرتكة بينها ،املادة .)1

ت�شمل "املنفعة املالية �أو منفعة مادية �أخرى" �أي نوع من اال�ستمالة �أو
(ج)
الدفع �أو الر�شوة �أو املكاف�أة �أو امليزة �أو االمتياز �أو اخلدمة (مبا فيها اخلدمات اجلن�سية
�أو غريها من اخلدمات) �سواء �أكانت مالية �أم غري مالية؛
التعليق
مكمل لتعريف "تهريب املهاجرين"
امل�صدر :التعبري "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" جزء
ِّ
الوارد يف بروتوكول تهريب املهاجرين (املادة �( 3أ)) ،وهو يُ�ستخدم لتعريف الأفعال الإجرامية التي
ترد يف املادة  6من الربوتوكول .وهو يُ�ستخدم �أي�ضا يف املادة �( 2أ) من اتفاقية اجلرمية املنظمة
كجزء من تعريف "اجلماعة الإجرامية املنظمة".
ويُ�شار يف امللحوظات التف�سريية حول املادة �( 2أ) من اتفاقية اجلرمية املنظمة �إىل �أن العبارة
"من �أجل احل�صول ،ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" ينبغي
�أن تُفهم مبعنى وا�سع لكي ت�شمل ،على �سبيل املثال ،اجلرائم التي قد يكون الدافع الغالب فيها
هو املتعة اجلن�سية ،كتلقي �أو مبادلة مواد خالعية من جانب �أع�ضاء حلقات الت�صوير اخلالعي
للأطفال� ،أو االتجِّ ار بالأطفال من جانب �أع�ضاء حلقات الت�صوير اخلالعي للأطفال� ،أو االجتار
بالأطفال من جانب �أع�ضاء ع�صابات اال�ستغالل اجلن�سي للأطفال� ،أو اقت�سام التكاليف بني
�أع�ضاء الع�صابات ،A/55/383/Add.1( .الفقرة 3؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).20
وميكن �أن ي�شمل دفع املبالغ املالية �أو الأرباح النا�شئة عن تهريب املهاجرين تقدمي
الإغراءات غري املالية ،مثل تذاكر القطارات �أو الطائرات املجانية� ،أو املمتلكات مثل ال�سيارات.
وعليه ،ف�إن من املهم احلر�ص على �أن يكون تعريف "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" وا�سعا
و�شامال بقدر الإمكان.
وت�شري امللحوظات التف�سريية حول املادة �( 3أ) من بروتوكول تهريب املهاجرين �إىل �أن
الإ�شارة �إىل "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" �أُدرجت باعتبارها عن�رصاً من عنا�رص تعريف
"تهريب املهاجرين" بهدف الت�شديد على �أن املق�صود هو �شمول �أن�شطة اجلماعات الإجرامية
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املنظمة التي تعمل لغــر�ض الــربح ،ولك ــن مـع ا�ستبعاد �أن�شـطة �أولئك الذين يوفــرون الدعم
للم ــهاجرين بدوافع �إن�سانية �أو ب�سبب �صالت عائلية وثيقة .فلي�س الق�صد من الربوتوكول تــجرمي
�أن�شـ ــطة �أفراد الأ�رسة �أو جماعات امل�ساندة كاملنظمات الدينية �أو املنظمات غري احلكومية.
(الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفقرة 88؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).469

املثال 1
الر�شى �أو
نوع من الإغراءات �أو املدفوعات �أو ُّ
ت�شمل املنفعة املالية �أو � ُّأي منفعة مادية �أخرى � َّأي ٍ
املكاف�آت �أو املزايا �أو اخلدمات املالية �أو غري املالية.
(القانون النموذجي لعملية مباحثات بايل لتجرمي تهريب الأ�شخا�ص).

املثال 2
يعني احل�صو ُل على منفعة مادية فيما يتعلق بفعل �شيءٍ ما احل�صولَ� ،سواء على نحو مبا�رش �أو
قيمة
غري مبا�رش ،على � ّأي �سلع �أو مبالغ مالية �أو مزايا نقدية �أو امتيازات �أو ممتلكات �أو اعتبارات ّ
من � ّأي نوع مقابل القيام بذلك ال�شيء (�أو اتخاذ �إجراء ي�شكّل جزءاً من القيام بذلك ال�شيء).
(الق�سم الثاين ،قانون اجلرائم لعام  ،1961رقم  ،43نيوزيلندا).

املثال 3
امل�صطلح "�إكرامية" على نطاق وا�سع .فالتعريف
يعرف قانو ُن مكافحة الف�ساد يف جنوب �أفريقيا
ِّ
َ
ي�شمل طائفة متنوعة من املفاهيم مثل "ق�ضاء الديون" و"جت ّنب اخل�سارة �أو ال ّت ِبعة" ،مما قد يكون
ذا �صلة يف �سياق الت�رشيع ب�ش�أن تهريب املهاجرين.
وت�شمل "الإكرامية":
(�أ) الأموالَ� ،سواء النقدية �أو غري ذلك؛
(ب)	� َّأي تربعات �أو هبات �أو قرو�ض �أو �أتعاب �أو مكاف�آت �أو �أوراق مالية �أو ممتلكات �أو
م�صلحة يف ممتلكات من �أي نوع� ،سواء منقولة �أو ثابتة� ،أو �أي مزايا �أخرى �شبيهة؛
(ج) جت ّن َب اخل�سارة �أو التبعة� ،أو اجلزاء� ،أو �سقوط احلق� ،أو العقوبة �أو � ّأي �رضر �آخر؛

(د)	� َّأي من�صب �أو و�ضع �أو ت�رشيف �أو توظيف �أو عقد توظيف �أو خدمات �أو �أي اتفاق على
التوظيف �أو تقدمي اخلدمات ب�أي �صفة والإقامة لغر�ض ق�ضاء العطلة �أو ال�سكن؛
(هـ)	� َّأي �سداد ل ّأي قرو�ض �أو التزامات �أو �أي تبعات �أخرى �أو الإفراج عنها �أو ق�ضائها �أو
ت�صفيتها �سواء على �أ�سا�س كامل �أو جزئي؛
قيمة؛
(و)	� ّأي امتناع عن طلب �أي �أموال �أو قيم نقدية �أو �أ�شياء ّ

(ز)	� ّأي خدمات �أو �أف�ضال �أو مزايا �أخرى �أياً كان و�صفها ،مبا يف ذلك احلماية من � ّأي
جزاء �أو �أي عجز واقع �أو يُخ�شى وقوعه �أو من �أي دعاوى �أو �إجراءات ذات طبيعة ت�أديبية �أو
مدنية �أو جنائية� ،سواء ا ُّتخذت �أم مل تتخذ ،ومبا يف ذلك ممار�سة �أي حق �أو �أي �سلطات �أو واجبات
ر�سمية �أو االمتناع عن ذلك؛
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(ح) � ّأي حقوق �أو امتيازات؛
(ط) � ّأي م�ساعدة �أو ت�صويت �أو موافقة �أو نفوذ �أو امتناع عن الت�صويت� ،سواء �أكان ذلك
حقيقياً �أم كان مزعوماً؛
(ي) � ّأي عو�ض معادل �أو منفعة من �أي نوع ،مبا يف ذلك �أي خ�صم �أو عمولة �أو تخفي�ض
�أو عالوة �أو اقتطاع �أو ن�سبة.
(الق�سم الأول (الف�صل التا�سع) ،قانون منع ومكافحة �أن�شطة الف�ساد لعام  ،2004جنوب �أفريقيا).

املثال 4
قرارات املحاكم �إر�شادات ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها �إثبات "املنفعة املالية �أو
تقدم
يف بلجيكاِّ ،
ُ
املادية" .ففي بع�ض املواقف ،توجد �أدلة مادية وا�ضحة على تل ّقي منفعة� .أما يف مواقف �أخرى،
فقد ال توجد مثل تلك الأدلة املادية ،ولكن قد تكون هناك ظروف ت�شري بقوة �إىل �سداد منفعة (ك�أن
يكون لدى ال�شخ�ص ثروة مالية غري مفهومة �أ�سبابها مثال) .ويف تلك الأمثلة ،وجدت املحاكم �أن
مثل تلك الأدلة اال�ستنتاجية من الظروف قد تكون كافية .فعلى �سبيل املثال ،يف �إحدى الق�ضايا
البلجيكية ،الحظت املحكمة �أن من غري املعتاد �أن يكون يف حيازة امل�شتبه فيه ،وهو �شخ�ص يعمل
متفرغ ب�أجر ب�سيط ،هاتفان حمموالن ومبلغ كاف من املال للإنفاق على
يف عمل على نحو غري
ِّ
طعام و�إقامة �شخ�صني مل يقابلهما من قب ُل يف �أملانيا وبلجيكا .وخل�صت املحكمة من تلك املالب�سات
�إىل �أن من الوا�ضح �أن امل ّتهم ح�صل على منفعة مالية من �أن�شطته الإجرامية ال ميكن �أن يكون قد
ح�صل عليها من م�صدر �آخر.
(قرار حمكمة بروج االبتدائية ال�صادر يف  11متوز/يوليه  ،2007بلجيكا).

(د)

املزورة" � َّأي وثيقة �سفر �أو هوية:
تعني "وثيقة ال�سفر �أو الهوية
ّ

حورت حتويرا ماديا من جانب � ّأي �شخ�ص غري ال�شخ�ص
' '1تكون قد ز ِّورت �أو ِّ
املخول قانونا ب�إعداد �أو �إ�صدار وثيقة ال�سفر �أو الهوية نيابة عن دولة ما؛
�أو اجلهاز
َّ

'� '2أو تكون قد �أُ�صدرت بطريقة غري �سليمة �أو ُح�صل عليها باالحتيال �أو الف�ساد
�أو الإكراه �أو ب�أية طريقة غري م�رشوعة �أخرى؛
''3

�أو ي�ستخدمها �شخ�ص غري �صاحبها ال�رشعي؛

التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة (ج) من املادة .3
ت�شري امللحوظات التف�سريية على املادة  3من الربوتوكول �إىل �أن:
املزورة
حورت" ينبغـي �أن تُف�سـَّر علـى �أنها ال ت�شمـل �إعداد الوثائق
العبـارة "ز ِّورت �أو ِّ
ّ
فح�سب بل ت�شمل �أي�ضا حتوير الوثائق امل�رشوعة وملء مناذج الوثائـق الفارغـة امل�رسوقـة.
ُ
كما ينبغـي �أن تبـينّ �أن املق�صود هو �شمول كل من الوثائق التي جرى تزييفها والوثائق
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الأ�صلية التي ُ�أ�صدرت على نحو �صحيح ولك ْن جرى ا�ستخدامهـا من جانب �شخ�ص غري
�صاحبها ال�رشعي.
(الأعمال التح�ضريية� ،ص ).469
املزورة" �أن ي�شمل طائفة من املواقف ،مبا فيها
ويُق�صد بتعريف "وثيقة ال�سفر �أو الهوية
ّ
ما يلي:
(�أ) احلاالت التي ي�ستخدم فيها �أح ُد الأ�شخا�ص وثائق قانونية تعود ل�شخ�ص �آخر من دون
�أن يحدِ ث � ّأي تغيريات يف تلك الوثائق .وقد يكون ذلك ممكنا ،على �سبيل املثال� ،إذا كان ال�شخ�ص
ي�شبه �إىل حد بعيد مالك الوثائق ال�رشعي؛
(ب) احلاالت التي يتم فيها حتوير البيانات املوجودة يف الوثائق ال�رشعية ،مثل الأ�سماء
وال�صور ال�شخ�صية ،ب�شكل غري قانوين؛
مزورة بكاملها؛
(ج) احلاالت التي تكون فيها الوثائق ّ

(د) احلاالت التي تكون فيها الوثائق �رشعية ولكن مت احل�صول عليها عن طريق االحتيال
(على �سبيل املثال ،من خالل تقدمي معلومات غري �صحيحة يف مناذج الطلب �أو ا�ستخدام وثائق
مزورة �أخرى للح�صول على الوثيقة املعنية).

املثال 1
يعني التعبري "وثيقة ال�سفر �أو الهوية املزورة" �أي وثيقة �سفر �أو هوية:

حورت حتويرا ماديا من جانب �شخ�ص عدا ال�شخ�ص �أو اجلهاز
(�أ)
تكون قد �أُعدت �أو ِّ
ّ
املخول قانونا ال�صالحية لإعداد �أو �إ�صدار وثيقة ال�سفر �أو الهوية نيابة عن بلد ما؛
ّ
(ب)	�أو تكون قد �أُ�صدرت �أو ُح�صل عليها باالحتيال �أو الف�ساد �أو الإكراه �أو ب�أية طريقة
غري م�رشوعة �أخرى؛
(ج)	�أو ي�ستخدمها بطريقة غري قانونية �شخ�ص غري �صاحبها ال�رشعي.
(الق�سم الثاين من القانون النموذجي لعملية مباحثات بايل لتجرمي تهريب الأ�شخا�ص).

املثال 2
7-73
()1
كانت:

املزورة":
معنى "وثيقة ال�سفر �أو الهوية
ّ

مزورة �إذا
لأغرا�ض هذا الق�سم الفرعي ،تُعترب وثيقة ال�سفر �أو الهوية وثيقة �سفر �أو هوية ّ
(�أ) الوثيقة �أو �أي جزء منها:

عدت بال�شكل املوجودة عليه من جانب �شخ�ص مل يعِ ّدها بذلك ال�شكل؛
''1
تنم عن �أنها �أُ ّ
ّ

يخول �صالحية
تنم عن �أنها �أُ ّ
عدت بال�شكل املوجودة عليه بتخويل من �شخ�ص مل ِّ
'�	'2أو ّ
�إعدادها بذلك ال�شكل؛
(ب)	�أو �إذا كانت الوثيقة �أو � ّأي جزء منها:

تنم عن �أنها �أُعدت بال�رشوط املوجــودة عليها من جانب �شخ�ص مل يعِ ّدها بتلك
''1
ّ
ال�رشوط؛
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يخول �صالحية
تنم عن �أنها �أُ ّ
عدت بال�رشوط املوجودة عليها بتخويل من �شخ�ص مل ِّ
'�	'2أو ّ
�إعدادها بتلك ال�رشوط؛
(ج)	�أو �إذا كانت الوثيقة �أو �أي جزء منها:
يحورها من تلك الناحية؛
''1
تنم عن �أنها ِّ
حورت من �أي ناحية من جانب �شخ�ص مل ّ
ّ

يخول حتويرها من تلك
حورت من �أي ناحية بتخويل من �شخ�ص مل ِّ
تنم عن �أنها ِّ
'�	'2أو ّ
الناحية؛
(د)	�أو �إذا كانت الوثيقة �أو � ّأي جزء منها:

حورت من جانب �شخ�ص ال وجود له؛
''1
تنم عن �أنها �أُ ّ
عدت �أو ِّ
ّ

حورت بتخويل من �شخ�ص ال وجود له؛
تنم عن �أنها �أُ ّ
عدت �أو ِّ
'�	'2أو ّ

حورت بتاريخ �أو يف وقت
تنم عن �أنها �أُ ّ
عدت �أو ِّ
(هـ)	�أو �إذا كانت الوثيقة �أو �أي جزء منها ّ
حتور فيها.
�أو مكان �أو خالف ذلك من الظروف التي مل تُ ّ
عد �أو َّ
أعد وثيقة �سفر �أو هوية مزورة �إذا
( )2لأغرا�ض هذا الق�سم الفرعي ،يُعترب �أحد الأ�شخا�ص قد � ّ
حور الوثيقة بحيث ت�صبح وثيقة �سفر �أو هوية مزورة (ب�رصف النظر عما �إذا كانت وثيقة �سفر �أو
َّ
هوية مزورة فعال قبل التحوير).
تنم عن �أنها ن�سخة �صحيحة من
( )3ي�صبح هذا الق�سم نافذا كما لو كانت �إحدى الوثائق التي ّ
وثيقة �أخرى هي الوثيقة الأ�صلية.
(الق�سم  ،7-73القانون اجلنائي (الكومنولث)� ،أ�سرتاليا).

تقيد بال�رشوط الالزمة
يعني "الدخول غري امل�رشوع"
(هـ)
عبور احلدود دون ّ
َ
للدخول امل�رشوع �إىل الدولة امل�ستقبلة؛
التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة (ب) من املادة .3
قد يختار �صائغو الن�صو�ص القانونية ت�ضمني التعريف �إ�شارة �إىل القوانني الوطنية املحددة التي
تعرف الدخول امل�رشوع.
ِّ

ي�شري "عدم الإعادة ق�رساً" �إىل مبد�أ القانون الدويل الذي يحظر �أن تقوم
(و)
دولة ما ب�إعادة �أحد الأفراد ،ب�أية �صورة من ال�صور� ،إىل حدود الأقاليم التي تكون حياته
�أو حريته مهددتني فيها ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه �إىل فئة اجتماعية
معينة �أو ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية �أو قد يتعر�ض فيها للتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو
املهينة �أو �أ�شكال �أخرى من ال�رضر الذي ال ميكن �إ�صالحه .وت�شمل الإعادة الق�رسية
�أي �إجراء يف�ضي �إىل �إعادة الفرد �إىل دولة ما ،مبا يف ذلك الطرد والرتحيل والت�سليم
والرف�ض عند احلدود واالعرتا�ض خارج الإقليم والإعادة املادية؛
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التعليق
لأن مبد�أ عدم الإعادة الق�رسية يُ�شار �إليه يف عدة �أماكن من القانون النموذجي ،فقد يكون من
املفيد جدا ت�ضمني تعريف رئي�سي لهذا امل�صطلح الهام يف ق�سم التعاريف من القانون الوطني.
وي�شري مفهوم عدم الإعادة الق�رسية �إىل املبد�أ املبينّ يف الفقرة  1من املادة  33من االتفاقية
اخلا�صة بو�ضع الالجئني املوقّع عليها يف جنيف يف  28متوز/يوليه  ،1951والتي مبوجبها:
ال يجوز لأية دولة متعاقدة �أن تطرد الجئا �أو تر ّده ب�أية �صورة من ال�صور �إىل حدود
مهددتني فيها ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو
الأقاليم التي تكون حياته �أو حريته
ّ
انتمائه �إىل فئة اجتماعية معينة �أو ب�سبب �آرائه ال�سيا�سية.
على �أنه ال يُ�سمح "باالحتجاج بهذا احلق ل ّأي الجئ تتو ّفر دواع معقولة العتباره
خطراً على البلد الذي يوجد فيه �أو ميثل ،نظراً ل�سبق �صدور حكم نهائي عليه الرتكابه
جرماً ا�ستثنائي اخلطورة ،خطراً على جمتمع ذلك البلد".
(االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،الفقرتان  1و 2من املادة ).33
ويرد مبد�أ عدم الإعادة الق�رسية �أي�ضا يف قانون حقوق الإن�سان ،وهو يحظر �إعادة �أي
معر�ض خلطر حقيقي بالتعذيب �أو املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة �أو �أ�شكال �أخرى من
�شخ�ص َّ
ال�رضر الذي ال ميكن �إ�صالحه .انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  3من اتفاقية مناه�ضة التعذيب
وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،واملادة  7من العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،واملادة �( 37أ) من اتفاقية حقوق الطفل والقانون العريف
طبق على
الدويل .وااللتزامات النا�شئة عن تلك املعاهدات فيما يتعلق بعدم الإعادة الق�رسية تُ ّ
جميع الأ�شخا�ص (�أو ،يف حالة اتفاقية حقوق الطفل ،جميع الأ�شخا�ص الذين ينطبق عليهم
بغ�ض النظر عما �إذا كانوا طالبي جلوء �أو الجئني.
تعريف "الطفل")
ّ
انظر التعليق العام رقم  )1992( 20ال�صادر عن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ب�ش�أن حظر
التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة ،والذي ين�ص
تعر�ض الأفراد خلطر التعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة
على �أنه "يجب على الدول الأطراف �أال ِّ
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة لدى رجوعهم �إىل بلد �آخر عن طريق الت�سليم �أو الطرد �أو الرد
(الفقرة  ،)9وتعليق اللجنة العام رقم  )2004( 31ب�ش�أن طبيعة االلتزام القانوين العام املفرو�ض
()24
على الدول الأطراف يف العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
وب�صورة مماثلة ،ف�إن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان ت�شري ،يف الفقرة  27من تعليقها
العام رقم  )2005( 6ب�ش�أن معاملة الأطفال غري امل�صحوبني واملنف�صلني عن ذويهم خارج بلدهم
املن�ش�أ� ،إىل �أنه يجب على الدول الأطراف يف اتفاقية حقوق الطفل �أن ال تعيد الطفل �إىل بلد
تعر�ض الطفل لأذى ال ميكن �إ�صالحه
توجد �أ�سباب جوهرية لالعتقاد ب�أن به خطرا حقيقيا من ّ
من قبيل ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،ما ترتئيه املادتان ] 6حول حق احلياة[ و] 37حول حظر
( )24متاح يف املوقع ال�شبكي .www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm
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التعذيب �أو غريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة واحلق يف عدم
()25
احلرمان من احلرية ب�صورة تع�سفية[ من االتفاقية.

تعني "اجلرمية اخلطرية" جرماً يُعاقَب عليه باحلرمان التام من احلرية
(ز)
ملدة ال تقل عن �أربع �سنوات �أو بعقوبة �أ�شد؛
التعليق
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظمة ،الفقرة (ب) من املادة .2

(ح)
هذا القانون؛

جمرم مبقت�ضى الف�صل الثاين من
يعني "تهريب املهاجرين" كل �سلوك َّ

جمرم مبقت�ضى
املهرب" � ّأي �شخ�ص كان هدفا ل�سلوك
يعني "املهاجر
(ط)
َّ
َّ
عما �إذا كان مرتكِ ب اجلُرم قد ُعرفت
الف�صل الثاين من هذا القانون ،ب�رصف النظر ّ
هويته �أو قُب�ض عليه �أو ُحوكم �أو �أُدين؛
التعليق
تعرف الفقرة (�أ) من املادة  3من بروتوكول تهريب املهاجرين فع َل "تهريب املهاجرين" باعتباره
ِّ
"تدبري الدخول غري امل�رشوع 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�رشة �أو غري مبا�رشة ،على منفعة
يجرمه الربوتوكول.
مالية �أو منفعة مادية �أخرى ".بيد �أن ذلك لي�س ال�سلوك الوحيد الذي
ِّ
فاملادة  6ت�ستلزم ،يف جملة �أمور ،جترمي التمكني من الإقامة غري امل�رشوعة وتنظيم �أو توجيه
املجرمة وفقا للفقرة  1من املادة  6من الربوتوكول .ولهذا
�أ�شخا�ص �آخرين الرتكاب �أحد الأفعال
َّ
الأمر مغزاه لأن هناك التزامات متنوعة يف الربوتوكول (على �سبيل املثال ،االلتزامات املتعلقة
املهربني ،وهو ما يتم تناوله يف الف�صل ال�ساد�س من
بالتحقق من وثائق الهوية؛ و�إعادة املهاجرين
َّ
املجرمة وفقا للمادة  "6ولي�س على تهريب املهاجرين
طبق على جميع "الأعمال
هذا القانون) تُ ّ
ّ
وبناء عليه ،ف�إن من املهم التو�ضيح ب�أن الإ�شارات العامة يف هذا القانون �إىل "املهاجر
فح�سب.
ً
يجرمه
املهرب" �أو �إىل مكافحة "تهريب املهاجرين" يُق�صد بها �أن ت�شمل كل �أ�شكال ال�سلوك الذي ِّ
َّ
هذا القانون ولي�س جمرد "تهريب املهاجرين" باملعنى ال�ضيق املتمثل يف تدبري الدخول غري امل�رشوع
طبق التزامات الإعادة بالت�ساوي على الأ�شخا�ص الذين ُمكِّنوا
من �أجل الربح .فعلى �سبيل املثال ،تُ ّ
من الإقامة غري امل�رشوعة ب�رصف النظر عما �إذا كان ذلك ال�سلوك مت�ضمنا لدخول غري م�رشوع.
املهرب" �إىل �شخ�ص كان هدفا لذلك ال�سلوك الإجرامي .ويت�سق
وي�شري تعريف "املهاجر
َّ
يجرمه هذا القانون مع الربوتوكول
ل�سلوك
"�ضحية"
من
بدال
ا�ستخدام امل�صطلح "هدف"
ِّ
الحظ يف دليل التدريب الأ�سا�سي على
(انظر ،على �سبيل املثال ،املادة  5من الربوتوكول) .وكما يُ َ
التحقيق يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه ،الو�شيك �صدوره عن مكتب الأمم
املهرب ال يعترب "�ضحية لتهريب املهاجرين" لأن
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،ف�إن املهاجر
َّ
( )25متاح يف املوقع ال�شبكي .www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
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املهرب قد يقع �ضحية جرائم �أخرى �أثناء
ال�شخ�ص يوافق عموماً على تهريبه .بيد �أن املهاجر
َّ
عملية تهريبه .فعلى �سبيل املثال ،قد يُ�ستخ َدم العنف �ضد املهاجر �أو قد تتعر�ض حياته للخطر
املهربون عن موافقتهم على تهريبهم �إذا ما اعتربوا،
املهربني .وقد يرتاجع املهاجرون
على �أيدي
ِّ
َّ
ُ
على �سبيل املثال� ،أن ظروف النقل خطرية جدا لكنهم �أجربوا على اال�ستمرار يف عملية التهريب.
املهرب ج�سديا على ال�صعود �إىل ظهر �سفينة .والنقطة
وعلى �سبيل املثال ،قد يُرغم املهاجر
َّ
املهرب لي�س �ضحية تهريب املهاجرين ،ف�إنه قد يكون �ضحية
الدقيقة هي �أنه مع كون املهاجر
َّ
جرائم �أخرى كنتيجة لتهريبه.
قرر �صائغو ن�ص الربوتوكول �أن من غري املنا�سب ا�ستخدام امل�صطلح "�ضحية" يف
وقد ّ
بيان الأغرا�ض الوارد يف املادة  2من الربوتوكول على الرغم من �أن امل�صطلح ا�ستُخدم يف بيان
الأغرا�ض املقابل يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال
(الأعمال التح�ضريية� ،ص  .)461ومع ذلك ،ف�إن ا�ستخدام كلمة "�ضحية" منا�سب متاما يف �أي
املهرب قد تعر�ض فيه �إىل �أفعال �إجرامية �أخرى وفقا للت�رشيعات الوطنية.
�سياق يكون املهاجر
َّ

الطرف يف بروتوكول مكافحة تهريب
تعني "دولة الربوتوكول" الدول َة
(ي)
َ
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،
ِّ
املنظمة عرب الوطنية؛
الطوافة
تعني "ال�سفينة" � َّأي نوع من املركبات املائية ،مبا فيها املركبات
(ك)
َّ
والطائرات املائية ،التي تُ�ستخ َدم �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�ش ّغلها �إحدى
احلكومات وال ت�ستعمل ،يف الوقت احلا�رض� ،إال يف خدمة حكومية غري جتارية.
التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة (د) من املادة .3
ي�ستند تعريف "ال�سفينة" الوارد يف القانون النموذجي �إىل التعريف الوارد يف الربوتوكول .ومع
ذلك ،فقد تكون لدى الدول تعاريف �أخرى تو ّد اال�ستناد �إليها .وال ي�شكّل ا�ستخدام تعاريف �أو�سع
بحدها الأدنى� ،أنواع ال�سفن
نطاقا عائقا �أمام تنفيذ الربوتوكول ما دامت ت�شمل تلك التعاريفّ ،
املحددة يف الربوتوكول.

املادة  -4الوالية الق�ضائية
التعليق
فعال ،ويف �ضوء الطبيعة عرب الوطنية لذلك التهريب،
من �أجل مكافحة تهريب املهاجرين على نحو ّ
ف�إن من الأمور ذات الأهمية احلا�سمة �أن تكون للدول والية ق�ضائية على الت�رصف الذي قد يكون
وقع خارج حدودها الوطنية مبا ميكِّن ،على �سبيل املثال ،من مالحقة من ي�رشعون مبحاوالت
فا�شلة لتهريب الأ�شخا�ص عن طريق البحر �إىل دولة �أخرى �أو َمن ينظّ مون ويوجهون تهريب
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املهاجرين من موقع "�آمن" يف بلد ثالث .وقد ترت ّتب على �إر�ساء الوالية الق�ضائية خارج الأرا�ضي
الإقليمية �آثار �أي�ضا على ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة .ففي بع�ض احلاالت ،قد
ولكن قانون الدولة
يُرف�ض ت�سليم املجرمني عندما يُقرتف اجلرم خارج �أرا�ضي �أي من الطرفني
ّ
املطالَبة ال ين�ص على اخت�صا�ص ق�ضائي ب�ش�أن هذا اجلرم املقرتف خارج �أرا�ضيها يف ظروف
م�شابهة (انظر الفقرة (هـ) من املادة  4من املعاهدة النموذجية لت�سليم املجرمني (مرفق قرار
املعدل بقرار اجلمعية العامة  .))88/52ومن دون وجود �أنظمة تكميلية
اجلمعية العامة ،116/45
ّ
فيما يتعلق بالوالية الق�ضائية ،قد يكون التجرمي املزدوج �صعب الإثبات ،وقد تخفق اجلهود
املبذولة من �أجل امل�ساعدة املتبادلة �أو الت�سليم.

-1

حمدد يف �إطار هذا القانون يف الأحوال التالية:
طبق هذا القانون على � ّأي ُجرم ّ
يُ َّ

(�أ)

درج ا�سم الدولة[؛
كليا �أو جزئيا[ داخل �إقليم ]يُ َ
عندما يُرتكب اجلُرم ] ّ

درج
(ب)
كليا �أو جزئيا[ على منت �سفينة ترفع علم ]يُ َ
عندما يُرتكب اجلُرم ] ّ
درج ا�سم الدولة[ وقت ارتكاب اجلُرم؛
ا�سم الدولة[ �أو طائرة
َّ
م�سجلة مبوجب قوانني ]يُ َ

التعليق
�إلزامي
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادة  ،15الفقرة �( 1أ) و(ب) منها.
م�س�ألة الوالية الق�ضائية رمبا تكون قد مت تناولها من قب ُل يف القوانني الوطنية القائمة .لكن �إذا
كان الو�ضع خمتلفا ،فينبغي دمج الفقرتني الفرعيتني �( 1أ) و( 1ب) يف القانون الوطني ،على الأقل
من حيث �شمولهما جلرم تهريب املهاجرين.
ووفق الفقرة �( 1أ) و(ب) من املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظمة ،تُل َزم الدول بت�أكيد
املجرمة مبقت�ضى الربوتوكول داخل �إقليمها .وميثّل هذا ال�رشط
واليتها الق�ضائية على الأفعال
َّ
"املبد�أ الإقليمي" للوالية الق�ضائية حيث يُ�سمح للدول بت�أكيد �رسيان الوالية الق�ضائية على
ال�سلوكيات املحظورة التي تقع ،كليا �أو جوهريا� ،ضمن �إقليم الدولة وعلى منت �سفن ترفع علم
الدولة وطائرات م�سجلة يف تلك الدولة )26(.والقدرة على تطبيق الوالية الق�ضائية الإقليمية
ي�سمى مبد�أ
والوالية الق�ضائية على منت �سفينة ترفع علم الدولة �أو طائرة م�سجلة يف الدولة (ما ّ
العل َم) �أمر معرتف به على نطاق وا�سع وال يُنتظر �أن يثري جدال يُذكر.
دولة َ
ويُ�شار �أي�ضا �إىل الفقرة  1من املادة  23من القانون النموذجي املتعلقة بتطبيق �صالحيات
�إنفاذ القانون فيما يخ�ص ال�سفن التي ترفع علم الدولة.
(McClean, David, Transnational Organized Crime: A Commentary on the United Nations )26
.Convention and its Protocols (Oxford University Press, 2007), p. 164
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الإقليم ي�شمل املياه الإقليمية
�إذا كانت الدولة من الدول ال�ساحلية ،ف�إن ا�ستخدام امل�صطلح "�إقليم" يف جميع �أجزاء هذا القانون
مو�ضحا
يجب �أن يُفهم على �أنه ي�شمل البحر الإقليمي .ويف الكثري من الأمثلة� ،سيكون هذا الأمر
َّ
يف قوانني وطنية �أخرى .لكن �إذا مل يكن الأمر كذلك ،فيجب �إي�ضاح ذلك فيما يتعلق بتهريب
املهاجرين .وي ّت�سق هذا
التوجه مع املادة  2من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار( )27والتي تن�ص
ّ
على ما يلي:
متتد �سيادة الدولة ال�ساحلية خارج �إقليمها الربي ومياهها الداخلية� ،أو مياهها
-1
ّ
عرف بالبحر الإقليمي.
الأرخبيلية �إذا كانت دولة �أرخبيلية� ،إىل حزام بحري مال�صق يُ َ
احليز اجلوي فوق البحر الإقليمي وكذلك �إىل قاعه وباطن
 -2متتد هذه ال�سيادة �إىل
ّ
�أر�ضه.
ار�س هذه ال�سيادة على البحر الإقليمي رهناً مبراعاة �أحكام هذه االتفاقية وغريها
	-3تمُ َ
من قواعد القانون الدويل.
وميكن �أن ميتد البحر الإقليمي حتى م�سافة ال تتجاوز  12ميال بحريا مقي�سة من خطوط
املقررة وفقا التفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار (املادة .)3
الأ�سا�س
ّ
ومبقت�ضى قانون البحار الدويل ،ميكن للدولة ال�ساحلية �أن ت ّتخذ �إجراء داخل بحرها
الإقليمي ب�ش�أن �سفينة �أجنبية �ضالعة يف تهريب املهاجرين .ومبقت�ضى املادة  17من اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار ،ف�إن �سفن جميع الدول تتمتع بحق "املرور الربيء" عرب البحر الإقليمي.
لكن يُعترب مرور �سفينة �أجنبية "�ضارا ب�سلم الدولة ال�ساحلية �أو بح�سن نظامها �أو ب�أمنها" (وبالتايل
مرورا غري بريء) �إذا قامت ال�سفينة �أثناء وجودها يف البحر الإقليمي بتحميل �أو �إنزال �أي
�شخ�ص خالفا لقوانني و�أنظمة الدولة ال�ساحلية املتعلقة بالهجرة (اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار ،املادة  ،19الفقرة ( 2ز)) .وللدولة ال�ساحلية �أن تعتمد ،طبقا للقانون الدويل ،قوانني
ولوائح تنظيمية ب�ش�أن املرور الربيء عرب البحر الإقليمي من �أجل منع خرق قوانني الهجرة (املادة
 ،21الفقرة ( 1ح)) .وي�شمل حق احلماية للدولة ال�ساحلية �أن تتخذ يف بحرها الإقليمي التدابري
الالزمة ملنع �أي �سفينة �أجنبية غري بريئة من العبور (املادة  ،25الفقرة  .))1وال حتتاج الدولة
العل َم لل�سفينة الأجنبية
ال�ساحلية ،عند ممار�سة حقها يف احلماية ،احل�صول على موافقة دولة َ
(املادة .)25
مارة
وميكن للدولة ال�ساحلية �أي�ضا ممار�سة الوالية الق�ضائية على ظهر �سفينة �أجنبية ّ
خالل بحرها الإقليمي يف ظروف معينة ،منها �إذا امتدت نتائج اجلرمية �إىل الدولة ال�ساحلية �أو
�إذا كانت اجلرمية من نوع يخ ّل ب�سلم البلد �أو بح�سن النظام يف البحر الإقليمي (املادة  .)27وال
العل َم يف تلك الظروف.
حتتاج الدولة ال�ساحلية �إىل ا�ستح�صال موافقة دولة َ
ويت�ضمن التعليق على الف�صل اخلام�س من القانون النموذجي املزيد من النقا�ش حول
ّ
قانون البحار الدويل ،وخا�صة الإجراء الذي يجوز لدولة ما اتخاذه ب�ش�أن �سفينة �أجنبية �ضالعة
يف تهريب مهاجرين عن طريق البحر.
( )27الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1833الرقم .31363
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درج ا�سم الدولة] املوجود يف �إقليم
(ج)
ُرم �أح ُد مواطني [يُ َ
عندما يرتكب اجل َ
بناء على �أ�سباب اجلن�سية؛
[يُ َ
درج ا�سم الدولة] ويُر َف�ض ت�سليمه ً
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظمة ،الفقرة  3من املادة .15
الفقرة الفرعية (ج) �إلزامية لأنها تنفِّذ الفقرة  3من املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظمة والتي
تطالب الدول ب�أن ت�ؤكد �رسيان واليتها الق�ضائية على رعاياها—ب�رصف النظر عن املكان الذي
بناء على
وقع فيه اجلرم فعال—عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف �إقليمها وترف�ض ت�سليمه ً
�أ�سباب اجلن�سية .وميكن �أن ي�شمل ذلك مواقف منها ما يلي :اجلاين ارتكب اجلرمية يف اخلارج
ثم عاد �إىل وطنه؛ �أو اجلاين ارتكب اجلرمية من الوطن لكن يف ظروف كان فيها الهدف املق�صود
من اجلرم موجودا يف بلد �آخر.

درج ا�سم الدولة] ويُر َف�ض
عندما يَرتكب اجلُرم
(د)
�شخ�ص موجود يف [يُ َ
ٌ
بناء على �أي �سبب.
ت�سليمه ً
التعليق
اختياري
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظمة ،الفقرة  4من املادة .15
الفقرة الفرعية (د) اختيارية لأنها تنفِّذ الفقرة  4من املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظمة والتي
تن�ص على �أنه يجوز لكل دولة �أن ت�ؤكد �رسيان واليتها الق�ضائية على اجلرائم عندما يكون اجلاين
املزعوم موجودا يف �إقليمها وال ت�سلِّمه لأي �سبب .وينبغي �أن تالحظوا �أنه يف حالة ا�ستعمال الفقرة
الفرعية (د) ،لن تكون هناك حاجة لت�ضمني الفقرة الفرعية (ج) على اعتبار �أن الفقرة الفرعية
(د) ت�شمل املواقف التي يُرفَ�ض الت�سليم فيها لأي �سبب ،مبا يف ذلك اجلن�سية.

-2

حمدد يف �إطار هذا القانون يف الأحوال التالية:
طبق هذا القانون على � ّأي ُجرم ّ
يُ َّ

درج ا�سم الدولة] [�أو من
عندما يكون املهاجر
(�أ)
املهرب من رعايا [يُ َ
َّ
املقيمني الدائمني فيها] [�أو من املقيمني فيها ب�شكل معتاد]
درج ا�سم الدولة] [�أو من املقيمني
(ب)
عندما يكون مرتكب اجلُرم من رعايا [يُ َ
الدائمني فيها] [�أو من املقيمني فيها ب�شكل معتاد]
درج ا�سم الدولة] بهدف ارتكاب
(ج)
عندما يُرتكب اجلُرم خارج �إقليم [يُ َ
درج ا�سم الدولة]
جرمية خطرية داخل �إقليم [يُ َ
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التعليق
اختياري
امل�صدر :اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادة  ،15الفقرة �( 2أ)(-ج).
�إن تطبيق الوالية الق�ضائية وفقا للفقرة  2من املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظمة �أمر
اختياري .ومن املهم �أي�ضا �أن يكون ماث ً
ال يف الأذهان �أن تطبيق الوالية الق�ضائية على اجلرائم
ع
ي
كما
للدول،
إقليمية
ل
ا
وال�سالمة
ال�سيادة
يف
امل�ساواة
التي تقع "خارج الإقليم" يخ�ضع ملبد�أي
ُ برَّ
عنها يف املادة  4من اتفاقية اجلرمية املنظمة.
والإ�شارة يف الفقرة �( 2أ) من املادة  4من القانون النموذجي هي �إىل اجلرائم التي تُرتكب
�ض ِّمن �أي�ضا اخلياران الإ�ضافيان "املقيمون الدائمون" و"املقيمون ب�شكل
�ضد املواطنني ،ولكن ُ
معتاد" .وكما يالحظ الباحث ماكلني ،ف�إن نطاق امل�صطلح "مواطن" غري وا�ضح .فهو قد ال
ي�شمل ،على �سبيل املثال ،املقيمني الدائمني
فح�سب و�إمنا ي�شمل �أي�ضا املقيمني على نحو معتاد
ُ
) .(McClean, Transnational Organized Crime, pp. 164 and 169وكما ورد يف امللحوظة
التف�سريية للفقرة �( 2أ) من املادة  15من االتفاقية:
ينبغي للدول الأطراف �أن ت�ضع يف اعتبارها �رضورة تو�سيع نطاق احلماية املمكنة،
التي قد تن�ش�أ عن ت�أكيد �رسيان الوالية الق�ضائية ،لي�شمل الأ�شخا�ص العدميي اجلن�سية
الذين قد يكونون مقيمني ب�صورة اعتيادية �أو دائمة يف بلدانها.
( ،A/55/383/Add.1الفقرة ).26
ومتثّل الإ�شارة ،يف الفقرة ( 2ب) من املادة  15من االتفاقية ،اجلرائم التي يرتكبها
املواطن �أو املقيم ب�صفة دائمة �أو املقيم ب�صفة اعتيادية مبد�أ ال�شخ�صية الفاعلة .وكما يالحظ
ماكلني ،ف�إن مبد�أ ال�شخ�صية الفاعلة معرتف به على نطاق وا�سع يف القانون الدويل (McClean,
) .Transnational Organized Crime, p. 168وبع�ض الدول التي ت�ؤكد �رسيان واليتها
تو�سع نطاقها لي�شمل جميع املقيمني ب�صفة اعتيادية .بيد �أن اتفاقية
الق�ضائية على هذا الأ�سا�س ِّ
اجلرمية املنظمة ال ت�شري �سوى �إىل الأ�شخا�ص "العدميي اجلن�سية" من بني املقيمني ب�صفة
اعتيادية ).(McClean, Transnational Organized Crime, p. 169
والإ�شارة يف الفقرة ( 2ج) �إىل اجلرائم املرتكبة خارج الإقليم بهدف ارتكاب جرائم
خطرية داخل الإقليم تدعمها الفقرة ( 2ج) ' '1من املادة  15من اتفاقية اجلرمية املنظمة .وكما
"يج�سد الطبيعة عرب الوطنية �أ�سا�سا للكثري من اجلرائم املنظمة حيث
يذكر ماكلني ،ف�إن ذلك
ّ
يدبرون اجلرائم الكربى ويخططون لها على الن�أي ب�أنف�سهم عن امل�شاركة املبا�رشة
يحر�ص من ّ
يف تنفيذ خططهم �إىل درجة البقاء يف بلد �آخر(McClean, Transnational Organized ".
).Crime, p. 169
وقد تو ّد املجال�س الت�رشيعية الوطنية النظر يف م�س�ألة الت�أكيد على �رسيان الوالية الق�ضائية
على نطاق �أو�سع مما ترتئيه الفقرة ( 2ج) بحيث ي�شمل هذا ال�رسيان ،على �سبيل املثال� ،أي جرم
موجهة نحو خرق قانون
م�شمول يف هذا القانون يُرتكب خارج الإقليم حني تكون عواقب اجلرم ّ
الدولة �أو يُق�صد بها ذلك .وتقت�رص الفقرة ( 2ج) من املادة  4من القانون النموذجي على اجلرائم
"اخلطرية"� ،أي تلك التي ت�ستدعي عقوبة بال�سجن ال تقل عن �أربع �سنوات �أو عقوبة �أق�سى.
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(بغ�ض النظر عن العقوبة) مرتكب بح�سب هذا
وت�أكيد �رسيان الوالية الق�ضائية على �أي جرم
ّ
القانون ميكن �أن يدعمه املبد�أ الوقائي الذي ي�ؤكد �رسيان الوالية الق�ضائية حيثما ي�شكل ال�سلوك
تهديدا على م�صالح الدولة نف�سها .ومن الأمثلة على ذلك احلالة التي يقوم فيها �شخ�ص يقطن
البلد �ألف برتتيبات لتهريب مهاجرين من البلد باء �إىل البلد جيم .فعلى الرغم من �أن ال�شخ�ص
يالحق يف هذين
لي�س من مواطني البلدين باء �أو جيم وال يوجد فيهما ،ف�إنه ينبغي مع ذلك �أن
َ
التوجه ،ف�إن من املمكن �إ�ضافة فقرة فرعية على
البلدين ب�سبب نتيجة �سلوكه .و�إذا اعتُمد هذا
ّ
النحو التايل:

درج
عندما يُرتكب اجلُرم خارج الإقليم لكن نتائج اجلرم ّ
موجهة نحو خرق قانون [يُ َ
ا�سم الدولة] �أو يُق�صد بها ذلك.

املثال 1
طبق القانون اجلنائي الفرن�سي على اجلرائم املرتكبة خارج املياه الإقليمية عندما يكون
يُ ّ
من�صو�صاً على ذلك يف االتفاقيات الدولية والقانون.
(القانون اجلنائي الفرن�سي ،املادة ).12-113

املثال 2
الق�سم الرابع  -التطبيق على الأفعال املرتكبة على منت ال�سفن والطائرات الأملانية
طبق القانون اجلنائي الأملاين ،ب�رصف النظر عن قانون مكان ارتكاب الفعل ،على الأفعال
يُ ّ
خمولة برفع العلم االحتادي �أو ال�شارة الوطنية جلمهورية
طائرة
أو
�
�سفينة
منت
على
رتكب
التي تُ
َّ
�أملانيا االحتادية.
الق�سم ال�ساد�س  -الأفعال املرتكبة يف اخلارج �ضد امل�صالح القانونية املحمية دوليا
طبق القانون اجلنائي الأملاين ،ب�رصف النظر عن قانون مكان ارتكاب الفعل ،على
كما يُ ّ
الأفعال التالية التي تُرتكب يف اخلارج:
الحق مرتكبوها �إذا ارتُكبت يف اخلارج �أي�ضا ،على �أ�سا�س اتفاق دويل
 )9( ...الأفعال التي يُ َ
ملزم جلمهورية �أملانيا االحتادية.
الق�سم ال�سابع  -التطبيق على الأفعال املرتكبة يف اخلارج يف حاالت �أخرى
طبق القانون اجلنائي الأملاين على الأفعال املرتكبة يف اخلارج �ضد مواطن �أملاين �إذا كان
( )1يُ ّ
الفعل ي�ستحق العقوبة يف مكان ارتكابه �أو كان مكان ارتكابه غري خا�ضع جلهة تقوم على �إنفاذ
القانون اجلنائي.
طبق القانون اجلنائي الأملاين على الأفعال الأخرى املرتكبة يف اخلارج �إذا كان الفعل
( )2يُ ّ
ي�ستحق العقوبة يف مكان ارتكابه �أو كان مكان ارتكابه غري خا�ضع جلهة تقوم على �إنفاذ القانون
اجلنائي و�إذا كان اجلاين:
�  -1أملاين اجلن�سية يف زمن ارتكاب الفعل �أو �أ�صبح �أملانيا بعد ذلك؛
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�  -2أو �أجنبيا يف زمن ارتكاب الفعل وت�صادف وجوده يف �أملانيا ومل يُ�سلَّم ،على الرغم من
�أن قانون ت�سليم املجرمني يجيز الت�سليم عن ذلك الفعل� ،إما لعدم ورود طلب بالت�سليم �أو لرف�ض
ذلك الطلب �أو لكون الت�سليم ال ميكن تنفيذه.
(القانون اجلنائي الأملاين ) .(Strafgesetzbuchب�صيغته املن�شورة يف  13ت�رشين الثاين/نوفمرب
()28
( 1998اجلريدة القانونية االحتادية )).Federal Law Gazette I, p. 945, p. 3322

أعدت الرتجمة وزارة العدل االحتادية يف �أملانيا؛ متاحة على املوقع ال�شبكي:
(ّ � )28
.www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes

الف�صل الثاين -الأفعال الإجرامية
التعليق
ملحة �إجمالية عن املتطلبات الرئي�سية
جترم �سلوكيات
مبقت�ضى املادة  6من بروتوكول تهريب املهاجرين ،تُطالَب الدول الأطراف �أن
ِّ
معينة .وهو من ث َّم متطلب �إلزامي .واملنطلق يف فهم هذا االلتزام هي املادة  3من الربوتوكول،
تعرف "تهريب املهاجرين" كما يلي:
التي ِّ
 ...تدبري الدخول غري امل�رشوع 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�رشة �أو غري
مبا�رشة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
وقد ُ�أدرجت الإ�شارة �إىل "منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى" يف هذا التعريف بهدف
الت�شديد على �أن املق�صود هو �شمول �أن�شطة اجلماعات الإجرامية املنظمة التي تعمل لغر�ض
الربح ،ولكن مع ا�ستبعاد �أن�شطة �أولئك الذين يو ّفرون الدعم للمهاجرين بدوافع �إن�سانية �أو ب�سبب
�صالت عائلية وثيقة .وكما �أُ�شري �إليه يف امللحوظات التف�سريية ،لي�س الق�صد من الربوتوكول
جترمي �أن�شطة �أفراد الأ�رسة �أو جماعات دعم كاملنظمات الدينية �أو غري احلكومية( .امللحوظات
التف�سريية ،الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفقرة 88؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).469
وجممل القول ،وبناء على املادة  6من الربوتوكول ،ف�إن الدول الأطراف مطالبة بتجرمي
ال�سلوكيات التالية:
(�أ) تهريب املهاجرين (الربوتوكول ،الفقرة �( 1أ) من املادة )6؛
(ب) متكني �شخ�ص ،لي�س مواطنا �أو مقيما دائما يف الدولة املعنية ،من البقاء فيها دون
تقيد بال�رشوط الالزمة للبقاء امل�رشوع يف تلك الدولة ،وذلك با�ستخدام و�سائل غري م�رشوعة
ّ
(الربوتوكول ،الفقرة ( 1ج) من املادة )6؛
مزورة عندما يُرتكب لغر�ض
(ج)	�إعداد �أو تدبري �أو توفري �أو حيازة وثائق �سفر �أو هوية ّ
تي�سري تهريب املهاجرين (الربوتوكول ،الفقرة ( 1ب) من املادة )6؛

(د) تنظيم �أو توجيه �أي من الأفعال الإجرامية املذكورة �أعاله (الربوتوكول ،الفقرة ( 2ج)
من املادة )6؛
(هـ) ال�رشوع يف ارتكاب �أي من الأفعال الإجرامية املذكورة �أعاله ،وذلك رهنا باملفاهيم
الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف (الربوتوكول ،الفقرة �( 2أ) من املادة )6؛
(و) امل�ساهمة ك�رشيك يف �أي من الأفعال الإجرامية املذكورة �أعاله ،وذلك رهنا باملفاهيم
الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف (الربوتوكول ،الفقرة ( 2ب) من املادة .)6
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وبناء على املادة  5من الربوتوكول ،ال يجوز مالحقة املهاجرين جنائيا مبقت�ضى الربوتوكول
ً
نظرا لأنهم كانوا هدفا للأفعال املبينة يف املادة  6منه .ومن ثم ،ف�إن كل �أحكام التجرمي املو�ضوعة
لتنفيذ الربوتوكول يجب �أن ترمي �إىل ا�ستهداف امله ِّربني ولي�س الأ�شخا�ص الذين يتم تهريبهم.
املهربني للفرار من اال�ضطهاد �أو
يعولوا على
والالجئون كثرياً ما يُ�ضطرون �إىل �أن ِّ
ِّ
االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان �أو النـزاعات النا�شبة .وتن�ص الفقرة  1من املادة  31من
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني على عدم معاقبة الالجئني على ذلك الت�رصف ب�رشط حت ُّقق
�رشوط معينة:
متتنع الدول املتعاقدة عن فر�ض عقوبات جزائية ،ب�سبب دخولهم �أو وجودهم غري
القانوين ،على الالجئني الذين يدخلون �إقليمها �أو يوجدون فيه دون �إذن ،قادمني مبا�رشة
من �إقليم كانت فيه حياتهم �أو حريتهم مهددة باملعنى املق�صود يف املادة [ 1من االتفاقية]،
�رشيطة �أن يقدموا �أنف�سهم �إىل ال�سلطات دون �إبطاء و�أن يربهنوا على وجاهة �أ�سباب
دخولهم �أو وجودهم غري القانوين.
واحلماية املمنوحة لالجئني مبوجب املادة  31من االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني �إمنا
املهربون ا�ستغالل
املهرب .وقد تكون هناك مواقف حيث يتعمد
ت�ؤدي مفعولها لفائدة الالجئ ،ال
ِّ
ِّ
عملية اللجوء �أو �إ�ساءة ا�ستعمالها (على �سبيل املثال ،من خالل تقدمي طلبات جلوء مزورة) كجزء
من �أ�ساليب عملهم من �أجل تي�سري الدخول �أو العبور �أو الإقامة على نحو غري م�رشوع .ويف هذه
املهربني ب�أي حماية ،بل تندرج �أفعالهم على الأرجح �ضمن
احلالة ،ال ت�شمل املادة  31من االتفاقية ِّ
نطاق بروتوكول تهريب املهاجرين (على �سبيل املثال ،من حيث تدبري �أو توفري وثيقة �سفر �أو هوية
مزورة لتي�سري الدخول �أو الإقامة على نحو غري م�رشوع).
ّ

م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية
ت�شرتط املادة  10من اتفاقية اجلرمية املنظمة �أن تعتمد جميع الدول الأطراف ما قد يلزم من
تدابري ،مبا يتفق مع مبادئها القانونية ،لإر�ساء م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن امل�شاركة يف
يجرمها �أي بروتوكول (انظر الفقرة  3من املادة  1من بروتوكول تهريب املهاجرين).
الأفعال التي ِّ
وتن�ص الفقرة  2من املادة  10من اتفاقية اجلرمية املنظمة على �أنه ،رهنا باملبادئ القانونية
ّ
للدولة الطرف ،يجوز �أن تكون م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية جنائية �أو مدنية �أو �إدارية .ولالطالع
على املزيد من النقا�ش ب�ش�أن هذه امل�س�ألة والأمثلة من القوانني الوطنية ،انظر الدليل الت�رشيعي
(ال�صفحات .)129-115
و�سوف يتم و�ضع �أحكام منوذجية ب�ش�أن هذه امل�س�ألة باعتبار ذلك جزءاً من القانون
النموذجي لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املزمع �أن يتولىّ �إعداده مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية.

الن�صية
م�سائل ت�ستحق النظر فيها بعني االعتبار �أثناء عملية ال�صياغة
ّ
الن�صية بغية �إنفاذ مفعول االلتزامات الواردة يف املادة  6من
لي�س ثمة خيار مثايل وحيد لل�صياغة
ّ
بروتوكول تهريب املهاجرين .وميكن ،بدال من ذلك ،الوفاء بتلك االلتزامات من خالل القوانني
الوطنية امل�صوغة ن�صو�صها بطرائق �شتى �رشيطة حتديد العنا�رص الرئي�سية للجرائم.
ويتمثل �أحد اخليارات يف �صياغة ن�ص ب�ش�أن جرمية �شاملة ال تقت�رص على تهريب املهاجرين
للمدعي
و�إمنا ت�شمل �أي�ضا تي�سري الإقامة غري امل�رشوعة واجلرائم ذات ال�صلة بالوثائق .ويُرتك
ّ
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العام يف كل حالة حتديد �أي عنا�رص اجلرم جتري حماكمتها .والن�ص ب�ش�أن اجلرمية ال�شاملة له
مزاياه ،مبا يف ذلك كون الن�ص على هذه اجلرمية ي�ضمن �شمول عملية التهريب بكاملها و�أنه لي�س
ثمة فجوات بني كل جمموعة من ال�سلوكيات (على �سبيل املثال الفجوات بني "تهريب املهاجرين"
و"تي�سري الإقامة غري امل�رشوعة" واجلرائم ذات ال�صلة بالوثائق).
ويتمثل خيار �آخر يف �صياغة ن�صو�ص ب�ش�أن ثالث جرائم منف�صلة لتهريب املهاجرين
ومتكني الإقامة غري امل�رشوعة واجلرائم ذات ال�صلة بالوثائق .لكن ال بد من احلر�ص على �ضمان
عدم ن�شوء فجوات بني �أ�شكال ال�سلوك املختلفة .كما قد يلزم االنتباه �إىل ما �إذا كان من املمكن،
على �سبيل املثال ،حماكمة ال�سلوك املتعلق بالوثائق املزورة يف �إطار تهريب املهاجرين واجلرائم
ذات ال�صلة بالوثائق على حد �سواء.
وينبغي �أن تنظر الدول فيما �إذا كانت ترغب يف �أن ي�ضع �صائغو الن�صو�ص خطا فا�صال
بني اجلرائم التي �شرُ ع يف ارتكابها واجلرائم املكتملة .وبينما ي�شري الربوتوكول �إىل "ال�رشوع" ،ف�إنه
ال ي�شرتط �أن مت ِّيز القوانني الوطنية بني "اجلرائم التي يُ�رشع يف ارتكابها" و"اجلرائم املكتملة"،
حيث قد تدرج بع�ض القوانني الإعداد وال�رشوع واجلرائم املكتملة "الناجحة" �ضمن ن�ص اجلرمية
الواحد .وقد يكون هذا النهج �أن�سب يف ظروف معينة .فعلى �سبيل املثال ،يف الكثري من احلاالت
املهربني الذين ي�سعون �إىل دخول بلد ما ب�صفة
يعني احل�ضور القوي خلفر ال�سواحل �أن املهاجرين َّ
غري م�رشوعة عن طريق البحر لن ينجحوا �إال نادرا يف حتقيق ذلك الدخول غري امل�رشوع .ويف
املهربني تقوم على نقل املهاجرين �إىل حيث ت�صبح الياب�سة على مرمى
الواقع ،ف�إن �أ�ساليب عمل
ِّ
املهربون (�أو ي�أملون) �أن املهاجرين �سيتمكنون من ال�سباحة
ب�رصهم ثم �إلقائهم يف البحر� ،إذ يعلم
ِّ
وبناء عليه ،ف�إن خفر ال�سواحل �سي�سعون
�إىل ال�شاطئ� ،أو �أن خفر ال�سواحل �سيتولون �إنقاذهم.
ً
�إىل التدخل على نحو ا�ستباقي يف تلك املواقف لتفادي اخل�سائر يف الأرواح الب�رشية .فهل ينبغي
الإ�شارة �إىل تلك املواقف ،حيث يتدخل خفر ال�سواحل قبل �إلقاء املهاجرين يف البحر باعتبارها
"�رشوعا" يف التهريب؟ ح�سب �أحد الآراء ،قد تكون النتيجة �أن ذلك ال�سلوك مل ي�ؤد �إىل "دخول غري
ف�ضل �شمول عملية التهريب برمتها
م�رشوع" ،ومن ثم فهو فعل "غري مكتمل" .وح�سب ر�أي �آخر ،يُ َّ
(من مرحلة الإعداد �إىل مرحلة اال�ستكمال "الناجح") �ضمن الن�ص اخلا�ص باجلُرم.
والدول لديها الكثري من الطرائق املختلفة لإخ�ضاع م�س�ألة الإعداد وال�رشوع للقانون .فعلى
يت�ضمن القانون املعني باالجتار بالأ�شخا�ص يف تايلند ن�صاً ب�ش�أن الفعل الإجرامي
�سبيل املثال،
ّ
التايل" :يخ�ضع كل من ي�ستعد الرتكاب جرمية م�شمولة بالق�سم ( 6االجتار بالأ�شخا�ص) لثلث
املقررة للجرمية املكتملة.
املقررة لهذه اجلرمية ".ويخ�ضع "ال�رشوع" لن�صف العقوبة
العقوبة
ّ
ّ
ونظرا لوجود الكثري من اخليارات املختلفة ،ف�إن هذه امل�س�ألة يلزم حلّها وفق القوانني الوطنية
القائمة.
ويُذكر �أخرياً �أنه بينــما ي�ش ــري تعريف "تهريب املهاجرين" املذكور يف الفقرة (�أ) من املادة
 3من الربوتوكول �إىل الدخول غري امل�رشوع �إىل "دولة طرف" ،قد يكون من الأن�سب ،يف القوانني
الوطنية ،الإ�شارة �إىل الدخول غري امل�رشوع �إىل "�أية دولة" ،وذلك الجتناب ق�رص نطاق اجلرمية على
الأطراف الأخرى يف الربوتوكول .وهناك العديد من الدول التي �صيغت �أحكام التجرمي لديها على
هذا النحو (مثل �أ�سرتاليا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و�إيرلندا ال�شمالية) .ومن دون وجود
جرائم م�شابهة ،وخ�صو�صاً يف بلدان امل�صدر والعبور ،قد تن�ش�أ م�سائل فيما يتعلق بغياب التجرمي
املزدوج لدعم امل�ساعدة القانونية املتبادلة �أو ت�سليم املجرمني.

30

قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين

العالقة باجلرائم املن�صو�ص عليها يف �إطار اتفاقية اجلرمية املنظمة
واف بالغر�ض� ،إ�ضافة �إىل
ني الوطنية
جترم على نحو ٍ
من الأمور الأ�سا�سية �ضمان جعل القوان ُ
ِّ
اجلرائم الأ�سا�سية التي يتطلبها الربوتوكول ،امل�شارك َة يف جماعة �إجرامية منظمة (املادة  5من
اتفاقية اجلرمية املنظمة)؛ وغ�س َل عائدات اجلرمية (املادة  6من اتفاقية اجلرمية املنظمة)؛
والف�سا َد (املادة  8من اتفاقية اجلرمية املنظمة)؛ وعرقل َة العدالة (املادة  23من اتفاقية اجلرمية
بد من اعتماد تدابري ت�ؤكد امل�س�ؤولية القانونية للهيئات االعتبارية
املنظمة) .وعالوة على ذلك ،ال ّ
(املادة  10من اتفاقية اجلرمية املنظمة) .ويعتزم مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
و�ضع جمموعة من �أف�ضل املمار�سات ،و�إعداد �أحكام منوذجية ،لتنفيذ املواد املذكورة �أعاله يف
�سياق و�ضع قانون منوذجي من �أجل تنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة.

املقدمة يف القانون النموذجي
اخليارات
ّ
يت�ضمن القانون النموذجي �أربعة خيارات ل�صياغة الن�صو�ص اخلا�صة باجلرائم الأ�سا�سية التي
ّ
يتطلبها الربوتوكول .ويُعترب اخليار �ألف �أكرث اخليارات ات�ساقا مع الربوتوكول ،ولكن يُحتمل �أن
يكون هو �أ�ضيقها �أي�ضا من حيث �شمول ال�سلوك املعني .ونظرا �إىل �أن الكثري من امل�صطلحات
امل�ستخدمة يف الربوتوكول كُررت بب�ساطة يف هذا اخليار ،ف�إن بع�ض ال�صياغات اللغوية قد ال
تكون بالدقة الكافية لتطبيقها على امل�ستوى الوطني .ويعتمد اخليار باء نهجاً �أكرث مرونة ب�ش�أن
هذه امل�سائل ،وي�ستخدم �صياغة لغوية قد تكون �أن�سب للتطبيق على امل�ستوى الوطني .فعلى �سبيل
املثال ،يعتمد اخليار باء مفهوم "التي�سري" �إىل جانب "التدبري" .و�أخريا ،يقدم اخليار جيم مثاال
التوجه ال�شامل ،حيث تتناول مادة ت�رشيعية واحدة مبفردها جميع ال�سلوكيات امل�شمولة يف
على
ّ
املادة  6من الربوتوكول.
ويَ ِرد يف التعليق على كل خيار �إ�شارة �إىل بع�ض مزايا وعيوب كل نهج للنظر فيها من جانب
�صائغني الن�صو�ص القانونية الوطنيني.

اجلرائم الأ�سا�سية :اخليار �ألف
املقدمة يف القانون النموذجي.
اخليار �ألف هو �أ�ضيق اخليارات نطاقا من بني اخليارات الأربعة
ّ
وهو يُ َع ُّد �أن�سبها بالن�سبة �إىل الدول الأطراف التي تو ّد �صياغة قوانني وطنية تتمثّل بدقة ال�رشوطَ
امل�ستخدمة واملبنى املتبع يف املادة  6من الربوتوكول.
ويعينّ اخليار �ألف جرائم منف�صلة لكل جمموعة من ال�سلوكيات املحددة يف املادة  6من
وتتقيد ال�صياغة اللغوية
الربوتوكول ،والرتتيب املتبع هو الرتتيب نف�سه امل�ستخدم يف املادة .6
ّ
امل�ستخدمة فيه بتلك امل�ستخدمة يف الربوتوكول .وقد �أُدرج ال�رشوع وامل�شاركة والتنظيم كبنود
م�ستقلة.
وبينما تكمن ميزة هذا النهج يف ات�ساقه الوا�ضح مع الربوتوكول ،ف�إن من عيوبه �أن بع�ض
امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الربوتوكول قد ال تتنا�سب مع ال�سياق القانوين الداخلي يف كل بلد
(على �سبيل املثال قد تُ َع ُّد عبارة "�أي و�سيلة غري م�رشوعة" مبهمة يف بع�ض الأنظمة القانونية).
كما قد تبدر ت�سا�ؤالت ب�ش�أن ما �إذا كان بالإمكان القيام باملالحقة الق�ضائية للجرائم ذات ال�صلة
بالوثائق �أي�ضا يف �إطار جرمية "تهريب املهاجرين".
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املادة �-5ألف -تهريب املهاجرين
درج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُ َ
تدبري
احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى،
َ
دخول �شخ�ص ما على نحو غري م�رشوع �إىل دولة طرف يف الربوتوكول لي�س ذلك ال�شخ�ص
من رعاياها �أو من املقيمني فيها.
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة (�أ) من املادة  ،3والفقرة �( 1أ) من املادة .6
جترم
كما �أ�شري �إليه �أعاله ،تقت�ضي الفقرة �( 1أ) من املادة  6من الربوتوكول من الدول الأطراف �أن ِّ
"تهريب املهاجرين" .وت�شري املادة � 5ألف من القانون النموذجي �إىل املفهوم الهام "منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى" الذي يرد تعريفه يف ق�سم التعاريف (املادة  )3من القانون النموذجي .كما
ت�شري املادة � 5ألف �إىل "التدبري" وهو م�صطلح م�ستخدم يف الربوتوكول لكن ال يرد تعريف له .ويف
يو�ضح فيها القانون الوطني �أو املبادئ الأ�سا�سية للتف�سري القانوين معنى امل�صطلح
احلاالت التي ال ّ
"تدبري" ،قد يلزم �إ�ضافة تعريف لهذا امل�صطلح .فعلى �سبيل املثال ،ميكن ا�ستخدام التعريف
التايل" :يعني "التدبري" احل�صول على �شيء �أو الت�سبب يف نتيجة ما عن طريق جهد مبذول".
وتعتمد هذه ال�صيغة املقرتحة على التعاريف املذكورة يف قوامي�س اللغة الإنكليزية .فعلى
�سبيل املثال ،يدرج قامو�س �أك�سفورد  Oxford Dictionary of Englishالتعاريف التالية للفعل
"يد ِّبر":
املدبر للمتمردين؛ [مع
يح�صل على (�شيء) وخا�صة بعناية �أو جهد :الطعام
(�أ)
َّ
مفعولني] �أقنع �أحد �أ�صدقائه ب�أن يد ِّبر له تذكرة؛

(ب) "[مع مفعول وم�صدر] (قانون) يقنع (�أحدهم) �أو يجعله يقوم بفعل ما� :أقنع
زوجته بتوقيع �أمر احل�ساب امل�شرتك.
(Oxford Dictionary of English (revised edition). Ed. Catherine Soanes
and Angus Stevenson. Oxford University Press, 2005. Oxford Reference
).Online

مثال
 98جيم :تهريب املهاجرين
( )1يقع حتت طائلة العقوبة الواردة يف الق�سم الفرعي ( )3ك ُّل من ير ِّتب ملهاجر غري قانوين �أن
يدخل نيوزيلندا �أو �أي دولة �أخرى� ،إذا —
(�أ) قام بذلك من �أجل منفعة مادية؛
(ب) كان �إما يعلم بكون ال�شخ�ص مهاجرا غري قانوين ،و�إما ال ي�أبه مبا �إذا كان كذلك.
( )2يقع حتت طائلة العقوبة الواردة يف الق�سم الفرعي ( )3ك ُّل من ير ِّتب لأن يتم �إح�ضار
مهاجر غري قانوين �إىل نيوزيلندا �أو �أي دولة �أخرى� ،إذا —
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(�أ) قام بذلك من �أجل منفعة مادية؛
(ب) كان �إما يعلم بكون ال�شخ�ص مهاجرا غري قانوين ،و�إما ال ي�أبه مبا �إذا كان كذلك؛
(ج) كان �إما —
''1

يعلم ب�أن ال�شخ�ص ينوي حماولة دخول الدولة؛

''2

و�إما ال ي�أبه مبا �إذا كان ال�شخ�ص ينوي حماولة دخول الدولة.

( )3العقوبة هي احلب�س ملدة ال تزيد على  20عاما وغرامة ال تتعدى اخلم�سمائة �ألف دوالر،
�أو كالهما.
( )4ميكن �إقامة الإجراءات الق�ضائية وفق الق�سم الفرعي ( )1حتى �إذا مل يدخل املهاجر غري
القانوين يف الواقع الدولة املعنية.
( )5ميكن �إقامة الإجراءات الق�ضائية مبقت�ضى الق�سم الفرعي ( )2حتى �إذا مل يُجلب املهاجر
غري القانوين يف الواقع �إىل الدولة املعنية.
(الق�سم  98جيم ،القانون اجلنائي لعام  ،1961نيوزيلندا).

املادة -5باء -اجلرائم املتعلقة بوثائق ال�سفر �أو الهوية
درج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل احل�صول،
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُ َ
على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى� ،إعدا َد �أو تدبري
مزورة لغر�ض تي�سري تهريب املهاجرين.
�أو توفري �أو حيازة وثيقة �سفر �أو هوية ّ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة (ج) من املادة  ،3والفقرة ( 1ب) من املادة .6
جترم �أفعال �إعداد �أو تدبري
ح�سبما �أ�شري �إليه �أعاله ،يقت�ضي الربوتوكول من الدول الأطراف �أن ِّ
مزورة عندما تُقرتف لغر�ض التمكني من تهريب املهاجرين.
�أو توفري �أو حيازة وثيقة �سفر �أو هوية ّ
وكما ي�شار �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،ف�إن هذا اجلرم �سوف يتطلب ،باملعنى الدقيق� ،إثباتا لعنا�رص
ثالثة خمتلفة للق�صد:
فيجب �أن يتوافر الق�صد يف �إعداد الوثيقة �أو تدبري احل�صول عليها �أو توفريها �أو
حيازتها� ،إىل جانب الق�صد الإ�ضايف �أو الغر�ض املتمثل يف احل�صول على منفعة مالية �أو
منفعة مادية �أخرى .بيد �أنه يجب ،يف حالة جرائم الوثائق ،توافر الغر�ض �أو الق�صد املتمثّل
يهربون �أنف�سهم
يف التمكني من تهريب املهاجرين .وهذا �ضمان �إ�ضايف لعدم جترمي من ّ
(انظر الفقرة  93من الوثيقة .)A/55/383/Add.1
(الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرة � ،41ص ).344
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املادة -5جيم -تي�سري الإقامة غري امل�رشوعة
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُدرج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل
احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى،
ا�ستخدام و�سائل غري م�رشوعة لتمكني �شخ�ص لي�س مواطنا �أو مقيما دائما يف الدولة
تقيد بال�رشوط الالزمة للبقاء امل�رشوع يف تلك الدولة.
املعنية من البقاء فيها دون ّ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة ( 1ج) من املادة .6
ت�شري امللحوظات التف�سريية للفقرة ( 1ج) من املادة  6من الربوتوكول �إىل �أن التعبري "�أية و�سيلة
�أخرى غري م�رشوعة" ي�شري اىل الو�سائل غري امل�رشوعة ح�سب تعريفها يف القانون الداخلي (الوثيقة
 ،A/55/383/Add.1الفقرة 94؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص  .)489وقد يكون من ال�رضوري �أن
يحدد �صائغو الن�صو�ص القانونية الوطنيون � ّأي اجلرائم املحددة �أو � ّأي القوانني الوطنية ت�شملها
ِّ
عبارة "الو�سائل غري امل�رشوعة".

املادة -5دال -ال�رشوع
تُوقَّع على � ّأي �شخ�ص ي�رشع يف ارتكاب ُجرم م�شمول يف نطاق هذا الف�صل عقوبة
درج العقوبة].
[تُ َ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة �( 2أ) من املادة .6
�إن االلتزام بتجرمي ال�رشوع وفق الفقرة �( 2أ) من املادة " 6مرهون باملفاهيم الأ�سا�سية" للنظام
القانوين .وكما يرد يف امللحوظات التف�سريية للأعمال التح�ضريية:
املقررة مبوجب القانون الداخلي وفقا
الإ�شارات �إىل ال�رشوع يف ارتكاب اجلرائم
ّ
للفقرة �( 2أ) تُفهم يف بع�ض البلدان ب�أنها ت�شمل كال من الأفعال املقرتفة حت�ضريا الرتكاب
جرم جنائي والأفعال التي تُن ّفذ يف حماولة غري ناجحة الرتكاب اجلرم ،حيث تكون �أي�ضا
تلك الأفعال حتت طائلة امل�س�ؤولية �أو �أفعاال يُعاقب عليها مبقت�ضى القانون الداخلي.
( ،A/55/383/Add.1الفقرة 95؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).489
يف بع�ض النظم القانونية (لكن لي�س كلها) ،يوقَّع على ال�رشوع اجلزاءُ نف�سه الذي يوقَّع على
اجلرمية امل�ستكملة .ويف نظم �أخرى ،يخ�ضع ال�رشوع لعقوبة �أدنى .وال يلزم ت�ضمني هذا احلكم �إال
�إذا مل يكن م�شموالً من قب ُل يف املدونة اجلنائية الوطنية �أو القانون اجلنائي الوطني.
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املادة -5هاء -امل�ساهمة ك�رشيك يف اجلرم
تُوقَّع على � ّأي �شخ�ص ي�ساهم ك�رشيك [يف جرم يندرج يف نطاق املواد �-5ألف و-5
مزورة] [يف جرم �ضمن نطاق
باء و-5جيم حيث ي�شمل ذلك �إعداد وثيقة �سفر �أو هوية ّ
درج العقوبة].
هذا الف�صل] عقوب ُة [تُ َ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة ( 2ب) من املادة .6
تقت�ضي الفقرة ( 2ب) من املادة  6من الربوتوكول جترمي امل�ساهمة ك�رشيك من �أجل "تهريب
املهاجرين" و"ت�سهيل الإقامة غري امل�رشوعة" و"�إعداد وثيقة �سفر �أو هوية مزورة" .بيد �أن تو�سيع
نطاق التجرمي لي�شمل امل�ساهمة ك�رشيك يف "تدبري �أو توفري �أو حيازة" وثيقة �سفر �أو هوية مزورة
"مرهون باملفاهيم الأ�سا�سية" للنظام القانوين.

املادة -5واو -التنظيم والتوجيه
يوجه �شخ�صاً �آخر �أو �أ�شخا�صا �آخرين الرتكاب جرم
توقَّع على � ّأي �شخ�ص ينظّ م �أو ّ
درج العقوبة].
�ضمن نطاق هذا الف�صل عقوب ُة [تُ َ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة ( 2ج) من املادة .6
ال يلزم ت�ضمني هذا احلكم �إال �إذا مل يكن م�شموالً من قب ُل يف املدونة اجلنائية الوطنية �أو القانون
اجلنائي الوطني.

اجلرائم الأ�سا�سية :اخليار باء
التعليق
يُربز اخليار باء عددا من امل�سائل املختلفة التي ميكن النظر فيها �أثناء عملية �صياغة الن�ص
القانوين .ويُحتمل �أن ي�شمل هذا اخليار طائفة �أو�سع من ال�سلوكيات التي قد ت�شملها �أ�ساليب
اخليار ال�صيغة اللغوية "ي�شارك يف
املهربني .وبدال من امل�صطلح "تدبري" ،ي�ستخدم هذا
عمل
ِّ
ُ
�سلوك لأغرا�ض تدبري" ،والتي يُحتمل �أن ت�شمل الإعداد وال�رشوع والأ�شخا�ص امل�شاركني يف اقرتاف
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وبناء عليه ،ال توجد معاملة منف�صلة فيما يخ�ص
اجلرم من دون �أن يكونوا اجلناة الرئي�سيني.
ً
"ال�رشوع" و"امل�ساهمة ك�رشيك".
وال�صياغة اللغوية "امل�شاركة يف �سلوك لغر�ض" متداولة على نطاق وا�سع يف نظم القانون
العام .وقد �أُدرج خيار م�شابه ي�ستغني عن ا�ستخدام �صيغة "ي�شارك يف �سلوك لغر�ض" (م�ستخدما
بدال من ذلك ال�صيغة املبا�رشة "يد ِّبر �أو ي�س ِّهل �أو يدعم �أو ي�رشع يف (ذلك العمل)" كبديل له
املفعول نف�سه .وقد �أُبرزت الفروق الب�سيطة يف ال�صياغة بني البديلني باحلروف الداكنة.

املادة -5زاي -تهريب املهاجرين وتي�سري الإقامة غري امل�رشوعة
درج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُ َ
احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى،
ال�ضلو َع يف �سلوك لغر�ض تدبري �أو ت�سهيل �أو دعم الدخول الفعلي �أو املق�صود ل�شخ�ص
�آخر �إىل [يُدرج ا�سم الدولة] �أو دولة طرف يف الربوتوكول �أو عبوره منها �أو بقائه فيها
خارج �إطار القانون.
�أو
درج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُ َ
ري
احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،تدب َ
�أو ت�سهيل �أو دعم الدخول الفعلي �أو املق�صود ل�شخ�ص �آخر �إىل [يُدرج ا�سم الدولة] �أو
دولة طرف يف الربوتوكول �أو عبوره منها �أو بقائه فيها خارج �إطار القانون� ،أو ال�رشو َع
يف تدبري ذلك �أو ت�سهيله �أو دعمه.
التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة �( 1أ) و(ج) من املادة .6
يجمع كال اخليارين ل�صيغة ن�ص املادة -5زاي بني "تهريب املهاجرين" و"الإقامة غري امل�رشوعة"
يف مادة واحدة على اعتبار �أن عنا�رص هاتني اجلرميتني متطابقة يف معظمها .كما �أُ�ضيف التعبري
"ت�سهيل �أو دعم" �إىل ال�صيغة الأ�سا�سية للربوتوكول ("تدبري") ل�ضمان ال�شمول الوا�سع لطائفة
املكملة لعملية التهريب .وبينما قد ال يكون هذا التوجه منا�سبا جلميع النظم
من ال�سلوكيات
ِّ
القانونية ،ف�إن هذه امل�صطلحات تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف عدد من القوانني الوطنية.
واخلياران املقرتحان ي�شريان كالهما �إىل �أفعال الدخول �أو العبور �أو الإقامة "الفعلية
�أو املق�صودة" .وبهذه ال�صيغة ،ميكن تطبيق �أحكام تلك اجلرائم على من ي�ستعدون من �أجل
ويج�سد هذا التوجه
تهريب املهاجرين و�أولئك الذي يحاولون تهريب املهاجرين ويف�شلون يف ذلك.
ّ
�أغرا�ض الربوتوكول التي ت�شمل منع التهريب ومكافحته.
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وبينما ي�ستخدم اخليار �ألف م�صطلح "الدخول غري امل�رشوع" الوارد يف الربوتوكول ،ف�إن
ال�صيغتني املقرتحتني للمادة -5زاي من اخليار باء ت�شريان كلتاهما �إىل "خرق قانون الهجرة"
وهو ما قد يكون �أكرث دقة .ويَ ِرد تعريف لـ"قانون الهجرة" يف ق�سم التعاريف (املادة  )3من القانون
النموذجي.
يو�ضح �أن
كما ي�شري هذان اخلياران �أي�ضا �إىل الدخول غري امل�رشوع "ل�شخ�ص �آخر" مبا ّ
يهربون الغري من �أجل الربح ولي�س على املهاجرين
اجلرم يُق�صد منه �أن ينطبق على �أولئك الذين ِّ
املهربني �أنف�سهم .وحيثما يُ�ستخدم هذا التوجه ،ف�إن بيان عدم امل�س�ؤولية (من قبيل تلك الواردة
َّ
يف املادة  9من القانون النموذجي) قد ي�صبح زائدا عن احلاجة.
وي�شري اخلياران �إىل تعبري "الدخول �أو العبور" مما يعبرِّ عن الواقع من حيث �إن القانون �أو
الفقه املحلي يف كثري من الدول يحدد �أن ال�شخ�ص ال يُعترب قد "دخل" بينما ال يزال يف منطقة
العبور يف �أحد املطارات �أو املوانئ .وقد ثبتت �أهمية �إدراج كلمة "العبور" يف عدد من البلدان.
فعلى �سبيل املثال ،يف بلجيكا ،كان القانون ال ي�شري يف ال�سابق �سوى �إىل "م�ساعدة غري املواطنني
قررت حمكمة ا�ستئناف بروك�سل
على الدخول �إىل �إقليم اململكة �أو الإقامة فيه" .ويف عام ّ ،1999
�أن وجود غري املواطنني يف منطقة العبور باملطار ،بق�صد ال�سفر �إىل بلد �آخر ،ال يندرج �ضمن نطاق
"م�ساعدة �أجنبي على الدخول �إىل" اململكة .وبعد �صدور هذا احلكم ،مل يعد من املمكن القيام
للمهربني الذين ي�ستخدمون بلجيكا معرباً فقط .و�أثريت ق�ضية م�شابهة مرة
باملالحقة الق�ضائية
ِّ
قررت حمكمة النق�ض يف بلجيكا �أن العن�رص املادي يف جرمية التهريب مل
عندما
�أخرى عام 1999
ّ
يت�أ�س�س يف موقف اعترُ �ض فيه �أجنبي عند نقطة تفتي�ش حدودية .وق�ضت املحكمة ب�أن اجلرمية
ال ميكن ارتكابها �سوى بعد �أن يكون ال�شخ�ص قد "دخل" اململكة وهو ما مل يحدث يف الواقع نظرا
لإيقافه قبل الدخول .وبعد تلك القرارات� ،أُ�ضيف مفهوم "العبور" �رصاح ًة �إىل تعريف جرمية
تهريب املهاجرين يف القانون البلجيكي.
(القانون ال�صادر يف  28ت�رشين الثاين/نوفمرب  2000ب�ش�أن احلماية اجلزائية للق�صرّ (اجلريدة
الر�سمية البلجيكية� 17 ،آذار/مار�س ).)2001
وي�شري هذان اخلياران ال�صياغيان �إىل الدخول غري امل�رشوع (الفعلي �أو الذي �شرُ ع فيه) �إىل
دولة �أخرى طرف يف الربوتوكول .ومن ثم يلزم �إثبات م�رشوعية الدخول من عدمه ك�أحد عنا�رص
التحريات والتحقيقات جمع �أدلة هذه الواقعة وفقا للقواعد ذات
اجلرم .و�سيتعني على �سلطة
ّ
العالقة بقبول الوثائق الأجنبية والقواعد اال�ستداللية الأخرى .وتتباين الآليات اخلا�صة التي
ميكن �أن تكون متاحة لإثبات الو�ضع القانوين يف بلد �آخر .فعلى �سبيل املثال ،فرن�سا لديها "�شهادة
العرف" لإعالم القا�ضي بالو�ضع القانوين يف بلد �آخر ،وهناك قوانني خمتلفة يف اململكة املتحدة
ت�سمح للنواب العامني بتقدمي �شهادات من �سلطة �أجنبية لأغرا�ض التحقق من الو�ضع القانوين
يف بلد �آخر.

املثال 1
يعاقَب باحلب�س مدة ال تزيد على عامني بقرار من حمكمة � ُّأي �شخ�ص ي�ساعد �أجنبيا على الدخول
غري القانوين �إىل دولة ع�ضو يف االحتاد الأوروبي �أو دولة جماورة للنم�سا �أو املرور عربها بق�صد
�سدد له لهذه الغاية.
االغتناء �أو �إغناء طرف ثالث بطريقة غري قانونية من خالل دفعة مالية تُ ّ
(املادة  )1( 114من قانون �رشطة الأجانب لعام  ،2005النم�سا).
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املثال 2
م�ساعدة �شخ�ص لي�س من رعايا �إحدى الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،ب�أي طريقة كانت،
�سواء ب�شكل مبا�رش �أو عن طريق و�سيط ،على دخوله �إىل �إقليم دولة من الدول الأع�ضاء امل�شار
�إليها �أو �إقليم دولة طرف يف اتفاقية دولية ب�ش�أن عبور احلدود اخلارجية تكون ملزمة لبلجيكا،
�أو على عبور ذلك الإقليم �أو الإقامة فيه ،على نحو يخ ّل بت�رشيعات الدولة املذكورة ،بهدف جني
الربح� ،سواء ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش.
(املادة ( 77مكرر) من القانون ال�صادر بتاريخ  15كانون الأول/دي�سمرب  1980ب�ش�أن دخول
الأجانب و�إقامتهم و�سكنهم و�إبعادهم ،بلجيكا).

املثال 3
 -1يكون مذنبا بجرمية تهريب الب�رش ويُحكم عليه بال�سجن ملدة �أق�صاها �أربع �سنوات �أو بغرامة
يقدم امل�ساعدة ل�شخ�ص �آخر لتدبري دخوله �أو عبوره لهولندا �أو
مالية من الفئة اخلام�سة ك ُّل من ّ
من�ضمة �إىل بروتوكول
لدولة �أخرى ع�ضو يف االحتاد الأوروبي �أو �إي�سلندا �أو الرنويج �أو �أي دولة
ّ
مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املربم يف نيويورك يف  15ت�رشين الثاين/
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة املربمة يف نيويورك 15
نوفمرب ،2000
ِّ
ت�رشين الثاين/نوفمرب � 2000أي�ضا� ،أو َمن يُز ِّود ذلك ال�شخ�ص ب�إمكانية �أو و�سيلة �أو معلومات
متكّنه من القيام بذلك� ،إن هو علم ب�أن هذا الدخول �أو العبور غري قانوين �أو كان لديه من
الأ�سباب اجلدية ما يدفعه �إىل االعتقاد بذلك.
قدم
 -2يُعاقب بال�سجن ملدة �أق�صاها �أربع �سنوات �أو بغرامة مالية من الفئة اخلام�سة ك ُّل من ّ
امل�ساعدة� ،سعيا لتحقيق منفعة ما� ،إىل �شخ�ص �آخر لتدبري �إقامته يف هولندا �أو يف دولة �أخرى
من�ضمة �إىل الربوتوكول املذكور يف
ع�ضو يف االحتاد الأوروبي �أو �إي�سلندا �أو الرنويج �أو �أي دولة
ّ
زود ذلك ال�شخ�ص ب�إمكانية �أو و�سيلة �أو معلومات متكّنه من القيام بذلك،
الفقرة الأوىل� ،أو ّ
�إن هو علم ب�أن هذه الإقامة هي غري قانونية �أو كان لديه من الأ�سباب اجلدية ما يدفعه �إىل
االعتقاد بذلك.
(املادة � 197أ من القانون اجلنائي ،تهريب الب�رش ،هولندا).

املادة -5حاء -اجلرائم املتعلقة بوثائق ال�سفر �أو الهوية املز ّورة
درج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُ َ
احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى،
ال�ضلو َع يف �سلوك لغر�ض عر�ض �أو توزيع �أو �إعداد �أو تدبري �أو توفري �أو حيازة وثيقة �سفر
�أو هوية مزورة ،يف ظروف يعلم فيها ال�شخ�ص �أن الوثيقة �ستُ�ستخدم لغر�ض تي�سري
تهريب املهاجرين �أو تكون لديه �أ�سباب وجيهة كي يعلم ذلك �أو ي�شتبه فيه.
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�أو
درج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل
يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ[تُ َ
احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى،
َ
عر�ض �أو توزيع �أو �إعداد �أو تدبري �أو توفري �أو حيازة وثيقة �سفر �أو هوية مزورة ،يف ظروف
يعلم فيها ال�شخ�ص � َّأن الوثيقة �ستُ�ستخدم لغر�ض تي�سري تهريب املهاجرين �أو تكون لديه
�أ�سباب وجيهة لكي يعلم ذلك �أو ي�شتبه فيه.
التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة ( 1ب) من املادة .6
يت�ضمن كال اخليارين ل�صيغة ن�ص املادة -5حاء عن�رصين �إ�ضافيني هما "العر�ض" و"التوزيع"
ّ
�إ�ضافة �إىل مقت�ضيات الربوتوكول الأ�سا�سية ،وهي "الإعداد والتدبري والتوفري واحليازة" .وهذان
املزورة� ،أ�سا�سيان يف عملية التهريب نف�سها.
الفعالن ،عر�ض وتوزيع الوثائق
ّ
وباملعنى الدقيق ،ف�إن الفقرة ( 1ب) من املادة  6من الربوتوكول ال تنطبق �سوى فيما يتعلق
ـجرم "ت�سهيل الإقامة غري امل�رشوعة" (انظر الدليل
بجرم "تهريب املهاجرين" ولي�س فيما يتعلق ب ُ
ُ
الت�رشيعي ،اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرة � ،41ص  .)344لكن على �صائغي الن�صو�ص
القانونية �أن يالحظوا �أن املجال�س الت�رشيعية التي تطبق الربوتوكول ميكنها تطبيق جرائم الوثائق
على كال النوعني من اجلرائم الرئي�سية (تهريب املهاجرين وت�سهيل الإقامة غري امل�رشوعة) �إذا ما
ف�ضل اجلمع بني العنا�رص
اختارت ذلك ،وفق الفقرة  3من املادة  34من االتفاقية.
وبناء عليه ،قد يُ َّ
ً
الثالثة (تهريب املهاجرين وجرائم الوثائق وت�سهيل الإقامة غري امل�رشوعة) �ضمن جرمية واحدة.
وقد �أُدرجت �صيغة مقرتحة بهذا املعنى يف القانون النموذجي يف اجلرائم الأ�سا�سية :اخليار جيم.

مثال
�إعداد وثيقة �سفر �أو هوية مزورة �أو توفريها �أو حيازتها
يُعترب ال�شخ�ص (ال�شخ�ص الأول) مذنباً بارتكاب جرمية �إذا:
مزورة �أو و َّفرها �أو حازها؛
(�أ)	� َّ
أعد ال�شخ�ص الأول وثيقة �سفر �أو هوية ّ
(ب) ق�صد ال�شخ�ص الأول �أن تُ�ستخدم الوثيقة لت�سهيل دخول �شخ�ص �آخر (ال�شخ�ص
الآخر) �إىل بلد �أجنبي حيث ال يكون دخول ال�شخ�ص الآخر �إىل البلد الأجنبي ممتث ً
ال للمقت�ضيات
مبوجب قانون ذلك البلد من �أجل دخوله؛
أعد ال�شخ�ص الأول الوثيقة �أو و َّفرها �أو حازها:
(ج)	� َّ

' '1بعد احل�صول (على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش) على منفعة مقابل ذلك؛ �أو
' '2بق�صد احل�صول (على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش) على منفعة.
العقوبة :احلب�س ملدة ع�رش �سنوات �أو �ألف وحدة جزائية �أو كالهما.
(الق�سم  ،8-73القانون اجلنائي (الكومنولث)� ،أ�سرتاليا).
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اجلرائم الأ�سا�سية :اخليار جيم
التعليق
يجمع هذا اخليار كل عنا�رص املادة  6من الربوتوكول �ضمن ن�ص �شامل واحد ب�ش�أن
وجه
املدعني
الأفعال الإجرامية ب�أجمعها .ويتعني على ّ
ّ
العامني حتديد ال�سلوك الذي �ستُ َّ
ب�ش�أنه التهمة يف �أي الئحة اتهام .وقد تكون للنهج ال�شامل املزايا العملية التالية:
•  ا�ستخدام لغة جامعة يبتعد باملحاكمات عن التدقيقات التقنية من جانب الدفاع
ملعاين كلمات فردية وحجج قانونية ب�ش�أن كون �سلوك املتهم يقع خارج نطاق ذلك
التعريف (مما يبطل املحاكمة عن اجلرمية) لأن املعنى يت�ضح من خالل طائفة
الكلمات امل�ستخدمة يف املادة.
ويقر ب�أن الروابط ال�صغرية
•  ي�شمل هذا النهج كل مرحلة من مراحل عملية التهريب،
ّ
هي مع ذلك �أجزاء هامة من �سل�سلة الأحداث والعمليات الإجرامية ب�أجمعها.
•  ي�ستغني هذا النهج عن �رضورة وجود جرمية منف�صلة فيما يتعلق بالوثائق �أو
يتكون لدى القا�ضي
ال�رشوع .ويقلل ذلك �إىل �أدنى حد من املخاطرة املحتملة يف �أن ّ
تعمدوا �إبراز درجات خمتلفة من امل�س�ؤولية
الذي ي�صدر احلكم ر�أي ب�أن
ِّ
امل�رشعني ّ
عن الذنب يف اجلرائم املختلفة .ومن وجهة نظر حماكمة تلك اجلرائم ،قد ال
يكون هناك فرق يذكر بني درجة امل�س�ؤولية عن الذنب لدى خمتلف امل�شاركني يف
املراحل املختلفة من عملية التهريب.
وقد يكون هذا اخليار منا�سبا �أكرث للدول الأطراف التي تعتمد القانون العام
وت�سعى �إىل �ضمان �شمول وا�سع النطاق لعملية التهريب برمتها من دون ال�سماح ب�أي من
الفجوات ال�صغرية التي قد تبدر �سهوا عند و�صف ثالث جمموعات منف�صلة من ال�سلوك
(تهريب املهاجرين ،وت�سهيل الإقامة غري امل�رشوعة ،واجلرائم ذات ال�صلة بالوثائق).

املادة -5طاء -اجلرائم املتعلقة بتهريب املهاجرين
 -1يرتكب جرمي ًة � ُّأي �شخ�ص يتوىل عمدا ،من �أجل احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري
مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى ،ال�ضلوع يف �سلوك بهدف متكني �شخ�ص
درج ا�سم الدولة] �أو دولة طرف يف الربوتوكول �أو من املقيمني الدائمني
لي�س من رعايا [يُ َ
فيها من دخولها �أو عبورها �أو التواجد فيها [�أو ت�سهيل ذلك] خارج �إطار قانون الهجرة.

طبق على ال�شخ�ص الذي يدان مبقت�ضى الفقرة � 1أعاله عقوبة [يُدرج نطاق
 -2تُ ّ
كاف من التقدير الق�ضائي للتعامل كما يلزم مع طائفة من
العقوبة مبا ي�سمح بقدر ٍ
ال�سلوكيات].
التعليق
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  1و 2من املادة .6
ت�شري املادة -5طاء �إىل "وجود" ال�شخ�ص يف دولة ما ولي�س "�إقامته" فيها لتج ّنب احلجة ب�أن
"الإقامة" لها معنى تقني (على �سبيل املثال ،ميكن املحاججة ب�أن "الإقامة" ت�شري �إىل �إبداء ق�صد
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البقاء ب�صفة دائمة) .وعالوة على ذلك ،ف�إن التعبري "الوجود يف دولة ما" وارد ،على �سبيل املثال،
يف املواقف التي ي�ستقبل فيها املتهم جماعة من املهاجرين القادمني جوا وي�أويهم لعدة �أيام ويو ّفر
لهم الهواتف املحمولة وتذاكر الطائرة قبل �أن ينقلهم �إىل الوجهة التالية.
ومبا �أن طائفة وا�سعة من ال�سلوكيات ميكن �أن تندرج �ضمن هذه اجلرمية ،يُقرتح �أن
يمُ نح الق�ضاة جماالً يف �إ�صدار من الأحكام مبا ميكنهم من ممار�سة ال�صالحية التقديرية بحيث
يخ�ص�صون �أق�سى العقوبة �إىل �أخطر املجرمني .ومع ذلك ،ف�إن هذه امل�س�ألة قد تكون مت تناولها
فعال يف �إطار القانون الوطني القائم.

مثال
البند � 171أ -عبور حدود الدولة من دون �إذن والتهريب
( )1يعاقَب باحلب�س ملدة ترتاوح من عامني �إىل ثمانية �أعوام ك ُّل من يقوم بالأعمال التالية،
بق�صد احل�صول ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى لنف�سه
�أو ل�شخ�ص �آخر ،ل�صالح �شخ�ص لي�س من رعايا اجلمهورية ال�سلوفاكية �أو غري حا�صل على �إذن
بالإقامة الدائمة على �إقليم اجلمهورية ال�سلوفاكية:
(�أ) تنظيم عبور حدود اجلمهورية ال�سلوفاكية بدون �إذن �أو االنتقال عرب �إقليمها �أو
ت�سهيل هذين الفعلني �أو امل�ساعدة عليهما،
مزورة �أو توفريها �أو حيازتها ،للغر�ض
(ب) احل�صول على وثيقة �سفر �أو وثيقة �إثبات هوية ّ
املبني يف الق�سم الفرعي (�أ)� ،أو
فيه.

(ج)	�إتاحة املجال �أو امل�ساعدة ل�شخ�ص للبقاء يف �إقليم اجلمهورية ال�سلوفاكية �أو العمل

(القانون رقم  ،2005/300قانون العقوبات ،اجلمهورية ال�سلوفاكية).

امل�شددة للعقوبة
املادة  -6الظروف
ِّ
التعليق
تقت�ضي الفقرة �( 3أ) و(ب) من املادة  6من الربوتوكول �أن ت�ضمن الدول الأطراف �أن تكون
الظروف التالية ظروفاً
تعر�ض
ِّ
يرجح �أن ِّ
م�شددة للعقوبة :الظروف التي ِّ
تعر�ض للخطر� ،أو َّ
للخطر ،حياة �أو �سالمة املهاجرين املعنيني؛ والظروف التي ت�ستتبع معاملة �أولئك املهاجرين
معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا يف ذلك لغر�ض ا�ستغاللهم.
هناك خيارات خمتلفة ب�ش�أن ال�صياغة ميكن ا�ستخدامها لالمتثال لهذا االلتزام .فعلى �سبيل
املثال ،يف بع�ض ال�سياقات ،قد يكون من املنا�سب الإ�شارة �إىل "عوامل ت�ؤخذ يف االعتبار عند
م�شددة للعقوبة ".ويف �سياقات �أخرى ،قد يكون من املنا�سب
�إ�صدار احلكم" بدال من "ظروف
ِّ
امل�شددة اخلطورة ".وطريقة الوفاء بااللتزام لي�ست مهمة يف حد ذاتها� .أما املهم
حتديد "اجلرائم
َّ
أ�شد من تلك التي كانوا �سيتعر�ضون
�
لعقوبات
اجلناة
يخ�ضع
التالية،
الظروف
توافر
فهو �أنه عند
ّ
لها لو مل تتوافر تلك الظروف.
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و�إىل جانب الظروف التي تقت�ضيها الفقرة  3من املادة  6من الربوتوكول� ،أُدرجت يف القانون
وجت�سد هذه القائمة طائفة
امل�شددة االختيارية للنظر فيها.
النموذجي قائمة باملزيد من الظروف
ِّ
ّ
امل�رشعون الوطنيون ،حيثما يكون منا�سبا ،االنتقاء
د
يو
وقد
التهريب.
من الظروف املرتبطة ب�سياق
ّ
ّ
من هذه القائمة �أو حتى �إ�ضافة عوامل �إ�ضافية مبا يت�سق مع الواقع املحلي .وينبغي على �صائغي
الن�صو�ص القانونية الوطنيني �ضمان �إر�شاد الق�ضاء ب�ش�أن كيفية اال�ستجابة للمواقف التي يتوافر
م�شدد للعقوبة مبا يت�سق مع ال�سيا�سة العامة الوطنية يف هذا ال�ش�أن.
فيها �أكرث من ظرف
ِّ
امل�شددة للعقوبة التي ميكن �أخذها يف االعتبار يف املحاكمة باعتبارها
وهناك بع�ض الظروف
ِّ
جرائم قائمة بذاتها (القتل واالعتداء مثال).

ُرمية املن�صو�ص
�إذا ما ُوج ــد � ّأي من الظ ــروف التاليةُ ،عوقب على الأفعال اجل ّ
املقررة للجرائم الأ�سا�سية]:
درج عقوبة �أكرب من تلك
عليها يف هذا الف�صل بـ [تُ َ
ّ
تعر�ض
عر�ضت للخطر� ،أو كان من
املرجح �أن ِّ
ّ
(�أ)  �إذا انطوى اجلرم على ظروف َّ
املهرب �أو �سالمته؛
للخطر ،حياة املهاجر
َّ

التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة �( 3أ) من املادة .6
املهربني �إىل اخلطر �أثناء
تعر�ض املهاجرين
َّ
مما ي�ؤ�سف له �أن هناك العديد من الأمثلة على ُّ
عملية التهريب .ومن ذلك على �سبيل املثال حاالت يحدث فيها نقل املهاجرين ب�سفن غري �صاحلة
ال�سد (مثل حاويات ال�شحن
للإبحار حيث يكونون َّ
معر�ضني للموت غرقا� ،أو يف حاويات حمكمة ّ
معر�ضني لدرجات
وال�شاحنات) حيث ال يوجد قدر كاف من الأك�سجني� ،أو حيث يكون املهاجرون َّ
مهربني وقد تُركوا يف البحر �أو يف ال�صحراء
حرارة �شديدة الق�سوة .وهناك �أمثلة على مهاجرين َّ
�أو يف �أو�ضاع �شديدة الربودة حيث تكون فر�ص بقائهم على قيد احلياة حمدودة .وحيثما تتوافر
أ�شد من تلك املفرو�ضة على
هذه الظروف ،ف�إن امل�س�ؤولني عن ذلك ينبغي �أن يعاقَبوا بجزاءات � ّ
يهربون املهاجرين من دون تعري�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر.
�أولئك الذين ِّ
بناء على ال�سيا�سة العامة الوطنية ،يف
وقد يريد �صائغو الن�صو�ص القانونية �أن ينظرواً ،
امل�شددة للعقوبة بحيث ت�شمل مواقف تنطوي فيها جرمية التهريب
تو�سيع نطاق هذه الظروف
ِّ
املهربني
تعر�ض للخطر ،حياة و�سالمة ال املهاجرين
يرجح �أن ِّ
على ظروف ِّ
تعر�ض للخطر� ،أو ّ
َّ
تنطوي
أخرى
ثالثة
املهربني على
عمل
أ�ساليب
�
قد
املثال،
�سبيل
فعلى
ً.
ا
أي�ض
�
�
أطراف
فح�سب و�إمنا �
ِّ
تعر�ض للخطر حياة موظفني عموميني ي�سعون �إىل �إحباط تهريب املهاجرين �أو حتى �إىل
�أفعال ِّ
القيام بعملية �إنقاذ بحري.

(ب)  �إذا انطوى اجلرم على ظروف ا�ستتبعت معاملة �أولئك املهاجرين معاملة
ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا يف ذلك لغر�ض ا�ستغاللهم؛
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التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة ( 3ب) من املادة .6
يُ َع ُّد �إلزاميا �ضمان حتديد الظروف التي ت�ستتبع "معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة ،مبا يف ذلك لغر�ض
يت�ضمن الربوتوكول تعريفا ملعنى هذه العبارة.
م�شددة للعقوبة .وال
اال�ستغالل" باعتبارها ظروفا
ِّ
ّ
وتن�ص امللحوظات التف�سريية على الربوتوكول على ما يلي:
ّ
العبارة "معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة" الواردة يف الفقرة الفرعية (ب) مق�صود بها �أن
معينة من اال�ستغالل ،مع عدم امل�سا�س بنطاق وتطبيق بروتوكول منع وقمع
ت�شمل �أ�شكاال ّ
ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص.
(الأعمال التح�ضريية� ،ص ).489
وعبارة "معاملة ال�إن�سانية ومهينة" ال توجد يف بروتوكول تهريب املهاجرين فح�سب و�إمنا
�أي�ضا يف طائفة من ال�صكوك الدولية الأخرى ،ومنها ما يلي:
•

الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان (املادة )5

•

العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (املادة )7

•  اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغريه من �رضوب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة (املادة )16
•

نظام روما الأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية الدولية(( )29املادة )7

•

االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم (املادة )10

•

اتفاقيـة جمل�س �أوروبا حلمايـة حقوق االن�سان واحلريات الأ�سا�سية (املادة )3

•

االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان (املادة )5

معرف يف �أي من هذه ال�صكوك .ومع ذلك،
ّ
لكن مفهوم "املعاملة الال�إن�سانية واملهينة" غري َّ
ميكن ا�ستبانة بع�ض خ�صائ�ص املعاملة التي قيل �إنها ت�شكل "معاملة ال�إن�سانية �أو مهينة" من خالل
تفح�ص الآراء الفقهية والتعليقات ب�ش�أن هذه امل�س�ألة.
ُّ
تت�سبب يف
�أوال ،من الوا�ضح �أن "املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة" ال ت�شمل الأفعال التي
ّ
()30
معاناة ج�سدية فح�سب و�إمنا �أي�ضا الأفعال التي تت�سبب يف معاناة ذهنية لل�ضحية.
وثانيا ،ت�شمل "املعاملة الال�إن�سانية �أو املهينة" طائفة من املعامالت التي ت�سبب املعاناة
اجل�سدية �أو العقلية ولكن ال ميكن تعريفها ب�أنها "تعذيب" لأنها تفتقر �إىل واحد من العنا�رص
( )29الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2187الرقم .38544
( )30الفقرة  5من التعليق العام  20على العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية؛ انظر �أي�ضا املادة
 5الفقرة ( )1من االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان والتي ت�شري حتديدا �إىل حق كل �شخ�ص يف �أن "تحُ رتم �سالمته
البدنية والعقلية والأخالقية" .انظر �أي�ضا ق�ضية �سميث وجريدي �ضد اململكة املتحدة Smith and Grady v. The
( United Kingdomالطلبان رقم  96/33985ورقم  )96/33986احلكم يف �سرتا�سبورغ� 27 ،أيلول�/سبتمرب ،1999
البند 120؛ وق�ضية قرب�ص �ضد تركيا ( Cyprus v. Turkeyالطلب رقم  )94/25781احلكم يف �سرتا�سبورغ10 ،
�أيار/مايو  2001البند  157والبندان  309و.310
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الأ�سا�سية .فكما يالحظ مانفريد نواك ،املقرر اخلا�ص املعني بالتعذيب وغريه من �رضوب املعاملة
يعرف "التعذيب" يف اتفاقية مناه�ضة التعذيب ب�أنه
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينةَّ ،
ي�شتمل على �أفعال موظفني عموميني حتدث عمدا �أملا �أو معاناة بدنية �أو عقلية �شديدة من �أجل
ا�ستيفاء غر�ض معني ،مثل انتزاع املعلومات واالعرتافات )31(.ويالحظ نواك �أن:
ثمة �رضوب �أخرى من الأفعال �أو الإغفاالت ال تُعترب تعذيبا و�إمنا تُعترب ،بناء على نوعها
والغر�ض منها و�شدتها ،معاملة قا�سية �أو ال�إن�سانية �أو مهينة؛ ويف تلك احلاالت ،يُفر�ض حد �أدنى
معني من الأمل �أو املعاناة لكن يغيب واحد �أو �أكرث من العنا�رص الأ�سا�سية مل�صطلح التعذيب :وهو
()32
حدة الأمل ال�شديد �أو جميعها.
الق�صد �أو تلبية غر�ض معني �أو ّ
وي�شري نواك �إىل مثال ال�سجني النم�ساوي الذي ن�سيته ال�سلطات حيث تُرك ملدة  20يوما
ت�سبب فيه ذلك من
من دون طعام �أو �رشاب وخ�شي �أن ميوت ببطء من ّ
�شدة اجلوع .ويف �ضوء ما ّ
�أمل ج�سدي وذهني �شديد ،ف�إنه يُعترب مثاال على املعاملة الال�إن�سانية والقا�سية .لكن مبا �أنه مل يكن
()33
هناك تنفيذ ن�شط �أو نية �أو غر�ض مق�صود ،ف�إنه مل يُعترب تعذيبا.

بد من �أن ت�صل املعاملة �إىل م�ستوى معني من ال�شدة قبل �أن ت�شك ّل "معاملة
وثالثا ،ال ّ
ال�إن�سانية �أو مهينة" .وبالرجوع �إىل ق�ضية متثّل نقطة حتول يف عام  1979حول �أ�ساليب
اال�ستجواب التي اعتمدتها اململكة املتحدة مع امل�شتبه بهم يف �إيرلندا ال�شمالية ،ر�أت املحكمة
وتطبق على مدى
مدبرة �سلفا،
الأوروبية حلقوق الإن�سان �أن املعاملة تكون ال�إن�سانية عندما تكون َّ
َّ
وتت�سبب �إما يف �إ�صابة ج�سدية فعلية و�إما يف معاناة ج�سدية وذهنية �شديدة.
�ساعات يف كل مرة،
ّ
وقد اعتُربت املعاملة مهينة لأنها كانت من النوع الذي يثري يف ال�ضحايا ال�شعور باخلوف والأ�سى
()34
والنق�ص مبا يكفي لإهانتهم واالنتقا�ص من قدرهم.
ومن املهم �أن ينظر �صائغو الن�صو�ص القانونية بعني االعتبار �إىل التفاعل �أو التداخل
امل�شددة للعقوبة والقوانني القائمة من قبل ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص.
املحتمل بني هذه الظروف
ِّ
يالحظ يف الدليل الت�رشيعي ،قد تت�ضمن "املعاملة الال�إن�سانية واملهينة" معاملة مفرو�ضة
وكما
َ
لغر�ض حتقيق �شكل من �أ�شكال اال�ستغالل .ومما هو جدير باملالحظة �أن وجود اال�ستغالل فيما
يُعد خالف ذلك ق�ضية تهريب قد يجعل جرمية االجتار واجبة االنطباق �إذا كانت الدولة الطرف
(Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR )31
 Commentary, 2nd revised edition (Kehl am Rhein, Engel, 2005), p. 161كما �سعت املحكمة الأوروبية

حلقوق الإن�سان �أي�ضا �إىل و�ضع حد فا�صل بني "التعذيب" و"املعاملة القا�سية والال�إن�سانية واملهينة" يف ق�ضية
�إيرلندا �ضد اململكة املتحدة ) Ireland v. the United Kingdom, 25 Eur. Ct. H.R (ser.A) (1978حيث ي�أتي
التعذيب بتعريفه يف مقدمة �أ�شكال املعاملة ال�سيئة.
(Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR )32
 .Commentary, p. 161وي�شري نواك �إىل هذه النقطــة يف تقـ ــريره ب�صف ـ ــته املقـ ـ ّـرر اخل ــا�ص ب�شـ ـ�أن التعذي ــب،
( ،E/CN.4/2006/6الفقرة .)35
(Nowak, Manfred, United Nations Covenant on Civil and Political Rights: CCPR )33
.Commentary, p. 161

ق�ض ــية �إيرلن ــدا �ضــد اململكة املتحدة ،Ireland v. the United Kingdom
European Court of Human Rights, 25 Eur. Ct.H.r (1978); 2 EHRR

( )34هــذا املنط ــق نابــع من
املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان
) ،25 (1979-1980ولالطالع على مثال حديث على تطبيق هذا املنطق ،انظر ق�ضية يوردانوف �ضد بلغاريا
( Yordanov v. Bulgariaالطلب رقم � )00/56856إ�صدار احلكم يف �سرتا�سبورغ� 10 ،آب�/أغ�سط�س 2006؛ وق�ضية
قرب�ص �ضد تركيا ( Cyprus v. Turkeyالطلب رقم � )94/25781إ�صدار احلكم يف �سرتا�سبورغ� 10 ،أيار/مايو
 ،2001البند  157والبندان 310-309؛ وق�ضية �سميث وجرادي �ضد اململكة املتحدة Smith and Grady v. the
( United Kingdomالطلبان رقما  96/33985و� )96/33986إ�صدار احلكم يف �سرتا�سبورغ� 27 ،أيلول� /سبتمرب
 ،1999البند .120
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�صدقت على بروتوكول تهريب املهاجرين ون َّفذته .فعلى �سبيل املثال ،من ال�صعب مبكان
املعنية قد َّ
ت�صور موقف مت فيه تهريب �أحد املهاجرين لغر�ض العمل الق�رسي �أو اال�ستعباد من دون وجود
�أحد عنا�رص اخلداع �أو الق�رس يف العملية (�أي عن�رص "الو�سيلة" يف االجتار) .وهذا من �ش�أنه �أن
يجعل ذلك الت�رصف يندرج بو�ضوح �ضمن نطاق تعريف "االجتار بالأ�شخا�ص" الوارد يف بروتوكول
االجتار بالأ�شخا�ص .وكما ُذكر �أعاله ،تبينّ امللحوظات التف�سريية �أن الإ�شارة �إىل اال�ستغالل هنا ال
مت�س بذلك الربوتوكول ( ،A/55/383/Add.1الفقرة .)96
ّ

اعتبارات �صياغية
يف الكثري من النظم القانونية ،يُرتك املعنى الدقيق لعبارة "معاملة ال�إن�سانية ومهينة ،مبا يف ذلك
اال�ستغالل" ،للمحاكم من �أجل التقدير الق�ضائي .لكن �إذا كان هناك تف�ضيل لتعريف معنى هذا
امل�صطلح ،فقد يكون التعريف التايل (امل�ستند �إىل الت�رشيع املذكور �أعاله) مفيدا:
ت�شمل املعاملة الال�إن�سانية واملهينة املعاملة التي يقوم بها �أي �شخ�ص وتت�سبب يف
حالة �شديدة من الأمل �أو املعاناة �أو الإ�صابة اجل�سدية �أو الذهنية� ،أو يف �شعور باخلوف �أو
واحلط من قدره.
الدونية مبا يكفي لإهانة �شخ�ص
الأ�سى �أو
ّ
ّ
طبق على نطاق �أو�سع على
وحيث �أن مفهوم "املعاملة الال�إن�سانية واملهينة" يُرجح �أن يُ َّ
طبق على
ي
أن
�
به
املق�صود
املوظفني العموميني ،فقد يكون من املهم مالحظة �أن هذا املفهوم
ُ
َّ
املعاملة التي يقوم بها "�أي �شخ�ص" (�سواء �أكان موظفاً عمومياً �أم كان فردا عاديا).

املثال 1
امل�شددة للعقوبة:
 98هاء -العوامل
ِّ
( )1عند حتديد احلكم الذي �سيُوقّع على �شخ�ص مدان بارتكاب جرمية بناء على البند -98
جيم �أو -98دال �أو الط ــريقة التي �ستُ ّتبع يف التع ــامل معه ،ينبغي �أن ت�أخذ املحكمة يف االعتبار —
(�أ) ما �إذا كان قد وقع �أثناء ارتكاب اجلرمية �رضر ج�سدي �أو وفاة (�سواء فيما يتعلق
بال�شخ�ص الذي ارتُكبت بحقه اجلرمية �أو �أي �شخ�ص �آخر)؛
[]...
تعر�ض ملعاملة ال�إن�سانية �أو
(ج) ما �إذا كان ال�شخ�ص الذي ارتُكبت بحقه اجلرمية قد ّ
مهينة نتيج ًة الرتكاب اجلرمية؛
[]...
بناء على الق�سم -98
( )2عند حتديد احلكم الذي �سيُوقّع على �شخ�ص مدان بارتكاب جرمية ً
دال �أو الطريقة التي �ستُتبع يف التعامل معه ،ينبغي �أن ت�أخذ املحكمة يف االعتبار —
تعر�ض لال�ستغالل (مثل
(�أ) ما �إذا كان ال�شخ�ص الذي ارتُكبت بحقه اجلرمية قد َّ
اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو الإلزام بالعمل الق�رسي� ،أو �إزالة �أع�ضاء) كنتيجة الرتكاب اجلرمية؛
(الق�سم  98هاء ،قانون اجلرائم لعام  ،1961نيوزيلندا).
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املثال 2
تن�ص املادة  77رابعا ،البنود � 3أو � 4أو  5من قانون الأجانب لعام  ،1980بلجيكا ،على �أن ما يلي
امل�شددة للعقوبة:
هو من الظروف
ِّ
•
•

•
•

العنف �أو الق�رس املبا�رش �أو غري املبا�رش
 ا�ستغالل و�ضع م�ست�ضعف ب�صفة خا�صة ل�شخ�ص (�سواء �أكان رجال �أم كان امر�أة) ب�سبب
و�ضع �إداري غري قانوين �أو غري م�ستقر �أو و�ضع اجتماعي �أو حالة حمل �أو مر�ض �أو �إعاقة
ذهنية �أو ج�سدية �أو ق�صور بحيث ال يظل �أمام ال�شخ�ص خيار حقيقي ومقبول �سوى
الإذعان �إىل اال�ستغالل
 عندما تكون حياة ال�ضحية يف خطر �سواء عن عمد �أو ب�سبب �إهمال خطري (ك�أن يُرتك
ال�ضحية للموت جوعا)
عندما تكون هناك عواقب خطرية على �صحة املهاجر العقلية والبدنية.

املثال 3
البند � 171أ -عبور حدود الدولة من دون �إذن والتهريب
ال�شخ�ص الذي يرتكب اجلرائم امل�شار �إليها يف الق�سم
( )2يعاقَب بال�سجن من � 5إىل � 10سنوات
ُ
الفرعي � 1إذا:
[]...
(ج) ارتكب اجلرمية على نحو يهدد حياة �أو �صحة الأ�شخا�ص املنقولني �أو ميثّل معاملة
ال�إن�سانية �أو مهينة لأولئك الأ�شخا�ص �أو ا�ستغالال لهم؛
[]...
ال�شخ�ص الذي تثبت �إدانته يف �إحدى اجلرائم
( )4يعاقَب بال�سجن من � 8سنوات �إىل � 12سنة
ُ
امل�شار �إليها يف الق�سم الفرعي � 1إذا كانت اجلرمية:
(�أ) �سببا يف �أذى ج�سدي خطري �أو وفاة ...
(القانون رقم  ،2005/300قانون العقوبات ،اجلمهورية ال�سلوفاكية).

املثال 4
 -5تُوقَّع عقوب ٌة بال�سجن ملدة �أق�صاها � 12سنة �أو بغرامة مالية من الفئة اخلام�سة �إذا �أ�سفرت
�إحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة عن �إ�صابات ج�سدية بليغة �أو ُخ ِ�شي �أن
معر�ضة للخطر.
تكون حياة �شخ�ص ّ
 -6تُوقَّع عقوب ٌة بال�سجن ملدة �أق�صاها � 15سنة وبغرامة مالية من الفئة اخلام�سة �إذا �أ�سفرت
�إحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة عن وفاة.
(القانون اجلنائي ،املادة � 197أ ،تهريب الب�رش ،هولندا).

املهرب �أو ل�شخ�ص �آخر �أو
(ج)  �إذا انطوى اجلُرم على �إ�صابة خطرية للمهاجر
َّ
املهرب �أو �شخ�ص �آخر ،مبا يف ذلك الوفاة الناجتة عن االنتحار؛
على وفاة املهاجر
َّ
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التعليق
اختياري
يج�سد هذا اخليار الرتكيز الوارد يف الفقرة �( 3أ) من املادة  6من الربوتوكول على الظروف التي
ّ
طبق الفقرة (ج) على احلاالت التي ي�سفر فيها التهريب عن
ت
و
للخطر.
بني
املهر
املهاجرين
�ض
تعر
ُ ّ
َّ
ّ
خطرية
املهربني لذلك اخلطر .وقد يريد �صائغو الن�صو�ص
تعري�ض
جمرد
ولي�س
وفاة
أو
�
إ�صابة
�
َّ
القانونية الوطنيون تقدمي التوجيه ب�ش�أن حتديد ما ي�شكل "�إ�صابة خطرية" كما ورد تعريفها يف
الفقرة (ج) من هذه املادة من القانون النموذجي.
فح�سب بل
املهرب
وي�شري هذا اخليار �إىل الإ�صابة اخلطرية �أو الوفاة ال يف حالة املهاجر
ُ
َّ
�أي�ضا يف حالة "�شخ�ص �آخر" .وهذه الإ�ضافة قد تكون مهمة �إذا كانت عملية التهريب تنطوي،
تعر�ض للخطر املوظفني العموميني الذين يحاولون �إحباط
على �سبيل املثال ،على �أ�ساليب عمل ِّ
تهريب املهاجرين.

املهرب �أو ارتهانه
(د)	�إذا [انتهز] [ا�ستغل] اجلاين حالة ا�ست�ضعاف املهاجر
َّ
ب�صفة خا�صة للح�صول على منفعة مالية �أو منفعة مالية �أخرى؛

التعليق
اختياري
قد تكون هناك رغبة ،بناء على ال�سيا�سة العامة الوطنية ،يف حتديد املواقف التي "ا�ستغلّ" �أو
م�شددة
املهرب من �أجل منفعة مادية �أو مالية خا�صة باعتبارها مواقف
"�آذى" اجلاين فيها
ِّ
َ
املهاجر َّ
للعقوبة.
وتورد امل�شاهد االفرتا�ضية التالية بع�ض الأمثلة:
مهرب ي�صدف عبوره لكنهم
•  مهاجرون تُركوا يف ال�صحراء بال خيار �آخر يقبلون خدمات ِّ
ي�ضطرون �إىل دفع ثالثة �أ�ضعاف الثمن املت ــفق عليه عموما عن ــد املغـادرة من �أقرب
مدينة.
•  وكيل ير ّتب ،كجزء من "حزمة اخلدمات" التهريبية ،ال�ستئجار املهاجرين بيتا متهالكا
ميلكه يف مدينة عبور مقابل مبلغ ُمغاىل فيه ولكي ي�شرتوا عبوات طعام يوفرها لهم ب�أ�سعار
باهظة �أثناء انتظار املهاجرين للمرحلة التالية من رحلتهم.

(هـ) �إذا ارتكب اجلاين اجلرائم نف�سها �أو جرائم �شبيهة من قبلُ؛

(و)

�إذا ارتُكبت اجلرمية كجزء من ن�شاط جماعة �إجرامية منظَّ مة؛

(ز)

�إذا ا�ستخـدم اجلاين املخـدرات �أو الأدويــة �أو الأ�س ــلحة يف ارت ــكاب اجلرمية؛
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التعليق
الفقرات الفرعية (هـ)(-ز) اختيارية.
امل�شددة للعقوبة �إبراز تركيز الربوتوكول واالتفاقية على اجلرمية
يُق�صد بهذه الظروف
ِّ
املنظمة.

(ح)

املهربني؛
�إذا �شملت اجلرمية [عددا كبريا من] املهاجرين
َّ

التعليق
الفقرة الفرعية (ح) اختيارية.
م�شددة للعقوبة
قد يكون من الالزم ،بح�سب الأحوال املحلية ،النظر يف �إ�ضافة ظروف
ِّ
املهربني .وقد
املهاجرين
بالن�سبة �إىل اجلرائم التي ت�شمل جمموعات كبرية �أو �أعدادا كبرية من
َّ
تت�سبب اجلرائم التي ت�شمل عددا كبريا من املهاجرين يف �إلقاء عبء �أثقل على الدولة امل�ستقبلة،
وقد تعود تلك اجلرائم بربح �أكرب على اجلناة .وقد �سعت بع�ض الدول ،مثل اململكة املتحدة� ،إىل
تت�ضمن �أع�ضاء من �أ�رسة
التمييز بني املواقف التي تكون فيها "املجموعة الكبرية" من املهاجرين
ّ
مو�سعة واملواقف التي ال يوجد فيها رابط قرابة بني املهاجرين .واعتُرب هذا الو�ضع الأخري
واحدة ّ
امل�شددة للعقوبة بينما مل يُعترب الو�ضع الأول كذلك .ويف م�رشوع قانون جديد لتعديل
من الظروف
ِّ
الأحكام اجلزائية الأ�سرتالية ب�ش�أن تهريب املهاجرين ،اعتُرب تهريب �أكرث من خم�سة �أ�شخا�ص من
امل�شددة العقوبة.
اجلرائم
َّ

(ط)

�إذا كان اجلاين يف الوقت املعني موظفاً عمومياً؛

(ي) �إذا �أ�ساء اجلاين ا�ستخدام �سلطته �أو من�صبه ب�صفته موظفاً عمومياً يف
ارتكاب اجلرمية؛

التعليق
الفقرتان الفرعيتان (ط) و(ي) اختياريتان.
امل�شددة للعقوبة بالدور اخلا�ص للموظفني العموميني يف ت�سهيل عملية
تقر هذه الظروف
ِّ
ّ
املزورة �أو ال�سماح مبرور النا�س عرب مواقع التفتي�ش من دون
الوثائق
إ�صدار
�
من
التهريب
خالل
ّ
�إجراء التفتي�ش كما يجب .وتركّز االتفاقية �أي�ضا على دور الف�ساد يف ت�سهيل اجلرمية املنظمة عرب
الوطنية (اتفاقية اجلرمية املنظمة ،املادتان  8و.)9
وحيثما ال يكون هناك من قب ُل تعريف منا�سب "للموظف العمومي" يف القانون الوطني،
قد يلزم �إدراج تعريف كالتايل:
يُق�صد بتعبري "املوظف العمومي":
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(�أ)	� ّأي �شخ�ص ي�شغل من�صبا ت�رشيعيا �أو تنفيذيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا� ،سواء �أكان
معينا �أم كان منتخبا ،دائما �أم م�ؤقتا ،مدفوع الأجر �أم غري مدفوع الأجر ،ب�رصف النظر
ّ
أقدميــة ذلك ال�شخ�ص؛ �أو
عن �
ّ
(ب)	� ّأي �شخ�ص �آخر ي�ؤدي وظيفة عمومية ،مبا يف ذلك ل�صالح جهاز عمومي
�أو من�ش�أة عمومية� ،أو يقدم خدمة عمومية.
وحتقيقا لالت�ساق ،ف�إن هذا التعريف مطابق للتعريف امل�ستخدم يف القانون النموذجي
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .وكما ي�شار �إليه يف ذلك القانون النموذجي� ،إذا كانت القوانني
تت�ضمن من قب ُل تعريفاً �أو�سع نطاقاً للم�صطلح "املوظف العمومي" ،ف�إن ذلك التعريف
الوطنية
ّ
ميكن ا�ستعماله لأغرا�ض القانون ب�ش�أن مكافحة تهريب املهاجرين .وجتدر الإ�شارة �إىل ال�سلوك
املحددة
الذي يرد و�صفه يف الفقرتني الفرعيتني (ز) و(ح) ميكن جترميه باعتباره من اجلرائم
ّ
مبقت�ضى اتفاقية اجلرمية املنظمة واتفاقية مكافحة الف�ساد.

املثال 1
املقرر يف هذه املادة [ب�ش�أن تهريب املهاجرين] مبقدار الثلث عندما
�شدة احلكم بالعقوبة
تُزاد ّ
ّ
يكون اجلاين �أو معاونه موظفاً حكومياً� ،أو عندما يُ�ستخدم الق�صرّ يف ارتكاب تلك اجلرائم.
(املادة  ،245قانون الأجانب والهجرة (مر�سوم رقم  ،)8487كو�ستاريكا).

املثال 2
�شدة احلكم مبقدار الثلث عندما تُرتكب ال�سلوكيات املو�صوفة يف املواد ال�سابقة من هذا
تُزاد ّ
[
العنوان
تعر�ض للخطر
و�سائل
أي
�
ب
أو
�
أحوال
�
ويف
بق�
يتعلق
فيما
املهاجرين]
تهريب
فيها
مبا
ِّ
صرّ
�صحة �أو �سالمة �أو حياة �أي �شخ�ص �أو عندما يكون مرتكب تلك الأفعال موظفا مدنيا �أو عموميا".
(املادة  108من قانون الهجرة (مر�سوم رقم  ،)98-95غواتيماال).

املثال 3
 -3يُعاقب بال�سجن ملدة �أق�صاها �ست �سنوات �أو بغرامة مالية من الفئة اخلام�سة ك ُل من ارتكب
�إحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة [تهريب املهاجرين �أو ت�سهيل الإقامة
غري امل�رشوعة] يف �إطار ممار�سته لوظيفته �أو مزاولته ملهنته ،ويجوز �أن يُطرد من وظيفته �أو مهنته
هذه ،ويجوز �أن ي�أمر القا�ضي بجعل احلكم ال�صادر عليه علنياً.
 -4يُعاقب بال�سجن ملدة �أق�صاها ثمان �سنوات �أو بغرامة مالية من الفئة اخلام�سة ك ُل من ارتكب
�إحدى اجلرائم الوارد ذكرها يف الفقرتني الأوىل والثالثة [تهريب املهاجرين �أو ت�سهيل الإقامة غري
امل�رشوعة] بو�صفها مهنة يزاولها �أو اعتاد على مزاولتها� ،أو �إذا ا�شرتك عدة �أ�شخا�ص يف ارتكابها.
(املادة � 197أ من القانون اجلنائي ،تهريب الب�رش ،هولندا).

الف�صل الثاين -الأفعال الإجرامية

49

املثال 4
املقرر �أعاله مع حرمان خا�ص من �شغل
احلدان الأدنى والأق�صى للحكم
�شدد مبقدار الثلث
ّ
يُ َّ
َّ
وظيفة حكومية للمدة الزمنية نف�سها �إذا كان اجلاين [يف جرمية تهريب املهاجرين] �سلطة �أو
موظفاً مدنياً �أو موظفاً حكومياً.
(املادة  ،318تهريب املهاجرين غري القانونيني ،قانون العقوبات نيكاراغوا)

املهرب طفال؛
(ك) �إذا كان املهاجر
َّ

(ل)

�إذا ا�ستخدم اجلاين طفال كمعاون �أو م�شارك يف ال�سلوك الإجرامي؛

التعليق
الفقرتان الفرعيتان (ك) و(ل) اختياريتان.
يف حني �أن هذين احلكمني اختياريان ،ف�إن �إدراجهما تدعمه الفقرة  4من املادة  16من
بروتوكول تهريب املهاجرين وكذلك العديد من �أحكام حماية حقوق الإن�سان ،كالأحكام الواردة
يف اتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،واالتفاقية ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ
�أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها( 1999 ،االتفاقية رقم  )182ملنظمة
()35
العمل الدولية
املهربني ي�ستخدمون الأطفال يف ارتكاب اجلرائم
ويف بع�ض ال�سياقات ،من املعروف �أن
ِّ
عد ذلك �سببا لتجرمي �سلوك
(على �سبيل املثال ،يُ�ستخدم الأطفال ك�أطقم يف ال�سفن) .وال يُ ّ
�شدد العقوبات على من ي�ستغلون الأطفال على هذا النحو.
الأطفال .بل هو �سبب ل�ضمان �أن تُ َّ
فعلى �سبيل املثال ،يف �إحدى الق�ضايا الأ�سرتاليةُ ،و ّجهت �إىل طاقم �سفينة �صيد �إندوني�سية تُهم
ب�ش�أن جرائم تهريب �أ�شخا�ص .وكان من بني الطاقم طفالن� ،أحدهما يف الرابعة ع�رشة والثاين يف
اخلام�سة ع�رشة من العمر .ويف املحكمة االبتدائية� ،أمرت املحكمة بتجريد الطفل البالغ  14عاما
مما كان يحمله يف جيبه من نقود عقاباً لـه ،بينما ُحكم على الطفل البالغ  15عاما بال�سجن ملدة
�ستة �أ�شهر مع وقف التنفيذ .ويف اال�ستئناف ،حاجج االدعاء ب�أن من الوا�ضح جداً �أن احلكمني
غري كافيني .لكن قا�ضي اال�ستئناف رف�ض احلجة م�شريا �إىل ما يلي:
�أرف�ض احلجة القائلة ب�أنه ل ّأن القائمني على تنظيم هذه التجارة �إمنا يختارون
عد �سببا كافيا
ا�ستخدام الأحداث يف طواقم ال�سفن ب�سبب الر�أفة املطبقة عليهم ف�إن هذا يُ ّ
لتطبيق العقوبة امل�ستحقة على املذنبني لأول مرة من الأحداث� .إن اال�ستجابة املالئمة
لهذا النوع من ال�سلوك هي ت�شديد العقوبة على �أولئك الذين يج ِّندون ه�ؤالء الأطفال �أو
ي�شغِّلونهم �أو ي�ستخدمونهم.
و�صديق وجنار Curtis and Sidik and Najar [1999] NTSC 135
(كريتي�س ِ
(املحكمة العليا للإقليم ال�شمايل من �أ�سرتاليا Supreme Court of the Northern
)).Territory of Australia

(م)

املهرب امر�أة حامال؛
�إذا كان املهاجر
َّ

(ن)

املهرب ذا �إعاقة ذهنية �أو ج�سدية؛
�إذا كان املهاجر
َّ

( )35الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2133الرقم .37245
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التعليق
الفقرتان الفرعيتان (م) و(ن) اختياريتان.
يف حني �أن هذين احلكمني اختياريان ،ف�إن �إدراجهما تدعمه الفقرتان  1و 4من املادة
 16من بروتوكول تهريب املهاجرين و�أحكام خمتلفة ب�ش�أن حماية حقوق الإن�سان يف العهد الدويل
اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية واتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مبوجب املادة  1من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ف�إن
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ي�شملون "كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية �أو عقلية �أو
وفعالة
ذهنية �أو ح�سية ،قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من امل�شاركة ب�صورة كاملة ّ
يف املجتمع على قدم امل�ساواة مع الآخرين.

هدد با�ستخدام �أي
املهرب �أو عائلته �أو َّ
(�س)	�إذا ا�ستخدم اجلاين جتاه املهاجر َّ
�شكل من �أ�شكال العنف؛
التعليق
اختياري
املهربني تدعمه الفقرة
يف حني �أن هذا احلكم اختياري ،ف�إن الرتكيز على العنف جتاه املهاجرين
َّ
 2من املادة  16من بروتوكول تهريب املهاجرين ،والتي ت�شرتط �أن ت ّتخذ الدول الأطراف التدابري
املهربني حماية منا�سبة من العنف الذي ميكن �أن ي�سلَّط عليهم
املنا�سبة لكي توفِّر للمهاجرين
َّ
ب�سبب كونهم هدفا لتهريب املهاجرين.
امل�شددة للعقوبة ،ف�إنه قد يكون من املنا�سب تو�سيع
وكما يالحظ يف �سياق الظروف الأخرى
ِّ
نطاق هذا احلكم لي�شمل احلاالت التي ي�ستخدم فيها اجلاين �أي �شكل من �أ�شكال العنف �أو يهدد
املهرب و�أ�رسته فح�سب ،و�إمنا جتاه "�أي �شخ�ص �آخر" �أي�ضا.
بذلك ،لي�س جتاه املهاجر
َّ

املهرب �أو
(ع)	�إذا �صادر اجلاين وثائق ال�سفر �أو الهوية اخلا�صة باملهاجر
َّ
�أتلفها �أو حاول �إتالفها.
التعليق
اختياري
حتول اجلُرم من جرمية تهريب
�إن �إتالف وم�صادرة وثائق ال�سفر �أمران ميكن �أن ي�شريا �إىل
ُّ
املهاجرين �إىل جرمية االجتار بالأ�شخا�ص ،لأن ال�سيطرة على وثائق ال�سفر اخلا�صة باملهاجر
وبناء عليه ،ف�إن �إتالف وثائق ال�سفر
ت�شري �إىل ق�صد ال�سيطرة على املالك ال�رشعي لتلك الوثائق.
ً
وم�صادرتها ي�شار �إليهما باعتبارهما ظرفاً خا�صاً من ظروف ت�شديد العقوبة.
و�أهمية هذه امل�س�ألة معرتَف بها يف املادة  21من االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع
العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم والتي تن�ص على ما يلي:

الف�صل الثاين -الأفعال الإجرامية

51

خموالً ح�سب الأ�صول
لي�س من اجلائز قانونا لأي �شخ�ص ،ما مل يكن موظفا ر�سميا َّ
تخول
مبوجب القانون� ،أن ي�صادر �أو يعدم �أو يحاول �إعدام وثائق الهوية� ،أو الوثائق التي ّ
الدخول �إىل الأرا�ضي الوطنية �أو البقاء �أو الإقامة �أو اال�ستقرار فيها� ،أو ت�صاريح العمل.
مف�صل بذلك .وال
مرخ�ص بها دون �إعطاء �إي�صال
وال يجوز م�صادرة هذه الوثائق ب�صورة َّ
ّ
يجوز ،ب�أية حال من الأحوال� ،إعدام جواز �سفر �أو وثيقة معادلة جلواز �سفر عامل مهاجر
�أو �أحد �أفراد �أ�رسته.

�صياغية �إ�ضافية :الظروف املخفِّفة للعقوبة
اعتبارت
ّ
امل�شددة للعقوبة
كما �أ�شري �إليه �أعاله ،فقد يكون منا�سبا يف بع�ض ال�سياقات ت�ضمني الظروف
ِّ
قدم مقرتحات �صياغة حمددة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة .ولك ْن
واملخفِّفة لها على ال�سواء يف القانون .ومل تُ َّ
ترد جمموعة خمتارة من "العوامل املخفِّفة للعقوبة" يف دليل التدريب الأ�سا�سي على التحقيق
يف تهريب املهاجرين واملالحقة الق�ضائية ملرتكبيه ،مبا فيها ما يلي :حيث ال يوجد خطر على
املهربني ب�سبب املنهجية امل�ستخدمة يف التهريب؛ وحيث ال يتكرر التهريب؛ وحيث
املهاجرين
َّ
يتعاون اجلاين مع موظفي �إنفاذ القانون.

املثال 1
امل�شددة للعقوبة:
يف بلجيكا ،يُعترب ما يلي من الظروف
ِّ
•  انتماء ال�ضحية �إىل �إحدى الأقليات (على �سبيل املثال :املادة -77رابعا ،البند � )1أو حالة
ا�ست�ضعاف خا�صة لدى ال�ضحية
•  ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف خا�صة لدى ال�ضحية (على �سبيل املثال :املادة -77رابعا ،البند )2
• ا�ستخدام العنف �أو التهديد (على �سبيل املثال :املادة -77رابعا ،البند )3
• اجلاين موظف عمومي (على �سبيل املثال :املادة - 77ثالثا ،البند )2
•  �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو املرافق اخلا�صة مبمار�سة الوظيفة (على �سبيل املثال :املادة
-77ثالثا ،البند )1
الت�سبب يف مر�ض خطري �أو عجز �أو عاهة (على �سبيل املثال :املادة -77رابعا ،البند )5
•
ّ
•  االعتياد على ارتكاب اجلرمية (على �سبيل املثال :املادة -77رابعا ،البند � )6أو احرتاف
الإجرام
الت�سبب يف وفاة (على �سبيل املثال :املادة -77خام�سا ،البند )1
•
ّ
•  امل�شاركة يف الن�شاط الرئي�سي �أو العر�ضي لرابطة �إجرامية� ،سواء �أكان اجلاين له �صفة
الزعيم فيها �أم مل يكن (ع�صابة من املجرمني) (على �سبيل املثال :املادة -77رابعا ،البند )7
•  امل�شاركة يف الن�شاط الرئي�سي �أو العر�ضي ملنظمة �إجرامية� ،سواء �أكانت للجاين �صفة
الزعيم فيها �أم مل تكن (على �سبيل املثال :املادة -77خام�سا ،البند )2
(قانون الأجانب لعام  ،1980بلجيكا).

املثال 2

الق�سم � 171أ -عبور حدود الدول من دون �إذن والتهريب
( )2يعاقَب بال�سجن ملدة ترتاوح من خم�سة �إىل ع�رشة �أعوام ك ُّل من يرتكب اجلرائم امل�شار �إليها
يف الق�سم الفرعي � ،1إذا:
(�أ) كان ع�ضوا يف جمموعة منظمة،
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(ب) �سعى �إىل الت�سترّ على ارتكاب جرمية �أخرى �أو ت�سهيلها� ،أو
يهدد حياة �أو �صحة الأ�شخا�ص املنقولني �أو ميثِّل معاملة
(ج) ارتكب اجلرمية على نحو ّ
تعديا عليهم.
ال�إن�سانية �أو مهينة لهم �أو ّ
( )3توقَّع العقوب ُة نف�سها املذكورة يف الق�سم الفرعي  2على كل من يُدان بارتكاب �إحدى
اجلرائم امل�شار �إليها يف الق�سم الفرعي � ،1إذا ح�صل من وراء ذلك على منافع كبرية لنف�سه �أو
ل�شخ�ص �آخر.
( )4يعاقَب بال�سجن ملدة ترتاوح من ثمانية �أعوام �إىل اثني ع�رش عاما ك ُّل من يدان بارتكاب
ت�سببت اجلرمية يف:
�إحدى اجلرائم امل�شار �إليها يف الق�سم الفرعي � ،1إذا ّ
(�أ)	�أذى ج�سمي خطري �أو وفاة؛ �أو

(ب) منفعة كبرية للجاين �أو �شخ�ص �آخر.
( )5توقَّع العقوبة نف�سها املذكورة يف الق�سم الفرعي  4على كل من يدان بارتكاب �إحدى
اجلرائم امل�شار �إليها يف الق�سم الفرعي � ،1إذا ارتكب اجلرمية ب�صفته ع�ضواً يف جماعة �إجرامية.
( )6يعاقَب بال�سجن ملدة ترتاوح من ع�رشة �أعوام �إىل خم�سة ع�رش عاما ك ُّل من يدان بارتكاب
ت�سببت اجلرمية يف وفاة �أكرث من �شخ�ص.
�إحدى اجلرائم امل�شار �إليها يف الق�سم الفرعي � ،1إذا ّ
(القانون رقم  ،2005/300قانون العقوبات ،اجلمهورية ال�سلوفاكية).

املثال 3
يُعاقب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �سنتني و�ست �سنوات ك ُّل من يقود �أو ينقل �أ�شخا�صاً �إىل داخل البلد
�أو �إىل خارجه عرب موا�ضع ال ت�أذن با�ستخدامها �سلطات الهجرة وذلك ،من خالل اجتناب االن�صياع
مزورة.
لل�ضوابط الرقابية
املقررة للهجرة �أو من خالل تقدمي معلومات كاذبة �أو وثائق زائفة �أو ّ
ّ
مزورة
أو
�
زائفة
وثائق
حيازة
على
بالت�شجيع
نحو
أي
�
على
يقوم
من
كل
على
نف�سها
وتوقع العقوب ُة
ّ
ّ
�أو بالوعد بذلك �أو ت�سهيل ذلك ،وعلى كل من يقوم ب�إ�سكان �أو تخبئة �أو �إيواء �أجانب يدخلون
البلد �أو يقيمون فيه على نحو غري قانوين ،وذلك بغية الرتويج لالتجّ ار باملهاجرين .وتكون العقوبة
باحلب�س ملدة ترتاوح بني ثالث �سنوات وثماين �سنوات يف احلاالت التالية:
( )1حينما يكون املهاجر قا�رصاً؛
جراء الظروف التي يُرتكب فيها اجلُرم،
تتعر�ض حياة املهاجر �أو �صحته للخطر من ّ
( )2حينما ّ
يتعر�ض املهاجر ملعاناة بدنية �أو عقلية �شديدة؛
�أو حينما ّ
( )3حينما يكون ُمرتكِ ب اجلُرم �أو �رشيكه فيه موظفاً عمومياً؛
تتكون من �شخ�صني �أو �أكرث.
( )4حينما يُرتكب اجلُرم على يد جماعة منظمة ّ
(املادة  - 249الق�سم اخلام�س ع�رش من القانون العام للهجرة والغرباء ،رقم  ،8764كو�ستاريكا).

املهربني
املادة  -7ا�ستغالل حالة ا�ست�ضعاف املهاجرين َّ

يرتكب جرمي ًة يعاقَب عليها بـ [تُدرج العقوبة] � ُّأي �شخ�ص يعمد ،من �أجل احل�صول
على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى� ،إىل [ا�ستغالل] [انتهاز] حالة ا�ست�ضعاف
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املهرب ،مبا يف ذلك حالة
�أو ارتهان وا�ضحة [ظاهرة] �أو معروفة ُمالزمة للمهاجر
َّ
اال�ست�ضعاف �أو االرتهان النا�شئة عن دخول الدولة �أو الوجود فيها على نحو غري م�رشوع
�أو من دون وثائق �صحيحة �أو النا�شئة عن حالة حمل �أو مر�ض ج�سدي �أو عقلي �أو �إعاقة،
�أو عدم القدرة على ترجيح العقل لكون ال�ضحية طفال.
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  1و 3من املادة .16
تُلزم الدول الأطراف ،مبوجب الفقرة  1من املادة  16من الربوتوكول ،باتخاذ كل التدابري ،مبا
�سن الت�رشيعات ،عند االقت�ضاء ،ل�صون وحماية حقوق الأ�شخا�ص الذين كانوا هدفا
يف ذلك ّ
املهربني تُنتهك
املجرم مبقت�ضى هذا القانون .والواقع �أن حقوق الكثري من املهاجرين
لل�سلوك
َّ
َّ
�أو تُ�ستَغل على نحو ج�سيم يف عملية التهريب �أو يف بلد الوجهة املق�صودة .ومما يفاقم ذلك
املهربني يخ�شون �أن تك�شف ال�سلطات �أمرهم ،وقد يكون عليهم التزامات مالية
�أن الأ�شخا�ص
َّ
املهربون �إىل �أحوال م�ؤذية
يتعر�ض فيها املهاجرون
املهربني .وينتج عن ذلك مواقف
كبرية جتاه
ِّ
َّ
ّ
حدة اال�ستغالل بحيث ي�ستحق
وال�إن�سانية يف العي�ش والعمل وال�سفر .ويف بع�ض الأمثلة ،ت�شتد ّ
املتعمد �أو
املحاكمة باعتباره ق�ضية اجتار يف الأ�شخا�ص �أو جرمية خطرية �أخرى مثل القتل
ّ
عدة �أ�شكال من املعاملة
القتل اخلط�أ .ومع ذلك ،ت�شري التجربة �إىل �أن املهاجرين
يتعر�ضون �إىل ّ
ّ
باحلدة التي جتعلها تندرج �ضمن معنى "اال�ستغالل" كما
امل�ؤذية �أو القا�سية ،معظمها لي�س
ّ
يرد تعريفه يف �سياق حاالت االجتار بالأ�شخا�ص .فعلى �سبيل املثال ،مالك امل�سكن يف حي
املهربني مقابل ال�سكنى يف
من الأحياء الفقرية الذي يتقا�ضى �إيجارا مفرطا من املهاجرين
َّ
رجح �أن ي�شمله
غرف مكتظة وخالية من املرافق الأ�سا�سية مثل املاء �أو املرافق ال�صحية ،ال يُ ّ
نطاق قوانني مكافحة االجتار .وكمثال �آخر ،ف�إن �سلوك ال�شخ�ص الذي ي�صادف جمموعة من
املهربني يف ال�صحراء ويعر�ض عليهم �أن ينقلهم �إىل �أقرب بئر ماء ب�رشط احل�صول
املهاجرين
َّ
على كل �أموالهم وما يف حيازتهم ال ي�شمله نطاق االجتار بالأ�شخا�ص .ويف بع�ض ال�سياقات ،قد
تنت�رش تلك املواقف على نطاق وا�سع ،على نحو يدعو �إىل الأ�سف ،مما قد يوجب الرتكيز حتديدا
على هذا النوع من ال�سلوك.
التعدي �أو اال�ستغالل.
ويج�سد هذا احلكم اجتاها نحو الرتكيز على هذه الأ�شكال من
ّ
ّ
وهناك بالفعل عدد من الأمثلة الوطنية التي ميكن اال�ستناد �إليها ،مبا فيها قوانني فرن�سا والنم�سا:
املادة  13-225من قانون العقوبات :يعاقَب بال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة
مقدراها � 150ألف يورو ك ُّل من يح�صل على �أداء خدمات غري مدفوعة �أو خدمات يُدفع
عنها مبلغ ال يتنا�سب ب�شكل وا�ضح مع �أهمية العمل املن َّفذ من �شخ�ص يكون ا�ست�ضعافه �أو
ارتهانه وا�ضحا �أو معروفا للجاين.
(قانون العقوبات ،فرن�سا).

54

قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين

املادة  14-225من قانون العقوبات :يعاقَب بال�سجن ملدة خم�س �سنوات وغرامة
يعر�ض �شخ�صا ،تكون حالة ا�ست�ضعافه �أو ارتهانه وا�ضح ًة
مقدراها � 150ألف يورو ك ُّل من ِّ
�أو معروف ًة للجاين� ،إىل عمل �أو �أو�ضاع معي�شية ال تتما�شى مع الكرامة الإن�سانية.
(قانون العقوبات ،فرن�سا).
( )1يُعاقَب بال�سجن ملدة �أق�صاها ثالث �سنوات بحكم حمكمة � ُّأي �شخ�ص ي�ستغل �أجنبيا
بق�صد تدبري دخل منتظم لنف�سه �أو لطرف ثالث من خالل ا�ستغالل حالة االرتهان اخلا�صة
لدى ذلك الأجنبي الذي يقيم يف النم�سا على نحو غري م�رشوع �أو لي�س لديه �إذن بالعمل �أو
يوجد يف و�ضع ارتهان خا�ص على �أي نحو �آخر.
يعر�ض
( )2يعاقَب بال�سجن ملدة ترتاوح ما بني �ستة �أ�شهر وخم�س �سنوات � ُّأي �شخ�ص ِّ
�أجنبيا ،من خالل ذلك الفعل� ،إىل احلرمان �أو ي�ستغل عددا كبريا من الأجانب.
( )3يعاقَب اجلاين بال�سجن ملدة ترتاوح ما بني �سنة وع�رش �سنوات �إذا �أدى الفعل �إىل
وفاة �شخ�ص �أجنبي.
(املادة  ،116قانون �رشطة الأجانب لعام  ،2005النم�سا).
ي�سمون "جتار النوم":
وعلى نَ�سق املنطق نف�سه ،يوجد لدى بلجيكا قانون ي�ستهدف َمن ّ
الف�صل الثالث — رابعا — ا�ستغالل حالة اال�ست�ضعاف اخلا�صة لدى الآخرين عن
طرق بيع وت�أجري وتوفري �سلع بغر�ض احل�صول على ربح فاح�ش
املادة  433عا�رشاً -يعاقَب بال�سجن ملدة ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وثالث �سنوات وغرامة
مالية ترتاوح قيمتها بني  500يورو و� 25ألف يورو � ُّأي �شخ�ص ي�ستغل� ،سواء على نحو مبا�رش
�أو عن طريق و�سيط ،حالة اال�ست�ضعاف اخلا�صة لأحد الأ�شخا�ص ب�سبب و�ضعه الإداري
غري القانوين �أو غري امل�ستقر �أو ب�سبب و�ضعه االجتماعي غري امل�ستقر وذلك عن طريق بيع
�أو ت�أجري �أو تدبري ،ملك �شخ�صي �أو جزء منه �أو عقار �أو غرفة �أو م�ساحة �أخرى لذلك
ال�شخ�ص ،مما ورد ذكره يف املادة  479من قانون العقوبات بغر�ض احل�صول على ربح غري
عادي ،ب�رشوط تتنافى مع الكرامة الب�رشية ،بحيث ال يكون لدى ال�شخ�ص �أي خيار �آخر
طبق العقوب ُة مراراً مبقدار عدد ال�ضحايا
فعلي ومقبول �سوى اخل�ضوع لهذا اال�ستغالل .وتُ ّ
املوجودين.
(قانون العقوبات ،بلجيكا).
و�أخريا يُ�شار هنا �إىل توجيه �إداري �أوروبي �صدر م�ؤخرا ين�ص على عقوبات ب�ش�أن �أ�صحاب
مفهوم "�أو�ضاع
الأعمال الذين ي�ستبْقون على نحو غري قانوين مواطني بلدان ثالثة ا�ستُحدث فيه
ُ
العمل اال�ستغاللية ب�شكل خا�ص" والذي يت�ضمن مواقف يوجد بها "فرق كبري يف �أحوال العمل
عن تلك التي ينعم بها الع ــمال امل�ست ــخدمون ب�ش ــكل قانوين" (التوجيه الإداري 2009/52/EC
ال�صادر عن الربملان الأوروبي وعن املجل�س بتاريخ  18حزيران/يونيه  2009وين�ص على املعايري
الدنيا للعقوبات والتدابري ب�ش�أن �أ�صحاب الأعمال الذين ي�ستبْقون مواطني دول ثالثة بطريقة غري
م�رشوعة ،املادة ( 10ج)).
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املادة  -8تدابري تبع ّية [�إ�ضافية]
عندما تثبت �إدانة � ّأي �شخ�ص يف جرمية مبقت�ضى هذا القانون ،يجوز للمحكمة
�أن ت�أمر ،بالإ�ضافة �إىل � ِّأي عقوبة موقَّعة مبوجب هذا القانون ومن دون حتديد � ِّأي
�صالحيات �أخرى للمحكمة ،باتخاذ التدابري التالية:

(�أ)

م�صادرة موجودات اجلرمية وعائداتها و�أدوات ارتكابها؛

(ب)

دفع مبلغ لرد احلق �أو تعوي�ض ل�ضحايا اجلرمية؛

(ج)	�إعالن احلكم الق�ضائي للجمهور؛
منع مزاولة ن�شاط اجتماعي �أو مهني �أو �أكرث على نحو مبا�رش �أو غري
(د)
درج املدة الزمنية]؛
مبا�رش على �أ�سا�س دائم �أو ملدة �أق�صاها [تُ َ
(هـ)	�إغالق � ِّأي م�ؤ�س�سة �أو من�ش�أة جتارية كانت تُ�ستخدم الرتكاب اجلرمية
املعنية على نحو م�ؤقت �أو دائم؛
العمومية [و�/أو] من احلق يف احل�صول
املنع من امل�شاركة يف املناق�صات
(و)
ّ
العمومية؛
على املنافع �أو امل�ساعدات
ّ

(ز)

العمومية؛
احلرمان على نحو م�ؤقت �أو دائم من امل�شاركة يف امل�شرتيات
ّ

احلرمان على نحو م�ؤقت �أو دائم من ممار�سة �أن�شطة جتارية �أخرى و/
(ح)
�أو �إن�شاء هيئة اعتبارية �أخرى؛
(ط)	� ّأي تدابري �أخرى غري احتيازية ،ح�سب االقت�ضاء ،عدا احلب�س.

التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،املادتان  2و ،4والفقرة  5من املادة .11
هذا احلكم اختياري لأن القوانني �أو املمار�سات الوطنية القائمة قد تكون ُعنيت من قب ُل مب�س�ألة
�إتاحة تدابري تبعية م�شابهة .غري �أنها تَ ِرد كمقرتحات بناء على مدخالت مقدمة من اجتماع فريق
اخلرباء العامل ب�ش�أن القانون النموذجي ملكافحة تهريب املهاجرين .ومن املهم كذلك مالحظة
الفقرة  5من املادة  11من الربوتوكول والتي تن�ص على �أن تنظر الدول الأطراف يف اتخاذ تدابري
جمرمة وفقا
ت�سمح ،وفقا لقانونها الداخلي ،برف�ض دخول الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف ارتكاب �أفعال َّ
لربوتوكول تهريب املهاجرين� ،أو �إلغاء ت�أ�شريات �سفرهم.
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ويُق�صد بهذه التدابري التبعية دعم م�صالح العدالة اجلنائية من خالل �ضمان قدرة املحاكم
على اتخاذ طائفة وا�سعة من التدابري ملعاقبة �سلوك اجلناة ،مبا يف ذلك م�صادرة املوجودات
للجناة
املالية وعائدات اجلرمية .ويُق�صد بذلك التقليل �إىل احلد الأدنى من احتمال �أن تُتاح ُّ
املوارد والقدرة املالية على ال�ضلوع مرة �أخرى يف تلك اجلرائم يف امل�ستقبل .وال�صياغة اللغوية
امل�ستخدمة هي "من دون حتديد" � ّأي �صالحيات للمحكمة حر�صا على عدم التدخل يف ا�ستقاللية
الق�ضاء .وهذه التدابري "�إ�ضافة �إىل" �أي تدابري �أخرى لتبيان الواقع يف بع�ض البيئات التي قد
تكون فيها �آليات �إ�ضافية ميكن االعتماد عليها (على �سبيل املثال ،قد توجد من قب ُل قوانني
وطنية ب�ش�أن ا�سرتداد عائدات اجلرمية ودفع تعوي�ض ل�ضحايا اجلرمية) .كما تت�ضمن املادة
�إ�شارة "جامعة" �إىل "�أي تدابري �أخرى" تراها املحكمة ذات �صلة .وميكن �أن ي�شمل ذلك طائفة من
التدابري املختلفة التي تُعترب مفيدة على امل�ستوى املحلي.

املهربني
املادة  -9امل�س�ؤولية اجلنائية للمهاجرين َّ
جترم الأفعال اجلنائية ،ال ي�صبح
مع عدم امل�سا�س بوجوب تطبيق قوانني �أخرى ِّ
املهاجرون عر�ضة للمالحقة اجلنائية مبقت�ضى هذا القانون نظرا لكونهم هدفا لل�سلوك
املبينّ يف الف�صل الثاين من هذا القانون.
التعليق
اختياري
الح ــظ �أي�ضا الفقرة  4من
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،املادة 5؛ ينب ــغي �أن تُ َ
املادة  6من الربوتوكول.
ح�سب املادة  5من الربوتوكول ،ف�إن من غري املمكن اتهام �شخ�ص بجرمية تهريب املهاجرين لكونه
قد مت تهريبه .وال يعني ذلك عدم �إمكانية مالحقته ق�ضائياً عن تهريب �آخرين �أو عن ارتكاب �أي
جترم �سلوكا مثل حيازة وثائق �سفر مزورة �أو
جرائم �أخرى .فعلى �سبيل املثال ،هناك بلدان كثرية ِّ
الدخول غري امل�رشوع.
وي�شري الدليل الت�رشيعي �إىل ما يلي:
ين�صب
�إن النهج الأ�سا�سي الذي يحدده الربوتوكول هو ،كما �أ�شري �إليه �أعاله� ،أن
ّ
تركيز التجرمي وغريه من املقت�ضيات على تهريب املهاجرين ال على املهاجرين �أنف�سهم.
فالربوتوكول ذاته ي ّتخذ موقفا حياديا ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �أن يكون �أ�ؤلئك املهاجرون
بطريقة غري م�رشوعة مو�ضعا لأي جترمي :فاملادة  5ت�ؤكد �أنه ال �شيء يف الربوتوكول ميكن
رجح �أن
�أن يُف�سرَّ على �أنه يقت�ضي جترمي املهاجرين يف ّ
حد ذاتهم �أو جترمي ال�سلوك الذي يُ ّ
ينتهجه املهاجرون �أنف�سهم ،خالفا لأع�ضاء اجلماعات الإجرامية املنظمة ومن يرتبطون
يحد
بها .ويف نف�س الوقت ،تن�ص الفقرة  4من املادة  6على �أنه لي�س يف الربوتوكول �شيء ّ
يعد �سلوكه جرما
من احلقوق القائمة لكل دولة طرف يف اتخاذ تدابري �ضد �أي �شخ�ص ّ
مبقت�ضى قانونها الداخلي.
(الدليل الت�رشيعي ،ال�صفحة  ،347الفقرة ).50
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كما يرد يف الدليل الت�رشيعي �أي�ضاً ما يلي:
فالغر�ض من الربوتوكول ،ب�صفة عامة ،هو منع ومكافحة تهريب املهاجرين ك�شكل من
�أ�شكال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،مع عدم جترمي الهجرة ذاتها ،حتى ولو كانت غري
جم�سد يف كل من املادة  5والفقرة 4
م�رشوعة مبقت�ضى عنا�رص �أخرى من القانون الوطني .وهذا
ّ
من املادة  ،6مثلما ُذكر �أعاله ،ويف كون اجلرائم التي ميكن �أن تنطبق بدون ذلك على املهاجرين
�أنف�سهم ،وخا�صة اجلرائم املتعلقة بالوثائق
واملقررة مبقت�ضى الفقرة ( 1ب) من املادة � 6صيغت
ّ
حتد من تطبيقها �أو ت�ستبعده .وهكذا ،ف�إن املهاجر الذي ي�ضبط ،مثال ،وبحوزته وثيقة
بحيث
ّ
املقررة عمال بالفقرة ( 1ب) ،بينما يقع
مزورة لن يقع ،عامةً ،حتت طائلة اجلرائم الداخلية
ّ
مهرب يحوز نف�س الوثيقة بغر�ض التمكّن من تهريب �آخرين.
حتت طائلتها �أي ِّ
(الدليل الت�رشيعي ،ال�صفحة  ،349الفقرة ).54
ويالحظ �أنه �إذا ا�ستُخدمت �صيغة اخليارين باء وجيم من الف�صل الثاين من القانون
َ
النموذجي ،ف�إن هذه امل�س�ألة لن تطر�أ لأن كال اخليارين ي�شري �إىل الأفعال �ضد "�آخر".
من املهم �أي�ضاً �أن يُالحظ �أن الفقرة  1من املادة  31من اتفاقية عام  1951اخلا�صة بو�ضع
الالجئني ،والتي تلزم حتديداً الدول باالمتناع عن فر�ض عقوبات جزائية على الالجئني الذين
"يدخلون � ...أو يوجدون  ...دون �إذن ،قادمني مبا�رشة من �إقليم كانت فيه حياتهم �أو حريتهم
يقدموا �أنف�سهم �إىل ال�سلطات دون �إبطاء و�أن
مهددة باملعنى املق�صود يف املادة � ،1رشيطة �أن ّ
يربهنوا على وجاهة �أ�سباب دخولهم �أو وجودهم غري القانوين" .وعليه ،ف�إن من الأهمية مبكان
املهربون الذين يندرجون �ضمن هذه الفئة لدخولهم غري القانوين .و�إذا
�أن ال يعاقَب املهاجرون
َّ
مل تكن القوانني الوطنية ب�ش�أن الهجرة �أو اللجوء قد تناولت هذه امل�س�ألة من قبلُ ،فقد يكون من
ال�رضوري �إدراج �صياغة لغوية �إ�ضافية يف �أي قانون يتعلق بتهريب املهاجرين حول هذه امل�س�ألة.
"ملخ�ص املالحظات اخلتامية حول املادة  31من اتفاقية عام  1951اخلا�صة بو�ضع
املورد:
ّ
الالجئني ،اجتماع املائدة امل�ستديرة للخرباء يف جنيف املعنون "امل�شاورات العاملية حول احلماية
الدولية" الذي نظمته مفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ومعهد الدرا�سات العليا الدولية
والإمنائية يف جنيف يومي  8و 9ت�رشين الثاين/نوفمرب .2001

املادة  -10واجب الناقلني التجاريني وجرمهم
ُّ �  -1أي ناقل جتاري [�أو �شخ�ص طبيعي م�س�ؤول عن ت�شغيل �رشكة النقل التجاري
ب�صفتها هيئة اعتبارية] يق�صرّ يف التح ّقق من � َّأن يف حيازة كل راكب وثيقة الهوية �أو
وثيقة ال�سفر� ،أو كلتيهما ،الالزمتني لدخول دولة الوجهة املق�صودة و� ّأي دولة عبور
درج مبلغ الغرامة].
�أخرى[ ،يرتكب ُجرماً و] يكون عر�ض ًة لغرامة قدرها [يُ َ
ُّ �  -2أي ناقل جتاري [�أو �شخ�ص طبيعي م�س�ؤول عن ت�شغيل �رشكة النقل التجاري
املخت�صة عن �رشوع �شخ�ص يف
ب�صفتها هيئة اعتبارية] يق�صرّ يف �إبالغ [�إخطار] ال�سلطة
ّ
ال�سفر �أو �سفره فع ً
ال على منت وا�سطة النقل من دون حيازته وثيقة الهوية ووثيقة ال�سفر
الالزمتني لدخول دولة الوجهة املق�صودة �أو � ّأي دولة عبور �أخرى ،مع علمه ب� ّأن ذلك
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مهرب �أو بعدم اكت ــراث لذلـ ــك من جـ ـ ّـراء الإهم ــال[ ،يرتــكب
ال�ش ــخ�ص ه ــو م ــهاجر َّ
ُجرماً و] يكون عر�ض ًة [بالإ�ضافة �إىل � ّأي عقوبة �أخرى من�صو�ص عليها يف � ِّأي قانون �أو
درج مبلغ الغرامة].
ت�رشيع �آخر ]،لغرامة قدرها [يُ َ
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  2و 3من املادة .11
تقت�ضي الفقرة  2من املادة  11من بروتوكول تهريب املهاجرين �أن تتخذ الدول الأطراف تدابري
ت�رشيعية وغريها من التدابري املنا�سبة لبلوغ �أق�صى حد ممكن يف منع ا�ستخدام و�سائط النقل
التي ي�ش ّغلها ناقلون جتاريون يف ارتكاب تهريب املهاجرين .وتن�ص الفقرة  3من املادة  11على �أن
"ت�شمل تلك التدابري ،عند االقت�ضاء ،ودون الإخالل باالتفاقيات الدولية املنطبقة� ،إر�ساء التزام
الناقلني التجاريني  ...بالت�أكد من �أن كل الركاب يحملون وثائق ال�سفر ال�رضورية للدخول".
وكما أُ��شري �إليه يف امللحوظات التف�سريية ،ف ـ�إن هذه الفقرة "ت�شرتط على الدول الأطراف �أن
تفر�ض على الناقلني التجاريني التزاما ب�ش�أن الت�أكّد فقط مما �إذا كان بحوزة الركاب الوثائق
الالزمة ،ولي�س ب�ش�أن القطع ب�أي حكم �أو تقييم فيما يتعلق ب�صحة الوثائق �أو ثبوتيتها" (الوثيقة
 ،A/55/383/Add.1الفقرة .)103
ونظرا �إىل �أن بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص يَ ِر ُد فيه التزام مطابق لهذا االلتزام ،ف�إن
احلكم امل�ستخدم يف القانون النموذجي ي�ستند ،توخيا لالت�ساق� ،إىل احلكم املتعلق بهذه امل�س�ألة
�ضمن القانون النموذجي ملكافحة االتجِّ ار بالأ�شخا�ص .ومع ذلك ،فقد أُ�درجت �إ�ضافات ب�ش�أن
املهرب بطلب جلوء �أو مُينَح �صفة
�إعفاء الناقل من امل�س�ؤولية يف الظروف التي يتقدم فيها املهاجر َّ
مكمل من �أ�شكال احلماية ،وكذلك حيث يكون الدخول نتيجة عملية �إنقاذ
الالجئ �أو �أي �شكل ِّ
�سواء يف البحر �أو يف �أي مكان �آخر.
ويف بع�ض النظم القانونية ،تقع امل�س�ؤولية اجلنائية على الأ�شخا�ص الطبيعيني امل�س�ؤولني
عن ال�شخ�صية االعتبارية ،حتى و�إن كان بع�ض اجلزاءات والعقوبات والتدابري �سيُفر�ض على
املقدمني
ثم ،ف�إن اخليارين من �أجل الفقرة  1من املادة 10
َّ
ال�شخ�صية االعتبارية نف�سها .ومن ّ
�أعاله ي�شريان �إما �إىل "الناقل التجاري" و�إما "الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن ت�شغيل �رشكة النقل
التجاري" مثل مدير ال�رشكة �أو �أي م�س�ؤول كبري عن �إدارة العمليات .كما �أُدرجت خيارات للإ�شارة
�إىل ارتكاب "جرمية" �أو الن�ص على كون الكيان "عر�ضة لدفع غرامة قدرها".
عدة
وكما أُ��شري �إليه يف التعليق على القانون النموذجي ملكافحة االتجِّ ار بالأ�شخا�ص ،هناك ّ
طرائق للوفاء بااللتزام مبقت�ضى املادة  :11ولي�س �إدراج حكم يف القانون اجلنائي �سوى واحدة من
تلك الطرائق .ففي كثري من البلدان قد يكون من الأن�سب معاجلة هذه امل�س�ألة من خالل قوانني
التنظيم الرقابي املدين .وفيما يلي مثال على بند تنظيمي رقابي من هذا النحو:
 -1يجب على � ّأي [ناقل جتاري] [�شخ�ص يعمل يف جمال النقل الدويل للب�ضائع
والأ�شخا�ص لغر�ض الربح التجاري] �أن يتح ّقق من �أن يكون يف حيازة كل راكب وثائق
الهوية �أو ال�سفر� ،أو كلتيهما ،الالزمة لدخول بلد الوجهة املق�صودة و� ّأي بلدان عبور
�أخرى.
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لتحمل امل�س�ؤولية عن التكاليف املرتبطة ب�إيواء ال�شخ�ص
 -2يكون الناقل التجاري عر�ض ًة
ّ
املعني يف [الدولة] ونقله منها.
والأمثلة التالية م�أخوذة من ت�رشيعات ولوائح تنظيمية وطنية.

املثال 1
م�س�ؤوليات �رشكات النقل الدويل
(�أ) يجب على �رشكات النقل الدويل �أن تتح ّقق من �أن يكون يف حيازة كل راكب وثائق
ال�سفر الالزمة ،مبا يف ذلك جواز ال�سفر والت�أ�شريات ،لدخول بلد الوجهة املق�صودة و� ّأي بلدان
عبور �أخرى.
طبق املقت�ضى الوارد يف (�أ) على املوظفني العاملني يف بيع و�إ�صدار بطاقات ال�سفر
(ب) يُ َّ
�أو ق�سائم ركوب و�سائط النقل �أو ما ي�شابهها من وثائق ال�سفر ،وكذلك على املوظفني العاملني يف
جمع البطاقات وتدقيقها قبل ركوب الو�سائط �أو بعدئذ.
درج مبلغ الغرامة
غرم ال�رشكات التي تق�صرّ يف االمتثال ملقت�ضيات هذا البند [يُ َ
(ج) تُ َّ
املنا�سب] ويجوز فر�ض جزاء على تكرار التق�صري يف االمتثال ب�إلغاء رخ�ص العمل وفقاً [للقانون
درج هنا �إ�شارة مرجعية للقانون الناظم لإلغاء ُرخ�ص العمل].
ال�ساري] [تُ َ
(وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة ،الأ�س�س القانونية ملكافحة االتجّ ار بالأ�شخا�ص ،البند ،400
ال�صادرة عن مكتب مراقبة ومكافحة االتجّ ار بالأ�شخا�ص� ،شباط/فرباير ).2004

املثال 2
مما
 -1يقع على عاتق �رشكات النقل الدويل االلتزام بالتحقّق ،لدى �إ�صدار وثائق ال�سفرّ ،
�إذا كان يف حيازة الركّاب بطاقات الهوية الالزمة لدخول بلدان عبورهم �أو وجهتهم املق�صودة.
 -2االلتزام املن�صو�ص عليه يف الفقرة  1هو التزام م�شرتك ي�رسي �أي�ضاً على �سائق
الربي الدويل لدى ا�ستقبال الركّاب عند الركوب ،وكذلك بالن�سبة �إىل املوظفني
مركبة النقل ّ
امل�س�ؤولني عن التح ّقق من وثائق ال�سفر.
(قانون منع ومكافحة االتجّ ار بالب�رش ،املادة  ،47رومانيا).

  -3ال يكون الناقل التجاري ]مرتكباً جرما[ ]عر�ضة لغرامة[ مبقت�ضى هذه املادة يف
احلاالت التالية:
(�أ)	�إذا كانت هنالك �أ�سباب معقولة تدعو �إىل االعتقاد ب� َّأن وثائق ال�سفر
درج ا�سم الدولة]
التي يحملها ال�شخ�ص املنقول هي وثائق ال�سفر الالزمة للدخول �إىل [يُ َ
بطريقة قانونية؛

(ب)	�إذا كانت يف حيازة ال�شخ�ص املنقول وثائ ُق ال�سفر القانونية عند ركوبه يف
البدء� ،أو عند ركوبه �آخر مرة ،على منت وا�سطة النقل من �أجل ال�سفر �إىل [يُد َرج ا�سم الدولة]؛

درج ا�سم الدولة] �إمنا حدث ب�سبب ظروف خارجة
(ج)	�إذا كان الدخول �إىل [يُ َ
عن �سيطرة [الناقل التجاري] [ال�شخ�ص الذي يعمل يف جمال نقل الب�ضائع �أو الأ�شخا�ص
لغر�ض الربح التجاري]؛
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درج ا�سم الدولة] نتيج َة عملية �إنقاذ [يف البحر].
(د)	�إذا كان الدخول �إىل [يُ َ
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  2و 3من املادة .11
املطبقة وفقا
ت�شري امللحوظات التف�سريية لربوتوكول تهريب املهاجرين �إىل �أن التدابري والعقوبات
َّ
للفقرة  2من املادة  11من الربوتوكول يجب �أن تراعي االلتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف
املعنية .وينبغي �أن ال يُ�سمح ب�أن تتداخل عقوبات الناقل مع االلتزام القائم على ربابنة ال�سفن منذ
مبد يد امل�ساعدة ملن هم يف حمنة يف عر�ض البحر .وتن�ص الفقرة  7من الربوتوكول
�أمد طويل ّ
على �أن تتعاون الدول الأطراف �إىل �أق�صى حد ممكن على منع وقمع تهريب املهاجرين عن طريق
البحر وفقا لأحكام قانون البحار الدويل .وت�شري امللحوظات التف�سريية للربوتوكول �إىل ما يلي:
قانون البحار الدويل ي�شمل اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار وكذلك �سائر
ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة .غري �أن اال�شارات �إىل اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
ال مت�س �أو ت�ؤثر على �أميا نحو يف و�ضعية �أي دولة فيما يتعلق بتلك االتفاقية.
( ،A/55/383/Add.1الفقرة 98؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).494
ولذا ،ف�إن االلتزامات الواردة يف الربوتوكول ،مبا فيها االلتزام ب�ضمان �أن ال يُ�ستخدم
املهربني ،تبقى خا�ضعة لاللتزامات القائمة مبوجب اتفاقية
الناقلون التجاريون لنقل املهاجرين
َّ
الأمم املتحدة لقانون البحار .وكما ي�شار �إليه يف التعليق على املادة  25من القانون النموذجي،
مبد يد العون ملن هم يف حمنة يف البحر (انظر �أي�ضا النقا�ش
ربان ال�سفينة يقع عليه التزام ّ
ف�إن ّ
يف �إطار املادة  25من القانون النموذجي) .وذلك االلتزام �إمنا هو تقليد بحري قدمي العهد
والتزام مبوجب القانون الدويل .وقد ترغب الدول الأطراف ،بح�سب اجلغرافيا اخلا�صة لإقليمها
املهربني يف منطقتها ،يف النظر يف �إعفاءات �أخرى ذات �صلة ل�صالح الناقلني
و�أ�ساليب عمل
ِّ
املهربني
التجاريني الذين ي�شاركون يف حاالت الإنقاذ .فعلى �سبيل املثال� ،إذا ُعرث على املهاجرين
َّ
وقد تقطّ عت بهم ال�سبل يف ال�صحراء ،ف�إن على الناقلني التجاريني العابرين عدم جتاهلهم ب�سبب
فح�سب من املالحقة الق�ضائية مبوجب �أحكام م�س�ؤولية الناقلني.
اخل�شية
ُ

  -4ال يكون الناقل التجاري م�س�ؤوال مبقت�ضى هذه املادة عندما يكون الأ�شخا�ص
الذين نقلهم قد ُمنحوا احلماية من الإعادة الق�رسية و�/أو احلق يف الو�صول �إىل نظام
درج القانون ذو ال�صلة[[.
اللجوء [من طرف ال�سلطات املخت�صة[ [وفق �أحكام [يُ َ
التعليق

اختياري

امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  2و 3من املادة .11
هذا احلكم اختياري ،وينطبق على الدول الأطراف يف اتفاقية عام  1951اخلا�صة بو�ضع
الالجئني وبروتوكول عام  1967املتعلق مبركز الالجئني .وميكن للدول التي لديها قانون خا�ص
لتنفيذ �أحكام اتفاقية عام  1951والربوتوكول اخلا�ص بها �أن ت�شري �إليه يف هذا احلكم.
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وت�شري امللحوظات التف�سريية لربوتوكول تهريب املهاجرين �إىل �أن التدابري واجلزاءات
املطبقة وفقا للفقرة  2من املادة  11من الربوتوكول ينبغي �أن تراعي ما للدولة الطرف املعنية من
َّ
التزامات دولية ،مبا فيها اتفاقية عام  1951وبروتوكول عام  1967اخلا�صني بو�ضعية الالجئني،
كما ت�ؤكد على ذلك حتديدا املادة  19من بروتوكول تهريب املهاجرين:
حتد على نحو ال موجب له من حرية ت�رصف
كما ينبغي �أن يالحظ �أن هذه الفقرة ال ّ
الدول الأطراف يف عدم اعتبار الناقلني م�س�ؤولني عن نقل الالجئني الذين لي�ست بحوزتهم
وثائق �سفر ،و�أن املادة  19حتفظ االلتزامات العامة للدول الأطراف مبقت�ضى القانون
الدويل يف هذا اخل�صو�ص ،وذلك بت�ضمنها �إ�شارة حمددة �إىل اتفاقية  1951وبروتوكول
 1967اخلا�صني بو�ضعية الالجئني .واعتمدت املادة � 11أي�ضا بناء على الفهم الذي مفاده
يح�ض الناقلني التجاريني على عرقلة حركة الركاب امل�رشوعني
�أنها لن تُطبق على نحو
ّ
ب�صورة ال موجب لها.
( ،A/55/383/Add.1الفقرة 103؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).521

املادة  -11ت�سهيل الدخول �أو البقاء من �أجل الإجراءات الق�ضائية
املهرب [ت�أ�شرية[ [�إذن �إقامة[
املهاجر
[الوزير[
ميكن �أن مينح [اجلها ُز املخت�ص[
َ
َّ
ُ
لت�سهيل [التحقيق و�/أو[ املحاكمة فيما يخ�ص جرمية مبقت�ضى هذا القانون.

التعليق
اختياري
امل�صدر :يُق�صد بهذه املادة دعم الإجناز العملي لاللتزام بتجرمي بع�ض ال�سلوكيات املحددة
يف املادة .6
املهربني ،مع �أن الربوتوكول ال يقت�ضيه �إلزامياً� ،أ�سا�سي من
ت�شري التجارب �إىل �أن تعاون املهاجرين
َّ
املهربني والتحقيق معهم ومالحقتهم ق�ضائيا .فعلى �سبيل املثال ،قد يكون املهاجرون
�أجل ك�شف
ِّ
املهربون هم ال�شهود الوحيدين على عملية التهريب .ونتيجة لذلك ،ف�إنهم قد يكونون الأ�شخا�ص
َّ
الوحيدين الذين ميكنهم تقدمي معلومات ا�ستخبارية موثوقة �أو الإدالء ب�شهادة ب�ش�أن من كان
يدير عملية التهريب ،ومن �أدى دور املرافق ،ومن كان مهاجراً �آخر لي�س غريُ .وبالنظر �إىل �أهمية
متابعة التحقيق مع الأ�شخا�ص امل�س�ؤولني عن تهريب املهاجرين ومالحقتهم قانونيا ،ف�إن هناك
املهربني ،عند االقت�ضاء ،يف
خطوات عملية قد يلزم القيام بها ل�ضمان �إمكانية بقاء املهاجرين
َّ
البلد (�أو عودتهم �إليه) للم�شاركة يف الإجراءات الق�ضائية .ويتوقف ال�شكل املحدد لذلك على
القانون الوطني :فعلى �سبيل املثال ،ت�ستخدم بع�ض البلدان ،مثل الواليات املتحدة� ،آلية الإفراج
ثم،
امل�رشوط؛ ومتنح بلدان �أخرى ت�أ�شريات دخول م�ؤقتة؛
ِّ
وتقدم بلدان ثالثة ت�صاريح �إقامة .ومن ّ
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ف�إن هذا احلكم �سوف يلزم �ضبطه ل�ضمان ات�ساقه مع املبادئ العامة فيما يتعلق بقواعد الهجرة
والت�أ�شريات.
وبينما يزداد ا�ستخدام ت�صاريح وت�أ�شريات الدخول يف الأحوال التي يكون فيها الأ�شخا�ص
قد قبلوا فعال تقدمي الأدلة �ضد �أحد امل�شتبه بهم ،ف�إن تلك الآليات ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا
لتدبر موقفهم واتخاذ قرار مدرو�س ب�ش�أن
املهربني
كتدبري ل�ضمان �إتاحة فرتة زمنية للمهاجرين
ُّ
َّ
ما �إذا كانوا �سيوافقون �أو ال يوافقون على امل�شاركة يف عملية �إجرائية للعدالة اجلنائية .وقد يكون
تعر�ضوا �إىل خماطر �أو تهديدات بالغة �أثناء رحالتهم (ك�أن يُرتكوا
بع�ض املهاجرين
املهربني قد َّ
َّ
يت�ضورون جوعا �أو يُحب�سوا يف حاويات يف جو �شديد احلرارة ومن دون الهواء الكايف) .وقد
وهم
ّ
يحتاجون �إىل وقت للتعايف من حمنتهم قبل �أن يتمكنوا من امل�شاركة بفعالية يف عملية ال�ستخال�ص
املعلومات �أو يف مقابلة �أو من اتخاذ قرار مدرو�س ب�ش�أن امل�شاركة يف �إجراءات العدالة اجلنائية
�أو عدم امل�شاركة فيها.
تعر�ض
عدلت بلجيكا قوانينها بحيث يتمكَّن بع�ض املهاجرين
وقد َّ
املهربني ،وخا�صة من َّ
َّ
امل�صممة ل�صالح �ضحايا االجتار
احلماية
نظم
إىل
�
الو�صول
من
ع�صيبة،
تهريب
عملية
منهم �إىل
ّ
معر�ضا خلطر
بالأ�شخا�ص .فعلى �سبيل املثال ،ميكن الو�صول �إىل نظام احلماية �إذا كان ال�ضحية َّ
بالغ مثال نتيجة اجلرمية� ،أو �إذا �أ�سفر التهريب عن حدوث �إعاقة لدى ال�ضحية� ،أو �إذا كان
ال�ضحية طفال (املادة -77رابعا ،البنود  5-1من القانون ال�صادر يف  15كانون الأول/دي�سمرب
يقرر
 ،1980بلجيكا ).وتكون فرتة التفكّر مبثابة فرتة انتقالية ميكن �أثناءها للمهاجر
املهرب �أن ِّ
َّ
ما �إذا كان راغبا يف الإدالء ب�أقوال �أو رفع �شكوى.

املثال 1
يجرمون باعتبارهم
الأجانب الذين ي�ساعد هذا الفعل على دخولهم �أو عبورهم غري القانوين ال َّ
�أطرافا يف اجلُرم (املادة  12من قانون العقوبات) .وقد ي� َّؤخر طردهم �أو ترحيلهم متى كان ذلك
�رضوريا من �أجل ا�ستجوابهم فيما يتعلق بوقائع الق�ضية.
(املادة  ،)6( 114قانون �رشطة الأجانب لعام  ،2005النم�سا).

املثال 2
(�( )5ألف) -يجوز للمدعي العام ،با�ستثناء ما تن�ص عليه الفقرة الفرعية (ب) �أو الق�سم ( 214و)،
�أن ي�ستخدم �صالحيته التقديرية يف ال�سماح بالإفراج امل�رشوط داخل الواليات املتحدة ،ب�صفة م�ؤقتة
ملحة �أو م�صلحة عامة
يقررها على �أ�سا�س كل حالة على حدة فقط لأ�سباب �إن�سانية ّ
ويف ظروف ّ
عد
مهمة ،عن �أي �أجنبي يتقدم بطلب دخول �إىل الواليات املتحدة ،لكن هذا الإفراج امل�رشوط ال يُ ّ
املدعي العام� ،أغرا�ض الإفراج امل�رشوط ،يعود
�سماحا بدخول الأجنبي وعندما تُ�ستوفى ،يف تقدير ّ
الأجنبي �أو يعاد �إىل احلجز الذي �أُفرج عنه منه �إفراجا م�رشوطا على �أن ي�ستمر النظر يف ق�ضيته
على النحو نف�سه الذي يُنظر به �إىل طلب �أي متقدم �آخر للدخول �إىل الواليات املتحدة.
(الواليات املتحدة ،قانون الهجرة واجلن�سية ،الق�سم ( 212د) ().)5
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املثال 3
 -1يجوز �أن يُعفى من امل�س�ؤولية الإدارية و�أن ال يُطرد � ُّأي �أجنبي عبرَ احلدود الإ�سبانية بطريقة
غري م�رشوعة �أو مل ميتثل اللتزامه بالت�رصيح بدخوله ويكون موجوداً بطريقة غري قانونية يف
�إ�سبانيا �أو يعمل من دون �إذن �أو من دون وثائق �أو بوثائق غري قانونية ويكون �ضحية لفعل من
�أفعال االتجّ ار بالب�رش �أو الهجرة غري امل�رشوعة �أو االجتار بالأيدي العاملة �أو اال�ستغالل يف الدعارة
ب�سبب ا�ستغالل و�ضعه اال�ضطراري �أو لكونه �أ�صيب ب�أذى ب�سبب ذلك الفعل �أو كان �شاهدا عليه،
وذلك �إذا �أبلغ ال�سلطات املخت�صة عن مرتكبي ُجرم االجتار �أو املتعاونني يف ال�ضلوع به �أو تعاون
مع موظفي بالهجرة بتقدمي معلومات �أ�سا�سية �أو بالإدالء ب�شهادته ،يف تلك احلالة يف الإجراءات
املقابلة �ضد �أولئك اجلناة.
 -2تتقدم الأجهزة الإدارية املخت�صة امل�س�ؤولة عن درا�سة الأوامر الق�ضائية اجلزائية مبقرتح
املخولة باتخاذ القرار.
منا�سب �إىل ال�سلطة
ّ
 -3يُخيرّ الأجانب الذين مت �إعفا�ؤهم من امل�س�ؤولية الإدارية بني العودة �إىل بلدهم الأ�صلي �أو
الإقامة يف �إ�سبانيا ،مع تزويدهم بت�صاريح العمل والت�سهيالت التي تكفل اندماجهم اجتماعيا وفق
ما هو من�صو�ص عليه يف هذا القانون.
 -4تقوم وزارة املالية ،عندما تعلم ب�أن �أجنبيا �صدر قرار بطرده ميثل يف �إجراءات جنائية
ب�صفته �ضحية �أو طرفاً م�صاباً �أو �شاهداً وتعترب �أن وجوده �أ�سا�سيا من �أجل �سري الإجراءات
الق�ضائية ،باالت�صال بال�سلطة احلكومية املخت�صة لأغرا�ض �ضمان عدم تنفيذ الطرد ،وعلى
افرتا�ض �أن الطرد قد نُ ّفذ ،فتقوم بالإجراء نف�سه لأغرا�ض �إعادته �إىل �إ�سبانيا للمدة الالزمة من
�أجل �سري الإجراءات .ويجوز يف هذه احلالة �أي�ضا اعتماد التدابري املن�صو�ص عليها يف القانون
الأ�سا�سي  1994/19بتاريخ  23كانون الأول /دي�سمرب ب�ش�أن حماية ال�شهود واخلرباء يف الدعاوى
اجلنائية.
(املادة  59من القانون الأ�سا�سي  2000/8ال�صادر يف  22كانون الأول/دي�سمرب � ،2000إ�سبانيا)

املثال 4
املقررة يف هذا املر�سوم بقانون والئحته
تُ َّ
طبق التدابري الإدارية للهجرة بخ�صو�ص احلماية والوقاية ّ
التنفيذية على املهاجر النظامي وغري النظامي الذي يتعاون يف التحقيقات ب�ش�أن الأن�شطة غري
امل�رشوعة املدرجة �أعاله.
(املادة  ،4-81الباب الثامن ،حماية ال�ضحايا ،املر�سوم القانوين رقم  3امل� ّؤرخ � 22شباط/فرباير
 ،2008بنما).
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التعليق
عد
كما �أ�شري �إليه يف التعليق على املادة  1من القانون النموذجي ،ف�إن بع�ض احلقوق
املعينة تُ ّ
ّ
طبق على اجلميع ب�رصف النظر عن و�ضعهم من حيث الهجرة.
حقوقاً غري قابلة للت�رصف وتُ َّ
ومبقت�ضى بروتوكول تهريب املهاجرين ،ف�إن الدول الأطراف وافقت على �ضمان عدم الإ�رضار
ب�أي �شكل من الأ�شكال باحلقوق غري القابلة للت�رصف النا�شئة عن قانون حقوق الإن�سان وقانون
الالجئني والقانون الإن�ساين يف تنفيذ تدابري مكافحة تهريب املهاجرين.
وبالإ�ضافة �إىل هذه احلقوق العامة ،ف�إن هناك املزيد من احلقوق املحددة التي �أعيد
ت�أكيدها يف بروتوكول تهريب املهاجرين .وعلى وجه اخل�صو�ص ،تطالَب الدول الأطراف باتخاذ
جميع التدابري املنا�سبة من �أجل:
املهربني من املوت �أو التعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة
•  حماية املهاجرين
َّ
القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة (الفقرة  1من املادة )16
املهربني من العنف (الفقرة  2من املادة )16
•  حماية املهاجرين َّ

تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر على �أيدي
•  توفري امل�ساعدة املنا�سبة للأ�شخا�ص الذين ّ
املهربني (الفقرة  3من املادة )16
ِّ
•  توفري معلومات ب�ش�أن �إبالغ املوظفني القن�صليني واالت�صال بهم (الفقرة  5من املادة )16

•  �إحالة املهاجرين الذين يطلبون اللجوء �إىل �إجراءات اللجوء (الفقرة  1من املادة )19
وينبغي للدول الأطراف ،لدى تطبيق جميع هذه التدابري� ،أن ت�أخذ يف االعتبار ما للن�ساء
والأطفال من احتياجات خا�صة (الفقرة  4من املادة .)16
تت�ضمن الطريقة الدقيقة للوفاء بهذه االلتزامات طائفة من التدابري ومنها:
ويُرجح �أن
ّ
القوانني الوطنية ،وعلى الأرجح ال�سيا�سات العامة والإجراءات ذات ال�صلة .وي�شري الدليل
الت�رشيعي �أي�ضا �إىل �أن �صائغي الن�صو�ص القانونية قد يكونون مطالبني كذلك ب�ضبط ال�صياغة
اللغوية للأحكام الت�رشيعية القائمة ل�ضمان عدم تطبيقها على نحو ينطوي على متييز �ضد
املهربني �أو املقيمني غري القانونيني ب�سبب و�ضعهم املذكور (الفقرة  2من املادة  19من
املهاجرين
َّ
بروتوكول تهريب املهاجرين).

املادة  -12احلق يف الرعاية الطبية العاجلة
احلق يف تل ّقي كل رعاية طبية الزمة على نحو عاجل من �أجل
املهربني
ُّ
 -1للمهاجرين َّ
احلفاظ على حياتهم �أو تفادي �رضر ال ميكن معاجلته يلحق ب�صحتهم ،وذلك على �أ�سا�س
درج ا�سم الدولة[.
امل�ساواة يف املعاملة مع مواطني [يُ َ
65
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  -2ال تمُ نع عنهم هذه الرعاية الطبية الطارئة ب�سبب � ِّأي خمالفة تتعلق بدخولهم �إىل
درج ا�سم الدولة[ �أو بقائهم فيها.
[يُ َ
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  1من املادة .16
املهربني وحمايتها (مبا فيها احلق يف احلياة) �أمر
االمتثال لاللتزام ب�صون حقوق املهاجرين
َّ
�إلزامي� ،أما الطريقة التي يتم بها حتقيق ذلك فهي قد تتباين من دولة طرف �إىل �أخرى.
احلق يف احلياة حق �أ�صيل مالزم لكل �إن�سان (العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،الفقرة  1من املادة  .)6ويعاد ذكر ذلك يف الفقرة  1من املادة  16من الربوتوكول والتي
تتفق الدول الأطراف مبقت�ضاها على اتخاذ كل التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك �سن الت�رشيعات
عند االقت�ضاء ،ل�صون وحماية حقوق الأ�شخا�ص الذين جرى تهريبهم ،وخا�صة حقهم يف احلياة،
وحقهم يف عدم اخل�ضوع للتعذيب �أو املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .وقد
الحظت جلنة الأمم املتحدة املعنية بحقوق الإن�سان ،وهي الهيئة املكلَّفة بالإ�رشاف على تنفيذ
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية� ،أن احلق يف احلياة هو احلق الأعلى الذي
ال يُ�سمح باالنتقا�ص منه .والحظت اللجنة يف تعليقها العام رقم  ،)1982( 6فيما يتعلق باحلق
يف احلياة� ،أن "احلق يف احلياة غالبا ما يُف�سرَّ باملعنى ال�ضيق .وال ميكن فهم عبارة "حق �أ�صيل
يف احلياة" فهماً �صحيحاً على نحو تقييدي ،كما �أن حماية هذا احلق تقت�ضي �أن تتخذ الدول
تدابري �إيجابية.
وبينما مل يرد تعريف وا�ضح حلق جميع الأ�شخا�ص ،ب�رصف النظر عن و�ضع الهجرة ،يف
الو�صول �إىل الرعاية الطبية الطارئة ،فهو حق ميكن ا�ستخال�صه من احلق يف احلياة املبينّ يف
تنفيذ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .وكما الحظت اللجنة املعنية بحقوق
الإن�سان ،ف�إن الدول الأطراف يف العهد يجب عليها �ضمان عدم تف�سري ذلك احلق باملعنى ال�ضيق
لأن حماية احلق يف احلياة كثرياً ما تتطلّب �أن تتخذ الدول الأطراف تدابري �إيجابية .و�إذا ما طُ ّبق
هذا املنطق ،ف�إنه ي�ستتبع �أن يكون جزء من التطبيق العملي لذلك احلق �ضمان توفري الرعاية
املهرب) يف �أي وقت يحتاجها ب�رصف النظر
الطبية الطارئة لأي �شخ�ص (مبن يف ذلك املهاجر
َّ
عن اعتبارات مثل و�ضعه من حيث الهجرة .ومن الوا�ضح �أن احلرمان من الرعاية الطبية الطارئة
�أو رف�ض منحها يف موقف يكون من نتائجه و�ضع احلياة الب�رشية يف خطر �إمنا هو انتهاك وا�ضح
املهربني
للحق يف احلياة .ولهذا احلق مغزاه اخلا�ص يف �سياق تهريب املهاجرين لأن املهاجرين
َّ
ميكن �أن يتم اعرتا�ضهم من جانب ال�سلطات بعد �أن يكونوا قد مكثوا يف حاويات �شحن حمكمة
الإغالق من دون ما يكفي من الهواء �أو الطعام� ،أو بعد �أن يكونوا قد قاموا برحالت طويلة
وخطرة .وقد يكونون بحاجة �إىل �رضوريات احلياة (مثل الطعام واملاء وامل�أوى) �إىل جانب الرعاية
الطبية.
وخيار ال�صياغة املعرو�ض هنا ي�ستند �إىل املادة  28من االتفاقية الدولية حلماية حقوق
جميع العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم والتي تن�ص على ما يلي:
للعمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم احلق يف تلقي �أية عناية طبية تكون مطلوبة ب�صورة عاجلة
حلفظ حياتهم �أو لتاليف �رضر ال ميكن معاجلته يلحق ب�صحتهم وذلك على �أ�سا�س امل�ساواة
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يف املعاملة مع رعايا الدولة املعنية .وال يُحرم ه�ؤالء من هذه العناية الطبية الطارئة ب�سبب
�أية خمالفة فيما يتعلق بالإقامة واال�ستخدام.
وحق الإن�سان يف ال�صحة ت�ضمنه الفقرة  1من املادة  12من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،حيث تعرتف الدول الأطراف يف العهد "بحق كل �إن�سان يف
التمتع ب�أعلى م�ستوى ممكن من ال�صحة اجل�سمية والعقلية ".وت�شري جلنة احلقوق االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية� ،ضمن تعليقها العام رقم  )2000( 14ب�ش�أن احلق يف التمتع ب�أعلى
م�ستوى من ال�صحة ميكن بلوغه� ،إىل �أن "الدول ملزمة  ...باحرتام احلق يف ال�صحة عن طريق
جملة �أمور منها عدم منع �أو تقييد �إتاحة فر�ص متكافئة جلميع الأ�شخا�ص مبن فيهم ال�سجناء
واملحتجزون �أو الأقليات وطالبو اللجوء واملهاجرون غري ال�رشعيني ،للح�صول على اخلدمات
ال�صحية الوقائية والعالجية وامل�سكِّنة؛ واالمتناع عن �إنفاذ ممار�سات متييزية ك�سيا�سة عامة
للدولة (E/C.12/2000/4) ."...

املادة  -13حماية املهاجرين من العنف
على [اجلهاز املخت�ص] [الوزير] �أن [يتخذ التدابري املنا�سبة] [ي�ضع املبادئ
التوجيهية ب�ش�أن التدابري املنا�سبة] [ي�صدر �أوامر ب�ش�أن التدابري املنا�سبة] من �أجل توفري
احلماية املنا�سبة للمهاجرين من العنف الذي قد يُ�سلَّط عليهم� ،سواء من جانب �أفراد
�أو جماعات ،ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك الذي يرد و�صفه يف الف�صل الثاين من هذا
القانون .وت�أخذ هذه التدابري يف االعتبار ما للن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة.
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  2و 4من املادة .16
عمال بالفقرة  2من املادة  16من الربوتوكول ،تُلزم الدول الأطراف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة
لكي توفِّر للمهاجرين حماية مالئمة من العنف الذي ميكن �أن ي�سلَّط عليهم� ،سواء من جانب
املجرم مبقت�ضى املادة  6من الربوتوكول .ولدى
�أفراد �أو جماعات ،ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك
َّ
تطبيق �أحكام املادة  ،16يُطلب �إىل الدول الأطراف �أن ت�أخذ يف االعتبار ما للن�ساء والأطفال من
احتياجات خا�صة (الفقرة  4من املادة  16من الربوتوكول).
يقدم الربوتوكول �إر�شادات ب�ش�أن الق�صد من "التدابري املنا�سبة" للحماية .وهذا
ولك ْن ال ّ
و�ضع يف االعتبار �أنواع العنف الذي ميكن �أن
�أمر ينبغي حتديده على امل�ستوى الوطني على �أن تُ َ
املهربني واملواقف التي قد يقع العنف فيها واجلماعات والأفراد املحتمل
ي�سلَّط على املهاجرين
َّ
ت�أثرهم واملوارد املتاحة للتعامل مع هذه امل�سائل .فعلى �سبيل املثال ،بع�ض الدول قد يكون لديها
و�ضع يف االعتبار عند و�ضع هذه الربامج احتمال وقوع
برامج
خم�ص�صة ملنع اجلرمية ،ويجب �أن يُ َ
ّ
املهربني �ضحية الإيذاء .وهناك دول �أخرى تو ّفر برامج دعم ملواطنيها يف اخلارج عن
املهاجرين
َّ
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طريق �سفاراتها يف بلدان الوجهة املق�صودة الرئي�سية (انظر املثال الوطني �أدناه) .ويف حاالت
ال�سبل للمهاجرين للو�صول �إىل احلماية ال�شخ�صية عن
�أخرى ،يلزم �أن
ّ
تت�ضمن احلماية �إتاحة ُ
طريق �أجهزة �إنفاذ القانون.

مثال
يخ�ص العمال املهاجرين يف
اتخذت الفلبني ،باعتبارها واحداً من بلدان املن�ش�أ الرئي�سية فيما
ّ
ال�سبل للعمال املهاجرون للح�صول على حقوقهم يف
العامل ،طائفة من التدابري ل�ضمان �إتاحة ُ
بلدان وجهتهم املق�صودة ،ب�رصف النظر عن كونهم يف حمنة �أم ال .وبينما ال يندرج جميع العمال
املهربني ،ف�إن تدابري احلماية املدرجة �ضمن قانون العمال
املهاجرين عموما �ضمن املهاجرين
َّ
املهربني �أي�ضاً.
للمهاجرين
ر
ف
تو
أن
�
ميكن
)8042
رقم
اجلمهورية
املهاجرين لعام ( 1995قانون
َّ
َّ
وت�شمل تدابري احلماية ،جملة �أمور ومنها �إن�شاء �صندوق للإعادة الطارئة �إىل الوطن ،والإعادة
خم�ص�صة للعمال املهاجرين
الإلزامية للعمال املهاجرين الق�صرّ �إىل �أوطانهم ،و�إن�شاء مراكز موارد
ّ
وغريهم من الفلبينيني املوجودين يف اخلارج .وتوجد املراكز داخل مباين �سفارات الفلبني وتكون
حتت �إ�رشافها الإداري يف البلدان التي توجد بها جتمعات كبرية من العمال املهاجرين الفلبينيني.
•
•
•
•
•
•
•
•

وتو ّفر املراكز طائفة من امل�ساعدات ،ومنها:
اال�ست�شارات واخلدمات القانونية
م�ساعدات الرعاية مبا فيها توفري اخلدمات الطبية والعالج يف امل�ست�شفيات
 املعلومات وامل�شورة والربامج لتعزيز االندماج االجتماعي مثل التوجيه بعد الو�صول
وخدمات اال�ستقرار و�إقامة ال�شبكات املجتمعية من �أجل االندماج االجتماعي
برامج ت�سجيل العمال غري املوثَّقني يف ال�سجالت
تطوير املوارد الب�رشية مثل التدريب وحت�سني املهارات
 برامج و�أن�شطة التوعية اجلن�سانية للم�ساعدة يف تلبية االحتياجات اخلا�صة للعامالت
املهاجرات
برامج توجيه للعمال العائدين وغريهم من املهاجرين
 الر�صد اليومي للمواقف والظروف والأن�شطة التي ت�ؤثّر يف العمال املهاجرين وغريهم من
الفلبينيني املوجودين يف اخلارج.

وتلك املراكز هي ثمرة جهد م�شرتك بني الأجهزة احلكومية املختلفة ،وفيها موظفون
يعملون على مدار ال�ساعة طوال اليوم .ويف البلدان التي توجد فيها جتمعات كبرية من العمال
املهاجرين الفلبينيني ،ي�شمل موظفو املركز حماميا ومر�شداً اجتماعيا.

املعر�ضة حياتهم
املادة  -14توفري امل�ساعدة للمهاجرين َّ
�أو �سالمتهم للخطر
على [اجلهاز املخت�ص] [الوزير املعني] �أن [يوفِّر] [ي�ضع املبادئ التوجيهية ب�ش�أن]
[ي�صدر �أوامر ب�ش�أن] امل�ساعدة املنا�سبة للمهاجرين الذين تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم
للخطر ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف الف�صل الثاين من هذا القانون .وت�أخذ هذه
التدابري يف االعتبار ما للن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة.
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التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  3و 4من املادة .16
االلتزامات يف الفقرتني  3و 4من املادة � 16إلزامية ،لكن الأ�سلوب الذي ميكن من خالله حتقيق
هذه االلتزامات قد يتباين من دولة طرف �إىل �أخرى.
وتتطلَّب الفقرة  3من املادة � 16أن توفِّر الدول الأطراف امل�ساعدة املنا�سبة للمهاجرين
املجرم مبوجب املادة 6
تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك
الذين
َّ
ّ
من الربوتوكول .ولدى تطبيق املادة  ،16تطالَب الدول الأطراف ب�أن ت�ضع يف االعتبار ما للن�ساء
والأطفال من احتياجات خا�صة.
وكما �أُ�شري �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،ف�إن الفقرة  3من املادة  16ال تن�شئ حقا جديدا ،بل
"تقرر التزاما جديدا يُلزم الدول الأطراف بتوفري امل�ساعدة الأ�سا�سية للمهاجرين واملقيمني
�إنها
ّ
مقرر
جرم
ب�سبب
للخطر
�سالمتهم
أو
�
حياتهم
فيها
�ض
تتعر
التي
احلاالت
يف
م�رشوعة
غري
ب�صفة
ّ
ّ
مبوجب �أحكام للربوتوكول" (الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرة � ،71ص .)365
تت�ضمن توفري الأمن اجل�سدي (على
وبح�سب الظروف ،ف�إن االعتبارات الرئي�سية ميكن �أن
ّ
�سبيل املثال بوا�سطة موظفي �إنفاذ القانون) ،و�إتاحة �سبل احل�صول �إىل الطعام وامل�أوى والرعاية
الطبية الطارئة ،والو�صول �إىل اخلدمات القن�صلية ،وامل�شورة القانونية.
يتعر�ضون لبع�ض الأ�شكال ال�شديدة اخلطورة من
ويف بلجيكا ،يحظى الأ�شخا�ص الذين
َّ
تهريب املهاجرين ب�أنواع من احلماية ت�شبه تلك التي يحظى بها �ضحايا االجتار .وينطبق ذلك على
احلاالت التي تتعر�ض فيها حياة ال�ضحية �إىل اخلطر عن عمد �أو ب�سبب �إهمال �شديد وعندما
ت�سفر اجلرمية عن الإ�صابة مبر�ض يبدو غري قابل للعالج �أو �إعاقة ج�سدية �أو عقلية دائمة �أو
احلرمان الكامل من �أحد الأع�ضاء �أو من ا�ستخدامه �أو برت خطري ،كما تن�ص عليه املادة -77رابعا،
البندان  4و 5من القانون ال�صادر بتاريخ  15كانون الأول/دي�سمرب  1980يف بلجيكا .كذلك ف�إن
التعميم التوجيهي ال�صادر بتاريخ � 26أيلول�/سبتمرب  2008ب�ش�أن تنفيذ التعاون امل�شرتك بني
التخ�ص�صات فيما يخ�ص �ضحايا االجتار بالب�رش والأ�شكال ال�شديدة اخلطورة من تهريب الب�رش،
يقدم �إجراءات تف�صيلية من �أجل
املن�شور يف اجلريدة الر�سمية يف  13ت�رشين الأول�/أكتوبر ّ ،2008
يت�ضمنه �أنه
الذي
التوجيهي
تنفيذ القانون املذكور �أعاله .ويرد يف الق�سم الثالث (�أ) من املبد�أ
ّ
حاملا ميكن اعتبار �أحد الأ�شخا�ص ،على �أ�سا�س امل�ؤ�رشات املتوفرة� ،ضحية مفرت�ضا لالجتار بالب�رش
�أو بع�ض الأ�شكال ال�شديدة اخلطورة من تهريب الب�رش ،ف�إنه يبلَّغ بالإجراء فيما يتعلق بو�ضعه،
لي�س من جانب عنا�رص ال�رشطة العاملني يف اخلطوط الأمامية �أو �أجهزة التفتي�ش االجتماعي
فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا من جانب �أي جهاز على ات�صال بال�ضحايا املحتملني .ويف ذلك ال�سياق ،يو َّزع
كتيب يحتوي على معلومات تو�ضيحية.
على ال�ضحايا ّ

املادة  -15الإجراءات [املدنية] [الق�ضائية]
تعر�ض للعنف �أو التعذيب �أو غري ذلك من �رضوب املعاملة
 -1للمهاجر
املهرب الذي َّ
َّ
�أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة �أو لتهديدات حلياته �أو �سالمته ب�سبب
احلق يف بدء �إجراءات دعوى [مدنية]
املجرم مبوجب هذا القانون
كونه هدفا لل�سلوك
ُّ
َّ
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جراء
[ق�ضائية] للمطالبة بتعوي�ض عن الأ�رضار املادية وغري املادية التي حلقت به من ّ
الأفعال املذكورة.
احلق يف متابعة �إجراءات دعوى [مدنية] [ق�ضائية] ب�ش�أن الأ�رضار املادية
  -2ال يت�أثّر
ُّ
�أو غري املادية بوجود �إجراءات دعوى جنائية قائمة فيما يتعلق بالأفعال نف�سها التي
جرائها املطالبة املدنية.
تت�أ ّتى من ّ

و�ضع ال�ضحية من حيث الهجرة� ،أو �إعادته �إىل وطنه� ،أو عدم وجوده يف
  -3ال يكون
ُ
الوالية الق�ضائية املعنية� ،سببا مينع املحكمة من �إ�صدار �أمر بدفع تعوي�ض مبقت�ضى
هذه املادة.
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرات  3-1من املادة .16
�سن الت�رشيعات عند
اتفقت الدول الأطراف على اتخاذ جميع التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك ّ
املهربني ،مبا فيها احلق يف احلياة واحلق يف عدم
االقت�ضاء ،ل�صون وحماية حقوق املهاجرين
َّ
اخل�ضوع للتعذيب �أو غريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة .كما
اتفقت الدول الأطراف على اتخاذ تدابري لكي توفِّر للمهاجرين احلماية من العنف وعلى �أن
تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك
ّ
تقدم امل�ساعدة للمهاجرين الذين ّ
املجرم مبقت�ضى املادة  6من الربوتوكول.
َّ
ومن امل�سائل العملية �أنه بينما يتيح نظام العدالة اجلنائية للدولة الفر�صة ملالحقة
يتعدون كونهم
املهربني الذين قد ال
املجرمني ،ف�إنه قد ال يتيح �سوى فر�صة حمدودة للمهاجرين
ّ
َّ
يف�
أن
�
يجب
ما
(وهو
مدنية
دعوى
�شهودا يف �إجراء .ومن ثم ف�إن �إتاحة الفر�صة لبدء �إجراءات
سرَّ
على �أنه ي�شمل جميع الإجراءات غري اجلنائية ،مثل الإجراءات املتاحة عن طريق حماكم العمل
�أو املحاكم املدنية) �ضد امل�س�ؤولني عن ال�رضر �أو الإيذاء يف عملية التهريب قد تتيح كذلك فر�صة
املهربني الذين ي�سعون �إىل االنت�صاف �إذا كانوا قد وقعوا �ضحية �أثناء عملية التهريب.
للمهاجرين
َّ
ويف �إطار بع�ض النظم القانونية ،قد يكون امل�صطلح "املطالبة الق�ضائية" �أن�سب من
"الإجراء املدين" �أو "الدعوى املدنية" .ويف �إطار بع�ض النظم القانونية ،قد ت�ستثني الدعوى املدنية
الإجراءات �ضد م�س�ؤولني يف الدولة (�أي امل�س�ؤولني احلكوميني) .وقد يكون امل�صطلح "مطالبة
ق�ضائية" �أن�سب يف ال�سياقات التي يكون فيه الق�صد هو �شمول �أفعال املوظفني احلكوميني
واملواطنني العاديني على ال�سواء.

املهربون الذين هم من الأطفال
املادة  -16املهاجرون َّ
�  -1إىل جانب � ّأي �أ�شكال �أخرى من احلماية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون:

(�أ)
يف جميع الإجراءات التي يتخذها امل�س�ؤولون احلكوميون والأجهزة
يلبي م�صالح
ملا
أول
ل
ا
االعتبار
وىل
ي
أطفال،
ل
ا
بني
املهر
باملهاجرين
يتعلق
فيما
واملحاكم
ُ
ّ
َّ
الطفل على �أف�ضل نحو؛
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املهرب وتكون هناك �أ�سباب لالعتقاد
عند عدم التيقن من عمر املهاجر
(ب)
َّ
املهرب طفل ،فيُفرت�ض عندئذ �أنه طفل يف انتظار التحقق من عمره؛
ب� ّأن املهاجر
َّ
مهرب يجب �أن يجريها موظف
(ج)	� ّأي مقابلة �أو حتقيق مع طفل مهاجر َّ
مهني مدرب خ�صي�صا على هذا العمل ،يف بيئة مالئمة ،وبلغة ي�ستعملها الطفل ويفهمها،
وبح�ضور �أبويه �أو الو�صي القانوين عليه �أو ال�شخ�ص امل�ساند له؛
املهربني الأطفال احلق يف الو�صول �إىل �سبل التعليم،
يُتاح للمهاجرين
(د)
َّ
احلد منه ب�سبب دخولهم �أو و�ضعهم غري القانوين �أو دخول
وهو حق ال ينبغي رف�ضه �أو
ّ
والديهم �أو و�ضع والديهم غري القانوين؛
املهرب وفقا للقانون ،وال يجوز ممار�سته
يكون احتجاز الطفل املهاجر
(هـ)
َّ
�إال كمالذ �أخري ولأق�رص فرتة زمنية منا�سبة.

املهرب طفال غري م�صحوب مبرافقني ،فيجب على [ال�سلطة
�  -2إذا كان املهاجر
َّ
املخت�صة]:
(�أ)

و�صي قانوين يتوىل متثيل م�صالح الطفل؛
تعيني
ّ

(ب)

اتخاذ جميع التدابري ال�رضورية لإثبات هويته وجن�سيته؛

عدة ،ومنها
(ج)
بذل كل جهد ممكن لتحديد مكان عائلته وذلك لأغرا�ض ّ
يلبي ذلك م�صلحة الطفل على �أف�ضل نحو.
ت�سهيل التئام �شمل الأ�رسة عندما ّ
 -3لأغرا�ض هذه املادة ،يعني "الطفل غري املرا َفق" � ّأي طفل منف�صل عن والديه
و�أقاربه الآخرين ولي�س حتت رعاية �شخ�ص بالغ م�س�ؤول عن ذلك مبقت�ضى القانون �أو
العرف.
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  1و 4من املادة 16؛ اتفاقية حقوق الطفل،
املواد  2و 28و.37
املبينة يف الفقرتني  1و 4من املادة � 16إلزامية بالن�سبة �إىل جميع الأطراف
يف حني �أن االلتزامات ّ
يف الربوتوكول ،ف�إن ا�ستخدام هذه ال�صياغة اللغوية املحددة �أمر اختياري .كما جتدر الإ�شارة �إىل
فاملرجح �أن تكون �أحكامها ملزمة
�أن الت�صديق على اتفاقية حقوق الطفل عاملي النطاق ،ولذلك
ّ
يطبق ،يف الفقرة �( 1أ) من املادة  ،16مبد�أ مراعاة
ثم ،ف�إن القانون النموذجي ِّ
ملعظم الدول .ومن ّ
م�صالح الطفل على �أف�ضل نحو ،ا�ستنادا �إىل االتفاقية.
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وعالوة على ذلك ،ف�إن الفقرة ( 1ج) من املادة  16ت�ستند �إىل املبادئ التوجيهية ب�ش�أن
العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها (قرار املجل�س االقت�صادي
ويعرف القانو ُن النموذجي ب�ش�أن العدالة يف الأمور املتعلقة
واالجتماعي  ،20/2005املرفق).
ِّ
بالأطفال من �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها ،الذي ينفِّذ املبادئ التوجيهية" ،ال�شخ�ص امل�سانِد"
مدرب على نحو خا�ص معينَّ لتقدمي امل�ساعدة �إىل الأطفال طوال مراحل �إجراءات
ب�أنه "�شخ�ص َّ
()36
العدالة لوقايتهم من خماطر الإكراه ومعاودة الإيقاع بهم ك�ضحايا للإيذاء والإيذاء الثانوي".
وتوفِّر جلنة حقوق الطفل ،يف تعليقها العام رقم  )2005( 6ب�ش�أن معاملة الأطفال غري
املرافَقني واملنف�صلني عن والديهم خارج البلد الأ�صلي� ،إر�شادات ب�ش�أن التزامات الدول فيما
يتعلق بالأطفال غري املرافَقني واملنف�صلني .وينطبق التعليق العام رقم  )2005( 6على جميع
الأطفال غري املرافَقني واملنف�صلني عن ذويهم خارج البلد الذي يحملون جن�سيته ب�رصف النظر
عن و�ضعهم من حيث الهجرة .وبهذا ،فهو ي�شمل طالبي اللجوء والالجئني الأطفال والأطفال
املهربني .والتعريف اخلا�ص بامل�صطلح "الطفل غري املرافَق" الوارد يف الفقرة
من فئة املهاجرين
َّ
 3من املادة  16م�ستقى من التعريف الوارد يف الفقرة  7من التعليق العام رقم  )2005( 6للجنة
حقوق الطفل.
يجدر بالقارئ االطالع �أي�ضاً على املبادئ التوجيهية الإقليمية ب�ش�أن م�ساعدة الأطفال
أعدها امل�ؤمتر الإقليمي للهجرة الذي ُعقد يف
غري املرافقني يف حاالت الإعادة �إىل الوطن ،التي � ّ
غواتيماال �سيتي بتاريخ  9متوز/يوليه .2009
املهربني .ويف احلاالت
والقاعدة العامة �أنه ينبغي ،عدم احتجاز الأطفال من املهاجرين
َّ
التعرف مثال) ،ف�إنه ال
ي�سوغه على نحو ا�ستثنائي (لأغرا�ض
التي يكون فيها لالحتجاز ما
ّ
ُّ
يُ�ستخدم �سوى كمالذ �أخري ولأق�رص فرتة زمنية منا�سبة ويف بيئة �أو حميط مالئم للأطفال (انظر
املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل) .وال بد من اتخاذ ترتيبات خا�صة لتهيئة �أماكن �إيواء تكون
منا�سبة للأطفال ومنف�صلة عن �أماكن البالغني ،ما مل يُعترب �أن م�صلحة الطفل تقت�ضي خالف ذلك.
وينبغي �أن يقوم النهج الأ�سا�سي امل َّتبع يف جميع الأحوال على "الرعاية" ال "االحتجاز".
املهربني الأطفال واملحرومني م�ؤقتاً من حريتهم جميع
كما ينبغي �أن يو َّفر للمهاجرين
َّ
امل�ستلزمات الأ�سا�سية وكذلك الرعاية الطبية املنا�سبة وامل�شورة النف�سية ،عند االقت�ضاء ،والتعليم.
ويف الظروف املثالية ،يتعني �أن يتم ذلك خارج مبنى االحتجاز لت�سهيل ا�ستمرار تعليمهم بعد
الإفراج عنهم .وللأطفال احلق كذلك يف اال�ستجمام واللعب.
و�أما فيما يتعلق بالتعليم ،ف�إن املادة  28من االتفاقية تن�ص على جملة �أمور ومنها ما يلي:
 -1تعرتف الدول الأطراف بحق الطفل يف التعليم ،وحتقيقا للإعمال الكامل لهذا احلق
تدريجيا وعلى �أ�سا�س تكاف�ؤ الفر�ص ،تقوم بوجه خا�ص مبا يلي:

(�أ)

جعل التعليم االبتدائي �إلزاميا ومتاحا جمانا للجميع؛

( )36العدالة يف الأمور املتعلقة بالأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها :القانون النموذجي والتعليق ذو
ال�صلة به� ،صادر عن مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف عام  .2009متاح على املوقع ال�شبكي:
.www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Justice_in_matters...pdf
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(ب) الت�شجيع على تطوير خمتلف �أ�شكال التعليم الثانوي� ،سواء العام منها �أو
املهني ،وتوفريها و�إتاحتها جلميع الأطفال ،واتخاذ التدابري املنا�سبة مثل �إدخال جمانية
التعليم وتقدمي امل�ساعدة املالية عند احلاجة �إليها؛

(ج)
املنا�سبة؛

جعل التعليم العايل متاحا للجميع على �أ�سا�س القدرات بكل الو�سائل

(د)
وفى متناولهم؛

جعل املعلومات واملبادئ الإر�شادية الرتبوية واملهنية متو ّفرة جلميع الأطفال

(هـ) اتخاذ تدابري للت�شجيع على احل�ضور املنتظم يف املدار�س والتقليل من
معدالت ترك الدرا�سة.
 -2تتخذ الدول الأطراف كل التدابري املنا�سبة ل�ضمان �إدارة النظام االن�ضباطي يف
املدار�س على نحو يتما�شى مع كرامة الطفل الإن�سانية ويتوافق مع هذه االتفاقية.
كما تن�ص اتفاقية حقوق الطفل على �أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري الكفيلة
بحماية الطفل من جميع �أ�شكال التمييز �أو العقاب على �أ�سا�س و�ضعية والدي الطفل �أو الأو�صياء
القانونيني عليه �أو �أفراد عائلته (اتفاقية حقوق الطفل ،الفقرة  1من املادة .)2

املهربني
املادة � -17إتاحة ُ
ال�سبل للمهاجرين َّ
للو�صول �إىل املوظفني القن�صليني
مهرب �أو احتجازه �أو توقيفه ،ف� َّإن على ال�سلطة التي
 -1عند القب�ض على مهاجر َّ
املهرب دون ت� ّأخر بحقه يف االت�صال باملوظفني
تقوم باالعتقال �أو االحتجاز �إبالغ املهاجر َّ
القن�صليني ،وينبغي اتخاذ جميع الرتتيبات املعقولة لت�سهيل ذلك االت�صال.
املهرب رغب ًة يف االت�صال باملوظفني القن�صليني ،ف� ّإن على �سلطة
�  -2إذا �أبدى املهاجر
َّ
االعتقال �أو االحتجاز �إبال َغ القن�صل املعني �أو القنا�صل املعنيني ب� َّأن �أحد رعايا تلك
املهرب،
الدولة قد مت اعتقاله �أو احتجازه ،وبيا َن املوقع الذي يُحتَجز فيه املهاجر
َّ
وت�سهي َل االت�صال به.
املهرب عدم رغبته يف االت�صال باملكتب القن�صلي ،فينبغي احرتام
�  -3إذا �أبدى املهاجر َّ
هذا االختيار.
-4

املهربون املوجودون رهن االعتقال �أو احلجز باحلقوق التالية:
يتم ّتع املهاجرون
َّ

(�أ)

تل ّقي الزيارات من املوظفني القن�صليني؛

(ب)

التحدث �إىل املوظفني القن�صليني ومرا�سلتهم؛
ّ

(ج)

تل ّقي االت�صاالت التي تر�سلها ال�سلطات القن�صلية من دون ت� ّأخر.
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 -5تتخذ �سلطة االعتقال �أو االحتجاز جميع الرتتيبات املعقولة لت�سهيل تلك الزيارات
واالت�صاالت.
املوجهة من املهاجر
 -6تتوىل �سلطة االعتقال �أو االحتجاز �إر�سال جميع املرا�سالت
َّ
املهرب �إىل املكتب القن�صلي املعني دون ت� ّأخر.
َّ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  5من املادة 16؛ اتفاقية فيينا للعالقات
القن�صلية )37(،املادة .36
�إن االلتزام الوارد يف الفقرة  5من املادة  16من الربوتوكول �إلزامي بالن�سبة �إىل جميع الدول
الأطراف ،لكن الأ�سلوب الذي ميكن من خالله حتقيق هذا االلتزام قد يتباين من دولة طرف
�إىل �أخرى.
وتن�ص املادة  36من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية على ما يلي:

االت�صال برعايا الدولة املوفدة
-1

رغب ًة يف تي�سري ممار�سة الأعمال القن�صلية املتعلقة برعايا الدولة املوفِ دة:

(�أ)
يجب �أن يتمكّن الأع�ضاء القن�صليون من االت�صال برعايا الدولة املوفِ دة
ومقابلتهم بحرية .كما يجب �أن يكون لرعايا الدولة املوفدة نف�س احلرية فيما يتعلق
باالت�صال بالأع�ضاء القن�صليني للدولة املوفدة ومقابلتهم؛
(ب) يجب �أن تقوم ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املوفَد �إليها ب�إخطار البعثة
القن�صلية للدولة املوفدة بدون ت�أخري �إذا قب�ض على �أحد رعايا هذه الدولة �أو و�ضع
يف ال�سجن �أو االعتقال يف انتظار حماكمته �أو �إذا حجز ب�أي �شكل �آخر يف نطاق دائرة
يوجه �إىل البعثة القن�صلية
اخت�صا�ص القن�صلية وب�رشط �أن يطلب هو ذلك .و�أي ات�صال ّ
من ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو املو�ضوع يف ال�سجن �أو االعتقال �أو احلجز يجب �أن يبلغ
بوا�سطة هذه ال�سلطات بدون ت�أخري .ويجب على هذه ال�سلطات �أن تخرب ال�شخ�ص املعني
عن حقوقه الواردة يف هذه الفقرة الفرعية بدون ت�أخري؛

(ج)
للموظفني القن�صليني احلق يف زيارة �أحد رعايا الدولة املوفدة املوجود
يف ال�سجن �أو االعتقال �أو احلجز ويف �أن يتحدث ويرتا�سل معه ويف ترتيب من ينوب
عنه قانونا ،ولهم احلق كذلك يف زيارة � ّأي من رعايا الدولة املوفدة موجود يف ال�سجن �أو
بناء على حكم ،ولكن يجب �أن ميتنع الأع�ضاء
االعتقال �أو احلجز يف دائرة اخت�صا�صهم ً
القن�صليون من اتخاذ �أي �إجراء نيابة عن �أحد الرعايا املوجود يف ال�سجن �أو االعتقال �أو
احلجز �إذا �أبدى رغبته �رصاحة يف معار�ضة هذا الإجراء.
( )37الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،596الرقم .8638
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ار�س احلقوق امل�شار �إليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة وفقا لقوانني ولوائح الدولة
  -2تمُ َ
املوفَد �إليها وب�رشط �أن متكّن هذه اللوائح والقوانني من حتقيق كافة الأغرا�ض التي تهدف
�إليها احلقوق املذكورة يف هذه املادة.

حقوق الأ�شخا�ص يف احلرية والأمن
حمددة �إىل احلق يف االت�صال باملوظفني القن�صليني،
بينما ي�شري بروتوكول تهريب املهاجرين ب�إ�شارة ّ
ف�إن ذلك بطبيعة احلال لي�س هو احلق الوحيد املمنوح للمحرومني من حريتهم .ذلك �أن جلميع
املحرومني من حريتهم عددا من ال�ضمانات القانونية والإجرائية الرئي�سية ،والتي منها ما يلي:
املهربني احلق يف احلرية والأمن وال يجوز �أن يتعر�ضوا� ،سواء فردياً �أو جماعياً،
•  للمهاجرين َّ
للتوقيف واالعتقال تع�سفا.
املقررة
•  ال يجوز حرمانهم من حريتهم �إال لأ�سباب ين�ص عليها القانون وطبقا للإجراءات
ّ
مبوجبه (مثل �أغرا�ض حتديد الهوية �أو انتظار الإبعاد).
قا�ض �أو مبوافقة منه ،ويجب �أن تجُ رى مراجعة
•  يجب �أن يكون �أمر التوقيف �صادر عن ٍ
تلقائية ومنتظمة وق�ضائية—ال �إدارية فح�سب—للتوقيف يف كل حالة فردية .ويجب �أن
ت�شمل املراجعة ا�ستبانة مدى قانونية التوقيف ولي�س جمرد معقوليته �أو غري ذلك من
املعايري الأدنى للمراجعة.
•  ينبغي �أن يكون احلرمان من احلرية ،لدى تطبيقه ،املالذ الأخري ولأق�رص فرتة زمنية
منا�سبة .وينبغي �أن يحدد القانون كذلك حدا زمنيا مطلقا �أق�صى لالعتقال على �أن يُخلى
�سبيل املعتقل فوراً بعد انتهاء تلك املدة .وينبغي تطبيق تدابري بديلة لالحتجاز بقدر
املهربني.
الإمكان على املهاجرين
َّ
املهربني ،يجب �إبالغهم ب�أ�سباب التوقيف كما يجب �إبالغهم �رسيعا
•  عند توقيف املهاجرين َّ
وجه �إليهم وبلغة يفهمونها.
ب�أية تهمة تُ َّ
املهربني من حريتهم بالتوقيف �أو االعتقال ،يحق لهم املثول �رسيعا
•  عند حرمان املهاجرين َّ
�أمام �سلطة ق�ضائية لالعرتا�ض على قانونية اعتقالهم.
املهربني الذين يُحرمون من حريتهم معاملة �إن�سانية وباحرتام
•  يعامل جميع املهاجرين
َّ
للكرامة الأ�صيلة يف ال�شخ�ص الإن�ساين ولهويتهم الثقافية .وعند حرمان املهاجرين
املهربني من حريتهم ،يُف�صلون عن الأ�شخا�ص املدانني.
َّ
انظر خ�صو�صاً املادتني  9و 10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
أعدها
وعالوة على ذلك،
تت�ضمن املبادئ التوجيهية الع�رشون ب�ش�أن الإعادة الق�رسية التي � ّ
ّ
طبق على اعتقال الأ�شخا�ص
ي
الذي
الدويل
القانوين
إطار
ل
ا
بخ�صو�ص
جمل�س �أوروبا �إر�شادات
ُ ّ
()38
انتظاراً لإعادتهم �إىل بلدانهم.

( )38املبادئ التوجيهية متاحة يف املوقع ال�شبكي ملجل�س �أوروبا ).(www.coe.int

الف�صل الرابع -التن�سيق والتعاون
املادة � -18إن�شاء جلنة تن�سيق وطنية
]الوزير املعني[ ]جلنةَ/هيئةَ[ تن�سيق وطنية تت�ألف من موظفني ر�سميني من
 -1ين�شئ
ُ
درج �أ�سماء الأجهزة ذات ال�صلة[ وموظفني ر�سميني من �سائر الأجهزة املعنية التابعة
]ت ُ َ
للدولة ،وممثّلي الهيئات املحلية احلكومية وغري احلكومية املعنية بتقدمي اخلدمات
الالزمة يف هذا اخل�صو�ص.
-2

ت�ضطلع ]جلنةُ/هيئةُ[ التن�سيق الوطنية باملهام التالية:

(�أ)

الإ�رشاف على عملية تنفيذ هذا القانون وتن�سيقها؛

و�ضع ال�سيا�سات ]واللوائح التنظيمية[ واملبادئ التوجيهية والإجراءات
(ب)
وغري ذلك من التدابري لت�سهيل تنفيذ هذا القانون؛
العمل على �إعداد خطة عمل وطنية ل�ضمان تنفيذ هذا القانون على نحو
(ج)
وفعال ،وت�ضمني اخلطة عملية ا�ستعرا�ض دوري ملدى حتقيق الأهداف والغايات؛
�شامل ّ

(د)
الإ�رشاف على تنفيذ االلتزامات مبقت�ضى بروتوكول تهريب املهاجرين
ورفع تقارير بذلك �إىل [الوزير املعني[ ]الربملان]؛

(هـ)
التخ�ص�صات بني خمتلف الهيئات
واملتعدد
ت�سهيل التعاون امل�شرتك
ّ
ّ
احلكومية واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية؛
(و)
ت�سهيل التعاون بني بلدان املن�ش�أ والعبور والوجهة املق�صودة وخا�صة
�أجهزة مراقبة احلدود.
درج ا�سم اجلهاز/املمثِّل[ ]�أمانةً�/أميناً[ للجنة .وتكون للجنة الأهلية لإن�شاء
 -3يُعينَّ ]يُ َ
]جلان فرعية�/أفرقة عاملة[ ح�سب االقت�ضاء.
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،املواد  2و 7و 10و.14
املادة  18اختيارية ،مع �أنها تت�سق مع الغر�ض من الربوتوكول.
77
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�إن تنفيذ القانون وال�سيا�سات العامة ب�ش�أن تهريب املهاجرين �أمر معقد وي�ستدعي بال�رضورة
م�شاركة العديد من الأجهزة التي ي�ضطلع كل منها بدور هام يف �إطار عمله وفق تكاليف وقيود
خمتلفة .وت�شري التجارب �إىل �أن �إن�شاء هيئة تن�سيق م�شرتكة فيما بني الأجهزة للتعامل مع ق�ضايا
التهريب "عرب خمتلف الأجهزة احلكومية" ي�ساعد كثريا على التن�سيق �سواء على م�ستوى ال�سيا�سات
العامة �أو على امل�ستوى العملياتي .وميكن ملثل تلك الهيئة �أن توفِّر منتدى للأجهزة ميكِّنها من
االلتقاء بانتظام لو�ضع اخلطط ومناق�شة امل�سائل القانونية وامل�سائل املتعلقة بال�سيا�سات العامة
وامل�سائل الإجرائية ،و�إثارة ق�ضايا فردية وم�سائل خا�صة بامليزانية.
ويف الكثري من احلاالت ،ميكن �أن يتحقق �إن�شاء مثل تلك الهيئة من دون ا�ست ـ ــ�صدار ت�ش ــريع
بذلك .فعلى �سبيل املثـ ــال ،ويف �سياق االجت ـ ــار بالأ�ش ــخا�ص ،توجد لدى تايلند جلنة لتن�سيق
ور�صد الأداء فيمـ ــا يتع ــلق مبكافح ــة االتـ ــجار بالأ�شخا�ص (اللجن ــة املع ـ ــروفة اخت�صــارا با�سم
" .)"CMP Committeeوح�سبما ورد يف القانون الوطني ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص:
الق�سم  -23تتمثل �صالحيات وواجبات جلنة تن�سيق ور�صد الأداء فيما يتعلق مبكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص فيما يلي:
(�	)1إعداد ور�صد الأداء وفق خطط التنفيذ والتن�سيق اخلا�صة بالأجهزة املعنية� ،سواء
على امل�ستوى املركزي �أو الإقليمي �أو املحلي �أو يف املجتمعات املحلية واملجتمع املدين،
ل�ضمان االت�ساق مع ال�سيا�سات العامة واال�سرتاتيجيات والتدابري ب�ش�أن منع وقمع االجتار
بالأ�شخا�ص؛
(�	)2إعداد ور�صد تنفيذ اخلطط واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق ببناء قدرات املوظفني
امل�س�ؤولني عن منع وقمع االجتار بالأ�شخا�ص؛
( )3ت�صميم ور�صد احلمالت لإعالم وتثقيف اجلمهور فيما يتعلق مبنع وقمع االجتار
بالأ�شخا�ص؛
( )4ر�صد وتقييم الأداء وفق ال�سيا�سات العامة واال�سرتاتيجيات والتدابري� ،إىل جانب
الأداء مبقت�ضى هذا القانون ورفع التقارير �إىل اللجنة بهذا ال�ش�أن؛
( )5متابعة الأداء مبقت�ضى االلتزامات الدولية والتعاون والتن�سيق مع الأجهزة الأجنبية
ب�ش�أن امل�سائل املتعلقة مبنع وقمع االجتار بالأ�شخا�ص ورفع التقارير �إىل اللجنة بهذا ال�ش�أن؛
والت�رصف يف ممتلكات ال�صندوق مبقت�ضى
( )6و�ضع القواعد واملوافقة على املدفوعات
ّ
الق�سم )4( 44؛
(�	)7إعداد ور�صد خطط التنفيذ مبقت�ضى هذا القانون بغية بلوغ �أعلى م�ستوى من
الكفاءة يف �إنفاذ القانون واالت�ساق مع قانون مكافحة غ�سل الأموال وقانون مكافحة الف�ساد
على امل�ستوى الوطني وغريهما من القوانني ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك االلتزامات الدولية.
(�	)8أداء �أي مهام �أخرى تُكلَّف بها اللجنة.
][...
البند  -25يجوز للّجنة وللجنة تن�سيق ور�صد الأداء فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
تعينا جلنة فرعية �أو فريقاً عام ً
ال للنظر يف �أي م�سائل تُكلَّف بها اللجنة وجلنة تن�سيق
�أن ّ
ور�صد الأداء فيما يتعلق مبكافحة االجتار بالأ�شخا�ص وتقدمي امل�شورة ب�ش�أنها والقيام
بتنفيذها ...
(قانون مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،B.E. 2551 (2008) ،تايلند)
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ملحوظة" :اللجنة" هي جلنة مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص التي ير�أ�سها رئي�س
الوزراء.
ويتعلق مثال �آخر يف الواليات املتحدة بتطوير برامج توعية وا�سعة النطاق ملكافحة
تهريب املهاجرين:
يتوىل وزير الأمن الداخلي ،بالت�شاور مع النائب العام ووزير اخلارجية ،ح�سب
االقت�ضاء ،و�ضع وتنفيذ برنامج توعية وا�سعة النطاق لتثقيف اجلمهور يف الواليات
املتحدة وخارجها بالعقوبات املرتتبة على ا�ستجالب و�إيواء �أجانب يف خمالفة لهذا
الق�سم.
(البند  ،274قانون الهجرة واجلن�سية ] ،[8 USC 1324الواليات املتحدة).

املادة  -19التدريب والوقاية
درج ا�سم جلنة التن�سيق الوطنية[ القيام باملهام التالية:
تتوىل ]يُ َ

(�أ)	�إعداد املعلومات واملواد والتدريبات وتعميمها على االخت�صا�صيني
رجح �أن يواجهوا املهاجرين
املهنيني ،مبن فيهم موظفو الهجرة والعدالة اجلنائية الذين يُ ّ
املهربني ،وذلك مل�ساعدة ه�ؤالء املوظفني على منع تهريب املهاجرين ومكافحته مع حماية
َّ
املهربني و�صونها؛
حقوق املهاجرين
َّ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  1و 2من املادة .14
مع �أن االلتزام الوارد يف املادة  14من الربوتوكول �إلزامي ،ف�إن �أ�سلوب حتقيق ذلك قد يتباين من
دولة طرف �إىل �أخرى.
املتخ�ص�صة
وتُلزم الفقرة  1من املادة  14الدول الأطراف بتوفري �أو تعزيز برامج التدريب
ّ
من �أجل موظفي الهجرة وغريهم من املوظفني املعنيني مبنع تهريب املهاجرين وتوفري املعاملة
املهربني .وعالوة على ذلك ،ف�إن الفقرة  2من املادة  14من الربوتوكول
الإن�سانية للمهاجرين
َّ
تقت�ضي �أن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية املخت�صة واملنظمات غري
احلكومية و�سائر املنظمات ذات ال�صلة وعنا�رص املجتمع املدين الأخرى ،ح�سب االقت�ضاء� ،ضمانا
لتوفري التدريب الالزم للعاملني يف �أقاليمها مبا يكفي ملنع تهريب املهاجرين ومكافحته والق�ضاء
عليه .وين�ص الربوتوكول على �أن ي�شمل هذا التدريب:
•

تعزيز �أمن وثائق ال�سفر وحت�سني نوعيتها

•

ا�ستبانة وثائق ال�سفر �أو الهوية املزورة وك�شفها

•  جمع املعلومات اال�ستخبارية اجلنائية ،وخ�صو�صا فيما يتعلق بك�شف هوية اجلماعات
الإجرامية املنظّ مة ،والأ�ساليب امل�ستخدمة يف نقل املهاجرين ،و�إ�ساءة ا�ستعمال وثائق
ال�سفر �أو الهوية ،وو�سائل الإخفاء امل�ستخدمة يف عملية التهريب
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املهربني عند مراكز الدخول واخلروج التقليدية وغري
•  حت�سني �إجراءات ك�شف املهاجرين
َّ
التقليدية
•

توفري املعاملة الإن�سانية للمهاجرين وحماية حقوقهم

تت�ضمن �إعطاء امل�س�ؤولية عن التدريب �إىل جلنة
وال�صيغة املقرتحة يف القانون النموذجي
ّ
املعينة ،وذلك ل�ضمان تن�سيق هذه امل�س�ألة بني الوكاالت على الوجه ال�صحيح
التن�سيق الوطنية
َّ
ولكي حتظى ب�أولوية عالية .بيد �أن هذه الو�سيلة لي�ست الوحيدة التي ميكن من خاللها تنفيذ
االلتزام الوارد يف املادة  .14فعلى �سبيل املثال ،ميكن الوفاء بااللتزام من خالل اتخاذ تدابري غري
ت�رشيعية مثل و�ضع برامج تدريبية منا�سبة �ضمن كل من الأجهزة مبفردها.

(ب)	�إعداد وتعميم برامج �إعالمية لزيادة الوعي العام ب� ّأن تهريب املهاجرين هو
ـ�سبب خماطر
ن�شاط �إجرامي كثريا ما ترتكبه جماعات �إجرام ــية منظمة به ــدف الربح ،و�أنه ي ـ ِّ
املهربني؛
]تهديدات[ �شديدة للمهاجرين
َّ

التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،املادة .15
االلتزامات الواردة يف املادة � 15إلزامية� ،أما �أ�سلوب حتقيقها فهو قد يتباين من دولة طرف �إىل
�أخرى.
وكما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،ف�إن �صائغي ن�ص الربوتوكول �سعوا �إىل اقت�ضاء
اتخاذ تدابري لزيادة وعي النا�س عموماً بطبيعة تهريب املهاجرين وبحقيقة �ضلوع جماعات
�إجرامية منظمة يف الكثري من هذه الأن�شطة .وت�شمل ال�صيغة املقرتحة يف القانون النموذجي
املعينة وذلك ل�ضمان �أن
جعل ا�ستحداث حمالت �إعالمية منا�سبة من م�س�ؤوليات جلنة التن�سيق َّ
املهمة بالقدر الكايف من التعريف والعناية .ومع ذلك ،ف�إن االمتثال لاللتزام
حتظى هذه الق�ضية
ّ
الوارد يف الفقرة  1من املادة  15من الربوتوكول ميكن حتقيقه عن طريق تدابري �أخرى ،مبا فيها
التدابري غري الت�رشيعية.
ومن املهم �أن تراعي ال�سلطات امل�س�ؤولة ،لدى �إعداد احلمالت الإعالمية ،حق �أي �شخ�ص
يف مغادرة �أي بلد ،مبا يف ذلك بلده (العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الفقرة 2
من املادة  ،)12وحقه يف طلب اللجوء .وح�سب الفقرة  3من املادة  12من العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ف�إن حق املغادرة املذكور �أعاله ال يجوز تقييده ب�أي قيود غري تلك
التي ين�ص عليها القانون ،وتكون �رضورية حلماية الأمن القومي �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة
�أو الآداب العامة �أو حقوق الآخرين وحرياتهم ،وتكون متما�شية مع احلقوق الأخرى املعرتف بها
يف هذا العهد.

ترويج وتعزيز الربامج الإمنائية والتعاون على ال�صعيد الوطني ،مع
(ج)
مراعاة الواقع االجتماعي واالقت�صادي املحيط بالهجرة ،و�إيالء اهتمام خا�ص للمناطق
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ال�ضعيفة اقت�صاديا واجتماعيا ،من �أجل مكافحة الأ�سباب االجتماعية-االقت�صادية
اجلذرية لتهريب املهاجرين ،مثل الفقر والتخلّف.
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  3من املادة .15
االلتزام الوارد يف الفقرة  3من املادة � 15إلزامي� ،أما �أ�سلوب حتقيقه فهو قد يتباين من دولة
طرف �إىل �أخرى.
كما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،واعرتافا ب�أن �أحد الأ�سباب اجلذرية للتهريب يعود �إىل
رغبة النا�س يف الهجرة� ،سعيا لالبتعاد عن ظروف الفقر واال�ضطهاد وبحثا عن حياة �أف�ضل ،ف�إن
الفقرة  3من املادة  15تقت�ضي القيام برتويج �أو تعزيز الربامج الإمنائية من �أجل معاجلة �أ�سباب
امل�رشعني
التهريب االجتماعية-االقت�صادية (الدليل الت�رشيعي� ،ص  ،372الفقرة  .)82وعلى
ِّ
و�صائغي الن�صو�ص القانونية �أن يالحظوا �أن الأحكام املتعلقة باملنع �ضمن الربوتوكول يجب �أن
تُقر�أ مقرتنة باملادة  31من االتفاقية والتي تتعلق مبنع جميع �أ�شكال اجلرمية املنظمة.

الف�صل اخلام�س -التعاون فيما يتعلق بتهريب املهاجرين
عن طريق البحر
التعليق
ين�صب الرتكيز الرئي�سي يف املادة  8من بروتوكول تهريب املهاجرين على تي�سري �إجراءات العمل
ب�ش�أن �إنفاذ القانون فيما يتعلق بتهريب املهاجرين بوا�سطة �سفن دول �أطراف �أخرى .فقد ت�سعى
الدولة الطرف �إىل التعاون مع غريها من الدول الأطراف فيما يتعلق بال�سفن التي ترفع علمها
هي� ،أو ال�سفن التي ترفع علم دول �أطراف �أخرى� ،أو ال�سفن العدمية اجلن�سية� ،أو �سفينة �شبيهة
ب�سفينة لي�س لها جن�سية.
وعالوة على ذلك ،ف�إن الفقرة  6من املادة  8من الربوتوكول تقت�ضي �أن تعينّ كل دولة طرف
إجراء ت�رشيعيا لإقامة ال�سلطة والن�ص على
�سلطة مركزية ملعاجلة احلاالت البحريةّ ،
مما يقت�ضي � ً
ال�صالحيات ال�رضورية ،مبا فيها �صالحية الإذن لدولة طرف �أخرى باتخاذ �إجراء �ضد �سفن ترفع
علم تلك الدولة الطرف و�صالحية التما�س التفوي�ض من دولة طرف �أخرى التخاذ �إجراء �ضد
�سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف .وقد تكون ال�سلطة املركزية �أي�ضا معنية باالت�صال بالدولة
ال�ساحلية بغية طلب �إذن الدولة ال�ساحلية باتخاذ �إجراء �ضد �سفينة داخل بحرها الإقليمي (انظر
القانون النموذجي ،الفقرة  7من املادة .)23
�سن ت�رشيعات تنفيذية تن�ص
وكما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،قد يكون من ال�رضوري ّ
على �صالحيات �إنفاذ القوانني بالن�سبة لل�سفن التي ترفع علما �أجنبيا (الدليل الت�رشيعي� ،ص،386
الفقرة  .)96ويف هذا ال�ش�أن� ،سيتعني على الدول االنتباه �إىل م�سائل مثل الن�ص على �صالحيات
للقيام بالتفتي�ش واحل�صول على املعلومات ،و�صالحيات لإلقاء القب�ض واالعتقال ،وا�ستخدام
القوة يف حدود معقولة ،وتقدمي الأدلة اخلا�صة بال�سلطة املرجعية ،وتوفري احلماية القانونية
املنا�سبة للموظفني املعنيني .و�أما م�س�ألة ما �إذا كان ذلك يتم حتقيقه من خالل الإحالة �إىل قانون
وطني قائم �أو من خالل ا�ستحداث �صالحيات حمددة يف �سياق تهريب املهاجرين ،فيتم تناولها
ب�شكل �أف�ضل على امل�ستوى الوطني.

الغر�ض من التعاون :منع وقمع التهريب عن طريق البحر
من الأمور ذات الأهمية اجلوهرية �أن تتذكّر الدول الأطراف ،لدى �صياغة القوانني الوطنية
ب�ش�أن هذه امل�س�ألة ،الأغرا�ض الأ�سا�سية للربوتوكول� ،أي :منع ومكافحة تهريب املهاجرين وكذلك
املهربني� .أما
تعزيز التعاون بني الدول الأطراف حتقيقا لتلك الغاية ،مع حماية حقوق املهاجرين
َّ
يف �سياق التعاون على مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق البحر ،ف�إن حتقيق هذه الأهداف
�سيتطلب �إيالء بع�ض امل�سائل عناية خا�صة ،ومنها ما يلي:
• �أهداف �إنفاذ القانون .ما هي القوانني وال�سيا�سات العامة والإجراءات التي ينبغي و�ضعها
ل�ضمان �أن ت�سهم �أن�شطة �إنفاذ القانون التي يُ�ضطلع بها يف البحر م�ساهمة �إيجابية
بالفعل يف حتقيق م�صالح العدالة اجلنائية املتمثلة يف حتديد هوية امل�س�ؤولني عن تهريب
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املهاجرين عن طريق البحر والتحقيق معهم ومالحقتهم ق�ضائياً؟ فعلى �سبيل املثال،
قيمة ب�ش�أن
قد تكون لدى املهاجرين
املهربني الذين يتم اعرتا�ضهم يف البحر معلومات ّ
َّ
املهربني و�أ�ساليب عملهم .و�إن املمار�سات التي ال تركّز �إ ّ
ال على ر ّد املهاجرين �أو
هوية
ِّ
�إعادتهم �إىل بلدانهم من دون �إتاحة � ّأي فر�صة ال�ستخال�ص املعلومات �ست�ؤدي على الأرجح،
بالإ�ضافة �إىل ما تثريه من �شواغل تتعلق بحقوق الإن�سان� ،إىل فقدان معلومات ا�ستخبارية
املهربني.
و�أدلة مهمة حول �أن�شطة
ِّ
• الأهداف املتعلقة بحقوق الإن�سان واجلوانب الإن�سانية .كيف ميكن للأن�شطة التي يُ�ضطلع
بها يف البحر �أن ت�ض ــمن �سالمة وك ــرامة ك ـ ــل الأ�شخا�ص امل�شمـ ــولني ف ــيها؟ وكيف
ميكن للأن�شطة التي يُ�ضطلع بها يف البحر �أن تراع ــي اعتـ ــبارات الـ ــحماية بغية اجتناب
الرف�ض غري املق�صود حلق �شخ�ص يف طلب احلماية الدولية �أو اجتناب الإعـ ــادة غيـ ــر
املقـ ــ�صودة ل�شخ�ص �إىل مكان تكون فيه حقوقه الإن�سانية الأ�سا�سية ال�شخ�ص عر�ضة
للمخاطر؟

ال�سياق :اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار
املواد من � 7إىل  9من بروتوكول تهريب املهاجرين ينبغي �أن تُقر�أ يف �سياق قانون البحار الدويل،
وخا�صة اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ل�سنة ( 1982التي ي�شار �إليها با�سم "االتفاقية" يف
التعليق التايل على الف�صل اخلام�س من القانون النموذجي) .ولدى �صياغة القوانني الوطنية
لتنفيذ بروتوكول تهريب املهاجرين ،ف�إن الدول الأطراف بحاجة �إىل �ضمان االت�ساق مع االتفاقية.
الحظ �أن القانون النموذجي ال ي�سعى �إىل تنفيذ بع�ض الأحكام ذات ال�صلة من االتفاقية.
كما يُ َ
تت�ضمن االتفاقية املبد�أ العام يف القانون الدويل ب�أن ال�سفن تكون لها جن�سية الدولة التي
ّ
يحق لها رفع علمها (الفقرة  1من املادة  .)91والفقرة ( 1ب) من املادة  4من القانون النموذجي،
والتي حتدد الوالية الق�ضائية فيما يتعلق باجلرائم التي تُرتكب على ظهر �سفينة ترفع علم
جت�سد هذا املبد�أ �أي�ضاً .ذلك �أن ال�سفن تخ�ضع للوالية الق�ضائية اخل ــال�صة ل ــدولة
الدولة،
ّ
العل َم يف �أعايل البحار� ،إال يف حــاالت ا�ستثنائية من�صو�ص عليها املعاهدات ومبقت�ضى االتفاقية
َ
العل َم �أن متار�س واليتها و�سيطرتها على ال�سفن التي ترفع
(الفقرة  1من املادة  .)92وعلى دولة َ
علمها يف امل�سائل الإدارية والتقنية واالجتماعية (املادة  94من االتفاقية).
ومبقت�ضى قانون البحار الدويل ،قد تتخذ دولة ما �إجراء �ضد �سفينة �أجنبية تعمل يف
تهريب املهاجرين عن طريق البحر .وللدولة ال�ساحلية �أن تتخذ �إجراء �ضد مثل تلك ال�سفينة داخل
بحرها الإقليمي (انظر التعليق على املادة  4من القانون النموذجي �أعاله) .كما ميكن للدولة
ال�ساحلية �أي�ضا �أن تتخذ �إجراء �ضد �سفينة �أجنبية يف منطقتها املتاخمة �أو من خالل ممار�سة
العل َم على تلك
حق املطاردة احلثيثة (املادتان  33و 111من االتفاقية) .وال تُطلب موافقة دولة َ
الإجراءات مبقت�ضى الأحكام املنطبقة من االتفاقية.
ويف املنطقة املتاخمة ،يجوز للدولة ال�ساحلية ممار�سة ال�سيطرة الالزمة من �أجل منع �أو
معاقبة قيام �سفينة �أجنبية بخرق قوانينها و�أنظمتها املتعلقة بالهجرة داخل �إقليمها �أو بحرها
الإقليمي (املادة  33من االتفاقية) .وي�صبح حق املطاردة احلثيثة وارداً عندما تكون لدى �إحدى
الدول ال�ساحلية �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أن �سفينة �أجنبية انتهكت قوانني و�أنظمة تلك الدولة.
وحتدد املادة  111نطاق احلق يف املطاردة احلثيثة والإجراء الذي تمُ ِار�س مبوجبه الدول ُة
ال�ساحلية ذلك احلق.
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وعالوة على ذلك ،ف�إن جلميع الدول حق الزيارة مبوجب املادة  110من االتفاقية .وعمال
باملادة  ،110يجوز ل�سفينة حربية ت�صادف �سفينة �أجنبية (عدا ال�سفن التي تكون لها ح�صانة) يف
�أعايل البحار �أن تزور ال�سفينة وتعتليها لغر�ض تفتي�شها �إذا توافرت �أ�سباب معقولة لال�شتباه يف
�أن ال�سفينة تزاول �أن�شطة معينة ،ومنها احلاالت التي تكون فيها ال�سفينة بال جن�سية �أو تكون يف
الواقع من جن�سية ال�سفينة احلربية نف�سها على الرغم من رفعها علما �أجنبيا �أو رف�ضها �إظهار
طبق املادة � 110أي�ضا على املنطقة االقت�صادية اخلال�صة ،ويجوز ممار�سة حق
علمها .كما تُ ّ
الزيارة وفق �أحكام املادة  58من االتفاقية .وحق الزيارة ا�ستثناء للمبد�أ العام القائم على والية
العل َم اخلال�صة على �سفنها يف �أعايل البحار (املادة  92من االتفاقية).
دولة َ
ومبوجب الفقرة  7من املادة  8من بروتوكول تهريب املهاجرين ،يجوز للدولة الطرف� ،إذا
توافرت لها �أ�سباب وجيهـة لال�شتبـاه يف �أن �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� ،أن تعتلي تلك ال�سفينة
وتفت�شها .و�إذا ُعرث على دليل ي�ؤكد اال�شتباه ،يجوز للدولة الطرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة وفقا
للقانونني الداخلي والدويل ذوي ال�صلة.
وت�ضع املواد من � 7إىل  9من بروتوكول تهريب املهاجرين �إطارا للتعاون بني الدول الأطراف
للت�رصف فيما يتعلق بتهريب املهاجرين عن طريق البحر .وين�ص الإطار على �أن للدولة الطرف �أن
م�سجلة لديها� ،أو ال جن�سية لها،
تدعي �أنها
تطلب ،فيما يتعلق ب�إحدى ال�سفن التي ترفع َعل َمها �أو َّ
َّ
�أو ُجعلـت �شبيهة ب�سفينة لي�س لها جن�سية ،امل�ساعدةَ من دولة طرف �أخرى لقمع ا�ستعمال ال�سفينة
لغر�ض تهريب املهاجرين (الربوتوكول ،الفقرة  1من املادة .)8
تخول ،فيما يخ�ص �سفينة
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الإطار
يت�ضمن �آلية تتيح لأي دولة طرف �أن ِّ
ّ
حتمل علمها ،دولة طرفا �أخرى باعتالء ال�سفينة وتفتي�شها واتخاذ غري ذلك من التدابري املنا�سبة
بحقها من �أجل قمع ا�ستخدام ال�سفينة لغر�ض تهريب املهاجرين عن طريق البحر (الربوتوكول،
الفقرة  2من املادة .)8

الفقرة  3من املادة  9من بروتوكول تهريب املهاجرين
امل�رشعون ،لدى النظر يف التدابري التي ميكن اتخاذها يف البحر ،الأحكام
من املهم �أن ي�ستذكر
ِّ
الوقائية الواردة يف الفقرة  3من املادة  9من بروتوكول تهريب املهاجرين ،والتي تن�ص على �إيالء
االعتبار الواجب ،يف �أي تدبري يُ َّتخذ �أو يُعتمد �أو يُن َّفذ وفقا للف�صل الثاين من الربوتوكول ،ل�رضورة
عدم الإخالل �أو امل�سا�س (�أ) بحقوق الدول امل�شاطئة والتزاماتها وممار�ستها لواليتها الق�ضائية
العل َم يف ممار�سة الوالية
وفقا لقانون البحار الدويل (امل�شار �إليه �أعاله)؛ و(ب) ب�صالحية دولة َ
الق�ضائية وال�سيطرة يف ال�ش�ؤون الإدارية والتقنية واالجتماعية املتعلقة بال�سفينة.
وقد مت ت�صميم الف�صل اخلام�س من القانون النموذجي على مثال م�رشوع القانون النموذجي
ب�ش�أن تعاطي املخدرات لعام  2000الذي �صاغه برنامج الأمم املتحدة للمراقبة الدولية للمخدرات
بهدف امل�ساعدة على تنفيذ االتفاقيات الدولية ب�ش�أن مراقبة املخدرات .واملواد من � 7إىل  9من
بروتوكول تهريب املهاجرين ت�ستند �إىل املادة  17من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري
امل�رشوع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية لعام .1988
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املادة  -20تو�سيع نطاق الوالية الق�ضائية مبقت�ضى هذا الف�صل
طبق هذا الف�صل على
�إ�ضاف ًة �إىل الوالية الق�ضائية املن�صو�ص عليها يف املادة  ،4يُ َّ
درج ا�سم الدولة[ على منت �سفينة توجد �أ�سباب وجيهة
ار�س خارج ]يُ َ
ال�سلوك الذي يمُ َ
لال�شتباه يف كونها �ضالعة ،على نحو مبا�رش �أو غري مبا�رش ،يف تهريب املهاجرين عن طريق
البحر� ،إذا كانت ال�سفينة:
(�أ)	ال حتمل � ّأي جن�سية �أو رمبا ُجعلـت �شبيهة ب�سفينة لي�س لها جن�سية؛

حتمل يف الواقع جن�سية الدولة املعنية ،مع �أنها ترفع َعلما �أجنبيا �أو
(ب)
ترف�ض �إظهار �أي َعلم؛
(ج)
ترفع َعلماً �أو حتمــل ع ــالمات ت�سجيل لدولة طرف يف الربوتوكول غري
درج ا�سم الدولة[.
]يُ َ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرات  1و 2و 7من املادة .8
كما �أ�شري �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،ف�إن ت�أكيد �رسيان الوالية الق�ضائية على التهريب عن طريق
البحر �رشط م�سبق �أ�سا�سي لتنفيذ املواد من � 7إىل  9من الربوتوكول بفعالية (الدليل الت�رشيعي� ،ص
 ،386الفقرة  .)95ومن املهم قراءة هذه املادة مقرتنة باملادة  4من القانون النموذجي.
وت�شري امللحوظة التف�سريية على املادة  8من الربوتوكول� ،إىل �أن امل�صطلح "�ضالعة" يف
تهريب املهاجرين ينبغي �أن يُفهم مبعناه الوا�سع .فعلى �سبيل املثال ،يجب �أن ي�شمل ال�سفن الأم
التي يتم اعرتا�ضها بعد �أن يكون املهاجرون قد نُقلوا �إىل �سفن �أ�صغر لإنزالهم على الرب ،وكذلك
مهربني (الأعمال التح�ضريية� ،ص .).506
ال�سفن التي حتمل فقط مهاجرين َّ
ووفق الفقرة  2من املادة  92من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،ال يجوز لل�سفينة
التي تبحر حتت عل َمي دولتني �أو �أعالم �أكرث من دولتني ،م�ستخدمة �إياهما �أو �إياها ح�سبما
يالئمها� ،أن تدعي لنف�سها �أي جن�سية من هذه اجلن�سيات �أمام �أي دولة �أخرى ،ويجوز اعتبارها
يف حكم ال�سفينة عدمية اجلن�سية.

املادة  -21تعيني �سلطة وطنية خمت�صة
درج ا�سم الدولة[ وغريها من الدول الأطراف
 -1لأغرا�ض ت�سهيل التعاون بني ]يُ َ
يف الربوتوكول من �أجل منع وقمع تهريب املهاجرين عــن ط ــريق البــحر ،يعينِّ ]الوزير
املعني[ كتاب ًة �سلط ًة �أو �سلطات لال�ضطالع باملهام التالية:

(�أ)

تل ّقي طلبات امل�ساعدة من دول الربوتوكول واال�ستجابة لها؛

(ب)	�إر�سال طلبات امل�ساعدة �إىل دول الربوتوكول؛
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درج ا�سم
(ج)
تل ّقي طلبات ت�أييد الت�سجيل �أو حق �سفينة يف رفع علم ]يُ َ
الدولة[ واال�ستجابة لها؛
تل ّقي طلبات التفوي�ض من دول الربوتوكول التخاذ التدابري املنا�سبة ]كما
(د)
هو مبينّ يف هذا الف�صل[ واال�ستجابة لها؛
(هـ)	�إر�سال طلبات التفــوي�ض �إىل دول الربوتوكــول التخ ــاذ التدابري املنا�سبة
]كما هو مبينّ يف هذا الف�صل[.
املخت�صة دون �إبطاء ل ِّأي طلب يرد مبقت�ضى
 -2ت�ستجيب ال�سلطة �أو ال�سلطات الوطنية
ّ
الفقرة .1
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  6من املادة .8
ح�سبما هو م�شار �إليه يف الدليل الت�رشيعي ،ف�إن الفقرة  6من املادة  8من الربوتوكول تقت�ضي
إجراء
�أن تقوم كل دولة طرف بتعيني �سلطة مركزية ملعاجلة احلاالت البحرية ،مما قد يقت�ضي � ً
ت�رشيعيا لإر�ساء �سلطة والن�ص على ال�صالحيات ال�رضورية ،وال �سيما �صالحية تفوي�ض دولة
طرف �أخرى باتخاذ �إجراء ب�ش�أن �سفن ترفع علمها (الدليل الت�رشيعي� ،ص  ،387الفقرة .)98
وتلتزم الدول الأطراف ،مبقت�ضى الفقرة  6من املادة  8من الربوتوكول ،ب�إبالغ الأمني العام للأمم
املعينة لكي يت�سنى نقل تلك املعلومات �إىل جميع الدول الأطراف.
املتحدة ب�سلطتها ّ
تبت يف م�س�ألة املكان الذي �ستوجد فيه ال�سلطة الوطنية املخت�صة.
والدولة املعنية هي التي ّ
لكن من املهم �أن تعمل ال�سلطة الوطنية املخت�صة على نحو وثيق وبتعاون مع �أي �سلطة وطنية
�أو حملية �أخرى يكون لها دور فيما يتعلق بامل�سائل ذات ال�صلة .فعلى �سبيل املثال ،ي�شري الدليل
املعينة� ،أن تنظر يف عوامل من بينها
الت�رشيعي �إىل �أن على الدول ،لدى حتديد املكان ل�سلطتها
ّ
تي�سري �سبل الو�صول �إىل �سجل ال�شحن الوطني بغية توفري ت�أكيد الت�سجيل ،وتي�سري التن�سيق مع
الأجهزة الداخلية الأخرى ،مبا فيها ال�سلطات املعنية ب�إنفاذ القانون البحري ،وو�ضع ترتيبات
لت�سيري الأعمال على مدار ال�ساعة طوال اليوم (الدليل الت�رشيعي� ،ص  ،387الفقرة  .)98وت�شمل
االعتبارات الأخرى ذات ال�صلة مكان مراكز تن�سيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية التي تُن�ش�أ
وفقا لالتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر )39(.وعالوة على ذلك ،ينبغي لل�سلطة الوطنية
املر�سلة �إىل دول �أطراف �أخرى .وبالتايل ،ينبغي �أن
املخت�صة �أن تكون م�س�ؤولة �أي�ضا عن الطلبات
َ
تكون قادرة على تل ّقي الطلبات من ال�سلطات الداخلية (اجلمارك وال�رشطة و�أجهزة �إنفاذ القانون
الأخرى) و�أن تكون يف و�ضع ميكّنها من امل�شاركة يف الإر�سال �إىل دول �أجنبية (الدليل الت�رشيعي،
�ص  ،387الفقرة .)98
خمت�صة ،ينبغي تزويد مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
ولدى تعيني �سلطة وطنية
ّ
واجلرمية ببياناتها التف�صيلية حتى يت�سنى �إدراج تلك املعلومات �ضمن الدليل الإلكرتوين املبا�رش
لل�سلطات الوطنية املخت�صة الذي يتوالّه مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
( )39الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1405الرقم  .23489املزيد من املعلومات متاح يف املوقع
ال�شبكي .www.imo.org
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مفو�ضني
املادة  -22تعيني موظفني َّ

 -1يجوز �أن يقوم ]الوزير املعني[ بتعيني � ِّأي ]�ضابط �رشطة[ ]موظف جمارك[ ]� ِّأي
مفو�ضاً مبهام للأغرا�ض
�شخ�ص �آخر �أو فئة �أخرى من الأ�شخا�ص[ كتاب ًة ليكون موظفا َّ
التي تتعلق مبمار�سة ال�صالحيات مبقت�ضى هذا الف�صل.

درج بيان بال�صالحيات �أو �إحالة مرجعية �إىل
 -2تكون �صالحيات املوظف
املفو�ض ]يُ َ
َّ
القانون الوطني ذي ال�صلة[.
التعليق
اختياري
مقدمة هذا الف�صل ،ف�إن �أن�شطة التعاون يف جمال �إنفاذ القانون يف البحار تثري
كما �أ�شري �إليه يف ّ
عددا من امل�سائل املعقدة ،مبا يف ذلك حتديات �ضمان �سالمة احلياة يف البحار ،ومقت�ضيات
العدالة اجلنائية ،واحلاجة �إىل �ضمان مراعاة �أي �أن�شطة ملقت�ضيات احلماية .ويف �ضوء هذه
املفو�ضة
التعقيدات ،فقد تو ّد الهيئات الت�رشيعية النظر يف ح�رص �سلطة ممار�سة ال�صالحيات
َّ
مبوجب الربوتوكول يف عدد �صغري ن�سبيا من امل�س�ؤولني �أو ال�ضباط ،الذين يتمتعون بالتدريب
الالزم والكفاءة واملعدات الالزمة (الدليل الت�رشيعي� ،ص  ،388الفقرة .)101
املفو�ضني،
امل�رشعون �إىل النظر يف م�س�ألة ال�صالحيات املمنوحة �إىل املوظفني
وقد يحتاج
ِّ
َّ
وخا�صة �أن �أولئك املوظفني �سيعملون يف بع�ض احلاالت خارج الإقليم الوطني .و�إذا كانت هذه
امل�سائل قد مت تناولها يف القوانني الوطنية القائمة ،فقد يكون من املنا�سب ت�ضمني �إحاالت
مرجعية �إىل القوانني الوطنية القائمة .ويف هذا ال�سياق على وجه اخل�صو�ص� ،سوف ت�شمل
االعتبارات ذات ال�صلة ما يلي:
• �صالحيات �إيقاف ال�سفن واعتالئها واحتجازها
• �صالحيات التفتي�ش وال�ضبط
• �صالحيات ا�ستجواب الأ�شخا�ص املوجودين على منت ال�سفينة
•  القدرة على اال�ستعانة مب�ساعدين من قبيل املرتجمني وغريهم من الأ�شخا�ص الذين قد
تلزم م�ساعدتهم من الناحية العملية (مثل مهند�سي ال�سفن والفنيني امليكانيكيني)
•  القدرة على �إحالة الأ�شخا�ص املوجودين على منت ال�سفينة �إىل ال�سلطات املعنية ،مبا فيها
�سلطات �إنفاذ القانون ،ومبا فيها كذلك الأجهزة امل�س�ؤولة عن تقييم طلبات احلماية الدولية
وحيثما يكون من املمكن االقت�صار على و�ضع �إحاالت مرجعية �إىل �صالحيات قائمة
مبقت�ضى قانون معمول به ،فينبغي تدقيق تلك الإحاالت املرجعية بعناية ل�ضمان تطبيقها على
احلاالت التي يكون فيها املوظف على منت �سفينة حتمل عل َما �أجنبيا.

املفو�ضني
املادة � -23رشوط وقيود ممار�سة املوظفني َّ
�صالحيات خا�صة ب�ش�أن �إنفاذ القوانني

متار�س فيما
املفو�ضني مبقت�ضى هذا الف�صل
ُّ �  -1أي �صالحيات ممنوحة للموظفني
َ
َّ
يتعلق ب� ِّأي �سفينة ورد و�صفها يف الفقرة ( 1ب) من املادة � ،4أو املادة  20لأغرا�ض ك�شف
تهريب املهاجرين عن طريق البحر واتخاذ التدبري املنا�سب ب�ش�أنه.
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درج
  -2ال يجوز ممار�سة تلك ال�صالحيات فيما يتعلق ب�سفينة خارج حدود بحر ]يُ َ
ا�سم الدولة[ الإقليمي وترفع علم دولة �أخرى من دول الربوتوكول �أو حتمل عالمات
ت�سجيل خا�صة بتلك الدولة با�ستثناء احلاالت التي:
درج ا�سم الدولة[ ح َّقها يف ال�سيطرة �ضمن منطقتها
(�أ)	تمُ ِار�س فيها ]يُ َ
املتاخمة �أو يف املطاردة احلثيثة؛

(ب)
تفوي�ضا بذلك.

يكون فيها ]الوزير املعني] ]رئي�س ال�سلطة الوطنية املركزية] قد منح

  -3ال مينح ]الوزير املعني] ]رئي�س ال�سلطة الوطنية املركزية] التفوي�ض املذكور يف
الفقرة ( 2ب) �إال بعد الت�أكد من � ّأن:
دولة الربوتوكول طلبت امل�ساعدة من [يُدرج ا�سم الدولة] لأغرا�ض ك�شف
(�أ)
تهريب املهاجرين �أو منعه واتخاذ الإجراء املنا�سب؛ �أو

(ب)
الغر�ض.

درج ا�سم الدولة] ب�أن تت�رصف لهذا
خولت ]يُ َ
دولة الربوتوكول قد َّ

 -4يفر�ض ]الوزير املعني] ]رئي�س ال�سلطة الوطنية املركزية] ما يلزم من �رشوط �أو
قيود على ممار�سة ال�صالحيات لتنفيذ � ِّأي �رشوط �أو قيود تفر�ضها دولة الربوتوكول.
 -5يجوز �أن مينح ]الوزير املعني] ]رئي�س ال�سلطة الوطنية املركزية]� ،سواء مببادرة
منه �أو ا�ستجابة لطلب من �إح ــدى دول الربوتوكول ،تفوي�ضا لإحدى دول الربوتوكول لكي
درج ا�سم الدولة]� ،صالحـ ــيات تتوافق مع تلـ ــك
متار�س ،فيما يتعلق ب�سفـ ــينة تعـ ــود �إىل ]يُ َ
املفو�ضون � ّإياها مبوجب هذا الف�صل لكن رهنا بال�رشوط والقيود
التـ ــي يمُ نَ ُح املوظفون
َّ
التي قد يفر�ضها� ،إن ُوجدت.
درج ا�سم الدولة] تلتزم
  -6ال مت�س الفقرة � 5أعاله ب� ِّأي اتفاق �أُبرم �أو قد يُربم با�سم ]يُ َ
درج ا�سم الدولة] بعدم االعرتا�ض على ممار�سة � ِّأي دولة �أخرى ،فيما يخ�ص
مبقت�ضاه ]يُ َ
درج ا�سم الدولة]� ،صالحيات تتوافق مع تلك املمنوحة �إىل موظفني
�سفينة عائدة �إىل ]يُ َ
مفو�ضني مبقت�ضى هذا الف�صل.
َّ
املفو�ضون � ّإياها مبوجب هذا الف�صل
متار�س ال�صالحيات التي يمُ نَ ُح املوظفون
  -7ال
َ
َّ
يف البحر الإقليمي ل ِّأي دولة مــن دون تفوي�ض من ]الوزير املعني] ]رئي�س ال�سلطة
الوطنية املركزية] الذي ال مينحه �إال يف حالة موافقة تلك الدولة على ممار�سة تلك
ال�صالحيات.
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التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرتان  2و 5من املادة .8
يُق�صد باملادة  23من القانون النموذجي �أن تر�سي �إطارا وا�ضحا ينظِّ م بدقة التوقيت الذي يمُ كَّن
املفو�ضني من اتخاذ �إجراء فيما يتعلق ب�سفينة توجد �أ�سباب وجيهة لال�شتباه بكونها
فيه املوظفون َّ
�ضالعة يف تهريب املهاجرين عن طريق البحر .وينطبق هذا الإطار فيما يخ�ص:
•  �سفينة ترفع علم الدولة (الفقرة ( 1ب) من املادة  ،4والفقرة ( 1ب) من املادة  20من
القانون النموذجي)
•  �سفينة لي�س لها جن�سية �أو ُجعلـت �شبيهة ب�سفينة لي�س لها جن�سية (املادة  )1( 20من القانون
النموذجي)
•  �سفينة ترفع علم دولة �أخرى طرف يف بروتوكول تهريب املهاجرين (املادة  )3( 20من
القانون النموذجي)
وفيما يخ�ص �سفينة ترفع علم الدولة ،تن�ص الفقرة  1من املادة  23من القانون النموذجي
يالحظ مع ذلك �أن
املفو�ضني .لكن
على ممار�سة �صالحيات �إنفاذ القانون من جانب املوظفني
َ
َّ
الدولة قد تكون لديها فعال ت�رشيعات وطنية قائمة ت�سمح مبمار�سة �صالحيات الإنفاذ املنا�سبة
فيما يخ�ص ال�سفن التي ترفع علمها.
وحتدد الفقرة  5من املادة  23الإجراء الذي �سي ّتبعه �شخ�ص رفيع امل�ستوى �ضمن احلكومة
(�أحد الوزراء �أو رئي�س ال�سلطة الوطنية املخت�صة) من �أجل تفوي�ض دولة طرف �أخرى مبمار�سة
�صالحيات الإنفاذ فيما يخ�ص �سفينة ترفع علم الدولة.
طبق الفقرة  6من املادة  23فيما يخ�ص �سفينة ترفع علم الدولة.
ورهنا بالظروف ،قد تُ َّ
�أما فيما يخ�ص �سفينة لي�س لها جن�سية �أو ُجعلـت �شبيهة ب�سفينة لي�س لها جن�سية ،ف�إن
الفقرة  1من املادة  20من القانون النموذجي تن�ص على ممار�سة �صالحيات الإنفاذ من جانب
املوظفني
املخولني .ويف هذا ال�سياق ،قد تنطبق الفقرة ( 1ب) من املادة ( 4انظر التعليق على
َّ
املادة  4والف�صل اخلام�س من القانون النموذجي فيما يتعلق باتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار).
و�أما فيما يتعلق ب�سفينة ترفع علم دول �أخرى من الدول الأطراف يف الربوتوكول وتوجد
خارج حدود البحر الإقليمي للدولة ،ف�إن الإطار الوارد يف املادة  23من القانون النموذجي ي�شمل
عددا من العنا�رص.
إجراء داخل
ويُذكَّر �أنه مبقت�ضى قانون البحار الدويل ،يجوز لدولة م�شاطئة �أن ت ّتخذ � ً
بحرها الإقليمي فيما يخ�ص �سفنا �أجنبية (انظر التعليق على املادة  4من القانون النموذجي).
وميكن تناول ممار�سة �صالحيات الإنفاذ ب�ش�أن قوانني وطنية منف�صلة تتعلق بقانون البحار.
ومبوجب الفقرة  2من املادة  ،23ف�إن التف ــوي�ض مبمار�سة �ص ــالحيات الإنفاذ فيما
يتعـ ــلق ب�سفينة ترفع علم دولة طرف �أخـ ــرى وتوجد خارج حدود البحر الإقليـ ــمي للدولة ينب ــغي
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احل�صـ ــول عليه من �شخ�ص رفيع امل�ستوى داخل احلكومة (�أحد الوزراء �أو رئي�س ال�سلطة الوطنية
املخت�صة).
ومع ذلك ،ف�إن مقت�ضى احل�صول على تفوي�ض حمدد ال ينطبق عندما متار�س الدولة حقها
يف املراقبة يف املنطقة املتاخمة �أو احلق يف املطاردة احلثيثة فيما يخ�ص ال�سفينة (الفقرة �( 2أ)
من املادة ( )23انظر التعليق على الف�صل اخلام�س من القانون النموذجي فيما يتعلق باتفاقية
الأمم املتحدة لقانون البحار) .ويف هذا ال�سياق ،ف�إن ممار�سة �صالحيات الإنفاذ قد يتم تناولها
يف قوانني وطنية منف�صلة تتعلق بقانون البحار.
ويجوز منح التفوي�ض مبمار�سة �صالحيات الإنفاذ فيما يتعلق ب�سفينة ترفع علم دولة
فو�ضتها باتخاذ �إجراء فيما يتعلق
طرف �أخرى �إذا طلبت تلك الدولة الطرف م�ساعدة الدولة �أو ّ
بال�سفينة (الفقرة  3من املادة .)23
وفيما يتعلق مبمار�سة �صالحيات الإنفاذ ب�ش�أن �سفينة موجودة داخل البحر الإقليمي لدولة
�أخرى ،ف�إنه ال يجوز اتخاذ �إجراء بحق ال�سفينة من دون موافقة الدولة ال�ساحلية ،كما تن�ص على
ذلك الفقرة  7من املادة  23من القانون النموذجي واتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار.
وكما �أ�شري �إليه فيما يتعلق باملادة  4من القانون النموذجي ،ف�إن "الإقليم" ي�شمل البحر
الإقليمي لدولة م�شاطئة ،وفق ما جاء يف اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار .وكما �أ�شري �إليه يف
امللحوظات التف�سريية على املادة  7من بروتوكول تهريب املهاجرين:
املبينة يف الف�صل الثاين من الربوتوكول ال ميكن اتخاذها يف
املفهوم هو �أن التدابري َّ
املياه الإقليمية لدولة �أخرى �إال ب�إذن �أو ترخي�ص من الدولة ال�ساحلية املعنية .وهذا املبد�أ
را�سخ متاماً يف قانون البحار وال حاجة �إىل �إعادة ذكره يف الربوتوكول.
(الوثيقة  ،A/55/383/Add.1الفقرة 98؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص ).494
وفيما يخ�ص ممار�سة �صالحيات �إنفاذ القانون ب�ش�أن �سفينة مبقت�ضى الف�صل اخلام�س
امل�رشعني �إىل الأحكام الوقائية يف الفقرة  3من املادة 9
من القانون النموذجي ،يُلفت نظر
ّ
العل َم والدولة امل�شاطئة (انظر التعليق على الف�صل
من بروتوكول تهريب املهاجرين ب�ش�أن دولة َ
اخلام�س �أعاله).

املادة � -24إطار عملي للتدابري يف البحار
  -1ال يجوز اتخاذ � ِّأي تدبري يف البحر مبقت�ضى هذا الف�صل �إال من جانب �سفن حربية
�أو طائرات ع�سكرية �أو �سفن �أو طائرات �أخرى [مبا فيها �سفن اجلمارك وخفر ال�سواحل
وال�رشطة] حتمل عالمات وا�ضحة وي�سهل تبينّ �أنها يف �سلك خدمة حكومية و�أنها م�أذون
لها القيام بذلك.
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التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  4من املادة .9
�إن حتديد هوية ال�سفن باعتبارها يف �سلك خدمة حكومية ميكن حتقيقه على الأرجح عن طريق
جمموعة من العالمات املادية ولون ال�سفينة والأعالم الر�سمية (الرايات).

املفو�ض اتخاذ
 -2عند اتخاذ تدابري �ضد �سفينة وفقا لهذا الف�صل ،يُطلب من املوظف َّ
جميع اخلطوات ال�رضورية التالية:

(�أ)
توفري احلماية للمهاجرين من العنف الذي ميكن �أن يُ�سلَّط عليهم� ،سواء
املجرم مبقت�ضى هذا القانون؛
لل�سلوك
هدفا
كونهم
ب�سبب
جماعات،
أو
�
أفراد
�
جانب
من
َّ

(ب)
تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب
م�ساعدة املهاجرين الذين
ّ
املجرم مبقت�ضى هذا القانون؛
لل�سلوك
هدفا
كونهم
َّ
(ج)

(د)
�إن�سانية؛

مراعاة ما للن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة؛

�ضمان �سالمة الأ�شخا�ص املوجودين على منت ال�سفينة ومعاملتهم معاملة

(هـ)
�ضمان امتثال � ِّأي تدابري تُ َّتخذ اللتزامات حقوق الإن�سان وااللتزامات
الإن�سانية ،مبا يف ذلك احلق يف مغادرة � ِّأي بلد واحلق يف طلب اللجوء واحلماية الدولية
وااللتزام بعدم الإعادة الق�رسية؛
(و)

املراعاة الواجبة ل�رضورة عدم تعري�ض �أمن ال�سفينة �أو حمولتها للخطر؛

املراعاة الواجبة ل�رضورة عدم امل�سا�س بامل�صالح التجارية �أو القانونية
(ز)
العل َم �أو � ِّأي دولة �أخرى ذات م�صلحة؛
لدولة َ

(ح)
العمل يف حدود الإمكانيات املتاحة على كفالة �أن يكون � ُّأي تدبري يُ َّتخذ
ب�ش�أن ال�سفينة �سليماً من الناحية البيئية.
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  1من املادة 9؛ والفقرات  4-1من املادة 16؛
والفقرة  1من املادة .19
�إن االلتزام الوارد يف الفقرة �( 1أ) من املادة  9من الربوتوكول بكفالة �سالمة جميع الأ�شخا�ص
املوجودين على منت �سفينة ما ومعاملتهم معاملة �إن�سانية �أثناء �أن�شطة التعاون على �إنفاذ القانون
يف البحار �إلزامي بالن�سبة �إىل جميع الدول الأطراف .ويرتبط هذا االلتزام ارتباطا خا�صا
باملواقف التي تُعترَ �ض فيها ال�سفن يف البحار باعتبار ذلك جزءاً من التدابري احلدودية املتخذة
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لقمع تهريب املهاجرين .وهناك تبعات ب�ش�أن ال�سالمة ،لي�س فقط من حيث احلاجة امللحة
املهربني) املوجودين على منت
ل�ضمان ال�سالمة البدنية جلميع الأ�شخا�ص (مبن فيهم املهاجرين
َّ
� ّأية �سفينة يتم اعرتا�ضها ولكن �أي�ضا فيما يتعلق ب�ضمان �أن يحال �أي �أ�شخا�ص معر�ضني للأذى
(من جانب �أع�ضاء يف جماعات �إجرامية منظمة مثال) �أو يبدون رغبة يف ال�سعي للح�صول على
حماية دولية (�إما مبوجب قانون حقوق الإن�سان �أو قانون الالجئني) �إىل ال�سلطات املخت�صة
املبعدين عن ال�سفينة �إىل مكان منا�سب
املنا�سبة .ومن ال�رضوري �أي�ضا �ضمان نقل املهاجرين
َ
ي�صبحون فيه �آمنني.
ومبوجب الفقرتني  2و 3من املادة  16من الربوتوكول ،ف�إن الدول الأطراف اتفقت على
اتخاذ "التدابري املنا�سبة" لكي توفِّر للمهاجرين حماية مالئمة من العنف الذي ميكن �أن ي�سلَّط
عليهم� ،سواء من جانب �أفراد �أو جماعات ،وعلى توفري "امل�ساعدة املنا�سبة" للمهاجرين الذين
تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم للخطر ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك املبينّ يف املادة  6من الربوتوكول.
ّ
وهذه االلتزامات قد تكون وثيقة ال�صلة على وجه اخل�صو�ص يف �سياق تهريب املهاجرين عن
مهربني على منت
طريق البحر �إذا كان ،على �سبيل املثال ،جمرد ر ّد �سفينة �أو ترك مهاجرين َّ
املهربني يف �أيدي �أع�ضاء يف جماعة �إجرامية منظّ مة .وهذا
�سفينة �سيعني عمليا ترك املهاجرين
َّ
الت�رصف� ،إىل جانب �إثارته ل�شواغل خطرية على �صعيد حقوق الإن�سان� ،سيلحق ال�رضر على
املهربني
الأرجح ب�أهداف �إنفاذ القانون والتي تكون امل�ساهمة يف حتقيقها �أف�ضل لو �أن املهاجرين
َّ
ووفرت لهم املرافق الالزمة من �أجل ا�ستخال�ص املعلومات منهم مبعرفة
نُقلوا �إىل مكان �آمن ُ
متخ�ص�صني.
حمققني
ّ
ومبوجب الفقرة  4من املادة  16من الربوتوكول ،تتفق الدول الأطراف على �أن تراعي،
لدى تطبيق �أحكام املادة  ،16ما للن�ساء والأطفال من احتياجات خا�صة .و�سيلزم النظر يف كيفية
الوفاء بهذا االلتزام على النحو الأف�ضل من الناحية العملية .فعلى �سبيل املثال ،ت�شمل االعتبارات
مدربني تدريبا منا�سبا يف
ذات ال�صلة �ضمان تو ُّفر موظفني من كال اجلن�سني وموظفني َّ
مفو�ضني َّ
العملية و�ضمان توافر امل�ستلزمات الأ�سا�سية مثل املحارم الن�سائية وطعام وحفا�ضات الأطفال.
ومبقت�ضى الفقرة  1من املادة  16من الربوتوكول ،اتفقت الدول الأطراف على �أن تتخذ،
�سن الت�رشيعات
مبا ي ّت�سق مع التزاماتها مبوجب القانون الدويل ،كل التدابري املنا�سبة ،مبا يف ذلك ّ
عند االقت�ضاء" ،ل�صون وحماية حقوق الأ�شخا�ص الذين يكونون هدفاً لل�سلوك املبينّ يف املادة 6
من [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 ".وت�شري الفقرة  1من املادة  19على نحو �أكرث �رصاحة �إىل االلتزام ،بتنفيذ اتفاقية عام
 1951اخلا�صة بو�ضع الالجئني ،حيثما انطبقت ،وخا�صة مبد�أ عدم الإعادة ق�رسا الوارد فيها.
ولتلك االلتزامات تبعات خا�صة يف �سياق التعاون يف جمال �إنفاذ القانون يف البحار .وقد
الحظت مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �أن م�صطلح "نظم الدخول" �أخذ ي�شمل بقدر
متزايد ال التدابري املتخذة عند احلدود فح�سب و�إمنا �أي�ضا عمليات االعرتا�ض املق�صود بها منع
الأفراد من بلوغ و�/أو دخول �إقليم ما �أو اعرتا�ضهم �أو �إيقافهم .وتُتخذ هذه التدابري على نحو
متزايد خارج �إقليم الدولة املعنية ويف �أعايل البحار وحتى يف �إقليم دول ثالثة .وبعبارة �أخرى،
ت�صور على نطاق وا�سع ،ف�إن �أن�شطة �إنفاذ القانون التي يُ�ضطلع بها يف البحار �إمنا هي جزء
وكما يُ َّ
من نظم الدخول .وتدعو مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني �إىل ا�ستخدام نظم دخول تراعي
مقت�ضيات احلماية وت�أخذ يف االعتبار احتياجات النا�س وواجب الدول يف احرتام التزاماتها
مبوجب القانون الدويل حلقوق الإن�سان وقانون الالجئني ،مبا يف ذلك مبد�أ عدم الإعادة الق�رسية.
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وتكفل نظم الدخول املراعية للحماية عدم التطبيق االعتباطي لتدابري املراقبة امل�رشوعة ،وتتيح
حتديد طالبي اللجوء واملجموعات الأخرى ذات االحتياجات املحددة على �صعيد احلماية
()40
وال�سماح لهم بالو�صول �إىل �إقليم ميكن فيه تقييم احتياجاتهم ومعاجلتها على الوجه ال�صحيح.
خمولني باتخاذ �إجراء بحق
وي�شمل "م�س�ؤولو الدخول" الذين يعملون يف تلك النظم �أي موظفني َّ
تهريب املهاجرين عن طريق البحر .وعليه ،ف�إن ت�رصفاتهم يجب �أن تراعي االلتزامات املتعلقة
بحقوق الإن�سان وااللتزامات الإن�سانية ،مبا فيها حق كل الأ�شخا�ص يف مغادرة �أي بلد ،مبا فيها
بلدهم ،وحق كل الأ�شخا�ص يف طلب اللجوء وغري ذلك من تدابري احلماية الدولية .ونظرا للطبيعة
املرجح �أن حتتاج الدول
املعقدة التي تت�سم بها امل�سائل املرتبطة باالمتثال لتلك املعايري عمليا ،فمن
ّ
�إىل النظر يف ا�ستحداث �أدوات لت�سهيل التنفيذ ،مثل مدونات قواعد ال�سلوك ومدونات املمار�سات
و�إجراءات العمليات القيا�سية والتدريب املتخ�ص�ص للموظفني امل�س�ؤولني عن الدخول.
وقد �أ�صدرت اللجنة التنفيذية للمفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
"اال�ستنتاج ب�ش�أن �ضمانات احلماية يف تدابري االعرتا�ض (رقم  )41(.)97 (LIV)-2003وقد يتيح
اال�ستنتاج �إر�شادات توجيهية مفيدة يف تطوير املمار�سة الوطنية فيما يتعلق باالعرتا�ض .فعلى
�سبيل املثال ،تو�صي اللجنة التنفيذية مبا يلي:
•  الدولة التي يجري االعرتا�ض �ضمن �إقليمها ال�سيادي �أو مياهها الإقليمية تقع عليها
امل�س�ؤولية الرئي�سية عن معاجلة �أي احتياجات للأ�شخا�ص املعرتَ�ضني فيما يتعلق باحلماية.
•  ينبغي �أن تراعي تدابري االعرتا�ض الفرق الأ�سا�سي مبقت�ضى القانون الدويل بني �أولئك
الذين ي�سعون �إىل احلماية الدولية ويحتاجونها و�أولئك الذين ميكنهم اللجوء �إىل حماية
البلد الذين يحملون جن�سيته �أو حماية بلد �آخر.
•  ينبغي �أال ت�ؤدي تدابري االعرتا�ض �إىل حرمان طالبي اللجوء والالجئني من الو�صول �إىل
�سبل احلماية الدولية �أو �إىل �إعادة من هم بحاجة �إىل احلماية الدولية ،على نحو مبا�رش
مهددة ا�ستنادا �إىل
�أو غري مبا�رش� ،إىل حدود الأقاليم التي ت�صبح فيها حياتهم �أو حريتهم ّ
�سبب وارد يف االتفاقية �أو توجد فيها لدى ال�شخ�ص م�سوغات �أخرى للحماية ا�ستنادا �إىل
القانون الدويل .والأ�شخا�ص املعرتَ�ضون الذين تت�ضح حاجتهم �إىل احلماية الدولية يجب
�أن تُتاح لهم �سبل الو�صول �إىل حلول دائمة.
•  يجب �إعادة الأ�شخا�ص املعرتَ�ضني الذين ال يلتم�سون احلماية الدولية �أو املت�أكدين من عدم
حاجتهم �إليها على وجه ال�رسعة �إىل بلدان من�ش�أهم �أو �أي بلد �آخر يحملون جن�سيته �أو
يقيمون فيه ب�شكل اعتيادي.
•  ينبغي �أن يخ�ضع كل الأ�شخا�ص ،مبن فيهم امل�س�ؤولون يف الدولة واملوظفون يف الكيانات
التجارية الذين ينفذون تدابري اعرتا�ض ،لتدريب متخ�ص�ص ي�شمل الو�سائل املتاحة لتوجيه
الأ�شخا�ص املعرتَ�ضني الذين يعبرِّ ون عن احتياجات تتعلق باحلماية الدولية �إىل ال�سلطات
املنا�سبة يف الدولة التي حدث االعرتا�ض فيها �أو �إىل مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئني ،حيثما يكون ذلك مالئما.

( )40املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني" ،حماية الالجئني والهجرة املختلطة :خطة عمل من
ع�رش نقاط" ،كانون الثاين/يناير . 2007
( )41متاح يف املوقع ال�شبكي .www.unhcr.org
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بتعر�ض احلياة للخطر يف البحار
املادة � -25ضمانات فيما يتعلق ُّ
[ربان
لي�س يف هذا القانون ما
مفو�ض] ّ
مي�س بالتزام [� ِّأي �شخ�ص] [� ِّأي موظف َّ
ُّ
�سفينة] بتقدمي امل�ساعدة ملن يوجدون يف حمنة يف عر�ض البحر.
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  5من املادة 8؛ واملادة  98من اتفاقية الأمم
املتحدة لقانون البحار.
ل�سالمة احلياة يف البحر الأهمية الق�صوى .ويف �أي موقف يف البحر تكون فيه احلياة يف خطر،
ف�إن االلتزام الأول هو العناية بال�سالمة ودرء �أي خطر على احلياة .وينبغي �صياغة وتنفيذ
ي�ضمن �أن يكون املوظفون امل�س�ؤولون على وعي ب�أن واجب الإنقاذ له
الت�رشيعات الالزمة مبا
ّ
الأولوية على �أي �أولويات �أخرى ،مبا فيها �إنفاذ القانون .ومن املهم �أن يعي املوظف امل�س�ؤولون ب�أنه
بد من القيام بالإنقاذ حتى و�إن مل يُ�شتبه يف التهريب.
يف �أي ظرف تثبت فيه املحنة يف البحر ،ال ّ
ويتج�سد االلتزام باحلفاظ على الأرواح يف البحر يف ال�صياغة اللغوية امل�ستخدمة يف
ّ
الفقرة  5من املادة  8من بروتوكول تهريب املهاجرين والتي تن�ص على �أ ّ
ال تتخذ الدول الأطراف
العل َم" ،با�ستثناء التدابري ال�رضورية لإزالة خطر و�شيك
�أي تدابري �إ�ضافية دون �إذن �رصيح من دولة َ
على حياة الأ�شخا�ص �أو التدابري املنبثقة من اتفاقات ثنائية �أو متعددة الأطراف تت�صل باملو�ضوع".
ربان ال�سفينة االلتزام بتقدمي امل�ساعدة ملن هم يف حمنة يف عر�ض البحر.
ويقع على عاتق ّ
وذلك تقليد بحري عريق والتزام مبوجب القانون الدويل .وتن�ص اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار على ما يلي:
ربان ال�سفينة التي ترفع علمها ،ب�أن يقوم ،قدر و�سعه من دون
تطلب كل دولة من ّ
تعري�ض ال�سفينة �أو طاقمها �أو ركابها خلطر جدي ،مبا يلي:

(�أ)

تقدمي امل�ساعدة لأي �شخ�ص وجد يف البحار معر�ضا خلطر ال�ضياع؛

(ب) التوجه بكل ما ميكن من ال�رسعة لإنقاذ �أي �أ�شخا�ص يف حالة ا�ستغاثة �إذا
�أُخطر بحاجتهم �إىل امل�ساعدة ويف حدود ما يكون هذا العمل متوقعا منه ب�صورة معقولة.
(اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ،الفقرة  1من املادة ).98
طبق كذلك على غريها من
وال يقت�رص واجب تقدمي امل�ساعدة على �أعايل البحار ،بل يُ َّ
املناطق البحرية ومنها ،على �سبيل املثال ،املناطق االقت�صادية اخلال�صة.
ويُذكر �أن واجب تقدمي امل�ساعدة ملن يوجدون يف حمنة يف البحر تكفله اتفاقيات �أخرى
�أي�ضا ،منها االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحر لعام  .1974ومبوجب االتفاقية الدولية
للبحث والإنقاذ يف البحر لعام  ،1979تلتزم الدول الأطراف ب�أن "ت�ضمن توفري امل�ساعدة لأي
�شخ�ص يوجد يف حمنة يف البحر  ...ب�رصف النظر عن جن�سية ذلك ال�شخ�ص �أو و�ضعه �أو
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الظروف التي يوجد فيها" (الف�صل  )10-1-2و�أن "تو ّفر احتياجاتهم الطبية وغريها من
االحتياجات الأخرى ،وتو�صلهم �إىل مكان �آمن (الف�صل  2-3-1من االتفاقية الدولية للبحث
والإنقاذ يف البحر).
ويف عام � ،2006أُجريت تعديالت على االتفاقية الدولية ل�سالمة الأرواح يف البحر
واالتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ يف البحر ،اعتُمدت برعاية املنظمة البحرية الدولية ،ودخلت
حيز التنفيذ .ووفق تلك التعديالت ،يُطلب من احلكومات/الدول املتعاقدة جملة �أمور ومنها �أن
تن�سق وتتعاون فيما بينها مبا ي�ضمن �إعفاء ربابنة ال�سفن الذين يقدمون امل�ساعدة عن طريق
معر�ضني للخطر يف البحر من التزاماتهم وتوخي �أقل قدر �إ�ضايف من االنحراف
انت�شال �أ�شخا�ص ّ
عن م�سار ال�سفينة املق�صود ،وترتيب الإنـزال عن ال�سفن يف �أ�رسع وقت ممكن عمليا .كما تُلزم
التعديالت الربابنة الذين انت�شلوا �أ�شخا�صا يف حمنة يف البحر مبعاملة �أولئك الأ�شخا�ص معاملة
�إن�سانية يف حدود قدرات ال�سفينة.
ومن وثائق املنظمة البحرية الدولية ذات ال�صلة الأخرى املبادئ التوجيهية ب�ش�أن معاملة
الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم يف البحر (جلنة ال�سالمة البحرية  ،MSC 78/26/Add.2املرفق
 )34والتعميم املعنون "مبادئ تتعلق بالإجراءات الإدارية لإنزال الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم يف
()42
البحر" ).(FAL.3/Circ. 194
وفيما يلي مراجع مفيدة ب�ش�أن هذه امل�س�ألة:
•  تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ب�ش�أن معاملة الأ�شخا�ص الذين يتم �إنقاذهم
يف البحر :اال�ستنتاجات والتو�صيات املنبثقة عن االجتماعات واجتماعات املائدة امل�ستديرة
ؤخراً )(A/AC.259/17
للخرباء التي عقدتها مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني م� ّ

•  املنظمة البحرية الدولية/مفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،الإنقاذ يف البحر :دليل

املبادئ واملمار�سات املطبقة على املهاجرين والالجئني Rescue at Sea: A Guide to
( Principles and Practice as Applied to Migrants and Refugeesمتاح يف املوقع

ال�شبكي )www.imo.org

املادة  -26التعوي�ض عن اخل�سارة �أو ال�رضر
اخليار �ألف
ي�ستحق [حائز احلقوق القانونية] يف ال�سفينة تعوي�ضا [معقوال] عن اخل�سائر �أو
مفو�ض مبقت�ضى هذا الف�صل،
تكبدها نتيجة التدابري التي ا ّتخذها موظف َّ
الأ�رضار التي ّ
زعم �أنه ا ّتخذها ،عندما:
�أو يُ َ

(�أ)

يَثبت � ّأن �أ�سباب التدابري املتخذة ال �أ�سا�س لها؛

(ب)	ال يكون قد �صدر عن ال�سفينة [�أو � ِّأي �شخ�ص على منت ال�سفينة] � ُّأي فعل
ي�سوغ التدابري املتخذة.
ِّ
( )42متاح يف املوقع ال�شبكي .www.imo.org
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�أو
اخليار باء
ي�ستحق حائز احلقوق القانونية يف ال�سفينة تعوي�ضا [معقوال] عن اخل�سائر �أو
مفو�ض مبقت�ضى هذا الف�صل� ،أو
تكبدها نتيجة تدابري اتخذها
ٌ
موظف َّ
الأ�رضار التي ّ
زعم �أنه ا ّتخذها ،عندما يثبت � ّأن �أ�سباب التدابري املتخذة ال �أ�سا�س لها� ،إال �إذا كان قد
يُ َ
ي�سوغ التدابري املتخذة.
�صدر عن ال�سفينة [�أو � ِّأي �شخ�ص على منت ال�سفينة] � ُّأي فعل ِّ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  2من املادة .9
ت�شري الفقرة  2من املادة  9من الربوتوكول �إىل التعوي�ض عندما "يثبت �أن �أ�سباب التدابري املتخذة
ي�سوغ التدابري امل َّتخذة.
 ...قائمة على غري �أ�سا�س � ...رشيطة �أال تكون ال�سفينة قد ارتكبت �أي فعل ِّ
فعلى �سبيل املثال ،ال�سفينة التي تر�سو عن علم بالقرب من �سفينة � ّأم قد تكون بذلك الفعل ،قد
�أبدت �أ�سبابا لال�شتباه يف �أنها �ضالعة يف ن�شاطات تلك ال�سفينة الأم ،حتى و�إن ثبت عدم �صحة
ذلك .وكمثال �آخر ،ال�سفينة التي ال تتوقف ،من دون �أ�سباب معقولة ،عندما يطلب منها ذلك
مفو�ض ي�سقط عنها الت�أهل للتعوي�ض هي �أي�ضا.
موظف َّ
والفقرة  2من املادة  9من بروتوكول تهريب املهاجرين ت�شبه يف بع�ض جوانبها املادتني 110
(حق الزيارة) و( 111حق املطاردة احلثيثة) من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار� ،إذ تن�ص
هاتان املادتان من االتفاقية �أي�ضا على حق ال�سفينة يف التعوي�ض �إذا ثبت �أن الإجراء املتخذ يف
مربر (انظر الفقرة  3من
�إطار ممار�سة حق الزيارة �أو حق املطاردة احلثيثة ال �أ�سا�س له �أو غري َّ
املادة  110والفقرة  8من املادة  111من اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار).
وهناك طائفة من ال�شخ�صيات الطبيعية واالعتبارية (م�ست�أجر ال�سفينة مثال) التي قد تتكبد
وبناء عليه ،فقد أ�ُدرج امل�صطلح "حائز احلقوق القانونية
خ�سائر �أو تلحقها �أ�رضار يف تلك الظروف.
ً
يف ال�سفينة" بني قو�سني معقوفتني .وقد يحتوي القانون الوطني على �صيغة لغوية �أكرث دقة.
وقد يوجد بع�ض الإر�شادات الإ�ضافية ب�ش�أن ال�صياغة يف اتفاق جمل�س �أوروبا اخلا�ص
باالجتار غري امل�رشوع عن طريق البحر ،بخ�صو�ص تنفيذ للمادة  17من اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة االجتار غري امل�رشوع يف املخدرات وامل�ؤثرات العقلية )43(.وقد تتيح املادة  26من االتفاق
خيارات حمتملة لتنفيذ الفقرة  2من املادة  9من بروتوكول تهريب املهاجرين:
املادة  -26الأ�رضار
تكبد � ّأي �شخ�ص� ،سواء �أكان طبيعيا �أم كان اعتباريا ،لدى اتخاذ �إجراء عمال
�  -1إذا ّ
باملادتني  9و� 10أعاله ،خ�سارة �أو �رضرا �أو �إ�صابة نتيجة لإهمال �أو �أي خط أ� �آخر يُعزى �إىل
املتدخلة ،تدفع هذه الأخرية تعوي�ضا عن ذلك.
الدولة
ّ
( )43جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،رقم .156
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املتدخلة
ت�سوغه �رشوط هذا االتفاق ،تدفع الدولة
ّ
 -2عندما يُتخذ الإجراء على نحو ال ّ
املتدخلة تعوي�ضا
تعوي�ضا عن �أي خ�سائر �أو �أ�رضار �أو �إ�صابات واقعة .كما تدفع الدولة
ّ
�أي�ضا عن �أي خ�سارة �أو �أ�رضار �أو �إ�صابات �إذا ثبت �أن ال�شبهات ال �أ�سا�س لها و�رشيطة �أ َّال
ي�سوغ ذلك.
تكون ال�سفينة التي اعتُليت� ،أو م�شغلها �أو طاقمها ،قد ارتكبوا �أي فعل ّ
(املادة  26من اتفاق جمل�س �أوروبا اخلا�ص باالجتار غري امل�رشوع عن طريق البحر املنفِّذة
للمادة  17من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة االجتار غري امل�رشوع يف املخدرات وامل�ؤثرات
العقلية).

الف�صل ال�ساد�س -العمليات الإجرائية ذات ال�صلة
املهربني
ب�إعادة املهاجرين َّ
املادة  -27ت�سمية الهيئة �أو الهيئات
-1

املبينة يف هذا الف�صل.
تتوىل [ال�سلطة املخت�صة] تنفيذ الوظائف ّ

-2

[ال�سلطة املخت�صة] ،لدى �أدائها لوظائفها:

يجوز لها �أن تتعاون مع املنظمات الدولية ذات ال�صلة ،مبا فيها مفو�ضية
(�أ)
الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة؛

(ب)

عليها �أن متتثل ل ِّأي قوانني [وطنية �أو دولية] ذات �صلة.

التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  6من املادة .18
املهمة مبقت�ضى القانون
املهربني م�س�ألة مع ّقدة وتثري العديد من الق�ضايا
�إن �إعادة املهاجرين
ّ
َّ
الدويل ،وخ�صو�صاً قانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين .وقد جتد الدول
معينة للإ�رشاف على
الأطراف فائدة يف �ضمان �أن تكون هيئة واحدة �ضمن البنية احلكومية َّ
�إجراءات عملية الإعادة وتن�سيقها ،و�إن مل يكن ذلك مطلوبا مبوجب الربوتوكول.
ويف ع ــدد من الدول ،يتم ت�س ــهيل الإعادة من خـ ــالل التعـ ــاون مع املنظمـ ــات الدولي ــة
مثل املنظمة الدولية للهجرة ومفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني .وقد يلزم توفري تفوي�ض
بهذا ال�ش�أن.
والفقرة ( 2ب) من املادة  27من القانون النموذجي يُق�صد بها املحافظة على عمل
قوانني قائمة �أخرى ب�ش�أن ،على �سبيل املثال� ،إ�صدار جوازات ال�سفر وامل�سائل الأخرى ذات ال�صلة
بالهجرة .وهي قد ال تكون �رضورية يف جميع النظم القانونية.

99

 100قانون منوذجي ملكافحة تهريب املهاجرين

املادة � -28إحالة املهاجرين من ذوي االحتياجات املحددة
فيما يخ�ص احلماية
 -1ت�ضمن [ال�سلطة املخت�صة] ،لدى �أدائها لوظائفها مبوجب هذا الف�صل� ،أن يحال
املهربون الذين يلتم�سون احلماية الدولية مبقت�ضى قوانني اللجوء
ب�رسعة املهاجرون
َّ
الوطنية �أو االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني �أو القانون الدويل �أو �أولئك الذين لديهم
للبت يف حاالتهم.
احتياجات خا�صة �إىل احلماية �إىل ال�سلطات [املنا�سبة] [املخت�صة] ّ
 -2ت�ضمن [ال�سلطة املخت�صة] �أن يُ�سمح ملفو�ضية الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
املهربني من طالبي اللجوء �أو غريهم من الأ�شخا�ص الذين
بالو�صول �إىل املهاجرين
َّ
يدخلون �ضمن نطاق اهتمام املفو�ضية.
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  3-1من املادة  ،16والفقرة  1من املادة .19
االلتزام باملادتني  16و 19من الربوتوكول �إلزامي� .أما الكيفية الدقيقة للوفاء بتلك االلتزامات
فقد تختلف من دولة طرف �إىل �أخرى.
وين�ص املبد�أ التوجيهي  1من مبادئ جمل�س �أوروبا التوجيهية ب�ش�أن الإعادة الق�رسية على
�رضورة �أن "تتخذ الدولة امل�ضيفة تدابري للت�شجيع على العودة الطوعية التي يجب �أن تُف�ضل على
العودة الق�رسية .وعليها تقييم الربامج التي ن ّفذتها لهذا الغر�ض وحت�سينها لدى ال�رضورة".
املهربون كثريا ما يُكت�شفون �أو تحُ َّدد هويتهم ب�أنهم جزء من موجات الهجرة
واملهاجرون
َّ
مهربون من �أ�صحاب املطالب امل�رشوعة باحلماية
مهاجرون
هناك
يكون
قد
أنه
"املختلطة"� .أي �
َّ
الدولية ،على �سبيل املثال ،مبقت�ضى اتفاقية عام  1951املتعلقة مبركز الالجئني �أو مبقت�ضى
القانون الدويل حلقوق الإن�سان ب�سبب خطر حقيقي من تعر�ضهم �إىل التعذيب �أو غريه من �أ�شكال
املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة لدى عودتهم .ومن الأمور الأ�سا�سية �أن تُتاح
املهربني الذين هم بحاجة �إىل احلماية الدولية فر�صة حقيقية اللتما�س هذه احلماية.
للمهاجرين َّ
تعر�ضوا �إىل االجتار بالأ�شخا�ص �أو
و�أثناء عملية التهريب ،قد يكون املهاجرون
املهربون ّ
َّ
غريه من اجلرائم اخلطرية مثل االعتداء اجلن�سي �أو � ّأي �شكل �آخر من �أ�شكال العنف .وحتى �إذا
كان ه�ؤالء املهاجرون غري م�ؤهلني للحماية الدولية �أو ال يلتم�سونها ،ف�إنهم قد يكونون بحاجة ،مع
املطبقة (مثل الإجراءات وامل�ساعدات املتخ�ص�صة املتاحة
ذلك� ،إىل الو�صول �إىل تدابري احلماية
ّ
ل�ضحايا االتجّ ار بالأ�شخا�ص).
واملوظفون العاملون يف اخلطوط الأمامية من املواجهة (مثل حر�س احلدود وموظفي
املفو�ضني مبقت�ضى الف�صل اخلام�س) لن يكون لديهم ما يلزم من
مراكز االعتقال واملوظفني
َّ
الوقت �أو اخلربة �أو الكفاءة لتقييم طلبات اللجوء �أو لتقييم ما �إذا كان �أحد الأ�شخا�ص من �ضحايا
االجتار تقييما كامال ،على �سبيل املثال .ومع ذلك ،ف�إن موظفي اخلطوط الأمامية املذكورين
ي�ضطلعون بدور هام يف التحديد الأويل للأ�شخا�ص الذين يندرجون �ضمن فئات معينة (مثل

املهربني
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طالبي اللجوء �أو �ضحايا االجتار امل�شتبه بهم) و�إحالة �أولئك الأ�شخا�ص �إىل ال�سلطات املخت�صة
املنا�سبة .و�سيحتاج موظفو اخلطوط الأمامية على الأرجح �إىل مبادئ توجيهية و�إجراءات عمل
قيا�سية وتدريب على تلك امل�سائل �إىل جانب �آليات ل�ضمان �إر�ساء عالقات عمل قوية مع ال�سلطات
املخت�صة ذات ال�صلة.
املهربني الذين يكونون عر�ضة للإيقاع بهم باعتبارهم
وااللتزام بتحديد هوية املهاجرين
َّ
�ضحايا وم�ساعدتهم وحمايتهم وا�ضح يف بروتوكول تهريب املهاجرين .فبموجب الفقرة  2من
املادة  16من الربوتوكول ،تتفق الدول الأطراف على اتخاذ التدابري املنا�سبة لكي توفِّر للمهاجرين
حماية مالئمة من العنف الذي ميكن �أن ي�سلَّط عليهم� ،سواء من جانب �أفراد �أو جماعات ،ب�سبب
يجرمه الربوتوكول .وعالوة على ذلك ،ف�إن الفقرة  3من املادة  16تن�ص
كونهم هدفا لل�سلوك الذي ِّ
تتعر�ض حياتهم �أو �سالمتهم
الذين
للمهاجرين
املنا�سبة
امل�ساعدة
على �أن تو ّفر الدول الأطراف
ّ
املجرم مبوجب املادة  6من الربوتوكول .وي�شمل ذلك ،على
للخطر ب�سبب كونهم هدفا لل�سلوك
َّ
معر�ضني خلطر الإيقاع بهم من جديد �ضحايا
املهاجرون
فيها
�سبيل املثال ،املواقف التي يكون
َّ
املهربون قد مت نقلهم يف ظروف
املهاجرون
يكون
عندما
أو
�
منظمة،
على �أيدي جماعات �إجرامية
َّ
�شديدة اخلطورة ك�أن يُحب�سوا يف حاويات لل�شحن �أو �شاحنات مما �أ ّدى �إىل تدهور �أو�ضاعهم
البدنية والعقلية بدرجة خطرية.

املادة � -29ضمان ال�سالمة يف تبادل املعلومات
 -1ت�ضع [ال�سلطة املخت�صة] ال�سيا�سات العامة والإجراءات التي ت�ضمن �أ ّ
يعر�ض
ال ِّ
مهرب مع [دولة العودة] [� ِّأي دولة �أخرى] العائ َد �أو
� ُّأي تبادل للمعلومات ب�ش�أن مهاجر َّ
�أقاربه للخطر [لدى عودته].
املهرب من �أجل احل�صول
مقدم من املهاجر
قدم املعلومات ب�ش�أن وجود طلب َّ
  -2ال تُ َّ
َّ
على احلماية الدولية وال حمتوى ذلك الطلب �إىل [دولة العودة] [� ِّأي دولة �أخرى].
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروت ــوكول ته ــريب املهاجــرين ،الفقرة  1من املادة  ،16والفقرة  1من املادة .19
االمتثال للفقرة  1من املادة  16والفقرة  1من املادة � 19إلزامي� .أما الكيفية الدقيقة للوفاء بتلك
االلتزامات فقد تختلف من دولة طرف �إىل �أخرى.
املهربني �أمر من �ش�أنه
�إن تبادل بع�ض البيانات ال�شخ�صية بني الدول ب�ش�أن املهاجرين
َّ
لكن من الأمور احليوية �أي�ضاً �أن تُ َّتخذ تدابري
�أن يكون �رضوريا من �أجل ت�سهيل عملية الإعادةّ .
ل�ضمان �أ ّ
املهربني (�أو عائالتهم) للخطر .ومن
املهاجرين
ال ي�ؤدي �أي تبادل للمعلومات �إىل تعري�ض
َّ
املهربني �إىل االنتقام لدى
تعر�ض بال ق�صد املهاجرين
دون تلك التدابري الوقائية ،ف�إن الدول قد ِّ
َّ
عودتهم �إىل بلد من�ش�أهم.
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وتت�ضمن مبادئ جمل�س �أوروبا التوجيهية ب�ش�أن الإعادة الق�رسية ممار�سات جيدة ب�ش�أن
ّ
املهربني.
باملهاجرين
اخلا�صة
املعلومات
معاملة
َّ
املبد�أ التوجيهي رقم  -12التعاون بني الدول
 -1تتعاون الدولة امل�ضيفة ودولة العودة على ت�سهيل عودة الأجانب الذين تتبينّ �إقامتهم
على نحو غري م�رشوع يف الدولة امل�ضيفة.
 -2حترتم الدولة امل�ضيفة ودولة العودة ،لدى القيام بذلك التعاون ،القيود املفرو�ضة
على معاجلة البيانات ال�شخ�صية فيما يتعلق بالأ�سباب التي يُعاد ال�شخ�ص من �أجلها.
وتخ�ضع دولة املن�ش�أ لاللتزام نف�سه عندما يتم االت�صال ب�سلطاتها بغية حتديد هوية العائد
وجن�سيته ومكان �إقامته.
  -3ال مت�س القيود املفرو�ضة على معاجلة تلك البيانات ال�شخ�صية ب�أي تبادل للمعلومات
قد يجري يف �سياق التعاون الق�ضائي �أو التعاون بني �أجهزة ال�رشطة عندما تو َّفر ال�ضمانات
الالزمة.
 -4تتحرى الدولة امل�ضيفة الدقة الالزمة يف �ضمان �أ ّ
يعر�ض تبادل املعلومات بني
ال ِّ
�سلطاتها و�سلطات دولة العودة العائد �أو �أقاربه �إىل اخلطر لدى عودته .وب�صفة خا�صة،
ينبغي للدولة امل�ضيفة عدم الت�شارك يف املعلومات املتعلقة بطلب اللجوء.

املادة  -30م�رشوعية الوثائق و�صحتها
بناء على طلب ال�سلطة املعنية �أو ممثّل دولة �أخرى طرف
تقوم [ال�سلطة املخت�صة]ً ،
يف الربوتوكول ،بالتحقق يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة ،من م�رشوعية و�صالحية وثائق
درج ا�سم الدولة] ويُ�شتَ َب ُه
ال�سفر �أو الهوية التي �أُ�صدرت �أو يُ َ
زعم �أنها �أُ�صدرت با�سم [يُ َ
�ستعم ُل لأغرا�ض تهريب املهاجرين.
يف �أنها تُ
َ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،املادة .13
الحظ �أن املادة  13من الربوتوكول ذات تطبيق عامْ � :أي �إنها ال تقت�رص على عملية
يُ َ
الإعادة .فعلى �سبيل املثال ،قد يلج�أ �إليها موظفو �إنفاذ القانون الذين يحتاجون �إىل التحقق من
�رشعية وثائق قبل توجيه اتهامات معينة مبقت�ضى القانون اجلنائي.
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املهربني
املادة  -31ت�سهيل عودة املهاجرين َّ
تقوم [ال�سلطة املخت�صة]:

(�أ)
بناء على طلب ال�سلطة املعنية �أو ممثّل دولة �أخرى طرف يف الربوتوكول
ً
درج
املهرب الذي هو من رعايا [يُ َ
املهرب �أو مببادرة منها ،تُ�س ِّه ُل عودة املهاجر َّ
�أو املهاجر َّ
درج ا�سم الدولة] يف وقت العودة �إىل
ا�سم الدولة] �أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف [يُ َ
م�سوغ له �أو غري معقول؛
درج ا�سم الدولة] من دون �إبطاء ال
[يُ َ
َّ
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  1من املادة .18
مثلما ُذكر يف الدليل الت�رشيعي ،يتعني على الدول الأطراف �أن تتعاون على حتديد �أو تقرير
و�ضعية رعاياها �أو املقيمني فيها .ويُطلب منها �أن تتعاون على ("تي�سري وقبول") �إعادة الرعايا،
و�أن تنظر يف �إمكانية التعاون على �إعادة الأ�شخا�ص الذين يتمتعون 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 (الدليل الت�رشيعي ،اجلزء الثالث ،الف�صل الثاين ،الفقرة � ،106ص
 .)390لكن مقت�ضى قبول عودة الرعايا و"النظر" يف قبول عودة �آخرين يتوقف على و�ضعية
�أولئك الأفراد.
وكما �أُ�شري �إليه يف امللحوظات التف�سريية للربوتوكول ،ف�إن الفقرة  1من املادة  18اعتُمدت
انطالقاً من الفهم الذي مفاده �أن الإعادة لن تتم قبل التح ّقق على النحو الواجب من جن�سية
ال�شخ�ص املعني �أو من حقه يف الإقامة الدائمة .ويُ�ضاف �إىل ذلك �أن تعبري "الإقامة الدائمة"
حمددة الأجل" .وت�ضيف
يُفهم منه �أنه يعني "�إقامة طويلة الأمد دون �أن تكون بال�رضورة �إقامة غري ّ
مت�س بالت�رشيعات الوطنية املتعلقة مبنح حق
امللحوظات التف�سريية �أن املادة  18يُفهم منها �أنها ال ّ
الإقامة �أو مبدتها ( ،A/55/383/Add. 1الفقرة 112؛ الأعمال التح�ضريية� ،ص .)552

بناء على طلب ال�سلطة املعنية �أو ممثّل دولة �أخرى طرف يف الربوتوكول
(ب)
ً
املهرب الذي كان يتمتع باحلق يف
املهرب �أو مببادرة منها ،تُ�س ِّه ُل عودة املهاجر َّ
�أو املهاجر َّ
درج ا�سم الدولة] وقت دخوله �إىل الدولة امل�ستق ِبلة �إىل [يُدرج ا�سم
الإقامة الدائمة يف [يُ َ
ت
[
درج القوانني الداخلية ذات ال�صلة]؛
الدولة] مبا يتما�شى مع ُ َ
التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  2من املادة .18
تقت�ضي الفقرة  2من املادة  18من الربوتوكول �أن "تنظر" الدول الأطراف "يف �إمكانية تي�سري
املهربني الذين كانوا يتمتعون "بحق الإقامة الدائمة يف �إقليمها وقت"
وقبول �إعادة" املهاجرين
َّ
دخول "الدولة امل�ستق ِبلة وفقا لقانونها الداخلي".
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بناء على طلب ال�سلطة املعنية �أو ممثّل دولة �أخرى طرف يف الربوتوكول،
(ج)
ً
املهرب من رعايا
م�سوغ له �أو غري معقول ،مما �إذا كان املهاجر
تتح َّق ُق ،دون �إبطاء ال
ِّ
َّ
[يُدرج ا�سم الدولة] �أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها؛
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  3من املادة .18

بناء على طلب ال�سلطة املعنية �أو ممثّل دولة �أخرى طرف يف الربوتوكول،
(د)
ً
املهرب الذي هو
تُ�س ِّه ُل �إ�صدار ما قد يلزم من وثائق �أو � ِّأي �إذن �آخر لتمكني املهاجر
َّ
من رعايا [يُدرج ا�سم الدولة] �أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة يف [يُدرج ا�سم الدولة] من
ال�سفر �إىل [يُدرج ا�سم الدولة] و[العبور منها �أو] دخولها جمددا.
التعليق
�إلزامي
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  4من املادة .18
على �صائغي الن�صو�ص القانونية �أن ينظروا يف كيفية ارتباط هذا احلكم ب�أي قوانني وطنية قائمة
ب�ش�أن م�س�ألة جوازات ال�سفر وغريها من وثائق ال�سفر.
العبارة "العبور منها �أو" مو�ضوعة بني قو�سني معقوفتني لأنها اختيارية .ومع ذلك ،ف�إن
ثم �أُدرجت هنا.
مهمة يف عملية الإعادة ومن ّ
م�س�ألة العبور ميكن �أن تكون ّ

املهربني
املادة  -32حماية املهاجرين َّ
يف �أثناء عملية الإعادة
ت�ضمن [ال�سلطة املخت�صة] �أن تكون � ُّأي �إعادة [فعلية �أو خمطَّ ط لها] ملهاجـ ــر
مهرب مت�سقة مع القانون الدويل ،وخا�ص ــة قـ ــانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني
َّ
والقـ ــانون الإن�ساين ،مبا يف ذلك مبد�أ عدم الإع ــادة الق�سـ ــرية ومبـ ــد�أ عدم التمييز
والـ ــحق يف احلياة وحظر التعذيب وغريه من �أ�شكال املعاملة �أو العقـ ــوبة القا�سيـ ــة �أو
الال�إن�سـانية �أو املهينة ،واحلر�ص على م�صلحة الطفل على �أف�ضل نحو يف احلاالت التي
ت�شمل الأطفال.

املهربني
الف�صل ال�ساد�س -العمليات الإجرائية ذات ال�صلة ب�إعادة املهاجرين َّ

105

التعليق
اختياري
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  1من املادة 16؛ والفقرتان  1و 2من املادة .19
االمتثال للفقرة  1من املادة  16والفقرتني  1و 2من املادة  19من الربوتوكول �إلزامي� .أما الكيفية
الدقيقة للوفاء بتلك االلتزامات فقد تختلف من دولة طرف �إىل �أخرى .ولأنها مدجمة من قب ُل يف
املادة  2من القانون النموذجي ،ف�إن الفقرة  1من املادة  32اختيارية.
املهربني .لكن من
ومن الوا�ضح �أن بروتوكول تهريب املهاجرين يتوخى عودة املهاجرين
َّ
الوا�ضح �أي�ضاً من الفقرة  1من املادة  16و"�رشط الوقاية" يف الفقرة  1من املادة  19من الربوتوكول
�أن على الدول الأطراف �أن ت�ضمن امتثال �أي عمليات �أو �إجراءات فيما يتعلق ب�إعادة املهاجرين
املهربني للقانون الدويل ،وخا�صة قانون حقوق الإن�سان وقانون الالجئني والقانون الإن�ساين.
َّ
ومن الناحية العملية ،ف�إن هناك الكثري من امل�سائل التي �سيلزم النظر فيها عند و�ضع
ال�سيا�سات العامة والإجراءات فيما يتعلق بعمليات الإعادة من �أجل �ضمان االمتثال لاللتزامات
القانونية الدولية .ويرد و�صف للممار�سات اجليدة يف مبادئ جمل�س �أوروبا التوجيهية الع�رشين
ب�ش�أن الإعادة الق�رسية والتي ت�شري �إىل �أهمية عدد من امل�سائل ،مبا فيها ما يلي:
املهربني الذين ال يطلبون احلماية .ذلك �أن
•  الت�شجيع على العودة الطوعية للمهاجرين
َّ
املهربني
للمهاجرين
إن�سان
ل
ا
حقوق
حيث
من
العودة الطوعية تنطوي على خماطر �أق ّل
َّ
مقارن ًة بالعودة الق�رسية (املبد�أ التوجيهي .)1
مهرب وفقا لعملية قانونية را�سخة وخا�ضعة
•  �ضمان ا ّتخاذ �أي قرار ب�إعادة مهاجر
َّ
التع�سف يف عملية اتخاذ القرارات (وهو
اجتناب
للمراجعة .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ضمن
ّ
�ضمان �أ�سا�سي لدرء خطر التمييز يف التمتع بحقوق الإن�سان) (املبد�أ التوجيهي .)2
مهرب بعد النظ ــر على نحو تام يف �أي طلبات
•  �ضمان اتخاذ �أي قرار ب�إعادة مهاجر َّ
للح�صول على احلماية الدولية ويف م�س�ألة ما �إذا كانـ ــت الإعادة املق ــرتحة �ستمثل انتهاكا
حلقوق الإن�سان اخلا�صة بالفـ ــرد املعـ ــني (وخا�صة حقه يف احلياة وحـ ــقه يف عدم
التعر�ض للتعذيب وغريه من �أ�شكال املعـ ــاملة �أو العقـ ــوبة القا�سـ ــية �أو الال�إن�سانية �أو
ّ
املهينة) .وهذه النقطة �أ�سـ ــا�سية الجـ ــتناب الإخ ــالل ب ــمبد�أ ع ــدم الإعـ ــادة الق�رسية
(املبد�أ التوجيهي .)2
•  �ضمان اال�ستناد يف �أي �أمر بالإبعاد �إىل فح�ص معقول ومو�ضوعي لوقائع كل حالة على
حدة (ولي�س �إىل الطرد اجلماعي) (املبد�أ التوجيهي .)3
•  �ضمان تزويد العائد بن�سخة ،مكتوبة بلغة ميكنه فهمها ،من �أمر الإبعاد ومبعلومات عن
عمليات املراجعة املتاحة .وهذه النقطة �أ�سا�سية من �أجل �ضمان �سري العملية ح�سب
الأ�صول (املبد�أ التوجيهي .)4
•

�ضمان وجود و�سائل انت�صافية جتاه �أمر الإبعاد (املبد�أ التوجيهي .)5
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•  �ضمان قانونية االحتجاز رهنا بعملية الإعادة ،مبا يف ذلك احلدود الزمنية ب�ش�أن �أي
احتجاز؛ و�رشوط االحتجاز؛ وتوافر �سبل االنت�صاف الق�ضائية جتاه االحتجاز (املبادئ
التوجيهية .)11-6
•  �ضمان ال�سالمة والنظام والكرامة يف عملية الإعادة ،وذلك بو�سائل منها التما�س التعاون
مع العائدين يف جميع مراحل العملية مع �ضمان اللياقة البدنية التي ت�سمح للعائد بال�سفر
واالقت�صار على ا�ستخدام مرافقني مدربني تدريبا �صحيحا وفر�ض القيود على ا�ستخدام
القوة يف عملية الإعادة (املبادئ التوجيهية .)20-15
وميكن االطالع على املزيد من املعلومات يف املبادئ التوجيهية الع�رشون ب�ش�أن الإعادة
الق�رسية ( )2005ال�صادرة عن جمل�س �أوروبا.
ولي�س الغر�ض من القانون النموذجي توفري �إر�شادات توجيهية تف�صيلية حول كيفية �إر�ساء
املهربون .ومع ذلك ،ف�إن من املهم
نظام لإعادة املهاجرين غري النظاميني ،مبن يف ذلك املهاجرون
َّ
امل�رشعون �أن تكون �أي قوانني �أو لوائح تنظيمية حول هذه امل�س�ألة وا�ضحة ومقرتنة
�أن ي�ضمن
ِّ
بالآليات املنا�سبة التي ت�ضمن احرتام احلقوق املذكورة �أعاله والرتويج لها.

املهربني ،التدابري املنا�سبة ل�ضمان
 -2ت ّتخذ [ال�سلطة املخت�صة] ،لدى ت�سهيل عودة املهاجرين َّ
مهربني على نحو منظم ومع �إيالء االعتبار
�أن تتم � ُّأي �إعادة [فعلية �أو خمطَّ ط لها] ملهاجرين َّ
الواجب ل�سالمة �أولئك الأ�شخا�ص وكرامتهم.
للحد من ا�ستخدام القوة يف عملية [الإعادة] [الإبعاد].
 -3ينبغي بذل كل جهد ممكن
ّ
تعد ردوداً تتنا�سب بدقة مع املقاومة الفعلية �أو
و�أ�شكال ال�ضبط الوحيدة املقبولة هي تلك التي ّ
املتوقعة على نحو معقول من طرف العائد املعني وذلك بهدف �ضبطه.

التعليق
الفقرة � 2إلزامية� ،أما الفقرة  3فهي اختيارية.
امل�صدر :بروتوكول تهريب املهاجرين ،الفقرة  4من املادة .18
االمتثال للفقرة  4من املادة  18من الربوتوكول �إلزامي� .أما كيفية حتقيق ذلك االلتزام فقد
تختلف من دولة طرف �إىل �أخرى.
التدابري ذات ال�صلة التي ميكن اتخاذها ل�ضمان �سالمة ال�شخ�ص وكرامته �أثناء عملية
الإعادة ترد مناق�شتها يف املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الإعادة الق�رسية ال�صادرة عن جمل�س �أوروبا .وكما
يَ ِر ُد يف التعليق على املبد�أ التوجيهي رقم  ،1ينبغي �أن تكون العودة الطوعية هي اخليار املف�ضل
رجح �أن تكون العودة الطوعية هي اخليار الأقل تكلفة بالن�سبة �إىل الدولة الطرف ،وهي
دائما .ويُ ّ
تنطوي على خماطر �أق ّل فيما يتعلق بحقوق الإن�سان .وي�شري التعليق على املبد�أ التوجيهي رقم 1
�إىل �أن العودة الطوعية ميكن دعمها من خالل اعتماد تدابري مثل تلك التي ت�ضمن �أن يتاح للعائد
الوقت الكايف لالمتثال طوعا لأمر �إبعاد ومنحه امل�ساعدة العملية ومنها مث ً
ال احلوافز �أو القيام
بتكاليف نقله (املبادئ التوجيهية الع�رشون ب�ش�أن الإعادة الق�رسية ،ال�صفحتان  10و.)11
وت�شمل املبادئ التوجيهية ٍ ال�صادرة عن جمل�س �أوروبا �أي�ضاً عدداً من امل�سائل ذات ال�صلة
املهربني ،مبا يف ذلك ال�رشوط التي ي�ؤمر
ب�ضمان العودة الآمنة واملنظمة والكرمية للمهاجرين
َّ

املهربني
الف�صل ال�ساد�س -العمليات الإجرائية ذات ال�صلة ب�إعادة املهاجرين َّ
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فيها باالحتجاز رهن الإعادة وحدود مدة االحتجاز و�أهمية �ضمان ال�سبل االنت�صافية الق�ضائية
جتاه االحتجاز (املبادئ التوجيهية )11-6؛ واملمار�سات اجليدة التي ينبغي ا ّتباعها عند اقت�ضاء
الإعادة الق�رسية ،مبا يف ذلك �ضمان اللياقة البدنية ا�ستعداداً لل�سفر والفح�ص الطبي وا�ستخدام
املرافقني والقيود على ا�ستخدام القوة (املبادئ التوجيهية .)20-15
وي�شري املبد�أ التوجيهي رقم � 15إىل �أهمية ال�سعي �إىل �ضمان تعاون العائدين يف جميع
مراحل عملية الإبعاد من �أجل تقليل احلاجة �إىل ا�ستخدام �أي �شكل من �أ�شكال القوة �إىل احلد
يزود باملعلومات
الأدنى .ويقرتح املبد�أ التوجيهي رقم � 15أنه يف حالة احتجاز العائد ،يجب �أن َّ
املقدمة �إىل �سلطات دولة العودة .وينبغي �أن تُتاح لـه
م�سبقا ب�ش�أن ترتيبات الإبعاد واملعلومات
ّ
الفر�صة لال�ستعداد لتلك العودة ،وخا�صة من خالل �إجراء االت�صاالت الالزمة يف البلد امل�ضيف
وبلد العودة على ال�سواء وا�ستعادة مقتنياته ال�شخ�صية ،عند اللزوم ،مما ي�ساعد على عودته
بكرامة.
واملبد�أ التوجيهي  ،19ب�ش�أن و�سائل ال�ضبط ،يت�صل هو الآخر ب�صفة خا�صة مب�س�ألة �ضمان
النظام والكرامة:
عد ردود فعل تتنا�سب بدقة مع
�  -1أ�شكال ال�ضبط الوحيدة املقبولة هي تلك التي تُ ّ
املقاومة الفعلية �أو املتوقعة على نحو معقول من طرف العائد املعني وذلك بهدف �ضبطه.
  -2ال تُ�ستخدم �أ�ساليب ال�ضبط والتدابري الق�رسية التي يُرجح �أن تعرقل اخلطوط
اجلوية� ،سواء جزئيا �أو كليا� ،أو �إرغام العائد على �أو�ضاع ي�صبح فيها عر�ضة لالختناق.
مدربني تدريبا يحدد و�سائل ال�ضبط املمكن
 -3ينبغي �أن يكون �أع�ضاء الفريق املرافق َّ
ا�ستخدامها والظروف التي تُ�ستخدم فيها؛ وينبغي �أن يحاط �أع�ضاء الفريق املرافق
باملخاطر املرتبطة با�ستخدام كل �أ�سلوب باعتبار ذلك جزءاً من تدريبهم اخلا�ص .و�إذا مل
يكن هناك تدريب ،فال �أق ّل من �أن حتدد اللوائح التنظيمية �أو املبادئ التوجيهية و�سائل
ال�ضبط والظروف التي يجوز �أن تُ�ستخدم فيها واملخاطر املرتبطة با�ستخدامها.
  -4ال يُعطى الأ�شخا�ص عقاقري لدى �إبعادهم� ،سوى بناء على قرار طبي يُ َّتخذ فيما
يخ�ص كل حالة على حدة.
(املبادئ التوجيهية الع�رشون ملجل�س �أوروبا ب�ش�أن الإعادة الق�رسية).

املادة  -33حماية الرتتيبات القائمة
لي�س يف هذا الف�صل ما مي�س مبا يلي:
مقدمة �أو متاحة للأ�شخا�ص الذين كانوا
(�أ)	� ِّأي حقوق �أو �سبل انت�صافية ّ
هدفاً ل ِّأي جرمية تتعلق بتهريب املهاجرين مبقت�ضى � ِّأي قانون �آخر؛
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(ب)	� ِّأي التزامات مربمة يف �إطار � ِّأي معاهدة منطبقة� ،سواء �أكانت ثنائية
�أم متعددة الأطراف� ،أو � ِّأي اتفاق تنفيذي �آخر معمول به يحكم ،كلياً �أو جزئياً� ،إعادة
الأ�شخا�ص الذين كانوا هدفاً لتهريب املهاجرين.
التعليق
اختياري
امل�صدر :الفقرة  2من املادة  ،19والفقرة  8من املادة .18
طبق على جميع
يُق�صد بالفقرة الفرعية (�أ) احلفاظ على �إعمال القوانني القائمة التي قد تُ ّ
املهربون .وقد يكون ذلك �رضوريا ،على �سبيل املثال ،عندما يكون
الأ�شخا�ص ،مبن فيهم املهاجرون َّ
هناك �شيء من عدم اليقني ب�ش�أن ما �إذا كان بع�ض القوانني (مثل القانون اجلنائي �أو قوانني
املهربون.
العمل) ميكن تطبيقه على غري املواطنني ،مبن فيهم املهاجرون
َّ
املهربني الذين كانوا �ضحايا لأي جرمية (لي�س جرائم
وعلى �سبيل املثال ،ف�إن املهاجرين
َّ
العنف فقط) يجب �أن ميكّنوا من �إبالغ ال�سلطات ذات ال�صلة عن �أي �إيذاء جنائي ،و�أن يطمئنوا
الحق مرتكبوها .و�إذا مل يكن ذلك ممكنا،
�إىل �أن تلك االدعاءات �ستخ�ضع للتحقيق الواجب و�سيُ َ
املهربون �أهدافاً �سهلة للمجرمني الذين يدركون �أن ب�إمكانهم ا�صطياد
فقد ي�صبح املهاجرون
َّ
املهربني ثم الإفالت ن�سبيا من العقوبة .ويف احلاالت التي ال ت�شمل فيها القوانني
املهاجرين
َّ
املهربني) ،قد حتتاج
املهاجرين
مثل
املواطنني
غري
فيهم
(مبن
أ�شخا�ص
ل
ا
جميع
ل
قب
من
اجلنائية
ُ
َّ
الدول �إىل تو�سيع نطاق تطبيق جرائم القانون اجلنائي القائمة ،وخا�صة تلك املتعلقة بجرائم
املهربني الذين يقعون �ضحية للجرمية.
العنف ،وذلك ل�ضمان توافرها حلماية املهاجرين
َّ
املهربني خيار ال�سعي �إىل تنظيم و�ضعهم من حيث
وكمثال �آخر ،قد يكون لدى املهاجرين
َّ
الهجرة عن طريق برامج الهجرة القائمة (على �سبيل املثال ،الربامج اخلا�صة بجمع �شمل الأُ�رس �أو
التدخل يف عمل قوانني �أخرى من هذا القبيل.
بهجرة العمالة املاهرة) .وال يُق�صد بهذا القانون
ّ
ويُق�صد بالفقرة الفرعية (ب) احلفاظ على عمل �أي اتفاقات قائمة �أو الحقة حتكم عملية
ويج�سد ذلك الفقرة  8من املادة  18من الربوتوكول والتي تن�ص على �أن املادة  18ال
الإعادة.
ّ
تخ ّل بااللتزامات املربمة يف �إطار �أي معاهدة �أخرى واجب تطبيقها� ،أو �أي اتفاق تنفيذي �آخر
املجرم مبوجب
معمول به يحكم ،كلياً �أو جزئياً� ،إعادة الأ�شخا�ص الذين يكونون هدفا لل�سلوك
َّ
الربوتوكول.
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