
    6/3القرار 
ر        يب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، تنفيذ بروتوكول مكافحة 

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة       عرب الوطنية اجلرمية املنظَّمة املكمِّ
  عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة    نَّ إ  
عرب   ة املنظَّمــة اجلرميــ من اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة    32املــادة    إذ يســـــــــــــــتــذكر  
ـــــئ مبوجبهــا مؤمتر األطراف يف اتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة    )1(الوطنيــة  اجلرميــة  اليت أُنشــــــــــ
ة    املنظَّمة  عرب   اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية من أجل حتســــــــني قدرة الدول األطراف على جما

ـا، مبـ  ــــــــــــتعراض تنفيـذ االتفـاقيـة والربوتوكوالت امللحقـة  ا فيهـا بروتوكول  الوطنيـة وتعزيز واســـ
ل التفــاقيــة األمم املتحــدة   ريــب املهــاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمــِّ مكــافحــة 

  )2(عرب الوطنية،   اجلرمية املنظَّمة   ملكافحة 

  ، 2010تشرين األول/أكتوبر   22املؤرَّخ    3/ 5قراره   وإذ يستذكر أيضاً   
داً    د جمدَّ ريب ا   وإذ يؤكِّ عتباره الصـــك القانوين  أمهية بروتوكول مكافحة  ملهاجرين 

ذا التهريب من ســـلوك، على النحو   ريب املهاجرين وما يتعلق  الدويل الرئيســـي ملكافحة 
  احملدد يف الربوتوكول، 

د   ــدِّ ريـب املهـاجرين    وإذ يشـــــــــــــ على عالقـة التكـامـل اليت تربط بروتوكول مكـافحـة 
اًال يعتمد جزئياً على تنفيذ الدول األطراف  التفاقية، وعلى أنَّ تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً فعّ 

ا القانونية مبوجب االتفاقية،    اللتزاما
مهيــة العمــل الــذي بــذلتــه مؤخراً املبــادرات اإلقليميــة الراميــة إىل مكــافحــة    وإذ يقرُّ   

ريب األشخاص واالجتار   يل الوزاري اإلقليمي الرابع بشأن  ريب املهاجرين، مبا فيها مؤمتر 
ــيــ م   ــــــ ـــ نــدونيســـ يل  ا يف آذار/مــارس  واجلرميــة عرب الوطنيــة املرتبطــة بــذلــك، الــذي ُعقــد يف 

2011،  

ب    ريـــب املهـــاجرين:    وإذ يرحـــِّ ســـــــــــــــتنتـــاجـــات املؤمتر الـــدويل املعنون "مكـــافحـــة 
ــاجرين عن طريق الرب  ريـــب املهـ ــة  ــافحـ ــذ بروتوكول مكـ ــدُّم احملرز يف تنفيـ والتقـ ت  ــّد التحـ

  ، 2012نة املكسيك يف نيسان/أبريل  ُعقد يف مدي والبحر واجلو"، الذي  

ــتذكر   ــأ، يف قراره   وإذ يســـــ ــ ، فريقاً عامًال حكومياً دولياً مؤقتًا 3/ 5أنه كان قد أنشـــ
مفتوح العضـــــــــــــــويـة معنيـاً بتهريـب املهـاجرين، وأنـه ينبغي هلـذا الفريق العـامـل أن يتوىل مجلـة  
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ـــــــــــــات املتعلقــة بتن  ريــب  أمور، منهــا أن ينــاقش اخلربات واملمــارســـ ــذ بروتوكول مكــافحــة  في
  املهاجرين، 
ريب    -1   حيثُّ الدوَل األعضـــاء اليت مل تصـــدِّق بعد على بروتوكول مكافحة 

ــافحـــة   ــدة ملكـ ــاقيـــة األمم املتحـ ل التفـ ــِّ ــاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكمـ ــة  املهـ اجلرميـ
  )3(بذلك؛ عرب الوطنية،أو مل تنضم إليه بعد، على أن تنظر يف القيام   املنظَّمة 

ا ذات الصــلة،    يطلب   -2   إىل الدول األطراف أن تواصــل اســتعراَض تشــريعا
ا اجلنائية؛ وأن ُجتّرِم األفعال اليت يغطيها كلٌّ من  وتعزيَزها عند االقتضـــــاء، مبا فيها تشـــــريعا

ريــب املهــاجرين واتفــاقيــة األمم املتحــدة ملكــافحــة   عرب   اجلرميــة املنظَّمــة بروتوكول مكــافحــة 
ت   )4(طنية الو  ــتصــــــــــدار عقو ــ ـــ عتبارها جرائم جنائية، وذلك بواســــــــــطة عّدة أمور منها اســـ

  مالئمة تتناسب وطبيعة اجلرم وجسامته؛ 
الــدوَل األطراف على اعتمــاد وتنفيــذ التــدابري املالئمــة، مبــا يف   ّ◌◌ُ حيــث   -3  

ز  ذلـك مـا قـد يلزم من تشـــــــــــــــريعـات، من أجـل محـايـة املهـاجرين املهرَّبني من العنف والتميي 
والتعذيب وغري ذلك من صـــــــنوف املعاملة أو العقوبة الوحشـــــــية والالإنســـــــانية واملهينة ومن 
ــاعدة القانونية للمهاجرين   ــول الفعلي إىل العدالة واملسـ ــبل الوصـ حة سـ انتهاك حقوقهم، وإ

  املهرَّبني ممن هم ضحا جرائم عنيفة؛ 

ع  -4   مبواصـــلة تقدمي    الدوَل األطراف على أن تقوم، بناًء على الطلب،   يشـــّجِ
املســــــاعدة التقنية ومبواصــــــلة دعم اجلهود اليت يبذهلا الشــــــركاء الدوليون، مبا يف ذلك مكتب  

ــــــاعدات تقنية ترمي إىل تقوية   ملخدِّرات األمم املتحدة املعين  ـــ واجلرمية، الذين يقدِّمون مســـ
ــة وم ريـــب املهـــاجرين والتحقيق يف هـــذه اجلرميـ ــدرة الـــدول األطراف على جترمي  الحقـــة  قـ

ا  ـــــــــاعدة الدول األطراف على أن تدرج يف تشــــــــــــريعا مرتكبيها، وذلك مثًال عن طريق مســـ
ريب املهاجرين؛    الوطنية األحكاَم املنصوَص عليها يف بروتوكول مكافحة 

ــل    ملخـدِّرات إىل مكتـب األمم املتحـدة املعين   يطلـب   -5   ــــــــــ واجلرميـة أن يواصـــ
لتنســـيق والتعاون مع اجلهات الثنائية مســـاعداته التقنية وجهوده الرامية إىل بن  اء القدرات، 

ــلة، اليت تســـــــــاعد الدول   اليت تقّدم املســـــــــاعدة ومع غريها من املنظمات الدولية ذات الصـــــــ
ريب املهاجرين وتســاعد أيضــاً   األطراف، بناًء على طلبها، على تنفيذ بروتوكول مكافحة 

ريب املهاجرين أو على    الدول، بناًء على طلبها، على التصـــــديق على بروتوكول مكافحة 
  االنضمام إليه؛ 
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ـــــاقاً مع بروتوكول مكافحة   يذّكر  -6   ـــ ، اّتســـ نَّ عليها أن تُِقرَّ الدوَل األطراف 
ــــــخاص، وخباصــــــــــــة النســــــــــــاء  ألشــــــ ريب املهاجرين وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار 

لْني التفـاقيـة األمم املتحـدة ملكـافحـة   وعلى    )5(عرب الوطنيـة،   ة املنظَّمـة اجلرميـ واألطفـال، املكمِّ
ــمات   ـــ ـــ ــاركان يف بعض الســـ ــــــــخاص قد يتشـــــــــ ألشـــ ريب املهاجرين واالجتار  الرغم من أنَّ 

 ً ن تتطلّ أحيا ما جرميتان متمايز ــــــد قانونية وعملياتية وســـــــــياســـــــــاتية  ،  بان إجراءات تصـــ
  منفصلة؛ 

ب   -7   اجرين الذي انعقـد بتقرير اجتمـاع الفريق العـامل املعين بتهريب املهـ   يرّحِ
ــا يف الفرتة من   ر/مــايو إىل    30يف فيين ع الــدوَل    )6(، 2012حزيران/يونيــه    1أ ويشـــــــــــــــجِّ

  األطراف على تنفيذ التوصيات اليت وردت فيه؛ 

ــــاء، جهودها املبذولة    حيثُّ   -8   الدوَل األطراف على أن تكثف، عند االقتضـــ
ــأن التعاون من أجل توف ــعيدين الوطين والدويل بشـــ ص ملوظفي  على الصـــ ــّ ري تدريب متخصـــ

ــــــائية، مثل تدريب املســـــــــؤولني عن مجع   هيئات إنفاذ القوانني والنيابة العامة واهليئات القضـــ
  األدلة من نقاط اعرتاض املهاجرين املهرَّبني؛ 

  الدوَل األطراف على ما يلي:   حيثُّ أيضاً   -9  
ريـــب املهـــ   (أ)    جلزاءات املقّررة على جرميـــة  ــة  اجرين، ال أن تنظر يف التوعيـ

ا بظروف مشـــــــــدِّدة، حىت تكون تلك اجلزاءات رادعاً أحســـــــــن لكلِّ َمْن  ســـــــــيما عند اقرتا
  ُتسوِّل له نفُسه ارتكاب تلك اجلرمية؛ 

ــلة وفقاً للفقرة   (ب)    ـــ  1أن تنظر يف حتديد ظروف مشــــــــدِّدة للجرائم ذات الصـــ
ريب املهاجرين، مبا فيها الظروف 6من املادة  ــددة الواردة يف   من بروتوكول مكافحة  املشــ

ــادة    3الفقرة   ــديـــد    6من املـ ــه التحـ ــاجرين، وعلى وجـ ــب املهـ ريـ ــة  ــافحـ من بروتوكول مكـ
ـــــالمــة املهــاجرين   الظروف اليت تُعرِّض للخطر، أو يُرجَّح أن تُعرِّض للخطر، حيــاة أو ســــــــــ

  تهم معاملًة الإنسانية أو مهينة؛ املعنيني أو اليت تنطوي على معامل 
ريب املهاجرين  أن تكفل، حســـــــب    (ج)    ــاء، عند التحقيق يف جرائم  ــ االقتضـــ

ــبة   ــ ومالحقة مرتكبيها، النظَر يف إجراء حتقيقات مالية متزامنة بغية تـَتَـبُّع العائدات املكتســــــــــ
عتباره جرمية   ريب املهاجرين  ا، وأن تنظر إىل  من خالل هذه اجلرائم وجتميدها ومصادر

  أصلية مرتبطة بغسل األموال؛ 
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ــية    كذلك   حيثُّ   -10   الدوَل األطراف على احرتام حقوق اإلنســـــــــان األســـــــــاســـــــ
للمهاجرين املهرَّبني، بغض النظر عن وضـــــــــعهم كمهاجرين أو جنســـــــــيتهم أو جنســـــــــهم أو 

  عرقهم أو دينهم أو عمرهم، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال؛ 

ـــات  الــدوَل األطراف إىل أن تتبــادل اآلراء واملعلومــات وا   يــدعو  -11   ـــ ملمــارســــــــــ
  ق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني؛ اجليدة بشأن التدابري املتخذة من أجل محاية حقو 

الدوَل األطراف على أن تقوم، حســــــــب االقتضــــــــاء، بتعزيز أمن ما   حيثُّ   -12  
ئق االحتيالية؛  ا على كشف الو ئق هوية وسفر وقدر   تصدره من و

قصــــــــــى قدر ممكن،  الدوَل األطراف على أن تســــــــــت   حيثُّ أيضــــــــــاً   -13   خدم، 
ريب   ــيق من أجل مكافحة  ــاعدة القانونية املتبادلة وغريها من أشـــكال التعاون والتنسـ املسـ
املهاجرين على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ ويشجع الدوَل األطراف على استخدام  

شـــكل املســـاعدة  أســـاســـاً قانونياً للتعاون الدويل، خاصـــة يف    اجلرمية املنظَّمة اتفاقية مكافحة  
ريب املهاجرين؛    القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني من أجل مكافحة 

ــائي   حيـــثُّ   -14   ــاون الثنـ التعـ ــة  ــدوَل األطراف على أن تنظر يف أمهيـ ــذلـــك الـ كـ
اورة، من أجل   واملتعّدد األطراف، مبا يشمل التعاون على الصعيد اإلقليمي ومع البلدان ا

ـــــــرتكة وتبادل املعلومات العملياتية واالســــــــــتخبارية  تعزيز مراقبة احلدود وإ جراء حتقيقات مشـــ
  ووضع برامج تدريبية لصاحل اجلهات الفاعلة ذات الصلة؛ 

ع  -15   الدوَل األطراف على أن تنظر يف إنشــــاء برامج، يف بلدان املنشــــأ   يشــــّجِ
م إىل بلد ان املنشـــأ، يف والعبور واملقصـــد، بشـــأن عودة املهاجرين املهرَّبني، مبا يشـــمل إعاد

ــياً مع  تمع املدين، حســـب االقتضـــاء، متشـ ظّل مســـاعدة املنظمات الدولية ذات الصـــلة وا
  من تقرير الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين؛ 53و 52التوصيات الواردة يف الفقرتني  

ــاً   -16   ع أيضـــ ــّجِ ــتخدام قواعد    يشـــ ت الدوَل األطراف على اســـ العملياتية    البيا
مثل قواعد كلمات املنظمة الدولية للشـــــــــــرطة اجلنائية (اإلنرتبول)، من أجل تبادل    القائمة، 

رتكـاب أيٍّ من اجلرائم  ـــــخـاص اـملدانني  ألشــــــــــ املعلومـات، مبـا يف ذـلك املعلومـات املتعلقـة 
ها،   6املذكورة يف املادة  م إ ريب املهاجرين أو املشـــــتبه يف ارتكا من بروتوكول مكافحة 

ئق املفقودة أو املسروقة، وفقاً للقانون الوطين؛ واملعلومات ا  لو   ملتعلقة 
ع كذلك   -17   الدوَل األطراف على دعم التعاون والتنســـــــــــــيق فيما بني   يشـــــــــــــّجِ

ت الوكاالت، عن طريق النظر مثًال يف إنشــــاء مراكز متعددة الوكاالت، بغرض مجع   ،  البيا
مات من أجل الكشـــف عن عمليات  وإجراء حتليالت اســـرتاتيجية وتكتيكية وتقاســـم املعلو 

  ريب املهاجرين ومنعها وقمعها؛ 



ع  -18   الدوَل األطراف على تبادل املعلومات بشـأن املمارسـات الفضـلى    يشـّجِ
ريب املهاجرين عن طريق البحر، وفقاً  قصـــــــــــــى قدر ممكن ملنع وقمع  بغية تعزيز التعاون 

ريب املهاجرين؛ روتو من ب   7للقانون الدويل للبحار، تنفيذاً للمادة     كول مكافحة 

ــــــــــل الفريق العــامــل املعين بتهريــب املهــاجرين أداء مهــامــه    يقرِّر   -19   أن يواصــــــ
  ؛ 2010تشرين األول/أكتوبر   22املؤرَّخ   3/ 5املنصوص عليها يف قرار املؤمتر  

أن يعقد الفريق العامل املذكور اجتماعاً واحداً على األقل بني   يقرِّر أيضاً   -20  
ن الدورتني   ــية الفريق العامل  ــدد بتوصــ ــابعة، وحييط علماً يف هذا الصــ قبل دورة املؤمتر الســ

لتقنيات االستقصائية اخلاصة وعلى   يرّكز االجتماع القادم على املمارسات اجليدة املتعلقة 
  إنشاء مراكز متعددة الوكاالت؛ 

ه،  إىل األمانة أن تواصـــــــل مســـــــاعدة الفريق العامل على أداء مهام  يطلب   -21  
  وأن تقدِّم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار إىل املؤمتر يف دورته السابعة؛ 

ــائر اجلهات املاحنة إىل توفري موارد خارجة عن    يدعو  -22   الدول األعضــــاء وســ
ا.    امليزانية من أجل تلك األغراض وفقاً لقواعد األمم املتحدة وإجراءا

 


