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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٣- ١١فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٤البند 

  دراسة اجلانب املتعلق بعنصر "املنفعة املالية أو املنفعة 
        من تعريف هتريب املهاجريناملادية األخرى" 

  دراسة اجلانب املتعلق بعنصر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى"     
      من تعريف هتريب املهاجرين

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  -أوالً  

املكمِّـل التفاقيـة   بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو،    نصَّ  -١
، ٢٠٠٠ عـام  يف تـه اجلمعيـة العامـة   الـذي اعتمد ، األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

الـدول   مـن  الربوتوكـول  ويقتضـي  ".هتريـب املهـاجرين  رميـة " جل دوليـا أول تعريـف متفـق عليـه    على 
هـذا اجلُـرم   رتكـب  ُيعنـدما  "ين هتريـب املهـاجر   جتـرِّم وإنفاذ تشـريعات   نِّاألطراف أن تعمل على َس

من أجل احلصول، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة      على الصعيد الدويل
  .) (أ))١( ٦مادية أخرى (املادة 

بروتوكـول مكافحـة هتريـب    املعنـون "تنفيـذ    ٦/٣ودعا املؤمتر الـدول األطـراف، يف قـراره      -٢
واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب    املهاجرين عن طريق الرب والبحر 

، مبـا يف ذلـك   وتعزيزهـا حسـب االقتضـاء    إىل أن تواصل استعراض تشريعاهتا ذات الصـلة "، الوطنية
األفعـال الـيت يشـملها بروتوكـول هتريـب املهـاجرين واتفاقيـة اجلرميـة          ن جترِّم، وأةاجلنائي اتالتشريع

  هتا.خطورة ومدى اجلرميتتناسب مع طبيعة  الئمةيف ذلك عن طريق فرض جزاءات ما املنظمة، مب
اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املعنــون "تعزيــز تنفيــذ  ٧/١وقــرر املــؤمتر يف قــراره   -٣
 الفريق العامـل املعـين بتـهريب املهـاجرين    " أن يكون نية والربوتوكوالت امللحقة هباعرب الوط نظمةامل
  صراً ثابتاً يف املؤمتر، حييل تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر.عن

───────────────── 
  *  CTOC/COP/WG.7/2017/1. 
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املعنـون   ٢٠١٤/٢٣وعالوة على ذلك، شجع اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي، يف قـراره     -٤
التــرويج جلمــع  علــى"، الــدول األعضــاء تعزيــز التعــاون الــدويل علــى التصــدي لتــهريب املهــاجرين"

البيانات وإجراء البحوث على حنو يعول عليه على الصعيد الوطين، وعند االقتضاء، على الصعيدين 
اإلقليمي والدويل، بشأن هتريب املهاجرين، مبا يف ذلك شبكات التـهريب ودور اجلرميـة املنظمـة يف    

ة الــيت قــد تــربط هتريــب هــذا التــهريب يف بلــدان املنشــأ والعبــور واملقصــد، وبشــأن الصــالت احملتملــ
  .املهاجرين بأنشطة إجرامية أخرى

الــدول األعضــاء علــى أن تعتمــد، عنــد االقتضــاء، تــدابري  ويف نفــس القــرار، حــث اجمللــس   -٥
ما ترتكبه مجاعات إجرامية منظمة هبدف  هتريب املهاجرين نشاط إجرامي كثرياًأنَّ إلذكاء الوعي ب

  .الربح وأنه يعرض املهاجرين املعنيني ملخاطر جسيمة
ف مؤمتر األطـرا  كل من القرارات املتعاقبة بشأن هتريب املهاجرين اليت اعتمدهاوقد دعت   -٦
ــة  و ــة اجلنائي ــة منــع اجلرميــة والعدال ــة العامــة جلن يعات التشــرإىل جتــرمي هتريــب املهــاجرين يف   واجلمعي

اتفــاق اجملتمــع الــدويل علــى تعريــف و مــع بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين.ة، متاشــياً الوطنيــ
يشـجع علـى زيـادة     هتـا قية اجلرميـة املنظمـة وبروتوكوال  مشترك للمصطلحات الرئيسية يف سياق اتفا

اجرين، من خالل فعالية التعاون الدويل ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، مبا يف ذلك هتريب امله
 يف نظم التعاون الدويل. لسائدمببدأ التجرمي املزدوج ا الوفاء

يـق العامـل   وقد أعدت األمانة ورقة املعلومات األساسية هـذه للمسـاعدة يف مناقشـات الفر     -٧
الرئيسـية   قـدم حملـة عامـة عـن القضـايا     تودة للمناقشـة  حمـدَّ  مسـائل قتـرح  ت ييف اجتماعه الرابـع. وهـ  

قــدم قائمــة بــاألدوات الرئيســية واملــوارد تو ،الــدول بشــأن كيفيــة معاجلتــها مــن جانــبوإرشــادات 
  املوصى هبا ملساعدة الدول يف تنفيذ الربوتوكول.

    
    سائل مطروحة للمناقشةم  -اًثاني  

مداوالتـه بشـأن    إطـار  مناقشـة املسـائل التاليـة، يف مجلـة أمـور، يف     يـود  الفريـق العامـل   لعل   -٨
  :تعريف هتريب املهاجرينمن ادية امللية وااملنفعة عنصر امل
اليـة أو  املنفعـة  امل" فيما يتعلـق بــ   هونطاق هدف بروتوكول هتريب املهاجرين ما هو  (أ)  

  "؟خرىاألادية املنفعة امل
اصـر  كعنصـر مـن عن   "خرىاألادية املنفعة املالية أو املنفعة امل"درج يف الدول اليت ُت  (ب)  

  ق؟طبَّهذا العنصر وكيف ُي مفَهُيجرائم هتريب املهاجرين، كيف 
العنصـر املـايل؟ علـى سـبيل      قـرار "املنفعة املاليـة"، هـل توجـد عتبـة إل    ـفيما يتعلـق بـ    (ج)  

ما هو مقدار الربح فإذا كان األمر كذلك، و"ربح"؟  مبثابة املثال، هل جيب أن تكون الفائدة املالية
  ؟املايل العنصرإلقرار املطلوب 
اً خــرى" فهمــاألاديــة املنفعــة املعبــارة " تــيح"املنفعة املاديــة"، هــل تـفيمــا يتعلــق بــ  (د)  
ا ينطوي عليه مفهوم املنفعة املادية؟ على سبيل املثال، هل يشمل ذلك اخلـدمات اجلنسـية   مل أعمق

http://undocs.org/ar/E/RES/2014/23


CTOC/COP/WG.7/2017/4 

 

V.17-05114 3/15 
 

ــل هتريـــب    ــة (مثـ ــدمات اإلجراميـ ــدِّراتواخلـ ــال  ) أو املخـ ــطالع بأعمـ ــدالًاالضـ ــن  بـ ــديد مـ تسـ
  التهريب؟  رسوم

ادية املنفعة املالية أو املنفعة امل"الدول األطراف عنصر ما أسباب عدم إدراج بعض   (ه)  
 نياحملققـ  على عدم إدراجه مهمة كشف حاالت التهريب يسهل هل يعاهتا احمللية؟يف تشر "خرىاأل

مـا هـو دور   وحتقيق املالحقات القضائية واإلدانـات؟   بصعِّم يأذلك سهل يهل  ؟أم جيعلها أصعب
  يف الدفاع عن مهريب املهاجرين املزعومني؟ هغياب أوالعنصر  وجود هذا
 إثبات نيـة ه من العناصر املادية والعنصر املايل أو غري إلقرارما هي األعباء اإلثباتية   (و)  
  الفعلية؟ املنفعةيف غياب  مادياأو  مالياستفادة االهل ميكن إثبات نية و؟ االستفادة
يف العقوبـات   فـاً أو خمفِّ داًمشدِّ العنصر املايل أو املادي عنصراًمدى يشكل أيِّ إىل   (ز)  

اديــة املنفعــة املاليــة أو املنفعــة امل كــون فيهــاتنني؟ ويف احلــاالت الــيت ال بني املــدااملفروضــة علــى املهــرِّ
علــى  هأو وجــود مــن عناصــر اجلرميــة، هــل ميكــن أن يــؤثر غيــاب مكســب مــايل    عنصــراً خــرىاأل

  أو إصدار األحكام؟ نائيةجلأولويات العدالة ا
العنصــر إىل جتــرمي األشــخاص الــذين يتصــرفون ألســباب   هــذا هــل يــؤدي غيــاب    (ح)  

  ؟أو احتمال جترميهم إنسانية حبتة أو ألسباب عائلية
نفعة امل"عنصر وجود  هل يعوقب املهاجرين جرمية عرب وطنية، هتريأنَّ بالنظر إىل   (ط)  

 املتبادلـة  املسـاعدة القانونيـة  لتعـاون الـدويل، مبـا يف ذلـك     ا غيابـه أو  "خـرى األادية املنفعة املالية أو امل
  ؟، على سبيل املثالعدم تلبية شرط التجرمي املزدوجل وتسليم اجملرمني،

إىل توسـيع نطـاق    "خرىاألادية املنفعة املالية أو املنفعة امل"عنصر  غيابيؤدي  هل  (ي)  
أثـر ذلـك مـن حيـث حتويـل مـوارد        األمـر كـذلك، فمـا    خطرية"؟ وإذا كـان "منظمة  جرميةما يعترب 

 تدنيـة اجلهـات الفاعلـة امل  وتوجيههـا حنـو   نظمـة  عـن اجلماعـات اإلجراميـة امل    التحقيق واالدعاء بعيداً
  ؟تنظيماًاملستوى واألقل 

 عـدم وروده فيـه  أو  وجود العنصر يف التعريفأنَّ هل يرى ممارسو العدالة اجلنائية   (ك)  
ىل منــع ومكافحــة الــذي يرمــي إ ،الربوتوكــول ُيحــافظ علــى روحهــل و؟ هيعيقــ مأ يســاعد عملــهم

يف  شكل من أشكال اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة، مـع عـدم جتـرمي جمـرد اهلجـرة       كهتريب املهاجرين 
  يف التعريف؟ "خرىاألادية املنفعة املالية أو املنفعة امل" نصرع رودالوقت نفسه، يف حالة عدم و

كول هتريب املهاجرين معايري دنيـا، وحيـق للـدول األطـراف أن تعتمـد      يضع بروتو  (ل)  
نفعـة  املعنصـر "  رودعـدم و يـؤدي  هل ف. صرامة من التدابري املنصوص عليها فيه أشد أو أكثر تدابري

 ؟ وهل يرقـى إىل عـدم االمتثـال   أكثر صرامة أشد أو تدابريإىل اختاذ خرى" األادية املنفعة املالية أو امل
  ؟هاالحنراف عن أو جرميالت حلكم
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    معاجلتهاكيفية بشأن إرشادات املطروحة و الرئيسية حملة عامة عن املسائل  -ثالثاً  
 هتريب املهاجرينبروتوكول التعريف القانوين الدويل "لتهريب املهاجرين" ونطاق   -لفأ  

    عنصر "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى"فيما يتعلَّق ب
ــرَُّي  -٩ ــه "   ع ــدخول غــري  ف "هتريــب املهــاجرين" يف بروتوكــول هتريــب املهــاجرين بأن ــدبري ال ت

، وذلـك مـن أجـل    [...]اهـا  املشروع لشخص مـا إىل دولـة طـرف لـيس ذلـك الشـخص مـن رعاي       
 (أ)). ٣" (املـادة  احلصول، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة ماديـة أخـرى  

لـيس فقـط    "خـرى األاديـة  املنفعـة  املاليـة أو  املنفعة امل"ر وا عنصدرجوكول أن يو الربوتصائغ اختارو
  ).٦(املادة  لتجرميه كشرط أيضاًبل  هتريب املهاجرينكعنصر من عناصر تعريف 

 يس مثــة اشــتراط واضــحولــ مــن حيــث النيــة. ةدة أو خاصــالتــهريب جرميــة حمــدَّ لــذا، فــإنَّو  -١٠
العناصـر   حتديـد مبجـرد  جرميـة هتريـب املهـاجرين     رتكـب ُت ،بموجـب الربوتوكـول  : فحلدوث املنفعـة 

ولـيس  ، نتفـاع اال نيـة أنَّ االلتفـات إىل  عـة. ومـن املهـم    املادية ذات الصلة مع نيـة احلصـول علـى منف   
النيـة قـد   . وهـذا التركيـز علـى    أحكـام الربوتوكـول   قتضـى مب احلاسـم االعتبـار   يالفعلي، ه االنتفاع

احملددة املقدمة فيما  األرباح أو املدفوعاتا باإلثباتية املرتبطة حالي من األعباء تخفيفاليساعد على 
  يتعلق مبهاجرين حمددين.

وحيــازة  صــدارطــراف يف الربوتوكــول جتــرمي هتريــب املهــاجرين وإ ويــتعني علــى الــدول األ  -١١
يـب  رتكـب هـذا السـلوك لغـرض متكـني هتر     ا مـا ، حيثعلـى حـد سـواء    وثائق سـفر أو هويـة مـزورة   

م أن جتـرِّ  أيضـاً الربوتوكـول. ويـتعني علـى الـدول األطـراف       ذي ينص عليـه رين على النحو الاملهاج
، ومن أجل احلصول، بصورة مباشرة أو غـري  رتكب عمداًيية عندما التمكني من اإلقامة غري القانون

م التجـرمي يـدخل عنصـر    هيكل أحكـا  مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. ومن مث فإنَّ
يف اجلـرائم ذات   أيضـاً " لـيس فقـط يف جـرائم التـهريب بـل      خـرى األاديـة  املنفعـة  املالية أو املنفعة امل"

  .إلقامةائم اليت تنطوي على تيسري االصلة بالوثائق واجلر
أنَّ مـن الربوتوكـول الـيت تـنص صـراحة علـى        ٥وينبغي قراءة هذه األحكام يف ضوء املادة   -١٢

ــة مبوجــب الربوتوكــول لكــوهنم موضــوع هــذا    املهــاجرين املهــربني ال  يتعرضــون للمالحقــة اجلنائي
 "خرىاألادية املنفعة املالية أو املنفعة امل" عنصربز احلماية من جترمي املهاجرين املهربني السلوك. وتعزَّ

، نيغـري القـانوني   واإلقامـة  يف أحكام التعريف والتجرمي، اليت تعمل على حتويـل اجلرميـة مـن الـدخول    
احليـازة   إىل السعي لتحقيق الربح أو منفعة أخرى. وفيما يتعلق جبـرائم الوثـائق، فـإنَّ    ،إىل ذلكوما 

نيـة   أيضـاً جيـب أن تكـون هنـاك    بـل   ،أو غريها من األفعال املنصوص عليها ليست كافية حبـد ذاهتـا  
 تـيح هتريـب املهـاجرين. وي   تيسـري نيـة أو غـرض   ة مالية أو منفعة مادية أخـرى، و منفعاحلصول على 

  أنفسهم. ونبمقاضاة املهاجرين الذين يهر منهذا الشرط محاية إضافية 
اليـة أو  املنفعة امل"اإلشارة إىل أنَّ ب )١(مذكرة تفسريية بشأن تعريف هتريب املهاجرين فيدوت  -١٣
القصـد  أنَّ من أجـل التشـديد علـى     تأدرج قد كعنصر من عناصر التعريف "خرىاألادية املنفعة امل

───────────────── 
 كافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةوضع اتفاقية األمم املتحدة مل عن املفاوضات بشأناألعمال التحضريية   )١(  

  .٥٣٣ - ، ص)A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( امللحقة هباوالربوتوكوالت 
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استبعاد أنشطة مع  لربح، ولكن أنشطة اجلماعات اإلجرامية املنظمة اليت تعمل من أجل امشول هو 
لـيس  فأسرية وثيقـة.  بسبب صالت إنسانية أو بدوافع الدعم للمهاجرين  نقدمويالذين  األشخاص

ــراد األســرة أو  القصــد مــن الربوتوكــول جتــرمي أنشــطة أ    ــدعم مجاعــات ف ــةنظمــات الدينكاملال  أو ي
  كومية.احل  غري
ــدقيق ويؤيـــد التحليـــل   -١٤ ــوغ  ملالـ ــتعراض  ختلـــف مراحـــل صـ ــول، إىل جانـــب اسـ الربوتوكـ

علــى  يركــز الربوتوكــولأنَّ ة، االســتنتاجات التاليــة: (أ) التوجيهــات وغريهــا مــن املــواد ذات الصــل
 -ال يسـعى  الربوتوكـول  أنَّ (ب) نظمة اليت تعمل مـن أجـل الـربح؛    أنشطة اجلماعات اإلجرامية امل

بسـبب  أو  ةإنساني نيةاكمة األشخاص الذين يتصرفون بحمل -كأساس قانوين  استخدامهال ميكن  أو
  )٢(حلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.وال يسعون إىل اأسرية وثيقة صالت  

    
    الربحتعمل من أجل جرامية املنظمة اليت اجلماعات اإلعلى أنشطة  ربوتوكولتركيز ال  - ١  

 اشتراكاألوسع هو  هسياق ، فإنَّخمتلف مراحل صوغهلربوتوكول وة ايتضح من ديباجكما   -١٥
 لــربح، وغالبــاًتوخيــاً لغــري املــأذون هبــا  حركــة املهــاجرين تيســري اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة يف  

نفعـة  امل. ويشـكل مفهـوم املنفعـة املاليـة أو     إىل حـد كـبري   سـالمة املهـاجرين ورفـاههم    هدد ذلكي ما
  جرمية التهريب. يف النية اجلرمية عنصريف الربوتوكول لتهريب املهاجرين خرى يف تعراألية ادامل

 "، فـإنَّ خـرى األاديـة  املنفعـة  املالية أو املنفعة املعلى تعريف لـ" ال ينصُّ الربوتوكول ومع أنَّ  -١٦
مجاعة ذات ": نظمةاملجرامية اإلجماعة اتفاقية اجلرمية املنظمة تستخدم نفس املصطلح يف تعريفها لل

هيكــل تنظيمــي، مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكثــر، موجــودة لفتــرة مــن الــزمن وتعمــل بصــورة   
، مـن أجـل احلصـول، بشـكل     [...]و أكثـر مـن اجلـرائم اخلطـرية     متضافرة هبدف ارتكاب واحـدة أ 

نطـاق  نَّ ". وهـذا التعريـف مهـم أل   منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى     مباشر أو غري مباشـر، علـى   
منـه، يشـمل جـرائم التـهريب عـرب       ٤تطبيق الربوتوكـول يف حـد ذاتـه، علـى النحـو املـبني يف املـادة        

  الوطنية من حيث طبيعتها اليت تشارك فيها مجاعة إجرامية منظمة.
) ٢( ٣٤املـادة   وتؤكـد للتجرمي على الصـعيد الـوطين؛    اًدحمدَّ شرطاًم اإلجرام املنظَّ دَُّعوال ُي  -١٧
اجلرائم ينبغـي أن تنطبـق   أنَّ ، وضلوع مجاعة إجرامية منظمةط اشترا عدماتفاقية اجلرمية املنظمة  من

 ضلوع تلـك اجلماعـات اإلجراميـة فيهـا    إذا كان ميكن إثبات  على قدم املساواة، بصرف النظر عما
ها ومع ذلك، ينصب تركيز بروتوكول هتريـب املهـاجرين علـى أعمـال التـهريب الـيت ترتكبـ       أم ال. 

هتريـب  وينص بروتوكول هتريب املهاجرين صراحةً جمـدداً يف تعريـف   اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛ 
اليـة  املنفعة امل"، على حد سواء، على عنصر )٦) واحلكم املتعلق بالتجرمي (املادة ٣ادة املهاجرين (امل

(أ) مـن اتفاقيـة اجلرميـة     ٢ة " من تعريف "اجلماعة اإلجرامية املنظمة" (املـاد خرىاألادية املنفعة املأو 
الربوتوكول ينبغي أن ينطبق على منـع اجلـرائم   أنَّ على  ٤وعالوة على ذلك، تنص املادة  .املنظمة)

تركيـز   اًدا ومالحقة مرتكبيهـا، ممـا يؤكـد جمـد    مجاعة إجرامية منظمة والتحقيق فيهتشترك فيها اليت 
───────────────── 

 The Concept of “Financial or Other Material Benefit” in the، واجلرمية املخدِّراتمكتب األمم املتحدة املعين ب  )٢(  

Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper  )بروتوكول يف"املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى"  مفهوم 
  .١٤)، الصفحة ٢٠١٧(فيينا،  )،مناقشة ورقة: املهاجرين هتريب
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تنفيـذ اتفاقيـة األمـم    ل ةالتشريعي ألدلةاتضح يف إضافة إىل ذلك، يووتوكول على اجلرمية املنظمة. الرب
تدبري دخول املهـاجرين  "أنَّ  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

قبـل مجاعـة إجراميـة منظمـة (وهـذا مصـطلح يتضـمن عنصـر          مـن أو إقامتهم بصورة غـري مشـروعة   
احلصول على منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى) معتـرف بـه بصـفته شـكالً خطـرياً مـن أشـكال             

  )٣(".للربوتوكول ألساسيالتركيز ااجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وهو، من مث، موضع 
هاجرين هو الربح وتعظيمـه. وميكـن   والعامل الرئيسي الذي حيدد هيكل شبكات هتريب امل  -١٨

أن يقـوم أحـد    تمـل ب بالعالقـات التجاريـة، ومـن احمل   التـهري  اتمقارنة االتصاالت بني جمرمي شبك
يف أنواع أخرى  ضالعة الشبكات قد تكون تلكبكات إجرامية. وعدة ش إطار اجملرمني بوظيفته يف

باألسـلحة   األنشطة اإلجراميـة أو االجتـار   غسل األموال املتأتية منكاألنشطة اإلجرامية املنظمة،  من
سـارات  واملاالجتـار بالبشـر   تتطـابق دروب   نويف بعض األحيا؛ على سبيل املثال املخدِّراتالنارية و
  )٤(فيها نفس اجلماعات اإلجرامية املنظمة. ارك، وتشواوج وحبراً براتهريب املهاجرين الرئيسية ل

    
  كأساس قانوين حملاكمة األشخاص الذين يتصرفونال ميكن استخدام الربوتوكول   - ٢  

  حلصول على منفعة وال يسعون إىل اأسرية وثيقة بسبب صالت أو  ةإنسانيبنية     
    مالية أو منفعة مادية أخرى    

هـــي اســـتبعاد أنشـــطة  جلنـــة الصـــياغةنيـــة  نَّفـــإ ،التحضـــريية ألعمـــالاوفقـــاً ملـــا ورد يف   -١٩
ط األسـرية  الذين يقـدمون الـدعم للمهـاجرين ألسـباب إنسـانية أو علـى أسـاس الـرواب         األشخاص
القصـــد مـــن  فلـــيساملـــذكرة التفســـريية املرفقـــة بـــاحلكم ذي الصـــلة، " كمـــا جـــاء يفالوثيقـــة. و

املنظمـات الدينيـة أو غـري احلكوميـة"     كدعـم  مجاعـات  الربوتوكول جترمي أنشطة أفـراد األسـرة أو   
  .)٨٨لفقرة ا، ٥٣٣انظر الصفحة (

نفعـة  املاإلشـارة إىل " أنَّ  ا علـى كد فيهأُ يت، الةالتشريعي ةدلاألمت توضيح هذا املوضوع يف و  -٢٠
إىل اســتبعاد اجلماعــات ذات الــدوافع السياســية أو  بالفعــلخــرى" ترمــي األاديــة املنفعــة املاليــة أو امل

ــة. وي ــة البحت ــة التشــريعيةشــار أيضــاً يف االجتماعي ــة الصــياغة مــن قلــق  إىل األدل ــ جلن ال ينبغــي " هأن
إنسانية املهاجرين ألسباب خريية أو هتريب به مجاعات تقوم ما لزم الدول بتجرمي ُي أنلربوتوكول ل

" تلـك اجلماعـات   اختـاذ إجـراءات أخـرى ضـد    يلزمها بأو  اللجوءطاليب تهريب ل كما حيدث أحياناً
  ).١٩، الفقرة ٣٣٣ صفحة(انظر ال

علـى  فيؤكـد  ، الكـثري إىل ذلـك   النمـوذجي ملكافحـة هتريـب املهـاجرين    القانون وال يضيف   -٢١
ــعنصــر "املن ــة أو ةفع ــنامل املالي ــة ةفع ــاره جــزءاً " بااألخــرى املادي "هتريــب  ال يتجــزأ مــن تعريــف  عتب

ميكــن أن [أو األربــاح الناشــئة عــن هتريــب املهــاجرين  دفــع املبــالغ املاليــة "أنَّ بــ ويفيــداملهــاجرين"، 
، أو املمتلكـات مثـل   يـة اناجمل اتأو الطائر اتكر القطاراراءات غري املالية، مثل تذاإلغتقدمي  ]شملي

───────────────── 
  .٢٨الفقرة  ،٣٤٠، الصفحة A.05.V.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٣(  
املهاجرين، ومنها التحقيقات املالية، وتدابري اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظَّمة يف هتريب مذكرة من األمانة عن   )٤(  

  .١٤، الفقرة )CTOC/COP/WG.7/2015/4( التصدِّي اليت تستهدف عائدات اجلرمية
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 اديــةم ةفعــماليــة أو من ةفعــتعريــف "منأن يكــون احلــرص علــى مــن املهــم  فــإنَّ، عليــه. واتســيارال
  )٥(."بقدر اإلمكان وشامالً " واسعاًأخرى
عنـد  هو مستخدم يف الربوتوكـول. و كما بنطاقه الواسع، النظر يف مفهوم "املنفعة"  ينبغيو  -٢٢

الية املنفعة املباالستعاضة عن عبارة "الربح" بعبارة " متعمداً الربوتوكول، اختذت الدول قراراًصوغ 
كمـا  املنفعـة املاديـة األخـرى،     املاليـة أو  ةمفهوم املنفعـ و. األكثر استفاضة خرى"األادية املنفعة املأو 

") يسـتوعب املنـافع   بصورة مباشرة أو غـري مباشـرة  " عبارةإضافة هو مستخدم يف الربوتوكول (مع 
املبـالغ املاليـة   اليت تتجاوز املكاسب املالية لتشمل، على سبيل املثال، العمل أو اخلـدمات اجلنسـية، و  

وعـودة واملسـتلَمة   ، واملـدفوعات أو االسـتحقاقات امل  ممـن خالهلـ  الـيت ُتـدفع   أو  وسـطاء اليت يدفعها 
 .سواء دٍّعلى ح

مقاضـاة اجلهــات  إىل بروتوكـول هتريــب املهـاجرين ال يسـعى    أنَّ  ذي مفـاده السـتنتاج الـ  او  -٢٣
 طـاليب (ال سـيما فيمـا يتعلـق ب    لـذلك  وال ميكن استخدامه كأساس قـانوين  الفاعلة يف اجملال اإلنساين

اليت توضـح اسـتمرار تطبيـق القـانون الـدويل، مبـا يف        ١٩من املادة  ١الفقرة  مقتضىاللجوء) يعززه 
 ١٩٥١اتفاقيـة عـام    ألخصابـ ذلك القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، و       

املـتعلقني مبركـز الالجـئني، ومبـدأ عـدم اإلعـادة        ١٩٦٧املتعلقة مبركز الالجـئني، وبروتوكـول عـام    
 نحو الوارد فيه.القسرية على ال

تيسـري الـدخول   ، كجرائم جنائيـة خـارج نطاقـه    استحداثوال مينع الربوتوكول الدول من   -٢٤
ا قانونيـ  الصـك ال يـوفر أساسـاً    ولكـن . علـى سـبيل املثـال    أو اإلقامة غري القانونية بصفة غري قانونية

نيــة عنــدما ال توجــد ة أو اإلقامــة غــري القانونيــ بصــفة غــري قانونيــةللمحاكمــة علــى تيســري الــدخول 
 للحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

ا. هنـج الربوتوكـول يف هـذا الصـدد غـري مقبـول عامليـ       أنَّ ومع ذلك، من املهـم االعتـراف بـ     -٢٥
 خمتلفـاً  هنجـاً  ألقـاليم ، اتبعت بعض الدول واة باألخصغري نظامي بصفة وفيما يتعلق بتيسري الدخول

روابـط أسـرية وثيقـة،    بسـبب  يتصرفون بنية إنسانية أو  مناة هتريب املهاجرين ال يستبعد من مقاض
  نية لالستفادة املالية أو ال تكون تلك النية واضحة. كون هناكت ال حىت عندما

    
    )٦) وجترميه (املادة ٣النُهج الوطنية املتبعة يف تعريف "هتريب املهاجرين" (املادة   -باء  

درج العديد من الدول األطـراف يف الربوتوكـول   ُيتجرمي هتريب املهاجرين، مل ب ما يتعلقفي  -٢٦
ا مـن عناصـر   رئيسـي  خـرى"، علـى الـرغم مـن كونـه عنصـراً      األادية املنفعة املالية أو املنفعة املعنصر "

لتعريـف علـى اجلهـود    ا إزاءالنـهج   خمتلـف  التعريف الدويل. ويثري هذا التفاوت تساؤالت حول أثـر 
 عرب الوطنية. جرمية هتريب املهاجرينكافحة فعالة ومنسقة مل تدابريإىل وضع  الرامية

خـرى" يف  األاديـة  املنفعة املالية أو املنفعة امل"مبوضوع ذات الصلة  الوثائقالكثري من  ظهروي  -٢٧
 االحتاد األورويب. ويتألف اإلطـار القـانوين لالحتـاد األورويب    تدابري إطارسياق هتريب املهاجرين يف 

، الـذي حيـدد تيسـري    EC/2002/90مها توجيه االحتاد األورويب وبشأن هتريب املهاجرين من صكني، 
───────────────── 

  .١٣، الصفحة ٢٠١٠األمم املتحدة،   )٥(  
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بشـأن تعزيـز اإلطـار     JHA/2002/946واملقـرر اإلطـاري    ا،هبـ  صـرح غري امل الدخول والعبور واإلقامة
 .غري املصرح هبا اجلنائي ملنع تيسري الدخول والعبور واإلقامة

قامـة غـري   اإل يسـري األحكام الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب بتجـرمي ت    م لزِوباختصار، ُت  -٢٨
 ذلـك م لتحقيق مكاسب مالية. بيد أنه ميكن للدول األعضـاء أن جتـرِّ  ذلك  يكونهبا عندما  املصرح

غـري املصـرح   ر وبصرف النظر عن دافع "املكسب املايل"، ويتعني عليها جترمي تيسري الدخول أو العبـ 
 املتعلـق  مـن التوجيـه   ١املادة أنَّ مكسب مايل. ومن املهم اإلشارة إىل  مثةا ال يكون حىت عندم هبما
جرميـة   مـرتكيب  يف عـدم فـرض جـزاءات علـى     التقديريـة  التيسري حتافظ على حرية الـدول األعضـاء  ب

يف احلاالت اليت يكون فيها اهلدف من السلوك هو تقدمي  ماهب صرحر غري املوتيسري الدخول أو العب
 ساعدة اإلنسانية للشخص املعين.امل

جرميــة هتريـــب املهـــاجرين   إثبـــات نَّإىل أ وخلصــت دراســـة استقصــائية أجريـــت مــؤخراً     -٢٩
 علـى تيسـري الـدخول    دليلسوى يقتضي األساسية يف معظم الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ال 

ربـح أو  صـول اجلـاين علـى    عناصـر ماديـة أو عقليـة إضـافية تتعلـق حب       يتطلب، والةغري قانوني بصفة
. ويف معظم الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب، يشـكل وجـود      نيته يف احلصول عليهماأو  منفعة

ويتيح النهج الذي اختذه االحتاد األورويب،  )٦(عند فرض العقوبة. مشدداً منفعة مالية أو مادية عامالً
الراميـة إىل تقـدمي    ةنشـط األد استبعبا ، دون أن يلزمها،األورويب، والذي يسمح للدول األعضاء فيه

غـري املصـرح    يف تيسري الـدخول والعبـور   شاركنياملساعدة اإلنسانية، إمكانية حماكمة األشخاص امل
ألغراض إنسانية. وميكن توسيع نطاق هذا التجرمي ليشمل األشخاص الذين يقدمون املساعدة  هبما

  دولة عضو يف االحتاد األورويب. بطريقة تؤدي إىل دخوهلم دون إذن إىل كروبنيللمهاجرين امل
    

    التطبيق واملمارسة بشأندة حمدَّ مالحظات  - ١  
يف " األخـرى  املاديـة  ةفعـ املاليـة أو املن  ةفعمن عنصر "املن اليت أدرجت جانباً يف بعض الدول  -٣٠

يـة، علـى الـرغم مـن وجـود      نقدتصر علـى املنفعـة املاليـة أو ال   الصلة يق ااملفهوم ذأنَّ تشريعاهتا، يبدو 
، معينــة أخــرى منــافع ه ميكــن مــن الناحيــة النظريــة إدراج املؤشــرات مــن املمارســني علــى أنــ بعــض 
هناك نيـة تشـريعية   أنَّ . ويف دول أخرى، يبدو اخلدمات احملتملةغريها من و خدمات العمل كتقدمي

ة لتلـك الـدول، علـى    للتطبيـق علـى نطـاق واسـع. فبالنسـب      واضحة لضمان أن يكـون العنصـر قـابالً   
مركبـة   يقـود ب (أو هتريـ  زورق دحالـة املهـاجر الـذي يقـو    أنَّ سبيل املثال، اعترب على نطاق واسـع  

 )٧(ة.منفعتشكل  ختفيضها، على سبيل املثال، أو هرسوم هتريبإلغاء  مقابلهتريب) 

بأنه األوجه ف ختلمب ذلك ويف الدول اليت يشري فيها املفهوم إىل الربح "غري املباشر"، يفهم  -٣١
تلـك  ص "وشـيكة". وفيمـا خيـ   عندما تكون  بعد أوقد حصلت  نفعةاملعندما ال تكون ، للثراءتوقع 

نـوع   " يسـتثين أيَّ األخـرى  املاديـة  ةفعـ املالية أو املن ةفعالتشريعي ملفهوم "املن اإلطارأنَّ  الدول، يعترب
 انا يكفينسبي الضئيلةنفعة املمن الربح أو  فحىت املقدار الضئيلخرى؛ األ افعناملالربح أو  اتمن عتب

───────────────── 
  )٦(  Council of Europe, European Committee on Crime Problems, Working document: national laws relating to 

smuggling of migrants in Council of Europe member States (Strasbourg, 2016), p. 6.  
  املرجع نفسه.  )٧(  
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ــالزم إل  لتلب ــرط الـ ــر أو الشـ ــة العنصـ ــاتيـ ــاب  ثبـ ــددة ارتكـ ــة مشـ ــ ،جرميـ ــ نولـ ــاً ثالميـ ــام  عائقـ أمـ
  القضائية. املالحقة

املاليـة   ةفعـ جوانب مفهوم "املن جانباً منبني جمموعة الدول اليت أدرجت  ، منةعام صفةوب  -٣٢
 قـابالً علـى العمـوم   يعتـرب   النطـاق املوضـوعي للمفهـوم    إنَّ تشريعاهتا، فـ " يفاألخرى املادية ةفعأو املن

. ممـن جـرائمه   منـافع ن وملهربـ اهبـا   سـتمد ق الـيت ي ائالطر خمتلف ملراعاةتفسري واسع مبا فيه الكفاية ل
 " غالبـاً األخـرى  املاديـة  ةفعـ املاليـة أو املن  ةفعـ مفهـوم "املن أنَّ ، يـة التطبيق من الناحيةع ذلك، يبدو، وم
بــني  لتمييــزمفيــد ل علــى حنــو كســب املــايلويســتخدم املالــربح املــايل، يف حــاالت  إالال يطبــق  مــا

  .ىخراأل ياتسلوكوالالتهريب اجلنائي 
    

    االستثناءات ألسباب إنسانية يف القانون واملمارسة  - ٢  
ــاً    -٣٣ ــا ذكــر آنف ــإنَّكم ــة صــياغة  ، ف ــأت الربوتوكــول  جلن ــد ارت ــق الَّأ ق ــب   ينطب ــف هتري تعري

 ومـع ذلـك، فـإنَّ    حركة املهاجرين عرب احلدود الوطنية ألغراض إنسانية حبتة.تيسري املهاجرين على 
دخـول أو   حلالة تيسـري  بلد ما استثناء إضافة إىل ذلك، فإنَّ )٨(اإلنسانية الصرحية نادرة. ستثناءاتاال

يضطلع به ألغراض إنسانية فقـط،   على استبعاد التهريب الذي أيضاًالربح يعمل  ال حيفزمهاخروج 
، وتؤكد الدراسات االستقصـائية األخـرية الـيت أجراهـا مكتـب      اًشائع ليسولكن هذا النهج الواسع 

اسـتثناء مـن هـذا    الـدول إمـا لعـدم إدراج    لـدى   اًعام اًواجلرمية اجتاه املخدِّراتاألمم املتحدة املعين ب
 ضيق. على حنوأو تفسريه  القبيل

إعفـاء مـن العقوبـة،    من الناحيـة العمليـة    ةإنساني د االستثناء ألسبابالبلدان، يعويف معظم   -٣٤
 كسـب فقـط  لـربح أو امل بوجـود ا  حيـث يعتـد  وضع مماثـل يف بعـض البلـدان     مثةوليس من التهمة. و

إنســانية. ويف مجيــع  تســتند إىل دوافــعمســاعدة طالــب اللجــوء أنَّ الــيت مفادهــا االقتراحــات  لتنفيــذ
دوافـع خمتلطـة (أي إنسـانية وماليـة)      إثبـات ، يكون ألسباب إنسانية صرحياً استثناًء تيحت البلدان اليت

القضــايا تلـك  ومعاقبـة األشـخاص يف   ء غـري قابــل للتطبيـق حبيـث تـتم مقاضــاة     سـتثنا جلعـل اال  كافيـاً 
 قضايا هتريب.باعتبارها 

جملـال اإلنسـاين أن تكـون    احلالة اليت ميكن فيها للجهات الفاعلـة يف ا  إزاءحتفظات  بِديتوأ  -٣٥
علـى نطـاق   و بصـورة منهجيـة   عواقب على مشاركتها يف تيسري حركة غري نظاميةأيِّ يف مأمن من 

التطبيـق  أنَّ الدول اليت تواجه تدفقات واسعة النطـاق. وتشـمل الشـواغل فكـرة     يف واسع، ال سيما 
 )٩(املهربني. كون يف صاحلالصارم هلذا املبدأ قد ي

───────────────── 
 املخدِّراتيف دراسة أجراها مكتب األمم املتحدة املعين ب ستقصاءاليت مشلها االثالثة عشر من بني البلدان ال  )٨(  

تلك البلدان يف تشريعاهتا، وحىت  إنسانية صراحةناءات أربعة بلدان استث مل تدرج سوى، مؤخراً واجلرمية
" يف بروتوكول هتريب األخرى املادية ةاملنفع املالية أو ةمفهوم "املنفع( دقةب مقيدةظروف  تنص عليها إال يف  ال

 ة اخلاصة مبكافحةعرفاملبوابة  علىإنسانية ستثناءات ألسباب السوابق القضائية بشأن اال تتاح). واملهاجرين
)، كندا؛ ٢٠١٥( R v Abdulle قضية) و٢٠١٤( R v Abdulleقضية (انظر، على سبيل املثال،  هتريب املهاجرين

  ، فرنسا.٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٤احلكم املؤرخ ، إسبانيا؛ و١٥١/٢٠٠٨ والقرار
  املرجع نفسه.  )٩(  

https://www.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=ar
https://www.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=ar
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ومــن الناحيــة العمليــة، ميكــن للــدوافع اإلنســانية أن تــؤثر علــى قــرارات االدعــاء وإصــدار      -٣٦
دليل بـ  الدول واجهتفي حالة عدم وجود استثناءات إنسانية يف القانون، يبدو أنه عندما فاألحكام. 

مؤشـر علـى مكاسـب ماليـة أو غريهـا مـن املكاسـب        أيِّ اإلنساين، ويف غيـاب   غرضواضح على ال
 واصـلة قـرر عـدم م  تمـا   غالبـاً  ا) من جانب املشتبه فيـه، فإهنـ  كتسبةأو م منتظرة(سواء كانت املادية 

   زلةـاملنــ ختفيــف العقوبــات  فإنــه جيــوز القضــايا،  حيثمــا حوكمــت تلــك  املالحقــات القضــائية. و 
عقوبة على اإلطالق) على أساس عدم وجـود نيـة لتـأمني مكاسـب     أيِّ (إما خفضها أو عدم فرض 

ه ميكـن اللجـوء   السلوك إنساين، فإنـ أنَّ فكرة نية لالستفادة ستنفي  أيَّأنَّ ية. ويف حني مالية أو ماد
املهـرِّب قـد    ، حىت يف احلاالت اليت يكون فيهـا أدىن، عادة يف شكل فرض عقوبة كمختفيف احل إىل

 ، شريطة أال يكون ذلك الدافع األساسي.افعأو املن ألرباحبعض ا اكتسب

عدم متابعة قضـايا معينـة   ب اختاذ قرارممارسة السلطة التقديرية لالدعاء يف  بصفة عامة، تعدو  -٣٧
أنَّ شـأهنا يف ذلـك شـأن املرونـة يف إصـدار األحكـام، رغـم         - وسيلة الستيعاب حقائق خمتلفة متاماً

 حتقيق نتائج متسقة ومالئمة.يكفل متاماً هذا النهج قد ال 

مكتب األمم املتحـدة   ا أجراهيتال دراسة االستقصائيةها التويف معظم دول املقصد اليت مشل  -٣٨
بالعديـد   اًعتـرف الحقـ  بني، وُيمن املهـرَّ  ةكبري نسبةاللجوء  طالبوواجلرمية، يشكل  املخدِّراتاملعين ب

 دخـول  تيسـري  العملية، يف احلاالت اليت تنطـوي علـى   من الناحيةمن هؤالء األشخاص كالجئني. و
اإلنسـانية علـى    سـتثناءات ، تطبـق اال احلصول على منفعة مقابل ذلـك  إقامتهم دونأو  طاليب اللجوء

مـا يعرفـه املهـرب أو     متييز على أساس نية املهاجر يف طلـب اللجـوء أو  أيِّ النحو املوجز أعاله دون 
 املهاجر. نية هيعتقد أن

 حمــدودة. وتبعــاً بــدورهابــدو ت تيســري دخــول أفــراد األســرة أو إقامتــهم  إزاءءات ســتثناواال  -٣٩
الـذي نـوقش أعـاله. وأكـد املمارسـون       ةإنسـاني  ستثناء العام ألسبابلظروف القضية، قد ينطبق اال

دون نيـة حتقيـق الـربح مـن غـري       فة غـري قانونيـة  تيسري دخـول أفـراد األسـرة بصـ    أنَّ يف معظم الدول 
فمن  القضايا، حوكم األشخاص يف تلكاملرجح أن يكون أولوية للمالحقة القضائية، وأنه حىت لو 

. ويف الوقـت نفسـه، مـن غـري احملتمـل أن      خـف عقوبـة أ فـرض  أو علـيهم  فرض عقوبـة   عدماملرجح 
. اإنسـاني  عمـالً باعتبـاره  ة هبـدف حتقيـق الـربح    قانونيـ ة غـري  فتيسري دخول أفراد األسـرة بصـ   ستثىنُي

اإلعفــاءات  ، فــإنَّتأييــداً فيــه مثــل هــذه املمارســات التقديريــةتلقــى ومــن مث، فإنــه يف الوقــت الــذي 
 أيضاًويعود ذلك ، بالتأييد عموماً ال حتظىالصرحية من املالحقة القضائية على هتريب أفراد األسرة 

 وسع نطاقي قدمفهوم "األسرة" أنَّ إضافة إىل بعض املنظمات اإلجرامية تستند إىل األسرة، أنَّ إىل 
 من املستفيدين. اًكبري اًعدد ليشملهذا اإلعفاء 

   يف التشـــريع الـــوطين مـــدرجاًا إذا كـــان الـــدافع وراء الـــربح أو املنفعـــة ر عمَّـــوبغـــض النظـــ  -٤٠
 كونـه ينبغـي أن يعكـس حقيقـة     تنفيـذ اإلطـار القـانوين املتعلـق بالتـهريب      فـإنَّ ، أم ال وكيفية إدراجه

  ".خرىاألادية املنفعة املالية أو املنفعة امل" تكب ألغراضترجرمية 
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  واجلزاءات والردعاملسائل اإلثباتية   -جيم  
نفعـة  املاليـة أو  املنفعـة  امل"عنصـر  وراء إدراج  الكامنـة  تشمل االعتبارات السياسـية والعمليـة    -٤١
جانـب الـربح   أنَّ  يت مفادهـا خرى" كعنصر من عناصر جرائم التهريب األساسية الفكرة الاألادية امل

اجلرميــة  اســتيعابطريقــة  أو املنفعــة عنصــر أساســي يف جرميــة هتريــب املهــاجرين، وهــو حمــوري يف  
 .هلاوالتصدي 

اديــة املنفعــة املاليــة أو املنفعــة املوعلــى النقــيض مــن ذلــك، مثــة فكــرة وراء اســتبعاد عنصــر "  -٤٢
التـهريب   بينمـا يكـاد يكـون   أنـه   مفادهـا كعنصـر مشـدد للجرميـة، و    معاجلتها أو جمرد خرى" كلياأل

مجيـع  يف التعامـل مـع   باملرونـة   رص علـى التحلـي  علـى الـدول أن حتـ    فإنـه يـتعني  بـالربح،   فَّزاًحم دوماً
ة. وميكــن للنيابــة العامــة أو الســلطة التقديريــة  قانونيــغــري بصــفة الــدخول واإلقامــة  تيســري حــاالت

 األشـخاص ، علـى  حصـريا ، إن مل يكـن  كليـا منصـبا   التركيـز  جعـل القضائية أن تعمل علـى ضـمان   
  الذين حيفزهم الربح.

النـاجم عـن إدراج عنصـر     اإلثبات عبء إزاء ثقلقلق  مثةالنظر يف اجلوانب العملية،  ندعو  -٤٣
خرى" كعنصر مـن عناصـر اجلـرائم األساسـية، ال سـيما إذا طلـب       األادية املنفعة املالية أو املنفعة امل"

االعتبـار  السـتفادة. كمـا ينبغـي أن تؤخـذ يف     انيـة  مقابـل  ة الفعليـة،  نفعمن املدعني العامني إثبات امل
تأمني أدلة موثوقة، ال سيما من املهـاجرين املهـربني ويف احلـاالت الـيت يـتم       املطروحة يف صعوباتال

 غـري مباشـر. ومـع ذلـك، فـإنَّ      يكون فيها الدفع على حنو الدفع مقابل اخلدمات أوالتوسط يف فيها 
يف  جوهريـا  مـا يكـون   النظر يف هـذا اجلانـب، وغالبـاً    عن ستدعي اإلحجامحذف عنصر الربح ال ي

 فهم ما حدث.

اديـة  املنفعـة  املاليـة أو  املنفعـة  املالقـانوين "  هاإطار ن يف الدول اليت ال يشملواملمارسواعترب   -٤٤
نفعـة  املاليـة أو  املنفعـة  امل اشـتراط إثبـات  أنَّ خرى" كعنصر من عناصر جرائم التـهريب األساسـية   األ
التحقيـق واملقاضـاة. وأشـاروا إىل التحـدي املتمثـل يف      صـعوبات يف مـرحليت    يطـرح خـرى  األادية امل

حمـددة لفـرد معـني، ال سـيما يف مشـاريع التـهريب واسـعة النطـاق.          إثبات منفعةالتحقيقات املالية و
 علـى  وتكـراراً  مـراراً  أيضـاً على الشواغل اليت أعرب عنها املمارسون يف دول أخـرى، أكـدوا    ورداً

مـن املهـاجرين    - مؤيـدة مباشرة أو أدلة سواء كانت  -موثوقة  أدلة ملطروحة يف تأمنيالصعوبات ا
ما خيشى املهاجرون املهربون املالحقة القضائية، مما يضر مبطالبـهم املتعلقـة    غالباًاملهربني أنفسهم. و

 شـهوداً  فـإهنم ميثلـون  مستعدين للتعاون،  املهاجرون املهربون باللجوء واالنتقام. وحىت عندما يكون
بــاملنظمني رفيعــي املســتوى    ضــئيلة تــهمكــون معرفتقــد ومصــداقيتهم لطعــن يف اســهل يضــعفاء 

 املشاركني يف رحلتهم.

 دخرى" يعاألادية املنفعة املية أو لمن جوانب مفهوم "املنفعة املا ما وجود جانبأنَّ ويبدو   -٤٥
وكيفيـة   م اليف القـانون أ  اًدرجمـ ، بصرف النظـر عمـا إذا كـان هـذا اجلانـب      من االعتبارات املهمة

 خـرى" يشـكل عـامالً   األاديـة  املنفعـة  امليـة أو  لعنصر "املنفعـة املا  . وكما ذكر أعاله، فإنَّإدراجه فيه
، ةعامـ  صـفة . وبمـة تعلق بتيسـري الـدخول وتيسـري اإلقا   ت معينة يف فرض عقوبات على جرائم مشدداً
اجلرميـة.   يف إثبـات  اجوهريـ  ال يعـد مسـتوى الـربح أو املنفعـة     فـإنَّ الربح،  نيةالربح أو  جدرأُ حيثما

ــدو      صــرفوب ــدول، يب ــرادى ال ــذي تتبعــه ف ــهج التشــريعي ال ــدافع وراء هتريــب  أنَّ النظــر عــن الن ال
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سـيؤثر   رتكـاب اجلرميـة  دور الـدافع املـايل يف ا  أنَّ يف مرحلـة إصـدار األحكـام، و    جوهرياملهاجرين 
 املوضوعية. خطورهتاعلى تقييم 

مشــل األســر أو األغــراض  التــهريب مــن أجــل ملِّ أن خيضــع املــرجحمــن غــري  وباملثــل، فــإنَّ  -٤٦
على ارتفاع األرباح  ةدل، فضالً عن األواضحةالالية املدوافع وستؤدي الاإلنسانية ألشد العقوبات، 

ــة  ــة أو املتوقع ــاً، الفعلي ــات أشــد. و  حتم ــؤدي     متاشــياًإىل فــرض عقوب ــع أن ت ــهج، يتوق ــذا الن ــع ه م
يأمل يف احلصـول عليهـا أو حيصـل    عندما  ال سيما( نسبياالية املنخفضة ذات العائدات امل التصرفات

التـــهريب) إىل  يســـتخدمون لقيـــادة زوارق   مـــن رتبـــة منخفضـــة  فقـــراء  حمليـــون عمـــال  عليهـــا 
 .خفأ عقوبات

 بــاللوم جــدررتكــاب جرميــة التــهريب أال األشــخاص الــذين حيفــزهم الــربح احملــض يعتــرب و  -٤٧
اعتبـارات   أيضاًختلطة. ويعكس النهج املية أو ريغالدوافع ال حابصمن أ شدويستحقون عقوبات أ

الفعلية أو املتوقعـة إىل اجلنـاة مـن املسـتوى املـنخفض.       نافعاألرباح أو امل تدين شريي إذ عملية للغاية:
بـاإلجرام  احلصـول عليهـا   ما يرتبط دافع الربح الذي ال لبس فيه وتوقـع األربـاح الكـبرية أو     وكثرياً

الســلوك الــذي يســتغل املهــاجرين املهــربني أو   إىل جانــباملــنظم واجلــرائم ذات املســتوى األعلــى،  
، علـى سـبيل املثـال، يف شـكل     ولكن مالية تكون فيها املنفعة ال يعرضهم للخطر. ويف احلاالت اليت
 شـديد التأخـرى مـن    النامجة عـن ذلـك أشـكاالً    ةشددعوامل املالعمل أو خدمات، ميكن أن تشمل 

  من مفهوم الربح أو املنفعة. (مثل املعاملة الالإنسانية أو االستغالل) بدالً
وهناك صلة جوهرية أساسية بني التهريب والربح؛ ويف غياب دوافع إنسانية واضحة أو مل   -٤٨

يف القــانون،  . وبغــض النظــر عــن كيفيــة اســتيعابهال حمالــة الــربح فــزهيب حيالتــهر مشــل األســر، فــإنَّ
. وتشــمل العوامــل الــيت التعامــل معــهاحملــاكم تواجــه صــعوبة يف االعتــراف هبــذا الواقـع و أنَّ يبـدو   ال

عالقـة  أيِّ  تؤخذ يف االعتبار عند االستدالل على منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى عـدم وجـود       
فيمـا   أجـرم املتـهم قـد   أنَّ ، أو بالدفع نين سابقيمهاجر قيامب، وواملهرَّ بهرِّأسرية أو غريها بني امل

ا حبيــث جــد مترديــةظــروف التــهريب أنَّ ملشــروعة، أو امــوارده  أســلوب حياتــه يفــوقأنَّ أو  ســبق
 .إنسانيةبدوافع  حمفزاً كونيميكن أن   ال

أداة حتقيـق أساسـية    أيضـاً  اتفيها الشهود، يشكل التنصت اهلوباإلضافة إىل األدلة اليت قدم  -٤٩
ــة   ــامالالســتفادة اإلثبــات ني ــاأو  ي ــة أو املن نفعــةوإثبــات امل مادي ــاملالي ــة ةفع ــاب  األخــرى املادي يف غي

التحــويالت غريهــا مــن تعقــب التحــويالت املصــرفية وأنَّ معــامالت. كمــا يِّ الســجالت الرمسيــة أل
يف بلـدان  ثبـت أنـه ينطـوي علـى مشـاكل       ق واسع يف العديد من الـدول، ولكـن  يستخدم على نطا

. وتظهر السـوابق القضـائية   يهااألجنبية أو إلالتحويالت من املصارف  رىجتأخرى، ال سيما عندما 
ويسـترن  مكاتـب شـركة   مـا تـتم عـن طريـق      املـدفوعات غالبـاً  أنَّ  أيضـاً املتعلقة بتـهريب املهـاجرين   

هامـة علـى   مجع أدلـة   هذين مونيغرام، وقد أتاح التعاون مع مقدمي اخلدمات املالية شركةيونيون و
على أفضل املمارسات يترجم إىل تعـاون فعـال بـني     رائعاً هذا التعاون مثاالً سد. وجييةركة النقداحل

 )١٠(اجلهات الفاعلة اخلاصة وسلطات التحقيق.

───────────────── 
، إيطاليا، R.N. G.I.P-Glauco II 7472/15، القضية رقم بوابة املعرفة اخلاصة مبكافحة هتريب املهاجرينانظر   )١٠(  

  .www.unodc.orgمتاحة على املوقع التايل:  وهي

http://www.unodc.org/
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" بصــرف األخـرى  املاديــة ةفعـ أو املن ليــةيف التركيـز علــى "املنفعـة املا   قيمـة اســتراتيجية  مثـة و  -٥٠
تدفع رسوم عندما ال رمية. فعلى سبيل املثال، جلمن عناصر ا عنصراً  تكنكانت أو ملالنظر عما إذا 

 حنـو دة توجيـه التحقيـق أو املقاضـاة    الرسـوم عـن طريـق العمـل، ميكـن إعـا      عندما تسـدد  هتريب، أو 
فيهـا   رياحلركـة باإلرهـاب. ويف احلـاالت الـيت جيـ      تيسـري  حنو إمكانية ربـط  االجتار باألشخاص، أو

ن يســاعد التركيــز علــى اجلوانــب املاليــة جلرميــة التــهريب بصــورة واضــحة مــن أجــل الــربح، ميكــن أ
التهريب على اإلسهام يف املالحقات القضائية ذات القيمة العالية، مبا يف ذلـك املالحقـات القضـائية    

ــهج    بتهمــة ال ــدعم هــذا الن ــورط يف اجلرميــة املنظمــة. وي ــد   أيضــاًت ــنظمني وجتمي ها تعقــب أصــول امل
  لعرقلة عمليات التهريب الكبرية واملعقدة. مهمةوضبطها، مما يتيح فرصة 

    
    التعاون القانوين الدويل  -دال  

للتصدي بفعاليـة لتـهريب املهـاجرين. وباإلضـافة إىل اإلطـار       ةأساسي مسألةالتعاون الدويل   -٥١
املتعلقـة بتبـادل املعلومـات     ١٠املادة  من الربوتوكول، فإنَّ ٨املادة  نصت عليهاحملدد للتعاون الذي 

ا أمهيـة خاصـة يف مكافحـة    مـ املتعلقـة بالتـدريب والتعـاون الـتقين هل     ١٤ني الدول األطراف واملـادة  ب
 هتريب املهاجرين عن طريق البحر.

من الدول األطراف أن تستفيد استفادة كاملة من األحكـام املتعلقـة بالتعـاون     أيضاًويتوقع   -٥٢
مراعـاة مـا يقتضـيه    ، مع سري على الربوتوكول تاتفاقية اجلرمية املنظمة، اليت اليت تنص عليها الدويل

 .اختالف احلال

 ه ال ميكـن كشـف  أنـ  مفادهـا  والطبيعة املعقدة لشبكات هتريـب املهـاجرين وطريقـة عملـها      -٥٣
لـدان  ب يفالشبكات اإلجراميـة نفسـها    فحسب، بل جيب تقفي أثر مغادرهتم انتحديد بلدباملهربني 

 العبور واملقصد.

الفعــال والشــامل لتــهريب املهــاجرين يف تعزيــز التعــاون املتعــدد   التصــدي ويكمــن مفتــاح   -٥٤
التـهريب. وينبغـي تشـجيع الـدول املعنيـة علـى        دروبالتحقيقات على طـول   عمليات األطراف يف

ــادة     ــورة منتظمـــة علـــى النحـــو املنصـــوص عليـــه يف املـ مـــن  ١٠تبـــادل املعلومـــات واخلـــربات بصـ
بني اجلهات الفاعلـة املعنيـة بإنفـاذ القـانون يف البلـدان الواقعـة        الربوتوكول، وتيسري االتصال املباشر

 التهريب.دروب على نفس 

املبادرات اإلقليمية وعرب اإلقليمية لتعزيـز التعـاون يف التحقيقـات     ومضاعفة وينبغي تشجيع  -٥٥
ــة إىل مكافحــة هتريــب املهــاجرين علــى طــول     ــدروب الرامي ــكاملشــتركة. وميكــن أن تســاعد  ال  تل

قنــوات للتعــاون عنــدما يــثري عــدم االســتقرار يف البلــدان املعنيــة    نشــاءيف حتديــد وإ أيضــاًدرات املبــا
 .نين املعنيياحملاور إزاء هوية شكوكاً

التعاون الدويل يف التحقيقات املتعلقة بتعقب األصول اجلنائية وعائدات اجلرمية وجتميـدها  و  -٥٦
ماعـات اإلجراميـة املنظمـة الضـالعة يف هتريـب      اجل ردعملعاقبـة و  أيضاًوضبطها ومصادرهتا ضروري 

، تأتية منهاما تكون عائدات اجلرمية خمفية يف بلدان غري البلدان امل غالباً. وعلى حنو مالئم املهاجرين
التعـاون علـى    لـذا، فـال بـد مـن    العمليـة.   إطـار بل إهنا قد متر يف بعض احلاالت عرب بلد أو أكثـر يف  



CTOC/COP/WG.7/2017/4

 

14/15 V.17-05114 
 

املوجـودات  طات املختصة ووكاالت إنفاذ القانون للكشف عن أصل الصعيد الدويل فيما بني السل
علـى  املنطبقـتني   ،مـن االتفاقيـة   ١٤و ١٣ادتني املـ  ، فـإنَّ هلـذا الغـرض  اجلنائية وحركتـها وموقعهـا. و  

أحكام تغطي اجلوانب الدوليـة لتحديـد وجتميـد ومصـادرة عائـدات      تنصان على هتريب املهاجرين، 
الراميـة   جناعـة إجراءاهتـا  ن الـدول مـن زيـادة    تنفيذ تلك األحكام أن ميكِّاجلرمية وأدواهتا. ومن شأن 

 إىل حرمان املهربني من عائداهتم اإلجرامية.

اتبــاع هنــج متســق لتعريــف هتريــب علــى تشــجيع البروتوكــول هتريــب املهــاجرين  يتــوخىو  -٥٧
مبـا يف ذلـك مـن     ،الـدويل مـتني للتعـاون القـانوين     ساستوفري أحتقيقاً لغايات منها  هاملهاجرين وجترمي

املبادئ العامـة للتعـاون القـانوين الـدويل      قتضيخالل املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني. وت
جرميــة جنائيــة يف الدولــة  ،موضــوع طلــب املســاعدة القانونيــة املتبادلــة أو التســليم  ،اعتبــار الســلوك

 .على حد سواء الطالبة والدولة متلقية الطلب

وهنــاك تســاؤل عمــا إذا كانــت االختالفــات بــني األطــر القانونيــة الوطنيــة، ال ســيما تلــك    -٥٨
 املاديـــة ةاملاليـــة أو املنفعـــ ةاملتعلقــة بتعريـــف هتريـــب املهـــاجرين وإدراج أو اســـتبعاد عنصـــر "املنفعـــ 

  .، من مث، للخطرهذا التعاونض وتعرِّبدأ التجرمي املزدوج، مب ختل"، األخرى
    

    الفاعلة األخرى: اجملتمع املديناجلهات   -هاء  
يف القـانون   ةخـرى" مدرجـ  األاديـة  املنفعـة  املالية أو املنفعة امل" تا إذا كانالنظر عمَّ صرفب  -٥٩

 بداخلـه  وتطبـق  اإلطـار العـام الـذي تفهـم     احمللي كعنصر من عناصر جرائم هتريـب املهـاجرين، فـإنَّ   
املنظمـات الدينيــة واجملتمـع املــدين    اسـتبعاد  كفالــةضـمانات ل  شـمل أن ي نبغــيالقـوانني ذات الصـلة ي  

غـرض للحصـول علـى منفعـة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى مـن          أيِّ واألفراد الـذين يتصـرفون دون   
 من العدالة. تهرب، مع ضمان عدم استخدام هذا االستبعاد كثغرة للعليهم تطبيق جرائم التهريب

بعـض منظمـات اجملتمـع    أنَّ ة األوروبيـة  أجراه مركز دراسات السياسحبث  قريرت وقد أكد  -٦٠
املهاجرين غري النظـاميني فيمـا يتعلـق بـدخوهلم      ةساعديف ماملدين ختشى فرض عقوبات على عملها 

تلـك املنظمـات تتمتـع    أنَّ إىل أنـه علـى الـرغم مـن      أيضـاً وإقامتهم على حـد سـواء. ويشـري التقريـر     
املخـاوف مـن    يف البحر، فإنَّ باإلنقاذونية املتصلة من املالحقة القضائية مبوجب النظم القان باحلماية

السفن، ال سيما سفن الصيد يف البحر األبيض املتوسط، عن إنقـاذ   ربابنةاملقاضاة قد ردعت بعض 
خلصـت إىل   مـن الدراسـات قـد    وغـريه البحث  اهذأنَّ . ومن املهم أن نالحظ كروبنياملهاجرين امل

الــدخول أو اإلنقــاذ أو املســاعدة ألغــراض إنســانية نــادرة،  يســرياملالحقــات القضــائية املتعلقــة بتأنَّ 
 .ها حصلتولكن

جتــرمي منــع العامــة، دعــت خمتلــف هيئــات االحتــاد األورويب إىل    اتوعلــى صــعيد السياســ   -٦١
، أوصــت وكالــة ٢٠١٤. ويف عــام يــةدعم املهــاجرين ألغــراض غــري رحبتــ اجلهــات الــيت الحقــةوم

املنفعـة املاديـة   و ليـة املنفعـة املا  األعضاء يف االحتاد األورويب دائماً احلقوق األساسية بأن تدرج الدول
ــة، أو تســتبعد   األخــرى ــةصــراحة فــرض كشــرط للعقوب ســباب ألتيســري الــدخول واإلقامــة  ل عقوب
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يف البحــر ومســاعدة  اإلنقــاذ بــأن تســتثين الــدول صــراحة مــن العقــاب أيضــاًوأوصــت  )١١(إنســانية.
تـوفري املسـاعدة اإلنسـانية، مثـل الغـذاء واملـأوى والرعايـة         إىل جانـب الالجئني على التماس األمان، 

 ملهاجرين الذين يعيشون يف أوضاع غري نظامية.فائدة االطبية واملشورة القانونية (دون ربح) ل

الحتــاد اصــكي  تنقــيحتوصــية ب للربملــان األورويب املــدير العــام للسياســات الداخليــة أصــدرو  -٦٢
 املاديـة  ةاملاليـة أو املنفعـ   املنفعة" من ا وإدراج الغرضإلزامي ةإنساني ألسباب ءاألورويب جلعل االستثنا

خطـة عمـل االحتـاد األورويب    أنَّ " كعنصـر يف مجيـع جـرائم التيسـري. ومـن اجلـدير بالـذكر        األخرى
لتـهريب  اضرورة التركيز على "منوذج أعمال"  تؤكد) ٢٠٢٠-٢٠١٥( ملكافحة هتريب املهاجرين

مـع   الئمـة املالية حلرمان املهربني من أرباحهم، وضمان فـرض عقوبـات جنائيـة م    رياتوتعزيز التح
  .املكروبنيقدم املساعدة اإلنسانية للمهاجرين ت اجلهات اليت جتنب خماطر جترمي

    
    األدوات الرئيسية واملوارد املوصى هبا  -رابعاً  

  بروتوكول هتريب املهاجرين: ورقة مناقشةمفهوم "املنفعة املالية أو املنفعة املادية األخرى" يف 
ا لتـهريب املهـاجرين، أجـرى مكتـب     باألمهية احلامسة لفهم مشترك للتعريف املتفق عليه دولي اعترافاً

" األخـرى  املاديـة  ةاملاليـة واملنفعـ   ةواجلرمية دراسة عن عنصـر "املنفعـ   املخدِّراتاألمم املتحدة املعين ب
جمموعـة مـن الـدول ذات     يفسـة التشـريعات والسـوابق القضـائية     الدرا بحـث من هـذا التعريـف. وت  

مــن أجــل احلصــول علــى منظــور مقــارن لكيفيــة فهــم هــذا اجلانــب مــن التعريــف     واســعالتمثيــل ال
ا لتجــارب وآراء املمارســني املشــاركني يف التحقيــق يف هتريــب خاصــ ويل اهتمامــاًتــ يوتطبيقــه. وهــ

  .ة مرتكبيهااملهاجرين وما يتصل به من جرائم وحماكم
    

  رئيسية واملوارد املوصى هباالدوات األمزيد من 
لالطالع على مزيد من األدوات الرئيسية واملوارد املوصى هبا، انظر ورقة املعلومات األساسـية الـيت   

من أجل عرب الوطنية  استخدام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة" وعنواهناأعدهتا األمانة 
  .(CTOC/COP/WG.7/2017/3)" بتهريب املهاجرينالتصدي للتحديات املتعلقة 
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