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ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو،     تنفيذ بروتوكول مكافحة 

      عرب الوطنية  نّظمةاملكّمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل
 عرب الوطنية،  نظّمة إن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية امل 

ــتذكر   ــ ــَندة إليه يف املادة املهام امل  إذ يســــــــــ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   32ســــــــــــ
ــا مبوجــب بروتوكول  )1(عرب الوطنيــة، نظّمــةاجلرميــة امل وإذ يــذّكر الــدول األطراف جبميع التزامــا

ل التفـــاقيـــة األمم املتحـــدة   ــب املهـــاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمـــِّ ريـ مكـــافحـــة 
ــتــذكر مقّرره  )2(الوطنيــة، عرب نظّمــةملكــافحــة اجلرميــة امل ــرين  17، املؤرّخ 4/5وإذ يســــــــــــ تشــــــــــــ

  ،2008األول/أكتوبر 

رـيب   حيـثّ   -1   اـلدول األعضـــــــــــــــاء اليت مل ُتصـــــــــــــــّدق بـعُد على بروتوكول مكـافحـة 
ل التفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة اجلرميـة امل املهـاجرين عن طريق الرب والبحر واجلوّ  عرب   نّظمـة ، املكمـّ

  ضم إليه على أن تنظر يف القيام بذلك؛ أو تن ) 3( ، الوطنية 

ـــــــــري   -2   ـــ ــا للمـــادة يشـــ ريـــب  2إىل أنـــه ينبغي، وفقـ من بروتوكول مكـــافحـــة 
ــان، محاية حقوق املهاجرين املهّربني عند تنفيذ  ــياق منظور حقوق اإلنســــ املهاجرين ويف ســــ

  الربوتوكول؛ 

ـــــائل خمتلفة، يقرّر   -3   من بينها  تعزيز التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي بوســــــــــ
ريب املهاجرين   ــــــاعدة التقنية، ابتغاء التشـــــــــجيع على تنفيذ بروتوكول مكافحة  برامج املســـ

م وفّعال؛    على حنو 

ريــــب  حيــــّث   -4   الــــدول األطراف على أن تقوم، وفقــــًا لربوتوكول مكــــافحــــة 
ــاء، ب ــعيد الوطين  ارامج وأوجه املهاجرين، بتعزيز أو توطيد، حســـــب االقتضـــ لتعاون على الصـــ

ريــب  اليت اإلقليمي والــدويل و  تــدعم اهلجرة النظــاميــة وتردع اهلجرة غري النظــاميــة ابتغــاء منع 
  املهاجرين ومكافحته؛

الدول األطراف على أن تضــــــع أو تعّزز، حســــــب االقتضــــــاء، قوانني  حيّث   -5  
ــليم املطلوبني واملســــــاعدة القانونية   لتعظيم فرص التعاون الدويل، مبا يشــــــمل التعاون على تســــ

  ملتبادلة، وملالحقة مهّريب املهاجرين قضائياً؛ا

 
لد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(     .39574، الرقم 2225، ا
لد املرجع  )2(     .39574، الرقم 2241نفسه، ا
  املرجع نفسه. )3(  



ــخـــاص جرميتـــان   خـــذ يف اعتبـــاره  -6   ألشــــــــــــ ريـــب املهـــاجرين واالجتـــار  أن 
ــمات لكنهما تتطلبان يف معظم احلاالت تدابري   ً يف بعض الســـ ــرتكان أحيا ن قد تشـــ متمايز

  تصد منفصلة على صعيد القوانني والعمليات والسياسات العامة؛

ــانية وتوفري احلماية الكاملة د يؤكّ   -7   ـــــ ـــ احلاجة إىل معاملة املهاجرين معاملة إنســـ
ريب املهاجرين، واضـــــعاً يف احلســـــبان يف هذا الشـــــأن أن الدول  هلم وفقاً لربوتوكول مكافحة 

ــبـة حلمـايـة  16األطراف ُملزمـة، وفقـا للمـادة  ن تتخـذ مجيع التـدابري املنـاســــــــــــ من الربوتوكول 
تعّرضــون للتهريب وفقاً للربوتوكول، وال ســيما احلق يف احلياة واحلق حقوق األشــخاص الذين ي

ــانية أو  ــية أو الالإنســ ــروب املعاملة أو العقوبة القاســ يف عدم التعّرض للتعذيب أو غريه من ضــ
  املهينة؛

ـــري  -8   ـــ ـــرتاتيجيات الشـــــــــاملة ملواجهة   يشـــ ـــ ــأن االســـ ــلفادور بشـــــــ إىل إعالن ســـــــ
ت العاملية:  الذي اعتمده    )4(، اجلنائية وتطورها يف عامل متغري العدالة م منع اجلرمية و نظ  التحد

املتحدة الثاين عشـــــــــر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛ ويدعو الدول األعضـــــــــاء إىل   مؤمتر األمم
اختاذ خطوات فورية لكي ُتدرَج يف االسرتاتيجيات الدولية ملنع اجلرمية تدابري ملنع اجلرائم اليت 

ــائياً ومعاقبتهم،   تنطوي على أعمال عنف ضـــــــــد املهاجرين املهربني ومالحقة مرتكبيها قضـــــــ
جلرمية امل  وال  ؛ نظّمة سيما مىت اقرتن هذا العنف 

لنتائج املنبثقة عن مشاورات اخلرباء احلكوميني اليت جرت خالل   يرّحب   -9 
ت حكومي دويل مفتوح العضــــــــــوية، وفقاً دورته اخلامســــــــــة، ويقّرر إنشــــــــــاء فريق عامل مؤقّ 

 )5(عرب الوطنيـة،  نظّمـة اجلرميـة املاألمم املتحـدة ملكـافحـة من اتفـاقيـة  32من املـادة  3ة للفقر 
من النظام الداخلي للمؤمتر، يرأســـــــــــه أحد أعضـــــــــــاء مكتب املؤمتر،   2من املادة  2والفقرة 

ــاعده على تنفيذ واليته املتعلقة بربوتوكول مكافحة   ـــ ــورة إىل املؤمتر ويســـ لكي يســــــــدي املشــــــ
 ن؛ ريب املهاجري

ريب املهاجرين ودليل  بنشـــــــــــر  ◌ً حييط علما -10   القانون النموذجي ملكافحة 
ـــــــــائـية ملرتكبـيه ريـب املهـاجرين واملالحقـة القضــــــ ـــــــــي على التحقيق يف  ـــــاســــــ   الـتدرـيب األســــــــــ

ملخدرات واجلرمية، ويدعو الدول إىل االستعانة   الصادرين عن مكتب األمم املتحدة املعين 
رمني؛ ذين النّصني لتطوير قدر  ا على التصدي لتهريب ا

ملخدرات واجلرمية يف   ينوّه  -11   جلهود اليت بذهلا مكتب األمم املتحدة املعين 
من أجـل بـناء قـدرات اـلدول من خالل عقـد عـّدة حلقـات عمـل   2010و 2009عـامي 
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ــــــــّجع   ريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، ويشـــ ـــــأن التحقيق يف جرائم  تدريبية إقليمية بشــــــ
 دول على القيام، على سبيل األولوية، بدعم مواصلة حلقات العمل تلك؛ ال

ــّلم  -12   لعمل اجلاري يف إطار اجتماعات أفرقة اخلرباء اليت يســــــتضــــــيفها   يســــ
ق بشـــــــــــــأن التحقيق يف  ملخدرات واجلرمية لوضـــــــــــــع دليل متعمِّ مكتب األمم املتحدة املعين 

ريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها؛   جرائم 

ــر ورقيت    ◌ً حييط علما  - 13   مها مكتب األمم املتحدة املعين اللتني أعدّ ناقشــــة  امل بنشــ
ريـب املهـاجرين عن طريق   ) 6( "تعريف موجز بتهريـب املهـاجرين"  ملخـدرات واجلرميـة بعنوان  و"

ــــوعني؛ ويطـلب إىل   ) 15( اجلو"،  ــأن هـذين املوضــــــــــ الجتمـاعـات اليت عقـدهـا فريق اخلرباء بشــــــــــــ و
ريب املهاجرين عن  من اخل تماعاً لفريق األمانة أن تعقد اج  ـــــــأن  ــــة بشـــ رباء إلعداد ورقة مناقشــــــ

 طريق البحر؛ 

ــا يُالحظ  -14   ــر  أيضـــــــــــــ ــــــ ـــ ئق لألغراض بنشـــ دليــل تعزيز القــدرة على فحص الو
يف اآلوـنة األخرية، وبعقـد اجتمـاع فريق خرباء بشــــــــــــــأن هـذه املســــــــــــــأـلة، يف كـانون  )7(القـانونيـة

  ؛2009األول/ ديسمرب 
أن تنفيذ القوانني والســياســات املتصــلة بتهريب املهاجرين مســألة   يالحظ -15  

ن ترســـــي الدول األطراف عملية تنســـــيق  لضـــــرورة أجهزة متعّددة، ويوصـــــي  ّم  معّقدة و
  بني األجهزة أو تعّززها، حسب مقتضى احلال؛ 

الـــدول األطراف على تعزيز التـــدابري، على النحو املبّني يف البـــاب   حيـــثّ   -16  
ريـب اخلـاص  ريـب املهـاجرين، وذلـك ملنع  ملنع والتعـاون والتـدابري األخرى من بروتوكول 

دة تبادل املعلومات بني الدول األطراف والسلطات ذات الصلة؛   املهاجرين وز

من بروتوكول   13و 12أمهـية قـيام الدول األطراف، طبقـاً للمـادتني  يؤّكد  -17 
ــمان ســــالمة وأمن و ــون فرتة ريب املهاجرين، بضــ ــفر أو اهلوية والتحقق، يف غضــ ئق الســ

ريب   ــــتخدامها ألغراض  ئق اليت يشـــــــتبه يف اســـ زمنية معقولة، من شـــــــرعية وصـــــــالحية الو
 املهاجرين؛ 

ـــع   يهيب   -18   لتنســـــــــــــيق مع الدول األطراف، على وضــــــــــ ألمانة أن تعمل، 
ئق الســـــفر  أدوات ملســـــاعدة الدول األطراف يف مســـــاعيها من أجل تعزيز ســـــالمة وأمن و 

ئق السفر   واهلوية وتشجيع التعاون بني الدول األطراف بغية وضع حد إلساءة استعمال و
 أو اهلوية؛ 
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ملادة  يؤّكد    -19   من بروتوكول مكافحة    11أمهية قيام الدول األطراف، عمال 
اللتزامــات الــدوليــة املتعلقــة حبرّيــة حركــة األشـــــــــــــــخـــاص،   ريــب املهــاجرين، دون إخالل 

ادا إىل روح الربوتوكول وتقاليده، بتعزيز تدابري مراقبة احلدود إىل أقصـــــــى حّد ممكن،  واســـــــتن
ريب املهاجرين؛   بقدر ما  يكون ذلك ضرور ملنع وكشف 

ــــاء قنوات اتصـــــــال مباشـــــــرة بني  يهيب   -20   لدول األطراف أن تنظر يف إنشـــ
ــاء،  وتعزيز التعاون يف  أجهزة مراقبة احلدود واحملافظة على تلك القنوات، حســـــــــب االقتضـــــــ

اة يف  جمـال إنفـاذ القـانون وتـدعيم قـدرة أجهزة إنفـاذ القـانون، واختـاذ التـدابري األخرى املتوخـّ
 حتقيقا هلذه األهداف؛  نظّمة من اتفاقية اجلرمية امل 27املادة 

ــــــطة  يطلب  -21   ــــــة تقريراً عن األنشـــ ــادســـ إىل األمانة أن تقّدم إليه يف دورته الســـــــ
ا على ال ريب املضـطلع  صـعيدين الدويل واإلقليمي من أجل تشـجيع ودعم تنفيذ بروتوكول 

لتنسيق   ؛مع املنظمات اإلقليمية والدوليةاملهاجرين، 

 9، املنشـــــأ مبقتضـــــى الفقرة أن جيري الفريق العامل املفتوح العضـــــوية  يقرّر   -22  
ـــة من أجل تبادل املعلومات عن مج أعاله،  لة أمور  مشــــــاورات خالل دورة املؤمتر الســــــادســـ

ريب املهاجرين؛   منها اخلربات واملمارسات يف جمال تنفيذ بروتوكول مكافحة 

نتظــــام على املســـــــــــــــــائــــل  يطلــــب  -23   إىل األمــــانــــة أن ُتطلع الــــدول األطراف 
 الذكر؛ السالفة

ــائر اجلهات املاحنة إىل تقدمي مســـــــامهات من  يدعو  -24   ــاَء وســـــ الدوَل األعضـــــ
األغراض املبّينــة يف هــذا القرار، وفقــًا للقواعــد واإلجراءات  خــارج امليزانيــة من أجــل حتقيق 

ا يف األمم املتحدة.    املعمول 
 


