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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣- ١١فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق٣َّالبند 

  ة يف جمال إنشاء مراكز مشتركة يِّداملمارسات اجل
        بني عّدة وكاالت

     املمارسات اجليِّدة يف جمال إنشاء مراكز مشتركة بني عّدة وكاالت  
      ات أساسية من إعداد األمانةورقة معلوم    

    مقدِّمة  -أوالً  
، الــصادر عــن مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  ٥/٣عمــالً بــالقرار   -١

نشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّـت مفتـوح   اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، أُ 
املـشورة إىل املـؤمتر ومـساعدته علـى تنفيـذ           العضوية معين بتـهريب املهـاجرين مـن أجـل إسـداء             

الوالية املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر              
 .واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

  أن يواصـل   ،٦/٣يف قـراره    مـة   ر مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظَّ            وقرَّ  -٢
 قبـل دورة املـؤمتر       على األقل بـني الـدورتني      اً واحد اً اجتماع أن يعقد ومهامه  لفريق العامل أداء    ا

 الــدولَ األطــراف علــى دعــم التعــاون والتنــسيق فيمــا بــني الوكــاالت، ع املــؤمتُروشــجَّ. الــسابعة
، بغرض مجـع البيانـات، وإجـراء    وكاالتمشتركة بني عّدة النظر مثالً يف إنشاء مراكز    وذلك ب 

 املعلومــات مــن أجــل الكــشف عــن عمليــات هتريــب   وتقاســمحتلــيالت اســتراتيجية وتكتيكيــة 
 .املهاجرين ومنعها وقمعها
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 املعقـودة  ،ب املؤمتر يف ذلك القرار بالتقرير عن الـدورة األوىل للفريـق العامـل        كما رحَّ   -٣
توصــيات بــشأن التجــرمي تــضمَّن والــذي  )١(،٢٠١٢يونيــه / حزيــران١مــايو إىل / أيــار٣٠مــن 

التعــاون الــدويل بــشأن وكــذلك احلمايــة واملــساعدة، ، واملنــعو ،القــضائيةوالتحقيــق واملالحقــة 
وصى الفريُق العامل بأن ُيطلب إىل األمانـة أن تـنظِّم،           أو .للعمل يف املستقبل  واجملاالت املقترحة   

ة الـيت تنطـوي علــى   يِّـد مارسـات اجل مـن أجـل هـذا االجتمـاع، حلقـات مناقـشة تقنيـة بـشأن امل        
مـشتركة  اخلاصة يف قـضايا هتريـب املهـاجرين وبـشأن إنـشاء مراكـز               التحّري  استخدام أساليب   

وكاالت للتمكني من تبادل املعلومات عن هتريب املهاجرين وتنـسيق تـدابري التـصدي    بني عّدة  
 .هلذا التهريب بني الوكاالت وبني مراكز مماثلة يف دول أطراف أخرى

 يف  الفريـــق العامـــلملـــساعدةوقـــد أعـــدَّت األمانـــةُ ورقـــةَ املعلومـــات األساســـية هـــذه   -٤
  .مداوالته

    
   للمناقشةمسائل   -ثانياً  

  :لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف املسائل التالية باعتبارها أساساً ملداوالته  -٥
وكـاالت ملكافحـة     عـّدة    مـشتركة بـني   ة يف جمال إنشاء مراكز      يِّدما هي املمارسات اجل     •  

 هتريب املهاجرين؟

مـشتركة بـني عـّدة      ما هي االعتبارات اليت ينبغي أخذها يف احلسبان عند إنشاء مراكز              •  
 وكاالت؟

 ؟وكاالتاملشتركة بني عّدة الوطنية املعنية باملراكز األجهزة ما هي   •  

مـشتركة بـني     مراكز   معنية بالتحقيقات املالية يف   أجهزة  مشاركة  أمثلة على   هل توجد     •  
 وكاالت تعاجل قضية هتريب املهاجرين؟عّدة 

 كافحة هتريب املهاجرين؟األجهزة املعنية مب من كلٍومسؤوليات ما هي سلطات   •  

عملــها  وكــاالت ووظائفهــا وإجــراءاتاملــشتركة بــني عــّدة مــا هــي ســلطات املراكــز   •  
 يف جمال مكافحة هتريب املهاجرين؟النمطية 

ــا هــي املم   •   ــدارســات اجلم ــاجرين    يِّ ــهريب امله ــصدي لت ــدابري الت ــسيق ت ــني ) أ(ة يف تن ب
 وبني املراكز املشاهبة يف دول أطراف أخرى؟) ب(الوطنية، األجهزة 
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ــا هــي التحــدّ    •   ــسية م ــشارك يف   يات الرئي ــه يف الت ــيت ُتواَج ــدابري   ال ــسيق ت ــات وتن املعلوم
 وكاالت؟ املشتركة بني عّدةالتصدي لتهريب املهاجرين يف املراكز 

وكـاالت تعـىن جبـرائم      مـشتركة بـني عـّدة       منفـصلة املهـام     مراكـز   أمثلة على   هل توجد     •  
عيــوب /؟ مــا هــي مزايــاا مــن اجلــرائمجــار باألشــخاص وغريهــهتريــب املهــاجرين واالّت

 وكاالت؟املشتركة بني عّدة املنفصلة املهام املراكز 

ــة علــى م هــل توجــد    •   وكــاالت ال تعــاجل   عــّدة خمتلطــة املهــام مــشتركة بــني  راكــز أمثل
املنفـصلة املهـام املـشتركة بـني     عيوب املراكـز  /قضية هتريب املهاجرين؟ ما هي مزايا      إال

وكـاالت؟  املختلطـة املهـام املـشتركة بـني عـّدة           مة مقارنةً بـاملراكز     وكاالت املقسَّ عّدة  
ــا ــني خمتلــف املراكــز      م ــائم ب ــاون الق ــستوى التع ــو م ــّدة   ه ــني ع ــشتركة ب وكــاالت امل
 د لكنه خمتلف؟وجودة يف بلد واحد حيث يكون لكل منها تركيز حمّدامل

  وكاالت؟املشتركة بني عّدة حقوق املهاجرين املهرَّبني يف املراكز ُتحمى كيف   •  
    

    حملة عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها  -اًثالث  
ة املنظَّمـــة مهـــا الـــصكّان إنَّ بروتوكـــول مكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين واتفاقيـــة اجلرميـــ  -٦

ــة    ــة عـــرب الوطنيـ ــة املنظَّمـ ــة هتريـــب املهـــاجرين واجلرميـ . الـــدوليان الرئيـــسيان يف جمـــال مكافحـ
الـة ملنـع ومكافحـة    يف ديباجتـه أنَّ اختـاذ تـدابري فعَّ        ُيعلـن   ربوتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين       ف

امال، مبـا يف ذلـك التعـاون    هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو يتطلب هنجا دوليـا شـ           
كـل  اقتـصادية، علـى     -وتبادل املعلومات واختاذ تـدابري مناسـبة أخـرى، ومنـها تـدابري اجتماعيـة              

ــدويل  مــن  ــوطين واإلقليمــي وال ــصعيد ال ــادة  . ال ــنص امل  مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب   ٢وت
 تعزيـز    أغراض الربوتوكول هي منع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين، وكـذلك            املهاجرين على أنَّ  

واملقـصد  . التعاون بني الدول األطراف حتقيقا لتلك الغاية، مع محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني           
من هذين احلكمني هو تعزيز التعاون فيما بني الدول األطراف وداخلها، وكـذلك بـني الـدول                 

 .األطراف وسائر اجلهات ذات الصلة
الـصعيدين الثنـائي واملتعـّدد األطـراف        الـة علـى     آليـات فعَّ  عدم وجود   وكثرياً ما يفضي      -٧

املعلومات وتنسيق األنشطة العملياتية بـني أجهـزة إنفـاذ القـانون وسـلطات مراقبـة                للتشارك يف   
 إىل تقـويض اجلهـود الوطنيـة الراميـة إىل مكافحـة             ،ذات الـصلة  الفاعلـة   احلدود وسائر اجلهـات     

 .هتريب املهاجرين
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 اجلهـود الـيت تـستهدف       إذ إنَّ .  اتِّبـاع هنـج شـامل      ويتطلَّب التصّدي لتهريب املهاجرين     -٨
ويلـزم أن ُتعـدَّ      .واحداً من عناصر هذه الظاهرة قد ال تؤّدي بالـضرورة إىل احلـّد مـن التـهريب                

ــائق   ــدول وث ــسياس  ال ــالتخطيط وال ــة اتخاصــة ب ــة وشــاملة     مت العام ــدابري فّعال ــن اختــاذ ت ــن م كِّ
ــهريب املهــاجرين مــن خــالل اســتراتيجيا    ــة للتــصّدي لت ومــشتركة بــني عــّدة أجهــزة   ت تعاوني

للعمـل بتلـك   التخطـيط  يـستند  وجيـب أن  . منّسقة وطويلة األمد وتـدخُّالت حـسنة التخطـيط       و
تقيــيم ســليم للمــشكلة وملــا يوجــد مــن قــدرات ملواجهتــها، كمــا جيــب أن يكــون    إىل التــدابري 

 الـصعيد الـوطين ومـع       املعنيـة ألن تتعـاون معـاً علـى        الدوائر واألجهزة   مدعوماً باستعداد خمتلف    
 .على الصعيدين اإلقليمي والدويلنظرياهتا 

 اجلهود الرامية إىل التنسيق على الصعيد الوطين مشاركة مجيـع اجلهـات املعنيـة          تشملو  -٩
ومفّتــشو املعنيــة هتريــب املهــاجرين، مبــا يف ذلــك املؤســسات احلكوميــة والــسلطات مواجهــة يف 

والقطــاع اخلــاص ومنظمــات املــدين عناصــر اجملتمــع العمــل واملنظمــات غــري احلكوميــة وســائر  
ــصة          ــسلطات املخت ــشباب وال ــال وال ــة األطف ــّدمو خــدمات رعاي ــل ومق ــاب العم ــال وأرب العم

ــة  ــاللجوء وســائر اجلهــات املعني ــسقة   . ب هتريــب خبــصوص وينبغــي وضــع سياســات شــاملة ومّت
، واهلجـرة، والعمالــة،  ن هـذه املــسائل منـع اجلرميـة   وقـد تتـضمَّ  . املهـاجرين واملـسائل املتـصلة بــه   

والــصحة، واألمــن، وعــدم التمييــز، والتنميــة االقتــصادية، وحقــوق اإلنــسان، ومحايــة الالجــئني 
إنــشاء آليــة أو هيئــة تنــسيق متعــّددة التخّصــصات  ) أ: (ةيِّــدومــن بــني املمارســات اجل. وغريهــا
ختـصيص  ) ب (؛نتنفيذ تدابري وطنية منّسقة ومتكاملة للتـصّدي لتـهريب املهـاجري          مهمة  تتولّى  

وجــود تقــسيم ) ج (؛تــهريب املهــاجرينللتــصدي لمــوارد كافيــة لــدعم تنفيــذ التــدابري الوطنيــة 
عقـد   )د( ؛فيما بني الكيانات احلكومية اليت تعـاجل هتريـب املهـاجرين       العمل  ال ملهام   واضح وفعَّ 

ــد        ــوطين وال ــستويني ال ــى امل ــصات عل ــّددة التخّص ــسيق املتع ــة التن ــة آللي ويل؛ اجتماعــات منتظم
تتكّيــف مــع الظــروف املتغّيــرة، الــيت  إنــشاؤها، يــتّمآليــة تنــسيق أيَّ  علــى أنَّة أدلّــوجــود  )هـــ(

 .ُتستبان من خالل عمليات رصد وتقييم منتظمة ومستمرة

 فـال تقتـصر القيمـة املـستفادة        أيـضاً؛  وجلهود التنسيق بني الدول األعضاء أمهيـة حامسـة          -١٠
ــه في   ي الــسياسات املعنــيني وفيمــا بــني  رمــا بــني خمتلــف مقــرّ مــن التنــسيق علــى حــاالت إجرائ

األجهــزة احلكوميــة املــشاركة يف أنــشطة مكافحــة التــهريب، بــل تنــسحب أيــضاً علــى حــاالت 
املعنيــة علــى اجملتمــع املــدين إجرائــه مــع املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة وجهــات  

 .الصعيدين اإلقليمي والدويل

ــدم وجــود ت    -١١ ــال ع ــات    ويف ح ــف اجله ــني خمتل ــاون ب ــشمولة  ع ــة امل يف التــصّدي الفاعل
 مل وإذا. لتهريب املهاجرين واملسائل املتصلة به، ستكون معاجلة هذه الظاهرة ُمرَتَجلة فحـسب           
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ربز وتُـ . ُتنسَّق تدابري التصّدي فستكون هناك ازدواجية يف اجلهود وقـصور يف اسـتخدام املـوارد              
مـشتركة  دول األعـضاء بإنـشاء وتـدعيم آليـات تنـسيق وتعـاون               إىل قيام ال    احلاجةَ هذه املخاطرُ 

بــني األجهــزة تتــيح تبــادل املعلومــات والتخطــيط االســتراتيجي وتوزيــع املــسؤوليات واســتدامة  
مـشاركة مجيـع اجلهـات املعنيـة، مبـا فيهـا            بالنجـاح وجـوب      املمارسـات الواعـدة      نتبيِّو .النتائج

يــة ومقــدِّمو اخلــدمات والقطــاع اخلــاص، يف     املؤســسات احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوم   
حـىت تنفيـذها   ووصـوغها  العامة  من مرحلة تصوُّر السياسات ، بدءاً التصّدي لتهريب املهاجرين  

 . املعلومات واخلرباتالتشارك يفعملياً و

 التصّدي لتهريب املهـاجرين أمـر معقَّـد وينطـوي بالـضرورة علـى مـشاركة         ونظراً ألنَّ   -١٢
ات أدوار هامة، فـإن التنـسيق والتعـاون علـى الـصعيد الـوطين يتطلَّبـان إشـراك                   أجهزة متعّددة ذ  

منها إجـراء مـشاورات     عّدة و السلطات املسؤولة يف عملية مكافحة هتريب املهاجرين، بوسائل         
ــوزارات، وضــّم خمتلــف خيــوط الــسياسة    .  شــامالًاذات الــصلة معــاً لتــشكّل رد العامــة بــني ال

أيضاً يف إسناد املسائل املتصلة بتهريب املهاجرين إىل جهـة مركزيـة،           وللدول األعضاء أن تنظر     
 إنـشاء هيئـة تنـسيق       وتـدلّ التجربـة علـى أنَّ      . مثل وزارة أو هيئة، تكـون خمّصـصة هلـذا الغـرض           

بقـدر  مشتركة بني األجهزة لُتعىن مبسائل التهريب عرب كل أَفُرع احلكومة من شأنه أن يـساعد                
إذ ميكـن هليئـة مـن هـذا         .  سـواء  على حـدٍّ  التنفيذية  والعمليات  لعامة  ايف تنسيق السياسات    كبري  

القبيل أن توفّر لألجهزة حمفالً لعقد اجتماعات ومناقشات منتظمة من أجل االضطالع مبـسألة              
قــد يتطلّــب، أو قــد وإنــشاء تلــك اهليئــة  .التخطــيط، وكــذلك باملــسائل الــسياساتية والعملياتيــة

 .اً حلالة البلد املعين، تبعتشريعٍيتطلّب، سنَّ  ال

ــهوج وينبغــي أن تكــون كــل    -١٣ ــسقة مــع ســائر     الن ــشأن هتريــب املهــاجرين متَّ ــة ب الوطني
واهلجـرة والـصحة    املتعلقـة بـذلك، كاجلرميـة       الوطنية ذات الـصلة يف اجملـاالت        العامة  السياسات  

ــة     ــة والدولي ــسانية، وكــذلك مــع األطــر اإلقليمي  صــوغ وهــذا يعــين أنَّ . واألمــن واملــسائل اجلن
هتريــب املهــاجرين ينبغــي أن جيــري بالتــشاور مــع اجلهــات    العامــة بــشأن مواجهــة  الــسياسات 

وُيـرجَّح أن   .  واجملتمـع املـدين    املعنية، مبا فيها املنظمات الدولية وكذلك اجلهـات غـري احلكوميـة           
ل ، بـضمان تكامـ     العامـة   إىل جانب تعزيـزه فعاليـة الـسياسات        ،يفضي اتِّباع هنج من هذا القبيل     

إمكانيـة  ذات الصلة، إىل تعزيز     العامة  بتهريب املهاجرين مع سائر السياسات      املعنية  السياسات  
 .، وكذلك فعاليتهاتلك السياسات لدى الناستقّبل 

 أو غريهـا مـن أشـكال التنـسيق بـني            ،وكـاالت املـشتركة بـني عـّدة       ومن شـأن املراكـز        -١٤
العامـة   كان ذلك يف جمال صـوغ الـسياسات          عة، سواء  متنوّ اً أن ختدم أغراض   ،دةوكاالت متعدّ 

تحليــل وســيلة لأفــضل و. املعلومــات أو االضــطالع بأنــشطة عملياتيــة مــشتركةأو التــشارك يف 
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 ، هـي  العالقة بني الغـرض األساسـي مـن آليـة مـشتركة بـني عـّدة وكـاالت ومنـهجيات عملـها                     
  .حتليلها يف سياق الترتيبات الوطنية واإلقليمية القائمة

    
    وكاالتمشتركة بني عّدةة يف جمال إنشاء مراكز جيِّدممارسات ثلة على أم  - ألف  

املـشتركة بـني عـّدة      ة يف جمـال إنـشاء املراكـز         يِّـد املمارسـات اجل  األمثلة علـى    من  واحد    -١٥
الـــذي يـــستهدف خفـــض عـــدد ) يوروســـري( األورويب ملراقبـــة احلـــدود  النظـــاُم هـــووكـــاالت

ــدخل     ــذين ي ــاميني ال ــري النظ ــاجرين غ ــدد     امله ــسة، وخفــض ع ــاد األورويب خل ون أراضــي االحت
ضــني للغــرق يف الوفيــات بــني املهــاجرين غــري النظــاميني عــن طريــق إنقــاذ عــدد أكــرب مــن املعرَّ  

 األمـن الــداخلي يف االحتــاد األورويب إمجــاالً عـن طريــق اإلســهام يف منــع   زيــادة تــدابريالبحـر، و 
 يف ٢٠١٣ديــسمرب /راً مــن كــانون األولوســيطبق هــذا النظــام اعتبــا. اجلــرائم العــابرة للحــدود

 والربيــة شــرقاً اًالــدول األعــضاء الواقعــة علــى حــدود االحتــاد األورويب اخلارجيــة البحريــة جنوبــ
فرنـسا   و سـلوفينيا  و سـلوفاكيا ورومانيـا   وبولنـدا   وبلغاريـا   والربتغال  وإيطاليا  وإستونيا   و إسبانيا(
أمـا  . النـرويج وكـذلك  ،  )اليونـان وهنغاريـا    و ةمالطـ وليتوانيا  والتفيا  وكرواتيا  وقربص  وفنلندا  و

) هولنـدا  و الـسويد وبلجيكـا   وأملانيـا   (باقي الدول األعضاء اليت هلا حدود خارجية بريـة وحبريـة            
 .٢٠١٤ديسمرب /النظام عليها اعتباراً من كانون األولق طّبتفسوف 

رس احلـدود   حـ (وستتيح آلية يوروسري للسلطات الوطنية املسؤولة عـن مراقبـة احلـدود               -١٦
تبــادل معلومــات عملياتيــة والتعــاون ) وخفــر الــسواحل والــشرطة واجلمــارك والقــوات البحريــة

 ملكافحـة  ،، ومـع البلـدان اجملـاورة   )نتكسفـرُ (فيما بينها، ومع الوكالة األوروبية إلدارة احلـدود        
املعلومـات  وسـيتخذ تبـادل     . يف البحر حياة املعرَّضني لألخطار    اجلرائم اخلطرية والتدخل إلنقاذ     

رسـومية تعـرض بيانـات ومعلومـات        بينّيـة   ميكن وصـفها بأهنـا واجهـات        " أوضاعصور  "شكل  
ويستهدف نظام يوروسـري الوصـل بـني نظـم املراقبـة القائمـة علـى             . استخبارية وغري استخبارية  
 التـزام بإنـشاء مركـز       ، ألغـراض هـذه اآلليـة      ،ويقـع علـى كـل دولـة       . الصعيد الوطين وترشيدها  

 الوطنيـة لتكـوين     نيانو جيمع معلومات من خمتلف هيئات مراقبة احلدود وإنفاذ القـ          تنسيق وطين 
بني هـذه املراكـز الوطنيـة عـرب آليـة متكِّنـها             ومن الالزم الوصل فيما     . سقةوطنية متّ عامة  صورة  

 ماهيـة البيانـات     م يف بزمـام الـتحكّ   نفـسه   املعلومـات، مـع احتفاظهـا يف الوقـت          التشارك يف   من  
 )٢(. جهة ومىت يكون ذلكيها ومع أيِّاملتشارك ف

                                                         
  )2( http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-578_en.htm وwww.frontex.europa.eu/eurosur.  
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ففــي . وكــاالت يف العمــل املــشترك بــني عــّدةهنجــاً مــن قبــلُ ة دول عــّدقــت طبَّولقــد   -١٧
أستراليا، على سبيل املثال، أنشأت الـشرطة الفيدراليـة األسـترالية باملـشاركة مـع وزارة اهلجـرة            

حتقيـق  قـدرة    فريـق املكافحـة      رويـوفّ . ٢٠٠٠ ملكافحـة هتريـب األشـخاص عـام          اًنة فريقـ  واملواطَ
مــة العاملــة يف عــصابات هتريــب املهــاجرين املنظَّيف مكافحــة  اًهــة مركزيــســريعة التحــرك وموجَّ

. لـني للمعلومـات االسـتخبارية واملاليـة       قـني ومـن حملّ    ف الفريق من حمقّ   ويتألّ. أستراليا وخارجها 
 )٣(.هاجرينوكاالت ملكافحة هتريب املمشترك بني عّدة ويلتزم الفريق بنهج 

مركز مشترك للتحليل واالسـتراتيجيات      ٢٠٠٦يف عام   س يف أملانيا    وعالوةً على ذلك، أُسِّ     -١٨
 ،)Gemeinsames Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration (GASIM)(املـشروعة  للهجرة غري 
 تـضمّ تعـاون  يـة تنـسيق   آلبتـوفري  ي للـهجرة غـري النظاميـة    تعزيز اجلهود الوطنية للتصّداهلدف منه   

أسـاس  مشاركة الواليـات علـى      على  تعتمد  (االحتادي  املعنية على املستوى    الفاعلة  مجيع اجلهات   
هي تـوفري حتليـل جلميـع       ) GASIM(هبا هذا املركز     املهام املكلَّف و). ظروف كل حالة على حدة    

وباجلرميـة  ة عمومـاً  باجلرميـ تعلـق بـصالهتا   ي مـا فيخـصوصاً  ، واملـشروعة اهلجرة غـري  عن املعلومات  
أداء و ؛االجتماعيــةاالســتحقاقات وســوء اســتخدام املــشروعة املنظمــة واإلرهــاب والعمالــة غــري  

.  العامـة  بـشأن الـسياسات   عن األوضاع؛ وإسـداء املـشورة        وإصدار تقارير    ؛ربكّاملنذار  اإلوظيفة  
 .جلهات املعنيةلني عن اويباشر املركز أعماله أساساً من خالل حمافل مواضيعية جتمع ممثّ

هبـم، وذلـك    واالجتـار   ) HSTC(البشر  هتريب  مكافحة  س مركز   سِّويف الواليات املتحدة، أُ     -١٩
 .٢٠٠٤يف إطــار قــانون اإلصــالح االســتخباري وقــانون الوقايــة مــن اإلرهــاب لعــام  بــصفة رمسيــة 

عـام  ويشارك يف اإلشراف علـى هـذا املركـز وزيـر اخلارجيـة ووزيـر األمـن الـداخلي والنائـب ال                
ــني           ــشترك ب ــستوى م ــع امل ــوجيهي رفي ــق ت ــن خــالل فري ــع االســتخباري م ــن اجملتم ــضاء م وأع

من التكامل والفعاليـة الكليـة      أكرب  وكان اهلدف من تأسيس هذا املركز حتقيق قدر          .الوكاالت
يف جهود حكومة الواليات املتحـدة ملكافحـة هتريـب املهـاجرين واالجتـار باألشـخاص وأسـفار             

ق املركـز أنـشطة مـع حكومـات أجنبيـة لـضمان معاجلـة اجلهـود علـى                   وينّس. ةاإلرهابيني السري 
وإنفاذ القـانون واالسـتخبارات     العامة  وهو جيمع خرباء من جماالت السياسات       . الصعيد العاملي 
التـصدي للتهديـدات   ويوظف معارفهم وخرباهتم وسـلطاهتم يف سـبيل       للعمل معاً   والدبلوماسية  

 . املشروع على الصعيد العامليالسفر غرياليت ينطوي عليها 

إنفـاذ قـوانني اهلجـرة واجلمـارك، مبديريـة حتقيقـات             هيئـةُ أنـشأت   وإضافةً إىل ما سبق،       -٢٠
برنامَج فرقِة العمـل    ،  يف الواليات املتحدة  التابعة لوزارة األمن الداخلي     ،  )HSI(األمن الداخلي   

                                                         
  )3( www.afp.gov.au/policing/people-smuggling.aspx.  
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 هيئــة اجلمــارك ومحايــة احلــدود  بالــشراكة مــع، )BEST(األمنيــة إلنفــاذ قــوانني محايــة احلــدود  
سلطات إنفاذ قانون أخرى فيدراليـة وعلـى مـستوى الواليـات وحمليـة              مسؤويل  األمريكية ومع   

احلـدود  علـى طـول     أعمال العنف   لالزدياد اخلطري الشأن يف      للتصدي   ،٢٠٠٥عام  يف  ودولية،  
الواليـات  ع رئـيس    ووقَّـ .  بوالية تكـساس   واجلنوبية الغربية مع املكسيك، وذلك يف مدينة الريد       

إنـشاء برنـامج جـيم زاباتـا لفـرق       على قانون ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٧املتحدة األمريكية يف  
وجــاءت  ؛٢٠٥-١١٢بــرقم عمــومي ، وهــو قــانون قــوانني محايــة احلــدود األمنيــة إلنفــاذ العمــل 

ــذكر  ــاًء ل ــسميته إحي ــا،  ىت ــذي  جــيم زابات ــة حتقيقــات األ  كــان ال مــن عمــيالً خاصــاً يف مديري
 .٢٠١١يف املكــسيك عــام واجبــه  وقُتــل أثنــاء أداء ،فرقــة العمــل املــذكورةالــداخلي، انُتــدب ل

عمــل ال ة فرقـ إنـشاء وحـدات   )أ: ( بالقيــام مبـا يلـي  هـذا القـانون وزيـر األمـن الـداخلي     ض يفـوِّ و
للعمـــل يف مـــوظفني فيـــدراليني انتـــداب توجيـــه ) ب(، قـــوانني محايـــة احلـــدودمنيـــة إلنفـــاذ األ

ــامج، ــة       )ج (الربن ــة والتابع ــانون الفيدرالي ــاذ الق اختــاذ إجــراءات أخــرى ملــساعدة وكــاالت إنف
تابعـة للربنـامج    وحدة   ٣٥ست حىت اآلن    سِّوقد أُ . للواليات واحمللية والقبلية على املشاركة فيه     

ويــتعني علــى وزيــر  )٤(.يف ســت عــشرة واليــة يف الواليــات املتحــدة ويف بورتوريكــو ) بِــست(
توسـيع وحـدة قائمـة يف      وأوحـدة جديـدة     تقرير ما إذا كان ينبغي إنـشاء        ند   ع ،األمن الداخلي 

رق  فِـ وأيِّقيـد النظـر   عـدم ازدواج اجلهـود بـني الوحـدة        حيـرص علـى      أن   ،نـة والية قـضائية معيّ   
رق فِـ الالواليـة القـضائية، مثـل    ضمن تلك مشتركة بني الوكاالت قائمة     أخرى  عمل أو مراكز    

رق  الفِـ وتـضمّ .  مـن قبـلُ   القائمـة رق املتكاملة إلنفاذ قوانني محاية احلدود،الِفاألمنية التابعة للربنامج و   
ومكتــب الكحــول ) DEA(لني عــن إدارة مكافحــة املخــدرات احلاليــة املنتــشرة يف مواقــع خمتلفــة ممــثّ 

والنائـب العـام بالواليـات    االحتـادي   لتحقيقات  ا ومكتب   )ATF (راتوالتبغ واألسلحة النارية واملتفجّ   
، ومـن بينـها وزارة      )بِـست (نفـاذ قـانون تـشارك يف برنـامج          إلأجنبيـة   دة، عالوةً على وكـاالت      املتح

  وشـرطة واليـة أونتـاريو      )CBSA (ووكالة اخلدمات احلدودية الكنديـة    ) SSP(األمن العام املكسيكية    
)OPP ( الكندية امللكيةاخلّيالة  وشرطة )RCMP(.)٥( 

م مكتب األمـم املتحـدة املعـين        ، نظَّ )آسيان (ارابطة أمم جنوب شرق آسي    خيّص  وفيما    -٢١
مة عن هتريب املهـاجرين ومـا يتعلـق بـه مـن عمليـات               باملخدرات واجلرمية دورات تدريبية متقدّ    

ــة   ــدفقات املالي ــوال والت ــكغــسل األم ــب ُوضــعا هبــدف     ، وذل ــاجمني للمكت  يف ضــوء جنــاح برن
ات املتعلقة بتـهريب املهـاجرين،   يأفضل للتحدّ على حنو   ي  مساعدة السلطات احمللية على التصدّ    

 يف) PIU(مـشتركة بـني عـّدة وكـاالت         وحدات السـتخبارات املـوانئ      استحداث  ومها برنامج   
                                                         

  )4( www.ice.gov/best/.  
  )5( www.internationaltradecomplianceupdate.com/?entry=263.  
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وقـد  . املعنية بتهريب املهـاجرين   ) CAU(جنوب شرق آسيا، وبرنامج وحدة التنسيق والتحليل        
ــذي موّ    ــوانئ، الـ ــتخبارات املـ ــدات اسـ ــامج وحـ ــشأ برنـ ــدات   أنـ ــة، وحـ ــة الكنديـ ــه احلكومـ لتـ

ــوانئ    ــاطق مـ ــوانئ يف منـ ــتخبارات مـ ــسيا باسـ ــدوإندونيـ ــا وتايلنـ ــدات  . كمبوديـ ــذه الوحـ وهـ
سـوف تقـوم جبمـع      ،  يالتصّدفعالية  زيادة  االستخبارية، اليت وضعت يف مواقع استراتيجية بغية        

  ومـن مثَّ   ،املباشـرة معلومات استخبارية بـشأن هتريـب املهـاجرين مـن مـصادر تتجـاوز مواقعهـا                 
ــ. مــع جهــات إنفــاذ قــانون عملياتيــة حمليــة ودوليــة  التــشارك فيهــا  ا برنــامج وحــدة التنــسيق  أمَّ

 كمبوديـا  و تايلنـد ويف إندونيـسيا    وهـو يقـوم بعملياتـه       لتـه احلكومـة األسـترالية       والتحليل فقد موَّ  
ميكـن  رين بتهريب املهـاج خاصة ويستهدف هذا الربنامج إنشاء قاعدة بيانات إقليمية   . وماليزيا

ي هلـا    التـصدّ  أنـشطة هتريـب املهـاجرين ومـن مثَّ        لكـشف   سـلطات حمليـة ودوليـة       أن تستخدمها   
  . حمدَّدة األهداف تصدٍّمبزيٍد من الفعالية بعمليات

    
  األجهزة االستراتيجية والتعاون الرمسي فيما بني خمتلف النهوج   - باء  

   األخرى املعنية واجلهات
 اًأساسـ ) أو الوكـاالت  (األجهـزة   رمسيـة ومـذكرات التفـاهم بـني         ئ الربوتوكوالت ال  هتيِّ  -٢٢
ومـن أمثلـة مـذكرات      .  املتعـددة  الوكاالتبني  بناء العمل املشترك    أن ُيستند إليه يف      ميكن   اًصلب

وشـرطة  واالجتـار هبـم بالواليـات املتحـدة         التفاهم القائمة االتفاق املربم بني مركز هتريب البشر         
داً هـذه التزامـاً جمـدّ     " مـذكرة التفـاهم   "وقد اعترب املسؤولون املـشاركون      . الكندية امللكيةاخلّيالة  

 )٦(.البلدينوهتريبهم والتصدي هلا يف  البشرباملعلومات ملنع عمليات االجتار بالتشارك يف 

ــن   -٢٣ ــة  ومـ ــى إقامـ ــة علـ ــز األمثلـ ــّدة  مراكـ ــني عـ ــشتركة بـ ــسيق  مـ ــز التنـ ــاالت مركـ وكـ
وتـديره  ) يوروجـست (كالة األوروبية للتعـاون القـضائي       الوأُقيم ضمن   الذي  ) OCC( العمليايت

مكاتبها يف فرنسا وبلجيكا واململكة املتحـدة مبـساعدة مـن وحـدة يوروجـست املعنيـة بتحليـل                   
يف نقـل أشـخاص مـن       ضـالعة   ي لشبكة جرمية منظمة     وكان الباعث على ذلك التصدّ     .القضايا
لربيطانيـا العظمـى     اململكـة املتحـدة      إىلعلى حنـو غـري قـانوين        الشرق األوسط   بلدان يف   مواطين  

ت الـسلطات القـضائية وسـلطات       وشنَّ. عرب تركيا واليونان وفرنسا وبلجيكا    وآيرلندا الشمالية   
 وتنـسيق مـن      بـدعمٍ  ،إنفاذ القانون عملية مشتركة ناجحة يف بلجيكا وفرنسا واململكة املتحـدة          

ل يف فرنــسا لتحليــل تنقّــمكتــب محيــث أُنــشئ ، )يوروبــول(يوروجــست والــشرطة األوروبيــة 
يف فرنـسا وبلجيكـا واململكـة       مقـار   وكان للشبكة اإلجراميـة     .  يف احلال  املعلومات االستخبارية 

وكانـت تتمّيـز بدرجـة عاليـة مـن          يف هولنـدا،    كذلك   و ،املتحدة وهلا صالت يف اليونان وتركيا     
                                                         

  )6( www.dhs.gov/xlibrary/assets/opa/mou-hstc-rcmp-exchange-of-information.pdf.  
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وكـان  . بلجيكـا وفرنـسا   بـني   د، وكانت قاعدة عملياهتا تتنقـل       عقّاملر و تطّواملسيت  لوجالتنظيم  ال
 أو عــرب حتويــل مــصريف إىل اململكــة اًأول األمــر ألفــي يــورو نقــديف كــل مهــاجر يــدفع للــشبكة 

نقلـون يف    يف بلجيكـا وفرنـسا ويُ      مواقف سيارات هاجرون يف كل ليلة من      امل ُيجمع   مثَّ ؛املتحدة
 شـبكة اجلرميـة املنظمـة    أنَّبـ عتقـد  وُي. من كاليه إىل اململكة املتحدةهم  تقلّارات  شاحنات إىل عبّ  

إىل اململكــة املتحــدة  اً مهــاجر٣٠ و٢٠هتريــب مــا يتــراوح بــني  الــسعي إىل مــسؤولة عــن هــذه 
 يوميــاً، ممــا يــصل بالعــدد الــسنوي إىل ١٠ر أعــداد املهــاجرين املهــرَّبني بنجــاح حبــوايل قــدَّيوميــاً، وُت

مــن خــالل عقــد   وقــد دعمــت يوروجــست اإلدارة الناجحــة للقــضية     .  مهــاجر تقريبــاً ٤ ٠٠٠
حتقيقات مشترك بني فرنـسا وبلجيكـا عـام         بشأن فريق    تبعها التوقيع على اتفاق      ؛اجتماعات تنسيق 

شاركت يوروجـست   كما. ٢٠١٣فرباير  /، وانضمت إليه الحقاً اململكة املتحدة يف شباط       ٢٠١٢
النـهج  وقـد أضـفى هـذا        )٧(.التحقيقـات املـشتركة   أفرقـة   عـرب مـشروع متويـل       ذلك الفريـق    يف متويل   

وأسـفرت العمليـة عـن توقيـف        .  مـضافة  د الوكاالت العابر للحدود علـى العمليـة قيمـةً         تعّداملق  املنّس
 .مقراً ٤٥ شخصاً وإصدار أمري توقيف أوروبيني وتفتيش ٣٦

إىل رفـع   فاعلـة مـن الـدول ومـن غـري الـدول             اتفاقات التعاون بـني جهـات       أيضاً  ي  وتؤّد  - ٢٤
بــاع أفــضل ومــن بــاب اتِّ. ضائية يف حــاالت هتريــب املهــاجريناملالحقــات القــالنجــاح يف ل معــّد

إنفــاذ القــانون ومــسؤوليات أجهــزة د أدوار املمارســات، ينبغــي وضــع بروتوكــوالت رمسيــة حتــدِّ 
 .واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة، وحتكم عملية تبادل املعلومات االستخبارية فيما بينها

اجلـرائم علـى كاهـل مـسؤويل إنفـاذ القـانون            يبقى عبء ضمان سالمة ضـحايا       لكْن  و  -٢٥
 مــع مؤســسات دعــم مأمونــة وذات  اتفاقــات إالَّدون غريهــم، وينبغــي االمتنــاع عــن إبــرام أيِّ

وتعتمد كيفيـة صـياغة تلـك االتفاقـات علـى           . مصداقية وقادرة على تنفيذ خدمات للمهاجرين     
ــة  ــضمن الربوتوكــوالت الرمسيــ    ؛الظــروف احمللي ــك ينبغــي أن تت ــع ذل ــوم ــشتركاًة بيان ــاً م  اً عام

ن حقـوق املهـاجرين املهـرَّبني،    ويب املهاجرين وصـ ريتعلق مبكافحة هتباألغراض املقصودة فيما  
 : أدىن بروتوكول ما يلي كحدٍّن أيَّوينبغي أن يتضمَّ. مسؤوليات الشركاءتبيان كما ينبغي 

ق االمتثـال لتـشريعات   قِّحتاملتبادلة  املعلومات االستخبارية احملتفظ هبا إفادة بأنَّ   )أ(  
 ية ذات الصلة؛محاية البيانات والسّر

. تبادل املعلومات االسـتخبارية   من خالهلا يتّم    والوسائل اليت   اإلجرائية  العملية    )ب(  
 ن باالسم؛ن ضمن كل مؤسسة أو بشخص معيَّوقد يتعلق هذا مبنصب معيَّ

 ؛ناسباًحسبما يكون مرة، باالجتماعات املقرَّزمنياً  جدوالً  )ج(  
                                                         

  )7( http://eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2013/2013-02-06.aspx.  
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ــى أن     )د(   ــتخبارية، علـ ــات االسـ ــادل املعلومـ ــروط تبـ ــشمل ذلـــك  شـ ــات يـ البيانـ
 ؛ على حد سواءالشخصية واملعلومات االستخبارية املواضيعية

 التفسري؛ُتتَّبع يف تسوية الصعوبات واالختالفات يف اليت اإلجرائية  للعملية اًوصف  )هـ(  

 . املتباَدلةيةسرية البيانات الشخصمحاية ة لكيفّيوصفاً   )و(  
 : مذكرة تفاهم النقاط التالية أيِّناُتوباملقابل، قد تعاجل مكّو  -٢٦

 مـن   حيـث إنَّ   ؛ني إىل مـذكرة التفـاهم     ينبغي بيـان الـشركاء املنـضمّ      : الشركاء  )أ(  
اصــة ملكافحــة اجلــرائم العــابرة للحــدود ضــمن جهــاز اخلوحــدات المثــل (شــأن بيــان الــشركاء 

 أن يرفع من مستوى التعاون؛) صةتخّصاملكومية احلنظمات غري املالشرطة و

 ينبغي توضيح املبادئ األساسية والغرض من التعاون؛: تعريف الغرض  )ب(  

مــن املبــادئ األساســية االتفــاق علــى هنــج مــشترك ملكافحــة   : مبــادئ التعــاون  )ج(  
 هتريب املهاجرين؛

مـذكرة  أن تستفيد مـن     املراد هلا    ةاملستهدفالفئة  يسهم حتديد   : املستهدفةالفئة    )د(  
ــاً   ــداً دقيق ــاهم حتدي أو املهــاجرين املهــرَّبني وضــحايا  /يف جنــاح إحــاالت ضــحايا اجلــرائم و  التف

 ؛ إىل العالجاالجتار املصابني بالصدمة النفسية

ينبغي ألطراف مذكرة التفاهم االتفاق على معاملة البيانـات         : املعلوماتتبليغ    )ـه(  
 ية؛احلساسة باعتبارها سّر

ينبغــي أن تــدخل مــذكرة   : دخــول مــذكرة التفــاهم حّيــز التنفيــذ وتعديلــها       )و(  
 تعـديالت    ُتجـرى أيُّ   ز التنفيذ لدى توقيع مجيع األطراف املعنيني عليها، وينبغي أالَّ         التفاهم حيِّ 

  باتفاق مجيع األطراف املعنيني؛إالَّ

كاء تعريف خمتلـف مـسؤوليات الـشر      : لة ملسؤوليات الشركاء  توصيفات مفصّ   )ز(  
  .شفافية التعاون بني املنظمات احلكومية وغري احلكوميةجوانب من هم هو جانب كلّ
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     املرفق
     املقترحةاألدوات الرئيسية واملوارد     
املعين  مكتب األمم املتحدةالصادرة عن جمموعة أدوات مكافحة هتريب املهاجرين،     

   باملخدِّرات واجلرمية
، الصادرة عن مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة       هتريب املهاجرين،   ُصمِّمت جمموعةُ أدوات مكافحة     

مــن أجــل مــساعدة الــدول علــى تنفيــذ بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عــن طريــق الــرب 
وهــي . والبحــر واجلــو، املكمِّــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة   

ط وتــسلّ. يف جمــاالت مواضــيعية معيَّنــةاجــع وتقتــرح مرتتــضمَّن توجيهــات وممارســات واعــدة 
 ٢-٦ د األداةُ شّدتـ و. إىل التعاون يف قـضايا هتريـب املهـاجرين        احلاجة   على    الضوءَ ١-٦ األداةُ

الـدويل الرمسيـة     التعاون الدويل يف األمور اجلنائيـة علـى أمهيـة أسـاليب التعـاون                ضروبباملتعلقة  
 التحـديات الـيت     ٤-٦ وتعـرض األداةُ  . آمنةمالذات  ذ  وغري الرمسية يف سبيل منع املهربني من اختا       

ــات ١٥-٤كمــا تعــرض األداة  . واجــه التعــاون الرمســي وغــري الرمســي  ُت ــسيق  آلي ومؤســساته التن
 . اليت جيري من خالهلا تبادل املعلومات املتعلقة بتهريب املهاجرينةوالدولية األقاليمي

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

Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_AR.pdf 
    

هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه، دليل التدريب األساسي على التحقيق يف     
    واجلرميةباملخدراتمكتب األمم املتحدة املعين الصادر عن 

ــه،   ريــبهتدليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف     املهــاجرين واملالحقــة القــضائية ملرتكبي
العدالـة اجلنائيـة    ملمارسي  ، هو دليل عملي وأداة تدريبية        املخدِّرات واجلرمية  مكتبالصادر عن   

تكييفهـا  قابـل ل مـن منـائط الـدليل بـشكل     تدريبيـة  وقد ُصمِّمت كـل منيطـة     . يف شىت أحناء العامل   
وفقاً الحتياجات املناطق والبلدان املختلفة، وميكـن االسـتناد إليهـا يف حتـسني أو تكملـة بـرامج                   

  .عاون الدويل الت٨وتتناول النميطة . وطنيةالتدريب المعاهد وضعتها تدريبية إضافية 
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-training-

manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html 
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،  املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيهريبهتيف دليل التدريب املتعّمق على التحقيق     
   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةالصادر عن 

،  املهـاجرين واملالحقـة القـضائية ملرتكبيـه        ريـب هتيف  على التحقيق   يستند دليل التدريب املتعّمق     
، إىل دليـل التـدريب األساسـي مـن أجـل تعزيـز الفهـم                 املخـدِّرات واجلرميـة    مكتـب الصادر عن   

املشترك للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الدول األطراف على اّتبـاع هنـج تعاضـدي يف تـصّديها                 
ويتــيح الــدليل هنجــاً عمليــاً حيــال التحقيــق يف  .  عــرب الوطنيــةجلرميــة هتريــب املهــاجرين املنظَّمــة

الـة هتـم مجيـع بلـدان        جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائياً، ويعرض ممارسـات فعَّ         
ــة    ــاول النميطــة . املنــشأ والعبــور واملقــصد، بــصرف النظــر عــن نظمهــا القانوني  التعــاون ٨وتتن

  .قانونوتقاسم املعلومات يف ميدان إنفاذ ال
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-manual-

on-smuggling-of-migrants.html 
    

  الصادرإطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين،     
   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةعن 

 إطار العمل الـدويل لتنفيـذ بروتوكـول منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين، الـذي أعـدَّه مكتـب                     
تـــوخَّى منـــها دعـــم التنفيـــذ الفّعـــال  ُي، هـــو أداة لتقـــدمي املـــساعدة التقنيـــةاملخـــدِّرات واجلرميـــة

والغرض مـن إطـار العمـل الـدويل هـو مـساعدة الـدول             . لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين   
ــصدّ       ــيت تــشوب ت يهم األطــراف والفــاعلني غــري احلكــوميني علــى اســتبانة ومعاجلــة الثغــرات ال

 .لتهريب املهاجرين، وفقا للمعايري الدولية
صكوك الدوليـة، والتعهـدات الـسياسية، واملبـادئ التوجيهيـة وأفـضل             ويستند إطار العمل إىل ال    

. املمارسات مـن أجـل التوّصـل إىل اّتبـاع هنـج شـامل حيـال منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين                       
، واحلمايـة   )والتحـّري (ويتألف إطار العمل الدويل من أربعة جداول تتناول املالحقـة القـضائية             

  ).التنسيقو(، واملنع، والتعاون )واملساعدة(
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Framework_for_Action_Smuggling_of_Migrants.pdf 
      

ة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية األدلّ    
   والربوتوكوالت امللحقة هبا

ة التـــشريعية لتنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة         األدلّـــ
الـيت تـسعى إىل     والربوتوكوالت امللحقة هبا منشور الغرض األساسـي منـه هـو مـساعدة الـدول                
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ــا         ــة وبروتوكوالهت ــة املنظَّمــة عــرب الوطني ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي ــصديق عل الت
 يف الفـصل    ،التعـاون يف ميـدان إنفـاذ القـانون        موضوع  وتتناول هذه األدلة التشريعية     . وتنفيذها

لـيس مطلقـا؛    ) ٢٧ املـادة (اخلامس من اجلزء األول، وتشدد على أن هذا اإللزام العام بالتعاون            
يتـيح  االشـتراط  هـذا  و. بل ينبغي أن يتم مبا يتفق والنظم القانونية واإلدارية الداخلية لكل دولـة          

 للدول األطراف إمكانية فرض شروط للتعاون أو رفضه يف حاالت معينة وفقا ملقتـضيات كـلٍ             
ات االتـصال فيمـا     بتعزيـز قنـو    هبـذا التقييـد العـام،        رهنـاً  ،على الدول األطراف أن تقـوم     و. منها

 نة مـن التعـاون مـن      ؛ وأن تضطلع بأشكال معيّ    ))أ (١الفقرة  (بني سلطاهتا املعنية بإنفاذ القانون      
ــا      ــة وأدواهتـ ــة عائـــدات اجلرميـ أجـــل احلـــصول علـــى معلومـــات عـــن األشـــخاص وعـــن حركـ

ــرة( ــضا ب  ))ب( ١ الفق ــضها بع ــزّود بع ــة    األ؛ وأن ت ــواد األخــرى الالزم ــات امل صــناف أو كمي
تبـادل العـاملني، مبـا يف ذلـك     علـى  ؛ وأن تـشجع   ))ج (١الفقرة  (التحليل أو التحقيق    ألغراض  

؛ وأن تتبادل املعلومات بشأن خمتلـف الوسـائل واألسـاليب           ))د (١الفقرة  (تعيني ضباط اتصال    
ــة املنظمــة     ــستخدمها مجاعــات اجلرمي ــيت ت ــرة (ال ؛ وأن تباشــر أشــكاال أخــرى مــن   ))ه (١الفق

  )).و (١الفقرة ( الكشف املبكّر عن اجلرائم التعاون ألغراض تيسري
www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%

20version.pdf 
    

الصادر عن يل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدي لتهريب املهاجرين، دل    
   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

التـدابري  مـن   جمموعـة   هـو   دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائيـة املتخـذة للتـصدي لتـهريب املهـاجرين               
األجهــزة  املــسؤولني احلكــوميني يف ىل متكــنيوهــو يرمــي إ ،دة بإحــاالت مرجعيــةدة واملــزّواملوّحــ

ــاهلجرة واجلمــارك وإنفــاذ القــانون والوكــاالت التابعــة لألمــم املتحــدة وغــري ذلــك مــن       ــة ب املعني
حتديـد  إجراء عمليات تقييم شاملة للـنظم الداخليـة، و         واألفراد من    أوساط الصناعات املنظمات و 

املـستندة إىل املعـايري واألعـراف       يـات التـدّخل     عملاملساعدة يف تصميم    وملساعدة التقنية،   اجماالت  
  .املساعدة يف التدريب على هذه األموروالدولية املتعلقة مبنع هتريب املهاجرين وقمعه، 

يف الفـصل العاشـر املتعلـق بالتعـاون الـدويل يف هـذا       من دليل التقيـيم،  ص قسم خاص  صِّوقد خُ 
  .إنفاذ القانونغري الرمسي على  للتعاون ،الدليل

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

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_

Smuggling_of_Migrants-EN.pdf 
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مكتب األمم املتحدة املعين الصادر عن الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة،     
   رات واجلرميةباملخدِّ

 دولـة أو    ١٥٠تتيح قاعدة البيانات معلومات االتصال بالسلطات الوطنية املختـصة يف أكثـر مـن               
، مبـا يف ذلـك معلومـات بـشأن إجـراءات             املخدِّرات واجلرميـة   مكتباً، اليت قُدمت إىل      تابع اًإقليم

اخلاصة بـأكثر مـن     وحيتوي الدليل حالياً على معلومات االتصال       . بع يف احلاالت الطارئة   تَّحمددة تُ 
ــة يف فئــات مواضــيعية  ٦٠٠ ــة خمتــصة مرتب ــة تــسليم املطلــوبني، واملــ :  ســلطة وطني ساعدة القانوني

  .املتبادلة، واالجتار غري املشروع عن طريق البحر، وهتريب املهاجرين عن طريق البحر
www.unodc.org/compauth/en/index.htm 

    
    اإلنتربولللتعاون بني أجهزة الشرطة، الصادر عن] الثنائي[االتفاق النموذجي     

لإلنتربـول  من أجـل إبـرام االتفاقـات الثنائيـة، ألنَّ األمانـة العامـة              )١(ُوضع هذا النموذج املقترح   
ترى أنَّ من املرجَّح على هذا املستوى من التعاون أن تتفق الدول على مجيع األحكـام الـواردة                  

ت عليه، مـن أجـل      ولكْن ميكن استخدام هذا النموذج، مع إدخال بعض التعديال        . النموذج يف
بـني  " ثنـائي ال"ولـذلك ُوضـعت كلمـة       . إبرام اتفـاق إقليمـي يـربط بـني عـدد صـغري مـن الـدول                

نـه يـنّص علـى عـدد مـن طرائـق       إوهذا االتفاق النموذجي ذو طـابع عـام مـن حيـث        . معقوفتني
ومع أنه ينبغي التشجيع على التعاون علـى أوسـع نطـاق،            . التعاون املختلفة بني أجهزة الشرطة    

وذلـك بعـدم    (لدول الراغبة يف احلـّد مـن طرائـق التعـاون            ن هذا اإلطار العام ميكن أن تكّيفُه ا       فإ
احلـد   ، أو) اخلاصة على سبيل املثـال )التحقيق(التحّري إدراج األحكام اليت تنص على أساليب 

، أو احلــّد مــن طرائــق )بوضــع قائمــة مفــصَّلة بــاجلرائم املــشمولة باالتفــاق (مــن أســس التعــاون 
ح معـىن كـل مـادة ونطاقهـا         ن االتفاق النموذجي مالحظات توضّـ     ويتضمَّ. عاون وأُسسه معا  الت

املالحظـات   وتتَّـسم هـذه  . بغية تيسري فهم واعتماد األحكام املقترحة ورمبا تعديلها عنـد اللـزوم  
  .بأمهية فائقة ألنَّ من شأهنا أن تشّجع على استخدام االتفاق النموذجي على حنو مرن ومّتسق

  

                                                         
  )1( www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp.  

www.interpol.int/public/ICPO/LegalMaterials/cooperation/Model.asp

