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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، 

  إصدار التأشريات عند الوصول، واحلمالت اإلعالمية،مثل 
      الوثائق املزوَّرة ات التدريبية عنوالدور

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

      واحلمالت اإلعالمية، والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة
    من األمانةرة مذكِّ    
    إضافة    

      وصى هبااملوارد املرئيسية والدوات األ  - رابعاً  
    كافحة هتريب املهاجرينملجمموعة أدوات 

كافحــة هتريــب  ملجمموعــة أدوات صــمَّم مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة       
مـن أجــل مسـاعدة البلـدان علــى تنفيـذ بروتوكـول مكافحــة هتريـب املهـاجرين عــن         املهـاجرين 

مـة عـرب الوطنيـة.    التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّ   لاملكمِّطريق الرب والبحر واجلو، 
وتتضمَّن جمموعة األدوات توجيهات وممارسات واعدة وتقتـرح مراجـع يف جمـاالت مواضـيعية     

على وجه التحديد منع هتريب املهاجرين، وتنطوي على أبواب تتعلـق   ٩ معيَّنة. وتتناول األداة
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بنــاء  ١٠ ئق ومراقبتــها ومعاجلــة األســباب اجلذريــة. وتتنــاول األداة مبراقبــة احلــدود وأمــن الوثــا 
  :التايل املوقعالقدرات والتدريب من أجل منع هتريب املهاجرين ومكافحته. وهي متاحة على 

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

Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_AR.pdf.   
  دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه    

 
ــه  دليــل التــدريب األساســي علــ  ، ى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القضــائية ملرتكبي

الصادر عن مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هـو دليـل عملـي وأداة تدريبيـة          
ملمارسي العدالة اجلنائية يف شىت أحناء العامل. وقد ُصمِّمت كل منيطة تدريبية مـن منـائط الـدليل    

اً الحتياجــات املنـاطق والبلــدان املختلفــة، وميكــن االســتناد إليهــا يف  بشـكل قابــل لتكييفهــا وفقــ 
  حتسني أو تكملة برامج تدريبية وضعتها معاهد التدريب الوطنية.

مفــاهيم هتريــب املهــاجرين وفئاتــه ومــا يتصــل بــه مــن ســلوك. وهــو متــاح   ١ وتتنــاول النميطــة
  :التايل املوقع  على

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

training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html.    
  رتكبيهالقضائية ملالحقة املدليل التدريب املتعّمق على التحقيق يف هتريب املهاجرين و    

 
، دليــل التــدريب املتعّمــق علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القضــائية ملرتكبيــه   يســتند 

ن أجـل  مـ  دليل التدريب األساسيالصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، إىل 
تعزيز الفهم املشترك للمفاهيم ذات الصلة وتشجيع الدول األطـراف علـى اّتبـاع هنـج تعاضـدي يف      

حيـال التحقيـق يف    اويتـيح الـدليل هنجـاً عمليـ     تصّديها جلرمية هتريب املهاجرين املنظَّمة عرب الوطنية.
لة هتم مجيع بلـدان املنشـأ   ، ويعرض ممارسات فعَّااهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائيجرائم هتريب امل

فهـم هتريـب املهـاجرين     ١ والعبور واملقصد، بصرف النظر عـن نظمهـا القانونيـة. وتتنـاول النميطـة     
جـار باألشـخاص،   لتـهريب املهـاجرين واالتِّ   مقارنـاً  حتلـيالً  ٢ والسلوك املتصل به، وتتضمن النميطة

  :التايل عاملوقكشف هتريب املهاجرين. وهو متاح على  ٣ وتشمل النميطة
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-training-

manual-on-smuggling-of-migrants.html.    
  إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول هتريب املهاجرين    

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

إطــار العمــل منـها دعــم التنفيــذ الفّعـال لربوتوكــول مكافحــة هتريـب املهــاجرين. والغــرض مـن     
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هو مساعدة الدول األطراف والفاعلني غري احلكـوميني علـى اسـتبانة ومعاجلـة الثغـرات       الدويل
  للمعايري الدولية. يهم لتهريب املهاجرين، وفقاًدِّاليت تشوب تص

إىل الصــكوك الدوليــة، والتعهــدات السياســية، واملبــادئ التوجيهيــة   الــدويل إطــار العمــل ويســتند
بــاع هنــج شــامل حيــال منــع ومكافحــة هتريــب       إىل اتِّ لالتوصُّــوأفضــل املمارســات مــن أجــل    

)، والتحقيقعلى أربعة جداول تتناول املالحقة القضائية ( إطار العمل الدويلاملهاجرين. وحيتوي 
  :التايل املوقعواحلماية (واملساعدة)، واملنع، والتعاون (والتنسيق). وهو متاح على 

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.    
  نموذجي ملكافحة هتريب املهاجرينالقانون ال    

 
، الـذي أعـدَّه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهـاجرين ُوضع 

ــواردة يف بروتوكــول        ــذ األحكــام ال ــدول يف تنفي ــن أجــل مســاعدة ال ــة، م باملخــدِّرات واجلرمي
ملسـاعدة علــى مراجعـة وتعــديل   إىل ا القــانون النمـوذجي مكافحـة هتريـب املهــاجرين. ويهـدف    

التشريعات احلالية وكذلك اعتماد تشريعات جديدة، عن طريق تقـدمي أحكـام منوذجيـة بشـأن     
جتــرمي هتريــب املهــاجرين؛ ومحايــة املهــاجرين املهــرَّبني ومســاعدهتم؛ والتعــاون والتنســيق داخــل  

يـــق البحـــر؛ األجهـــزة وفيمـــا بينـــها؛ والتعـــاون يف جمـــال مكافحـــة هتريـــب املهـــاجرين عـــن طر
  :التايل املوقعوالعمليات املتعلقة بإعادة املهاجرين املهرَّبني. وهو متاح على 

https://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdf    
مة عرب الوطنية األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّ    

  والربوتوكوالت امللحقة هبا
 

األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب       اهلدف الرئيسي من 
هــو تقــدمي املســاعدة إىل الــدول الــيت تســعى إىل التصــديق  االوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــ

مـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا       على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّ     
  :التايل املوقعوتنفيذها. وهو متاح على 

www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%2

0version.pdf      

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol_AR.pdf
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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  دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدِّي لتهريب املهاجرين    
 

، الصـادر عـن مكتـب    ي لتـهريب املهـاجرين  دليل تقيـيم تـدابري العدالـة اجلنائيـة املتخـذة للتصـد      
إحـاالت مرجعيـة،    مـع دة رات واجلرميـة، هـو جمموعـة مـن التـدابري املوحَّـ      األمم املتحدة للمخـدِّ 

يرمــي إىل متكــني املســؤولني احلكــوميني يف األجهــزة املعنيــة بــاهلجرة واجلمــارك وإنفــاذ القــانون 
ات وأوسـاط الصـناعات واألفـراد مـن     والوكاالت التابعة لألمم املتحدة وغري ذلـك مـن املنظمـ   

إجراء عمليات تقييم شاملة للـنظم الداخليـة، وحتديـد جمـاالت املسـاعدة التقنيـة، واملسـاعدة يف        
ل املستندة إىل املعايري واألعراف الدوليـة املتعلقـة مبنـع هتريـب املهـاجرين      تصميم عمليات التدخُّ

  وقمعه، واملساعدة يف التدريب على هذه األمور.
على وثائق اهلوية والسـفر، ويتنـاول الفصـل الثـاين عشـر املنـع        الدليلز الفصل العاشر من ويرك

  :التايل املوقعوالتوعية. وهو متاح على 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/UNODC_2012_ 

Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_the_Smuggling_of_ 

Migrants-EN.pdf.    
  الدليل اإللكتروين للسلطات الوطنية املختصة    

 
معلومـات  مـن  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة  ما قُدِّم إىل قاعدة البيانات  تتيح

دولــة أو إقليمــاً تابعــاً، مبــا يف ذلــك   ١٥٠ االتصــال بالســلطات الوطنيــة املختصــة يف أكثــر مــن 
علـى   اوحيتوي الدليل حالي ُتتَّبع يف احلاالت الطارئة. اليت دةدَّاحملجراءات املتعلقة باإلعلومات امل

: سـلطة وطنيـة خمتصـة مرتبـة يف فئـات مواضـيعية       ٦٠٠ معلومات االتصـال اخلاصـة بـأكثر مـن    
ــق البحــر،         ــة، واالجتــار غــري املشــروع عــن طري ــة املتبادل ــوبني، واملســاعدة القانوني تســليم املطل

  :التايل املوقعوهتريب املهاجرين عن طريق البحر. وهو متاح على 
 

https://www.unodc.org/compauth_dct/en/index.html     
  الفساد وهتريب املهاجرين مناقشة:ورقة     

 
ــة املناقشــة هــذه، الــيت أعــدَّ   ها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، إىل   هتــدف ورق

سياسـات واملمارسـني علـى منـع الفسـاد املتَّصـل بتـهريب املهـاجرين ومعاجلتـه.          مساعدة واضـعي ال 
إذ وردت  ،جلميــع املمارســات الناجحــة يف جمــال منــع هتريــب املهــاجرين  وهــي ال تقــدِّم استعراضــاً

منـع  علـى   هـي تركـز بصـورة أكثـر حتديـداً     فمن ذلك،  لمكتب. وبدالًلمنشورات أخرى سابقاً يف 
  سِّر هتريب املهاجرين أو تعطِّل اجلهود الرامية إىل التصدي له.الفساد اليت تي أفعال

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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ــة املتاحــة بشــأن الصــالت القائمــة بــني الفســاد وهتريــب      وتســتعرض ورقــة املناقشــة هــذه األدل
املهاجرين، مبا يف ذلك الكيفية اليت ييسِّر هبا الفساد ذلك التهريب ويقـوِّض اجلهـود الراميـة إىل    

اجرين، يف خمتلـــف أشـــكال الفســـاد املرتبطـــة بتـــهريب املهـــ الســـيطرة عليـــه. وهـــي تســـتعرض
، وتقدِّم أمثلة على حاالت هتريب املهاجرين اليت تنطوي على الفسـاد.  القطاعني العام واخلاص

  :التايل املوقعوهي متاحة على 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption 

_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf.    
  هتريب املهاجرين عن طريق البحر مناقشة:ورقة     

 
هـذه، الـيت أعـدَّها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، إىل           هتدف ورقة املناقشة

اســتعراض اخلــربة املكتســبة مــن جمموعــة مــن جتــارب البلــدان األصــلية وبلــدان العبــور وبلــدان    
  إىل زيادة فهم هذه املسألة والتحدي املتمثل يف التصدي هلا. املقصد سعياً

ة يف تقدمي منظـور عـاملي بشـأن مسـألة هتريـب املهـاجرين       وتتمثل األهداف العامة لورقة املناقش
عن طريق البحر، حيث تفحص اإلطار الذي تعالَج من خاللـه، والتحـديات الرئيسـية املتأصـلة     
فيهــا، ويف تقــدمي توصــيات بتــدابري ملموســة ميكــن اختاذهــا لتعزيــز االســتجابة يف هــذا الصــدد.  

  :التايل املوقعوهي متاحة على 
www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/ 

Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf.    
  هتريب املهاجرين عن طريق اجلو مناقشة:ورقة     

 
ورقة املناقشة هذه، اليت أعـدها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هـي نتيجـة          

ومجع خرباء ممارسـني   ٢٠٠٩ ديسمرب/الجتماع فريق من اخلرباء ُعقد يف فيينا يف كانون األول
  من مجيع أحناء العامل.
اقشة هذه أسلوب عمل هتريب املهاجرين عن طريـق اجلـو بصـفة خاصـة،     وتستكشف ورقة املن

وتتناول خمتلف التحديات اليت ينطوي عليهـا التصـدي هلـذه املسـألة. كمـا تقـدم الورقـة بعـض         
  :التايل املوقعالتوصيات بشأن تعزيز وتنسيق االستجابة هلذه املسألة. وهي متاحة على 

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

Issue_Paper_-_Migrant_Smuggling_by_Air.pdf.    

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Paper_UNODC_2013.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Smuggling_of_Migrants_by_Sea.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_Migrant_Smuggling_by_Air.pdf
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  برنامج تدريب ودليل للمدرِّبني مدخل إىل فحص الوثائق األمنية:    
 

بقـرار   نشر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية برنـامج التـدريب النمـائطي، عمـالً    
، هبدف مساعدة الـدول األطـراف علـى تعزيـز سـالمة وأمـن وثـائق السـفر واهلويـة          ٥/٣ املؤمتر

اسـتعمال وثـائق السـفر أو     وتشجيع التعاون فيما بني الدول األطراف بغيـة وضـع حـد إلسـاءة    
اهلويــة. وقــد ســاهم خــرباء ومنظمــات شــريكة يف إعــداد هــذه األداة. وهتــدف هــذه األداة إىل   

(أ) التوعيـة باسـتخدام وثـائق اهلويـة املـزورة؛ (ب) زيـادة املعرفـة         مساعدة الدول على ما يلي:
ائق اهلويــة جبوانــب الصــنع املشــروع لوثــائق اهلويــة؛ (ج) اســتحداث منــهجيات الســتعراض وثــ 

املـــزورة والتعـــرف عليهـــا؛ (د) اســـتحداث منـــهجيات للتعـــرف علـــى وثـــائق اهلويـــة األصـــلية 
) حتديــد األركــان املعرفيــة للفحــوص اجلنائيــة األساســية  هاملســتخدمة يف عمليــات االحتيــال؛ (

ــامج       ــة يف برن ــاهيم املقدَّم ــة تزييفهــا؛ (و) إدراج املف ــائق وكيفي ــق بصــنع الوث ــائق فيمــا يتعل للوث
  ائطي مرن للتدريب. وهو متاح عند الطلب. انظر:من

www.unodc.org/unodc/en/scientists/publications-crime-prevention.html.    
  ياً جنائياًفحصاً حتليللوثائق االقدرة على فحص  لتعزيزدليل     

 
يســتعمله املوظفــون يف البلــدان املاحنــة والبلــدان املســتفيدة يف جهــودهم   لكــيالــدليل أُعــدَّ هــذا 

نشـر املعلومـات   والفحـص اجلنـائي للوثـائق     علـى  القـدرات وتعزيـز   وتكوينالرامية إىل تصميم 
ويـة  االستخبارية. والقصد منه هـو تقـدمي هنـج كلّـي لعمليـات فحـص الوثـائق يشـمل وثـائق اهل         

والوثائق األمنية واألنواع األخرى من الوثائق اخلاليـة مـن السـمات األمنيـة. ويرمـي الـدليل إىل       
تقدمي املساعدة العملية املتعلقـة بإرسـاء قـدرات الفحـص اجلنـائي للوثـائق أو االرتقـاء هبـا لـدى          

ت التحليـل  (أ) أجهزة اهلجرة ومراقبة احلدود، و(ب) خمتـربا  فئتني من مقدِّمي اخلدمات، ومها:
اجلنائي. وهو يشمل عدة مستويات لتنمية اهلياكل األساسية، تتـراوح بـني القـدرات األساسـية     
والقدرات املتقدمة. وينبغي أال ُيستخدم الدليل على أنه جمـرد قائمـة مرجعيـة باملعـدات واملـواد      
املطلــوب احلصــول عليهــا بــل كــأداة تســاعد علــى تطــوير القــدرات يف جمــال عمليــات فحــص   

وثائق. والدليل يكمِّـل الـدليل الـذي أعـدَّه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة           ال
ــوان " ــربات        بعن ــدات يف خمت ــاملني وتوصــيات بشــأن املع ــدى الع ــا ل ــوب توافره ــارات املطل امله

، وهــو يشــمل مجيــع ختصصــات التحليــل اجلنــائي ويتضــمن معلومــات أكثــر   "التحليــل اجلنــائي
  :التايل املوقعات فحص الوثائق. وهو متاح على عن عملي تفصيالً

https://www.unodc.org/documents/scientific/FDE_Guide_A_ebook.pdf   
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   خمترباتاملهارات املطلوب توافرها لدى العاملني وتوصيات بشأن املعدات يف     
  التحليل اجلنائي

 
يتــألف الــدليل مــن ثالثــة أجــزاء ومــرفقْين وثبــت مرجعــي. وُيقصــد منــه أن ُيســتخدم كقائمــة   
مرجعية توفِّر التوجيه بشأن مهارات املوظفني، واالحتياجات التدريبيـة، واملعـدات وامللحقـات    

مــن جمــاالت أو صــون اخلــدمات يف واحــد أو أكثــر  /أو حتــديث و/املطلوبــة مــن أجــل إنشــاء و 
(اختصاصــات) التحليــل اجلنــائي. والــدليل مصــمَّم حبيــث يســمح للمســتعملني بــالتركيز علــى    

. وهــو فقــط األقســام املقابلــة ذات الصــلةاســتخدام وجمــاالت التحليــل اجلنــائي الــيت خيتاروهنــا، 
  :التايل املوقعمتاح على 

https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/staff-skill-requirements-and-equipment-

recommendations-for-forensic-science-laboratories.html    
    Anne T. Gallagher and Fiona David, The International Law of Migrant Smuggling 

  (القانون الدويل لتهريب املهاجرين)
 

ن. وهـو يشـمل االلتزامـات    ملوضوع هتريـب املهـاجري   قاًومتعمِّ شامالً يتضمن هذا الكتاب حتليالً
القانونيــة الرئيســية للــدول فيمــا يتعلــق بتــهريب املهــاجرين، مبــا يف ذلــك تلــك املتعلقــة بــالتجرمي     

  :التايل املوقعواالعتراض واإلنقاذ يف البحر واحلماية واملنع واالحتجاز واإلعادة. وهو متاح على 
www.cambridge.org/al/academic/subjects/law/human-rights/international-law-migrant-

smuggling. 
  

www.cambridge.org/al/academic/subjects/law/human-rights/international-law-migrantsmuggling

