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 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين

 2021 أكتوبر / تشرين األول   15و   14فيينا،  

 *من جدول األعمال المؤقت   3البند  
 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية  

 في قضايا تهريب المهاجرين 

  

   

 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية في قضايا تهريب المهاجرين  

 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة   
 

 مقدمة  - أول  

أعدت األمانة ورقة المعلومات األســاســذة لتي لتذمــير مناقشــات الاري  العام  المعن  لتهرير المهاجرين ف    - 1
. وتعرض الورقـة ممموعـة من الممــــــــــــــاـل  الت  قـد توا الاري  العـامـ  تـناولهـا أ ـنا  مـداو ـت ،  مـا ت ـد   الـثامن اجتمـاعـ  

  من شـــــأنها أك تترا أ را يامالذا عله المهوا المبتولة  معلومات أســـــاســـــذة واقترافات عملذة إلذما ات  اتجرا ات الت 
لمحة عامة عن الورقة أاضــــا ت د  و  . تعزيز قدرة الدول عله المالف ة ال ضــــالذة ف  قضــــااا تهرير المهاجرين من أج   

ــذة  تاا ذة األمم المتحدة لمكافحة المريمة المنامة عبر الوونذة وبروتو ول مكافحة تهرير ال  مهاجرين  األفكا  الرلذمــــــ
عن وري  البر والبحر والمو المكم  لها. وتورا لتي الورقة أاضـا مراج  وموارا وأاوات معينة قد توا الدول اسـتتدامها  

 التصدي لحا ت تهرير المهاجرين. ذات الصلة من أج   تدالير ال بغرض تطوير 

 
 

 مسائل للمناقشة  - ثانيا  
 الممال  التالذة لدى التحضير لمداو ت الاري  العام :لع  الوفوا توا أك تنار ف  راوا اولها عله  - 2

خرى مــــدر  ف  التعريو الوون  لتهريــــر  األ مــــاااــــة ال مناعــــة ال لــــ  ماهو  المناعــــة المــــالذــــة أو  )أ(  
 أشكال الملوا األخرى ذات الصلة جرالم جنالذة؟  تعتبر   المهاجرين؟ ل  

يله أي مدى سـالمت ا تااقات الثنالذة والمتعداة األورا  ف  تالف  الثغرات ف  الو اة ال ضـالذة   )ب(  
 قضااا تهرير المهاجرين، و  سذما عن وري  البحر؟  عله 

المالف ة ال ضـــــالذة  يوار  ما ل  الارو  المشـــــداة والمتااة الت  تنبغ  اعتبارلا ذات يـــــلة ف    ) (  

__________ 
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 مهاجرين بما تتماشه م  لروتو ول تهرير المهاجرين؟ الاعالة ف  قضااا تهرير ال 

ــاعـد التـعاوك اـلدول  واتقلذم  لين اـلدول ف  التغـلر عله الحواجز الت  تحول  )ا(   يله أي ـمدى امـــــــــــ
 اوك ت دام منام  تهرير المهاجرين الكبار يله العدالة؟ 

ــتويين اتق التدالير المتتتة ما ل  التدالير، بما ف  ذلك   ( ه )   لذم  والدول ، الت  تعتبر فعالة  عله الممـــ
ــالذا، بالنار يله   ــااا تهرير المهاجرين ومالف تها قضــــــ ف  زيااة قدرة ممارســــــــ  العدالة المنالذة عله التح ي  ف  قضــــــ

 الدتنامذات المتغيرة للمريمة؟ 

 يله أي مدى تمن  الدول بشك  فعال الاماا التي تذمر تهرير المهاجرين و/أو تالف   قضالذا؟  )و(  

المتتصة سلطات ينااذ ال انوك والملطات ال ضالذة دى  كذو تمهر الدول عله ضماك أك تكوك ل  ز( )  
 ارااة  املة بالتطورات التكنولوجذة بغرض تعزيز التح ي  والمالف ة ال ضالذة ف  قضااا تهرير المهاجرين؟ 

 تهرير المهاجرين؟ عملذات المتعل  ب المال   نشاط كذو تعزز الدول تحقذ اتها  ستهدا  ال  )ح(  

بين، و  ســـــــذما من ا نتهاكات والتماوزات ف    )ط(   كذو تعط  الدول األولوية لحمااة المهاجرين المهرَّ
 ، بما تتماشه م  التزامات ف وق اتنماك؟ مشداة للع وبة سذاق تهرير المهاجرين ف  ظرو   

تاكذك عملذات وشــــــــــبكات تهرير  ما لو الدور التي تلعب  الشــــــــــهوا ونالمتعاونوك م  العدالةن ف    )ي(  
 المهاجرين؟ 

ما ل  الدروس الممــــــــتاااة عله الممــــــــتويين الدول  واتقلذم  إلذما تتعل  بععارة المدعين العامين   )ا(  
 تاكذك شبكات تهرير المهاجرين؟   ممال  تعزيز التعاوك ف      من أج يله اول أجنبذة 

 
 

 كيفية معالجتها  لمحة عامة عن المسائل المطروحة وإرشادات بشأن  - ثالثا  
 كيفية تعزيز القدرة على المالحقة القضائية في قضايا تهريب المهاجرين  - ألف 

 تعزيز التنفيذ الفعال لإلطار القانوني الدولي  

ــالر  بيرة ف  األرواح، ي  أك  - 3  تعر  نمـــــــــــر الحا ت الت  رغم أك تهرير المهاجرين جريمة تمـــــــــــبر خمـــــــــ
تتمـم بالتدن  ف  جمذ  أنحا  العالم. وناارا ما أاى العدا المحدوا من التحقذ ات الت  أجريت  بشـأنها   ة قضـالذ  ات مالف  

أسـا     الموجواوك ف   التحقذ ات الوسـطا  ا نتهازيوك   عبر الو اات ال ضـالذة يله ياانة المتهمين، وغالبا ما خضـ  لهتي 
ر الشــــــبكات اتجرامذة الت  ت   ورا  المريمة المنامة ذات الصــــــلة. وعله الرغم من قل  تعطي  و/أو   للوغ الهر ، اوك 

ــدتـــد من الت ـــد  الكبير الـــتي أفرز  ــاا  ُنُام ي العـ ــالم منـــت اعتمـ ــا  العـ ــالذـــة ف  جمذ  أنحـ ــدالـــة المنـ لروتو ول تهريـــر  العـ
ف  لنا  قضـــــــــــااا قوية    شـــــــــــالعة وجوا تحداات عن ف   ثير من األفذاك  بلغوك المهاجرين،   تزال المدعوك العاموك ت 

 الرلذميين. مرتكب  لتي المرالم ال ضالذة ل مالف ة ال امكن أك تؤاي يله النماح ف   

ن أك تكوك المالف ـة ال ضــــــــــــــالـذة ف   جريمـة عبر وونـذة بحكم تعرياهـا،   امك تهرـير المهـاجرين  وـباعتـبار  - 4
المـلطات المتتصـة ف  الدول المعنذة فهم مشـترا لتعرياها والعنايـر المكونة لها،   اكوك لدى  فعالة ي  عندما  ا ل قضـااا 

 لعم . الدول  المتاح ل وار  ات بشك  مشترا عبر الحدوا ضمن   لتي الملطات  تعم  عندما و 

تهرير المهاجرين بأن  نتدلير الدخول غير المشــــــــروا لشــــــــت  ما وُيعرَّ  تهرير المهاجرين ف  لروتو ول  - 5
يله اولة ور  لذس ذلك الشـــــــــت  من رعااالا أو من المقذمين الدالمين فيها، وذلك من أج  الحصـــــــــول، بصـــــــــورة 

 (. 3مباشرة أو غير مباشرة، عله مناعة مالذة أو مناعة ماااة أخرىن )المااة 

ــلوا المتعل -6 من البروتو ول،   6المااة من  1الا رة    لهتا التهرير مبين ف  وعالوة عله ذلك، فعك المــــــ
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الت  تلز  الدول لتمريم يعداا و ال  ســــــــــار أو لوية مزورة أو تدلير الحصــــــــــول عليها أو توفيرلا أو فذازتها، يذا 
ــلوا بغرض  ــهي  ارتكر لتا المــ ارتكاب األفعال ، ف  فالة   و تهرير المهاجرين.  ما تتعين عله الدول أك ت تمــ

ذس مواونا أو مقذما االما ف  الدولة المعنذة،  ل تمكين شــــــــــــــت لتمريم المرالم المتعل ة لهتي الو ال ، من خالل 
الالزمة ف  لتا الصـــدا، من أج  الحصـــول، بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة،  من الب ا  فيها اوك ت يد بالشـــروط
 عله مناعة مالذة أو ماااة أخرى.

م التهريـــر  وي ــد  هذكــ  أفكــا  التمريم عنصـــــــــــــر نالمناعــة المــالذــة أو المــاااــة األخرىن لذس ف   ف  جرال  - 7
 األساسذة، ولكن أاضا ف  المرالم ذات الصلة المتعل ة بالو ال  وتذمير اتقامة. 

وف   ثير من األفـذاك، اتوض المـهاجروك المهرَّبوك رفالت محاوـفة ـبالمـتاور، ـقد تكوك أكثر خطورة، أو   - 8
من لروتو ول    6من المااة   3ا رة  فته مميتة، بمبر ا نتهاكات والتماوزات الت  ترتكبها المهربوك ضدلم. وبموجر ال 

المرالم المت ورة أعالي أي تصــرفات تعرض  بشــأك لع وبة ل ارو  مشــداة تعتبر   أك ب مكلاة الدول  ف تهرير المهاجرين، 
ــانذة أو مهينة   بين أو تتضـــــعهم لمعاملة   ينمـــ للتطر، أو ُترجَّح أك تعر ِّض للتطر، فذاة أو ســـــالمة المهاجرين المهرَّ

 بما ف  ذلك لغرض استغاللهم.  ألغراض متتلاة، 

ــم  الارو    - 9 ــداة للع وبة وتشــــ ــااا تهرير المهاجرين ممموعة متنوعة من   المشــــ ــرفات ف  قضــــ الت  قد  التصــــ
التشـــــري  المحل  ف  و اة قضـــــالذة معينة، امكن يجرا  مزيد من التح ي  ف   ب  رلنا . و 6تتماوز تلك المدرجة ف  المااة 

قـضالذا باعتبارلا جرالم مناـصلة، عله ـسبي  المثال، عندما   المـمؤولين عنها ومالف ة  المـشداة للع وبة األخرى   الارو  
ترقه معــاملــة المهــاجرين بعن  يله فــد ا عتــدا  اتجرام ، أو عنــدمــا ترقه اســـــــــــــتغالل المهــاجرين المهربين يله فــد  

 ا تمار باألشتاص. 

ــك  فرا عله نحو متزاتد و  ، ناتت الدول قد  و  - 10 ــريعذة و جرالذة، و بشـــــ لتنقذح    قامت ي وجماع ، ييـــــــالفات تشـــــ
د المالف ة مواجهة تع       من أج لنا  ال درات، وعززت التعاوك لين المــــــــلطات   لهد  المواا التدريبذة وبتل جهوا أخرى  

 ال ضالذة ف  لتي المرالم وغيرلا من المرالم المرتكبة ف  سذاق فر ات الهمرة. 

من ا تااق العالم  من أج  الهمرة اآلمنة والمنامة والناامذة )ا تااق وعله الصــــــــعيد الدول ، تتـضـــــــ  -11
ــرين، الهد   ــمن ألداف  الثال ة والعشـــــ لتعزيز التدالير عبر الوونذة لمكافحة تهرير   المتعل   9العالم (، من ضـــــ

عليهــا الــدول الهــد  من خالل ممموعــة من اتجرا ات المويــــــــــــــه لهــا، الت  واف ــت لــتا   المهــاجرين. وياعــَّ 
والتح ي  م    تهرير المهاجرينمن أج  من  والتعاوك الدول   التصـدي األعضـا ، والت  تهد  يله تعزيز تدالير

وضـــــــــ  فد تفالت شـــــــــبكات التهرير من الع اب، و له فمااة ف وق  لهد  وم اضـــــــــاتهم ومعاقبتهم  ال المين ب 
بين.  اتنماك للمهاجرين المهرَّ

ــم  اتجرا ات الم  - 12 ــة الت  وتشـــ ــتبينت لموســـ ــم  تهرير المهاجرين عله وول اورة الهمرة، ب من   اســـ ــب  تشـــ مـــ
التعاوك م  أيـــــحاب المصـــــلحة المعنيين، ووضـــــ  تدالير لتعزيز التعاوك ف  مالف ة تهرير المهاجرين قضـــــالذا، بما 

باال المعلومات  ، واســــــــتتدا  رلذات عبر وونذة و قلذمذة و نالذة لت مشــــــــداة للع وبة ف  ظرو   التهرير   ل أشــــــــكا   اشــــــــم  
العم  والمعامالت المالذة لشــبكات التهرير، ومواون الضــع  الت   أســالير وا ســتتبارات المهمة عن اروب التهرير و 

 تواجهها المهاجروك المهرَّبوك وغيرلا من البذانات لتاكذك شبكات التهرير وتعزيز تدالير التصدي المشتر ة.  

ــا   - 13 لروتو و ت  وضـــــ   ا تااق العالم  بالتعاوك من أج     ف  يوار وعالوة عله ذلك، التزمت الدول األعضـــ
بين ومماعدتهم   تحدتد لوية المنمان  ومراعذة لألواال عله وول اروب الهمرة بغذة   مناور مراعذة لل  المهاجرين المهرَّ

بين قد  لمهاجرين، م  ات عله النحو المناســـــــــر، والتمييز لين ا تمار باألشـــــــــتاص وتهرير ا  قرار بأك المهاجرين المهرَّ
ــوك لمرالم التهرير ف  ظرو    ــحااا لالتمار باألشــــتاص أو تتعرضــ ــبحوك ضــ اة للع وبة اصــ ــد ِّ ، مما تتطلر تعزيز  مشــ

 فماتتهم ومماعدتهم. 
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انوك  وف  ســـــذاق لتي الممموعة الماصـــــلة من األفكا ، من األلمذة بمكاك أك تمـــــن الدول وتطب  أفكا  ال   - 14
 تباال المنال  واتجرا ات اتاارية الت  تتماشـه م  اتوار المعذاري والمـذاسـات  الدول  المتا  علذ ، مما تتذح تذمـير 

ــالـذة فـعاـلة بغرض مـكافـحة  ــترـ ة تؤاي يله مالفـ ات قضـــــــــــ المعلوـمات والتبرات والموارا، وـ تـلك يجرا  تحقذـ ات مشـــــــــــ
 هاجرين. األنشطة المميتة الت  تنطوي عليها تهرير الم 

 
 تهريب المهاجرين في بلدان المنشأ والعبور نعمتعزيز جهود   

نتشــــــــــــــر عله وول الغـالبـذة العامه من اروب الهمرة، جريمـة احر هـا تي ت امـث  تهرير المهـاجرين، الـ  -15
اعتمـد   ولو األمر اـلتي خـدمـات التهرـير، اطلبوك  تتن  بعـدا األشــــــــــــــتـاص الـ فـدو ـ ، ويتعل  يله فـد  بير  الطـلر
ــاـســــ   لدال  ناامذة للمـــــار. ويتمث  مطلر األفراا  عد  وجوالهمرة، يله جانر  ا يلهعله اافعهم لدوري  ف     األســـ

نحو بعيدة المنال، فالطلر تتم  تصـــــبح  عندما أو ناام  وممـــــت  عله نحو الهمرة   تتعترالهمرة، ولكن عندما 
 ( 1) خدمات تهرير المهاجرين.

ممارســات ،  ل وغالبا ما تزالر تهرير المهاجرين عندما اكوك لناا نوا من التمــامح ا جتماع  مع  أو قبول  - 16
معالمة     من أج الممارســات الرشــيدة من مما امع  مالف ة المناة قضــالذا أمرا يــعبا ف  بعو الو اات ال ضــالذة. و 

ــر المعرفة بالمتاور ال  ــلة ا نتراط ف  جهوا نشـــــــ ــواغ  ذات الصـــــــ من  مرتبطة بالتهرير وا  ت  اتجرامذة، الت  الشـــــــ
ف    ة بشــــأن  قضــــالذ   تكوك لناا مالف ة مــــ ف ، عله الرغم من الت لي  من شــــأن  ف  بعو المــــذاقات المحلذة، المؤ د أن  

 مرفلة ما، يذا ما اكتش  عله وول اروب الهمرة عبر الوونذة. 

ور الوقت بمـــــــــبر ظرو  متتلاة، ي  أك معاق  وعله الرغم من يمكانذة تغير اروب تهرير المهاجرين بمر  - 17
وُتعتبر لتي المعاق  بمثابة   ( 2) . تب ه اوك تغيير ، غالبا ما  ها وعرـضــــ عله خدمات التهرير تلت   الطلر    فيث التهرير، 

. وغالبا ما ت   معاق   ة لمار الالف  مراف  ا المار وُتتتت الترتيبات ل متتلاة من اروب  لت   اروب  ت   مم  فيث للت أماكن 
أاضــــــــا ف  للدات نالذة فيث ترتب  جز   بير      كبيرة، عله الرغم من أنها قد ت ال مدك ال عوايــــــــم أو  ال التهرير لتي ف   

من ا دموك التدمات لم  من النشــــــــاط ا قتصــــــــااي لتهرير المهاجرين. وف  مث  لتي المعاق ، لذس المهربوك وفدلم  
خدمات  ات  أو  و اله  عله ســبي  المثال،  ، تتن تتمــموك بالمرأة تبذ  المــكاك المحليوك ال ف د  للمهاجرين ويمــتايدوك منهم. 

ا تصــــــا ت وقد ا و  المقذموك لتأجير غر  أو شــــــ   أو منازل للمهاجرين. وقد تضــــــم المعاق  المحكمة التناذم عدة 
لك أيـــــحاب ال وارب  مئات من األشـــــتاص التتن اعملوك  مهربين ومذمـــــرين عله أســـــاس مؤقت وانتهازي، بما ف  ذ 

 الشافنات.  و أماكن اتقامة ومراكز الهات  وسال   و وأيحاب المطاعم والم ال  ومدتر  ها وأو م 

مــب  العذا الممــتدامة ف  للداك المنشــأ والعبور يله يبعاا  تتعل  ب تؤاي الترويج لتذارات   ضــافة يله ذلك، و  - 18
اتجرامذة، مما امع  عداا متنامذا من األشتاص تنترووك ف  أنشطة  ال وى العاملة المتافة من العم  ف  المنامات 

 قانونذة لد  من ا عتماا عله ممارسات التهرير من أج   مر ل مة العذا. 

ــاااة ال  - 19 ــعب وتؤاي الارو  ا جتماعذة وا قتصــــ ة، ف  أوقات األزمات عله وج  التصــــــوص، يله زيااة  صــــ
المريمة   لين لرا ين ك التتن ت طعت لهم المب  أو العالروك، مما تل   لهم تااقم ضع  األشتاص، بمن فيهم المهاجرو 

ــأ والعبور ف  خل  ليئة  ــالم تعزيز التنمذة ف  للداك المنشــ للمــــكاك المحليين تضــــمن لهم، من لين  اتذة ؤ م المنامة. ويمــ
ا المبتولة تاما  المهاجرين  تدعم المهو  ما أن   ممــــارات الهمرة الناامذة، يله بشــــك  أفضــــ   الويــــول أمور أخرى،  

المنـمان  عند للمناور النهج المراعذة   النار ف  العالرين ف  ا قتـصاا ال انون . وينبغ  ألـيحاب المـصلحة المعنيين 
 وض  استراتذمذات مكافحة المريمة. 

__________ 

 . تهرير المهاجرينعن  لالممريد األمم المتحدة  ( 1)  
 . نام  لمرج ا ( 2)  
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األفذاك تتصــــذ  لبلداك الم صــــد، الت  تمــــتطذ  ف   ثير من بالنمــــبة المهوا، من المهم  لتل لتي   ى د ول  - 20
ــار ــة ف  فوارات لــاافــة م  للــداك العبور والم صــــــــــــــد، لهــد  تر يز التــدخالت عله  الموارا المــالذــة والمــاااــة، المشــــــــــــ

 ا فتذاجات المحداة لمذاقاتها ا جتماعذة وا قتصاااة. 
 

 تهريب المهاجرين وقائع علىالولية القضائية  سريان تأكيد  

ــالذة بمــــلطة الدولة ف  التصــــر  بشــــك  قانون ، من خالل   -21 اتجرا ات اتتاذ تتعل  ماهو  الو اة ال ضــ
ــالذة، ف  ظر  معين. ولناا العدتد من المبااح الت  تحكم  ــريعذة أو التنايتاة أو ال ضــ ــرياكالتشــ الو اة  تأكيد ســ

معينة ا ســت الل المــذااي لتلك الدولة وألنامتها  ف  اولة عله نحو معين تطبي  لتي المبااح   ممــدال ضــالذة، وي 
 تماي اآلخرين.

تهرير المهاجرين تحداا  بيرا من قضـــــااا قضـــــذة   علهالو اة ال ضـــــالذة  تأكيد ســـــرياكويمكن أك امث   -22
 محدوااة  مـــــــــببهات الثغرات الت    ف  ظ عا  امد لين تدا  ظالرة يجرامذة عبر وونذة بطبذعتها تزالر  اِّ ألي مدَّ 

 تعاوك الدول .ال

ـــه  االـما تحـدـتد مـكاك عبور الحـدوا البحرـية وـبالـتال  تحـدـتد مـكاك ارتـكاب جريـمة  - 23 من جرالم ولذس من المـــــــــــ
تهرير المهاجرين عله وج  التحدتد.  ما تتتل  ال وانين المطب ة من فدوا بحرية يله أخرى؛ إلبعو ال وانين تمــــــــمح 

ــار ف  المذاي اتقلذمذة اوك يذك محدا، ل  ــة ينما تنار قوانين أخرى يله ال بالمــ عله أنها فالة لمرة غير  حالة المعروضــ
 ( 3) ناامذة بممرا أك تطأ قدما المهاجر غير الناام  الذابمة. 

مالف ة مرتكب       من أج الو اة ال ضالذة  تأكيد سرياك   من اتاا ذة المريمة المنامة ممألة   15وتتناول المااة  - 24
 المنامة عبر الوونذة قضالذا ومعاقبتهم. جمذ  أشكال المريمة 

عله أن  تتعين عله    اولة ور  أك تمارس و تتها ال ضــالذة عله المرالم    15من المااة   1وتن  الا رة  - 25
 الم ررة بم تضه لتي ا تاا ذة عندما ُترتكر: 

 ف  يقلذم تلك الدولة الطر  )مبدأ اتقلذمذة(؛   )أ(  

عله متن ســــــــاينة ترف  علم تلك الدولة الطر  أو والرة ممــــــــملة بموجر   عندما ُترتكر المر  أو   )ب(  
 قوانين تلك الدولة )مبدأ العلم(. 

ــافة يله ذلك، وبموجر الا رة   - 26 ، عندما اكوك المان  المزعو  موجواا ف  يقلذمها و  15من المااة   3وباتضــــــ
(، امر أك تكوك تلك 16من المااة   10ا رة ت و  لتمـــــــلذم ذلك الشـــــــت  بحمة وفيدة ل   ون  أفد رعااالا )انار ال 

 رتكر خار  يقلذمها: تُ ، فته عندما المرالم التالذة الدولة الطر  قاارة عله ممارسة و تتها ال ضالذة عله ارتكاب 

ــوص عليها ف  المواا  )أ(   ــل  فيها جماعة   23و   8و   6و   5المرالم المنصـــــــــ من ا تاا ذة، عندما تضـــــــــ
 يجرامذة منامة؛ 

ة التطيرة الت  تضـــــــل  فيها جماعة يجرامذة منامة، شـــــــريطة أك اكوك المر  التي ُتلتمس  المريم  )ب(  
ــلذم  ــأن  التمـــ ــعا للع اب جرما بشـــ ــه ال انوك الداخل  لك  من الدولة الطر  الطالبة والدولة الطر  متلقذة  خاضـــ بم تضـــ

 الطلر؛ 

 تكوك الدول أورافا فيها. وف ا للبروتو و ت المكملة لالتاا ذة الت   فعال الممرمة األ  ) (  

__________ 

  (3 ) H.A.C. Priyantha, “The impact of post-war situation on human smuggling from Sri Lanka to Australia”, 

Master’s thesis, General Sir John Kotelawala Defence University, Sri Lanka, 2016 . 
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ــالذة الت    15وتعدا المااة  - 27 الدول األورا    ربما توا عداا من األســــــــس األخرى لتأكيد ســــــــرياك الو اة ال ضــــــ
 عندما:  ول  النار فيها، 

توجد  ام المنمذة د ( أو ضد شت  ع 15)أ( من المااة   2ترتكر المر  ضد أفد مواونيها )الا رة  )أ(  
)ما امـــمه   وقد امتد ذلك أاضـــا يله المريمة المرتكبة ضـــد الرعااا ف  التار   . ف  يقلذمها  أو الدالم مكاك يقامت  المعتاا 

   ( 4) نمبدأ الشتصذة الملبذةن(؛ 

)ب( من   2ترتكر المر  أفد مواونيها أو شــــــــــــت  توجد مكاك يقامت  المعتاا ف  يقلذمها )الا رة  )ب(  
 ( 5) ( )ما اممه نمبدأ الشتصذة الااعلةن(؛ 15المااة 

تتعل  المر  بأنشطة ت و  لها، خار  يقلذمها، جماعة يجرامذة منامة لهد  ارتكاب جريمة خطيرة   ) (  
   ( 6) ( )ما اممه نمبدأ الحمااةن(؛ 15من المااة ‘  1’   ) (   2ااخ  يقلذمها )الا رة الارعذة  

ــ  عالدات المريمة ف    )ا(   ــ  األموال خار  يقلذمها لهد  غمـــــــ ــار ة ف  غمـــــــ تتمث  المر  ف  المشـــــــ
 (؛ 15من المااة   ‘ 2’ ) (   2قلذمها )الا رة الارعذة ي 

 (. 15المااة من   4الا رة وجوا المان  المزعو  ف  يقلذمها وعد   ذا  الدولة الطر  لتملذم  )  ( ه )  

ســـــــرياك الو اة ال ضـــــــالذة عله قضـــــــذة من قضـــــــااا تهرير مهاجرين ف  وذات  واجر مالف ة تأكيد ويحم   - 28
و اة قضــالذة وفدلا أك تكوك فعالة  ل  امكن قضــالذا. و ما لو مت ور بمزيد من التاصــي  أاناي،     لتي المريمة  مرتكر 

ف  المــــــع  يله تاكذك ظالرة تهرير المهاجرين المتشــــــابكة. وف  لتا الصــــــدا، تزيد التعاوك لين ســــــلطات الدول عله 
 بصورة شاملة.  المريمة   لتي  وول اروب الهمرة من افتمال معالمة جمذ  جوانر 

ـــذاق، غـالـبا ـما  عبر ويمري جز   بير من عملـذة تهرـير المـهاجرين  - 29 الـعالم عن وري  البحر. وف  لـتا المـــــــــــ
الو اة ال ضــالذة عله ال ضــااا الت  تحدر خار  المذاي اتقلذمذة   تأكيد ســرياك ل  المتعل ة تع يدات ال امــتايد الممرموك من 

التال  تتضـــــــــــــ  قدرة الدولة عله مكافحة جريمة تهرير المهاجرين عن وري   للدول، و  ســـــــــــــذما ف  أعال  البحار. وب 
البحر  تاا ذة األمم المتحدة ل انوك البحار، الت  تتضـــمن ما اعر  بال انوك الدول  للبحار. ويكم  لتا األخير اتوار  

ــذـما إلذمـ  ا تتعل  ـبالـتدالير العملـذة الت  اـلدول  اـلتي توفري اتـاا ـذة المريـمة المناـمة وبروتو ول تهرـير المـهاجرين،   ســـــــــــ
 لمريمة. هتي ا تتعين اتتاذلا للتصدي ل 

ــير التعاوك لين الدول ف  مكافحة تهرير المهاجرين، توفر اتاا ذة المريمة المنامة وبروتو ول تهرير   - 30 ولتذمــ
 والمدعين العامين. بارية ا ستت نام ال تعاوك لين سلطات ينااذ ال انوك و ال المهاجرين يوارا مناسبا امكن من خالل  يقامة  

 

 بما يتوافق مع التعريف الدولي  لمرتكبي هذه الجريمة ضمان المالحقة القضائية  

تهـد  اتوـار ال ـانون  اـلدول  اـلتي توفري اتاـا ـذة المريمـة المنامـة وبروتو ول تهرـير المهـاجرين ف  الم ـا    - 31
ــير غير ال انون  للهمرة غير الناامذة، عندما اكوك الداف   ــدي المماع  لعملذة التذمــــــ األول يله اعم الدول ف  التصــــــ

 ة ماااة أخرى. مناعة مالذة أو مناع   يله الحصول عله ورا  ذلك لو المع   

العـداـلة المـنالـذة الوونـذة لـلدول  ُنُام وم  ذـلك،   ُتتطرق االمـا يله قضـــــــــــــاـاا تهرـير المهـاجرين ف  متتل   - 32
األورا  ف  لروتو ول تهرير المهاجرين. وف  بعو الحا ت،   تتضــمن جريمة التهرير الوونذة األســاســذة المــع  

__________ 

بالمتدرات والمريمة، الدلي  التشــــــــــــــريع  لتنايت اتاا ذة األمم المتحدة لمكافحة المريمة المنامـة   المعن المتحدة  األمم مكتر ( 4)  
 )أ(.  266(، الا رة 2017عبر الوونذة )فيينا، 

 )ب(.   266، الا رة نام  المرج   ( 5)  
 (.   )   266، الا رة   نام المرج   ( 6)  
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بمثابة عنصــر ف    ماااة أخرى  عنصــر أســاســ ، ولكنها تعتبر لتا المكوك  الحصــول عله مناعة مالذة أو مناعة يله  
مشــــدا للع وبة عله جريمة تمــــهي  الدخول غير المشــــروا ألغراض ييــــدار األفكا . وف  مث  لتي الحا ت، تصــــ   

 المريمة األساسذة سلو ا   ا   ضمن نطاق البروتو ول. 

قضــــــااا تمريم  ماتاح لو  ة مالذة أو مناعة ماااة أخرى  الحصــــــول عله مناع  يله عنصــــــر المــــــع   ف وبالتال ،  - 33
ــالذة تهرير المهاجرين  ــأنها عله نحو فعال  والمالف ة ال ضــ ــير  بشــ ، بما تتماشــــه م  لروتو ول تهرير المهاجرين. ويشــ

لال منازا يله أك لتا   ( 7) يـــد يـــالغ  الن ، ا   م التامـــير المحكم ألفكا  البروتو ول، بما ف  ذلك ما لو ممـــتمد من 
ــبو التمريم   ا  ــرة أو المنامات غير الحكومذة أو المماعات   صــــــــ ــتهدا  األفراا أو الكذانات، مث  أفراا األســــــــ يله اســــــــ

ما  ن المهاجرين من الب ا  ف  للد الدتنذة، الت  قد تذمـــــر بشـــــك  مباشـــــر أو غير مباشـــــر الدخول غير ال انون  أو تمك ِّ 
 مر. الك تح ي  ألسباب أخرى غير 

لتهرير المهاجرين. فهتا المــــــــلوا ف  فد   إلذما تتصــــــــ   المتعل ة بالو ال  المرالم وينطب  ناس المنط  عله  - 34
جريمة بموجر لروتو ول تهرير المهاجرين. وف  مث  لتي الحا ت، امر أك تكوك لناا نذة  شــــــك  ذات  لذس  اإلذا لذ 

تهرير المهاجرين أو اتقامة  من  تمكين ال تتمث  ف   ض  للحصـول عله مناعة مالذة أو مناعة ماااة أخرى وقصـد أو غر 
غير الناامذة ف  للد ما. ويوفر لتا الشرط فمااة يضاإلذة ضد المالف ة ال ضالذة لالجئين والمهاجرين التتن اشار وك  

 . ة عبورلم الحدواي غير الناامذ عملذة بشك  ممت   ف   
 

 كبار المهربين ومالحقتهم قضائيا  استبانة تركيز العمليات على  

ــارـ ة  بعو   تزال  - 35 جواـنر عملـذات تهرـير المـهاجرين، مـث  الهذـك  والحمم والتنـ   والمـهات الـااعـلة المشـــــــــــ
العم ، يــــعبة التويــــذو. وتتتل  المماعات اتجرامذة الضــــالعة ف  تهرير المهاجرين ف  هذكلها، وتتنوا   أســــالير و 

 بيرة عبر وونذة، فمــــــــــر اروب الهمرة الت  امــــــــــلكها المهاجروك والمهربوك  من ممموعات يــــــــــغيرة يله شــــــــــبكات 
 تهم. ا المتورووك وفمر اولهم وجنمذ 

ــذة المبلا عنها ف    -36 ــالذا لتحدتد لوية ممال  ويرتب  أفد التحداات الرلذمـــ مالف ة تهرير المهاجرين قضـــ
دوااة، خايـة أن  ف   ثير من األفذاك   المهربين من لين المهاجرين التتن تتم اعتراضـهم عند ن اط العبور الح

ف  تلك المرفلة من عملذة التهرير. وف  الواق ، قد تتمنر  بار     اكونوك موجواتنامكن اكتشافهم بمهولة أو 
ــ وك ممموعات منامة ن اط العبور الحدوااة  ــماك    من أجالمهربين التتن تنمــــــ ــهم أو ضــــــ تالف  خطر اعتراضــــــ

الوسطا   تشم قد  بمهات أخرى  ف  المراف  األخيرة من عملذة التهرير  وك ن ي تعمفيث ا اتشرا  عله نشاوهم،  
 الصغار، أو فته المهاجرين أنامهم.

له ع وعالوة عله ذـلك، غـالـبا ـما ُتمرى التحقذـ ات بطريـ ة م ـيدة وتـااعلـذة، فـيث اعتمـد فـ  ال ضـــــــــــــاـاا ف     - 37
العنايـــــر الموجواة ف  ممـــــرح جريمة معين. فعله ســـــبي  المثال، ف   ثير من األفذاك، بعد اعتراض قارب أو مر بة  

  ُتمــتكشــ  عله  ، غالر ف  ال ته  التح ي . و الف  المــال  أو الطاقم قضــالذا، وين ت لرية ت   مهاجرين غير شــرعيين، 
 مماعة اتجرامذة. ل من ا وأعله يله ممتويات أخرى    وي  التح ي  األخرى الت  ت   ممارات نطاق واس  الارضذات أو  

  انتهازيين اح  وك  ا مهربين يــــغارا، أو وســــط   أســــه   اكتشــــافهم كوك وبالتال ، غالبا ما اكوك األفراا التتن ا  - 38
أو منامات ذات اواف   ا مكاســر مالذة، أو أفراا المــع  يله تح ي  ربحا محدواا، أو مذمــرين تدعموك المهاجرين اوك 

ــلة لهم بالمنامات اتجرامذة  ــانذة بحتة، أو فته مهاجرين   يــ دور  ذااي ف  عملذة الهمرة ل   ا بلوك ا ضــــطالا ينمــ
 النماح.   من أج  زيااة فريهم ف  النماة أو 

__________ 

ــريع  لتنايت لروتو ول مكافحة تهرير ا ( 7)   المهاجرين عن وري  البر والبحر والمو، المكم  ا تاا ذة األمم المتحدة  لدلي  التشــــــــ
 . 32و 31، الا رتاك لمكافحة المريمة المنامة عبر الوونذة
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ــتراتذمذة غير فعالة امكن أك تؤاي يله تكدس المــــموك،   - 39 ــتهدا  الوســــطا  الصــــغار اســ وبالتال ، اشــــك  اســ
ت    أشــكال المــلوا الت  قد    بشــأك  تمريم ال ، وربما تؤاي ذلك يله التح ي  و عبئا يضــاإلذا  العدالة المنالذة  ُنُام  وتحمي  

ــمن التعريو الدول  للتهرير.  ــتراتذمذة توازك جماعات المريمة المنامة أو ت ضــ معلها عاجزة  وناارا ما تزعزا لتي ا ســ
ــالذة ف  لتي المريمة يله توجذ  ال درات عملها. وقد تؤاي عد  ا عترا  لتع   ف   ســـــــــــــتمرار عن ا   د المالف ة ال ضـــــــــــ

عله نحو  بين أو المهات الااعلة اتنمــــــانذة ، وزيااة تمريم المهاجرين المهرَّ توجيها خاوئا  التحقذقذة وموارا ينااذ ال انوك 
 غير م صوا. 

لعدالة يرااة ســـذاســـذة و عطا  األولوية  يله ا ويتطلر تاكذك شـــبكات التهرير المنامة وت دام المنامين الكبار  - 40
اة عله دلا، وتعاونا قضــالذا قويا للغا لاالرة وورقها وتع   هتي ا فهم مشــترا ل وجوا  لمهوا، فضــال عن  تضــافر ا للموارا و 

ــتيت ال درات ف  القبو عله  ــلطات ينااذ ال انوك تمنر تشــــــــ وول اروب التهرير. ويمر عله المدعين العامين وســــــــ
ضـــــــرورية ف   ثير من الت  تكوك األلدا  الت  تبدو ســـــــهلة والتر يز لد  من ذلك عله اتجرا ات المنمـــــــ ة المع دة 

 الململة المتحكمة ف  الشبكات اتجرامذة. ويول يله قمة  ل ا     من أج  األفذاك 

 

 مواجهة الجريمة ألغراض  وتعزيز قدرتهم على تسخير التكنولوجيا  ين العام   ين دع م ال لدى  تخصص  ال تعزيز 

تهرير المهاجرين ومالف ة مرتكبيها قضـــالذا،    جرالم التح ي  ف   التي اشـــهدي بمـــبر التع د ال انون  والمااي  - 41
 أفرقة متعداة ال طاعات وفرت  ك، فته أنها و ك متتصص و ك عام و مدع أك اكوك لدتها  تمعه يله  تتزاتد عدا الدول الت  

 ، تعم  ف   ثير من األفذاك بالشراكة م  الملطات األجنبذة. أعضا  النذابة العامة من مكونة 

ويشـــم  اســـتتدا  أفرقة ا اعا  العا  التايـــة عله التتصـــ  من النافذة الت نذة، ولو ما أاى يله تح ي   - 42
مهارات وعالقات يله تعزيز ال درة   ما نشـــــــــأ عن ذلك من نتالج ملموســـــــــة ف  عدا من الو اات ال ضـــــــــالذة، فيث أاى  

المع دة. وقد أات ُنهج مما لة يله النماح ف    العامة ألجهزة ا اعا  العا  عله التعام  م  قضــــــــــااا تهرير المهاجرين 
ــالذة  ــ  األموال، والمرالم ال ل المالف ة ال ضـــ ــاا وغمـــ ــيبران مرتكب  جرالم خطيرة أخرى، وأعمال يرلالذة، وجرالم الامـــ ذة،  مـــ

 والمرالم المالذة وا قتصاااة. 

ب المرالم من خالل اسـتتدا  لتوايـ  و تلك ف  ارتكا ا     من أج ويمـتغ  الممرموك التكنولوجذا بشـك  متزاتد  - 43
نشـــــــــطتهم. و  ُاعد تهرير  أل المنصـــــــــات اتلكترونذة والتكنولوجذات ذات الصـــــــــلة، وغالبا ما تتر وك ورا لم ر ارا رقمذة 

ف   المهاجرين اســــتثنا  من لتا ا تماي، ألك أســــالير تصــــيد المهاجرين عبر اتنترنت وا ســــتتدا  المتكرر للتكنولوجذا 
 ت تلعباك اورا مهما ف  لتا التهرير. تمهي  تميير الرفال 

األنشـــــــــطة اتجرامذة، تمـــــــــعه ســـــــــلطات ينااذ  يوار  ف   األلمذة  نام  معالمة المكوك الرقم  المت     من أج و  - 44
يـول عله و ل من أج  ا ال انوك والمـلطات ال ضـالذة بشـك  متزاتد يله التنمـي  م  م دم  التدمات المالذة والتكنولوجذة 

 واألالة الرقمذة. سري  يله التيوط نحو  

ــالذا لين للداك ذات   ا عر  مالف ة مرتكبيه  ت اســـــــــــــم تهرير المهاجرين تتطلر جرالم وبما أك مكافحة  - 45 قضـــــــــــ
ــبة ، فمن المهم متباتنة قدرات وموارا  ــها البعو امتداا للبلداك الواقعة عله بالنمـ من اروب الهمرة أك تدعم جهوا بعضـ

 يمكانات التكنولوجذا  عام  رلذم  ف  تعطي  عملذات شبكات التهرير. لنا  ال درات بغذة تمتير     أج 
 

 أشكال التعاون المؤسسي عبر الحدود باقي المعلومات و   بادل تعزيز عملية ت 

ف  ســــــذاق المالف ة ال ضــــــالذة ف  قضــــــااا تهرير المهاجرين، أو بشــــــك  أعم ف  ال ضــــــااا الت  تتورط فيها  - 46
ـــك   بير من تنمـــــــــــــي  تحقذـ اتهـا   أك  الرة للحـدوا الوونـذة،  ـبت المـماعـات اتجرامـذة المناـمة العـ  ــتاـيد بشـــــــــــ اـلدول تمـــــــــــ

لويول يله المناة ومالف تهم قضالذا ووق  أنشطتهم  ا     من أج ومالف اتها ال ضالذة م  الشر ا  اتقلذميين والعالميين 
ــذاقات عدتدة منها فرز، ف   أ أكثر فعالذة. وعله الرغم من الت د  الكبير التي عله نحو  الدولذة  المنتداات الحكومذة  ســــــ
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عبر الحدوا ناارا ف  العدتد من المــذاقات وغالبا   الف ات ال ضــالذة الدولذة المتصــصــة،   تزال تنمــي  التحقذ ات والم 
 ما تتطلر يعدااا  بيرا من خالل ال نوات الرسمذة. 

عله وول اروب الهمرة، قدرة المـــــــــلطات الوونذة عله منها التعاوك لين البلداك، و  ســـــــــذما الواقعة ويعزز  - 47
ا ســــــــــــتمابة ف  الوقت المناســــــــــــر للتحداات الت  تطرفها المماعات اتجرامذة المنامة، و تلك عله وضــــــــــــ  خط   

ــتر ة وت  ــتتبارية المشــ ــتبا ذة لتعطيلها.  ما تدعم جم  المعلومات ا ســ للتعر  عله علومات المهوا المبتولة الم  باال اســ
المهاجرين الممــتضــعاين المحتاجين يله الممــاعدة والالجئين، فضــال عن التح ي  الاعال ف  شــبكات المريمة المنامة 

 التحقذ ات المالذة المع دة.   بمب  تشم  الت  تتوله تدلير عملذات التهرير ومالف ة مرتكبيها قضالذا، 

العم ، ف  البلداك األجنبذة  ما إلذما تتعل  بطري  وسـ  البحر األلذو المتوسـ ، فالدة وأ بتت التمربة،   سـذ  - 48
هم المحدا يـ مدعين عامين أو قضـاة اتصـال اكوك اختصـا   الموجواة عله وول وري  تهرير المهاجرين، عله يشـراا 

نـر قنوات التعـاوك  الهمرة الـدولذـة. و له جـا  ف  يوـار لو مكـافحـة تهريـر المهـاجرين، و ـتلـك ا تمـار بـاألشـــــــــــــتـاص 
المعلومات عبر ال نوات غير الرســــــــمذة والتعاوك عله  باال الرســــــــمذة، والتذمــــــــير التي توفري يله فد  بير، فعك تعزيز ت 

ــك   بير تنايت  ــه  بشـ ــالذة امـ ــتويات ينااذ ال انوك والمالف ة ال ضـ ــدي لتهرير المهاجرين. تدالير فعالة ل ممـ وتؤاي  لتصـ
 تد ألميت  توما بعد تو . ا تز ت  اورا  ، الملطات المعنذة   ، ول  متافة  والا الدولذة للتحقذ ات قواعد البذانات 

ــتعداا لت  - 49 ــك  الث ة المتباالة وما تتبعها من اســــــــ ــارا وبالتال ، تشــــــــ المعلومات والبذانات لين  تباال الموارا و  شــــــــ
 ات المؤســــمــــ  توايــــ  لين ار المهوا وغذاب ال تكر  تمن  عوام  رلذمــــذة ف  التعام  م  تهرير المهاجرين، ألنها  ، البلداك 
 الممرمين.   تدما أغراض امكن أك ا  اللتتن 

 

 لتهريب المهاجرين  ا ميسر   عامال باعتباره  لفساد  التصدي ل 

اتتل  تأ ير الامـــاا ف  تذمـــير تهرير المهاجرين بشـــك   بير من للد يله رخر ويعتمد عله ممـــتوى النزالة   - 50
المؤسـمـذة للبلد وقدرت  عله تمنر تمـل  الممارسـات الااسـدة يله فروع  اتاارية المشـار ة ف  ياارة  المـالد ااخ  األور  

ــاا وتهرير المهاجرين جريمتين مترابطتين   ــتويات. و ما أ بتت التمربة، غالبا ما اكوك الامـــــــ الهمرة عله متتل  الممـــــــ
اخ  لذس ف   للمهربين، ولكن أاضـــــا   بشـــــك  و ي . وعله وول اروب الهمرة، اصـــــبح المهاجروك المهربوك مصـــــدر 

 ( 8) للممؤولين عن ينااذ ال انوك وا قتصااات المحلذة. 

ويمث  الامـاا عقبة رلذمـذة أما  من  تهرير المهاجرين والكشـ  عن  والتح ي  إلذ  ومالف ة مرتكبذ  قضـالذا.   - 51
ــوا   ــدتن، ســـ ــؤولين الااســـ ــؤول  الحدوا أو الهمرة أو ال  انوا من ويمكن للممـــ ــلطات  ممـــ شـــــروة أو المنوا أو موظا  ســـ

الموانئ أو العاملين ف  المـاارات وال نصـلذات، أك امـالموا بشـك  مباشـر أو غير مباشـر ف  تمـهي  تهرير المهاجرين،  
عله ســـبي  المثال، م ال  رشـــوة أو بعو المزااا األخرى غير الممـــتح ة أو فصـــة من العالدات المتأتذة من المريمة.  

 ااسدة أك تلت  عله أنشطة ينااذ ال انوك وفمااة الحدوا ومرا بة الهمرة أو تعطلها. ويمكن للممارسات ال 

الامـــاا اورا رلذمـــذا ف  تذمـــير جرالم الو ال  المتعل ة بالتهرير، بما ف  ذلك ييـــدار أو اســـتتدا    ؤاي ت كما  - 52
زوا  أو التوظذو ا فتذالذة  و ال  المــــــــــــار والهوية المزورة. وف  فا ت أخرى، تدعم الامــــــــــــاا متططات التبن  أو ال 

 ومتتل  أشكال ا فتذال األخرى المرتبطة لتهرير المهاجرين. 

ــلبـذا عله فـعالـذة التـعاوك اـلدول  إلذـما تتعل  ـبالتح ي  ف  تهرـير المـهاجرين ومالفـ ة  - 53 ــاا ســـــــــــ كـما تؤ ر الامـــــــــــ
مرتكبذ  قضـــــالذا عله جمذ  الممـــــتويات. فهو ا وض الث ة األســـــاســـــذة الالزمة للتعاوك عبر الحدوا، ســـــوا  إلذما تتعل  

ــتتـبارـية وتـباالهـا  ـبعاارة الحـدوا، أو مرا ـبة الهمرة، أو التحقذـ ات المـنالـذة، أو  مـــــــــــــاعـد ف   بمـا ا جم  المعلوـمات ا ســـــــــــ
 يله مرفلة المالف ة ال ضالذة.  الويول 

__________ 

 . تهرير المهاجرينالمعن  لمريد األمم المتحدة  ( 8)  
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وتوفر اتاا ذة األمم المتحدة لمكافحة الامــــــاا اتوار ال انون  الدول  األكثر شــــــمو  للتصــــــدي لهتي المريمة.   - 54
ك تنطب اك، م  مراعاة ما ا تضـــــــــــذ   ا للت من اتاا ذة المريمة المنامة، ا   9و   8وباتضـــــــــــافة يله ذلك، تشـــــــــــم  المااتاك 

اختال  الحـال، عله جرالم تهريـر المهـاجرين، أفكـامـا محـداة تهـد  يله تمريم الامــــــــــــــاا من خالل معـالمتـ  بطرق  
تعزيز نزالة الموظاين      من أج  اعتماا تدالير تشــــريعذة أو ياارية أو غيرلا من التدالير الاعالة  بمــــب  منها متصــــصــــة،  

 الم و شا  والمعا بة علذ . العموميين ومن  فما 

لتصـــــــدي لتهرير المهاجرين تنايت يجرا ات مؤســـــــمـــــــذة  ه ا ل الرامذة ي  وبالتال ، تتطلر ا ســـــــتراتذمذات الاعالة  - 55
تدمات ال نصــلذة،  ال الهمرة و خدمات وضــمانات محداة لمن  الامــاا واكتشــاف  والتصــدي ل  ف  ال طاعات الرلذمــذة مث   

 فضال عن ياارة الحدوا وسلطات ينااذ ال انوك. 

من متاور الامــــاا، وأك تلتز   ذو للتتف ويمر عله    ياارة معنذة أك تضــــ  وتنات اســــتراتذميتها التايــــة   - 56
سـذاسـة عد  التمـامح يوالقا م  الامـاا. ويمر اتتاذ تدالير  اعتماا تح ي  الشـااإلذة والممـا لة، فضـال عن  ه  ل ي بالمـع  

اســــتبا ذة ف     و الة معنذة لتهرير المهاجرين من أج  الكشــــ  عن الامــــاا. ويشــــم  ذلك، ف  جملة أمور، تمــــهي  
 الداخل  والتارج  عن فواار الاماا المزعومة، وتعزيز أسالير اتشرا  وعملذات التاتذا.  عله الممتويين اتلالغ 

عله نحو  قضـالذا  لتي المريمة  الامـاا ومالف ة مرتكب  بشـأك   تح ي  ال ومن المهم التأكيد عله ضـرورة يجرا    - 57
ز ا رلذمــذا من التح ي  ف  فواار  ، لما لتلك من يــلة بالتصــدي لتهرير المهاجرين. وتشــك  التحقذ ات المالذة ج فعال 

الامـــــــــــــاا المزعومـة. وتحقذـ ا لهـتي الغـاـاة، تنبغ  أك تتمت  الو ـا ت المعنـذة بمكـافحـة تهرـير المهـاجرين بـ درات ااخلـذة 
 تجرا  التحقذ ات، بما ف  ذلك التحقذ ات المالذة.  كبيرة 

 

 " تعزيز القدرة على حماية الشهود والضحايا و"المتعاونين مع العدالة 

العالم أك الشــــــهوا    عبر أ بتت التمارب الناجحة ف  مالف ة المماعات اتجرامذة المنامة قضــــــالذا وتاكذكها  - 58
 . تتن الهدفين تح ي  ل ف   والضحااا، و تلك نالمتعاونوك م  العدالةن، امكن أك تلعبوا اورا رلذمذا 

بين وعند مالف ة مهرب  المهاجرين قضـــــــــــالذا،  - 59 عله  ا شـــــــــــهوا التتن اكونوك  لد من تعاوك المهاجرين المهرَّ
. وم  ذلك، قد     ما لو الحال ف   ثير من األفذاك  ، مشــــــــــداة للع وبة لتهرير ف  ظرو   ل ضــــــــــحااا    تلك و الواقعة، 

يذا واجهوا التمريم أو اتعااة ال مــــرية أو عد  اكوك لدى المهاجرين ف   ثير من األفذاك فافز للتعاوك م  المــــلطات 
اتفباط بـمبر الـشعور التي اـماورلم بـشأك يفالت المناة مزيد من  الحـصول عله ولر اتقامة.  ما أنهم قد اـشعروك ب 

 من الع اب بمبر ا نتهاكات الت  غالبا ما تتعرضوك لها ف  سذاق عملذة التهرير. 

بين عله المهاجرين عملذا   صــــعر وقد ا  - 60 تهم ف  اتجرا ات المنالذة،  فتمال ب الهم ف   ا اتا   بشــــهاا  المهرَّ
ا فتماز ف  مراف  فدوااة، أو فرارلم أو يوالق سرافهم، أو ربما عواتهم بالاع  يله للدانهم األيلذة. وفمر اراسة  

  98 بشــــــــــــــأك )المكـتر/المكـتر المعن  ـبالمتـدرات والمريمـة(  أجرالـا مكـتر األمم المتحـدة المعن  ـبالمتـدرات والمريمـة 
لتهرير المهاجرين، تتعل  المتعل ة للموال  ال ضالذة  المكتر  قضذة تتعل  لتهرير المهاجرين مأخوذة من قاعدة لذانات 

نذابة  بارتكاب أو محاولة ارتكاب عملذات تهرير لصالحهن أو عملذات تهرير  ن تهم ا ف  المالة من ال ضااا لنما    23
ــير  ــك  تذمـ ــرلن اوك م ال . و  اشـ ــدقالهن وأسـ ــك  غير قانون  يله للد ما تهريبا بموجر     دخول ل   الشـــت   عن أيـ بشـ

ــير البذانات  غير أك لروتو ول تهرير المهاجرين.  ــير ال انون  غالبا ما ا  تشـــ عن  حيد يله أك التشـــــري  الوون  أو التامـــ
 ( 9) خار  نطاق البروتو ول. فهن ا عن  ثير منهن  جئات وبالتال  يله تمريم لؤ   النما ، و  تؤاي البروتو ول، مما 

الشـــــــــهوا بمـــــــــبر التهدتدات أو العن  الاعل  التي ترتكب   جانر   التعاوك الاعال من  ضـــــــــماك قد تتعثر كما  - 61
المهربوك ضـد المهاجرين وأسـرلم. وتعن  الطبذعة العالرة للحدوا الت  تمـم تهرير المهاجرين أك األشـتاص المعرضـين  

__________ 

 . p. 9 ”UNODC, “Women in migrant smuggling ,(Vienna, 2017) انار ( 9)  
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 للتهدتد قد اكونوك ف  و اة قضــــــالذة متتلاة عن تلك الت  تالف  فيها المهرب قضــــــالذا. وقد ت وض    لتي الحواجز 
 عملذة الحصول عله أالة اامغة  ستتدامها ف  يجرا ات المحكمة. 

من اتاــا ذــة المريمــة المنامــة عله أفكــا  محــداة تلز  الــدول األورا  بــاتتــاذ التــدالير   24وتحتوي المــااة  - 62
ن تدلوك  التت لصــــــــــــالح الشــــــــــــهوا  ين المحتمل  رلير المناســــــــــــبة ف  فدوا يمكانذاتها لتوفير فمااة فعالة من ا نت ا  أو الت 

 ف  اتجرا ات المنالذة بشأك المرالم المشمولة با تاا ذة وبروتو و تها. بشهاااتهم 

تت ر  بما تنطوي علذ  من شـــــــــــــهااة ال وغالبا ما اكوك التهرير عبر الحدوا تمربة مؤلمة. وقد اكوك لإلا   ب  - 63
بين جمذ  تاايـــي  رفلتهم تأ ير قوي اصـــيبهم بالصـــدمة ممد  فمـــن  اا، يله جانر خطر زيااة تدلور المهاجرين المهرَّ

الضـررن يلحاق  . ويمر أك ترشـد مبدأ نعد   مشـداة للع وبة المهاجرين التتن تعرضـوا لعملذات التهرير ف  ظرو     فال 
تحدتد لوية الشــــهوا. ويمر أك اكوك المح  وك المشــــرفوك  ف   ت يذم المتاور والارص المتعل ة باعتماا لتي الممارســــة 

بين باســــــــتتدا  منالج مراعذة للصــــــــدمات،   الم الالت مدربين بشــــــــك   ا   عله  تجرا  الم الالت م  المهاجرين المهرَّ
المنمان . ويمر يجرا  الم الالت   مناور ألواال وال فتذاجات ا فضال عن منالج قالمة عله ف وق اتنماك ومراعذة   

الضـــــــــــــررن والهـد  يلحـاق   ا متـثال الكـامـ  لمـبدأ نعـد  ، م النزول ف  أمـاكن رمـنة، بعـد ا نتهـا  لنمـاح من يجرا ات 
بين، بغو النار عن مدى تعاونهم م  الملطات.   األسمه المتمث  ف  فمااة المهاجرين المهرَّ

اتتاذ الترتيبات لضــماك قدرة الشــهوا عله اتا   بشــهااتهم بحرية واوك   ، أ نا  اتجرا ات المنالذة  ، وينبغ   - 64
ق لدتلة لت دام األالة. وعالوة عله ذلك، امكن فمااة الشــــــــــهوا بالمــــــــــماح بارض قيوا عله ترلير، أو اســــــــــتتدا  ور 

 ( 10) كن وجوالم. ا م أ تهم أو  ا الكش  عن المعلومات المتعل ة لهوي 

الممـــــــــــتميبوك األوال ، بمن فيهم الوســـــــــــطا  الث افيوك، اورا رلذمـــــــــــذا ف  خل  ليئة رمنة وتعاونذة   ؤاي ت كما  - 65
 المعلومات فول ف وقهم واستح اقاتهم ف  للداك الويول.  مب  تشم  تباال ب للمهاجرين الوافدتن، 

أولئك التتن    - ف  التطوط األمامذة العاملين ويمر أاضــا وضــ  يجرا ات تشــغي  موفدة لرب  الممــتميبين  - 66
الرامذة  العدالة المنالذة بممثل  المــلطة ال ضــالذة، مما اضــمن تعزيز جهوا   - عله اتصــال مباشــر بالمهاجرين توجدوك 

،  امكن وـمأنتهم  ورا  الهمرة من خالل اعم المـهاجرين أنامـــــــــــــهم، اـلتتن  الـ الـمة  تاكـذك األعـمال غير المشـــــــــــــروـعة  يله 
تهرير المهاجرين، بما تتماشـه م  موضـوعا لعملذة من خالل ت دام ضـمانات بعد  المالف ة ال ضـالذة لكونهم لدورلم، 
 المهاجرين.  من لروتو ول تهرير   5المااة 

ولضــــــماك أكبر قدر من التعاوك الدول  إلذما ات  توفير فمااة فعالة للشــــــهوا ف  الداخ  أو عبر الحدوا،   - 67
تنبغ  ألجهزة ا اعا  العا  أك تتعاوك أاضـــــــــا م  الو اات ال ضـــــــــالذة األخرى من أج  ا ســـــــــتنطاق اآلمن للشـــــــــهوا 

   البلداك األخرى. المعرضين لتطر الترلير أو ا نت ا ، بما ف  ذلك ف 

كمـا امـر أك تكوك لـدى أجهزة ا اعـا  العـا  ال ـدرة عله التعـاوك م  نالمتعـاونين م  العـدالـةن، عله اعتبـار   - 68
فعالة ف  العدتد من الو اات ال ضـالذة  وسـيلة لمكافحة المريمة المنامة بشـك  عا . و ما لو   انت  أك لتي الممارسـة 
المريمة المنامة، امكن أك امــــــــاعد تعاوك األعضــــــــا  والمشــــــــار ين اآلخرين من ناس  من اتاا ذة   26مبين ف  المااة 

الممـاعـات اتجرامذـة المنامـة أو المرتبطـة لهـا يله فـد  بير ف  عملذـة التح ي  ف  المرالم المع ـدة والممزأة ف   ثير 
 من األفذاك ومالف ة مرتكبيها قضالذا. 

حصــــانة من المالف ة ال ضــــالذة أو التمــــال  النمــــب   بال ألفراا  لؤ   ا   حاه ا   امكن أك وف  بعو الحا ت،   - 69
من اتاا ذة المريمة المنامة، تنبغ  أك امــــتايدوا من فمااة الشــــهوا. وف     26من المااة   4م ال  تعاونهم. ووف ا للا رة  

__________ 

الممارسات الميدة بشأك فمااة الشهوا ف  اتجرا ات المنالذة المتعل ة  ،مكتر األمم المتحدة المعن  بالمتدرات والمريمة ( 10) 
 (.2008)فيينا، بالمرالم المنامة 
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 ( 11) الواق ، ُاعد نالمتعاونوك م  العدالةن من لين المشار ين الرلذميين ف  لرامج فمااة الشهوا. 

ف   أك تتذح،من اتاــا ذــة المريمــة المنامــة بــأك تنار الــدول ف   26من المــااة  2وت ضــــــــــــــ  الا رة  -70
التح ي  أو المالف ــات  عملذــاتتتفذو ع وبــة المتهم الــتي ا ــد  عونــا  بيرا ف   يمكــانذــةالحــا ت المنــاســــــــــــــبــة، 

، فيث امكن لهتا ةر ي الصـــــغ عنايـــــرال ضـــــالذة. وف  ســـــذاق تهرير المهاجرين، قد تشـــــم  لتي الارو  تعاوك ال
 ن قضالذا.ااعلي التعاوك أك تدعم مالف ة  بار ال

 

 مشددة للعقوبة أقسى في حالة التهريب في ظروف  عقوبات  فرض  

بين التتن تعرضـــوا لدرجات م لألســـ ، لناا العدتد من األمثلة عله المه  - 71   أ نا    من التطر  تااوتة اجرين المهرَّ
ف  ســان غير يــالحة لإلبحار والت    وك عملذة التهرير. ولتا اشــم ، عله ســبي  المثال، فا ت المهاجرين التتن تن ل 

 ا    ، وف  فاويات م الة مث  فاويات الشــحن والشــافنات الت    تحتوي عله أكمــمين ا تعرضــهم لتطر الموت غرق 
أو ُتعرضــــهم للغاز الضــــار وارجات الحرارة ال صــــوى.  ما  انت لناا فا ت تم فيها التتل  عن المهاجرين المهربين  

تممد، فيث  انت فريــــــــهم ف  الب ا  عله قيد الحذاة محدواة. و ما تعرض لل ف  البحر أو الصــــــــحرا  أو ف  ظرو   
  نا  رفالت التهرير. ، تل ه العدتد من المهاجرين فتاهم أ اقي  لو مو   بشك   

وعله الرغم من أك العن  الممدي غالبا ما ُترتكر لدوك سبر واضح، ي  أن  ُامتتد  يله فد  بير  شك   - 72
ــكال العن ، مث  التعتتر، بغرض ا لتزاز  ما  ــد أشــــــ ــكال الع اب أو الترلير أو اتكراي. وغالبا ما ُترتكر أشــــــ من أشــــــ

ــا ة والمر  يمة، بما ف  ذلك ا ختطا  واتكراي. ويبعث العن  المنمــــ  عله األســــ   تصــــحبها أشــــكال أخرى من اتســ
ـــبة أكبر بكثير من ال  . مهـاجرين من الرجـال ولكـن  شـــــــــــــال  ف  جمذ  اروب التهرـير، ولو فعـ  امس المهـاجرات لنمـــــــــــ

 شــك  من أشــكال ا نت ا  لمــو  المــلوا المزعو  أو  شــك  من أشــكال اف   من التهرير ف  فالة عد  وجوا   مارس ويُ 
 ( 12) وسال  أخرى، فيث ُتمبر النما  عله ت دام التدمات المنمذة من أج  اف  تكالذو الن   أو لدف  الرشاوى. 

  3تو ول تهرير المهاجرين ف  الا رة ف  لرو مشــــــداة للع وبة ويرا ما امــــــمه لتهرير المهاجرين ف  ظرو    - 73
فذاة  ، حتم  أك تعرض ا أو   ، الملوا المتعل ة لتهرير المهاجرين الت  تعرض أنواا من . ولو اشم  جمذ    6من المااة 

 المهاجرين أو سالمتهم للتطر، أو الت  تنطوي عله معاملة   ينمانذة أو مهينة. 

ممــــؤولوك عنها ع وبات أقمــــه من تلك الماروضــــة وف  فالة وجوا لتي الارو ، امر أك تل ه ال -74
لحصـــــــول عله مناعة مالذة أو ا  من أجعله األفراا التتن ا وموك لبمـــــــاوة لتذمـــــــير الرفالت غير الناامذة  

 مناعة ماااة أخرى.

، وايـــــــلت بعو الدول النار ف  توســـــــذ  نطاق تغطذة عملذات تهرير  المعتمدة  المـــــــذاســـــــة الوونذة ب  رلنا و  - 75
المهـاجرين  لتعـامـ  م  الحـا ت الت  تنطوي عله التزاز وســـــــــــــرقـة ا  مشــــــــــــــداة للع وـبة من أجـ  ظرو   المهـاجرين ف  

تعمـــا . وعالوة عله ذلك، ُتاهم المعاملة الالينمـــانذة أو المهينة بشـــك  متزاتد عله أنها   تشـــم     لم عله نحو وافتماز 
 ( 13) ف   األفعال الت  تمبر المعاناة الممداة للضحذة، ل  تشم  أاضا األفعال الت  تمبر المعاناة النامذة. 

ــكال التهرير ف  ظرو    - 76 ــد ومن المهم للمدعين العامين أ  تدعوا أشــــ اوك ع اب ف  الحا ت  اة للع وبة مشــــ
الت  اكوك فيها لنا  قضـــــذة تهرير المهاجرين ضـــــد ممر  مشـــــتب  إلذ  أمرا يـــــعبا أو ممـــــتحيال. وتتمث  يفدى الطرق  

 متتل    يله  مشـــداة للع وبة ســـلوا التهرير ف  ظرو    صـــنذو وت مـــذم العملذة لضـــماك عد  اتفالت من الع اب ف  ت 

__________ 

 . 19، ص نام المرج    ( 11)  
  (12 ) UNODC, Abused and Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and 

Response (Vienna, 2021) . 
 . نموذج  لمكافحة تهرير المهاجرينال ال انوك مكتر األمم المتحدة المعن  بالمتدرات والمريمة،  ( 13)  
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 ا  ال انون  الوون  لدولة ما. المحداة ف  النا  المرالم أنواا 

ــات مكافحة التهرير الت  تهد  يله  - 77 ــذاسـ ــ  لمـ ــمن اتوار األوسـ ورغم ذلك، تتعين القذا  لهتي المحاو ت ضـ
 تعطي  عملذات التهرير الت  ت والا المماعات اتجرامذة المنامة عبر الوونذة. 

 

 درتها  فعالية تعقب عائدات الجريمة وتجميدها ومصا  إلى تحقيق   السعي 

ُاعـد تهرـير المهـاجرين جريمـة تـتأ ر ـلدتـنامـذات العرض والطـلر وي والـا الربح ب وة. ووفـ ا لت يذم أجرـت  وـ اـلة   - 78
ف  المــالــة من الممــاعــات  50، فــعك مــا ا ــارب 2021ا تحــاا األوروب  للتعــاوك ف  ممــال يناــاذ ال ــانوك ف  عــا  

اا األوروب  قد ضـلعت فصـريا ف  لتا النشـاط غير المشـروا، مما اتجرامذة الضـالعة ف  تهرير المهاجرين يله ا تح 
ضلعت من فين آلخر ف  ا تمار باألشتاص،    ، ف د ما النمبة المتبقذة أ تدل عله محدوااة ضلوعها ف  جرالم أخرى.  

 ( 14) األسلحة النارية، وغم  األموال. ب المتدرات، وا فتذال ف  الرسو  الممر ذة، وا تمار ب وا تمار 

ك من الرســــو  الت  اارضــــونها عله و ممرم الت  اح  ها ال  األرباح الاورية  ه أت ت وف  فالة تهرير المهاجرين، ت  - 79
ر التهرير، وعدا المعالر الحدوااة،  ممــــافة ممــــا   فمــــر خدماتهم. وُتحدا الرســــو  يله فد  بير  ت دام  المهاجرين م ال  

ــار أو الهوية المزورة  ــتتدا  و ال  المــ ــتتدمة، واســ ــال  الن   الممــ ــ   ، والارو  المغراإلذة، ووســ المهاجرين    وخطر  شــ
 ( 15)  التة ويمكن أك تتغير وف ا لممات المهاجرين و رواتهم المتصورة. غير لرسو  ا . و المهربين 

ُتمــــتتل  با لتزاز باســــتتدا  وســــال  متتلاة. فعله ســــبي  المثال، عله وول اروب وُتدف  لتي الرســــو  أو   - 80
 ( 16) ن دا.   - مرفلة من الرفلة     قب      - التهرير ف  غرب وشمال يفريقذا، ُتدف  رسو  التهرير م دما 

جمعولا قب   لمدخرات والموارا األخرى الت  ل  هم يله جانر اســـــــــــــتتدام المهاجرين، أك  رير يله  ا شـــــــــــــير الت  وت  - 81
ــول  مــــــــر المبلا التي احتاجوك يلذ  ل     من أج هم رفلت   ف  وري   وك المغاارة، غالبا ما اعمل  أرخ   عله فته    لحصــــــ

الذــة من الرفلــة. وأفــاا بعو األشـــــــــــــتــاص الــتتن قــاللهم مكتــر األمم المتحــدة المعن   مو خــدمــة تهريــر ف  المرفلــة ال 
المهرب أو ور   الث م ال  خدمة    لاالدة هم، من خالل العم أنهم عوضـوا المهرب مباشـرة بعمل ب بالمتدرات والمريمة 

تنطوي عله خطر  فعنها ف  الغالر بأنها ترتيبات تعاقداة، مث  لتي األسـالير البدتلة للدف  ين تويـ   ف  ف التهرير. و 
 العبوااة المنزلذة. مزاولة النما  والرجال واألواال العم  ال مري، وتعرض النما  والاتذات لالستغالل المنم  أو  

اـستباق  وتزويدلم بمعلومات مـضللة   ه نحو ل ع جانر العرض، تؤاي  ذا  المهربين لتـصيد المهاجرين  عله و  - 82
نشـــــــــــــاوهم ف   ل المهربوك ف  بعو المـناو   رو  يله زـيااة عـدا المهـاجرين الراغبين ف  شـــــــــــــرا  خـدمـات التهرـير. وي 

أو لين ممتمعات  المماورة األفذا  منازل هاجرين،  ما لو الحال ف   فيها بمــهولة يله الم الويــول األماكن الت  امكن 
 جتماعذة عبر اتنترنت. ا  شبكات ال   متتل   الشتات ف  للداك الم صد أو ف  متذمات الالجئين أو عله 

ــروعة و  - 83 ــطتها غير المشـ ــتاااة من أنشـ ــ  األموال المنامات اتجرامذة من ا سـ ــتمرارية  ويمك ن غمـ تح ي  ا سـ
جولرلا،  ُتمــــتتد ، ف   األرباح المتأتذة من األنشــــطة غير المشــــروعة عبر الحدوا، مث  تهرير المهاجرين، اتها. ف عملذ ل 

عن وري  غم  األموال، لشرا  الممتلكات أو تحويلها أو ن لها م  يخاا  الطبذعة الحقذقذة لمصدرلا من أج  استتدا   
 ا قتصاا المشروا. يوار  من لتي المرالم ف   المتأتذة األرباح 

وعله الرغم من اســــــــــــتتدا  الن د بشــــــــــــك  مكث  ف  العدتد من الدروب، اعتمد التح ي  الناجح ف  الموانر   - 84
المـــــري  والحصـــــول عله المعلومات ذات الصـــــلة من البنوا أو     المالذة لتهرير المهاجرين بشـــــك  متزاتد عله الكـشــــ 

__________ 

  (14 ) European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, European Union Serious and Organized 

Crime Threat Assessment, 2021 (The Hague, 2021) . 
 . تهرير المهاجرينمعن  للامريد األمم المتحدة  ( 15)  
 . نام  المرج  ( 16)  
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ــات الم  ــمـ ــ  األموال غيرلا من المؤسـ ــالذة الاعالة ف  جرالم غمـ ــالم المالف ة ال ضـ ــمذة. وقد تمـ ــمذة وغير الرسـ الذة الرسـ
 بشك   بير ف  الويول يله أكبر المنامات اتجرامذة.    ف ا  المرتبطة بالتهرير 

ــعر تع ر ال  - 85 ــعيد الدول ،   موجواات وغالبا ما اصـــ ــالذة أو عله الصـــ ــوا  ااخ  الو اة ال ضـــ ــاارتها، ســـ ومصـــ
د لتي المهوا، ف  فين اتل  اســـــــتتدا   د ال طاا المصـــــــرف  والمال .  ما تؤاي الت د  التكنولوج  يله تع   تع   بمـــــــبر 

ــعة للتناذم   ــالذة التارجذة غير التاضــــ ــذةن العاملة ف  الو اات ال ضــــ ــار نالبنوا ا فتراضــــ المدفوعات اتلكترونذة وانتشــــ
 اعا  العا . للتعاوك الدول  لين سلطات ا  بالنمبة مشاك  عملذة 

المرالم المالذة وغمــ  األموال، اعد اســتتدا  األســالير الاعالة لتع ر   لمرتكب  المالف ة ال ضــالذة   يوار   وف   - 86
المتعل ة بالمرالم وتمميدلا وضــبطها ومصــاارتها جانبا فاســما من جوانر التدخ . وبالمث ، تتطلر تعطي   موجواات ال 

 نشاط المنامات اتجرامذة اتتاذ يجرا ات لتع ر واعتراض وسال  تموي  أنشطتها. 

ور ال ـانونذـة  ونارا ألك العـدـتد من لـتي المعـامالت ذات وبذعـة عبر وونـذة، فـعك المعـالـدات الثـنالـذة أو األ  - 87
عبر الحدوا لين أجهزة ا اعا  العا  أو لين  ت  للمـــــماح بالتباال ال انون  والمـــــري  للمعلومات الت  جمع   زمة الوونذة 

 سلطات ينااذ ال انوك األخرى. 

التموي  ومواجهة الحوافز  تمفذو مناب    العدالة المنالذة بشـــــــك  فاز  لغمـــــــ  األموال ف   تصـــــــدي مـــــــالم ي و  - 88
 لذة الت  تغتي المريمة، وبالتال  ت دام ممالمة قوية ف  مكافحة المريمة المنامة عله نطاق أوس . الما 

وتن  اتاا ذة المريمة المنامة عله وضــــــــــــ  يوار تعاوك فعال للتصــــــــــــدي لممذ  جوانر غمــــــــــــ   -89
للرقابة شـاملة  ُنُام. وتتطلر ا تاا ذة من الدول، ف  جملة أمور، وضـ  7و 6األموال، و  سـذما ف  المااتين  

واتشـــرا  عله المصـــار  والمؤســـمـــات المالذة األخرى، من أج  راا جمذ  أشـــكال غمـــ  األموال والكشـــ  
من ا تاا ذة، تنبغ  للدول أاضــــا أك تنار ف  اعتبار تهرير  6عنها عله وج  المــــرعة. وتماشــــذا م  المااة  

ــلذا مرتبطاالمهاجرين   ن العدالة ي يـــــــار  وتمك عله نحومكافحة المريمة أج  غمـــــــ  األموال، من  ب  جرما أيـــــ
 المنالذة من التصدي للمولر المال  للمريمة.

 

 التهريب ييسرها التيالهجرة  بشأنشاملة الية اتسياسالعتبارات لا -باء 
ــذة ورا  الت د  والتطور البشـــــــري.  -90 ف  جمذ  أنحا   وك تتن ل فالناسُتعتبر الهمرة من لين العوام  الرلذمـــــ

ــول عله   ــرلم؛ أو للحصــ ــ ؛ أو لاللتحاق بأســ ــاااة وتعلذمذة أفضــ ــباب متنوعة: للبحث عن فرص اقتصــ العالم ألســ
الحمااة من النزاعات أو الكوارر أو ا ضـطهاا.  ما أات الهمرة لدورلا يله انتشـار اللغات والث افات والمأكو ت 

 واألفكار عله نطاق اول .

األشتاص التتن ترغبوك ف  الهمرة بارص قانونذة للقذا  لتلك. ويمتغ  الممرموك الماعوك  و  تتمت  جمذ   - 91
ــلبـذة. ه تح ي  ا ل ي  لربح لـتا المعطه من خالل تـ دام خـدـمات التهرـير غير المشـــــــــــــروعـة، مـما اعط  الهمرة ا ـلة ســـــــــــ

ــالم ف   ــذااتها ويمـ ــاط اتجرام  لمهرب  المهاجرين قدرة الدول عله فمااة سـ ــات الهمرة، مما   وي وض النشـ ــذاسـ ت ييد سـ
 . ة ورمن  ة قانونذ بطري ة ا ل  بشك  أكبر من الارص المتافة أما  المهاجرين لالنت ال يله للداك أخرى  

ــذاســـــات الحدوا ل   افةتتذح  ، وت ريبا -92 ــبة للتن   وجوا للداك العالم الت    ا ترك فيها ت ييد ســـ قنوات مناســـ
صـــــبح بمثابة للد منشـــــأ أو ت تهرير المهاجرين، وبالتال   ممارســـــةلربح الناام  فريـــــة للممرمين البافثين عن ال

 عبور أو م صد، أو مزيج لينها.

لتح ي  والمالف ة  ل متتصـــــــــصـــــــــة    وفدات  بير ف  التصـــــــــدي لتهرير المهاجرين من خالل  ت د  وقد ُأفرز   - 93
مة الطرال  وا تمالات الناشـئة. وم  سـن لوالح اولذة و قلذمذة، وتعدت  ا تااقات من أج  معال  وسـال  منها ال ضـالذة، ل 

ذلك، غالبا ما تعتمد المـلطات نهما تااعلذا تماي المريمة، أي نهما اعتمد عله الكشـ  العرضـ  للحا ت، اوك وضـ   
 وتنايت استراتذمذة شاملة. 
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فاعلذة المالف ة  تحمين   جم  األالة الت  تؤاي يله عملذات و  ية عملذات ا ستتبار ال كما تحمنت بشك   بير  - 94
متزاتد م  المؤســـــــــــمـــــــــــات عله نحو  ال ضـــــــــــالذة لمرتكب  المرالم. ويتعاوك المدعوك العاموك وســـــــــــلطات ينااذ ال انوك 

،  ما نوقا أعالي، اورا  تؤاي   مما قد لمهاجرين وفماتتهم، ل رعااة ت دام ال والمنامات غير الحكومذة األخرى لضـــــــــــــماك 
لمماعات اتجرامذة. وعالوة عله ذلك، أيــــــبحت لرامج فمااة الضــــــحااا  رلذمــــــذا ف  تاكذك المــــــلمــــــلة المتحكمة ف  ا 

 والشهوا ف  بعو البلداك جز ا من استراتذمذة المالف ة ال ضالذة أو الشروة. 

وباتضـافة يله ذلك، امري تنايت عملذات مشـتر ة عله الممـتويين اتقلذم  واوك اتقلذم  لين البلداك  -95
التالاـــا المحلذـــة لشــــــــــــــبكـــات تهريـــر المهـــاجرين. وتهـــد  لـــتي العملذـــات يله اتبـــاا وري  لهـــد  القبو عله 

ــد. و  ــأ يله للداك العبور والم صـــــــ  ، أك تكوك لتي العملذات مع دة، فيث تتطلر يتوق المهاجرين من للداك المنشـــــــ
لتح ي  ف  ينشــا  قنوات اتصــال فعالة لين متتل  المــلطات ف  متتل  البلداك المتتصــصــة ف  ا ،وتمــتايد من

 المريمة وتاكذك الشبكات الدولذة.

ويتمـث  النهج الاـعال تاارة الهمرة ف  النهج اـلتي تكمـل  الـتدالير التشـــــــــــــريعـذة الت  تمر  تهرـير المـهاجرين،   - 96
وتحم  ف وق اتنمـاك للمهاجرين، م  يتال  التما  خاص لضـحااا ا تمار باألشـتاص ف  فر ات الهمرة المتتلطة، 

 ات الهمرة الناامذة،   سذما لتشم  من لم ف  فاجة يله الحمااة الدولذة. وتوسذ  قنو 

 
 

 التوصيات السابقة للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين بشأن المواضيع ذات الصلة -1 

لدول يله ا تويــذة تمــدي المشــورة   200يــاغ الاري  العام  المعن  لتهرير المهاجرين فته اآلك أكثر من  - 97
 األورا  بشأك تنايت لروتو ول تهرير المهاجرين. 

ـــذات بشـــــــــــــأك مالفـ ة مهرب    ، قـب  اجتمـاعـ  الحـال   ـقد اعتمـد الاري  العـامـ ، و  - 98 عـداا قليال جـدا من التويـــــــــــ
التحدتد، لكن  اعتمد عداا  بيرا من التويــذات بشــأك المواضــذ  الارعذة ذات الصــلة الت  المهاجرين قضــالذا عله وج   

 تتناولها لتي الورقة. 

مواضــــذع  للتويــــذات    فهرس تهرير المهاجرين: خاليــــة واإلذة و ن وف  المنشــــور التي أعدت  األمانة بعنواك  - 99
ــتة   فهرس التي احتوي عله  ن وال رارات والم ررات  ــذات الت  اعتمدلا الاري  العام  ف  اجتماعات  المــ مواضــــذع  للتويــ

األوله، امكن ا والا عله اترشــــــااات ذات الصــــــلة، بما ف  ذلك ما تتعل  بالمواضــــــذ  التالذة المدرجة ف  الاهرس:  
بين؛ ناـا  العـداـلة المـنالـذة  ات، وعـاـلدات المريمـة  التحقذ ـات المـالـذة، والتحقذ ـ  - الممــــــــــــــاعـدة الم ـدمـة للمهـاجرين المهرَّ

ــار؛  ــئة؛ و ال  الهوية والمــــ ــهوا؛ التكنولوجذات الناشــــ ــدار األفكا ، وفمااة الشــــ ــلذة، والع اب و يــــ  تباال والمرالم األيــــ
ــالذة   - المعلومات؛ التعاوك الدول   تهرير المهاجرين ف  أعال   ه ل ع العا ، لنا  ال درات؛ ال انوك الدول ، والو اة ال ضـــ

 التعاريو. : وظاو ا تصال؛ لروتو ول مكافحة تهرير المهاجرين عن وري  البر والبحر والمو البحار؛ التشري ؛ م 

 
 

 أدوات أساسية وموارد موصى بها  - رابعا  
نشرلا، عله الموق  الشبك  لمكتر  تاريخ ُتتاح األاوات والموارا المتتارة المدرجة أاناي، لتمل  زمن  عكم  ل  - 100

(. ويمكن ا والا عله لمحــة شـــــــــــــــاملــة عن جمذ  www.unodc.orgات والمريمــة ) األمم المتحــدة المعن  بــالمتــدر 
-www.unodc.org/unodc/en/humanاألاوات والموارا المرجعذـة المتعل ـة لتهرـير المهـاجرين عله الراب  التـال : 

trafficking/resources.html . 
 

 ( 2021تهرير المهاجرين ) معن  ل ل ا مريد األمم المتحدة 

ــد األمم المتحدة  - 101 ــال  واواف  وتأ ير تهرير  معن  ل ل ا مريـ تهرير المهاجرين لو مشـــروا تمريب  لت يذم خصـ
ــذاقات ســـــريعة التغير. وي و  المريـــــد بمم  ونشـــــر البذانات والمعلومات والتحليالت المتعل ة لتهرير   المهاجرين ف  ســـ

http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
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 صــد، ومن األشــتاص  المهاجرين. وُتمم  المعلومات من خالل البحث الميدان  المنتام ف  للداك المنشــأ والعبور والم 
ات لاافة   صـــا  ين، وســـلطات ينااذ ال انوك، والممتم  المدن  والمهات الااعلة الرلذمـــذة األخرى، وُتمـــتكم  باســـت تن ل الم 

 ف  للداك المنشأ والعبور.  المهاجرين  ومهرب   تن لين األشتاص الم   ف  أوساط 
ب  المهاجرين، واروب التهرير، والموانر  أالة محد ة تتعل  بأسالير عم  مهر الشبك  وي د  موق  المريد   - 102

المالذة للممارسات ذات الصلة، وا نتهاكات الت  ُتتعرض لها ف  سذاق تهرير المهاجرين. وُتعد المعلومات والتحليالت  
الم دمة ضــــــــرورية لاهم ظالرة تهرير المهاجرين بشــــــــك  أفضــــــــ ، وتحمــــــــين من  ومكافحة لتا التهرير والمرالم ذات  

 .  بوك ة ف وق اتنماك لألشتاص التتن تهر الصلة، وفماا 

 
لمهاجرين في ظروف مشددة  ا إساءة المعاملة واإلهمال من منظور جنساني بشأن جرائم تهريب منشور حول 

 (2021للعقوبة وسبل التصدي لها )
 

 Abused and بعنواك المنشـــــــــــــور الصــــــــــــــاار عن مكـتر األمم المتحـدة المعن  ـبالمتـدرات والمريمـة   ـد  ا  - 103

Neglected: A Gender Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response  
للع وبة وســـب  لمهاجرين ف  ظرو  مشـــداة ايســـا ة المعاملة واتلمال من مناور جنمـــان  بشـــأك جرالم تهرير ) 

  تحليال واألبعاا المنمــــانذة ذات الصــــلة،   مشــــداة للع وبة أشــــكال تهرير المهاجرين ف  ظرو   بشــــأك ، (التصـــــدي لها
بين ل  فواار العن  وا عتــــدا   مــــا تتكرر من رفلــــة الهمرة، بمــــا ف  ذلــــك  أ نــــا  ارو  وتمــــارب المهــــاجرين المهرَّ

 التوجذ  الدتنامذات المنمــــانذة وت دام  اســــتبانة ويهد  المنشــــور يله  لمهاجرات. النمــــبة ل   ســــذما ب و ، جنمــــذا  وا ســــتغالل 
بين و  للدول األعضــــا  لهد  زيااة فمااة    عموما التصــــدي تدالير ويــــولهم يله العدالة وتعزيز  مكانذة المهاجرين المهرَّ

 مناسر. ال  م عله النحو ضماك تمريمه  مب  منها ، ب مشداة للع وبة ألشكال تهرير المهاجرين ف  ظرو   

 

مجموعة أدوات المكتب لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في تدخالت العدالة الجنائية   
 (2021من أجل التصدي لالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين )

ــعت   -104 ــين ف  تدخالت ُوضــــ ــاواة لين المنمــــ ــاك والممــــ ممموعة أاوات المكتر لتعمذم مراعاة ف وق اتنمــــ
ف  يوار مباارة العم  العالم  من   العدالة المنالذة من أج  التصـــــــدي لالتمار باألشـــــــتاص وتهرير المهاجرين

أج  من  ا تمار باألشـــــــتاص وتهرير المهاجرين والتصـــــــدي لهما، ول  مباارة مشـــــــتر ة لين ا تحاا األوروب   
ممموعـة  تعـدأ نامـة الـدولذـة للهمرة. و ومكتـر األمم المتحـدة المعن  بـالمتـدرات والمريمـة تناـت بشــــــــــــــراكـة م  الم

لير المتتتة اضـمن التداألاوات لتي لممـاعدة الممارسـين عله فهم و اما  ف وق اتنمـاك والممـاواة لين المنمـين 
 تهرير المهاجرين وا تمار باألشتاص.لالتصدي   من أجالعدالة المنالذة ف  ممال 

 

رات والجريمة الدراسة العالمية عن تهريب المهاجرين     ( 2018) الصادرة عن المكتب المعني بالمخد ِّ

الت  اصــدرلا المكتر   ها، ول  الدراســة األوله من نوعالدراســة العالمذة عن تهرير المهاجرينتبين  -105
ــة  لم. وتمـــــتندالمعن  بالمتدرات والمريمة، أك اروب تهرير المهاجرين تؤ ر ف     جز  من العا  لتي الدراســـ

يله اســـــتعراض ممـــــتفذو للبذانات والمؤلاات الموجواة وتتذح اســـــتبصـــــار ا تمالات ال المة واروب التهرير 
 وسمات المهر ِّبين والمهرَّبين المميزة.

 

 (2018تهريب المهاجرين في آسيا والمحيط الهادئ: التجاهات والتحديات الحالية )  

عن مكتر األمم المتحدة المعن    2018ف  عا   الصـــــــــــاار منشـــــــــــورالتدخ  المواا البحثذة الواراة ف   -106
 ةنتهريــر المهــاجرين ف  رســــــــــــــذــا والمحذ  الهــااح: ا تمــالــات والتحــداــات الحــالذــ ن بــالمتــدرات والمريمــة بعنواك

ــاار عا  منشــــــــــورالتحدتثات عله  الحالذة لتهرير    فول ناس الموضــــــــــوا من خالل تحدتد األنماط  2015 الصــــــــ
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وت دام المعرفة ال المة عله األالة بغرض يرشـــاا المـــذاســـات وتعزيز التعاوك الدول .    لتي المنط ة  المهاجرين ف 
والت رير جز  من ســـــــــلمـــــــــلة من المنتمات المعرإلذة الت  تمـــــــــتكشـــــــــ  قضـــــــــااا مهمة وبعيدة المدى تواج  الدول 

 تحلي  وبنا  ال درات.لة جارية لوالممتمعات ف  رسذا والمحذ  الهااح،  مز  من عملذ 

 
 

المنفعة المالية أو المنفعة المادية األخرى" في بروتوكول مكافحة تهريب " مفهوم حول ورقة مناقشة
 (2017) المهاجرين

 The Concept of “Financial and Other Material Benefit” in the المعنونة  المناقشـة  ةورقتبحث  -107

Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper (ماهو  نالمناعـة المـالذـة أو المناعـة   ورقـة منـاقشـــــــــــــــة فول
ــالذة   (الماااة األخرىن ف  لروتو ول مكافحة تهرير المهاجرين ــوال  ال ضــــ ــريعات والمــــ   ممموعة تمثيلذة  فالتشــــ

نالمناعة المالذة عنصـــــــــر  وتطبي   من الدول من أج  الحصـــــــــول عله مناور م ارك لكذفذة فهمالنطاق  واســـــــــعة  
ول  التماما خايا لتمارب ل  ت التعريو الدول  لتهرير المهاجرين. و من لين عناير والمناعة الماااة األخرىن  

ة  ضـالذ والمالف ات الب   صـلة مت تهرير المهاجرين والمرالم الل  ات المتعل ةوررا  الممارسـين المشـار ين ف  التحقذ 
تامـــــير وتنايت ا لتزامات ال انونذة  تعزيز فعالذة واتمـــــاق   ف  اســـــهدراســـــة لو ات. والغرض الرلذمـــــ  من الللمناة

 ،  رلذـمــــ الدولذة الت  أختتها الدول عله عات ها من خالل تصـــــدا ها عله لروتو ول تهرير المهاجرين ويـــــك  ال
 اتاا ذة المريمة المنامة، أو ا نضما  يليهما. ولو 

 
 

 (2017تهريب المهاجرين )النساء في سياق  تقرير حول  

 Women in migrant  بعنواك الصـــــــــــاار  امـــــــــــعه ت رير مكتر األمم المتحدة المعن  بالمتدرات والمريمة  - 108

smuggling  ( النمــا  ف  ســذاق تهرير المهاجرين ) يله ت دام يجابات بشــأك مشــار ة المرأة ف  تهرير المهاجرين. ولو
اولة متتلاة مأخوذة من قاعدة لذانات  للموال  بشأك   20رير المهاجرين من  قضذة تتعل  لته   98اعتمد عله عينة من  

اارة المعرـفة عبر اتنترـنت المعروـفة ـباســـــــــــــم لواـبة الموارا اتلكترونـذة  المكـتر ت تهرـير المـهاجرين، ول  جز  من لواـبة 
ــا    ، وال وانين المتعل ــة بــالمريمــة )لوابــة نشـــــــــــــيرلوان(. ولوف  ف  الت رير أنــ   و ك تنوعــت وتع ــدت أاوار واواف  النمــــــــــــ

ــالهة يله فد  بير. واأللم من ذلك أك   ــار ات ف  المها  المتعل ة بالتهرير، فعك خلفذاتهن تمي  يله أك تكوك متشـ المشـ
 الت رير اشدا عله الحاجة يله لذانات وتحليالت يضاإلذة ومت دمة فول األبعاا المنمانذة للتهرير وتمريم . 

 

 (2013الفساد وتهريب المهاجرين )حول  ةورقة مناقش  
تهد  لتي الورقة يله ممـاعدة يـناا المـذاسـات والممارسـين عله من  ضـروب الامـاا المتعل ة لتهرير   -109

المهاجرين والتصــدي لها. وتمــتعرض األالة المتافة بشــأك الصــالت ال المة لين الامــاا وتهرير المهاجرين، بما  
لها الامـاا تهرير المهاجرين وُي و ض المهوا المبتولة للمـذطرة علذ .  ما تمـتعرض    ف  ذلك الطري ة الت  ُامـه ِّ 

ــمن أمثلة  ــوا ، وتتضــ ــاا المرتبطة لتهرير المهاجرين، ف  ال طاعين العا  والتاص عله المــ ــكال الامــ متتل  أشــ
 عن قضااا تهرير مهاجرين  اك الاماا من عنايرلا.

 

 (2011طريق البحر ) تهريب المهاجرين عن حول ورقة مناقشة  
 :Issue Paper  بعنواكالصــــــــاار  تهد  منشــــــــور مكتر األمم المتحدة المعن  بالمتدرات والمريمة  -110

Smuggling of Migrants by Sea (ــة: تهرير المهاجرين عن وري  البحر ــا يله ا(  ورقة مناقشــــــ ــت صــــــ  ســــــ
 لتي الممــــــألة  من ممموعة من التمارب ف  للداك المنشــــــأ والعبور والم صــــــد بغرض التعم  ف  فهم  ات التبر 

والتحداات الت  تعترض معالمتها. وتتمث  األلدا  العامة لورقة المناقشــــــــــة ف  توفير مناور عالم  بشــــــــــأك 
لرلذمـــذة الكامنة الت  إلذ  والتحداات ا  تعالجممـــألة تهرير المهاجرين عن وري  البحر، واراســـة اتوار التي  
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 التصدي للمريمة. تدالير عزيزطرفها، والتويذة بالتدالير الملموسة الت  امكن اتتاذلا من أج  ت ت 

 

ق على التحقيق في تهريب المهاجرين والمالحقة القضائية لمرتكبيه )    (2011دليل التدريب المُتعم ِّ
ــتـند  - 111 ــالـذة لمرتكبـذ  ر المُتعم ِّ  عله يـ لـتدر ل  المكـتر   الـي  امـــــــــــ   التح ي  ف  تهرير المـهاجرين والمالفـ ة ال ضـــــــــــ

 In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of  بعنواك الصــــــــــــــــاار 

Migrants      ويمعه يله موايلة تعزيز الاهم المشترا  بشأك ناس الموضوا الصاار ساب ا يله الي  التدرير األساس
التصــدي لمشــكلة تهرير المهاجرين. ويتذح الدلي  نهما عملذيا فذال التح ي  ف   ف  ســذاق  م والن هج ذات الصــلة  للمااهذ 

جرالم تهرير المهاجرين ومالف ة مرتكبيها قضــــالذيا من خالل عرض ممارســــات واعدة تهم جمذ  للداك المنشــــأ والعبور  
 والم صد، بصر  النار عن نامها ال انونذة. 

  
 (2011إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين )  

ــاار عن مكـتر األمم المتـحدة المعن    يـوار العـم  اـلدول  لتناـيت لروتو ول مـكافـحة تهرـير المـهاجرين  - 112 الصـــــــــــ
بالمتدرات والمريمة لو أااة لت دام الممـــــــاعدة الت نذة للدول األورا  والمهات الااعلة من غير الحكومات لممـــــــاعدتها  

يوار العم  عله اســـــــتبانة ومعالمة الثغرات الت  تشـــــــوب تصـــــــدتها لتهرير المهاجرين وف ا للمعاتير الدولذة. ويمـــــــتند 
الصــكوا الدولذة، والتعهدات المــذاســذة، والمبااح التوجيهذة وأفضــ  الممارســات من أج  اقتراح نهج شــام    يله  الدول  

اســــــتعراضــــــا عاما، ف  شــــــك  أربعة  يوار العم  الدول  لمن  تهرير المهاجرين ومكافحت . ويتضــــــمن المز  الثان  من  
 حمااة والمماعدة؛ والمن ؛ والتعاوك والتنمي . جداول، بشأك المواضذ  التالذة: المالف ة ال ضالذة والتح ي ؛ وال 

 
 

 (2010القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين )  
من أج  ممــاعدة الدول عله تنايت األفكا  الواراة  ال انوك النموذج  لمكافحة تهرير المهاجرينُوضــ   -113

ــير مراجعة و لو ف  لروتو ول مكافحة تهرير المهاجرين. و  ــريعات ال المة واعتماا  تهد  يله تذمـــــــــــ تعدت  التشـــــــــــ
تاصــــــــيل     بشــــــــرح     فكم من أفكا  البروتو ول مصــــــــحوبا م  البروتو ول. وي دَّ  هماـشـــــــ ت ت  تشــــــــريعات جدتدة

 ومصاار وأمثلة قانونذة، مما توفر خذارات متنوعة للمشرعين، فمر ا قتضا .

 
 

 (2010المهاجرين والمالحقة القضائية لمرتكبيه )دليل التدريب األساسي على التحقيق في تهريب   
ــالذة لمرتكبذ  -114 ــ  عله التح ي  ف  تهرير المهاجرين والمالف ة ال ضــ ــاســ ، التي أعدي الي  التدرير األســ

لممارســ  العدالة المنالذة ف  شــته أنحا  العالم.    موجهة مكتر المتد ِّرات والمريمة، لو الي  عمل  وأااة تدريبذة
م ِّم ت    نمذطة تدريبذة من نمال  الدلي  بشـك  تذمـر تكيذاها وف اال  فتذاجات المناو  والبلداك المتتلاة، وقد يـُ

 ويمكن ا ستناا يليها ف  تحمين أو تكملة البرامج التدريبذة الت  وضعتها معالد التدرير الوونذة.

 
 

 (2008ة بالجرائم المنظمة )الممارسات الجيدة بشأن حماية الشهود في اإلجراءات الجنائية المتعلق  
الممارســــــــات الميدة بشــــــــأك فمااة الشــــــــهوا ف  اتجرا ات المنالذة ن المعنونة الواإلذة  تهد  التاليــــــــة -115

أك تكوك أااة مرجعذة مايدة، تمـــتند يله تمارب الدول األعضـــا  ف  وضـــ  لرامج   ن يلهالمتعل ة بالمرالم المنامة
ــهوا.  ــتدامة لحمااة الشـــــ ــات الميدة المفعالة وممـــــ ــتبانة وُتوج  الممارســـــ ــة الواإلذة يله لتي ف  مـــــ   م رري التاليـــــ

ت دام يـورة لو ها المـذاسـات والمشـرعين والممارسـين ال انونيين و بار ممـؤول  ينااذ ال انوك والعدالة. والهد  من 
ــاملة   ــيين هؤ  لشـــــــ ــايـــــــ ــلة المتافة تاماجها  تبينالمهنيين  ا ختصـــــــ ف  أنامتهم  التدالير والتذارات ذات الصـــــــ

 التاية لبلدانهم. المعينة ال انونذة و جرا اتهم التشغيلذة، م  مراعاة الارو  ا جتماعذة والمذاسذة وا قتصاااة
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األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولت   
 (2017و 2004الملحقة بها )

ــافحـــة المريمـــة المنامـــة عبر الوونذـــة تهـــد   -116 ــدة لمكـ ــا ذـــة األمم المتحـ ــت اتاـ األالـــة التشــــــــــــــريعذـــة لتنايـ
يله ممـــــــاعدة الدول ف  تنايت اتاا ذة المريمة المنامة وبروتو و تها. ويمكن ا والا  والبروتو و ت الملح ة لها

ــتا عـلـه  ــة لـــــ ــةن عـلـه ـلوابـــــ ــرـيعـذـــــ ــة الـتشــــــــــــ ــور ـتحـــــــت عــنواك ناألالـــــ ــار  الـمـنشــــــــــــ ـــيرلـوان تاارة الـمـعـــــ نشــــــــــــ
(https://sherloc.unodc.org.) 
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