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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٠-١٨ فيينا،
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٢ البند

        ريب املهاجرين عن طريق البحر
      ريب املهاجرين عن طريق البحر    
    رة من األمانةمذكِّ    

    مةمقد  -أوالً  
ألطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ، الصــادر عــن مــؤمتر ا٥/٣عمــالً بــالقرار   -١

اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، أُنشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّت مفتـوح  
العضوية معين بتـهريب املهـاجرين مـن أجـل إسـداء املشـورة إىل املـؤمتر ومسـاعدته علـى تنفيـذ           

ريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر        الوالية املنوطة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول مكافحـة     
  .واجلو، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

ع املؤمتر الدولَ األطراف على تبادل املعلومـات بشـأن املمارسـات    ، شج٦/٣ويف القرار   -٢
املهـاجرين عـن طريـق البحـر،      الفضلى بغية تعزيز التعاون إىل أقصى حد ممكن ملنع وقمـع ريـب  

  .من بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين ٧وفقاً للقانون الدويل للبحار، تنفيذاً للمادة 
بتقرير الفريـق العامـل عـن دورتـه األوىل املعقـودة يف       ٦/٣كما رحب املؤمتر يف قراره   -٣

ات بشـأن التجـرمي   ، والذي تضـمن توصـي  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠الفترة من 
والتحقيــق واملالحقــة القضــائية، واملنــع، واحلمايــة واملســاعدة، وكــذلك بشــأن التعــاون الــدويل  
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، يف دورتـه األوىل، بـأن   وأوصـى الفريـق العامـل أيضـاً     .وااالت املقترحـة للعمـل يف املسـتقبل   
جرين املهـربني يف  ا لألخطار اليت حتـدق حبيـاة وسـالمة املهـا    خاص تويل الدول األطراف اهتماماً

البحر، وتعطي األولوية للمحافظة على أرواحهم وسـالمتهم عنـد اكتشـاف مركـب يسـتخدم      
  )1١(.يف ريب املهاجرين، مع مراعاة أحكام الباب الثاين من الربوتوكول

٤-  مـن عناصـر املـؤمتر،     ثابتـاً  أن يكون الفريـق العامـل عنصـراً    ٧/١ر املؤمتر، يف قراره وقر
  .قاريره وتوصياته إىل املؤمتريقدم ت

ــود    -٥ ــة املعقــ ــه الثانيــ ــل، يف دورتــ ــق العامــ ــن  ةوأوصــــى الفريــ ــرين  ١٣إىل  ١١مــ تشــ
، املــؤمتر بــأن يكــون موضــوع ريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر مــن     ٢٠١٣الثــاين/نوفمرب 

  )2٢(.لفريق العامل يف دوراته املقبلةاملواضيع اليت سينظر فيها ا
٦-  ة ورقة املعلومات األساسية هذه لتساعد الفريـق العامـل يف مـا جيريـه     ت األمانوقد أعد

  .من مناقشات يف دورته الثالثة
    

    مسائل مطروحة على بساط املناقشة  -ثانياً  
  لعلَّ الفريق العامل يود أن ينظر يف املسائل التالية املطروحة للمناقشة:  -٧
يـــة لتـــهريب املهـــاجرين عـــن    مـــا هـــي االجتاهـــات واألمنـــاط وطرائـــق العمـــل احلال       -٨

  البحر؟  طريق
كيــف ميكــن تعزيــز املعرفــة باملســالك وأســاليب العمــل والطرائــق الــيت تســتخدمها            -٩

  الشبكات اإلجرامية الضالعة يف ريب املهاجرين عن طريق البحر؟
ما هي السلطات القضائية اليت تتمتع ا الـدول ملكافحـة ريـب املهـاجرين يف خمتلـف        -١٠

  البحرية؟املناطق 
كيــف ميكــن دعــم الــدول الســاحلية، ومنــها الــدول اجلزريــة الصــغرية، للكشــف عــن      -١١

  ريب املهاجرين عن طريق البحر؟

                                                           
  )١( CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
  )٢( CTOC/COP/WG.7/2013/5.  
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مــا هــي اإلجــراءات الــيت ينبغــي اختاذهــا لضــمان التحقيــق يف مجيــع عناصــر وجوانــب      -١٢
ــة الــيت يضــطلع ــا       ــا يف ذلــك األنشــطة الربي منظمــو  ريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر، مب

  البحرية؟  الرحلة
كيف ميكن للـدول أن تكفـل حصـول مجيـع األشـخاص الـذين هـم علـى مـنت السـفن             -١٣

ــة احتياجــام مــن احلمايــة، متشــياً     مــع أحكــام  املعترضــة علــى املســاعدة املناســبة وتضــمن تلبي
  بروتوكول ريب املهاجرين وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة؟

ة الواجـب اختاذهـا مـن أجـل التحقيـق بفعاليـة يف قضـايا ريـب         ما هي التـدابري املناسـب    -١٤
  املهاجرين عن طريق البحر؟

كيـــف ميكــــن كفالــــة إنــــزال املهـــاجرين الــــذين جيــــري اعتراضــــهم أو إنقــــاذهم يف     -١٥
  اآلمن؟  املكان
  كيف ميكن تعزيز التعاون الدويل على منع وقمع ريب املهاجرين عن طريق البحر؟  -١٦
    

    عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها حملة  -ثالثاً  
    مسالك وأمناط واجتاهات ريب املهاجرين عن طريق البحر  -ألف  

مــا يكــون ريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر وســيلة قليلــة التكلفــة لنقــل            غالبــاً  -١٧
أطـوار   دأحـ وميكن أن تكون الرحلـة البحريـة    .األشخاص بصورة غري قانونية من بلد إىل آخر
التـهريب عـن طريـق الـرب يف كـثري مـن األحيـان         رحلة طويلة متر عرب عدة مراحـل تشـمل أيضـاً   

ضـون لتـهريب   وعـادة مـا يكـون األشـخاص املعر     .والتهريب عن طريق اجلو، وهو أقل شـيوعاً 
من تدفقات خمتلطـة مـن املهـاجرين كمـا خيتلفـون مـن حيـث         املهاجرين عن طريق البحر جزءاً

فبعضــهم يســعى إىل اهلــروب مــن بعــض الصــعوبات   .عامــة وخلفيــام واحتياجــاممالحمهــم ال
وآخـرون يسـعون إىل    .االقتصادية أو قلـة الفـرص املتاحـة للحـراك االجتمـاعي أو سـوء اإلدارة      

للحصول علـى احلمايـة الدوليـة مبوجـب      وجيهةالفرار من احلرب واالضطهاد ولديهم مطالب 
وقــد يكــون عــدد منــهم ضــحايا االجتــار  .نون اإلنســاين الــدويلقــانون الالجــئني الــدويل أو القــا

بالبشر ويسـلكون الطـرق الـيت تسـتخدمها الشـبكات اإلجراميـة الضـالعة يف ريـب املهـاجرين          
القصر غري املصحوبني أو املعوقني أو املرضـى أو األسـر الـيت    أنَّ كما  .واالجتار باألشخاص معاً
ضـحية لتـهريب املهـاجرين عـن طريـق البحـر، ويواجهـون        ا قـد يقعـون   لديها أطفال صغار جد

  .خماطر متزايدة بسبب ضعف حاهلم
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ــا أســاليب عمــل مهــريب املهــاجرين عــن طريــق البحــر فتعتمــد إىل حــد بعيــد علــى        -١٨ أم
وتعمـل شـبكات التـهريب علـى تكييـف أسـاليبها        .الظروف السائدة يف املناطق البحرية املعنيـة 

وميكـن أن تتحـول    .صدي ألنشطتها علـى يـد أجهـزة إنفـاذ القـانون     ا على جهود التبسرعة رد
ــية        املســالك أيضــاً  ــة، أو التطــورات السياس ــدان معين ــة يف بل ــة األمني ــيريات يف احلال نتيجــة التغ

  .واالقتصادية اليت متس البلدان
وتكشف األحداث األخرية يف عـدة منـاطق مـن العـامل، مثـل البحـر األبـيض املتوسـط           -١٩

الرحالت البحرية على طول طرق التهريب شـديدة اخلطـورة   أنَّ غال وخليج عدن، وخليج البن
ل يف هـذه الـرحالت مراكـب غـري صـاحلة للمالحـة       سـتعم وعـادة مـا ت   .وتتم يف ظروف قاسـية 

ويف ظـل هـذه الظـروف، تشـتد      .م عليهـا أصـحاا  دوغري جمهزة كما ينبغي للـرحالت الـيت يقْـ   
وقــد  .، حـىت عنـدما تكـون املســافات املـراد قطعهـا قصـرية      احتمـاالت وقـوع أخطـار يف البحــر   

أصبح تزايد عدد اإلصابات املبلغ عنـها بـني املهـاجرين املهـربني عـن طريـق البحـر مصـدر قلـق          
  .بالغ يف السنوات األخرية

٢٠-  وتعاألسـاليب وأشـكال السـلوك الـيت ينتـهجها املهربـون يف سـعيهم إىل جـين أقصـى           د
ب الرئيسـي للحـوادث الـيت حتصـد أرواح املهـاجرين املهـربني عـن طريـق         قدر من األرباح السب

الســفن قــد أنَّ وعــادة مــا يســتعمل املهربــون مراكــب قدميــة ورخيصــة التكلفــة لعلمهــم  .البحـر 
 .تتعرض للحجز أو التدمري على يد أجهزة مراقبة احلدود وإنفاذ القـانون إذا انكشـفت الرحلـة   

املراكــب وتســرب امليــاه إليهــا وانقالــا، ال ســيما   ومــن الشــائع حــدوث أعطــال يف حمركــات 
ويف بعـض احلـاالت، يعمـد املهربـون إىل ركـوب سـفن مسـتعملة         .بسبب اكتظاظها بالركاب

لتهريب املهاجرين يتولون قيادا يف بداية األمـر، مث يتخلـون عنـها بعـد ذلـك يف عـرض البحـر        
أو اإلنقـاذ، فيـوعزون إىل أحـد الركـاب     مـن أن يقـبض علـيهم أثنـاء عمليـات االعتـراض        خوفاً

عـن حـاالت وقـوع حـوادث      وأُبلـغ أيضـاً   .بتوجيه دفة السفينة حنـو سـاحل الوجهـة املقصـودة    
متعمدة، حيث يعمـد املهربـون الـذين هـم علـى مـنت السـفينة إىل إعطاـا الفتعـال سـبب لبـدء            

  .عملية إنقاذ
 .شـــخاص املنقـــولني وأمنـــهمومـــن الشـــائع كـــذلك أن يتجاهـــل املهربـــون ســـالمة األ  -٢١
تكون املراكب جمهزة مبعدات السـالمة أو بسـترات النجـاة، وتفتقـر إىل اخلـرائط أو غريهـا        وال

من أجهزة املالحة، وال حتمل ما يكفي من املياه أو الغـذاء أو الوقـود، وال اكتـراث يف الغالـب     
هـاجرين حبشـرهم يف مقصـورات    مـا تقيـد حركـة امل    وكثرياً .باألحوال اجلوية اليت تنذر باخلطر
  .افرصهم يف النجاة يف حال غرق السفينة ضئيلة جد يف جوف املركب، ومن مث فإنَّ



 

V.15-06076 5 
 

CTOC/COP/WG.7/2015/2 

ما تكون املعلومات املتاحة عن ريب املهاجرين عن طريق البحر على الصـعيد   وغالباً  -٢٢
 مـن األحيـان   وهذه املعلومات، عندما تجمـع، تتعلـق يف كـثري    .العاملي جمزأة وناقصة ومتضاربة

وعـالوة علـى ذلـك،     .الـرحالت الـيت ييسـرها املهربـون     باهلجرة غري النظامية وال ختص حتديـداً 
مصـنفة حسـب الطـرق     ما جتمع البيانات املتاحة وفق منهجيات متباينة، وال تكون دائمـاً  غالباً

  )3٣(.البحرية والربية واجلوية
    

    املهاجرين الطرق البحرية الرئيسية املستخدمة يف ريب    
 .٢٠١٣زاد ريب املهاجرين يف منطقة البحر األبيض املتوسط زيادة كبرية منـذ عـام     -٢٣

ا طريقـان رئيسـيان لتنقـل األشـخاص بصـورة غـري قانونيـة يف منطقـة وسـط البحـر           وهناك حالي
؛ األبيض املتوسط: أوهلما الطريق املؤدي إىل إيطاليا ومالطة عن طريق البحـر األبـيض املتوسـط   

والثــاين، هــو طريــق شــرق البحــر األبــيض املتوســط، املــؤدي إىل ســواحل اليونــان وإيطاليــا           
لألرقام اليت نشرا الوكالة األوروبية إلدارة التعـاون العمليـايت علـى احلـدود      ووفقاً )4٤(.وقربص

وفـدوا  مهـاجر قـد    ١٧٠ ٠٠٠ مـا ينـاهز   اخلارجيـة للـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب، فـإنَّ     
ة غـري مشـروعة إىل االحتـاد األورويب عـرب طريـق وسـط البحـر األبـيض املتوسـط يف عــام          بصـور 
أثناء عبـورهم احلـدود البحريـة بـني تركيـا واليونـان        شخصاً ٤٣ ٣٧٧، يف حني ضبط ٢٠١٤

ــتنادا٢٠١٥ًويف عـــام  )5٥(.قانونيـــةبصـــورة غـــري  إىل مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لشـــؤون   ، واسـ
 ١٤شـــخاص الـــذين عـــربوا البحـــر األبـــيض املتوســـط حـــىت  الالجـــئني، بلـــغ إمجـــايل عـــدد األ

وصلوا إىل اليونـان، ومـا يقـارب     ١٥٨ ٤٥٦، منهم ما يقارب ٢٦٤ ٥٠٠آب/أغسطس حنو 
  )6٦(.إىل مالطة ٩٤إىل إسبانيا و ١ ٩٥٣إىل إيطاليا، و ١٤٠ ٠٠٠
 عـاً ارتفا قانونيـة وارتفع عدد اإلصابات أثناء عبور البحر األبيض املتوسط بصورة غـري    -٢٤

شـخص قـد لقـوا     ٣ ٥٠٠ إىل تقديرات املفوضـية فـإنَّ   واستناداً .يف السنوات األخرية ملحوظاً
مــا يزيــد علــى أنَّ للمنظمــة الدوليــة للــهجرة، يعتقــد  ووفقــاً .٢٠١٤حــتفهم أو فُقــدوا يف عــام 

                                                           
  )٣(  UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, p. 8 (available at www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf).  
إىل ريب املهاجرين عن طريق الرب من تركيا إىل بلغاريا  املتوسط أيضاً تشري طريق شرق البحر األبيض )٤(  

  .واليونان
  )٥( Frontex, Annual Risk Analysis 2015.  
اليونان تشهد ارتفاعاً هائالً يف أعداد الالجئني " ذكرة اإلعالميةاملمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،  )٦(  

  .www.unhcr.org/55d32dcf6.html ،٢٠١٥ أغسطس/آب ١٨ ،"القادمني إىل أراضيها
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ــاء ٢٠١٥حــتفهم خــالل األشــهر الســبعة األوىل مــن عــام    اشــخص لقــو ٢ ٠٠٠ ، وذلــك أثن
  )7٧(.لبحر األبيض املتوسط والوصول إىل الشواطئ األوروبيةحماولتهم عبور ا

وتتوقــف أســاليب ريــب املهــاجرين يف البحــر األبــيض املتوســط علــى املســار وطــول     -٢٥
خمتلفـة مـن الـزوارق الصـغرية املنفوخـة الــيت       وتشـمل وسـائل النقـل املسـتخدمة أنواعــاً     .الرحلـة 

شـراعية   قـوارب وارب صيد خشـبية أو  عدد حمدود من األشخاص، وق سوىميكن أن تنقل  ال
شـخص علـى متنـها، وكـذلك، منـذ أواخـر عـام         ١٠٠حتمـل مـا يقـارب     خشبية أكرب حجمـاً 

  .٨٠٠و ٢٥٠من مهاجرين يتراوح بني  ، سفن شحن كبرية تنقل عددا٢٠١٤ً
وختتلـف أمـاكن انطـالق     .وتستخدم سفن الشحن لرحالت أطول متجهة حنو إيطاليـا   -٢٦

أمام السواحل حىت يصـل املهـاجرون الـذين ينقلـون إليهـا       تنتظر عادة ما الرحلة، ولكن السفن
مـا تكـون نظـم التعقـب اإللكترونيـة يف سـفن الشـحن         وغالباً .على منت مراكب أصغر حجماً

بعــد إرســال إشــارات إالَّ هـذه متوقفــة عــن العمــل، وال ميكــن الكشــف عنــها يف أعــايل البحــار  
وعــادة مـا يغـادر أفـراد الطــاقم السـفينة قبـل الكشـف عنــها،        .االسـتغاثة عـرب اهلواتـف السـاتلية    

ــل         ــى غــري هــدى، مث ــه فتجــنح ــم يف عــرض البحــر عل ــا دون توجي ــاركني الســفينة وركا ت
  ."أشباح" سفينة
وهناك طريقة أخرى يلجـأ إليهـا مهربـو املهـاجرين يف البحـر األبـيض املتوسـط، وهـي           -٢٧

ة يف نقــل املهــاجرين املهــربني علــى مــنت ســفينة  وتتمثــل هــذه الطريقــ ."الســفن األم"اســتخدام 
"بالسفينة األم"، وعادة ما تكـون زورق صـيد،    ، تعرف أيضاًمتراً ٢٠و ١٥يتراوح طوهلا بني 

وعنـد الوصـول إىل مرحلـة مـا      .اً أو يتبعها هـذا الـزورق  صغري اًوهذه السفينة جتر وراءها زورق
لصـــغري، مث تبتعـــد الســـفينة األم تاركـــة يف أعـــايل البحـــار، ينقـــل الركـــاب إىل هـــذا الـــزورق ا 

  .املهاجرين املهربني على الزورق الصغري فيقومون بتوجيه نداء االستغاثة
أمــا يف جنــوب شــرق آســيا، فيمــر الطريــق البحــري الرئيســي لتــهريب املهــاجرين عــرب    -٢٨

ملتحـدة لشـؤون   واسـتناداً إىل األرقـام الـيت نشـرا مفوضـية األمـم ا       .خليج البنغال وحبر أندامان
قلـوا بصـورة غـري مشـروعة عـرب خلـيج البنغـال بنحـو           الالجئني، يقدر عدد األشـخاص الـذين ن

 .علــى التــوايل ٢٠١٥والربــع األول مــن عــام  ٢٠١٤شــخص يف عــام  ٢٥ ٠٠٠و ٦٣ ٠٠٠

                                                           
  )٧( IOM Press Release “Deadly Milestone as Mediterranean Migrant Deaths Pass 2,000”, 4 August 2015, 

www.iom.int/news/deadly-milestone-mediterranean-migrant-deaths-pass-2000.  
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أنَّ ويعتقــد  )8٨(.٢٠١٥و ٢٠١٢وتضـاعفت التــنقالت غـري القانونيــة ثـالث مــرات بـني عــامي     
ــخص قـــ    ــة شـ ــة مائـ ــيج الب   ثالثـ ــر يف خلـ ــتفهم يف البحـ ــوا حـ ــن   د لقـ ــع األول مـ ــال يف الربـ نغـ

  )9٩(.٢٠١٥  عام
ويفيد املهاجرون املهربون يف خليج البنغال أـم يكدسـون باملئـات علـى مـنت قـوارب         -٢٩

 ٣٧٠و دوالراً ٩٠يتــراوح بــني  ذات قــدرة اســتيعابية أقــل مــن ذلــك بكــثري، ويــدفعون مبلغــاً  
مــا يطلــب منــهم دفــع مبلــغ يصــل إىل  املهــاجرين املهــربني كــثرياًأنَّ ري غــ .لرحلتــهم مثنــاً دوالراً
دوالر عند نزوهلم من السفينة، وإالَّ فسيتعرضـون لالحتجـاز يف خميمـات العبـور الربيـة       ٢٠٠٠

 ٥٠أو  ٤٠وقد تستغرق رحلتـهم البحريـة يف بعـض احلـاالت أكثـر مـن        .اليت يديرها املهربون
10(.جلــوع والعطــش والعنــف الــذي ميارســه علــيهم طــاقم الســفينة   ، يواجهــون أثناءهــا ايومــاً

١٠( 
ما يتيه املهاجرون يف البحر على غري هـدى عـدة أيـام قبـل أن يـتم إنقـاذهم ونقلـهم إىل         وكثرياً

الــرب، ويف بعــض احلــاالت ينقــل الركــاب عــدة مــرات مــن قــارب إىل آخــر قبــل الوصــول إىل      
11(.الساحل

١١(  
هريب املهـاجرين الطريـق البحـري املـؤدي مـن بلـدان       ومن الطرق البحرية األخـرى لتـ    -٣٠

اجلــزر األســترالية النائيــة  جنــوب شــرق آســيا، وال ســيما إندونيســيا، إىل أســتراليا، وخصوصــاً  
ريـب املهـاجرين عـن طريـق البحـر مـن             .ا عن بر أسـتراليا جغرافي ومـع أنـه أُبلـغ عـن حـاالت

املتحــدة األمريكيــة، وال ســيما يف العقــود شــرق آســيا عــرب احملــيط اهلــادئ إىل كنــدا والواليــات 
  .هذا الطريق مل يعد يستخدم كثرياً السابقة، فإنَّ

إىل  عـرب خلـيج عـدن وصـوالً     ويف القرن األفريقي، عادة مـا يـتم ريـب املهـاجرين حبـراً       -٣١
ل ر معـد وظروف السفر على طول هذا الطريق شـديدة القسـوة: إذ يقـد    .اليمن واجلزيرة العربية

                                                           
  )٨( UNHCR, Bay of Bengal and Andaman Sea Initiative, Enhancing Responses and Seeking Solutions, 4 

June 2015.  
  )٩( UNHCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, January-March 2015.  
)١٠( UNHCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, January-March 2015.  
)١١( UNHCR, Irregular Maritime Movements in South-East Asia, January-March 2015.  
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12(.يف املائة ٥وفيات يف هذه الرحلة بنحو ال

حالـة   ٢٥٠عمـا ينـاهز    ٢٠١٤وقد أبلـغ يف عـام    )١٢
13(.وفاة يف البحر يف هذه املنطقة

١٣(   
إىل  واســتناداً .يف منطقــة حبــر الكــارييب  وتكثــر التــنقالت البحريــة غــري النظاميــة أيضــاً    -٣٢

 ٢٠١٤حريـة املسـجلة يف عـام    عدد احلـوادث الب  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، فإنَّ
، معظمهـم مهـاجرون مـن هـاييت وكوبـا،      مهـاجراً  ٥ ٢١٥مشلت ما جمموعـه   حادثاً ١٥٢بلغ 

وتعـد الواليـات املتحـدة بلـد      .شخصـاً  ٤٨حالة وعدد املفقودين  ٢٥حيث بلغ عدد الوفيات 
أمــا  .املقصــد الرئيســي حلركــة العبــور غــري النظاميــة عــن طريــق البحــر يف منطقــة حبــر الكــارييب 

نقـاط عبـور يف الطريـق حنـو الواليـات املتحـدة، لكنـها         الدول األخرى يف املنطقـة فهـي أساسـاً   
  .أخذت تتحول على حنو متزايد إىل وجهات ائية

ومن أجل تعزيز املعرفة بأمناط واجتاهات التهريب عن طريـق البحـر، لعـل الـدول تـود        -٣٣
بــالغ عــن احلــوادث يف البحــر، مثــل الربنــامج  أن تنظــر يف اســتخدام مجيــع اآلليــات املتاحــة لإل 

ــادل املعلومــات عــن ريــب املهــاجرين عــن طريــق البحــر      وهــذا  .املشــترك بــني الوكــاالت لتب
، عبــارة عــن قاعــدة بيانــات مشــتركة عــن ٢٠١٥الربنــامج الــذي بــدأ العمــل بــه يف متوز/يوليــه 

ين وسـفنهم، أنشـئت بغيــة   دث املتعلقـة باملهـاجرين وعـن املشـتبه ـم مـن مهـريب املهـاجر        ااحلـو 
حتسني فهم ظاهرة اهلجرة املختلطة غري اآلمنة عن طريق البحر واختاذ التدابري الالزمة للتصـدي  

ج املنظمـة الدوليــة للـهجرة، ومكتــب األمـم املتحــدة    موقــد اشـتركت يف إنشــاء هـذا الربنــا   .هلـا 
صـول إليـه للـدول األعضـاء يف     رات واجلرمية، واملنظمة البحرية الدوليـة، ويتـاح الو  املعين باملخد

  .هذه املنظمات
ويعد النظام الطوعي لإلبالغ عـن ريـب املهـاجرين والسـلوك املتصـل بـه أداة أخـرى          -٣٤

ميكن للدول أن تستخدمها جلمع وتبادل وحتليل املعلومـات عـن ريـب املهـاجرين عـن طريـق       
لعمليـة بـايل    يد اإلقليمـي دعمـاً  رات واجلرمية على الصعالبحر، وقد وضعه املكتب املعين باملخد

نظـام جلمـع البيانـات عـرب اإلنترنـت عـن        يوهذا النظـام الطـوع   .٢٠١٣وبدأ العمل به يف عام 
مجيع أشكال ريب املهاجرين يساعد أعضاءه على حتديد االجتاهات واألمناط الناشـئة ووضـع   

                                                           
)١٢( UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, p. 14 (available at www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf).  
)١٣( Regional Mixed Migration Secretariat, End of Year: regional mixed migration thematic summary 

(2014), www.regionalmms.org/index.php?id=55&tx_ttnews[tt_news]= 309&cHash= 
fb17fd49b5c536be5e9dc6c5d640f1e6.  
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ريـب املهـاجرين، مبـا يف    والتعـاون املوجـه حنـو مكافحـة     املعـارف   تدابري التصدي القائمة على
  .ذلك ريب املهاجرين عن طريق البحر

    
  العالقات بني بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين واتفاقية األمم املتحدة   -باء  

    لقانون البحار
٣٥-      ريـب املهـاجرين ثـالث مـواد خمص صـة لتـهريب   يتضمن الفصل الثاين من بروتوكول

م الـدول األطـراف بـأن تتعـاون إىل     لـزِ مـن الربوتوكـول ت   ٧ادة فامل .املهاجرين عن طريق البحر
مـن الربوتوكـول جمموعـة     ٨وحتـدد املـادة    .أقصى حد ممكن على منع وقمع ريـب املهـاجرين  

من التدابري اليت ميكن أن تتخذها الدول يف سـياق التعـاون علـى قمـع اسـتخدام السـفن املشـتبه        
ــق البحــر، وتركــز علــى تيســري إجــراءات إنفــاذ    يف مشــاركتها يف ريــب املهــاجرين عــن ط   ري

وتتضـمن   .القانون فيما يتعلق بتهريب املهاجرين الذي تشارك فيـه سـفن دول أطـراف أخـرى    
من "الشروط الوقائيـة" الـيت تلـزم الـدول بـأن تتخـذ تـدابري ضـد          من الربوتوكول عدداً ٩املادة 

على متنـها واحتـرام البيئـة البحريـة،     لضمان سالمة األشخاص  ٨للمادة  سفينة يف البحر، وفقاً
ــدول       فضــالً ــة لل ــة أو القانوني ــها واملصــاحل التجاري ــة ألمــن الســفينة ومحولت عــن املراعــاة الواجب

على ضرورة إيالء االعتبـار الواجـب حلقـوق والتزامـات الـدول       أيضاً ٩وتنص املادة  .األخرى
ــة القضــائية      ــم ملمارســة الوالي ــة العلَ ــة   الســاحلية وصــالحية دول والســيطرة يف الشــؤون اإلداري

  .للفصل الثاين والتقنية واالجتماعية املتعلقة بالسفن اخلاضعة للتدابري املتخذة وفقاً
وال حتيد أحكام بروتوكول مكافحة ريب املهـاجرين عـن طريـق البحـر عـن املبـادئ         -٣٦

نصـوص عليهـا يف   فهذا الربوتوكول يتماشى مـع املبـادئ امل   .الراسخة يف القانون الدويل للبحار
وعلـى   .اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، اليت دونت إىل حـد بعيـد القواعـد العرفيـة القائمـة     

 ــ وجــه اخلصــوص، ال يتضــمن الربوتوكــول أيد االختصــاص أو أهليــة التصــرف يف  حكــم يقي
ــع الســفينة الــيت تشــارك يف أنشــطة غــري مشــروعة أو يشــتبه يف        ــيت تعتمــد علــى موق  البحــر، ال

حلمايــة حقــوق  ٩وعــالوة علــى ذلــك، أدرجــت أحكــام املــادة    .اشــتراكها يف تلــك األنشــطة 
ــومصــاحل دول الع ــربني وســالمتهم،     لَ ــاجرين امله ــوق امله ــدول الســاحلية، إضــافة إىل حق م وال

14(.وتوضيح العالقة أو التفاعل بني الربوتوكول وااالت األخرى من القانون الدويل

١٤(  
    

                                                           
)١٤( UNODC, Legislative guide for the implementation of the Protocol against the smuggling of migrants by 

land, sea and air, pp. 363-364.  



 

10 V.15-06076 
 

CTOC/COP/WG.7/2015/2

    ائيةالوالية القض  -جيم  
للقانون الـدويل للبحـار، تكـون للسـفن جنسـية الدولـة الـيت حيـق هلـا رفـع علمهـا             وفقاً  -٣٧

وختضــع السـفن للواليــة   .مـن اتفاقيــة األمـم املتحـدة لقــانون البحـار)     ٩١مـن املــادة   ١(الفقـرة  
 ١فقـرة  القضائية اخلالصة لدولة العلم يف أعايل البحار (اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار، (ال 

ــادة   ــة     إالَّ ، ))٩٢مــن امل ــة ويف صــكوك دولي ــا يف االتفاقي يف حــاالت اســتثنائية منصــوص عليه
ــة العلَــم أن متــارس   .أخــرى ــة   واليتــها ومــن واجــب دول ورقابتــها يف الشــؤون اإلداريــة والتقني

من االتفاقية) ٩٤مها ( املادة لَواالجتماعية على السفن اليت ترفع ع.  
ساحلية بالسيادة وبالصالحيات القضائية الكاملة على حبرها اإلقليمـي  وتتمتع الدول ال  -٣٨
ــاً ــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار وغريهــا مــن قواعــد القــانون     باحلــدود املقــر  رهن رة يف اتفاقي
15(.الدويل

وتشمل صالحياا القضائية اختاذ تدابري العدالـة اجلنائيـة للتصـدي للسـفن الضـالعة       )١٥
م الختـاذ إجـراءات يف حـق سـفنها يف البحـر      لَوال تشترط موافقة دولة الع .يف ريب املهاجرين

  .اإلقليمي
وتقيد الصالحيات القضائية للدولـة السـاحلية يف حبارهـا اإلقليميـة حبـق املـرور الـربيء          -٣٩
فـه اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار واألحكـام ذات           املخول للسـفن األجنبيـة، والـذي تعر
يف  وحيـق للـدول السـاحلية منـع املـرور الـذي ال يكـون بريئـاً         .ة من القانون العريف الـدويل الصل

" إذا ومبوجــب اتفاقيــة األمــم املتحـدة لقــانون البحــار، ال يعتــرب املــرور "بريئــاً  .مياههـا اإلقليميــة 
ــفينة بتحميـــل أو إنـــزال   ــاًأي قامـــت السـ ــاحلية   شـــخص خالفـ لقـــوانني وأنظمـــة الدولـــة السـ

16(.باهلجرة ةاملتعلق

١٦(    
أن تتخذ إجراءات ضد ريب املهاجرين الـذي تقـوم بـه     وجيوز للدول الساحلية أيضاً  -٤٠

التفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار، جيـوز هلـا         ووفقاً .السفن األجنبية يف املنطقة ااورة هلا
املتعلقـة بـاهلجرة، املرتكبـة    أن متارس املراقبة الالزمة ملنع أو معاقبة انتهاكات قوانينها وأنظمتـها  

17(.أو املتوقع ارتكاا يف إقليمها أو حبرهـا اإلقليمـي  

ومـرة أخـرى، ال يلـزم يف هـذه احلـاالت       )١٧
  .احلصول على موافقة دولة العلم

                                                           
  .)٣( ٢ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة )١٥(
  .(ز)) ٢( ١٩ اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املادة )١٦(
)١٧( Anne T. Gallagher and Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling, p. 240.  
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٤١-  ــدويل     وحر ــانون ال ــدأ عــريف قــدمي يف الق ــة املالحــة يف أعــايل البحــار مب ــة   .ي ومــن ناحي
لـى عـدد مـن االسـتثناءات يف احلـاالت الـيت ـدد النظـام         ع أخرى، ينص القـانون الـدويل أيضـاً   

دة مبمارسـة  الواليـة احلصـرية لدولـة العلـم يف أعـايل البحـار مقيـ        وبناء على ذلـك، فـإنَّ   .الدويل
احلق يف املطاردة احلثيثة واحلق يف الزيارة بواسطة سفن حربية وسـفن أخـرى يف خدمـة الدولـة     

  .ة عندما يشتبه يف ضلوع سفينة ما يف أنشطة معينةيا وفق األصول املرع تكون مأذوناً
مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقــانون البحــار، جيــوز القيــام مبطــاردة   ١١١للمــادة  ووفقــاً  -٤٢

سفينة أجنبية مطاردة حثيثة عندما تكون لدى السلطات املختصة يف الدولـة السـاحلية أسـباب    
وجيـب أن تبـدأ هـذه     .انني وأنظمـة تلـك الدولـة   تلك السفينة انتـهكت قـو  أنَّ وجيهة لالعتقاد ب

ــة أو البحــر      ــاه الداخليــة أو امليــاه األرخبيلي ــة داخــل املي املطــاردة عنــدما تكــون الســفينة األجنبي
اإلقليمي أو املنطقة املتامخة للدولـة القائمـة باملطـاردة، وجيـوز أن تسـتمر املطـاردة خـارج امليـاه         

وعليـه، جيـوز للــدول السـاحلية أن تتخـذ إجــراءات      .تنقطــع اإلقليميـة أو املنطقـة املتامخـة إذا مل   
ضد السفن الضالعة يف ريب املهاجرين يف املناطق البحرية الواقعة يف نطاق واليتـها حـىت ولـو    
جتاوزت حـدود هـذه املنـاطق، شـريطة أن تبـدأ مطـاردة السـفن يف هـذه املنـاطق وطاملـا أـا مل            

18(.تنقطع

ـا يف البحـر   دمبجرد دخـول السـفينة الـيت جتـري مطار     وينتهي حق املطاردة احلثيثة )١٨
  .اإلقليمي للدولة اليت تنتمي إليها أو البحر اإلقليمي لدولة أخرى

من اتفاقية قانون البحار حق الزيارة يف أعايل البحار، الذي يشـمل   ١١٠وتنظم املادة   -٤٣
ال ميكـن ممارسـة حـق الزيـارة      التفاقية قـانون البحـار،   ووفقاً .احلق يف اعتالء السفينة وتفتيشها

عندما يشتبه يف ضلوع السفينة يف أنشطة معينة، مثل القرصنة أو جتارة الرقيق أو البث غـري  إالَّ 
اتفاقيـة قـانون البحـار ال تـذكر ريـب املهـاجرين ضـمن األنشـطة املُريبـة          أنَّ ومع  .املرخص به

حلـق علـى السـفن الـيت ال جنسـية هلـا،       اليت ميكن أن تربر احلق يف الزيارة، فيمكن ممارسة هـذا ا 
  .كما هو يف الغالب حال السفن الضالعة يف ريب املهاجرين

بشأن اإلجـراءات املطلـوب مـن الـدول      ويتضمن بروتوكول ريب املهاجرين أحكاماً  -٤٤
فهـذا   .اختاذها فيما يتعلق بالسفن العدمية اجلنسية الضالعة يف ريب املهاجرين عن طريق البحر

منـه، علـى أنـه جيـوز للـدول األطـراف أن        ٨من املـادة   ١وتوكول ينص صراحة، يف الفقرة الرب
تطلب مساعدة دول أطراف أخـرى لقمـع اسـتعمال سـفن ال جنسـية هلـا عنـد وجـود أسـباب          

مــن  ٧وعـالوة علـى ذلــك، تـنص الفقـرة      .معقولـة لالشـتباه يف ضـلوعها يف ريــب املهـاجرين    
إحـدى السفــن   أنَّ للدولـة الطـرف أسـباب وجيهــة لالشتبــاه يف      على أنـه إذا تـوافرت    ٨املادة 

                                                           
  .)١( ١١١ة اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، املاد )١٨(
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ضـالعة يف ريـب املهـاجرين عـن طريـق البحـر، وال حتمـل أيـة جنسـية أو رمبـا جعلــت شــبيهة            
وإذا عثـر علـى دليـل يؤكـد      .بسفينة ليس هلا جنسية، جاز هلا أن تعتلي تلك السـفينة وتفتشـها  

ابري املناســـبة وفقـــاً للقـــانونني الـــداخلي والـــدويل االشـــتباه، تتخـــذ تلـــك الدولـــة الطـــرف التـــد
  .الصلة  ذوي
"قمــع اســتعمال الســفينة لغــرض ريــب   وال يعــرف الربوتوكــول املعــىن املقصــود مــن   -٤٥

وميكــن أن تفكــر الــدول يف تقريــر اختصــاص اإلنفــاذ علــى    ."التــدابري املناســبة" املهــاجرين" أو
 ٨مـن املـادة    ٢لدول األطراف، مبوجـب الفقـرة   إضافة إىل ذلك، جيوز ل .أساس هذه األحكام

  ريـــب املهــاجرين، أن تطلـــب اإلذن مـــن دولـــة الع م الـــيت هـــي طـــرف يف لَــ مــن بروتوكـــول
م لَـ العالربوتوكول للقيام بتفتيش السفينة واعتالئها واختاذ التـدابري املناسـبة الـيت تـأذن ـا دولـة       

 .الشـتباه يف ضـلوعها يف ريـب املهـاجرين    املذكورة، إزاء السفن اليت تتـوافر أسـباب وجيهـة ل   
والدولـة الطـرف الـيت    م لَـ العللتعـاون بـني دولـة     مـن الربوتوكـول كـذلك إطـاراً     ٨وتوفر املـادة  

تتخــذ التــدابري، مبــا يف ذلــك تعــيني ســلطة لتلقــي طلبــات احلصــول علــى اإلذن باختــاذ التــدابري     
دولــة مــن  ٨٢، عينــت ٢٠١٥وليــه متوز/ي ٢٠وإىل غايــة  .املناســبة والــرد علــى تلــك الطلبــات

19(.٨الدول األطراف يف بروتوكول ريـب املهـاجرين السـلطات املنصـوص عليهـا يف املـادة       

١٩( 
مـن الربوتوكـول    ٨والدول األطـراف املنشـأ مبوجـب املـادة     م لَالعولعل نظام التنسيق بني دول 

إىل م لَـ العر بعـض دول  أن يثبت فائدته يف مكافحة ريب املهاجرين، وخاصة بـالنظر إىل افتقـا  
  .املوارد وعدم قدرا على الوفاء بالتزامات اإلنفاذ الواقعة على عاتقها مبوجب القانون الدويل

    
    كشف حاالت ريب املهاجرين والتحقيق فيها  -دال  

ينطوي كشف حاالت ريب املهاجرين عن طريـق البحـر علـى عـدد مـن التحـديات         -٤٦
ار على سطح األرض جيعل حتديد مواقع السـفن الضـالعة يف ريـب    فاتساع رقعة البح .الكبرية

                                                           
، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، أملانيا، أوكرانيا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنما، األرجنتني، أذربيجان )١٩(

تونس، يالروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، تشاد، بنن، بوتسوانا، البوسنة واهلرسك، بريو، ب
جامايكا، اجلبل األسود، اجلزائر، جزر القمر، مجهورية أفريقيا الوسطى، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية 

جيبويت، رومانيا، سان مارينو، سانت فنسنت العربية السورية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، 
نادين، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، سرياليون، صربيا، وجزر غري

قربص، الكامريون، كرواتيا، كوستاريكا، بيساو، فرنسا، فنلندا، -العراق، غانا، غواتيماال، غيانا، غينيا
مصر، املغرب، املكسيك، الكويت، كرييباس، التفيا، لبنان، لكسمربغ، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، 

يرلندا الشمالية، موريشيوس، ناميبيا، آمالوي، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
  .اليونان األمريكية، املتحدة الواليات هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، نيجرييا، النرويج، النمسا
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املهاجرين يف غاية الصعوبة، حىت عندما تعلم الدولة الساحلية اليت انطلقـت منـها السـفينة دول    
وبعـض الـدول السـاحلية الصـغرية ال متلـك الوسـائل        .السفينة قد غادرت شواطئهاأنَّ املقصد ب

راقبة وتسيري الدوريات بفعاليـة يف املنـاطق البحريـة اخلاضـعة لواليتـها      واملوارد الالزمة للقيام بامل
مـا تعامـل السـفن الـيت تنقـل       سـلطات إنفـاذ القـانون كـثرياً     وعالوة على ذلـك، فـإنَّ   .القضائية

مهاجرين يف وضع غري نظامي علـى أـا جمـرد حـاالت هجـرة غـري نظاميـة، وال حتـاول ربطهـا          
  .من الرب ظمت الرحلة انطالقاًبشبكة ريب املهاجرين اليت ن

مـن عمليـة ريـب     جـزء وال يشكل ريـب املهـاجرين عـن طريـق البحـر عـادة سـوى          -٤٧
ويبقـى منظمـو    .والعبـور واملقصـد   املصـدر يشارك فيها مهربون يف الـرب مـن بلـدان     أوسع نطاقاً

وقـد تكـون إجـراءات التحقيـق املطلـوب       .يف السـاحل  عملية التهريب يف مجيع األحوال تقريباً
ويعد مجـع أدلـة قويـة     .ا، حيث ميتد نطاقها إىل عدة بلدانبدؤها ضد هؤالء األفراد معقدة جد

عند نقطة االتصال وربط التنقالت غري النظامية يف البحر مبراحـل التـهريب الـيت جتـري يف الـرب      
ــة ي ا ألضــروري أمــراً ومســتدامة يف جمــال إنفــاذ القــانون ــدف إىل تفكيــك    تــدابري تصــد فعال

  .شبكات التهريب
أي وينبغــي أن تكــون الســفينة الــيت تنقــل املهــاجرين املهــربني وركاــا نقطــة انطــالق     -٤٨

، مـع مراعـاة سـوء    وسـريعاً  دقيقـاً  وينبغـي تفتـيش السـفن تفتيشـاً     .نشاط يرمي إىل مجـع األدلـة  
وينبغـي للسـلطات أن تبـذل جهـدها      .بإغراقهـا  تعجل كثرياًحالتها والظروف األخرى اليت قد 

علــى مـنت القـوارب الــيت يـديرون دفتـها أو الــذين      الـذين هـم   لإلسـراع بتحديـد هويـة املهــربني   
وقد تتـبني   .يرافقون الركاب، من أجل التحقيق معهم والتحري يف صالم بشبكات التهريب

ب إمـا بسـبب حالـة الفوضـى السـائدة علـى مـنت        صـعوبة حتديـد هويـة املهـربني مـن بـني الركـا       
  .السفينة أو عدم استعداد الركاب ملساعدة السلطات

وميكـن أن   .مجع أدلة إلثبات الظروف املشددة للعقوبة يف مرحلة مبكـرة  وينبغي أيضاً  -٤٩
تكون األحوال السائدة على منت السفينة وعدد الركاب وسنهم وجنسهم واملعاملـة املفروضـة   

املهاجرين املهربني عناصر حامسة يف حتديد الظروف املشددة للعقوبـة املنصـوص عليهـا يف    على 
حتديد املفقودين أو املتوفِّني أثنـاء الرحلـة لـن يـؤدي      وعالوة على ذلك، فإنَّ .التشريعات احمللية

ــل سيســاعد أيضــاً       ــة فحســب، ب ــورطني يف العملي ــربني املت ــى امله ــات عل يف  إىل تشــديد العقوب
  .بشأن مصري املفقودين املصدرقات اليت ستجرى يف بلدان التحقي
ومــن الضــروري استيضــاح املهــاجرين املهــربني مــن أجــل مجــع األدلــة ضــد شــبكات      -٥٠

 كافيـاً  فبعد تلبية احتياجام األساسية، ينبغي أن يقوم حمققون أكفاء مدربون تدريباً .التهريب
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ــيح    .بنيباســتخالص املعلومــات بتــأنٍّ مــن املهــاجرين املهــر   فمــن شــأن هــذا االستيضــاح أن يت
استخالص معلومات عن ظروف الرحلـة يف البحـر والـرب علـى السـواء، وكـذلك عـن املهـربني         

وميكـن للمهـربني علـى     .املوجودين على منت السفينة أو الوسـطاء يف بلـد اإلركـاب والوصـول    
ملطـاف إىل حتديـد هويـة    منت السفينة والوسطاء بدورهم أن يقـدموا معلومـات تـؤدي يف ايـة ا    

  .كبار منظمي عملية التهريب ومن مث إلقاء القبض عليهم
جلمـع املعلومـات    وينبغي عند إجراء حتقيق دقيق وشامل اختاذ السفينة وركاا منطلقـاً   -٥١

 .عدة عناصر من جرميـة التـهريب ترتكـب يف الـرب    نَّ أل واألدلة عن أنشطة املهربني الربية، نظراً
ينبغــي أن يســعى املســؤولون إىل كســب ثقــة املهــاجرين الــذين مت إنقــاذهم مــن  وهلــذا الغــرض،

وينبغـي ملـوظفي    .معهـم  تعـاملوا أجل مجع املعلومات املفيدة عن رحلتهم وعـن املهـربني الـذين    
العدالــة اجلنائيــة أن يســعوا إىل مجــع معلومــات عــن الطــرق املســتخدمة قبــل املغــادرة وأســاليب  

ــة  ــة البحري ــة      .تنظــيم الرحل ــق يف عملي ــؤدي إىل مواصــلة التحقي ــرائن ت ــا تســتخلص ق وعــادة م
التهريب من املعلومات االستخباراتية عن جمندي املهاجرين املهربني احملتملني، وسـبل االتصـال   

إلركـام، ووسـائل النقـل عـن      م، والبيوت السرية اليت يودع فيها املهاجرون املهربون متهيداً
ومن شأن هذه املعلومـات أيضـاً أن متكِّـن     .اكن إركاب املهاجرينطريق الرب حنو الساحل، وأم

  .من فهم طريقة العمل املتغرية اليت تتبعها شبكات التهريب والتصدي هلا
وهناك جماالت أخرى للتحقيقات الربية جيدر باحملققني عدم إمهاهلـا، وتشـمل الوسـائل      -٥٢

ــة أو شــرائها أو احلصــول عليهــا    الــيت يلجــأ إليهــا املهربــون لســرقة الســفن القدميــة وغــري     اآلمن
إجـراء حتقيقـات يف املعــامالت املاليـة الــيت     وينبغـي أيضــاً  .السـتخدامها يف مسـاعيهم اإلجراميــة  

  .يتلقى املهربون من خالهلا سداد تكلفة النقل ويتمكنون من غسل أرباحهم
بدقــة  وهنــاك حلقــة بريــة أخــرى مــن سلســلة ريــب املهــاجرين ينبغــي التحقيــق فيهــا    -٥٣

فهـؤالء األشـخاص    .وتتمثل يف املساعدين واحملرضني العاملني يف بلدان اإلنزال وبلدان املقصـد 
يشــاركون يف اســتقبال املهــاجرين املهــربني وإيــوائهم، واحلصــول علــى وثــائق الســفر أو اهلويــة  

يف ويف حالـة اعتـراض املهـاجرين املهـربني وإيـداعهم       .املزورة، ومواصلة نقل هؤالء املهـاجرين 
مرافق االستقبال، ميكن أن يقوم جمرمون يف الـرب مبسـاعدم علـى الفـرار مـن مرافـق االسـتقبال        

  .ومواصلة الرحلة حنو وجهتهم النهائية
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    إنقاذ املهاجرين يف البحر وإنزاهلم  -هاء  
إنقاذ األشخاص املعرضني للخطر يف عرض البحر هو التـزام مبوجـب القـانون الـدويل،       -٥٤

عــن الوضــع القــانوين لألشــخاص الــراكبني علــى مــنت الســفن واألســباب الــيت     بصــرف النظــر 
ما تواجه السفن اليت تقل املهاجرين املهربني حاالت كَرب بسـبب   وكثرياً .دفعتهم إىل الرحلة

ويف بعــض احلــاالت، حيــاول املهربــون  .هــاظعــدم صــالحيتها للمالحــة وســوء صــيانتها واكتظا
يف حـاالت   يتسـببون  ملكـروبني فيخربـون املراكـب عـن عمـد أو     استغالل التزام الـدول بإنقـاذ ا  

  .ب على حنو آخررالكَ
وىل االعتبــار األول لــدى إجيــاد ســفن يف حالــة خطــر تنقــل مهــاجرين مهــربني عــن  ويــ  -٥٥

ــة اإلنقــاذ يف الوقــت        طريــق البحــر إلنقــاذ أكــرب عــدد ممكــن مــن األرواح بضــمان إجنــاز عملي
دويل الـدول وربابنـة السـفن التجاريـة والسـفن اخلاصـة بإعطـاء        كما يلـزم القـانون الـ    .املناسب

وورد  .اعتبــارات أخــرى، مثــل أهــداف إنفــاذ القــانون أو املنــعأي األولويــة هلــذا االلتــزام علــى 
من الربوتوكـول، الـيت    ٨من املادة  ٥اإلقرار بواجب احملافظة على األرواح يف البحر يف الفقرة 

الضرورية إلزالـة خطـر وشـيك علـى     "طراف أن تتخذ التدابري من حق الدول األأنَّ تنص على 
 ريــب املهــاجرين، حــىت   لَحيــاة األشــخاص" إزاء ســفن ال ترفــع ع مهــا يشــتبه يف ضــلوعها يف

  .ملَالععندما تتخذ هذه التدابري دون إذن صريح من دولة 
(أ)  ١الفقـرة   كما يعتد يف موضوع اإلنقاذ يف البحر بالشـرطني الوقـائيني الـواردين يف     -٥٦

تـنص علـى أن حتـرص     ٩(أ) مـن املـادة    ١فالفقرة  .من الربوتوكول ١٩ويف املادة  ٩من املادة 
، علــى أن تكفــل ســالمة  ٨للمــادة  الــدول األطــراف عنــد اختــاذ تــدابري ضــد ســفينة مــا، وفقــاً  
ويـنص الشـرط الوقـائي علـى أنـه       .األشخاص املوجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسـانية 

يتعين على الـدول األطـراف، عنـد تطبيـق أحكـام الربوتوكـول، الوفـاء بالتزاماـا ومسـؤولياا          
  .مبوجب القانون الدويل، اليت تشمل االلتزام مبساعدة األشخاص املنكوبني يف عرض البحر

مـن الفصـل اخلـامس مـن      ٣٣مـن اتفاقيـة قـانون البحـار والقاعـدة       ٩٨وتتضمن املادة   -٥٧
ولية لسالمة األرواح يف البحر التزام ربابنة السفن مبـد يـد املسـاعدة للمكـروبني يف     االتفاقية الد

وبناء على ذلـك، يقـع علـى عـاتق الـدول التـزام بالتعـاون يف حـاالت اإلنقـاذ، وضـمان            .البحر
إيصال األشخاص الذين يتم إنقاذهم إىل مكان آمن مع تقليل إزعـاج سـفينة اإلنقـاذ واحنرافهـا     

  .لة املقصودة إىل أدىن حدعن مسار الرح
، وردت املكـروبني وعلى الرغم من أمهية ووضـوح االلتـزام الـدويل بإنقـاذ األشـخاص        -٥٨

تقــارير تفيــد بتلكــؤ ربابنــة الســفن عــن تقــدمي املســاعدة إىل املهــاجرين املهــربني يف عـــرض           
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20(.البحر

حيـث  وقد يعزى هذا املوقف إىل أسـباب منـها مـا قـد يترتـب عليهـا مـن آثـار مـن           )٢٠
التكــاليف الــيت قــد يتكبــدها املشــغلون مــن القطــاع اخلــاص بســبب حتويــل مســار الســفينة عــن  

السـلطات احلكوميـة قـد ال تقبـل علـى      أنَّ وجهتها املقصودة للقيام بعملية إنقاذ والتخوف مـن  
21(.الفور إنزال األشخاص الذين مت إنقاذهم

٢١(  
ــا        -٥٩ ــرار جه ــى ق ــؤثر عل ــد ت ــيت ق ــن الشــواغل األخــرى ال ــاذ   وم ت القطــاع اخلاصــة بإنق

املهاجرين املهربني يف البحـر التخـوف مـن إجـراءات التحقيـق واملالحقـة القضـائية مـن جانـب          
الــدول الــيت ال تســتبعد تشــريعاا صــراحة توجيــه اامــات جنائيــة بســبب تســهيل اهلجــرة غــري 

 ايف ضـوء هـذ  و .النظامية ضد اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص املشاركة يف عمليات اإلنقـاذ 
بروتوكول ريب املهاجرين ال يسـتهدف األشـخاص الـذين يقومـون     أنَّ السياق، من الواضح 

أنَّ وبناء على ذلك، ينبغي للدول أن تتأكـد مـن    .بإنقاذ املهاجرين املهربني املستغيثني يف البحر
 تفـي  األطر التشريعية القائمة توفر ما يكفي مـن الوضـوح لتجنـب توجيـه التـهم للجهـات الـيت       

  .بالتزام اإلنقاذ واحلفاظ على احلياة
التقصري املتعمـد يف إنقـاذ املكـروبني ورفـض مـد يـد املسـاعدة         ومن ناحية أخرى، فإنَّ  -٦٠
لـذلك ينبغـي    .للقـانون الـدويل   خطـرياً  ودفعهم للعودة يف عرض البحر أمور تعد انتـهاكاً  إليهم

ادعـاءات مـن هـذا    أي حنـو شـامل يف   للدول أن تسعى إىل التحقيـق يف الوقـت املناسـب وعلـى     
القبيــل، والـــنص علــى فـــرض جــزاءات علـــى ادعــاءات رفـــض املســاعدة أو جتاهـــل نـــداءات      

يف زيـادة وعـي مجيـع األشـخاص الـذين قـد يشـاركون         وينبغي أن تنظر الدول أيضاً .االستغاثة
ميـة ذات الصـلة   يف عمليات اإلنقاذ من خالل تعميم األحكام واملبادئ التوجيهية واملواد اإلعال

  .على مجيع األطراف املعنية
وباإلضافة إىل واجب تقدمي املساعدة للمهاجرين املهربني املكـروبني، قـد تثـار مسـائل       -٦١

وقــد أدت التفســريات  .تتعلــق بالبلــد الــذي ينبغــي أن يــرتل فيــه املهــاجرون الــذين مت إنقــاذهم   
ملعنيــة يف الغالــب إىل ضــروب مــن التــردد  املختلفــة لإلطــار القــانوين الــدويل فيمــا بــني الــدول ا  

حــال، ينبغــي أن ختضـع إجــراءات اإلنــزال للنظــام  أي وعلــى  .ومنازعـات بشــأن احلــل املنشـود  
إلجراءات مراقبة اهلجرة وينبغي أن دف إىل إيصال األفـراد الـذين مت إنقـاذهم     وليس البحري

                                                           
 ,Council of Europe, Parliamentary Assembly, Report of the Committee on Migrationانظر على سبيل املثال،  )٢٠(

Refugees and Population, “Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea into Southern Europe”, 11 July 

2008, Doc. 11688, p.11 (available at www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html).  
 )٢١(  UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, pp. 38-39 (available at www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf).  
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مايــة الكــافيتني، مبــا يف ذلــك  إىل مكــان آمــن يضــمن هلــم االســتفادة مــن تــدابري املســاعدة واحل  
  .احلماية من اإلعادة القسرية

    
    توفري املساعدة واحلماية للمهاجرين املهربني عن طريق البحر  -واو  

٦٢-  ــتعبني، وال ســيما حقهــم يف احليــاة، أحــد األهــداف    دمحايــة حقــوق املهــاجرين املهــر
 ا الربوتوكــول تتضــمن أحكامــاًمــن هــذ ١٦فاملــادة  .الــواردة يف بروتوكــول ريــب املهــاجرين

إلزامية بشأن توفري احلماية واملساعدة للمهاجرين املهربني، مبـن فـيهم املهـاجرون املهربـون عـن      
ــة يف الفقــرة     .طريــق البحــر  ــوفري املســاعدة واحلماي ــرد واجبــات إضــافية بت ــادة   ٥وت ؛ ٨مــن امل

  .١٩؛ والشرط الوقائي الوارد يف املادة ٩(أ) من املادة  ١والفقرة 
من الربوتوكول فتقتضي من الـدول تـوفري املسـاعدة "للمهـاجرين الـذين       ١٦أما املادة   -٦٣
بني"تتعــرم مهــرم أو ســالمتهم للخطــر بســبب كــومــا ينــدرج املهــاجرون  وكــثرياً .ض حيــا

فركـوب سـفينة غـري صـاحلة      .املهربون الذين يتم اعتراض طريقهم يف البحـر ضـمن هـذه الفئـة    
 .وقـت أي  جمهـزة باملعـدات الكافيـة قـد يعـرض حيـام أو سـالمتهم للخطـر يف         للمالحة وغري

وعالوة على ذلك، فقد حيتاجون بعد إنقاذهم إىل الرعاية الطبيـة العاجلـة وإىل الغـذاء والثيـاب     
  .نتيجة لظروف الرحلة

 ولذلك فمن األمهيـة مبكـان أن تكـون السـفن الـيت تقـوم بإنقـاذ املهـاجرين املهـربني يف           -٦٤
لالضـطالع ـذه    مناسـباً  وأن تكـون طواقمهـا مدربـة تـدريباً     كافيـاً  عرض البحر جمهزة جتهيـزاً 

وعلى وجه اخلصـوص، ينبغـي للـدول أن تسـعى، مـن خـالل التـدريب املتخصـص، إىل          .املهام
زيـادة قــدرات مــوظفي اخلطـوط األماميــة علــى معاجلـة مســائل احلمايــة واملسـاعدة الــيت تواجــه     

مــن املمارســات اجليــدة   وعــالوة علــى ذلــك، فــإنَّ  .بني علــى النحــو املناســب املهــاجرين املهــر
اجلديرة باالتباع إصـدار مبـادئ توجيهيـة تشـريعية أو إداريـة بشـأن احلمايـة واملسـاعدة لفائـدة          

  .موظفي إنفاذ القانون ووحدات التدخل البحرية
ني قادرين علـى تقـدمي   سفن اإلنقاذ مهنيني مؤهل ماحللول املثالية أن تتضمن طواقومن   -٦٥

وينبغي أن تزود السفن احلكومية الـيت تسـتجيب إلشـارات االسـتغاثة      .العون واملساعدة الطبية
مبا يكفي من الغرف ومعدات السالمة، مثل سـترات النجـاة السـتيعاب األشـخاص الـذين يـتم       

، وغريهـم  وينبغي إيالء اهتمام وعناية خاصة لالحتياجـات اخلاصـة للنسـاء واألطفـال     .إنقاذهم
  .من املستضعفني
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 .كما ينبغي للدول أن تسعى إىل توفري املرافق املناسبة للمهـاجرين الـذين يـتم إنقـاذهم      -٦٦
وينبغــي أن تنظــر الــدول الــيت تواجــه حــاالت إنــزال ضــخمة ومتكــررة للمهــاجرين الــذين يــتم   

اجرون ويتلقـوا فيهـا   إنقاذهم يف البحر يف إنشاء مرافق استقبال يف الرب ميكن أن حيال إليهـا املهـ  
ويف هذا السياق، يعترب التعاون مع املنظمات الدوليـة ومنظمـات اتمـع املـدين و/أو      .املساعدة

مـن شـأن   أنَّ كمـا   .غريها من مقدمي اخلدمات مفتاح النجاح يف الوفاء بالتزام تقدمي املساعدة
طويلـة   البحر أن حيقق أهـدافاً تقدمي املساعدة الكافية للمهاجرين املهربني الذين يتم إنقاذهم يف 

احتياجـام األساسـية أجـدر أن يتعـاونوا      تلبـى األفراد الـذين  نَّ األمد يف جمال إنفاذ القانون، أل
مة حمتملة عـن اجلهـات اإلجراميـة    مع نظام العدالة اجلنائية وأن يقدموا إىل احملققني معلومات قي

  .اليت تقف وراء الرحلة
افحة ريب املهاجرين على جمموعتني من تدابري احلماية يطلـب  ويركز بروتوكول مك  -٦٧

التــدابري "، تتخــذ الــدول األطــراف مــن الــدول األطــراف اختاذهــا فيمــا يتعلــق باملهــاجرين: أوالً
، ثانيـاً  .املناسبة" حلماية املهـاجرين مـن العنـف الـذي يـرتل ـم حبكـم كـوم عرضـة للتـهريب          

، ينبغـي مـنح املهـاجرين املهـربني احلمايـة اإلنسـانية،       ١٩ادة مبوجب الشرط الوقائي الـوارد يف املـ  
 مــع  إجــراء يتخــذ مبوجــب أحكــام الربوتوكــول متوافقــاً  وتكفــل الــدول األطــراف أن يكــون أي

التزاماــا الناشــئة عــن القــانون الــدويل، وال ســيما مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية، وعنــد االقتضــاء،  
  .املتعلق مبركز الالجئني ١٩٦٧وبروتوكول عام  ١٩٥١لعام  االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني

وقد يبدو من الصعب على املوظفني املسؤولني عن محاية احلدود البحريـة التوفيـق بـني      -٦٨
االلتزام مبنع عبور احلدود البحرية بصورة غري قانونية وواجب احترام حق األشـخاص املهـربني   

مــع ذلــك، ينبغــي للــدول األطــراف، وفــاًء بالتزامــات  و .عــن طريــق البحــر يف التمــاس اللجــوء 
عمليـات االعتـراض الراميـة إىل منـع السـفن الـيت       أنَّ احلماية الواقعة على عاتقها، أن تتأكد من 

حتمل املهاجرين املهربني من الوصول إىل أراضي الدول أو دخوهلا عـن طريـق البحـر تأخـذ يف     
وال ينبغـي   .حق مجيع األشخاص يف طلب اللجـوء احلسبان التزاماا يف جمال حقوق اإلنسان و

أن تؤدي تدابري االعتراض إىل اإلعـادة القسـرية، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، لألشـخاص        
22(.احملتاجني إىل احلماية

٢٢(  
ويفضل أالَّ يعمد يف عرض البحـر إىل حتديـد هويـة األشـخاص احملتـاجني إىل املسـاعدة         -٦٩

وينبغـي وضـع آليـات فـرز يف الـرب لتحديـد هويـة طـاليب          .ولـة لالجـئني  اإلنسانية واحلمايـة املكف 
                                                           

)٢٢( UNODC, Issue Paper — Smuggling of Migrants by Sea, p. 42 (available at www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf).  
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اللجوء احملتملني من بني املهاجرين املهربني النازلني من السـفن والشـروع يف جتهيـز مطالبـام؛     
وينبغي تفادي جتهيـز طلبـات اللجـوء علـى مـنت السـفن املعترضـة إذ ميكـن أن يـؤدي ذلـك إىل           

موظفي إنفاذ القانون الذين يقومون بـدوريات علـى    لك، فإنَّوعالوة على ذ .ت جمحفةاإجراء
احلــدود البحريــة واعتــراض الســفن الــيت تنقــل املهــاجرين املهــربني ال يتوقــع منــهم أن يتمتعــوا     

ما يكـون عـدد    وباإلضافة إىل ذلك، غالباً .بالتدريب واملهارات الالزمة للقيام بإجراءات الفرز
حبيـث ال يســمح بتجهيــز طلبـات اللجــوء علـى مــنت الســفينة    املهـاجرين املعترضــني مـن الكثــرة   

  .، حىت عند وجود أفراد مؤهلنيسليماً جتهيزاً
اختـاذ تـدابري املسـاعدة واحلمايـة املناسـبة      أنَّ أن تضـع يف اعتبارهـا    وينبغي للدول أيضـاً   -٧٠

الـذين مت  فمن شأنه تزويد املهـاجرين   .أمر يساعد على فعالية التحقيقات واملالحقات القضائية
ا مــن الثقــة ويشــجعهم علــى التعــاون مــع ممارســي العدالــة  إنقــاذهم مبــا حيتاجونــه أن يهيــئ جــو

قــرار أو إجــراءات تتعلــق بنقــل املهــاجرين املهــربني مــن بلــدان   وينبغــي أن يراعــي أي .اجلنائيــة
  .بنيالعبور أو املقصد فائدةَ مشاركة املهاجرين املهربني يف اإلجراءات املتخذة ضد املهر

    
    تعزيز التعاون الدويل على التصدي لتهريب املهاجرين عن طريق البحر  -زاي  

يتسم التعاون الـدويل بأمهيـة أساسـية للتصـدي بفعاليـة لتـهريب املهـاجرين عـن طريـق            -٧١
مـن الربوتوكـول، تكتسـي املـادة      ٨وباإلضافة إىل إطار التعـاون احملـدد الـوارد يف املـادة      .البحر
بشـأن التـدريب والتعـاون الـتقين      ١٤دل املعلومات بني الـدول األطـراف واملـادة    بشأن تبا ١٠

ويتوقع مـن الـدول األطـراف     .أمهية خاصة يف جمال مكافحة ريب املهاجرين عن طريق البحر
أن تستفيد استفادة كاملة من األحكام املتعقلة بالتعاون الدويل الـواردة يف اتفاقيـة اجلرميـة     أيضاً

  .الوطنية، واليت تنطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال، على الربوتوكول املنظمة عرب
يقتصــر  ومــن أجــل التصــدي بفعاليــة لتــهريب املهــاجرين عــن طريــق البحــر، ينبغــي أالَّ  -٧٢

مـن الربوتوكـول مـن أجـل التصـدي       ٨التعاون الدويل على إطار التعاون املنشأ مبوجـب املـادة   
وال تشكل عملية التهريب عن طريق البحر عـادة سـوى جـزء مـن      .ألنشطة التهريب يف البحر

ويترتــب علــى تعقُّــد طــابع شــبكات  .الرحلــة الكاملــة وينبغــي اعتبارهــا كــذلك يف التحقيقــات
ــها    ــة وأســاليب عمل ــة   أنَّ ريــب املهــاجرين اإلجرامي ــذين يســلكون الطــرق البحري املهــربني ال

تعقـب الشـبكة اإلجراميـة نفسـها مـن سـفن        ميكن كشفهم مبجرد النظر يف البحر، بل جيـب  ال
  .التهريب إىل ساحل اإلركاب، ومن هناك إىل بلدان العبور واملنشأ
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هناك جمموعة واسعة مـن عمليـات   أنَّ والشيء الذي حيد من فعالية التعاون الثنائي هو   -٧٣
عــاون ولعـل اتفاقـات الت   .ريـب املهـاجرين يتجـاوز نطاقهـا دول املغـادرة والوصـول السـاحلية       

الثنــائي مــن أجــل تعزيــز كفــاءة العمليــات يف البحــر، مثــل اتفاقــات تفتــيش الســفن مــن خــالل  
دوريات مشتركة يف البحر، أن تؤدي إىل خفض أعـداد املهـاجرين املهـربني الـذين يـتم إنـزاهلم       
يف بلد معني، ولكن الشبكات اإلجرامية قد تكيف نفسها بتحويل مسار التـهريب إىل املنـاطق   

وميكــن حتســني جهــود التصــدي لقــدرة شــبكات التــهريب علــى     .ضــعف فيهــا التعــاون الــيت ي
من العـبء امللقـى علـى     التكيف من خالل التعاون اإلقليمي، وهو ما من شأنه أن خيفف أيضاً

  .عاتق الدول الساحلية
والسبيلُ إىل اختاذ تدابري فعالة وشـاملة للتصـدي لتـهريب املهـاجرين عـن طريـق البحـر          -٧٤

ــة إىل     هــو تعز ــهريب املؤدي ــز التعــاون املتعــدد األطــراف يف التحقيقــات علــى طــول دروب الت ي
وينبغـي أن تشـجع الـدول املعنيـة علـى تبـادل املعلومـات واخلـربات          .السواحل أو املنطلقة منها

مـــن الربوتوكــول، وعلـــى تيســـري   ١٠الفنيــة بانتظـــام علــى النحـــو املنصـــوص عليــه يف املـــادة    
 .ني أجهـزة إنفـاذ القـانون يف البلـدان الواقعـة علـى نفـس طـرق التـهريب         االتصاالت املباشرة بـ 

ــاون يف      ــز التعـ ــة إىل تعزيـ ــة اهلادفـ ــة واألقاليميـ ــادرات اإلقليميـ ــاعفة املبـ وينبغـــي تشـــجيع ومضـ
وهــذه املبــادرات  .التحقيقــات ضــد ريــب املهــاجرين علــى طــول الطــرق الشــائعة االســتخدام 

ء قنـوات التعـاون عنـدما حتـوم شـكوك حـول احملـاورين        يف حتديـد وإنشـا   ميكن أن تساعد أيضـاً 
  .ذوي الصلة باألمر بسبب عدم االستقرار يف البلدان املعنية

ومن األمثلة اجليدة علـى التعـاون اإلقليمـي وتبـادل املعلومـات يف جمـال التحقيقـات يف          -٧٥
  ريــب املهــاجرين عــن طريـق البحــر مشــروع مكتــب األمـم املتحــدة املعــين بامل  قضـايارات خــد

واجلرميــة بشــأن التطــوير والتوجيــه والتــدريب املشــترك ملــوظفي وحــدات اســتخبارات املــوانئ    
وـدف هـذه الوحـدات إىل تعطيـل      .املتعددة الوكاالت يف موانئ إندونيسيا وتايلند وكمبوديا

منها، مـن   ريب املهاجرين عن طريق البحر داخل منطقة جنوب شرق آسيا وعربها وانطالقاً
والوكاالت الشريكة املنضـوية يف إطـار    .التحقيقات املستندة إىل املعلومات االستخبارية خالل

هــذا املشــروع هــي الشــرطة الوطنيــة الكمبوديــة وإدارة اهلجــرة اإلندونيســية والشــرطة امللكيــة    
ومن شأن دورات التدريب املشتركة ملوظفي إنفاذ القانون يف وحدات اسـتخبارات   .التايلندية
ن تســهل تبــادل املعلومــات واالســتخبارات، مبــا يف ذلــك عــن طريــق توقيــع مــذكرات املــوانئ أ

  .تفاهم بني الوكاالت املعنية
ــد وحجــز ومصــادرة      أنَّ كمــا   -٧٦ ــة بتعقــب وجتمي ــات املتعلق ــدويل يف التحقيق ــاون ال التع

املوجــودات اإلجراميــة وعائــدات اجلرميــة ضــروري الختــاذ إجــراءات مناســبة ملعاقبـــة وردع         
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وجيـري إخفـاء    .ات اإلجراميـة املنظَّمـة الضـالعة يف ريـب املهـاجرين عـن طريـق البحـر        اجلماع
عائدات اجلرمية يف كثري من األحيان يف بلدان أخرى غري تلك اليت تكتسب فيها، ويف غضـون  

التعـاون علـى    ولـذا فـإنَّ   .ذلك قد متر هذه العائدات يف بعض األحيان عرب بلـد واحـد أو أكثـر   
 فيما بني السلطات املختصة ووكـاالت إنفـاذ القـانون املعنيـة ضـروري لكشـف       الصعيد الدويل

 ١٣هلـذه الغايـة، تـنص املادتـان      وحتقيقـاً  .مصدر املوجودات اجلنائية وتنقلها ومكـان وجودهـا  
مــة عــرب الوطنيـة، الــيت تطبـق علــى ريــب املهـاجرين عــن طريــق    مـن اتفاقيــة اجلرميـة املنظَّ   ١٤و

ــى أحكــام تشــم   ــد      البحــر، عل ــد وجتمي ــات حتدي ــا عملي ــيت تنطــوي عليه ــة ال ل اجلوانــب الدولي
ن الـدول مـن زيـادة    ومن شأن تنفيذ هذه األحكام أن ميكِّـ  .ومصادرة عائدات وأدوات اجلرمية

  .من عائدام اإلجرامية رمان املهربنيكفاءة إجراءاا الرامية إىل ح
 


