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

        هتريب املهاجرين عن طريق البحر
      هتريب املهاجرين عن طريق البحر  
    رة من األمانةمذكِّ    

    إضافة
    املرفق
    وصى هبااملوارد املرئيسية والدوات األ

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية بشأن  من إعدادرقة مناقشة و    
    املهاجرين هتريب

هتدف ورقة املناقشة هذه إىل استعراض اخلربة املكتسبة من جمموعة مـن جتـارب بلـدان املصـدر     
 إىل زيـادة فهـم هـذه املسـألة والتحـديات القائمـة يف وجـه        وبلدان العبور وبلدان املقصـد سـعياً  

واهلدف العام من ورقة املناقشة هـذه هـو عـرض مسـألة هتريـب املهـاجرين        .جهود التصدي هلا
عن طريق البحر من منظور عاملي، وذلك ببحث اإلطار الذي تعـالَج مـن خاللـه، والتحـديات     
ــود التصــدي يف          ــز جه ــة لتعزي ــدابري ملموس ــاذ ت ــا، والتوصــية باخت ــيت تنطــوي عليه ــية ال الرئيس

  .الصدد هذا
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www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-

Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf  
    

    القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين    
رات واجلرميــة) هــذا رات واجلرميــة (مكتــب املخــدِّ َوَضــَع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّ  

موذجي ملكافحة هتريب املهاجرين، استجابةً لطلب اجلمعيـة العامـة إىل األمـني العـام     القانون الن
أن يعمــل علــى تعزيــز جهــود الــدول األعضــاء وتقــدمي املســاعدة إليهــا ســعياً إىل انضــمامها إىل  

مــة عــرب الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا       اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّ     
قــد أُعــّد هــذا القــانون النمــوذجي علــى وجــه اخلصــوص بغيــة تقــدمي املســاعدة إىل  و .وتنفيــذها

الــدول يف إدراج األحكــام الــيت يقضــي الربوتوكــول املــذكور أو يوصــي بــأن ُتدخلــها الــدول     
ويتنـاول القـانون النمـوذجي علـى وجـه التحديـد مسـألة التعـاون يف          .ضمن تشريعاهتا الداخلية

  .ق البحرجمال هتريب املهاجرين عن طري
    

    دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه    
ــه      ، دليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القضــائية ملرتكبي

ائيـة  الصادر عن مكتب املخدِّرات واجلرمية، هو دليل عملي وأداة تدريب ملمارسي العدالـة اجلن 
وقد ُصمِّمت كل منيطـة تدريبيـة مـن منـائط الـدليل حبيـث يتسـنَّى تكييفهـا          .يف شىت أحناء العامل

وفقاً الحتياجات املناطق والبلدان املختلفة، وميكـن االسـتناد إليهـا يف حتسـني أو تكملـة بـرامج       
  .ن الدويلالتعاو ٨ة وتتناول النميط .التدريب اإلضافية اليت وضعتها معاهد التدريب الوطنية

www.unodc.org/unodc/ar/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-

training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html  
    

    قضائيا هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيهعمليات لتحقيق يف لق دليل التدريب املتعمِّ    
 ،ليل التدريب املتعّمق على التحقيق يف هتريـب املهـاجرين واملالحقـة القضـائية ملرتكبيـه     ديستند 

مـن أجـل تعزيـز الفهـم      دليـل التـدريب األساسـي   الصادر عن مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة، إىل    
املشترك للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الدول األطراف على اّتبـاع هنـج تعاضـدي يف تصـّديها     

حيـال التحقيـق    . ويتيح الـدليل هنجـاً عمليـا   ملهاجرين املنظَّمة عرب احلدود الوطنيةجلرمية هتريب ا
، ويعــرض ممارســات فعَّالــة هتــم مجيــع هــاجرين ومالحقــة مرتكبيهــا قضــائيايف جــرائم هتريــب امل

https://www.unodc.org/unodc/ar/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html
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ــة     ــور واملقصــد، بصــرف النظــر عــن نظمهــا القانوني ــدان املصــدر والعب ــاول النميطــ  .بل  ٨ة وتتن
  .املعلومات يف جمال إنفاذ القانونالتعاون وتبادل 

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

manual-on-smuggling-of-migrants.html  
    

    إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين    
هو أداة لتقدمي املسـاعدة التقنيـة ُيتـوخَّى     ينإطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب املهاجر

إطــار العمــل والغــرض مـن   .ال لربوتوكــول مكافحــة هتريـب املهــاجرين منـها دعــم التنفيــذ الفعَّـ  
ي هو مساعدة الدول األطراف واجلهـات الفاعلـة غـري احلكوميـة علـى اسـتبانة ومعاجلـة        الدول

يب املهاجرين، مبختلـف مظـاهره، مبـا يف    الثغرات اليت تشوب تدابريها الرامية إىل التصّدي لتهر
باملناقشة مسـائل   اإلطار الدويلويتناول  .للمعايري الدولية ذلك التهريب عن طريق البحر، وفقاً

بتهريب املهاجرين عـن طريـق البحـر، مثـل تـوفري احلمايـة واملسـاعدة للمهـاجرين          تتعلق حتديداً
طريـق البحـر والتعـاون علـى التصـدي       املهربني عن طريق البحـر، ومنـع هتريـب املهـاجرين عـن     

  .لتهريب املهاجرين عن طريق البحر
ويســتند إطــار العمــل إىل الصــكوك الدوليــة والتعهــدات السياســية واملبــادئ التوجيهيــة وأفضــل  

إطـار  ويتـألف   .املمارسات من أجل صوغ هنج شامل حيـال منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين     
من أربعة جداول تتناول املالحقة القضائية (والتحـّري)، واحلمايـة (واملسـاعدة)،     العمل الدويل

  .واملنع، والتعاون (والتنسيق)
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_S

muggling_of_Migrants_Protocol_AR.pdf  
  

مة عرب الوطنية األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ    
    والربوتوكوالت امللحقة هبا

ة التشـــريعية لتنفيـــذ اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة اجلرميـــة املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة         األدلَّـــ
يف املقـــام األول مســـاعدة الـــدول الســـاعية إىل  منشـــور يتـــوخَّى والربوتوكــوالت امللحقـــة هبـــا 

ــا         ــة وبروتوكوالهت ــة املنظَّمــة عــرب الوطني ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــى اتفاقي التصــديق عل
وتنفيذها. وتتناول هذه األدلة التشريعية موضوع التعـاون يف ميـدان إنفـاذ القـانون، يف الفصـل      

؛ ) لـيس مطلقـاً  ٢٧املادة لتزام العام بالتعاون (اخلامس من اجلزء األول، وتشدد على أن هذا اال

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-manual-on-smuggling-of-migrants.html
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol_AR.pdf
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وهـذا االشـتراط يتـيح    دولـة.  بل ينبغي أن يتم مبا يتفق والنظم القانونية واإلدارية الداخلية لكل 
ملقتضـيات كـلٍ    للدول األطراف إمكانية فرض شروط للتعاون أو رفضه يف حاالت معينة وفقاً

هبذا التقييد العام، بتعزيز قنوات االتصال فيما بـني   وعلى الدول األطراف أن تقوم، رهناً. منها
(أ))؛ وأن تضــطلع بأشــكال معّينــة مــن التعــاون مــن  ١ ســلطاهتا املعنيــة بإنفــاذ القــانون (الفقــرة

ــا      ــة وأدواهتـ ــة عائـــدات اجلرميـ أجـــل احلصـــول علـــى معلومـــات عـــن األشـــخاص وعـــن حركـ
ــرة ــزّود بعضــها بعضــاً   ١ (الفق ــة   باألصــناف أو كميــ  (ب))؛ وأن ت ــواد األخــرى الالزم ات امل

(ج))؛ وأن تشـجع علـى تبـادل العـاملني، مبـا يف ذلـك        ١ ألغراض التحليل أو التحقيق (الفقرة
(د))؛ وأن تتبادل املعلومات بشأن خمتلـف الوسـائل واألسـاليب     ١ تعيني ضباط اتصال (الفقرة

أخـرى مـن    أشـكاالً  ؛ وأن تباشـر (ه)) ١ اليت تستخدمها اجلماعات اإلجرامية املنظمـة (الفقـرة  
    .(و)) ١ التعاون ألغراض تيسري الكشف املبكّر عن اجلرائم (الفقرة

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_

Full%20version.pdf  
    

    دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدِّي لتهريب املهاجرين    
، الصـادر عـن مكتـب    يل تقيـيم تـدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة للتصـدي لتـهريب املهـاجرين        دل

رات واجلرمية، هو جمموعة من التدابري املوّحدة واملشفوعة بإحاالت مرجعية، وهـو يرمـي   املخدِّ
ــانون      ــاذ القـ ــارك وإنفـ ــاهلجرة واجلمـ ــة بـ ــزة املعنيـ ــوميني يف األجهـ ــؤولني احلكـ إىل متكـــني املسـ

ت التابعة لألمم املتحدة وغري ذلك من املنظمات والقطـاع املعـين واألفـراد مـن إجـراء      والوكاال
عمليات تقييم شاملة للنظم الداخلية، وحتديد جماالت املسـاعدة التقنيـة، واملسـاعدة يف تصـميم     
عمليات التدّخل املستندة إىل املعايري واألعراف الدولية املتعلقة مبنـع هتريـب املهـاجرين وقمعـه،     

  .واملساعدة يف التدريب على هذه األمور
يف الفصـــل الســـادس منـــه، بشـــأن مراقبـــة احلـــدود ومســـؤولية النـــاقلني    دليـــل التقيـــيموُيفـــرد 

  .ا للتدابري املتعلقة بتهريب املهاجرين عن طريق البحرخاص والدوريات البحرية، باباً
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_

the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf  
    

https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf
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دليل السلطات الوطنية املختصة املتاح على اإلنترنت والصادر عن مكتب     
   واجلرمية  راتاملخدِّ

دولـة مبوجـب    ٨٢ هاتوفر قاعدة البيانات هذه معلومات االتصال بالسلطات املختصة اليت عيَّنت
علـى معلومـات    وحيتـوي الـدليل حاليـا    .بروتوكول هتريب املهـاجرين من  ٨ من املادة ٥ الفقرة

تســليم ة: ســلطة وطنيــة خمتصــة مرتبــة وفــق الفئــات املواضــيعية التاليــ ٦٠٠مــن االتصــال بــأكثر 
حــر، وهتريــب املطلــوبني، واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة، واالجتــار غــري املشــروع عــن طريــق الب  

  .املهاجرين عن طريق البحر
www.unodc.org/compauth/en/index.html  

  


