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*1506147*
 

  بتهريب املهاجرينالفريق العامل املعين 
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠- ١٨فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

  اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظَّمة يف هتريب املهاجرين،
   تصدِّيال ومنها التحقيقات املالية، وتدابري
        اليت تستهدف عائدات اجلرمية

باجلرمية املنظَّمة يف هتريب املهاجرين، ومنها التحقيقات  اجلوانب املتعلقة    
      اليت تستهدف عائدات اجلرمية تصدِّياملالية، وتدابري ال

      رة من األمانةمذكِّ    
    مقدِّمة  - أوالً  

قرَّر مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف        -١
ون "تعزيــز تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة املعنــ ٧/١قــراره 

والربوتوكوالت امللحقة هبا"، أن يكـون الفريـق العامـل املعـين بتـهريب املهـاجرين عنصـراً ثابتـاً         
  من عناصر مؤمتر األطراف، يقدِّم تقاريره وتوصياته إىل املؤمتر.

تـهريب املهـاجرين يف اجتماعـه األول بـأن تنظـر الـدول       وأوصى الفريق العامل املعـين ب   -٢
ــه  ــوفر   ات واجلرميــةخــدِّرطلــب إىل مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   األطــراف يف توجي ــأن ي ب

ي الروابط اليت قد تكون قائمة بني هتريب املهاجرين والفسـاد  املساعدة التقنية فيما يتعلق بتحرِّ
  )١(ة املنظَّمة عرب الوطنية.جلرميوغسل األموال وغري ذلك من أشكال ا

__________________ 
  * CTOC/COP/WG.7/2015/1. 

  )١( CTOC/COP/WG.7/2012/6. 
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كما أفاد الفريق العامل بأنه ينبغـي للـدول األطـراف، عنـد التحقيـق يف جـرائم هتريـب          -٣
املهاجرين ومالحقة مرتكبيها، أن تكفل، عند االقتضاء، إجراء حتقيقـات ماليـة بشـكل متـزامن     

  )٢(.ه اجلرمية وجتميدها ومصادرهتامن أجل تتبُّع العائدات املكتسبة من هذ
ا رئيسـي  وحدَّد الفريق العامل املعـين بتـهريب املهـاجرين، يف اجتماعـه الثـاين، موضـوعاً        -٤

اجلوانـب املتعلقـة باجلرميـة املنظَّمـة يف هتريـب       ُيعرض على نظره خـالل اجتماعاتـه املقبلـة، وهـو    
  )٣(ة.اليت تستهدف عائدات اجلرمي ياملهاجرين، ومنها التحقيقات املالية، وتدابري التصدِّ

، ٢٠١٤/٢٣ع اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي الــدول األعضــاء، يف قــراره      وشــجَّ  -٥
املعنون "تعزيز التعاون الدويل على التصدِّي لتهريب املهاجرين"، على التـرويج جلمـع البيانـات    
وإجراء البحوث على حنو يعوَّل عليـه علـى الصـعيد الـوطين، وعنـد االقتضـاء، علـى الصـعيدين         

ــة      اإلقليمــي و ــهريب ودور اجلرمي ــك شــبكات الت ــا يف ذل ــاجرين، مب ــدويل، بشــأن هتريــب امله ال
املنظَّمة يف هذا التهريب يف بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد، وبشـأن الصـالت احملتملـة الـيت قـد          

  تربط هتريب املهاجرين بأنشطة إجرامية أخرى.
ن تكفل، عند التحقيـق يف  الدول األعضاء على أ ع اجمللس أيضاًويف القرار نفسه، شجَّ  -٦

ا، العمل على إجـراء حتقيقـات ماليـة متزامنـة     جرائم هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائي
بغية َتَتبُّع العائدات املكتسبة من خـالل تلـك اجلـرائم وجتميـدها ومصـادرهتا، وأن تعتـرب هتريـب        

وتوكــول مكافحــة هتريــب املهــاجرين جرميــة أصــلية مــن جــرائم غســل األمــوال، فيمــا يتعلــق برب
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة   

  عرب الوطنية.
ت األمانة ورقة املعلومات األساسية هذه لتساعد الفريـق العامـل يف مـا جيريـه     وقد أعدَّ  -٧

  من مناقشات يف اجتماعه الثالث.
    

    ل للنقاشمسائ  - ثانياً  
  أساساً ملداوالته: املسائل التالية يتخذ لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن  -٨

ــات اإلجراميــة املنظَّمــة الســائدة يف هتريــب          (أ)   ــا هــي أنــواع وهياكــل اجلماع م
  املهاجرين، وما هي أساليب عملها؟

__________________ 
 املرجع نفسه. )٢(  

  )٣( CTOC/COP/WG.7/2012/5. 
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ات يف التحقيق واملقاضاة فيمـا يتعلـق باجلماعـ    اجليِّدةما هي بعض املمارسات   (ب)  
  اإلجرامية املنظَّمة الضالعة يف هتريب املهاجرين؟

يف مجــع األدلــة بشــأن عنصــر املنفعــة   اجليِّــدةواملمارســات  تحــدِّياتمــا هــي ال  (ج)  
  املالية أو املنافع املادية األخرى يف التحقيق واملقاضاة يف قضايا هتريب املهاجرين؟

إحبـاط أعمـال اجلماعــات    يف اجليِّـدة مـا الـذي ميكـن اعتبـاره مـن املمارسـات         (د)  
  اإلجرامية املنظَّمة الضالعة يف هتريب املهاجرين فيما يتعلق بالتعاون عرب احلدود؟

اليــة يف األكثــر فع واإلشــراف مــا هــي اهلياكــل األساســية املاليــة ونظــم الرقابــة   ) (ه  
  مكافحة غسل العائدات املتأتية من اجلرمية يف سياق هتريب املهاجرين؟

عرب احلـدود يف قضـايا    تصدِّييف تنفيذ التحقيقات وتدابري ال حدِّياتتما هي ال  (و)  
  هتريب املهاجرين، وال سيما تلك اليت تستهدف عائدات اجلرمية؟

    
      حملة عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها  - ثالثاً  
    مة عرب وطنيةب املهاجرين باعتباره جرمية منظهتري  - ألف  

    ب املهاجرينجترمي هتري  - ١  
ــاً     إنَّ  -٩ ــرتبط ارتباط ــد ت ــة العه ــاهرة قدمي ــاً اهلجــرة ظ ــد    وثيق ــانية. بي أنَّ باحلضــارة اإلنس

االستغالل اإلجرامي للهجرة وجين أرباح غري مشروعة من تيسري اهلجـرة غـري القانونيـة ميـثِّالن     
بشـكل غـري قـانوين    تـدبري دخـول املهـاجرين أو إقامتـهم     أنَّ بـ  ا. وقد اعُترفنسبي جديداً تطوراً

مــن أجــل احلصــول، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، علــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى  
  من أشكال اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. بوصفه شكالً

ويتناول بروتوكول هتريب املهاجرين املشكلة املتنامية املتمثلة يف اجلماعـات اإلجراميـة     -١٠
خلطـر شـديد يف    املهـاجرين  اجرين مقابـل أربـاح جينيهـا اجلنـاة وبتعـريض     املنظَّمة اليت هترِّب امله

 ٢للمـادة   وفقـا  كثري من األحيان. ويكمن الغرض من بروتوكول مكافحة هتريـب املهـاجرين،  
منه، يف منع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين، وكـذلك تعزيـز التعـاون بـني الـدول األطـراف، مـع           

  محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني.
بأهنــا  مـن بروتوكـول هتريــب املهـاجرين    ٣عـرَّف جرميـة هتريــب املهـاجرين يف املــادة    وُت  -١١

تدبري الدخول غري املشروع لشخص ما إىل دولـة طـرف لـيس ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو        
من املقيمني الدائمني فيها، وذلـك مـن أجـل احلصـول، بصـورة مباشـرة أو غـري مباشـرة، علـى          

ية أخرى. وينطبق بروتوكول هتريب املهـاجرين حيـث تكـون اجلـرائم     منفعة مالية أو منفعة ماد
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ويف حالــة هتريــب    )٤(ة إجراميــة منظَّمــة ضــالعة فيهــا.   ذات طــابع عــرب وطــين وتكــون مجاعــ    
يكون هناك مهـاجرون أو   املهاجرين، من دون توافر عنصر من عناصر احلركة عرب احلدود، ال

ــه ينبغــي، عمــال باملــادة    ــة اجلرميــة املنظَّمــة، مــن  ٣٤هتريــب. غــري أن الــنص علــى هتريــب   اتفاقي
املهاجرين يف القانون احمللي بصرف النظر عن ضلوع مجاعة إجرامية منظَّمة فيه. وينبغـي النظـر   

حمليـة   تـدابري  اختـاذ  جيـوز  حـدا أدىن، حبيـث   إىل متطلبات بروتوكول هتريب املهاجرين باعتبارها
  وكول.وشدة مما هو مطلوب مبوجب الربوت صرامة أكثر

    
    أنواع الضلوع يف اجلرمية املنظَّمة  - ٢  

 علــى الــرغم مــن تزايــد االهتمــام بتــهريب املهــاجرين يف الســنوات األخــرية، مــا تــزال     -١٢
املعلومات املوثوقة قليلة عن ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف هذا التهريب وهيكل تلـك  

العة فيها وأسلوب عملها. وتتبـاين شـبكات   اجلماعات وحجمها وتنقُّلها واجلهات الفاعلة الض
هتريــب املهــاجرين مــن حيــث هياكلــها إذ تتــراوح بــني هياكــل صــغرية وشــبكات عــرب وطنيــة     

التــهريب  حســب دروب كــبرية. وميكــن أن تكــون هياكــل الشــبكات منظَّمــة بطرائــق خمتلفــة  
لع هبـا داخـل الشـبكة،    املهاجرين واملهرِّبني. وتشمل املهام اليت ُيضط والبلدان املعنية وجنسيات

املسـؤولية عـن التجنيـد والنقـل وتزويـر الوثـائق أو احلصـول علـى          على سبيل املثـال ال احلصـر،  
الوثائق الضرورية، والرشو والتوجيه أو عبور احلدود بصـورة غـري مشـروعة، وحتصـيل الـديون      

هـذه املهـام    األفـراد املسـؤولني عـن    وغسل األموال. وميكن أن ختتلف األمسـاء الـيت ُتطلـق علـى    
ــاء   بـــاختالف املنـــاطق (مثـــل الوســـطاء والسماســـرة  واملقـــّدمني واملنسِّـــقني املـــرحليني والرؤسـ

  والوكالء، إخل)، وهم يتعاونون بعضهم مع بعض إذا كان ذلك يصب يف مصلحتهم املالية.
باملافيـا  ا شـبيهة  وعلى الرغم من وجود بعض األدلـة علـى تـورط هياكـل منظَّمـة هرميـ        -١٣
هتريـب املهـاجرين تقـوم بـه عـادة شـبكات مـن اجملـرمني غـري          أنَّ أفيَد بـ  )٥(،ريب املهاجرينيف هت

__________________ 
ا مجاعة ذات هيكل من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة بأهن ٢ُتعرَّف اجلماعة اإلجرامية املنظمة عرب الوطنية يف املادة   )٤(  

تنظيمي، مؤلَّفة من ثالثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة هبدف ارتكاب 
واحدة أو أكثر من اجلرائم اخلطرية أو األفعال اجملرَّمة وفقا هلذه االتفاقية، من أجل احلصول، بشكل مباشر أو 

من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة على أن اجلرم  ٣ة أخرى. وتنص املادة غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادي
يكون ذا طابع عرب وطين إذا ارُتكب يف أكثر من دولة واحدة؛ أو ارُتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب 

كبري من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلشراف عليه يف دولة أخرى؛ أو ارُتكب يف دولة واحدة، 
ن ضلعت يف ارتكابه مجاعة إجرامية منظَّمة متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من دولة واحدة؛ أو ارُتكب يف ولك

 دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة يف دولة أخرى.

  )٥(  UNODC Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment 

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf, p. 28. 

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf, p. 28
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ــاً مترابطــة ترابطــاً  ــزل عــن      حمكم ــة مبع ــات اإلجرامي ــهم دوره يف العملي ــؤدي كــل من ، حيــث ي
اآلخرين، وهم يتمثلون يف أخصائيني يف تزوير الوثـائق أو تـوفري وثـائق السـفر، وأخصـائيني يف      

الـيت ليسـت    لسفر املزورة، وأخصائيني يف نقل األشـخاص عـرب النقـاط احلدوديـة    تسليم وثائق ا
اسـدين. وميكـن   ف يني يف إقامة ما يلزم مـن عالقـات مـع مـوظفني    وأخصائ، حراسة كافية عليها

يسـتخدمون معرفتـهم حبيـاة املهـاجرين والشـبكات احملليـة يف        أن يشمل األخصائيون مهـاجرين 
. ويشـــكِّل مجيـــع هـــؤالء هجـــرهتم هـــم أنفســـهم ة نفقـــاتلتغطيـــ مراحـــل معينـــة مـــن اهلجـــرة

طــاف إىل لكنــها ميكــن أن تتحــول يف هنايــة امل  حمكمــاً األخصــائيني شــبكة غــري مترابطــة ترابطــاً 
إىل املزيـد   وقد تـؤدي زيـادة الكفـاءة يف إنفـاذ القـوانني واالعتـراض       )٦(منظمة إجرامية ناجحة.

  من التخصص لدى الشبكات املذكورة.
إىل  يف الكسب وسـبل زيادتـه   العامل الرئيسي الذي حيدِّد هيكل تلك الشبكات ويتمثل  -١٤

التهريب بالعالقات التجارية، ومـن   احلد األقصى. وميكن مقارنة االتصاالت بني جمرمي شبكات
املمكن أن يضطلع جمرم واحد بوظيفته ضمن عدة شبكات إجرامية. وقد تكون تلك الشـبكات  

إجراميـة   أنشـطة  نشطة اجلرمية املنظَّمة، مثل غسل األموال املتأتية منضالعة يف أنواع أخرى من أ
باألشــخاص  االجتــار وإضــافة إىل ذلــك فــإنَّ )٧(ات.خــدِّربامل االجتــارباألســلحة الناريــة و االجتــارو

باألشـخاص واملسـارات    االجتارتتطابق دروب  وهتريب املهاجرين مترابطان. ويف بعض األحيان،
هــاجرين عــن طريــق الــرب أو البحــر أو اجلــو، مبشــاركة اجلماعــات اإلجراميــة  الرئيســية لتــهريب امل

املنظَّمة نفسها. ويف بعض احلاالت، ُيجري املتَّجرون اتصاالت مـع أفـراد أسـرة املهـاجر املهـرَّب      
هلـم. ومـن مثَّ، يقـع     إلرغـام الضـحية علـى البقـاء خاضـعاً      إليهم هتديدات يف بلد املنشأ ويوجِّهون

  )٨(ة لالستغالل على امتداد درب التهريب أو يف بلد املقصد.املهاجر ضحي
مســاعدة املهــرِّب عنــدما يقتنعــون بعــدم إمكانيــة اجتيــازهم  ويلــتمس املهــاجرون عمومــاً  -١٥

احلـدود بنجــاح دون احلصـول علــى مسـاعدة. وقــد يكـون لتشــديد سياسـات مراقبــة احلــدود أو      
إهنــا قــد تــؤدي إىل زيــادة أربــاح شــبكات   اهلجــرة يف بلــدان املقصــد عواقــب غــري مقصــودة، إذ   

. انتهازيـة أخـرى   أخـرى أو جهـات   إجراميـة  مجاعـات  التهريب، مما من شأنه أن جيتـذب اهتمـام  
ِحرفية وختصُّصـا وتقـيم اتصـاالت أوثـق مـع شـبكات        ومن مثَّ، قد تصبح شبكات التهريب أكثر

__________________ 
  )٦(  UNODC “Issue Paper on organized crime involvement in trafficking in persons and smuggling of 

migrants” www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_ 06052010_1.pdf, p. 7. 
  )٧(  Security Council Report June 2015 Monthly Forecast Libya www.securitycouncilreport.org/monthly-

forecast/2015-06/libya_19.php. 
  )٨(  UNODC Global Report on Trafficking in Persons 2014  

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf, p.45. 

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP_2014_full_report.pdf, p.45
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املخـاطر، ممـا يعـرِّض    إجرامية أخرى. ويف الوقت نفسـه، قـد ترغـب أيضـا يف خـوض املزيـد مـن        
حياة املهاجرين أو سالمتهم للخطر. وال تقوم الشبكات الراسخة واملعروفـة لـدى اجملتمـع احمللـي     

بل تعتمد على شهادات املهاجرين الناجحني اليت تدفع الراغبني يف اهلجرة إىل ، بتجنيد املهاجرين
ون أنفســهم جمــرمني بــل مقــدِّمي  وهنــاك بعــض املهــرِّبني ممــن ال يعتــرب  )٩(أبواهبــا. املبــادرة بطــرق

  )١٠(خدمات ألهنم يساعدون املهاجرين على ممارسة حقهم األساسي يف السفر.
زيادة املعرفة بالسياق اإلجرامي الذي يقع ضمنه هتريـب املهـاجرين،    وهناك حاجة إىل  -١٦

علـى   ال ما يركز علـى املهـاجرين أنفسـهم    التحقيق يف حاالت هتريب املهاجرين غالباًأنَّ ذلك 
مـا تكـون حمدوديـة     املهرِّبني، أي اجملرمني الذين أتاحوا الدخول غري القانوين أو يسَّروه. وكثرياً

املوارد والوقـت وراء عـدم قـدرة أجهـزة إنفـاذ القـانون علـى اسـتيفاء متابعـة حـاالت التـهريب            
ي حقها. ونتيجة لذلك، يتواصل عمل شبكات التـهريب دون رادع. فعلـى سـبيل املثـال، ينبغـ     

عــدم االكتفــاء  الشــبكات الــيت تقــف وراء عمليــات التــهريب،  للســلطات، مــن أجــل كشــف 
، وإمنـا  بالكشف عن استخدام الوثـائق املـزورة أو املسـروقة أو املفقـودة، كمـا هـو احلـال غالبـاً        

التعمق يف البحث من خالل التحقيق يف كيفية احلصول على هذه الوثـائق، ومـا إذا مت اإلبـالغ    
  سرقتها، والسلطة اليت أصدرهتا أو املوظف الذي أصدرها. عن فقداهنا أو

    
      اليت تستهدف عائدات هتريب املهاجرين تصدِّيالتحقيقات املالية وتدابري ال  - باء  

    عنصر املنفعة املالية أو املنافع املادية األخرى من تعريف هتريب املهاجرين  - ١  
بغـرض   بروتوكـول هتريـب املهـاجرين،   مـن   ٣للمـادة   ُيرتكب هتريب املهاجرين، وفقاً  -١٧

نيل منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. وال تقتصر تلك املنفعة املالية أو املنفعـة املاديـة األخـرى    
نوع من التحفيز أو الـدفع أو الرشـوة أو املكافـأة     على الربح النقدي، فهي قد تشمل أيضا أيَّ
مات اجلنسية أو غريها من اخلدمات، سواء كانـت  أو امليزة أو االمتياز أو اخلدمة، مبا فيها اخلد
ــارة أخــرى، فــإنَّ   ــة. وبعب ــة أم غــري مالي ــوارد يف الربوتوكــول  تعريــف هتريــب امل مالي هــاجرين ال

علـى مـن يـدبِّرون الـدخول غـري       على الذين يهرِّبـون آخـرين بغـرض الكسـب، ال     ينطبق إالَّ ال

__________________ 
  )٩( UNODC “Recent trends of human trafficking and migrant smuggling to and from Pakistan” 

www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26_Research_Report_HTMS_COPAK_HTMSS_Designed_f

or_printing.pdf, p. 2. 
)١٠(  UNODC “The role of organized crime in the smuggling of migrants from Western Africa to the 

European Union” www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/Report_SOM_West_Africa_EU.pdf, p.55. 
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مثـل األفـراد الـذين يهرِّبـون أفـراد       املشروع ألنفسهم أو آلخرين ألسباب أخرى غري الكسب،
  )١١(نقل الالجئني أو طاليب اللجوء.أسرة ما أو املنظمات اخلريية اليت تساعد يف 

    
    عائدات هتريب املهاجرين  - ٢  

جتـرمي غسـل عائـدات اجلرميـة. كمـا ُتلـزِم        مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة     ٦تقتضي املـادة    -١٨
تدابري ملكافحة غسـل األمـوال، مثـل إنشـاء نظـم       راف باعتمادمن االتفاقية الدول األط ٧املادة 

داخليــة شــاملة للرقابــة واإلشــراف علــى املصــارف واملؤسســات املاليــة غــري املصــرفية واهليئــات   
ع الدول على إنشاء وحدات لالسـتخبارات  بشدة لغسل األموال. وهي تشّج األخرى املعرَّضة

قــد والصــكوك املالئمــة القابلــة للتــداول عــرب   املاليــة وتنفيــذ تــدابري لكشــف ورصــد حركــة الن  
حدودها. كما توصي بتطوير وتعزيز التعـاون العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والثنـائي بـني       
األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهـزة الرقابـة املاليـة. وُتلـَزم الـدول األطـراف أيضـا        

  )١٢(صلية لغسل األموال.اجلرائم األبأن تدرج هتريب املهاجرين يف عداد 
 ما تكون املنفعـة املاليـة أو املنفعـة املاديـة األخـرى ملهـرِّيب املهـاجرين عبـارة عـن          وكثرياً  -١٩

منظمـة   الرسـوم علـى مـدى تطـوُّر     رسوم يتلقوهنا لقـاء خـدمات التـهريب. وتعتمـد قيمـة تلـك      
ــهريب ــة، و  ، الت ــة املقدَّم ــوع اخلدم ــى مســتوى الســالمة وضــمان النجــاح يف    ون ــن  عل ــثري م  ك

دفع رسوم أكرب علـى وثـائق مـزوَّرة أفضـل      األحيان. فعلى سبيل املثال، حيصل املهاجرون لقاء
جودة وفرص للسفر يف ظروف أفضـل. وقـد ال حيصـل املهـاجرون علـى وثـائق أو ُيخبَّـأون يف        

  مركبات يف حال دفع رسوم أقل.
وىل ذلـك أفـراد أسـرهم أو    رسـوم التـهريب أو قـد يتـ     وقد يتوىل املهاجرون أنفسهم دفع  -٢٠

 خضـعت  وقـد حـدث أن   االشتراك يف دفع أموال لدعم املهاجرين. أصدقاؤهم الذين قد يقرِّرون
سر لضغوط من أجل دفع مبالغ أكرب من خالل احتجاز املهاجرين كرهائن. وتشـمل األشـكال   أُ

رحلـة، والـدفع عنـد    طوال مراحـل ال  والدفع، ماًقدَّالرئيسية لدفع رسوم التهريب ما يلي: الدفع ُم
الوصــول، أو مــزيج مــن كــل هــذه األشــكال. وهنــاك حــاالت يصــبح فيهــا املهــاجرون مــدينني     

  باألشخاص. االجتارمن تعرُّض املهاجرين ملخاطر االستغالل والوقوع ضحية  يزيد للمهرِّبني، مما
__________________ 

، ذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبااألدلة التشريعية لتنفي  )١١(
 _www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guidesعلى الرابط التايل: 

Full%20version.pdf ٣٤١، الصفحة. 
 Money Laundering Risks arising from" جراءات املالية املعنونلتقرير فرقة العمل املعنية باإل وفقاً  )١٢(

Trafficking in Human Beings and Smugglingof Migrantsت املشبوهة "، ُيعترب عدد البالغات عن املعامال
 ا مقارنة باجلرائم األصلية اخلطرية األخرى (املرجع نفسه).نسبي املتصلة بتهريب املهاجرين منخفضاً
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هريب، ومثة أنواع عديدة من املعامالت املاليـة الـيت ميكـن أن ُتسـتخدم يف عمليـات التـ        -٢١
 مبـا يف ذلــك املبـالغ النقديــة أو االئتمـان والتحــويالت اإللكترونيـة والــنظم املاليـة غــري النظاميــة.     
وتتضمن البحوث اليت أجراها املكتب عن التدفقات املالية تصـنيفا آلليـات حتويـل األمـوال مـن      

" أجــل هتريــب املهــاجرين الــيت كُشــف عنــها، مثــل "التحويــل الفــوري بــني املبــالغ النقديــة            
 و"التحويــل بــني احلســابات واملبــالغ النقديــة"، و"التحويــل بــني احلســابات"، و"النقــل املــادي"،  

 )١٤(ل املعنيـة بـاالجراءات املاليـة   واستنادا إىل تقرير فرقة العم )١٣(و"معامالت اهلواتف احملمولة".
دالــة أفيــَد بأنــه، يف حــني يــتم التكيــف باســتمرار يف أســاليب هتريــب املهــاجرين مــع تــدابري الع   

  التحويالت النقدية ما زالت السمة الغالبة عليها. اجلنائية وتوافر التكنولوجيات اجلديدة، فإنَّ
أفيـَد بأنـه يضـطلع بـدور كـبري يف حتويـل األمـوال مـن أجـل           وميثِّل نظام احلوالة، الـذي   -٢٢

الزيـادة الـيت    النظامية املتنامية األمهيـة. وعقـب   عمليات هتريب املهاجرين، أحد النظم املالية غري
طرأت على اهلجرة ملسـافات طويلـة وإدخـال حتسـينات جذريـة علـى تكنولوجيـا االتصـاالت،         

  )١٥(استعادت شبكات احلوالة رواجها.
    

    الفساد وهتريب املهاجرين  - ٣  
مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة بتجــرمي الفســاد واختــاذ املزيــد مــن     ٩و ٨تقضــي املادتــان   -٢٣

الـة أخـرى لتعزيـز    مبا يف ذلـك اعتمـاد تـدابري تشـريعية أو إداريـة أو تـدابري فعَّ      التدابري ملكافحته، 
  نزاهة املوظفني العموميني ومنع فسادهم وكشفه واملعاقبة عليه.

__________________ 
)١٣(  UNODC Comparative Research on Financial Flows within Asia and Europe 

www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html. 
)١٤(  Financial Action Task Force (FATF) Report on Money Laundering Risks arising from Trafficking in 

Human Beings and Smuggling of Migrants www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trafficking 

%20in%20Human%20Beings%20and%20Smuggling%20of%20Migrants.pdf, p. 39. 

من املال إىل املدفوع له يف  احلوالة عملية بسيطة إىل حد كبري وتستند إىل الثقة حيث يريد الدافع أن حيوِّل مبلغاً  )١٥(
بلد آخر. وهو يسلِّم املال لسمسار حواالت يف املدينة اليت يقطن فيها. فُيعِلم هذا السمسار مسسار حواالت يف 

ه بضرورة دفع املبلغ املعيَّن لذلك املدفوع له. ويتم تقاضي عمولة لقاء اخلدمات. وُيسدَّد الدين مدينة املدفوع ل
الذي يدين به مسسار احلواالت يف بلد الدافع إىل مسسار احلواالت يف بلد املدفوع له يف وقت الحق. وتتم عملية 

اليته من حيث ألمهية املتزايدة لنظام احلوالة إىل فعَّا البلد احمليل. وتعود أسباب االدفع بدون أن يغادر املال مادي
التكلفة وسالمته وكفاءته ومرونته وحفاظه على سرية هوية املتعاملني وطابعه غري البريوقراطي. ويقوم نظام 
احلوالة على الثقة بوصفها مبدأه األساسي. وجيعل ذلك من الصعب على سلطات إنفاذ القانون أن تتعقَّب 

بلدان منشأ املهاجرين املهرَّبني أو عبورهم حيث قد يكون القطاع املايل الرمسي غري متطور أو األموال يف 
 UNODC Comparative Research on Financial Flows within Asia and Europe.عاطالً

www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html. 

www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html
www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-flow/story.html
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خمتلفـة، ويـرتبط هـذان     وعلى غرار هتريـب املهـاجرين، ميكـن للفسـاد أن يتخـذ أشـكاالً        -٢٤
بط. وقـد حيـدث الفسـاد، فيمـا يتعلـق بتـهريب       اجلرائم أحدمها باآلخر مبختلف الـروا  النوعان من

ا. وقـد  ا أو فرديـ أو مؤسسـي  املهاجرين، يف بلدان املنشأ أو العبور أو املقصد. وقـد يكـون ممنـهجاً   
يف مراحل خمتلفة من عمليـة التـهريب، مبـا يف ذلـك مراحـل التجنيـد أو النقـل أو الـدخول          حيدث

وثــائق الســفر  غــري القانونيــة. ويســهِّل الفســاد تزويــرغــري املشــروع أو اإليــواء أو لتيســري اإلقامــة 
واهلوية أو استخدام وثائق السفر واهلوية املزورة. بل إنه حيدث أيضا بعد القبض على املهرِّبني أو 
املهاجرين غري الشرعيني لتيسري اإلفراج عنهم بطريقة غري مشروعة أو ابتزاز املزيد مـن املـال مـن    

ُيلجـأ إىل الفسـاد لـدعم خمططـات التبّنـي أو       قارهبم. ويف حـاالت أخـرى،  املهاجرين املهرَّبني أو أ
  الزواج أو التوظيف االحتيالية وغريها من خمتلف أشكال االحتيال املرتبط بتهريب املهاجرين.

فيـه   والكشـف عنـه والتحقيـق    الفساد عقبة رئيسية أمام منع هتريب املهـاجرين أنَّ كما   -٢٥
وميكن التحايل علـى أنشـطة إنفـاذ القـانون ومحايـة احلـدود ومراقبـة         بشأنه. القضائية واملالحقة
للمــوظفني الفاســدين،  إحباطهــا بــالتواطؤ مــع مــوظفني عمــوميني فاســدين. وميكــن  اهلجــرة أو

 سواء أكانوا من مـوظفي احلـدود أم اهلجـرة، أم مـن أفـراد الشـرطة، أم اجلنـود، أم العـاملني يف        
هتريــب املهــاجرين أو علــى األقــل والقنصــليات، تيســري  هيئــات املــوانئ، أم مــوظفي الســفارات

  الطرف عنه مقابل رشوة أو حصة من العائدات اإلجرامية املتحصَّل عليها. غض
وتتيح األرباح اليت جتنيها شبكات التهريب ارتكاب أعمال الفساد علـى نطـاق واسـع      -٢٦

ــن أشــكال الفســاد، مــ        ــا م ــاح يف الرشــوة وغريه ــث ميكــن اســتخدام األرب ن أجــل تيســري  حي
  العمليات املقبلة.

على مكافحة هتريـب املهـاجرين.    الكما يشكِّل الفساد عقبة أمام التعاون الدويل الفعَّ  -٢٧
 السـتمرار التعـاون   ال غـىن عنـها   الثقـة املتبادلـة، وهـي عالقـة     عالقة قائمة علـى  فهو يقوِّض أيَّ

لتحقيقات اجلنائية أم تبـادل املعلومـات   عرب احلدود، سواء يف إدارة احلدود أم مراقبة اهلجرة أم ا
  االستخبارية.

اليت قد تتيح إمكانية تقليل خطـر الفسـاد إىل    اجليِّدةوميكن حتديد عدد من املمارسات   -٢٨
ال لتــهريب املهــاجرين تنفيــذ تــدابري مؤسســية حمــدَّدة ملنــع   الفعَّــ تصــدِّيحــد كــبري. ويتطلــب ال

 الســلك القنصــليواقبــة اهلجــرة ومحايــة احلــدود ة مبرمعنيــ الفســاد ومكافحتــه داخــل كــل هيئــة 
والتحقيق يف قضايا هتريب املهاجرين ومالحقـة اجلنـاة ومقاضـاهتم. ويشـمل ذلـك اختـاذ تـدابري        
التجــرمي الكافيــة ملكافحــة هتريــب املهــاجرين والفســاد. وعــالوة علــى ذلــك، مــن املهــم أن يــتم  

أجهـزة   الـيت ال تواجههـا خمتلـف   مطردة حتديد املخـاطر ومـواطن الضـعف أمـام الفسـاد       بصورة
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القانون ومراقبة اهلجرة ومحاية احلدود فحسـب، بـل أيضـا األطـراف الفاعلـة الرئيسـية يف        إنفاذ
  القطاع اخلاص، ووضع استراتيجيات فّعالة وشاملة للحد من املخاطر.

    
    أساليب التحقيقات املالية  - ٤  

ا مـن ِقبـل   التحقيقـات املاليـة اعتياديـ   ينبغي، لدى التحقيق يف هتريب املهاجرين، إجـراء    -٢٩
أفرقــة متعــددة التخصصــات مــن مهنــيني مــدرَّبني ومتخصصــني، بالتنســيق الوثيــق مــع وحــدات 

بالتحقيقـات وتعقُّـب    دماًاملضـي قُـ   الـة يف االستخبارات املالية. وال تكـون التحقيقـات املاليـة فعَّ   
أيضـا يف مسـاعدة احملقِّقـني علـى     بـل تفيـد    املوجودات املتأتيـة مـن هتريـب املهـاجرين فحسـب،     

  الكشف عن الشبكات املعنية.
وتشمل التحقيقات املالية ذات الصلة بتـهريب املهـاجرين مجـع وترتيـب وحتليـل مجيـع         -٣٠

املعلومات والسجالت املتاحة للمساعدة على مالحقة املهرِّبني وحرماهنم من عائدات اجلرميـة.  
التحقيقـات املاليـة تتطلـب هـي      جرميـة عـرب وطنيـة، فـإنَّ     هتريـب املهـاجرين هـو بطبيعتـه    أنَّ ومبا 
ألغـراض منـها تعقُّـب عائـدات اجلرميـة يف البلـدان الـيت عـادة مـا يعـاد فيهـا             ا،دوليـ  تعاوناً أيضاً

  استثمار العائدات وغسلها.
ويشبه العديد من األساليب املسـتخدمة يف إجـراء التحقيقـات املاليـة يف سـياق هتريـب         -٣١

اجلـــرائم اجلنائيـــة األخـــرى. وتشـــمل تلـــك  يف التحقيـــق يف األســـاليب املســـتخدمة املهـــاجرين
بـاإليرادات   األساليب، على سبيل املثال، املراقبة املادية وعمليات التفتيش ومقارنـة املوجـودات  

مي اخلــدمات، مبــا يف ذلــك خــدمات اهلــاتف احملمــول أو املعلومــات املســتمدة مــن خمتلــف مقــدِّ
األسفار والنـاقلني التجـاريني. وينبغـي للمحقِّقـني أن ينظـروا يف الكيفيـة        واإلنترنت، ووكاالت

ى، بصــورة املهــرِّب تلقَّــأنَّ الــيت ميكــن هبــا للســجالت املاليــة أن تثبــت، بطريقــة مســموح هبــا،   
مباشرة أو غري مباشرة، منفعة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى. وقـد تشـمل املعلومـات املتحصَّـل         

هويــة  الكشــف عــن اإليــرادات ومصــادرها، والكشــف عــن  انــات املاليــةعليهــا مــن خــالل البي
  والدروب. املشتبه فيهم وأماكن وجودهم، وعن حجوزات السفر

ركن الكسب املايل أو املنفعـة   التحقيقات املالية ضرورية إلثبات إنَّف ،وخالصة القول  -٣٢
بكات مـــن هتريـــب األساســـي للشـــ اهلـــدف املاديـــة يف جرميـــة هتريـــب املهـــاجرين. وحيـــث إنَّ

العائــدات اإلجراميــة  ماليــة أو حجــز فــرض عقوبــات املهــاجرين هــو الكســب وتعظيمــه، فــإنَّ 
ومصــادرهتا يف هنايــة املطــاف قــد يــؤدي إىل ردع املهــرِّبني أو احلــد مــن قــدرهتم علــى مواصــلة    

  .التهريبية أنشطتهم
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    واملراجع املوصى هبا األدوات الرئيسية  - رابعاً  
    ملكافحة هتريب املهاجرينجمموعة أدوات     

، الصــادرة عــن أدوات ملكافحــة هتريــب املهــاجرين  جمموعــةت جمموعــة األدوات املســماة أُعــد
ــذ          ــى تنفي ــدول عل ــن أجــل مســاعدة ال ــة، م ــين باملخــدِّرات واجلرمي ــم املتحــدة املع ــب األم مكت

ة األمـم  بروتوكول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـ          
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية. وتتضمَّن جمموعـة األدوات توجيهـات وممارسـات    

بشـأن إنفـاذ القـانون واملالحقـة      ٧واعدة وتقترح مراجع يف جمـاالت مواضـيعية معيَّنـة. فـاألداة     
بـالتحقيق يف   تعلقـة القضائية تقدِّم ملمارسي العدالة اجلنائية حملة عامة أساسـية عـن االعتبـارات امل   

ف وتعــرِّ جــرائم هتريــب املهــاجرين ومــا يتعلــق هبــا مــن جــرائم واملالحقــة القضــائية ملرتكبيهــا.   
ــان  ــة وحجــز   ٨-٧و ٧-٧األدات ــدات اجلرميــة.     بالتحقيقــات املالي املوجــودات ومصــادرة عائ
  متاحة على العنوان التايل: واجملموعة

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica//global_report_on_trafficki

ng_in_persons/TIP_Toolkit_Arabic.pdf. 

    
    ريب املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيهدليل التدريب األساسي على التحقيق يف هت    

ــه      ، دليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القضــائية ملرتكبي
الصادر عن مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هـو دليـل عملـي وأداة تدريبيـة          

وقد أُعـدت كـل منيطـة تدريبيـة مـن منـائط الـدليل        ملمارسي العدالة اجلنائية يف شىت أحناء العامل. 
بشــكل قابــل لتكييفهــا وفقــاً الحتياجــات املنــاطق والبلــدان املختلفــة، وميكــن االســتناد إليهــا يف 

التحقيقــات  ٤ملعاهــد التــدريب الوطنيـة. وتتنــاول النميطــة   حتسـني أو تكملــة الــربامج التدريبيـة  
  متاح على العنوان التايل: املالية. والدليل

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

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

   
In-depth Training Manual on Investigating and Prosecuting the Smuggling of Migrants 

    ا)عمليات هتريب املهاجرين ومالحقة مرتكبيها قضائي (دليل التدريب املتعمِّق للتحقيق يف    
ــدر يســتند  ــل الت ــقدلي ــة القضــائية     يب املتعمِّ ــاجرين واملالحق ــات هتريــب امله ــق يف عملي  للتحقي

ــذي أعــدَّه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل    ــدريب  ات واجلرميــة، إىل خــدِّربشــأهنا، ال ــل الت دلي
، وذلــك مــن أجــل األساســي علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القضــائية ملرتكبيــه
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ع الـدول األطـراف   للمفـاهيم ذات الصـلة، وهـو يشـجِّ     هـم موحـد  املساعدة على التوصـل إىل ف 
املنظَّمـــة عـــرب الوطنيـــة املتمثلـــة يف هتريـــب  ها للجرميـــةتصـــدِّيعلـــى اعتمـــاد هنـــج تعاضـــدي يف 

حيــال التحقيــق يف جــرائم هتريــب املهــاجرين ومالحقــة  املهــاجرين. ويتــيح الــدليل هنجــاً عمليــا
ة هتم مجيـع بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد، بصـرف       ويعرض ممارسات واعد، مرتكبيها قضائيا

 التحقيقات املالية واملالحقة القضائية. والـدليل  ١١النظر عن نظمها القانونية. وتتناول النميطة 
  متاح على العنوان التايل:

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

Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf. 
    

    هتريب املهاجرينإطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول     
ملسـاعدة التقنيـة ُيتـوخَّى    هو أداة لتقدمي ا هتريب املهاجرين إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول

ال لربوتوكول هتريب املهاجرين. والغرض منه مساعدة الـدول األطـراف   منها دعم التنفيذ الفعَّ
 هم لتـهريب املهـاجرين  تصـدِّي الثغرات اليت تشـوب   والفاعلني غري احلكوميني على استبانة وسد

  وفقاً للمعايري الدولية.
والتعهـدات السياسـية، واملبـادئ التوجيهيـة وأفضـل      ويستند إطار العمل إىل الصكوك الدوليـة،  

ويتـألف إطـار   املمارسات من أجل توفري هنج شـامل حيـال منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين.       
ي)، واحلمايـة (واملسـاعدة)،   من أربعة جداول تتناول املالحقة القضائية (والتحـرِّ العمل الدويل 

  على العنوان التايل: متاح واملنع، والتعاون (والتنسيق). وإطار العمل
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 

    
املنظَّمة عرب الوطنية األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية     

    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  الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا
فحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا         على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكا   

، يف مجلــة أمــور، التجــرمي وتــدابري أخــرى ملكافحــة غســل األدلــة التشــريعيةوتنفيــذها. وتتنــاول 
  متاحة على العنوان التايل: األموال والفساد وأحكام أخرى من اتفاقية اجلرمية املنظَّمة. واألدلة

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

Full%20version.pdf. 

    
Assessment Guide to the Criminal Justice Response to the Smuggling of Migrants 

    (دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتصدِّي لتهريب املهاجرين)  
هـو جمموعـة مـن التـدابري      دالة اجلنائيـة املتخـذة للتصـدِّي لتـهريب املهـاجرين     دليل تقييم تدابري الع

متكــني املــوظفني احلكــوميني يف األجهــزة  املوحــدة الــيت تتضــمن إحــاالت مرجعيــة، والغــرض منــه
 منظمـات  املعنية باهلجرة واجلمارك وأجهزة إنفاذ القانون ووكاالت األمم املتحدة، باإلضـافة إىل 

واألفراد، مـن إجـراء تقييمـات شـاملة للـنظم الداخليـة، واسـتبانة جمـاالت          عينأخرى، والقطاع امل
اليت تـدمج املعـايري والقواعـد الدوليـة بشـأن       تصدِّيتدابري ال إعداد املساعدة التقنية، واملساعدة يف

  املهارات. مكافحة وقمع هتريب املهاجرين، واملساعدة يف التدريب على هذه
ا خاصـ  سـماً فصله اخلامس، بشأن صالحيات التحقيـق وإجراءاتـه، قِ   ، يفدليل التقييموخيصِّص 

متــاح علــى  للتحقيقــات املاليــة وتعقُّــب املوجــودات وحجزهــا وجتميــدها ومصــادرهتا. والــدليل 
  العنوان التايل:

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

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_

the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf. 

     
Issue paper: organized crime involvement in trafficking in persons and smuggling of 

migrants 
    باألشخاص وهتريب املهاجرين) االجتاردراسة بشأن ضلوع شبكات اجلرمية املنظَّمة يف (  

ات واجلرميـة، مـن خـالل معهـد البحـوث الدوليـة       خـدِّر أجرى مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل    
الوقوف على ما هـو معـروف    للسياسات اجلنائية التابع جلامعة غنت يف بلجيكا، دراسة هبدف

باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين.   االجتــاراجلرميــة املنظَّمــة يف حــاالت   ضــلوع شــبكات بشــأن
املالئمــة يف جمــال العدالــة اجلنائيــة ملكافحــة  تصــدِّيتــدابري ال إعــداد وكــان الغــرض مــن الدراســة

 الــيت تتطلــب باألشــخاص وهتريــب املهــاجرين، كشــكلني مــن أشــكال اجلرميــة املنظَّمــة   االجتــار
  متاحة على العنوان التايل: راسةهلا عن بّينة. والد تصدِّيال

www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.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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Issue paper: corruption and the smuggling of migrants 
    شأن الفساد وهتريب املهاجرين)(دراسة ب  

ات واجلرميـة هـذه الدراسـة هبـدف مسـاعدة مقـرِّري       خـدِّر نشر مكتب األمـم املتحـدة املعـين بامل   
يف عمليـات هتريــب املهــاجرين والتصـدِّي لــه. وهــي    السياسـات واملمارســني علـى منــع الفســاد  

القيـام   سـبق  ين، حيـث تأيت على ذكر مجيع املمارسات الناجحة يف جمال منع هتريب املهاجر ال
مـن ذلـك، فهـي تركـز بصـفة أكثـر حتديـدا علـى          يف منشورات أخرى للمكتـب. وبـدالً   بذلك

لــه.  تصــدِّيأنشــطة منــع الفســاد الــيت تيسِّــر هتريــب املهــاجرين أو تعطِّــل اجلهــود الراميــة إىل ال   
ين، مبـا يف  الدراسة األدلة املتاحة بشأن الصالت القائمة بني الفساد وهتريب املهاجر وتستعرض

ذلك الكيفية اليت ييسِّر هبا الفساد هتريب املهاجرين ويقوِّض اجلهود الرامية إىل السـيطرة عليـه.   
تستعرض خمتلف أشكال الفساد املرتبطة بتهريب املهـاجرين، يف القطـاعني العـام واخلـاص      كما

 . والدراسـة الفساد من عناصـرها  مهاجرين كان على السواء، وتقدِّم أمثلة على حاالت هتريب
  متاحة على العنوان التايل:

www.unodc.org/documents/human-

trafficking/2013/The_Role_Of_Corruption_in_the_Smuggling_of_Migrants_Issue_Pap

er_UNODC_2013.pdf. 

    
Role of Organized Crime in the Smuggling of Migrants from West Africa to the 

European Union 
    )دور اجلرمية املنظَّمة يف هتريب املهاجرين من غرب أفريقيا إىل االحتاد األورويب(  

ســهام يف ات واجلرميــة هبــذا التقريــر مــن أجــل اإلخــدِّراضــطلع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل
الضـالعة يف هتريـب املهـاجرين     الوصول إىل فهـم أفضـل لآلليـات األساسـية واألطـراف الفاعلـة      

كأساس إلصـالح السياسـات يف بلـدان غـرب أفريقيـا املعنيـة. وهـو موجَّـه يف املقـام األول إىل          
أوسـع   ه إىل مجهـور صانعي القرار ومسؤويل إنفاذ القانون واألجهـزة القضـائية، كمـا أنـه موجَّـ     

  متاح على العنوان التايل: املهتمني باهلجرة غري القانونية. والتقرير من
www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/the-role-of-organized-

crime-in-the-smuggling-of-migrants-from-west-africa-to-the-european-union.html. 
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Migrant Smuggling in Asia — Comparative Research on Financial Flows within   
Asia and Europe 

    )حبث مقارن عن التدفقات املالية يف آسيا وأوروبا ‐ املهاجرين يف آسيا هتريب (    
ــ ــاًيلخِّ ات واجلرميــة بشــأن خــدِّرأجــراه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل   مقارنــاً ص التقريــر حبث

املعامالت املالية يف عمليات هتريب املهاجرين مـن أفغانسـتان والصـني وفييـت نـام إىل أوروبـا،       
للجوانــب املاليــة مــن معــامالت هتريــب املهــاجرين. وتركِّــز        أفضــل  فهــم  وذلــك مــن أجــل  

التحليالت الواردة يف البحث على دروب حمـدَّدة يف بلـدان املنشـأ واملقصـد ضـمن إطـار زمـين        
  متاح على العنوان التايل: حمدَّد. والتقرير

www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2013/09/migrant-smuggling-financial-

flow/story.html. 
  

Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment 
    )طراجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف غرب أفريقيا: تقييم خما(    

تتضـرر منـها املنطقـة.     هو تقييم ظهور وتطور اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية الـيت  الغرض من التقرير
ــامني وهتريــب املهــاجرين و    ــدفقات الكوكــايني وامليثامفيت ــة  االجتــاروهــو حيلِّــل ت باألســلحة الناري
  ى العنوان التايل:متاح عل واألدوية األساسية املغشوشة والقرصنة البحرية يف املنطقة. والتقرير

www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf.  

   
    ٢٠١٤باألشخاص لعام  االجتارالتقرير العاملي عن     

ات واجلرميـة،  خـدِّر ه املكتـب املعـين بامل  ، الـذي أعـدَّ  باألشـخاص  االجتارعاملي عن التقرير اليلقي 
، وميثــل خطــوة أوىل حنــو وضــع تصــنيف االجتــارالضــوء علــى دور اجلرميــة املنظَّمــة يف عمليــات 

إىل مستوى تنظيم اجلرمية، وكـذلك املصـاحل االقتصـادية الكامنـة      بالبشر استناداً االجتارحلاالت 
  متاح على العنوان التايل: تقريروراءها. وال

  
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/GLOTIP_2014_full_report.pdf 
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Recent Trends of Human Trafficking and Migrant Smuggling to and from Pakistan 
    وإليها) من باكستان بالبشر وهتريب املهاجرين االجتاريف  راً(االجتاهات السائدة مؤخَّ    

ات واجلرميـة يف باكسـتان   خـدِّر أُِعدَّ هـذا التقريـر بتكليـف مـن مكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل        
ــة باكســتان مــن أجــل الوصــول إىل     ــع حكوم ــاون م ملســتجدات الوضــع يف   فهــم أفضــل  بالتع

بالبشـر وهتريـب املهـاجرين. وقـد أجريـت الدراسـة البحثيـة مـن          االجتـار باكستان فيمـا يتعلـق ب  
بالبشـر وهتريـب املهـاجرين يف باكسـتان مـن خـالل حتديـد معـامل          االجتارأجل زيادة فهم حالة 

املسـتجدة وتصـف    وهـي حتـدِّد االجتاهـات   . مـن باكسـتان وإليهـا    حركات اهلجرة عرب الوطنيـة 
  خمتلف األساليب اليت يستخدمها املتَّجرون واملهرِّبون. والتقرير متاح على العنوان التايل:

www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26_Research_Report_HTMS_COPAK_HTMSS

_Designed_for_printing.pdf. 

    
Issue paper: combating transnational organized crime committed at sea 

    (دراسة بشأن مكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر)  
ُترتكب يف البحـر، مبـا يف ذلـك القرصـنة      املترابطة اليتو الدراسة اجلرائم املستجدة الشائعة ُتربِز

ات واجلرميـة  خدِّربامل االجتارباألشخاص و االجتاروالسطو املسلح يف البحر وهتريب املهاجرين و
وتزويد السفن بـالوقود؛ وهـي حتـدد القـوانني واللـوائح البحريـة        يف قطاع صيد األمساك املنظَّمة

ذات الصـلة يف التعـاون    تحـدِّيات وال اجليِّـدة ا وكذلك املمارسات املنطبقة والثغرات احملتملة فيه
والتنفيذي فيما يتعلق باجلرائم املرتكبـة يف البحـر؛ وهـي تنـاقش      الدويل على الصعيدين القانوين

املشاكل املتعلقة بالتحقيق واملقاضاة يف اجلرائم املرتكبة يف البحر، مبا يف ذلك مسـائل مـن قبيـل    
  متاحة على العنوان التايل: بناء القدرات. والدراسة جماالت احلاجة إىل

www.unodc.org/documents/organized-crime/GPTOC/Issue_Paper_-_TOC_at_Sea.pdf. 

    
Transnational Organized Crime in Central America and the Caribbean: A Threat Assessment 

    )اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف أمريكا الوسطى والكارييب: تقييم خماطر(  
ــ -باملمنوعــات  االجتــار يصــف التقريــر مــا هــو معــروف عــن آليــات   ة التــدفقات غــري أي ماهيَّ
احلوكمـة والتنميـة.    رها احملتملة علـى ويناقش آثا -املشروعة ومن يقوم هبا وكيفيتها وحجمها 
لكنـه يستكشـف أيضـا آثـار تلـك النتـائج        ،قريـر الت وتشخيص الوضع هو الغرض الرئيسـي مـن  

  على السياسات العامة. والتقرير متاح على العنوان التايل:
www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_english.pdf. 

https://www.unodc.org/documents/pakistan//2013.12.26_Research_Report_HTMS_COPAK_HTMSS_Designed_for_printing.pdf
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Digest of Organized Crime Cases 

    )خالصة لقضايا اجلرمية املنظَّمة(  
اسـات واملمارسـني يف جمـال    هـو تزويـد واضـعي السي    خالصة قضايا اجلرمية املنظَّمـة الغرض من 

ذات الصـلة. وتبـيِّن اخلالصـة مجيـع      اجليِّدةلقضايا ملموسة واملمارسات  العدالة اجلنائية بتحليل
املتخذة يف جمـال العدالـة اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك التشـريع        تصدِّيتدابري ال املراحل ذات الصلة من

تعـاون الـدويل. وتعـرض اخلالصـة،     والتحقيق واملالحقة القضائية وإصدار األحكام، وكـذلك ال 
التجارب الناجحة والصـعوبات الـيت يواجههـا املمارسـون، ومـن       باستخدام حاالت توضيحية،

 مثَّ جتسِّد أحدث اجلهـود الراميـة إىل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة علـى الصـعيد العـاملي. واخلالصـة         
  متاحة على العنوان التايل:

www.unodc.org/documents/organized-crime/EnglishDigest_Final301012_ 

30102012.pdf. 
    

FATF Report — Money Laundering Risks Arising from Trafficking in Human Beings 

and Smuggling of Migrants 
 االجتارخماطر غسل األموال الناشئة عن  ‐  العمل املعنية باإلجراءات املالية تقرير فرقة(  

 بالبشر وهتريب املهاجرين)
 

 يتنــاول التقريــر خمــاطر غســل األمــوال الناشــئة عــن كــال النشــاطني علــى الســواء، ويهــدف إىل  
ين بالبشـر وهتريـب املهـاجر    االجتـار الوقوف على حجم املشكلة وحتديـد خمتلـف االجتاهـات يف    

إفراديـة، وإحاطـة    حـاالت  لتحديد االجتاهات السـائدة يف غسـل األمـوال اسـتنادا إىل دراسـات     
رات اخلطـــر ملســـاعدة أجهـــزة إنفـــاذ القـــانون علمـــا جبوانـــب غســـل األمـــوال، وحتديـــد مؤشِّـــ 

املؤسسات املالية على الكشف عن غسل األمـوال واإلبـالغ عـن املعـامالت املشـبوهة، وزيـادة       
بالبشــر أو هتريــب املهــاجرين ومصــادرهتا.  االجتــارالعائــدات املتأتيــة مــن  الكشــف عــن إمكانيــة

  والتقرير متاح على العنوان التايل:
www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/trafficking%20in%20human 

%20beings%20and%20smuggling%20of%20migrants.pdf. 
  

https://www.unodc.org/documents/organized-crime/EnglishDigest_Final301012_30102012.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/trafficking%20in%20human%20beings%20and%20smuggling%20of%20migrants.pdf

