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  ل املعين بتهريب املهاجرينالفريق العام
  ٢٠١٢يونيه / حزيران١ -  مايو/ أيار٣٠فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

  هتريب املهاجرين جترمي يف جمال يِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات
      مرتكبيه قضائياً ومالحقةفيه والتحقيق 

  ل جترمي هتريب املهاجرين  يف جمايِّدة واملمارسات اجلالتحدِّيات    
      والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائياً

     من األمانةمذكّرة    
    مقدِّمة  -أوال  

 مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الــصادر عــن، ٥/٣ بــالقرار عمــالً  -١
ت مفتـوح  قَّـ ة، أنشئ فريق عامل حكومي دويل مؤ عرب الوطنية يف دورته اخلامساملنظَّمةاجلرمية  

 علـى تنفيـذ     ومـساعدته  املـشورة إىل املـؤمتر       مـن أجـل إسـداء     العضوية معين بتـهريب املهـاجرين       
 بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر         املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق      الوالية

  . عرب الوطنيةاملنظَّمةواجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
حـسب االقتـضاء،    على أن تضع أو تعـزِّز،    األطرافَ ، يف ذلك القرار، الدولَ    وحثَّ املؤمترُ   -٢

 هتريـب املهـاجرين     شار املؤمتر يف ذلك القـرار إىل أنَّ       كما أ .  املهاجرين قضائياً  يبقوانني ملالحقة مهرِّ  
ا تتطلبـان يف    واالجتار باألشخاص جرميتان متمايزتان قد تشتركان أحياناً يف بعض الـسمات لكنـهم            

  . منفصلة على صعيد القوانني والعمليات والسياسات العامةتصدٍّمعظم احلاالت تدابري 

                                                         
  * CTOC/COP/WG.7/2012/1. 
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مـايو إىل  / أيـار ٣٠وسُتعقد دورة الفريق العامل األوىل يف فيينا، النمسا، يف الفتـرة مـن        -٣
  .٢٠١٢يونيه / حزيران١
  .هيف مناقشات الفريق العامل ملساعدة هذه املذكِّرةوقد أعدَّت األمانة   -٤
    

    للنقاشمسائل   -ثانيا  
  : ملداوالتهأساساً املسائل التالية  اعتباريودُّالعامل املعين بتهريب املهاجرين الفريق  لعلَّ  -٥

ما هي التحدِّيات اليت ُتواجـه يف التوفيـق بـني تنفيـذ بروتوكـول هتريـب املهـاجرين                    •  
   الصلة؟الوطنية السارية على اجلرائم ذاتوتنفيذ القوانني 

 تـؤدِّي اجلـرائم املرتكبـة الـيت تـستوجب املالحقـة القـضائية               كيف ميكن ضـمان أالَّ      •  
 هتريبـهم، إىل إضـعاف    لألشخاص الذي يهرِّبون املهاجرين أو األشخاص الـذي متّ        

  أهداف بروتوكول هتريب املهاجرين؟
علني الثـانويني    التحقيق مـع الفـا     يستأثر أالَّضمان  لهي أفضل املمارسات املتَّبعة      ما  •  

ــهريب    ــون جــرائم الت ــذين يرتكب ــاملال ــق علــى حــساب  وارد ب  مجاعــات مــعالتحقي
  املنظَّمة؟املهرِّبني اإلجرامية 

 التحقيقــات واملالحقــات القــضائية املتعلقــة بتــهريب رتتــأثّ أالَّضــمان  ميكــنكيـف    •  
   التصدِّي للهجرة غري النظامية؟ جرَّاء اختاذ تدابريسلباًاملهاجرين 

والـيت تكفـل     األكثر فاعلية يف عرقلة هتريب املهاجرين،        التعطيلية األساليبما هي     •  
  ؟أيضاً محاية املهاجرين

ــياق       •   ــم يف سـ ــو املالئـ ــة علـــى النحـ ــرِّي اخلاصـ ــاليب التحـ ــدبُّر أسـ ــن تـ كيـــف ميكـ
   حىت ال ُتمّس حقوق املهاجرين؟التحقيقات املتعلقة بتهريب املهاجرين

 العوائق اللغويـة والثقافيـة يف جمـال االسـتعانة بالـشهود يف          كيف ميكن التغلُّب على     •  
  يقات املتعلقة بتهريب املهاجرين؟التحق

 هتريـب املهـاجرين،     عمليـات  املقبولـة عنـد نقـاط اعتـراض          األدلَّـة  مجعكيف ميكن     •  
   املساس حبياة األفراد وسالمتهم؟دون

 حـاالت هتريـب   يفنبغـي مراعاهتـا   ما هـي العوامـل املـشدِّدة أو املخفِّفـة للعقوبـة الـيت ي           •  
  ؟املهاجرين
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    املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها املسائل عن عامة حملة  -ثالثا  
    التجرمي  - ألف  

مثـــة حاجـــة إىل مزيـــد مـــن الوضـــوح فيمـــا يتعلـــق باالختالفـــات بـــني جرميـــة االجتـــار    -٦
ذان النوعـان مـن      العملي أن يتداخل هـ     يف الواقع ميكن  و. باألشخاص وجرمية هتريب املهاجرين   

  حالــة مــن حــاالت االجتــار فاحلالــة الــيت قــد تبــدأ بتــهريب املهــاجرين قــد تتحــوَّل إىل  . اجلرميــة
فعلى سبيل املثـال، قـد يباِشـر بعـُض الـضحايا املتَّجـر هبـم رحلتـهم باملوافقـة علـى                      . باألشخاص

جبِـروا يف مرحلـة   هتريبهم إىل أحد البلدان، ولكنهم جيدون أنفسهم قد ُخـِدعوا أو أُكرِهـوا أو أُ    
" ديـون "الحقة من العملية على الرضوخ لوضع اسـتغاليل، مثـل إكـراههم علـى العمـل لـسداد                   

ــه   البدايــة، أو منــذ االســتغالل هــو قــصد اجملــرم  يكــونورمبــا . املُتَّجــر/للمهــرِّب رمبــا يتــراءى ل
ني وفـضالً عـن ذلـك، قـد يكـون اجملرمـون ضـالع             . فرصة متاحة يف مرحلة الحقة من العمليـة       ك

. االجتار هبم باستخدام الدروب واألساليب نفـسها يف نقلـهم      كذلك يف   يف هتريب األشخاص و   
 نَّبيـد أ . وتثري هذه العوامل حتدِّيات كبرية يف التمييـز بـني املهـاجرين املهـرَّبني وضـحايا االجتـار                 

فني، االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين مها جرميتـان متمايزتـان ختـضعان لربوتوكـولني خمـتل              
  .، بالتايل، تدابري تصٍد متمايزة، وتتطلباناجلرمية املنظَّمةيكمِّالن اتفاقية 

 جرميــة االجتــار ميكــن أن حتــدث، الًفــأوَّ. ومثــة ثالثــة اختالفــات رئيــسية بــني اجلــرميتني   -٧
 عـابرة    جرميـةً   جرميـة هتريـب املهـاجرين دائمـا         تكـون  باألشخاص داخل حدود دولـة مـا، بينمـا        

 علـى   ابـدئي وم موافقتـه    ، يف حني يبدي املهاجر املهرَّب علـى وجـه العمـ           وثانياً. ةللحدود الوطني 
 بـه هـو ضـحية جرميـة رمبـا مل يكـن قـد أبـدى قـطّ موافقتـه أو رمبـا                         املُتَّجر الشخص   هتريبه، فإنَّ 

مثل التهديد بالقّوة أو استعماهلا أو القـسر         (ه استخدام وسائل ضد   بسببكانت موافقته باطلة    
ف أو االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الــسلطة أو اســتغالل موقــف مــن مواقــف    أو االختطــا

 اسـتغالل الـشخص املُتَّجـر       ميثِّـل وثالثا،  ). الضعف، أو إعطاء أو تلقِّي مدفوعات مالية أو منافع        
 ضـمان   لقـاء  أربـاحهم مـن مـدفوعات ماليـة          املهرِّبـون  قيف حـني حيقِّـ    به مصدر ربح املتَّجـرين،      

  .أو إقامته فيه بصورة غري مشروعةهرَّب إىل بلد املقصد دخول املهاجر امل
ويقتضي بروتوكول هتريب املهاجرين من الدول األطراف أن جتـرِّم هتريـب املهـاجرين                -٨

 من الربوتوكول املذكور تعرِّف جرمية هتريب املهـاجرين بأهنـا           ٣فاملادة  .  متميِّزةً باعتباره جرميةً 
ما إىل دولـة طـرف لـيس ذلـك الـشخص مـن رعاياهـا أو        تدبري الدخول غري املشروع لشخص      

علـى  من املقيمني الدائمني فيها، وذلـك مـن أجـل احلـصول، بـصورة مباشـرة أو غـري مباشـرة،                      
مـن  ) ج( ١وعـالوة علـى ذلـك، تقتـضي الفقـرة الفرعيـة             .  مالية أو منفعـة ماديـة أخـرى        منفعة
طنـا أو مقيمـا دائمـا يف الدولـة          من الدول األطراف أن جتـرِّم متكـني شـخص، لـيس موا             ٦املادة  
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وتلخيـصا  . يف تلـك الدولـة    املعنية، من البقاء فيها دون تقّيد بالشروط الالزمـة للبقـاء املـشروع              
ــإنَّ  ــذلك، ف ــادة ل ــة لفعــل هتريــب     ٦ امل ــدول األطــراف أن جتــرِّم العناصــر املكوِّن  تقتــضي مــن ال

  : هبا، أياملتصلاملهاجرين والسلوك 
  شروع لشخص ما إىل، أو إقامته غري املشروعة يف،تدبري الدخول غري امل  •  
  ليس مواطنا أو مقيما دائما فيها،بلد ما هو   •  
  .مادية لغرض احلصول على منفعة مالية أو  •  

وباإلضافة إىل ذلك، ُيطلب إىل الدول األعـضاء أن جتـرِّم أفعـال إعـداد وثـائق سـفر أو           -٩
هتــا حينمــا ُترتكــب لغــرض الــتمكني مــن هتريــب  هويــة مــزوَّرة أو اشــترائها أو توفريهــا أو حياز

وأخرياً، ورهنـا باملفـاهيم األساسـية الـيت ينـبين عليهـا النظـام القـانوين للدولـة، جيـب             . املهاجرين
 مـن تلـك اجلـرائم مثلمـا جيـب جتـرمي حماولـة الـشروع يف                  جترمي العمل على تنظيم أو توجيـه أيٍّ       

 ٦ األفعـال اجلرميـة املدرجـة يف املـادة     بالتايل، فـإنَّ و.  منها أو املشاركة يف ارتكاهبا  ارتكاب أيٍّ 
  .ب املهاجرين والسلوك املتصل هباتكوِّن جرمية هتري

، أن تعتمـد كظـروف      ٦ من املادة    ٣ بالفقرة   وُيطلب أيضا إىل الدول األطراف، عمالً       -١٠
و ُيـرجَّح أن   سـلوك ُيعـرِّض للخطـر، أ    مشدِّدة للعقوبة يف األفعال اجلرميـة املـذكورة أعـاله، أيَّ          

  ُيعــرِّض للخطــر، حيــاة أو ســالمة املهــاجرين املعنــيني، أو ُيعرِّضــهم ملعاملــة الإنــسانية أو مهينــة، 
 أن تنظـر الـدول يف اعتمـاد ظـروف           يِّـدة وُيعـّد مـن قبيـل املمارسـات اجل        . مبا يف ذلك استغالهلم   

ويتوقّـف  . املهـاجرين مشدِّدة للعقوبة بدرجة تتعدَّى ما هو ُمحـدَّد منـها يف بروتوكـول هتريـب                
يف واليـة قـضائية معيَّنـة جـواز التحقيـق يف بعـض الظـروف                املعتمـدة   على التشريعات الداخليـة     

، ئم متميِّزة عـن اجلرميـة األساسـية       املشدِّدة للعقوبة وإجراء مالحقة قضائية بشأهنا باعتبارها جرا       
ى اعتـداء إجرامـي، أو    حالـة معاملـة املهـاجرين معاملـة عنيفـة ترقـى إىل مـستو        ومن ذلـك مـثالً    

  .االجتار باألشخاصاحلالة اليت يرقى فيها استغالل املهاجرين املهرَّبني إىل مستوى 
 نَّ، إالًفـأوَّ . اومثة فئتان من األشخاص ال يقصد بروتوكول هتريـب املهـاجرين جترميهمـ           -١١

 تعريـف   الغرض من اشتراط احلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى املنصوص عليه يف             
سـرة أو اجلماعـات غـري احلكوميـة أو          و ضمان عـدم جتـرمي أنـشطة أفـراد األُ          هتريب املهاجرين ه  

 املهــاجرين أنفــسهم ، إنَّ وثانيــاً)١(.ال رحبيــةغريمهــا ممــن يــدعمون املهــاجرين ألســباب إنــسانية  
                                                         

:  عرب الوطنية عن أعمال دورهتا احلادية عشرةاجلرمية املنظَّمةتقرير اللجنة املخّصصة لوضع اتفاقية ملكافحة " )1(  
ض حول اتفاقية األمم لعملية التفاو") األعمال التحضريية(" ملحوظات تفسريية للوثائق الرمسية -إضافة 

 ).A/55/383/Add.1" ( عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااجلرمية املنظَّمةاملتحدة ملكافحة 
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ن  مـن الربوتوكـول املـذكور تـنص علـى أ           ٥فاملـادة   . ليسوا هدفا لربوتوكول هتريب املهـاجرين     
كـوهنم هـدفا    ال يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة اجلنائية مبقتـضى هـذا الربوتوكـول، نظـرا ل              "
  ]".لتهريب املهاجرين[

ــول هت     -١٢ ــصد بروتوكـ ــذين ال يقـ ــخاص الـ ــق باألشـ ــا يتعلـ ــرمي  وفيمـ ــاجرين جتـ ريـــب املهـ
طـرف   دولـة     أنه ليس يف هذا الربوتوكـول مـا مينـع أيُّ           ٦ من املادة    ٤ح الفقرة   أنشطتهم، توضِّ 

وهبـذه الطريقـة،   .  شخص ُيعّد سلوكه جرمـا مبقتـضى قانوهنـا الـداخلي     من اختاذ تدابري ضد أيِّ    
جتـرِّم أو أن تـستمر يف    تـدعِّم حـق الـدول األطـراف الـسيادي يف أن      ٦ من املـادة    ٤ الفقرة   فإنَّ

فعلــى ســبيل املثــال، يف حــني ال يقتــضي .  تنطبــق علــى األشــخاص املعنــينيجتــرمي أفعــال أخــرى
وتوكول هتريب املهاجرين جترمي شخص ييسِّر الدخول غري النظامي لـشخص مـا إىل بلـد مـا                  بر

ألســباب إنــسانية ال ملنفعــة ماليــة أو ماديــة، فإنــه ميكــن مالحقتــه قــضائيا علــى ارتكابــه أفعــاالً    
 تتعـذَّر ، يف حـني   وباملثـل .  مبقتضى التشريعات الوطنيـة    جمرَّمةمتعلقة باهلجرة أو مرتبطة بالوثائق      

، فإنـه لـن يكـون يف مـأمن مـن املالحقـة القـضائية                بتهمة هتريب نفسه  هاجر  القضائية مل الحقة  امل
 مبقتـضى  اجملرَّمـة اهلجرة أو النقل أو غـري ذلـك مـن األفعـال     ب  فيما يتعلقأفعاالً إجراميةًالرتكابه  

التـــشريعات الوطنيـــة، أو يف مـــأمن مـــن انطبـــاق شـــرط التجـــرمي مبقتـــضى بروتوكـــول هتريـــب 
  .اجرين بسبب هتريبه شخصاً آخرهامل

 يف جمال جترمي هتريب املهاجرين والسلوك املتصل به بناء قـدرات            يِّدةومن املمارسات اجل    -١٣
الربملانيني ومقرِّري السياسات واملـشرِّعني املعنـيني مبـسألة هتريـب املهـاجرين وغريهـا مـن املـسائل            

هاجرين ومسألة االجتار باألشخاص وإْعَمـال  ذات الصلة، مبا يف ذلك التمييز بني مسألة هتريب امل    
  .يه يف بروتوكول هتريب املهاجريناحلكم املتعلق بعدم التجرمي املنصوص عل

    
    التحقيق  - باء  

 مـن    ما تستهدف اجلهود املبذولة يف جمال التحقيق املهاجرين غري النظـاميني بـدالً             غالباً  -١٤
 اســـتهداف الـــشبكات يف يف جمـــال التحقيـــق ويتمثَّـــل التحـــدِّي الرئيـــسي. مهـــرِّيب املهـــاجرين

مة اليت تقف وراء عمليـات هتريـب املهـاجرين، ال اسـتهداف الفـاعلني الثـانويني              امية املنظَّ اإلجر
فــاملهرِّبون يــضعون اســتراتيجياهتم علــى أســاس إحالــة خمــاطر الكــشف  . أو املهــاجرين أنفــسهم

ني فريـسة يف أيـدي املهـرِّبني،        ين املهـرَّب  ومن أجل جتنُّب وقوع املهـاجر     . املهرَّبنيوالتحقيق على   
 معاملــة املهــاجرين املهــرَّبني علــى أهنــم شــهود علــى واقعــة هتريــب  يِّــدة مــن املمارســات اجلفــإنَّ

ويف هــذا الــسياق، . املهــاجرين ال علــى أهنــم أهــداف للتحقيقــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين  
جرين ومـساعدهتم ميكـن أن يكـون هلمـا           محايـة املهـا    د االختـصاصيون املمارسـون علـى أنَّ       يشدِّ
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 وضـع وتعزيـز     يِّـدة وباختصار، تقتضي املمارسات اجل   . تأثري بالغ األمهية على فعَّالية التحقيقات     
األغـراض  من شأهنا أن تـدعم      و استخبارية فّعالة تستنري مبا هو متوفِّر من معلومات         حترٍّأساليب  
 منــع هتريــب املهــاجرين ومكافحتــه : وهــي،ربوتوكــول هتريــب املهــاجريناملتعاضــدة ل الرئيــسية

  . والتعاون يف سبيل حتقيق هذه الغاية ومحاية حقوق املهاجرين املهرَّبني
 ، يف جمـال التحقيـق     اً خاص حتدِّياً يثري اجلرمية املنظَّمة  من   ويشكِّل هتريب املهاجرين نوعاً     -١٥
 حيـاة   أنَّ علـى يـدلّ لـذي  والواقـع ا .  مـن محايـة حقـوقهم       أهداف التهريب هـم بـشر ال بـدّ         ألنَّ

 علــى املهــاجرين املهــرَّبني وســالمتهم قــد تتعرَّضــان للمخــاطر علــى يــد املهــرِّبني يــسلِّط الــضوءَ 
 الـيت   العائـدات احلاجة امللحَّة إىل اعتماد تـشريعات تـسمح مبـصادرة املوجـودات أو غريهـا مـن                  

ن رتكـاب مزيـد مـ     يتم احلصول عليها من خالل ارتكاب اجلرائم، وذلـك هبـدف عرقلـة سـبل ا               
 أيــضا علــى  احلاجــة إىل محايــة املهــاجرين تــسلِّط الــضوَء عــن ذلــك، فــإنَّوفــضالً. هــذه اجلــرائم

 جـّراء أسـاليب   للتهديد حياة البشر وسالمتهم    ضتتعرَّضرورة استخدام أساليب التمويه حيثما      
تـدريب  خـاص علـى      بوجـه    يِّـدة وتنطوي املمارسـات اجل   . األخالقيةاملهرِّبني اجملرَّدة من املبادئ     
  .اية حقوق املهاجرين املهرَّبني بطريقة تكفل محالتعطيليةساليب احملقِّقني على استخدام األ

مـة عـابرة    باعتباره جرميـة منظَّ ، للطابع اخلاص الذي يتَّسم به هتريب املهاجرين  نَّكما أ   -١٦
التحــرِّي للحــدود الوطنيــة تنطــوي علــى هتريــب بــشر، آثــاراً تنــسحب علــى اســتخدام أســاليب 

 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ٢٠ املنــصوص عليهــا يف املــادة ،وتــشمل هــذه األســاليب. اخلاصــة
ــة املنظَّمــة ملكافحــة  ــة أو غريهــا مــن     اجلرمي ــة اإللكتروني ــسليم املراقــب واملراقب ــة، الت  عــرب الوطني

 ويف سياق التحقيقات املتعلقـة بتـهريب املهـاجرين، ال بـدّ           . أشكال املراقبة، والعمليات املستترة   
 صـحة  تعـرُّض املهـاجرين املهـرَّبني وعـدم      حقوقمن تطبيق تلك األساليب بطريقة تكفل محاية        

 يف هذا الـصدد إعـادة       يِّدةومن املمارسات اجل  . املني املعنيني هبم للخطر   وسالمة املهاجرين والع  
ها أو تعديلـها حبيـث تـنص علـى          النظر يف التشريعات اليت حتكم أساليب التحرِّي اخلاصة أو سنّ         

أحكام تتـيح اسـتخدام أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة ومراقبتـها يف سـياق هتريـب املهـاجرين، وفقـاً               
  . وق اإلنسانللمعايري الدولية حلق

أيـضاً  ويستلزم الطابع العابر للحدود الوطنية الـذي تتَّـسم بـه جرميـة هتريـب املهـاجرين             -١٧
ــوقش يف      ــات، حــسبما ُن ــاء إجــراء التحقيق ــاون دويل أثن ــام تع ــذكرةقي ــة امل التحــدِّيات " املعنون

ســتخبارية اال التعــاون والتنــسيق، مبــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات   يف جمــال يِّــدةواملمارســات اجل
  )٢(".هتريب املهاجرين وغريها من املعلومات، ملكافحة
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    املالحقة القضائية  - جيم  
ومثـة  . ة قوية لرفـع قـضية ضـد املهـرِّبني          توفُّر أدلَّ  على املالحقات القضائية    يتوقَّف جناح   -١٨

   فقــد.  تــربز يف إطــار مجــع أدلــة قويــة يف التحقيقــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجرين عــدةحتــدِّيات 
ال يكون أوائل املتصلني باملهاجرين املهرَّبني قادرين علـى مجـع األدلَّـة عنـد نقطـة االعتـراض أو                   

 وكـذلك وميكـن أن تفـضي التحـدِّيات الـيت ُتواجـه يف محايـة املعلومـات،                . جمهَّزين هلذا الغـرض   
ومــن . محايــة صــحة وســالمة األشــخاص يف حــاالت هتريــب املهــاجرين، إىل فقــدان األدلَّــة        

 بشأن التغلُّب على تلك التحدِّيات توفري تدريب خـاص لألشـخاص املعنـيني              يِّدةرسات اجل املما
 اكتـساب أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات فـور               يتـسنَّى جبمع األدلَّة عند نقطة االعتـراض حـىت         

  .االعتراض، مع محاية املهاجرين املهرَّبني يف الوقت نفسه
ومــن .  تعــاون املهــاجرين املهــرَّبني يف حــال املالحقــات القــضائية وتــزداد فــرص جنــاح  -١٩

ــاجرين        ــرِّيب امله ــضائية مله ــة الق ــل إىل املالحق ــشهود للتوصُّ ــسية يف االســتعانة ب التحــدِّيات الرئي
احتمــال انتمــاء الــشهود إىل ثقافــات خمتلفــة وتكلّمهــم لغــات خمتلفــة عــن اللغــة املــستخدمة يف   

 فــضي، قــد ال تعوائــق اللغويــة والثقافيــةللجــة ونتي. الواليــة القــضائية الــيت جتــري فيهــا احملاكمــة 
ورمبـا  أدلَّة قويـة،  احلصول على املقابالت واالستجوابات اليت ُتجرى مع املهاجرين املهرَّبني إىل    

وقـد ينـتج    . مقبولة لدى احملكمـة   غري   املقابالت واالستجوابات بطريقة جتعل النتائج       جترى هذه 
ــاو      ــدم تع ــابالت ع ــن املق ــم الغــرض م ــذي عــن ســوء فه ــم  نن األشــخاص ال ــك  ُتجــرى معه تل

وقــد يفــضي عــدم تقــدمي املــشورة القانونيــة إىل املهــاجرين املهــرَّبني قبــل إجــراء          . قــابالتامل
  .يت يدلون هبا، على سبيل املثالاملقابالت معهم إىل عدم مقبولية الشهادات ال

 جمـال االسـتعانة   يفالقائمـة   بشأن التغلُّب على تلك التحـدِّيات        يِّدةومن املمارسات اجل    -٢٠
مقبوليـة  بشهود توفري تدريب خـاص لألشـخاص املعنـيني إجـراء املقـابالت بطريقـة معيَّنـة تتـيح           

بناء الثقة، وإتاحـة مـا يلـزم         من   ميكِّنهمالنواحي الثقافية   على   واٍف   بٍتدرينتائجها، لتزويدهم ب  
ريــب املهــاجرين وينبغــي ملــن يتعــاملون مــع حــاالت هت. مــن مــوارد بــشرية لتــوفري ترمجــة فوريــة

 بـشأن   يِّـدة  املمارسـات اجل   ومـن . التماس مـشورة أعـضاء النيابـة العامـة يف أبكـر فرصـة مالئمـة               
 للترمجـات   ةاالستعانة مبترمجني فوريني ومستشارين مستقلني فيما يتعلق بالثقافة، إجراء مـضاها          

تبديــد اخلرافــات يــاز، ولالفوريــة واملــشورات املقّدمــة لــضمان دقَّــة الترمجــات وخلّوهــا مــن االحن
  .الثقافية
 الــشهود نَّهــو أو ، إضــايف يواجــه التوصُّــل إىل املالحقــة القــضائية للمهــرِّبني حتــدٍّومثــة   -٢١
.  ميكن أن يشهدوا ضد املهرِّبني غالبـا مـا يكونـون هـم أنفـسهم موضـوع اهتمـام الدولـة                   نالذي
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جلنائيــة جــّراء احتجــازهم يف ورمبــا يتعرقــل الوصــول إىل املهــاجرين املهــرَّبني يف عمليــة العدالــة ا
 يف هـذا الـصدد تعزيـز التعـاون يف           يِّـدة ومن املمارسـات اجل   . ممرافق أو جّراء إعادهتم إىل بلداهن     

إطــار عمليــة املالحقــة القــضائية مبــا يكفــل احملافظــة علــى ســبل الوصــول إىل الــشهود، حــسبما   
 التعـاون والتنـسيق، مبـا يف    جمـال يف  يِّـدة التحـدِّيات واملمارسـات اجل   " املعنونـة    املـذكرة ُنوقش يف   

  )٣(".االستخبارية وغريها من املعلومات، ملكافحة هتريب املهاجرينذلك تبادل املعلومات 
سـرهم إىل إعاقـة     ّجههـا املهرِّبـون ضـد املهـاجرين وأُ        وتؤدِّي التهديدات باالنتقـام الـيت يو        -٢٢

للحـدود الوطنيـة الـذي يتَّـسم بـه      ويعين الطـابع العـابر   . ضمان التعاون الفّعال من جانب الشهود  
هتريب املهاجرين أن األشخاص الواقعني حتت التهديد قد يكونون يف نطاق والية قضائية خمتلفـة                

 يِّـدة ولـذا يتوقَّـف إْعَمـال املمارسـات اجل        . عن الوالية القضائية اليت ُيالحق فيهـا املهرِّبـون قـضائيا          
 يد املهرِّبني على قيام تعاون دويل متني، حسبما         سرهم من االنتقام على   ن وأُ بشأن محاية املهاجري  

 التعاون والتنسيق، مبا يف ذلـك       يف جمال  يِّدةالتحدِّيات واملمارسات اجل  " املعنونة   املذكرةُنوقش يف   
  )٤(".ريب املهاجرين هتاالستخبارية وغريها من املعلومات، ملكافحةتبادل املعلومات 

. فرض على مهرِّيب املهاجرين جـسامة اجلرميـة املُرتكبـة    األحكام اليت تُ   جتسِّدوينبغي أن     -٢٣
 األحكـام اجلزائيـة  وحيثما ُوجدت ظروف مشدِّدة للعقوبـة، وجـب جتـسيدها فيمـا يـصدر مـن               

وقد تتعدَّى هـذه الظـروف املـشدِّدة للعقوبـة مـا هـو منـصوص عليـه يف بروتوكـول            . ذات صلة 
 للخطـر،  ضُيعـرِّ وتوكـول الـسلوك الـذي    فعلى سبيل املثال، بينما يشمل الرب     . هتريب املهاجرين 

ــرجَّح أن يعــرِّض للخطــر، املهــاجرين املعنــيني، ميكــن للــدول األطــراف أيــضا أن تنظــر يف      أو ُي
ــوظفي احلــدود أو غريهــم ممــن يواجهــون         ــل م ــرِّض الغــري للخطــر مث ــذي يع ــسلوك ال إدراج ال

 تقتـضي أيـضا     ة املنظَّمـة  اجلرميـ  مـن اتفاقيـة      ٢٦ مـن املـادة      ٢فالفقرة  . حاالت هتريب املهاجرين  
من كل دولة طرف أن تنظر يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاالت املناسبة، إىل ختفيف عقوبـة                 

ويف سـياق   .  يف إجـراءات التحقيـق أو املالحقـة         كـبرياً  األشخاص املتَّهمني الذين يقـدِّمون عونـاً      
نويني حيثمــا ميكــن أن هتريــب املهــاجرين، جيــوز أن تــشمل هــذه الظــروف تعــاون الفــاعلني الثــا

  .لفاعلني الرئيسينيلملالحقة القضائية ا هذا التعاون يدعم

                                                         
  )3( CTOC/COP/WG.7/2012/5.  
 .املرجع نفسه )4(  
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      املرفق
      حةاملقتَر واملوارداألدوات الرئيسية     
  جمموعة أدوات مكافحة هتريب املهاجرين، من إعداد مكتب األمم املتحدة     

    رات واجلرميةاملعين باملخدِّ
 املهـاجرين، الـيت أعـدَّها املكتـب، مـن أجـل مـساعدة               ُصمِّمت جمموعةُ أدوات مكافحة هتريـب     

الدول على تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل       
وهـــي تتـــضمَّن توجيهـــات . التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة 

 عـن  عامـة    حملـة  تقـدِّم    ١فـاألداة   . ة معيَّنـة  وممارسات واعدة وتقترح مراجع يف جماالت مواضـيعي       
 مــن جمموعــة األدوات خمصَّــصة لإلطــار التــشريعي اخلــاص ٥واألداة . جرميــة هتريــب املهــاجرين

ــاول األداة    ــرمي، يف حـــني تتنـ ــاول التجـ ــاجرين وتتنـ ــانون  إن٧بالتـــصدِّي لتـــهريب املهـ ــاذ القـ فـ
  .واملالحقة القضائية

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/toolkit-to-combat-

smuggling-of-migrants.html     
دليل التدريب األساسي على التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية     

    ملرتكبيه، من إعداد مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ئم املهاجرين واملالحقة القـضائية ملرتكبيـه، الـذي    دليل التدريب األساسي على التحقيق يف جرا      

وقـد  . أعدَّه املكتب، هو دليل عملي وأداة تدريبية ملمارسي العدالة اجلنائية يف شىت أحنـاء العـامل    
ُصمِّمت كل منيطة من منائط الدليل بشكل قابـل لتكييفهـا وفقـاً الحتياجـات املنـاطق والبلـدان                   

 حتــسني أو تكملــة بــرامج تدريبيــة إضــافية وضــعتها معاهــد  املختلفــة، وميكــن االســتناد إليهــا يف
املـسائل التـشريعية    ب اخلاصـة  ٧ والنميطـة املفـاهيم   ب اخلاصة ١ وتتصل النميطة . التدريب الوطنية 

  . أساليب التحرِّي اخلاصة٥ النميطةوتتناول . بتجرمي هتريب املهاجرين واجلرائم املتصلة به
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Basic_Training_Manual/Basic_Training_Manual_e-

book_Arabic_web_version.zip     
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التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها ق على عّمتدليل التدريب امل    
     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةقضائياً، من إعداد

ند دليـل التـدريب املتعّمـق علـى التحقيـق يف جـرائم هتريـب املهـاجرين ومالحقـة مرتكبيهـا                      يست
قــضائياً، الــذي أعــدَّه املكتــب، إىل دليــل التــدريب األساســي مــن أجــل تعزيــز الفهــم املــشترك    
للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الـدول األطـراف علـى اّتبـاع هنـج تعاضـدي يف تـصّديها جلرميـة                     

ويتــيح الــدليل هنجــاً عمليــاً حيــال التحقيــق يف جــرائم  . املنظَّمــة عــرب الوطنيــةهتريــب املهــاجرين 
هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائياً، ويعرض ممارسات واعدة هتـم مجيـع بلـدان املنـشأ                

 أسـاليب التحـرِّي     ١٠ النميطـة وتتنـاول   . والعبور واملقصد، بصرف النظر عن نظمهـا القانونيـة        
املرتكبـة يف هتريـب     املسائل القانونية املشتركة يف عمليات التحقيق        ١٤ ميطةالنوتعاجل  . اخلاصة

  .ملرتكبيهواملالحقة القضائية املهاجرين 
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-

manual-on-smuggling-of-migrants.html     
توكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين، من إعداد مكتب إطار العمل الدويل لتنفيذ برو    

    األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين، الـذي أعـدَّه املكتـب،                   

ريـب  هو أداة لتقدمي املساعدة التقنية يتـوخَّى منـها دعـم التنفيـذ الفّعـال لربوتوكـول مكافحـة هت          
والغــرض مــن إطــار العمــل الــدويل هــو مــساعدة الــدول األطــراف والفــاعلني غــري   . املهــاجرين

احلكــوميني علــى اســتبانة ومعاجلــة الثغــرات الــيت تــشوب تــصديهم لتــهريب املهــاجرين، وفقــا     
ويـستند إطـار العمـل إىل الـصكوك الدوليـة، والتعهـدات الـسياسية، واملبـادئ                 . للمعايري الدولية 
أفــضل املمارســات مــن أجــل التوّصــل إىل اّتبــاع هنــج شــامل حيــال منــع ومكافحــة التوجيهيــة و

ويتـألف إطـار العمـل الـدويل مـن أربعـة جـداول تتنـاول املالحقـة القـضائية           . هتريـب املهـاجرين  
  ).والتنسيق(، واملنع، والتعاون )واملساعدة(، واحلماية )والتحّري(

www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf     
  القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين، من إعداد مكتب األمم املتحدة     

    املعين باملخدرات واجلرمية
ــذ          ــدول يف تنفي ــساعدة ال ــن أجــل م ــاجرين م ــب امله ــوذجي ملكافحــة هتري ــانون النم ُوضــع الق

يف بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكّمـل            األحكام الواردة   
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ويهـدف القـانون النمـوذجي إىل       . التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة             
املــساعدة علــى مراجعــة وتعــديل التــشريعات احلاليــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات جديــدة، عــن  

ــة    ــام منوذجي ــدمي أحك ــق تق ــرَّبني      طري ــاجرين امله ــة امله ــاجرين؛ ومحاي ــب امله ــرمي هتري ــشأن جت  ب
ــاون يف جمــال مكافحــة       ــها؛ والتع ــسيق داخــل األجهــزة وفيمــا بين ــاون والتن ومــساعدهتم؛ والتع

 ويقــدِّم .هتريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر؛ والعمليــات املتعلقــة بإعــادة املهــاجرين املُهــرَّبني  
  .دات بشأن جترمي هتريب املهاجرين من القانون النموذجي إرشا٢الفصل 

http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdf     
     هتريب املهاجرينمسألة  وجيزة بشأنمقدِّمة: ورقة مسائل    

وهـي  . تقدِّم ورقـة املـسائل هـذه حملـة عامـة عـن هتريـب املهـاجرين والـسلوك املتـصل بـه                      
وانب اجلرمية حسبما هي حمدَّدة يف بروتوكول مكافحة هتريب املهـاجرين عـن             تشرح ج 

طريق الرب والبحر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب                     
  .الوطنية

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-

Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf 
 


