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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠-١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

  التدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال،
  وخباصة األطفال غري املصحوبني بذويهم،

  مثل إصدار التأشريات عند الوصول، واحلمالت اإلعالمية،
        الوثائق املزوَّرة التدريبية عن والدورات

التدابري العملية ملنع هتريب املهاجرين واألطفال، وخباصة األطفال     
املصحوبني بذويهم، مثل إصدار التأشريات عند الوصول،   غري

      واحلمالت اإلعالمية، والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة
      رة من األمانةكِّمذ    

    مقدِّمة  - أوالً  
قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف        -١

املعنــون "تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة  ٧/١قــراره 
 اًثابتـ  اًنصـر والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن يكـون الفريـق العامـل املعـين بتـهريب املهـاجرين ع      

  من عناصر مؤمتر األطراف، حييل تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر.
وأوصى الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين، يف اجتماعـه األول، بـأن تتبـع الـدول       -٢

 بفعاليـة إزاء منـع هتريـب املهـاجرين يشـمل تـدابري تتعلـق مبراقبـة احلـدود          الًشـام  اًاألطراف هنج
                                                         

  *  CTOC/COP/WG.7/2015/1. 
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ئق ومراقبتها وبناء القدرات والتوعية واختاذ التدابري املتصلة مبعاجلة األسـباب  وتعزيز صحة الوثا
  )١(اجلذرية للتهريب.

وأوصى الفريق العامـل، يف اجتماعـه الثـاين، بـأن ُتشـجَّع الـدول األطـراف يف االتفاقيـة،           -٣
ون الشامل على اليت هي أيضاً دولُ منشأ وعبور ومقصد للمهاجرين املهرَّبني، على أن تعزِّز التعا

  )٢(وضع تدابري فعَّالة ملكافحة هتريب املهاجرين، مع كفالة محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني.
كـــذلك موضـــوعْي "هتريـــب املهـــاجرين يف اجتماعـــه الثـــاين ، د الفريـــق العامـــلدَّحـــو  -٤

ليـة  املستضعفني، مثل األطفال، ومـن بينـهم األطفـال غـري املصـحوبني بـذويهم" و"التـدابري العم       
ملنــع هتريــب املهــاجرين، مثــل مــنح التأشــرية عنــد الوصــول، واحلمــالت اإلعالميــة، والــدورات  
التدريبيــة عــن الوثــائق املــزوَّرة" كموضــوعني رئيســيني للنظــر فيهمــا خــالل اجتماعــات الفريــق 

  )٣(العامل املقبلة.
التعـاون  املعنـون "تعزيـز    ٢٠١٤/٢٣وشدَّد اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره   -٥

الدويل على التصدِّي لتهريب املهاجرين"، على أمهية تعزيز التدابري الوقائيـة مـن أجـل التصـدي     
كمــا أبــرز اجمللــس ضــرورة تشــجيع الــربامج اإلمنائيــة والتعــاون اإلمنــائي   )٤(لتــهريب املهــاجرين.

واقــع تعزيزمهــا، حســب االقتضــاء، علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل، مــع مراعــاة ال أو
، يـا واجتماع يااالجتماعي واالقتصادي للهجرة، وإيالء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصـاد 

مـن أجـل مكافحـة األسـباب االجتماعيـة واالقتصـادية اجلذريـة لتـهريب املهـاجرين، وال ســيما          
  األسباب املتصلة بالفقر.

ريـق العامـل يف مـا جيريـه     األمانة ورقة املعلومات األساسية هذه لتساعد الف أعدَّتوقد   -٦
  من مناقشات يف اجتماعه الثالث.

    
    مسائل للمناقشة  - ثانياً  

  لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف املسائل التالية باعتبارها أساساً ملداوالته:  -٧

                                                         
  )١(  CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
  )٢(  CTOC/COP/WG.7/2013/5.  
  .املرجع نفسه  )٣(  
مد، عند االقتضاء، الدول األعضاء على أن تعت اجمللس االقتصادي واالجتماعي أيضاًيف القرار نفسه، حثَّ   )٤(  

ما ترتكبه مجاعات إجرامية منظمة هبدف  اًهتريب املهاجرين نشاط إجرامي كثري نَّتدابري إلذكاء الوعي بأ
  الربح وأنه يعرِّض املهاجرين املعنيني ملخاطر جسيمة.
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  كيف ميكن حتسني إدارة اهلجرة للحد من الطلب على خدمات التهريب؟  (أ)  
االجتماعية واالقتصادية اخلاصة مبنـع هتريـب املهـاجرين     كيف ميكن وضع التدابري  (ب)  

  للحدِّ من الطلب على خدمات هتريب املهاجرين؟ فعَّالباالستناد إىل األدلة وتوجيهها بشكل 
مـــا هـــي األســـباب اجلذريـــة لتـــهريب املهـــاجرين، وال ســـيما األطفـــال غـــري     (ج)  

  املصحوبني بذويهم، وكيف ميكن معاجلتها؟
ارسـات اجليِّـدة املتَّبعـة يف تعزيـز تبـادل املعلومـات عـرب احلـدود مـع          ما هي املم  (د)  
الـبىن املؤسسـية إلنفـاذ القـانون والتحـّديات اللغويـة والثقافيـة واللـوائح التنظيميــة          تنـوُّع مراعـاة  

  حلماية البيانات؟
  ما هو نوع تدابري مراقبة احلدود اليت متنع وتكشف بفّعالية هتريب املهاجرين؟  (ه)  
  ما هي الدروس املستفادة من تنفيذ التزامات الناقل التجاري على الصعيد الوطين؟  (و)  
  كيف ميكن حتسني سالمة الوثائق ومراقبتها من أجل منع هتريب املهاجرين؟  (ز)  
كيف ميكن تعزيـز قواعـد البيانـات احلاليـة املتعلقـة بوثـائق اهلويـة والسـفر مـن            (ح)  

  أجل منع هتريب املهاجرين؟
ميكن للمنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات       كيف  (ط)  

  يف منع هتريب املهاجرين؟ فعاليةاملعنية وعناصر اجملتمع املدين أن تشارك على حنو أكثر 
كيـــف ميكـــن تعزيـــز دور وســـائط اإلعـــالم، مبـــا يف ذلـــك وســـائط التواصـــل   (ي)  

  جرين؟االجتماعي، يف التوعية من أجل منع هتريب املها
    

    حملة عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها  - اًثالث  
املعلومــات األساســية هــذه علــى التــدابري العمليــة ملنــع هتريــب املهــاجرين     ورقــةز كِّــتر  -٨

من بروتوكـول مكافحـة    ٥للمادة  اًطفال غري املصحوبني بذويهم. ووفقواألطفال، وخباصة األ
الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة      هتريب املهاجرين عن طريق

 اًاملنظمة عرب الوطنية، ال يصبح املهاجرون عرضة للمالحقة اجلنائية مبقتضـى الربوتوكـول، نظـر   
علــى إمكانيــة أن تتخــذ الدولــة  ٦مــن املــادة  ٤لكــوهنم قــد ُهرِّبــوا. ومــع ذلــك، تــنص الفقــرة  

  مبقتضى قانوهنا الداخلي. اًدُّ سلوكه جرمخص ُيَعالطرف تدابري ضد أي ش
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    معاجلة األسباب اجلذرية لتهريب املهاجرين  -ألف  
منــه، يف "منــع  ٢للمــادة  اًيتمثــل الغــرض مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين، وفقــ  - ٩

ــ اًومكافحــة هتريــب املهــاجرين، وكــذلك تعزيــز التعــاون بــني الــدول األطــراف حتقيقــ    ة، لتلــك الغاي
يتضـمن   الًشـام  اًمحاية حقوق املهاجرين املهرَّبني." ولتحقيق هذا الغرض، يضع الربوتوكول هنج  مع

ــاجرين.        ــهريب امله ــة لت ــا يف ذلــك األســباب اجلذري ــدفع واجلــذب، مب احلاجــة إىل معاجلــة عوامــل ال
التصــدي لكــل هــذه العوامــل بطريقــة شــاملة، يشــارك فيهــا خمتلــف أصــحاب املصــلحة،            وجيــب

  ذلك الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ووسائط اإلعالم.  يف  مبا
مـن األسـباب اجلذريـة لتـهريب املهـاجرين رغبـة األشـخاص يف         نَّالربوتوكول بأ ويقرُّ  -١٠

ــام بــذلك يف أوطــاهنم، وغيــاب الفــرص      حتســني مســتوى معيشــتهم، وعــدم تــوفر الفــرص للقي
مـن الربوتوكـول بـأن "تـروِّج كـل       ١٥يف أماكن أخرى. وتقضـي املـادة   القانونية للقيام بذلك 

ــوطين           ــى الصــعيد ال ــاون عل ــة والتع ــربامج اإلمنائي ــزِّز، حســب االقتضــاء، ال ــة طــرف أو تع دول
االقتصـادي للـهجرة، وإيـالء اهتمـام خـاص      -واإلقليمي والدويل، مع مراعاة الواقع االجتماعي

االقتصــادية -، مــن أجـل مكافحــة األســباب االجتماعيــة ايــواجتماع ياللمنـاطق الضــعيفة اقتصــاد 
  ."والتخلُّفاجلذرية لتهريب املهاجرين، مثل الفقر 

واهلجــرة الدوليــة حقيقــة متعــددة األبعــاد وذات صــلة كــبرية بالتنميــة يف بلــدان املنشــأ     -١١
والعبــور واملقصــد. وهــي ظــاهرة متشــابكة اجلوانــب ينبغــي أن تعــاجل علــى حنــو متســق وشــامل 

متوازن حيترم يف الوقت ذاته حقوق اإلنسان، وحيقق التكامل بني اجلوانـب اإلمنائيـة، ويراعـي    و
  )٥(حق املراعاة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية.

ــا     - ١٢ ــة، يف قرارهـ ــة العامـ ــد أهابـــت اجلمعيـ ــون   ٦٩/١٨٧وقـ ــال واملراهقـ ــون "األطفـ املعنـ
ك البشــري قــد أصــبح جــزءا ال يتجــزأ مــن األوضــاع   احلــرا نَّبــأ تســلِّماملهــاجرون"، بالــدول أن 

ــة الســائدة،    ــة واالقتصــادية والبيئي ــة   وســلَّمتاالجتماعي ــة صــياغة أهــداف التنمي ، يف إطــار عملي
، بأمهية النظـر يف واقـع اهلجـرة وتأثرياتـه املباشـرة والعديـدة علـى آفـاق حتقيـق          املستقبليةاملستدامة 

  )٦(حمللية وعلى تنمية البلدان األصلية وبلدان املقصد.التنمية للمهاجرين وأسرهم وجمتمعاهتم ا

                                                         
  .٢٠١٤/٢٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي   )٥(  
دولة، إىل اتفاق  ١٩٣ء يف األمم املتحدة، البالغ عددها ، توصلت الدول األعضا٢٠١٥آب/أغسطس  ٢يف   )٦(  

بشأن الوثيقة اخلتامية اليت سوف تشكل جدول أعمال التنمية املستدامة اجلديد. وسيعتمد زعماء العامل 
"، الذي اتُّفق عليه بتوافق اآلراء، ٢٠٣٠مشروع الوثيقة اخلتامية "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 

إىل  ٢٥خالل مؤمتر قمة التنمية املستدامة املقرر عقده يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف الفترة من  رمسيا
هدفا جديدا من أهداف التنمية املستدامة  ١٧. وتضم اخلطة اإلمنائية اجلديدة ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢٧
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وميكــن أن تكــون هجــرة األطفــال املصــحوبني وغــري املصــحوبني بــذويهم، مبــن فــيهم     -١٣
املراهقون (الذين ُيعرَّفون بأهنم األشخاص دون سن الثامنة عشرة)، أو األطفال الذين انفصـلوا  

ل الفقــر أو األزمــات أو انعــدام الفــرص عــن والــديهم، ناجتــة عــن أســباب وعوامــل متنوعــة مثــ 
االقتصــادية واالجتماعيــة يف جمتمعــاهتم األصــلية. ويف حالــة األطفــال غــري املصــحوبني بــذويهم، 

مشـل األسـرة،    ملِّتشمل األسباب اجلذرية أيضا وفاة أحد الوالدين أو كليهما، والسـعي إىل   قد
  )٧(ومجيع أشكال العنف، وانعدام السالمة الشخصية.

ن أن متنـع  وبالنظر إىل هذه األسباب اجلذرية، فـإن تـدابري إنفـاذ القـانون وحـدها ال ميكـ        -١٤
منع هذا التهريب بفّعالية يتطلب استجابة شاملة ومتعـددة األبعـاد تبـدأ     نَّهتريب املهاجرين، بل إ

قـة  االقتصـادية للـهجرة غـري النظاميـة ومجـع البيانـات الدقي      - مبعاجلة األسباب اجلذريـة االجتماعيـة  
واملوثوق هبـا. ومـن دون معلومـات دقيقـة عـن هتريـب املهـاجرين، ال ميكـن وضـع اسـتراتيجيات           
الوقاية والسياسات املالئمة أو ختصـيص املـوارد، وتصـبح أنشـطة القمـع عدميـة الفائـدة، وُتعرقَـل         

ــةاملالحقــة  ــذلك، مــن املهــم مجــع وحتليــل البيانــات املتعلقــة حبجــم هتريــب      الفعال للمجــرمني. ول
هاجرين واجتاهاته وأمناطه؛ ومن األمثلة على املمارسات اجليدة يف هذا الصـدد البحـث املعنـون    امل

Migrant Smuggling in Asia: Current Trends and Related Challenges    هتريـب املهـاجرين يف)
آسيا: االجتاهات الراهنـة والتحـديات ذات الصـلة)، الـذي نشـره مكتـب األمـم املتحـدة املعـين          

  .٢٠١٥رات واجلرمية (املكتب) يف عام دِّخبامل
وُتَعدُّ الـربامج اإلمنائيـة الراميـة إىل دعـم البلـدان األصـلية جـزءا ضـروريا مـن هنـج طويـل              - ١٥

األجل ملنع هتريب املهاجرين. ويف األجلني القصري واملتوسط، ينبغي إدارة عمليـة اهلجـرة بطريقـة    
ين اعتمــاد ُنُهــج فّعالــة ومتكاملــة إزاء اهلجــرة  تــدعم هــذا اهلــدف الطويــل األجــل. وميكــن أن يعــ 

والتنمية أن يكون لسياسات اهلجرة تأثري إجيايب على التنميـة، والعكـس بـالعكس. وميكـن حتقيـق      
مكاســب كــبرية يف التنميــة البشــرية مــن خــالل خفــض احلــواجز أمــام احلركــة وحتســني معاملــة     

  احمللية والدول على حد سواء. املتنقلني، وذلك ملا فيه مصلحة املهاجرين واجملتمعات
    

                                                          
وتعزيز الرخاء مع محاية البيئة يف غاية ترمي إىل إهناء الفقر ومكافحة أشكال عدم املساواة  ١٦٩اجلديدة و

  .https://sustainabledevelopment.un.org/post2015. متاح على املوقع الشبكي: ٢٠٣٠الوقت ذاته حبلول عام 
  .٦٩/١٨٧قرار اجلمعية العامة   )٧(  
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    تلبية االحتياجات اخلاصة للنساء واألطفال    
الدول األطـراف إىل   اًمن بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين حتديد ١٦تدعو املادة   -١٦

اختــاذ تــدابري احلمايــة واملســاعدة الــيت تراعــي االحتياجــات اخلاصــة لألطفــال وكــذلك النســاء.   
ال سيما األطفال غري املصحوبني بذويهم، والنساء عرضة بصـفة خاصـة   يكون األطفال، و وقد

املهــرِّبني وغريهــم ممــن يســعون إىل علــيهم مــن جانــب عتــداء االو مملخــاطر تتمثــل يف اســتغالهل
، وتتفاقم هـذه املخـاطر إذا كـانوا ال يتحـدثون اللغـة احملليـة أو لـيس هلـم         هماالستفادة من ضعف
  أي مركز قانوين.

سياسـاهتا وبراجمهـا    تعزِّز، بالدول أن ٦٩/١٨٧بت اجلمعية العامة، يف قرارها وقد أها  -١٧
العامة، وال سـيما يف اجملـالني االجتمـاعي واالقتصـادي، املوّجهـة ألضـعف الشـرائح السـكانية،         
من أجل املساعدة على احلد من عوامل احلث على اهلجرة غـري القانونيـة. كمـا دعـت اجلمعيـة      

إىل االنضمام إىل هذه اجلهود علـى حنـو منـتظم،    املعنيني املصلحة  أصحابالعامة الدول وسائر 
  وإىل العمل على تعزيز االستثمار والتبادل االقتصادي والتعاون على مجيع املستويات.

 أصـحاب ويف القرار نفسه، حثت اجلمعية العامة مجيع الدول على تكثيف التعاون مع   -١٨
جملاالت من أجل االشـتراك يف حتديـد البـدائل اإلجيابيـة الـيت      يف خمتلف ا املعنينيصاحبة املصلحة 

من شأهنا احلّد من األسباب والعوامل اهليكلية اليت تـؤدي إىل اهلجـرة غـري القانونيـة والتخفيـف      
ملجـأ هلـم إال    ال بأنَّـه  القُصَّـر من هذه األسباب والعوامل وإزالتها، وذلك للحيلولة دون شعور 

ليــة. كمــا أُدركــت أمهيــة تنســيق اجلهــود فيمــا بــني البلــدان األصــلية   اهلجــرة مــن جمتمعــاهتم احمل
وبلدان العبور وبلدان املقصد، مع التسليم أيضـا بأدوارهـا ومسـؤولياهتا للتصـدي للـهجرة غـري       
القانونية لألطفال غـري املصـحوبني بـذويهم، مبـن فـيهم املراهقـون، ومحايـة مـا هلـم مـن حقـوق            

  واجب حلماية مصاحل الطفل العليا.اإلنسان، مع إيالء االعتبار ال
 ،منظــور املســاواة بــني اجلنســني مــع مراعــاةي لتــهريب املهــاجرين دِّلتصــاأيضــا  ويلــزم  -١٩

لضمان أن تؤخذ يف االعتبار االحتياجات اخلاصة للمرأة اليت عـادة مـا تكـون يف وضـع جيعلـها      
  أكثر عرضة ألن تصبح من ضحايا اجلرائم ذات الصلة.

    
    يت تعاجل األسباب اجلذرية لتهريب املهاجرينالسياسات ال    

ال بد من أن تكون السياسـات اهلادفـة إىل منـع جـرائم هتريـب املهـاجرين مدجمـة علـى           -٢٠
حنو مّتسق ضمن سائر السياسات ذات الصـلة، مبـا فيهـا السياسـات املتعلقـة بـاإلجرام واهلجـرة        
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االقتصــادية واالجتماعيــة وحقــوق والصــحة واألمــن وعــدم التمييــز والتنميــة   والعمــلوالتعلــيم 
  اإلنسان ومحاية الطفل واملساواة بني اجلنسني.

وميكن أن يشمل إصالح السياسات الذي يدعم التنمية البشـرية فـتح قنـوات الـدخول       -٢١
القائمة إىل البلدان حىت يـتمكن عـدد أكـرب مـن النـاس مـن اهلجـرة؛ وكفالـة احلقـوق األساسـية           

املهــاجرين الــذين   علــى  ود بــالنفع علــى جمتمعــات املقصــد و   للمهــاجرين؛ وإجيــاد حلــول تعــ   
ــدود    ــة النــــاس داخــــل حــ ــتقبلهم؛ وتيســــري حركــ ــداهنمتســ ــرة يفبلــ ــألة اهلجــ  ؛ وإدراج مســ

  االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية.
لتهريب املهاجرين، بوسائل مثـل بـرامج    التعرُّضوينبغي للدول أن هتدف إىل احلد من   -٢٢

والتدريب على املهارات، وتقدمي املشورة بشأن فـرص العمـل، وبـرامج    اإلقراض البالغ الصغر، 
 تســرُّبالتعلــيم، وبــرامج تعزيــز مشــاركة املــرأة يف اختــاذ القــرارات االقتصــادية، وبــرامج منــع    

األطفال من املدارس، وبرامج ملّ مشل األسرة، وتقدمي منح للمنظمات غري احلكوميـة. وأخـريا،   
ي لألســباب اجلذريــة لتــهريب املهــاجرين قائمــة علــى األدلــة ينبغــي أن تكــون سياســات التصــد

  ُيكتب هلا النجاح، وأن ختصِّص املوارد على حنو سليم.  كي
    

    تبادل املعلومات والتدابري احلدودية  -باء  
ــيَّن  -٢٣ ــا للمــادة    يتع ــدول، وفق مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين،    ١٠علــى ال
نطــالق واملقصــد، وكــذلك الــدروب والنــاقلني ووســائل  تتبــادل املعلومــات بشــأن نقــاط اال أن

ــل  ــةالنق ــرِّبني         املعروف ــة امله ــاجرين؛ وهوي ــرِّيب امله ــب مه ــن جان ــا ُتســتخدم م أو املشــتبه يف أهن
وأســاليب عملــهم؛ وصــحة وثــائق الســفر الصــادرة عــن الدولــة الطــرف وســالمتها مــن حيــث   

يتصل بـذلك مـن إسـاءة اسـتعماهلا؛     الشكل، وكذلك سرقة مناذج وثائق السفر أو اهلوية أو ما 
ووســـائل وأســـاليب إخفـــاء األشـــخاص ونقلـــهم وكـــذلك حتـــوير وثـــائق الســـفر أو اهلويـــة أو 
استنســاخها أو حيازهتــا بصــورة غــري مشــروعة، أو غــري ذلــك مــن أشــكال إســاءة اســتعماهلا؛     

ــب املهــاجرين ومكاف       ــة إىل منــع هتري حتــه؛ واخلــربات التشــريعية واملمارســات والتــدابري الرامي
لكـي يعـزز كـل منـها قـدرة      واملعلومات العلمية والتكنولوجيـة املفيـدة ألجهـزة إنفـاذ القـانون،      

على منع هتريب املهـاجرين وكشـفه والتحـري عنـه. وعـالوة علـى ذلـك، تشـجع املـادة           اآلخر
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة الـدول علـى التعـاون الوثيـق        من اتفاقية األمم ٢٧
  تدابري إنفاذ القوانني. فعاليةيما بينها من أجل تعزيز ف
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ــادة    -٢٤ ــنص امل ــادل      ١٠وت ــى ضــرورة تب مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين عل
املعلومــات، وخباصــة بــني الــدول األطــراف الــيت هلــا حــدود مشــتركة أو الــيت تقــع علــى دروب 

ادل املعلومـات علـى أوسـع نطـاق     يِّدة يف السعي إىل تبـ اجل اتمارسإحدى املوتتمثل التهريب. 
 دروب التـهريب  املهرِّبوننقل أن يدون ممكن على الصعيدين اإلقليمي وعرب اإلقليمي للحيلولة 

مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب      ١٠كما ُتلـزِم املـادة    )٨(تشملها أنشطة التعاون. إىل مناطق ال
أليِّ قيـد مـن قيـود االسـتعمال      املهاجرين الدول األطراف اليت تتلقى تلك املعلومات باالمتثـال 

إحـدى املمارسـات اجليِّـدة للتشـجيع      وتتمثَّـل اليت تفرضها الدولة اليت أرسلت تلك املعلومات. 
على عدم التردد يف تبادل املعلومات بسبب املخاوف بشأن سالمتها، يف وضـع منـاهج حلمايـة    

كما ينبغي فـرض عقوبـات    سالمة املعلومات حبيث ال ُيسمح باحلصول عليها إال ملن حيتاجها.
  )٩(من يكشف املعلومات أو يسيء استعماهلا. كلٍّعلى 
ومن أجل تعزيز التعـاون بـني الـدول يف هـذا الصـدد، ينبغـي مواصـلة اسـتخدام نظـم تبـادل             - ٢٥

املعلومات املتاحة على الصعيدين اإلقليمي والدويل. فعلى سبيل املثال، ميكن استخدام نظام النشرات 
ي تعتمده املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) إلبالغ البلـدان بـاألفراد الضـالعني يف    امللونة الذ

هتريب املهاجرين أو الطرائق املستخدمة فيه، من قبيل تبادل املعلومـات بشـأن األشـخاص املطلـوبني،     
عـن األشـخاص   والتحذيرات بشأن األفراد املشتبه يف ضلوعهم يف اهلجرة غري النظاميـة، واإلنـذارات   

كمــا يتضــمن دليــل االتصــال الــدويل بشــأن مســائل هتريــب   )١٠(املفقــودين، أو حتديــد هويــة اجلثــث.
األشخاص تفاصيل االتصال باألفراد املسؤولني عن مسائل مكافحة هتريـب املهـاجرين واهلجـرة غـري     

  )١١(النظامية داخل املكاتب املركزية الوطنية لإلنتربول يف مجيع أحناء العامل.
مللفــات أعمــال  اًوإضــافة إىل ذلــك، يــدير مكتــب الشــرطة األورويب (اليوروبــول) نظامــ   - ٢٦

االت إجراميـة حمـددة   التحليل. وملف أعمال التحليل عبارة عن نظام ملعاجلة املعلومات بشـأن جمـ  
بأشكال حمددة مـن الـدعم التشـغيلي الـذي يـوفره اليوروبـول، وهـو األداة         الًمتأص اًترتبط ارتباط

تخـزين املعلومـات الوقائعيـة واالسـتخبارات ومعاجلتـها وحتليلـها       لة على الصعيد األورويب القانوني
ويـتم ختـزين املعلومـات     )١٢(بطريقة متزامنة، مبا فيهـا البيانـات الشخصـية ذات الطبيعـة احلساسـة.     

                                                         
  )٨(  CTOC/COP/WG.7/2012/5.  
  املرجع نفسه.  )٩(  
  )١٠(  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices ؛www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-046.  
  )١١(  www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling.  
 ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٦لس املؤرَّخ ميكن االطالع على األساس القانوين مللف أعمال التحليل يف مقرَّر اجمل  )١٢(  

) الصادر JHA/2009/936)، ويف قواعد التحليل، مقرَّر اجمللس (JHA/2009/371املنشئ ملكتب الشرطة األورويب (
  بشأن اعتماد القواعد التنفيذية مللفات أعمال التحليل التابعة لليوروبول. ٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣٠يف 

www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/People-smuggling
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 املقدَّمة إىل اليوربول يف قاعدة مصـنَّفة كـبرية، وهـي نظـام التحليـل التـابع لليوروبـول حيـث يـتم         
وهناك أدوات أخرى متاحـة جلمـع املعلومـات مـن      )١٣(ربطها، عند االقتضاء، وإتاحتها للتحليل.

أجــل التحديــد املبكــر للمهــرِّبني ومنــع املغــادرة غــري النظاميــة للمهــاجرين، منــها النظــام األورويب  
جليـل  تكنولوجيـا املعلومـات اخلاصـة باالحتـاد األورويب مثـل ا      ونظم )١٤()Eurosurملراقبة احلدود (

  )١٥(الثاين من نظام شنغن للمعلومات ونظام معلومات التأشريات.
وميثِّــل النظــام الطــوعي اآلمــن لإلبــالغ عــن هتريــب املهــاجرين والســلوك ذي الصــلة     -٢٧

)VRS-MSRC()ــب   )١٦ ــابع للمكت ــين باملخــدِّرات  الت ــةاملع ــدول أن    واجلرمي أداة أخــرى ميكــن لل
يب املهاجرين وتبادهلـا وحتليلـها. وهـو نظـام جلمـع      تستخدمها من أجل مجع املعلومات حول هتر

علـى حتديـد   فيـه  عضـاء  األيسـاعد   ،البيانات عـرب اإلنترنـت عـن مجيـع أشـكال هتريـب املهـاجرين       
االجتاهات واألمناط الناشئة ووضع تدابري التصدي القائمة على املعرفة وإرساء تعـاون موجَّـه حنـو    

  مكافحة هتريب املهاجرين.
ــق   -٢٨ ــا يتعل ــاجرين،       وفيم ــب امله ــة، يقتضــي بروتوكــول مكافحــة هتري ــدابري احلدودي بالت
منه، أن تعـزِّز الـدول األطـراف الضـوابط احلدوديـة إىل أقصـى حـد ممكـن، بقـدر           ١١ املادة يف
يكــون ذلــك ضــروريا ملنــع وكشــف هتريــب املهــاجرين. وال ُيِخــلُّ هــذا الشــرط بالتعهــدات  مــا

ــاس.    ــة حركــة الن ــق حبري ــة فيمــا يتعل ــدول واجــب      الدولي ــى عــاتق ال ــارة أخــرى، يقــع عل وبعب
ومسؤولية مراقبة حدودها منعاً لتهريب املهـاجرين. ويكمـن التحـدي الرئيسـي الـذي تواجهـه       
الدول يف ضبط حدودها يف القيام بذلك على حنو ميتثـل التفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة ولربوتوكـول      

ــا    ــة، مب ــدويل    مكافحــة هتريــب املهــاجرين وســائر القــوانني الدولي ــانون اإلنســاين ال يف ذلــك الق

                                                         
  )١٣(  Europol (2012), New AWF Concept. Guide for MS and Third Parties, pp. 4-5.  
) عبارة عن إطار لتبادل املعلومات مصمَّم لتحسني إدارة حدود أوروبا Eurosurالنظام األورويب ملراقبة احلدود (  )١٤(  

باملوقف  اخلارجية. وهو يهدف إىل تقدمي الدعم للدول األعضاء يف االحتاد األورويب من خالل زيادة إحاطتها
وقدرهتا على االستجابة يف مكافحة اجلرمية العابرة للحدود، والتصدي للهجرة غري النظامية ومنع فقدان أرواح 

املهاجرين يف البحر. وحتتوي الئحة النظام على جمموعة من الضمانات بشأن احلقوق األساسية، مبا يف ذلك 
ارسة املتمثلة يف عدم إجبار املهاجرين على العودة إىل دولة مبادئ محاية البيانات وعدم اإلعادة القسرية، أو املم

الصادرة عن الربملان األورويب واجمللس بتاريخ  ١٠٥٢/٢٠١٣قد يتعرضون فيها لالضطهاد. الالئحة رقم 
  .Eurosur .(OJ L 295/11, 6.11.2013املنشئة للنظام األورويب ملراقبة احلدود (و ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر   ٢٢

  )١٥(  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2015) 285 final, EU Action 

Plan against migrant smuggling (2015-2020).  
  )١٦(  www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//topics/Illicit_trafficking/migrant-

smuggling/reporting_system_leaflet.pdf.  

https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//topics/Illicit_trafficking/migrant-smuggling/reporting_system_leaflet.pdf
https://www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific//topics/Illicit_trafficking/migrant-smuggling/reporting_system_leaflet.pdf
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والقـانون الـدويل حلقــوق اإلنسـان، وعلـى وجــه اخلصـوص، لـدى االنطبــاق، االتفاقيـة املتعلقــة        
  )١٩(.اًومبدأ عدم اإلعادة قسر )١٨(والربوتوكول املتعلق بوضع الالجئني )١٧(بوضع الالجئني

ري محايـة احلـدود.   وينبغي أخذ حقـائق اهلجـرة بعـني االعتبـار لـدى صـوغ وتنفيـذ تـداب          -٢٩
ــار ســوى مغــادرة مكــان مــا، ال ميكــن أن يكــون للضــوابط       فعنــدما ال يكــون أمــام النــاس خي
احلدوديــة الشــديدة أثــر ردعــي، بــل لــيس مــن شــأهنا أن تــؤّدي ســوى إىل جعــل انتقــاهلم أكثــر  
صــعوبة، ممــا قــد يغــذّي الطلــب علــى خــدمات التــهريب مــن أجــل االلتفــاف علــى الضــوابط      

  )٢٠(يب ميكن أن تعرِّض حياة أولئك الناس وسالمتهم للخطر.احلدودية بأسال
وتشـري ممارسـات الـدول يف اآلونــة األخـرية إىل أن مفهـوم "مراقبــة احلـدود" قـد اتســع          -٣٠

مـن التـدابري الـيت     اًنطاقه من عمليات التفتيش اليت ُيضطلع هبا على احلـدود املاديـة ليشـمل عـدد    
بعـــد الـــدخول، وال تقتصـــر علـــى بلـــد املقصـــد  ُتتخـــذ قبـــل احلـــدود، وعنـــد احلـــدود، وحـــىت

  )٢١(تشمل أيضا البلدان األصلية وبلدان العبور، إىل جانب الشركاء يف القطاع اخلاص.  وإمنا
مـــن الربوتوكـــول أن تعتمـــد الـــدول األطـــراف تـــدابري تشـــريعية  ١١وتقتضـــي املـــادة   -٣١
ائل النقـل الـيت يشـغِّلها    تدابري أخرى مناسبة كي متنع، إىل أقصى حـدٍّ ممكـن، اسـتخدام وسـ     أو

مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، جيـوز       ١٠الناقلون التجاريون يف هتريب املهاجرين. ووفقـا للمـادة   
ــة. وتشــمل مســؤولية        ــة أو إداري ــة أو مدني ــة جنائي أن تكــون مســؤولية الشخصــيات االعتباري

ة لــدخول الدولــة االلتــزام بالتأكــد مــن امــتالك مجيــع الركــاب وثــائق الســفر الضــروري   نيالنــاقل
  )٢٢(إذا مل يقوموا بذلك. على الناقلنيفرض عقوبات ينبغي و ،املستقبلة

تشــري امللحوظــات التفســريية لربوتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين إىل ضــرورة        و  -٣٢
تراعــي تلــك التــدابري والعقوبــات االلتزامــات الدوليــة للدولــة الطــرف املعنيــة، مبــا يف ذلــك      أن

بوضع الالجئني والربوتوكول املتعلق بوضع الالجئني، كما أكدت على ذلـك  االتفاقية املتعلقة 

                                                         
  .٢٥٤٥، الرقم ١٨٩اجمللد ، عاهداتاملجمموعة ، املتحدة األمم  )١٧(  
  .٨٧٩١، الرقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد   )١٨(  
  من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. ١٩انظر أيضا شرط الوقاية الوارد يف املادة   )١٩(  
تنفيذ بروتوكول هتريب إطار العمل الدويل ل)، ٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (  )٢٠(  

  .٤٣، الصفحة املهاجرين
  )٢١(  Gallagher, Anne T. and David, Fiona (2014) The International Law of Migrant Smuggling, p. 503.  
األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٢٢(  

  .٣٧٣، الصفحة املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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ــادة  ــدا امل ــرح القــانون النمــوذجي      ١٩ حتدي مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين. ويقت
ملكافحــة هتريــب املهــاجرين إعفــاًء حمــدَّدا للناقــل مــن املســؤولية يف الظــروف الــيت يتقــدم فيهــا     

و ُيمنح صفة الالجئ أو أي شـكل مكمِّـل مـن أشـكال احلمايـة،      املهاجر املهرَّب بطلب جلوء أ
  )٢٣(وكذلك حيث يكون الدخول نتيجة عملية إنقاذ سواء يف البحر أو يف أي مكان آخر.

من بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين الـدول األطـراف بـأن         ١١كما ُتلزِم املادة   -٣٣
دود، وذلــك بوسـائل مـن ضـمنها إنشــاء    تــنظر يف توطيـد التعـاون فيمـا بــني أجهـزة مراقبـة احلـ       

قنوات مباشرة لالتصال واحملافظة عليها. ونظـرا ألنَّ منـع التـهريب عـرب حـدود دولـة مـا ميكـن         
حدود الدول األخـرى، ومـن أجـل سـّد مجيـع السـبل        لتعربيؤدي إىل حتويل طرق التهريب  أن

سـات اجليـدة يف التعـاون    اليت ميكـن أن يسـتخدمها املهرِّبـون يف التـهريب، تتمثـل إحـدى املمار      
  الوثيق بني أجهزة مراقبة احلدود حىت يف الدول اليت ال تتقاسم نفس احلدود.

وتشمل املمارسات اجليدة األخـرى إنشـاء مكاتـب اتصـال حدوديـة لتشـجيع التعـاون          -٣٤
بني وحدات إنفاذ القانون، وتعزيز قدرهتا على تبادل املعلومات حبيث تتسـم التـدابري احلدوديـة    

  وح التعاون وتتحقق القيمة القصوى من املعلومات اليت ُيحتفظ هبا بصورة مشتركة.بر
وتكرارهـا،   وتـدعيمها اسـتخدام األمثلـة القائمـة علـى الصـعيد اإلقليمـي        تعزيـز وميكن   -٣٥

والشــبكة اإلقليميــة لضــباط    )٢٤(مثــل الشــبكة األوروبيــة لضــباط االتصــال املعنــيني بــاهلجرة،      
ــاهلج   ــيني ب ــيت تضــم  االتصــال املعن ــدانرة ال ــايل،   اًبل ــة ب ــب االتصــال   )٢٥(أعضــاء يف عملي ومكات

  )٢٦(احلدودية يف منطقة امليكونغ الكربى دون اإلقليمية.

                                                         
  .٥٨، الصفحة قانون منوذجي ملكافحة هتريب املهاجرينمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٢٣(  
بشأن إنشاء شبكة لضباط االتصال  ٢٠٠٤فرباير /شباط ١٩املؤرخة  ٣٧٧/٢٠٠٤الئحة اجمللس األورويب   )٢٤(  

-٢٠١٥(. وفقا خلطة عمل االحتاد األورويب ملكافحة هتريب املهاجرين OJ L 64/1, 2.3.2004عنيني باهلجرة. امل
٢٠٢٠( )COM(2015) 285 final إمكانية تنقيح تشريعات ٢٠١٦)، ستقيِّم املفوضية األوروبية، يف عام ،

يها من أجل تعزيز قدراهتم على احلصول االحتاد األورويب احلالية بشأن ضباط االتصال املعنيني باهلجرة وتنظر ف
  على املعلومات ذات الصلة وتبادهلا.

  )٢٥(  www.baliprocess.net/ad-hoc-group/regional-immigration-liaison-officer-network-rilon.  
  )٢٦(  UNODC (2013) Border Control in the Greater Mekong Subregion. Baseline, challenges and opportunities 

to build effective law enforcement response to organized crime along land borders على العنوان:. متاح 
www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/01/patrol/Border_Control_GMS_report.pdf،  

 :UNODC Supporting Regional Integration with Effective Border Management: Border Liaison Officesو

www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/01/patrol/Border_Control_GMS_report.pdf.  

www.baliprocess.net/ad-hoc-group/regional-immigration-liaison-officer-network-rilon
www.unodc.org/documents/southeastasiaandpacific/2014/01/patrol/Border_Control_GMS_report.pdf
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ومن األمثلة األخرى على املمارسات اجليدة إنشاء أفرقة عمل أمنية إلنفاذ قوانني محايـة    -٣٦
نظمـات اإلجراميـة الـيت    احلدود كنهج شامل ومتعدد التخصصات السـتبانة وتعطيـل وتفكيـك امل   

تشكل هتديدا كبريا ألمن احلدود. وقد أقامت إدارة إنفاذ قوانني اهلجـرة واجلمـارك يف الواليـات    
املتحدة األمريكية شراكة مـع النظـراء يف جمـال إنفـاذ القـانون علـى املسـتوى االحتـادي ومسـتوى          

فرقـة العمـل األمنيـة إلنفـاذ     الواليات واملستوى احمللي والنظراء األجانب مـن أجـل إنشـاء مبـادرة     
ة يف فرقة العمل املعنية بإنفاذ قوانني احلدود كوتساعد الوكاالت املشارِ )٢٧(قوانني محاية احلدود.

على مجع وحتليل املعلومـات االسـتخبارية وتنسـيق جهـود التحقيـق الراميـة إىل كشـف وتفكيـك         
  )٢٨(منظمات التهريب وعلى التعاون بشأن تلك اجلهود.

جــل حتســني التعــاون بــني البلــدان املرســلة وبلــدان العبــور والبلــدان املســتقبلة،     ومــن أ  -٣٧
أبرمت بعض الدول اتفاقات تعاون ثنائيـة تتعلـق بـإدارة اهلجـرة وإعـادة القبـول ألغـراض منـها         
تقــدمي املســاعدة التقنيــة ملكافحــة اهلجــرة غــري النظاميــة؛ وتنظــيم الــدورات التدريبيــة للمــوظفني  

اهلجرة من كـال الطـرفني املـوقِّعني، مبـا يف ذلـك التـدريب املتخصـص علـى          القنصليني وموظفي
كشف الوثائق املزورة؛ وتعزيز تدابري املراقبة احلدودية، مبا يف ذلـك تسـيري دوريـات مشـتركة،     

فعلــى ســبيل املثــال، وقَّعــت الــدول يف غــرب أفريقيــا واملغــرب العــريب اتفاقــات  ومــا إىل ذلــك.
  )٢٩(بعض بلدان االحتاد األورويب. تعاون ثنائية خمتلفة مع

ولضــمان حســن ســري إجــراءات عبــور احلــدود، تشــمل املمارســات اجليــدة األخــرى       -٣٨
اســتحداث أدوات مثــل مــدونات قواعــد الســلوك وإجــراءات التشــغيل القياســية، مبــا يف ذلــك   

أجـــل البحـــث واإلنقـــاذ؛ واســـتخدام التكنولوجيـــا احلديثـــة مثـــل القياســـات البيومتريـــة؛    مـــن

                                                         
)، جمموعة أدوات ملكافحة هتريب املهاجرين. األداة ٢٠١٠باملخدِّرات واجلرمية (مكتب األمم املتحدة املعين   )٢٧(  

  .www.ice.gov/best(منع هتريب املهاجرين). وكذلك  ٩
ات األساسية لالطالع على املزيد من األمثلة بشأن إنشاء املراكز املشتركة بني الوكاالت، انظر ورقة املعلوم  )٢٨(  

ة وكاالت دَّالسابقة اليت أعدَّهتا األمانة عن املمارسات اجليدة يف جمال إنشاء مراكز مشتركة بني ع
)CTOC/COP/WG.7/2013/3.(  

  )٢٩(  European Migration Network (2012), Practical Measures to Reduce Irregular Migration, p. 80 املوقع، متاحة على 
 _www.emn.at/images/stories/2013/Studien_/Practical_measures/0a_EMN_Synthesis_Report الشبكي:

Irregular_Migration_PUBLICATION_April_2013.pdfو ، European Migration Network (2011),  
Medidas Prácticas para la Reducción de la Inmigración Irregular, España, p. 7 املوقع، متاحة على 

-http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/EMN-ESالشبكي: 

Inmigracion-Irregular.pdf.  

http://www.emn.at/images/stories/2013/Studien_/Practical_measures/0a_EMN_Synthesis_Report_Irregular_Migration_PUBLICATION_April_2013.pdf
http://www.emn.at/images/stories/2013/Studien_/Practical_measures/0a_EMN_Synthesis_Report_Irregular_Migration_PUBLICATION_April_2013.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/EMN-ES-Inmigracion-Irregular.pdf
http://extranjeros.empleo.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios_monograficos/EMN-ES-Inmigracion-Irregular.pdf
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لتــدريب املتخصــص ملــوظفي احلــدود؛ واســتخدام املــوارد اللغويــة ذات الصــلة املتاحــة علــى    وا
  )٣٠(أجل تقييم فّعالية تلك املمارسات، ال بد من إرساء آلية للرصد والتقييم.  احلدود. ومن

    
    حتسني سالمة الوثائق ومراقبتها  -جيم  

ألطـراف بالتأكّـد مـن أن تكـون     من بروتوكـول هتريـب املهـاجرين الـدول ا     ١٢ُتلزِم املادة   - ٣٩
وثــائق اهلويــة والســفر الــيت تصــدرها ذات نوعيــة جتعــل مــن املتعــذر حتريفهــا أو إســاءة اســتخدامها    
وبضــمان أمــن وثــائق الســفر الصــادرة عــن الــدول األطــراف للحيلولــة دون إصــدارها بطريقــة غــري  

يـف هـذه الوثـائق أو تزويرهـا     مشروعة. ويستتبع هذا اإللزام اختاذ تدابري تقنية جتعل من الصعب تزي
أو حتريفها واعتماد العناصـر األمنيـة الالزمـة حلمايـة إعـداد هـذه الوثـائق وإصـدارها مـن الفسـاد أو           

وثـائق   وقـد تكـون تلـك الوثـائق املسـتخدمة      )٣١(السرقة أو غـري ذلـك مـن وسـائل حتريـف الوثـائق.      
 مثـل ول عليهـا بطريقـة احتياليـة،    رة أو وثائق مت حتريفهـا بطـرق احتياليـة؛ ووثـائق جـرى احلصـ      وَّمز

يســاء  وثـائق سـليمة  قـد تكــون  جـوازات السـفر الصـادرة علــى أسـاس شـهادات مــيالد مـزورة؛ أو       
شخص عدا مالكها، أو من يسمى الشبيه. وتفيد التقارير بـأن نوعيـة    هايستخدماستخدامها، كأن 

كـن إعـادة اسـتخدام الوثـائق     التزوير يف ازدياد، وهو ما ينطبق علـى اسـتخدام الوثـائق األصـلية. ومي    
املزورة واملتحصَّل عليها بطريقة احتيالية عدة مرات بعد أن تعاد إىل بلد املنشأ. فعلـى سـبيل املثـال،    

كانــت هنــاك   ميكــن أن ُتســتخدم التأشــرية نفســها علــى حنــو متكــرر ضــمن مــدة صــالحيتها. كمــا 
  )٣٢(حاالت اسُتخدم فيها جواز السفر نفسه عدة مرات لتهريب عدة أشخاص.

مــن الربوتوكــول أن تبــادر الــدول، بنــاء علــى طلــب دولــة طــرف  ١٣وتقتضــي املــادة   -٤٠
أخــرى، إىل التحقــق، يف غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة، مــن شــرعية وصــالحية وثــائق الســفر أو  

ا أُصــدرت بامسهــا عنــدما ُيشــتبه يف أهنــا ُتســتعمل يف هتريــب  اهلويــة الــيت أُصــدرت أو ُيــزعم أهنــ 
املهاجرين. وكثريا ما تتحايل اجلماعات اإلجرامية املنظمـة الضـالعة يف هتريـب املهـاجرين علـى      

                                                         
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب )، ٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (  )٣٠(  

  .٩٨و ٩٧(املنع)، الصفحتان  ٣، اجلدول ناملهاجري
من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين على أن تعبري "وثيقة السفر أو اهلوية املزورة" ُيقصد به  ٣تنص املادة   )٣١(  

أي وثيقة سفر أو هوية: (أ) تكون قد ُزوِّرت أو ُحوِّرت حتويرا ماديا من جانب أي شخص غري الشخص أو 
انونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو اهلوية نيابة عن دولة ما؛ (ب) أو تكون قد أُصدرت اجلهاز املخوَّل ق

بطريقة غري سليمة أو ُحصل عليها باالحتيال أو الفساد أو اإلكراه أو بأية طريقة غري مشروعة أخرى؛ (ج) أو 
  يستخدمها شخص غري صاحبها الشرعي.

  )٣٢(  UNODC (2010) Issue Paper. Smuggling of Migrants by air, p. 8.  
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هذه التدابري بتقدمي طلبات احتيالية الستصدار جوازات سفر وتأشريات دخـول. وينبغـي، بنـاء    
  )٣٣(لطلبات بدقة.على ذلك، اختاذ تدابري أخرى لفحص ا

ــدى إصــدار التأشــريات           - ٤١ ــدقيق ل ــز الت ــر أيضــا يف تعزي ــراف أن تنظ ــدول األط ــي لل وينبغ
 )٣٤(وكذلك إنفاذ شروط تأشرياهتا لكي تساعد على منع استخدام أراضيها من جانـب املهـرِّبني.  

 وكثريا ما جتمع إجراءات منح التأشريات خطوتني: خطـوة مـا قبـل املغـادرة، مبـا يف ذلـك طلـب       
التأشرية والفحص والقـرار، وكـذلك التحقـق عنـد الـدخول. واسـتنادا إىل املمارسـات املتعـارف         
عليهــا بــني الــدول، ُتقــدَّم طلبــات احلصــول علــى التأشــريات إىل القنصــليات، ويتــوىل املوظفــون    
القنصــليون مســؤولية فحــص تلــك الطلبــات والبــت فيهــا. ومــع ذلــك، هنــاك حــاالت يلــزم فيهــا 

أو غريهـا مـن السـلطات. وقـد تكـون هنـاك       /لطة املركزيـة املعنيـة بالتأشـريات و   التشاور مـع السـ  
  حاالت تكون فيها السلطة املركزية املعنية بالتأشريات هي اجلهة اليت تبتُّ يف الطلب.

غـري  فعلى سبيل املثال، تقتضـي قاعـدة عامـة لالحتـاد األورويب أن يقـدِّم رعايـا البلـدان          -٤٢
لشرط التأشرية طلب احلصول على تأشرية يف القنصليات املوجـودة يف  اليت ختضع  األعضاء فيه

بلدهم األصـلي أو بلـد إقامتـهم. ومـع ذلـك، يف ظـل ظـروف اسـتثنائية معينـة، جيـوز أن يتـوىل            
حرس احلدود أو موظفو اهلجـرة عنـد نقـاط العبـور احلدوديـة إصـدار التأشـريات. وتعـود هـذه          

الوقــت واملعرفــة والقــدرة للقيــام بعمليــات   يتــوافرال األحكــام الصــارمة إىل أنــه عنــد احلــدود،  
  )٣٥(التدقيق والتشاور الضرورية اليت تتطلبها قواعد إصدار التأشريات.

وُتَعدُّ منظمة الطريان املدين الدويل املنظمـة الدوليـة الرائـدة يف وضـع القواعـد القياسـية         -٤٣
األمنيــة لتلــك الوثــائق. وتعمــل  واملمارســات املوصــى هبــا لوثــائق الســفر فيمــا يتعلــق باجلوانــب 

املنظمة مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية على معاجلـة الثغـرات ذات الصـلة بالقـدرات يف     
وثائق السفر املقـروءة آليـا، وقـد وضـعت اسـتراتيجية متكاملـة ملسـاعدة الـدول األعضـاء علـى           

  )٣٦(االستفادة من تلك األدوات.
ــدة     -٤٤ ــدُّ قاع ــك، ُتَع ــائق الســفر املســروقة      وإضــافة إىل ذل ــول اخلاصــة بوث ــات اإلنترب بيان

واملفقودة أداة قوية يف كشف أنشطة هتريب املهـاجرين. وميكـن ربـط مراكـز احلـدود واملـوانئ       

                                                         
  )٣٣(  CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
  املرجع نفسه.  )٣٤(  
  )٣٥(  European Commission (2011), Guidelines for Integrated Border Management in European Commission 

External Cooperation, p. 79.  
  )٣٦(  www.icao.int/Security/mrtd/Pages/default.aspx.  

www.icao.int/Security/mrtd/Pages/default.aspx
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يف مجيع أحناء العامل مباشرة بقاعدة البيانات عن طريق قنـاة اتصـال مأمونـة خاصـة بـاإلنتربول.      
يهــا بشــأن جــوازات أو وثــائق ســفر مفقــودة أو وميكــن أيضــاً للبلــدان، عنــد ورود معلومــات إل

  )٣٧(مسروقة، تزويد هذه القاعدة بالبيانات.
    

    بناء القدرات والتدريب والتعاون التقين  -دال  
من بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين الـدول األطـراف بتـوفري أو         ١٤ُتلزِم املادة   -٤٥

وغريهـم مـن املـوظفني املعنـيني مبنـع      تعزيز برامج التدريب املتخّصصة من أجل موظفي اهلجـرة  
هتريــب املهــاجرين ومعاملــة املهــاجرين املهــرَّبني معاملــة إنســانية. ويــنص الربوتوكــول علــى أن   
يشمل هذا التدريب ما يلي: (أ) حتسني أمن وثائق السفر ونوعيتها؛ و(ب) متييـز وثـائق السـفر    

ــة وكشــفها؛ و(ج) مجــع املعلومــات االســتخب    ــة االحتيالي ــة، خصوصــا فيمــا  أو اهلوي ارية اجلنائي
يتعلق بكشف اجلماعات اإلجرامية املنظمـة والطرائـق املسـتخدمة يف نقـل املهـاجرين، وبإسـاءة       
ــاجرين؛       ــتخدمة يف هتريـــب املهـ ــاء املسـ ــائل اإلخفـ ــة، وبوسـ ــفر أو اهلويـ ــائق السـ ــتعمال وثـ اسـ

ة وغــري حتسـني إجـراءات كشـف هتريـب املهـاجرين يف نقـاط الـدخول واخلـروج التقليديـ          و(د)
معاملة املهـاجرين معاملـة إنسـانية ومحايـة حقـوقهم. وإضـافةً إىل ذلـك، ينبغـي         ه) و(التقليدية؛ 

أن ُيؤخذ بعني االعتبار يف ذلك التدريب ما لالجئني من احتياجـات وحقـوق خاصـة. وينبغـي     
ــات غــري           ــة واملنظم ــات الدولي ــع الــدول األخــرى واملنظم ــاون م ــدريب بالتع ــك الت ــتم ذل أن ي

  ة وسائر املنظمات ذات الصلة وعناصر أخرى من اجملتمع املدين، حسب االقتضاء.احلكومي
، الـدول األعضـاء إىل   ٢٠١٤/٢٣وقد دعا اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قـراره    -٤٦

ــامضــافرة  ــدويل، حســب       جهوده ــائي واإلقليمــي وال ــى الصــعيد الثن ــاون عل ــن خــالل التع ، م
ين ومكافحته بتوفري املساعدة الالزمة، مبـا يشـمل تقـدمي    االقتضاء، من أجل منع هتريب املهاجر

املساعدة التقنية، عند طلبها، بغية بناء القدرات وتعزيز الطاقات الالزمة ملنع هتريـب املهـاجرين   
ومكافحتــه. وعلــى وجــه اخلصــوص، حــدَّد اجمللــس مســؤويل اهلجــرة ومراقبــة احلــدود وحــرس   

ضـاء النيابـة العامـة والقضـاة باعتبـارهم أصـحاب       احلدود، وكذلك خرباء التحليـل اجلنـائي وأع  
املصــلحة الرئيســيني الــذين ينبغــي أن يتلقــوا التــدريب املتخصــص حبيــث يصــبحون أقــدر علــى    

  التعرف على املسائل املتعلقة بتهريب املهاجرين والتعامل معها.
ت دة بشــأن تقــدمي املســاعدة يف جمــال بنــاء القــدرا  يِّــاجلمارســات املوميكــن أن تشــمل   -٤٧

واملساعدة التقنية تقييم القدرات احلالية ملوظفي أجهزة إنفاذ القـانون ومراقبـة احلـدود واهلجـرة     
                                                         

  )٣٧(  www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/SLTD-Database.  

www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Border-management/SLTD-Database
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وخفر السواحل والعدالة اجلنائية واملشتغلني بالرعاية الطبية والصـحية وسـائر اجلهـات الفاعلـة،     
سـائل  حسب االقتضاء، فيمـا يتعلـق بتـهريب املهـاجرين واملسـائل املتصـلة بـه. وتشـمل تلـك امل         

ــة الالجــئني         ــف، ومحاي ــى ضــحايا االجتــار باألشــخاص وضــحايا العن ــرف عل ذات الصــلة التع
وحقــوق اإلنســان والتمييــز؛ وتــوفري التــدريب املتخصــص املنــتظم واملســتدام علــى منــع هتريــب   
املهــاجرين ومكافحتــه ومعاملــة املهــاجرين معاملــة إنســانية؛ وتطــوير مــواد التــدريب وحتــديثها    

ملتعلــق بتــهريب املهــاجرين يف صــميم املنــاهج الدراســية؛ والرصــد والتقيــيم   وإدمــاج التــدريب ا
  )٣٨(املنتظمني الستدامة املساعدة التقنية املقدَّمة وأثرها.

ــا      - ٤٨ ــتعانة مبـ ــر يف االسـ ــدول أن تنظـ ــن للـ ــهوميكـ ــب     تقدِّمـ ــل مكتـ ــة، مثـ ــات الدوليـ املنظمـ
دليلـْي التـدريب األساسـي واملتعمـق     ة مثل املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، من مواد تدريبي  األمم

 Introduction to security document، والستقصـــاء ومالحقـــة عمليـــات هتريـــب املهـــاجرين    
examination: Training programme and trainers’ guide    :ــة ــائق األمني ــدخل إىل فحــص الوث (م

الوثــائق فحصــا حتليليــا   دليــل لتعزيــز القــدرة علــى فحــص برنــامج تــدريب ودليــل للمــدرِّبني)، و 
يف ذلك منائط التعلم اإللكتروين ملكافحة هتريب املهـاجرين وفحـص الوثـائق. وجتسِّـد      ، مباجنائيا

تلــك املــواد أفضــل املمارســات علــى الصــعيد الــدويل، وهــي متوائمــة مــع مجيــع الــنظم القانونيــة    
ريبا متخصصـا اسـتنادا   ومصمَّمة حبيث تتكيف مع الظروف احمللية لكـل بلـد. ويقـدِّم املكتـب تـد     

  إىل تلك األدوات من أجل دعم تنفيذ الدول بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.
    

    التوعية واحلمالت اإلعالمية  -هاء  
ــا     -٤٩ ــة، يف قرارهــ ــة العامــ ــدَّدت اجلمعيــ ــون   ٦٩/١٨٧شــ ــال واملراهقــ ــون "األطفــ املعنــ

املــدين، مبـا فيــه املنظمــات غــري   املهـاجرون"، علــى أمهيــة أن تقـوم الــدول، بالتعــاون مـع اجملتمــع   
، بتنظـيم  املعنينياملصلحة  سائر أصحاباحلكومية واملنظمات العمالية والقطاع اخلاص من بني 

محــالت إعالميــة هتــدف إىل التعريــف بــالفرص والقيــود واملخــاطر واحلقــوق يف ســياق اهلجــرة   
إىل وسـائل خطـرة    لتمكني اجلميع من اختاذ قرارات مستنرية واحليلولـة دون جلـوء أي شـخص   

  لعبور احلدود الدولية.
وقــد اعُتمــد القــرار اعترافــا بــأن كــثريا مــا يكــون هنــاك قصــور يف فهــم ظــاهرة هتريــب   -٥٠

ــأ،           ــدان املنش ــي بعــض بل ــة. فف ــدى الســلطات املعني ــاس وكــذلك ل ــة الن ــدى عام ــاجرين ل امله

                                                         
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب )، ٢٠١١املعين باملخدِّرات واجلرمية ( مكتب األمم املتحدة  )٣٨(  

  .١٠٣و ١٠٢(املنع)، الصفحتان  ٣، اجلدول املهاجرين
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جرين واجملتمعـات املعنيـة   ُينظَر إىل هتريب املهـاجرين بصـفته نشـاطاً إجراميـاً يعـرِّض املهـا       ال قد
 زاعـات  الـن ألخطار شديدة، بل ُيعترب خدمة مشروعة تساعد الناس على اإلفـالت مـن الفقـر أو    

أو الكوارث الطبيعية. وعلى حنو مشابه، كثرياً ما ُيساء فهم الطابع اإلجرامـي ألنشـطة هتريـب    
أنفسهم، بسبب عدم أخـذ  املهاجرين يف بلدان املقصد والعبور، مما يفضي إىل َوْصم املهاجرين 

  )٤٠)،(٣٩(.العوامل املؤثِّرة األوسع بعني االعتبار
فبدون فهم كامل لألسباب اليت تدفع الشخص لبدء رحلة خطرة بني أيـدي اجملـرمني،     -٥١

لــه اجملتمــع واألمــن القــومي مــن خمــاطر بســماحه لإلجــرام أن يزدهــر، ينعــدم  يتعــرَّضوفهــم مــا 
يظلّ هناك الكثري من سوء الفهم بشأن الفـوارق بـني جرميـة     احلافز إىل مكافحة التهريب. كما

  )٤١(هتريب املهاجرين وجرمية االجتار بالبشر وجماالت التداخل بينهما.
ــاجرين وفهمــه كنشــاط         -٥٢ ــهريب امله ــوعي بت ــز ال ــل احلاجــة إىل تعزي ــربِز هــذه العوام وُت

يـز هـذا الـوعي،    إجرامي ُيرتكـب مـن خـالل تـوفري خـدمات هتريـب بغـرض الـربح. ويلـزم تعز         
يف أوســاط أصــحاب املصــلحة يف مكافحــة التــهريب فحســب، بــل ولــدى اجلنــاة احملــتملني     ال

  )٤٢(واألشخاص املعّرضني ألن يضعوا أنفسهم بني أيدي املهرِّبني.
مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين الــدولَ األطــراَف باختــاذ  ١٥وُتلــزِم املــادة   -٥٣

امج إعالميـة لزيـادة الـوعي العـام بـأنَّ هتريـب املهـاجرين هـو نشـاط          التدابري لتـوفري أو تعزيـز بـر   
إجرامـي كـثريا مــا ترتكبـه مجاعـات إجراميــة منظَّمـة ســعيا للـربح، وأنـه يســبِّب خمـاطر شــديدة         
للمهاجرين املعنيني. كما أهنا ُتلزِم الدولَ بالتعاون يف احلمالت اإلعالمية العامـة للحيلولـة دون   

ــوع املهــاجرين يف أيــ  ــة املنظَّمــة. وميكــن أيضــا أن تشــمل محــالت     وق دي اجلماعــات اإلجرامي
  )٤٣(التوعية تلك وسائط التواصل االجتماعي.

وميكن حلمالت التوعية أن تنقذ األرواح ومتنع وقوع النـاس ضـحايا للجـرائم اخلطـرية       -٥٤
ــا         ــه مجهوره ــى حنــو يفهم ــة عل ــي صــياغة احلمــالت اإلعالمي ــل االجتــار باألشــخاص. وينبغ مث

                                                         
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب )، ٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (  )٣٩(  

  .٨، الصفحة املهاجرين
  )٤٠(  Gallagher, Anne T. and David, Fiona (2014) The International Law of Migrant Smuggling, p. 499.  
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب )، ٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (  )٤١(  

  .٨، الصفحة املهاجرين
  املرجع نفسه.  )٤٢(  
  )٤٣(  CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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ستهدف، مبـا يف ذلـك املهـاجرون املستضـعفون، باسـتخدام مـواد مكتوبـة بأسـلوب مناسـب          امل
  تراعي اهتمامات الفئات املستهدفة وتتالءم معها.

ــؤخرا يف املكســيك وأمريكــا الوســطى إىل        - ٥٥ ــيت أُطلقــت م وهتــدف اســتراتيجية االتصــال ال
ثل األهداف الرئيسـية لالسـتراتيجية   خاطر هتريب املهاجرين وصلته باجلرمية املنظمة. وتتممباإلحاطة 

يف إجيــاد الــوعي بــني الســلطات ووســائط اإلعــالم بــأن هتريــب املهــاجرين هــو نشــاط جتــاري ميــوِّل  
ناء آليـات إلنـذار عامـة النـاس للحـد      يف باجلرمية املنظمة ويشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان، وكذلك 

ــاملهرِّبني (يف الــرب والبحــر واجلــو).  مــن تعــرُّض املهــاجرين للخطــر وإحاطتــهم مبخــاطر االســتعانة    ب
ــهريب        ــز املعــارف املتعلقــة بت ــام وتعزي ــة اجلمهــور الع وهتــدف اســتراتيجية االتصــال أيضــا إىل توعي
املهــاجرين؛ وإقامــة حــوار بــني وســائط اإلعــالم والســلطات واجملتمــع املــدين واألوســاط األكادمييــة؛ 

هلـذه اجلرميـة بشـكل فّعـال؛ ومحايـة حقـوق        وتعزيز الشراكات وتنسيق اجلهود الرامية إىل التصـدي 
  )٤٤(بروتوكول هتريب املهاجرين.  املهاجرين؛ وإبراز اجلهود املنسَّقة واملتكاملة للدول األطراف يف

ــة العامــة إجــراء حبــوث أساســية تشــمل        -٥٦ وتشــمل اخلطــوات حنــو تطــوير محــالت التوعي
مهور املستهدف، مبا يف ذلك، على دراسات أسرية لتقييم الوعي بتهريب املهاجرين؛ وحتديد اجل

سبيل املثال، املهاجرون املهرَّبون ومهرِّبو املهاجرين احملتملـون والربملـانيون واملشـرِّعون وجاليـات     
واجملتمعات احملليـة واجملتمـع املـدين وعامـة      )٤٥(الشتات واملوظفون العموميون والناقلون التجاريون

م محالت التوعية العامـة وتنفيـذها، وكـذلك رصـد     الناس؛ وإشراك اجلمهور املستهدف يف تصمي
  )٤٦(وتقييم احلمالت على أساس معايري ملموسة؛ وأخريا، تقاسم الدروس املستفادة.

ــة، حــق        -٥٧ ــدى إعــداد احلمــالت اإلعالمي ومــن املهــم أن تراعــي الســلطات املســؤولة، ل
  )٤٧(ضطهاد.شخص يف مغادرة أي بلد، مبا يف ذلك بلده، وحقه يف طلب اللجوء من اال  أي

                                                         
جرى تصميم اجلانب اإلبداعي للحملة، اليت استحدثها املكتب باالستعانة مبدخالت من مسؤولني حكوميني   )٤٤(  

ومنظمات غري حكومية وأوساط أكادميية ومالجئ للمهاجرين وصحفيني من سبعة بلدان (بنما والسلفادور 
اءمتها بسهولة مع السياقات وغواتيماال وكوستاريكا واملكسيك ونيكاراغوا وهندوراس)، بطريقة تتيح مو

  املختلفة وميكن االستناد إليها يف غريها من مبادرات التوعية.
، شركات النقلأن تنظر الدول األطراف يف توعية أيضاً اقترح الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين   )٤٥(  

  .CTOC/COP/WG.7/2012/6ة سيما خطوط الطريان، باملخاطر املرتبطة باالحتيال املستندي. انظر الوثيق وال
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب )، ٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (  )٤٦(  

  .١٠٤و ١٠٣(املنع)، الصفحتان  ٣، اجلدول املهاجرين
حق   من العهد، فإن ١٢ة من املاد ٣. وحسب الفقرة ١٢العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املادة   )٤٧(  

املغادرة املذكور أعاله ال جيوز تقييده بأي قيود غري تلك اليت ينص عليها القانون، وتكون ضرورية حلماية األمن 
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    دور وسائط اإلعالم يف منع هتريب املهاجرين    
يقع على عاتق وسـائط اإلعـالم دور أساسـي يف منـع هتريـب املهـاجرين. فعلـى سـبيل           -٥٨

املثال، ميكن أن يكون للتقارير بشأن عمليـات االعتـراض واملالحقـات القضـائية للمهـرِّبني أثـر       
ريب املهـاجرين، وميكـن للتقـارير بشـأن اإلنقـاذ      رادع على األنشطة اإلجرامية ذات الصـلة بتـه  

أو حماوالت التهريب الفاشلة أن تردع الناس عن الوقوع يف أيـدي مهـرِّيب املهـاجرين. بيـد أنـه      
عندما تتسم التقارير عن هتريب املهاجرين يف وسائط اإلعـالم بعـدم املسـؤولية، فإهنـا ميكـن أن      

 بـالطرق واألسـاليب اجلديـدة املمكنـة. وينبغـي      تشجع هتريب املهـاجرين، بـل وإبـالغ املهـرِّبني    
ــة          ــربامج التلفزيوني ــن خــالل ال ــواء م ــاجرين، س ــب امله ــة بشــأن هتري ــز الصــحافة التحقيقي تعزي
واإلذاعية أو األشرطة الوثائقية أو غريها من وسائط اإلعالم، مبا فيها األفالم ومواقع اإلنترنـت  

اهيــة. فمــن خــالل كتابــة مقــال أو بــث  ووســائل التواصــل االجتمــاعي، أو حــىت الكتــب الفك 
برنامج عن هتريب املهاجرين، ال تؤدي وسـائط اإلعـالم إىل زيـادة الـوعي بالنشـاط اإلجرامـي       

كـبري. ومـن دواعـي األسـف      دٍّإىل حـ  سـرِّي الضوء أيضا على نشاط  تلقي بلاملنظَّم فحسب، 
ملســائل املرتبطــة أن الصــحفيني ووســائل اإلعــالم كــثريا مــا ال يكونــون علــى اطــالع كــاف با   

ــإن بعــض           ــذلك، ف ــاق املشــكلة. ونتيجــة ل ــم لنط ــديهم فه ــاجرين أو ال يكــون ل ــهريب امله بت
التغطيــات اإلعالميــة ختلــط بــني هتريــب املهــاجرين وقضــايا أخــرى مثــل االجتــار باألشــخاص،     

  )٤٨(مثَّ فهي تنشر معلومات مغلوطة.  ومن
ريــب املهــاجرين، يف تــوفري وتتمثــل ممارســة جيــدة، عنــد طباعــة أو بــث أخبــار عــن هت    -٥٩

معلومــات تــزوِّد اجلمهــور باملعــارف عــن اإلجــراءات املناســبة الواجــب اختاذهــا. وميكــن القيــام  
بذلك من خـالل تـوفري خـط هـاتفي مباشـر لإلبـالغ عـن النشـاط غـري القـانوين أو مـن خـالل             

ــارير أالَّ       ــهجرة؛ وينبغــي هلــذه التق ــة لل ــوات القانوني تنتــهك حقــوق  تقــدمي املعلومــات عــن القن
 املهاجرين املهرَّبني أو املهرِّبني أو أي طرف آخر يرد ذكره فيها.

                                                          
القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حقوق اآلخرين وحرياهتم، وتكون متماشية مع 

  ذا العهد.احلقوق األخرى املعترف هبا يف ه
إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب )، ٢٠١١مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (  )٤٨(  

  .١٠٥و ١٠٤(املنع)، الصفحتان  ٣، اجلدول املهاجرين


