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  الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠- ١٨فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٥البند 

        مسائل أخرى
      الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرينلتوصيات  جتميٌع  
      من األمانة رةمذكِّ    

    مقدِّمة  - أوالً  
مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة       الذي اعتمـده  ، ٥/٣عمالً بالقرار   -١

نشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّـت مفتـوح   اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، أُ
 تـه سـاعده علـى تنفيـذ والي   ياملشورة إىل املـؤمتر و لكي يسدي العضوية معين بتهريب املهاجرين 

جرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو، املكمِّـل التفاقيـة        ربوتوكول مكافحة هتريب املهااملتعلقة ب
 األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية.

أن يكــون  ،٧/١مــة يف قــراره ر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة مكافحــة اجلرميــة املنظَّ وقــرَّ  -٢
قـدم تقـاريره وتوصـياته    الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين عنصراً ثابتاً من عناصر املؤمتر، ي

  إىل املؤمتر.
، علـى  ٢٠١٥متوز/يوليـه   ١٤املكتب املوسَّع للمـؤمتر، يف اجتماعـه املعقـود يف    ووافق   -٣

، ُتجمَّـع  املعين بتهريب املهاجرينلفريق العامل ل للدورة السادسةإعداد ورقة معلومات أساسية 
 .سابقةالدوراته  يفالفريق العامل  الصادرة عنفيها كل التوصيات 

                                                         
 * CTOC/COP/WG.7/2015/1.  
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  .مداوالته يف الفريق العامل ملساعدةوقد أعدَّت األمانةُ ورقةَ املعلومات األساسية هذه   -٤
    

    التوصيات يف جمال املنع والتوعية  - ثانياً  
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  

    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠ من
ــلَّ  -٥ ــدول األطــراف   لع ــودُّ ال ــرَّ  ت ــاجلزاءات املق ــة ب ــة هتريــب  أن تنظــر يف التوعي ــى جرمي رة عل

  .ل له نفسه ارتكاهباسيما عند اقتراهنا بظروف التشديد، وذلك لردع كل من تسوِّ املهاجرين، ال
إزاء منـع هتريـب املهـاجرين يشـمل تـدابري       شـامالً  ينبغي للدول األطراف أن تتبع هنجاً  -٦
وبنـاء القـدرات والتوعيـة واختـاذ      ومراقبتـها وتعزيـز صـحة الوثـائق     بفعاليـة ق مبراقبة احلدود تتعل

  .التدابري املتصلة مبعاجلة األسباب اجلذرية للتهريب
ميكن أن تشارك فيهـا وسـائط    ،ينبغي للدول األطراف أن تقوم حبمالت إعالمية عامة  -٧

ــالم وشــبكات   ــاعي ااإلع ــى اإل لتواصــل االجتم ــتعل ــب    ، نترن ــة مبضــار هتري ــن أجــل التوعي م
ســرهم، مــن  أُاملهــاجرين وحتــذير األشــخاص املعرضــني للوقــوع ضــحيته، ال ســيما الشــباب و    

  األخطار اليت ينطوي عليها.
نشــر ضــباط مــن خــالل أن تعــزز جهودهــا يف جمــال املنــع  تــودُّ لــدول األطــراف ا لعــلَّ  -٨
إنشـاء  فمـن شـأن   ى الصـعيد الـوطين،   شـتركة. أمـا علـ   املتحقيـق  التصال واملشاركة يف أفرقـة  اال

أفرقة متكاملة إلنفاذ قوانني احلدود وإقامة آليات تنسيق تشارك فيها مجيع األجهزة املعنية مبنـع  
  أن يساهم يف منع هذه اجلرمية.ومكافحته هتريب املهاجرين 

عـن   لـدى إصـدار التأشـريات فضـالً     التـدقيق ينبغي للدول األطراف أن تنظـر يف تعزيـز     -٩
منــع اســتخدام أراضــيها كنقــاط عبــور مــن جانــب   علــىكــي تســاعد ل تأشــرياهتاشــروط  اذإنفــ

  األشخاص الضالعني يف عمليات هتريب املهاجرين.
السـفر، مبـا يف ذلـك عـن     وميكن للدول األطراف أن تنظر يف تعزيـز أمـن وثـائق اهلويـة       -١٠

 ايـدوي الوثـائق املقـروءة   باع خطة منظمة الطـريان املـدين الـدويل لالستعاضـة عـن مجيـع       طريق اّت
يف أن تنظـر  تـودُّ  الـدول األطـراف    ولعلَّبالوثائق البيومترية وتعزيز القدرة على فحص الوثائق. 

  إساءة استخدام اهلوية بغية احلصول على وثائق هوية ألغراض هتريب املهاجرين. جترمي
لشـبكات اإلجراميـة   ا نَّأ مراعـاة يف إطار تعزيز صحة الوثائق، ينبغي للـدول األطـراف     -١١

هــذه التــدابري بتقــدمي طلبــات احتياليــة الستصــدار   تتحايــل علــىالضــالعة يف هتريــب املهــاجرين 
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علـى ذلـك، اختـاذ تـدابري أخـرى لفحـص تلـك         ًءوينبغي، بنـا  ؛جوازات سفر وتأشريات دخول
  تصُدر فيها تلك الوثائق عن سلطة خمتصة. الالطلبات بدقة وكشف احلاالت اليت 

أمـن مـا تصـدره مـن وثـائق هويـة        أن تعـزِّز للدول األطراف، حسب االقتضـاء،   ينبغي  -١٢
مـن   تقنيـة النظـر يف طلـب مسـاعدة    تـودُّ  وسفر وقدرهتا على كشف الوثائق االحتيالية. ولعلـها  

  الدول األطراف األخرى أو املنظمات اإلقليمية أو الدولية يف هذا الشأن.
ســيما خطــوط   يف توعيــة شــركات النقــل، ال  أن تنظــر تــودُّ الــدول األطــراف   لعــلَّ  -١٣

توقيـع جـزاءات   أن تقضـي ب  أيضـاً تـودُّ  الطريان، باملخاطر املرتبطة باالحتيال املسـتندي. ولعلـها   
د مــن صــحة وصــالحية وثــائق الركــاب الــذين  كُّــالتأب اللتزامهــاعلــى الشــركات الــيت ال متتثــل 

كــذلك أن تنظــر يف إقامــة آليــات  تــودُّالــدول األطـراف   يسـافرون عــرب احلــدود الدوليــة. ولعــلّ 
  .يف الوقت املناسب للحصول من تلك الشركات على املعلومات اخلاصة بالركاب

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١ من
سباب اجلذرية لتـهريب املهـاجرين، مـن خـالل     ُتدعى الدول األطراف إىل أن تعاجل األ  -١٤

سياســات شــاملة ملنــع اجلرميــة وسياســات اجتماعيــة واقتصــادية وصــحية وتعليميــة وسياســات    
  العدالة اجلنائية.

ُتــدعى الــدول األطــراف إىل أن تتعــاون بفعاليــة يف معاجلــة األســباب اجلذريــة لتــهريب    -١٥
 العرض والطلب، باعتبار ذلك خطوة علـى  املهاجرين على حنو شامل وبرؤية توازن بني جانيب

  .طريق حتسني تنفيذ بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين
    

    جمال محاية حقوق املهاجرين املهرَّبني ومساعدهتميف التوصيات   - ثالثاً  
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  

    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠ من
ينبغي للدول األطراف أن حتترم حقوق اإلنسان األساسية للمهاجرين املهـرَّبني، بصـرف     -١٦

  دينهم. النظر عن وضعهم كمهاجرين أو جنسياهتم أو جنسهم أو عرقهم أو سنهم أو
نـد  ينبغي أن تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التـدابري التشـريعية، ع      -١٧

ــة املهــاجرين املهــ   ــز أو التعــذيب أو غــري ذلــك مــن     رَّالضــرورة، حلماي بني مــن العنــف أو التميي
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسـانية واملهينـة، وكـذا مـن انتـهاك حقـوقهم، وإتاحـة        
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ضــحايا  هــمبني ممــن رَّللمهــاجرين املهــ القانونيــةســبل الوصــول الفعلــي إىل العدالــة واملســاعدة  
  ذلك.بالتشريعات الوطنية  تسمحرائم أخرى عندما جل
أن تنظـــر يف إنشـــاء "خطـــوط اتصـــال ســـاخنة" متاحـــة  تـــودُّ الـــدول األطـــراف  لعـــلَّ  -١٨

حــاالت انتــهاك حقــوقهم وإحالتــهم إىل اجلهــات املناســبة    للكشــف عــنبني رَّللمهــاجرين املهــ
  لتوفري احلماية هلم.

م البــاب الثــاين مــن الربوتوكــول، أن تــويل  ينبغــي للــدول األطــراف، مــع مراعــاة أحكــا    -١٩
بني يف البحـر، وتعطـي األولويـة    رَّا لألخطار اليت حتدق حبياة وسالمة املهاجرين املهـ خاص اهتماماً

  يف هتريب املهاجرين. ُيستخدمللمحافظة على أرواحهم وسالمتهم عند اكتشاف مركب 
للفئـات الضـعيفة مـن املهـاجرين     ينبغي للدول األطراف أن تعاجل االحتياجات اخلاصـة    -٢٠

  احلوامل واملصحوبات بأطفال والقُصَّر غري املصحوبني. النساء املهرَّبني، مبا يشمل
لقـوانني احملليـة، مبـا يف    ل حقوقهم طبقـاً ينبغي للدول األطراف أن ُتطلع املهاجرين على   -٢١

  حيثما تكون منطبقة. واخليارات املتاحة هلم فيما خيص العودة الطوعية، الطعنذلك احلق يف 
بني مباشـرة إىل األمـاكن الـيت أتـوا منـها      رَّينبغي أن تنظر الدول يف إعادة املهاجرين امله  -٢٢

  مع إيالء املراعاة الواجبة حلقوقهم. املنشأيف بلدان 
اآلراء واملعلومـــات  أن تتبـــادلالـــدول  إىلأن تطلـــب تـــودُّ الـــدول األطـــراف   لعـــلَّ  -٢٣

  ن التدابري املتخذة حلماية حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني.بشأاجليدة واملمارسات 
يف اخلـارج   ممثليها القنصليني والدبلوماسينيأن تنظر يف إشراك تودُّ الدول األطراف  لعلَّ  -٢٤
. ويف حـاالت االحتجـاز، ينبغـي للـدول     وتقـدمي املسـاعدة هلـم    ملهاجرين املهـرَّبني امحاية  تعزيزيف 

ــويل   ــاًااألطــراف أن ت ــ هتمام ــات     ا خاص ــا للعالق ــة فيين ــا مبوجــب اتفاقي ــة عليه لاللتزامــات الواقع
  من بروتوكول هتريب املهاجرين. ١٦من املادة  ٥الفقرة يف إليه  املشارنحو الالقنصلية، على 

ــلَّ  -٢٥ ــدول األطــراف   لع ــودُّ ال ــهريب    ت أن تنظــر يف إشــراك اجملتمــع املــدين يف التصــدي لت
حلماية واملساعدة وإقامـة قنـوات اتصـال بـني     اتدابري  اإلسهام يفخالل  منسيما  املهاجرين، ال

السلطات املعنية بالكشف عن عمليـات هتريـب املهـاجرين والتحقيـق فيهـا ومالحقـة الضـالعني        
ميكنهم املساعدة يف توفري العون للمهاجرين املهرَّبني. الذينا ومقدمي اخلدمات فيها قضائي  

  وطاليب اللجوء.الالجئني أن تأخذ يف االعتبار اإلطار الدويل حلماية ينبغي للدول األطراف   -٢٦
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التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١ من
 مبــادئ توجيهيــة تكفــلتتخــذ تــدابري مناســبة، مثــل وضــع ينبغــي للــدول األطــراف أن   -٢٧

أولوية قصـوى للمحافظـة علـى سـالمتهم      وإعطاءاحترام حقوق اإلنسان للمهاجرين املهرَّبني، 
ملهــاجرين باالحتياجــات اخلاصــة ل يف هتريــب املهــاجرين التحقيقــاتوضــمان مراعــاة  ،وأمنــهم
  أو تأخريها بغري ضرورة. وعدم عرقلة عودهتم ، مثل النساء واألطفال،الضعفاء

أن حتـرص يف مجيـع األوقـات علـى إعطـاء األولويـة للمحافظـة         ينبغي للدول األطـراف   -٢٨
على حياة املهاجرين املهرَّبني وسالمتهم ورفاهتهم واحتـرام حقـوق اإلنسـان اخلاصـة هبـم عنـد       
ــوازن        ــة الت ــثالً بكفال ــهريب املهــاجرين، وذلــك م ــق بت ــة بقضــايا تتعل إجــراء التحقيقــات املتعلق

هاجرين. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي دوماً تقيـيم املخـاطر   املناسب لدى التحقيق مع املهرِّبني وامل
  يف هذا الصدد قبل التحقيق وأثناءه.

ينبغي للدول األطراف القيام دون إبطاء، عند االقتضاء، ومبـا يتسـق مـع التزاماهتـا يف إطـار        -٢٩
قنصـلية للدولـة   اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية وغريها من املعاهدات ذات الصلة، بإخطار اهليئات ال

جنسـيتها، مبوافقـة الشـخص املعـين، وعنـد االقتضـاء موافقـة هيئـات          نون املهرَّبواملهاجراليت حيمل 
الرعاية االجتماعية، وإتاحة السبل للحصول على املساعدة، ال سيما للمهاجرين الضعفاء، وخباصـة  

  النساء واألطفال، وتيسري إعادهتم.
    

ومالحقة  هتريب املهاجرين والتحقيق فيه التوصيات يف جمال جترمي  - رابعاً  
    مرتكبيه قضائيا

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠ من
ــب          - ٣٠ ــى بروتوكــول مكافحــة هتري ــد بالتصــديق عل ــم بع ــيت مل تق ــدول ال ــي حــث ال ينبغ

  االنضمام إليه على أن تنظر يف القيام بذلك. املهاجرين أو
زهــا، عنــد يينبغــي أن تواصــل الــدول األطــراف اســتعراض تشــريعاهتا ذات الصــلة وتعز   -٣١

ى جترميها يف بروتوكـول  االقتضاء، مبا يف ذلك التشريعات اجلنائية وأن جترِّم فيها األفعال املتوّخ
ة املنظَّمـة، وذلـك بوسـائل منـها استصـدار      مكافحة هتريـب املهـاجرين واتفاقيـة مكافحـة اجلرميـ     

  العقوبات املناسبة اليت تتفق مع طبيعة اجلرم وجسامته.
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مسـات مشـتركة،    ، يف بعض احلاالت،لتهريب املهاجرين واالجتار باألشخاص نَّرغم أ  -٣٢
ينبغي للدول األطـراف أن تأخـذ يف االعتبـار أهنمـا جرميتـان متمايزتـان يتطلـب التصـدي لكـل          

  دابري قانونية وعملياتية وسياساتية منفصلة.منهما ت
الدول األطـراف تـوّد، عنـد جتـرمي هتريـب املهـاجرين، أن تنظـر يف إدراج ظـروف          لعلَّ  -٣٣

مـن بروتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين،       ٦من املـادة   ١لجرائم الواردة يف الفقرة لمشددة 
مــن مــن الربوتوكــول، وذلــك  ٦ة مــن املــاد ٣الــواردة يف الفقــرة  املشــددةظــروف الإضــافة إىل 

  .أجل تيسري التنفيذ الفعَّال ألحكام الربوتوكول
أن تنظــر يف مــنح املهــاجرين املهــرَّبني حــق االســتفادة مــن   تــودُّ الــدول األطــراف  لعــلَّ  -٣٤

برامج محاية الشهود احمللية بغية تشجيعهم على التعاون واإلدالء بشهاداهتم وتيسري التحقيقـات  
  ا وإدانتهم.حقتهم قضائيمع اجلناة ومال

أن تنظر يف تضـمني سياسـاهتا وممارسـاهتا إنشـاء آليـات تتـيح       تودُّ الدول األطراف  لعلَّ  -٣٥
ا، بني ومالحقتـهم قضـائي  رِّاملسـاعدة يف التحقيقـات اجلنائيـة مـع املهـ     إسداء  بنيرَّللمهاجرين امله

و املقصـد أو السـماح هلـم بـاإلدالء     مبـنحهم تصـاريح إقامـة مؤقتـة يف بلـدان املعـرب أ       وذلك مثالً
بالفيــديو أو  التــداولبشــهاداهتم مــن بلــداهنم األصــلية، وذلــك بوســائل منــها، عنــد االقتضــاء،    
  .بشهادتهالسماح للشاهد بالعودة بشكل قانوين إىل بلد العبور أو املقصد لإلدالء 

حقة مرتكبيهـا،  ينبغي للدول األطراف، عند التحقيق يف جرائم هتريب املهاجرين ومال  -٣٦
ــد االقتضــاء،   ــة   إجــراءأن تكفــل، عن ــزامن مــن أجــل  حتقيقــات مالي ــدات   بشــكل مت ــع العائ تتب

  املكتسبة من هذه اجلرمية وجتميدها ومصادرهتا.
ينبغي للدول األطراف أن تراعي سالمة األشخاص املعنيني وحقـوقهم فيمـا تبذلـه مـن       -٣٧

بشأهنا، مبـا يف ذلـك اجلهـود الراميـة إىل     جهود للكشف عن جرائم هتريب املهاجرين والتحري 
  استخدام تقنيات التحري اخلاصة.

ينبغي للدول األطراف أن تدعو الشركاء املعنـيني، مبـا يف ذلـك مكتـب األمـم املتحـدة         -٣٨
بغـرض تعزيـز قـدرات     التقنيـة ، إىل مواصلة توفري املسـاعدة  (املكتب) رات واجلرميةاملعين باملخدِّ

علـى  ا، رمي هتريـب املهـاجرين والتحقيـق فيـه ومالحقـة مرتكبيـه قضـائي       الدول األطراف على جتـ 
  ساعدهتا على إدراج أحكام بروتوكول هتريب املهاجرين يف تشريعاهتا الوطنية.مب سبيل املثال

ينبغي للدول األطراف أن جتمع املعلومات ذات الصـلة وأن تتبادهلـا، وذلـك بأسـاليب       -٣٩
نات الدولية واإلقليمية احلالية مثل قاعدة بيانـات املنظمـة الدوليـة    من بينها استخدام قواعد البيا
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نتربول) من أجل زيـادة فعاليـة التـدابري الراميـة إىل جتـرمي هتريـب املهـاجرين        اإلللشرطة اجلنائية (
ــه     ــة مرتكبي ــه ومالحق ــق في ــات   اقضــائيوالتحقي ــك املعلوم ــن   . وميكــن أن تشــمل تل ــات ع بيان

  مة الضالعة يف هتريب املهاجرين.اجلماعات اإلجرامية املنظ
التقنيـة فيمـا يتعلـق    كتـب أن يـوفر املسـاعدة    امل إىلأن تطلـب  تودُّ الدول األطراف  لعلَّ  -٤٠

روابط اليت قد تكون قائمة بني هتريب املهاجرين والفساد وغسل األموال وغري ذلـك  بتحري ال
  عرب الوطنية. أشكال اجلرمية املنظَّمةمن 
ومواصـلة   التقنيةأن تدعو املكتب إىل تيسري وتوفري املساعدة تودُّ ألطراف الدول ا لعلَّ  -٤١
  يف مكافحة هتريب املهاجرين. املستخدمة التقنيةاملساعدة  أدواتوتعميم  وضع

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١ من
التحقيقـات يف قضـايا   يف االضـطالع ب  ليـا أن تتَّبع هنجاً كُتشجَّع الدول األطراف على   -٤٢

، مبـــا يتســـق مـــع التعـــاون الثنـــائي واملتعـــدد األطـــرافأن تدعمـــه بهتريــب املهـــاجرين، وعلـــى  
  التشريعات الوطنية.

ات الوطنيـة، ينبغـي   مة، ومبا يتسق مع التشـريع من اتفاقية اجلرمية املنظَّ ٢٠عمالً باملادة   -٤٣
للــدول األطــراف أن تســتخدم طائفــة متنوِّعــة مــن أســاليب التحــرِّي اخلاصــة يف قضــايا هتريــب  
ــات      ــع املعلومـ ــاالً جلمـ ــلوباً فعَّـ ــار ذلـــك أسـ ــق، باعتبـ ــاجرين، ُتناســـب احتياجـــات التحقيـ املهـ

  االستخباراتية واألدلة.
يف القـوانني   أن تنظـر صـة،  ، لـدى تطبيـق أسـاليب التحـرِّي اخلا    ينبغي للدول األطـراف   -٤٤

  املناسبة اليت ختّص األدلة ومقبوليتها يف املالحقات القضائية.
ميكن للدول األطراف أن تنظر، وفق قوانينـها الوطنيـة، يف اسـتخدام أسـاليب التسـليم        -٤٥

  املراقب للتحقيق يف قضايا هتريب املهاجرين، مع كفالة االحترام التام حلقوق املهاجرين.
لفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين إىل األمانــة أن تواصــل تــوفري املســاعدة  طلــب ا  -٤٦

بروتوكـول  جهودهـا الراميـة إىل االنضـمام إىل    لـدعم   ، بنـاء علـى طلبـها،   التقنية للـدول األعضـاء  
وقدرة ممارسـي   ةالقانونياُألطُر تعزيز يف ذلك من خالل ، مبا أو تنفيذه مكافحة هتريب املهاجرين

  ال لتهريب املهاجرين.عَّي الفدِّاجلنائية على التصالعدالة 
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عاون، مبا يف التوصيات يف جمال إقامة الشراكات وتنسيق اجلهود والت  - خامساً  
    ذلك التعاون الدويل

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠ من
أن تنظـر يف إنشـاء آليـات تنسـيق بـني األجهـزة املعنيـة علـى         تـودُّ  الدول األطراف  لعلَّ  - ٤٧

الصعيد الوطين و/أو حتسني تلك اآلليـات، وذلـك للتوفيـق بـني األولويـات وتعزيـز التضـافر يف        
  العمل على مكافحة هتريب املهاجرين.

ف جهودها يف جمال التعاون على املستويني الوطين والـدويل  طراف أن تكثّينبغي للدول األ  -٤٨
فـني بإنفـاذ القـوانني واملـوظفني القضـائيني، مـن       ص للمـوظفني املكلّ من أجل توفري التدريب املتخّص

  اعتراض املهاجرين املهرَّبني.أماكن قبيل تدريب األشخاص املعنيني جبمع األدلة يف 
ــدول األطــراف   -٤٩ ــع      ميكــن لل ــع املســتويات ملن ــى مجي ــاون عل ــز التع أن تنظــر يف ســبل تعزي

بواسطة اسـتخدام   اليت ُترتكبومكافحة اجلرائم املشمولة بربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين 
وميكــن أن يشــمل ذلــك التعــاون تبــادل املعلومــات   ؛نترنــتإلالتكنولوجيــات احلديثــة، وخاصــة ا

  بالتجرمي والتحقيق واملالحقة القضائية. يما يتعلقاجليدة مبزيد من الفعالية فواملمارسات 
تعزيز التعاون فيما بينـها إىل أقصـى حـد ممكـن مـن أجـل       على الدول األطراف  ُتشجَّع  -٥٠

  الدويل.البحار لقانون  منع وقمع هتريب املهاجرين عن طريق البحر، وذلك وفقاً
دول األطــراف أن ختطــر مــن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين، ينبغــي للــ ٨للمــادة  اًوفقــ  -٥١

األمني العام بتعيني سلطة تتلقى طلبات املساعدة وتـرد عليهـا، وذلـك بغـرض مكافحـة هتريـب       
كتــب بــذلك التعــيني وتــدرج تلــك املأن تبلــغ تــودُّ الــدول  ولعــلَّاملهــاجرين عــن طريــق البحــر. 

  املعلومات يف دليل السلطات الوطنية املختصة.
 ذ يف االعتبار أمهيـة التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف،     ينبغي للدول األطراف أن تأخ  -٥٢

مـن أجـل تعزيـز مراقبـة احلـدود       ،مبا يشمل التعاون على الصعيد اإلقليمي ومع البلـدان اجملـاورة  
وإجــراء التحقيقــات املشــتركة وتبــادل املعلومــات العملياتيــة واالســتخبارية بصــورة غــري رمسيــة  

  تدريب بني اجلهات الفاعلة املعنية.ووضع برامج هتدف إىل نشر الوعي وال
مثـل قواعـد    ،قواعد البيانـات العملياتيـة القائمـة   على استخدام الدول األطراف  ُتشجَّع  -٥٣

عــن تبــادل املعلومــات، مبــا يف ذلــك املعلومــات عــن اجلنــاة و      مــن أجــل   ،نتربــولإلبيانــات ا
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مـن الربوتوكـول    ٦املـادة  ا مـن اجلـرائم املنصـوص عليهـا يف     األشـخاص املشـتبه يف ارتكـاهبم أيـ    
  وعن الوثائق املفقودة أو املسروقة.

ُيطلـب  ميكـن أن  ، ومكافحتـه  اجلهود املبذولة ملنع هتريب املهاجرين من أجل استكمال  -٥٤
مــن املنظمــات الدوليــة أن تســتخدم احملافــل املشــتركة بــني الوكــاالت القائمــة الــيت تعــاجل هــذه   

  اهلجرة.العاملي املعين بفريق الاملسائل، مثل 
 الرمسيـة  أشـكال التعـاون والتنسـيق   ، إىل أقصـى حـد ممكـن،    أن تسـتخدم لـدول  لينبغي   -٥٥

  ملكافحة هتريب املهاجرين على الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين. الرمسيةوغري 
ينبغي للدول األطراف أن تستخدم اتفاقية اجلرمية املنظَّمة كأساس قانوين للتعـاون الـدويل،     -٥٦
  كافحة هتريب املهاجرين.ملاملساعدة القانونية املتبادلة وتسليم اجملرمني،   شكليفسيما  ال

أن تسـتجيب يف غضـون مـدة معقولـة لطلبـات التعـاون الـدويل يف        علـى  الدول  ُتشجَّع  -٥٧
  القضايا املتصلة بتهريب املهاجرين.

 سـيما يف  ، التبـادل اخلـربة  القـدرات و ينبغي للدول أن تضطلع بأنشطة مشـتركة لبنـاء     -٥٨
بغيـة  جمايل معاجلة املعلومات االستخبارية وغريها من املعلومات ومناولـة املعلومـات احلساسـة،    

  منع هتريب املهاجرين وكشفه والتصدي له.
الـدول   لَّا للتعاون الدويل الفعال، لعأساسي مسبقاً الثقة املتبادلة متثل شرطاً نَّبأ تسليماً  -٥٩
وإجـراءات للتـدقيق   ء الثقـة مـن قبيـل إنشـاء وتعزيـز شـبكات عملياتيـة        أن تتخذ تدابري لبنـا تودُّ 
  .ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني املستوياتعلى 
دة لتبـــادل املعلومـــات حَّـــأن تضـــع إجـــراءات وقنـــوات تنفيذيـــة موتـــودُّ الـــدول  لعـــلَّ  -٦٠

كل منـتظم  وذلك بش ،املعلومات، بشأن أمور منها التهديدات احملتملةاالستخبارية وغريها من 
  وموقوت ومأمون.

أن تشجع إجـراء حتقيقـات مشـتركة باعتبارهـا وسـيلة فعالـة       تودُّ الدول األطراف  لعلَّ  -٦١
  لتبادل املعلومات االستخبارية وسائر املعلومات.

ــودُّ الــدول  لعــلَّ  -٦٢  تفاصــيلأن تنشــئ قنــوات اتصــال مفتوحــة ومباشــرة، مبــا يف ذلــك    ت
األفراد املعنيني، وذلك لتيسـري التعـاون غـري الرمسـي والرمسـي      االتصال بالوكاالت ذات الصلة و

  مكافحة هتريب املهاجرين.على 
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بـرامج  فيما بني بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد،      أن تضع،أن تنظر يف تودُّ الدول  لعلَّ  -٦٣
ــة    رَّلعــودة املهــاجرين املهــ  ــة الدولي ــدول أن تطلــب مســاعدة املنظمــات احلكومي بني. وميكــن لل

  تمع املدين، عند االقتضاء.واجمل
    

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  
    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١ من
ُتشجَّع الدول األطـراف علـى أن تتخـذ تـدابري مناسـبة، عنـد االقتضـاء ومبـا يتسـق مـع             -٦٤

مشــتركة بــني عــدة وكــاالت مــن أجــل التنفيــذ الفعَّــال    التشــريعات الداخليــة، إلنشــاء مراكــز 
  لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين.

 أعمـال املركـز املشـترك   ميكن للدول األطراف أن تنظر يف تعيني مسؤول كبري لتوجيـه    -٦٥
  ة وكاالت.بني عدَّ
ء ُتشجَّع الدول األطراف على أن حتدد وتعاجل التحـديات املشـتركة الـيت تعتـرض إنشـا       - ٦٦

تلك املراكز، باالستفادة مـن املمارسـات اجليِّـدة واخلـربات املوجـودة لـدى الواليـات القضـائية         
  .األخرى، وبطلب املساعدة التقنية عند االقتضاء

تسليماً بـأنَّ الثقـة املتبادلـة والشـفافية مهـا شـرطان أساسـيان للتنسـيق الفعَّـال، لعـلَّ الـدول              - ٦٧
وطنية للمراكز املشتركة بني عدة وكاالت جتمع بني مهـام كـل    أن تضع استراتيجيةتودُّ األطراف 

  .ل املعلومات واالستخبارات مركزياوكالة من الوكاالت وتكفل، على سبيل املثال، معاجلة حتلي
ينبغي للدول األطراف أن تعمد، مبا يّتسق مع التشـريعات الوطنيـة، إىل إشـراك طائفـة       -٦٨

ــات يف مراكزهــا امل   شــتركة بــني عــدة وكــاالت مــن أجــل وضــع السياســات     واســعة مــن اهليئ
ــها      ــاجرين. ولعل ــات عــن هتريــب امله ــودُّ والتخطــيط والتشــارك يف املعلوم أيضــاً أن تنظــر يف  ت

تشجيع سـلطاهتا املختصـة ذات الصـلة علـى أن تنسـق عملياهتـا مـن خـالل مركـز مشـترك بـني            
يف االســتخبارات  عــدة وكــاالت، وتعقــد اجتماعــات منتظمــة، وتتشــارك، عنــد االقتضــاء،        

  واملعلومات، وُتجري حتقيقات يف جرائم هتريب املهاجرين، حيثما يقتضي األمر ذلك.
ــدة           -٦٩ ــني ع ــة املشــتركة ب ــز املماثل ــع املراك ــاون م ــزِّز التع ــراف أن تع ــدول األط ــي لل ينبغ

  وكاالت اليت تنشئها الدول األطراف األخرى.
ــر   طلــب الفريــق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين    -٧٠ ــة أن ُتعــّد إرشــادات أكث إىل األمان

  تفصيالً وذات طابع عملي أكثر بشأن إنشاء املراكز املشتركة بني عدة وكاالت.
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التشـارك  على  تعملأن  ،تلك اليت هلا حدود مشتركة، وخباصة ينبغي للدول األطراف  -٧١
ريقة تتَّسـق مـع   بفعالية وكفاءة يف املعلومات اليت ميكن أن تتضمن نتائج التحقيقات، وذلك بط

  النظم الداخلية والقانونية واإلدارية لكل منها.
منشـــأ وعبـــور ومقصـــد األطـــراف يف االتفاقيـــة، الـــيت هـــي أيضـــاً دولُ دول الـــ ُتشـــجَّع  -٧٢
هتريــب فعَّالــة ملكافحــة وضــع تــدابري علــى شــامل ، علــى أن تعــزِّز التعــاون اللمهــاجرين املهــرَّبنيل

  املهاجرين املهرَّبني.محاية حقوق  ، مع كفالةاملهاجرين
ُتشــجَّع الــدول األطــراف علــى كفالــة أن تكــون التــدابُري املتخــذة لتعزيــز التعــاون عــرب     -٧٣

احلدود والتشارك يف املعلومات بصفة غـري رمسيـة مكمِّلـة ومعـزِّزة للتعـاون الرمسـي، واضـعة يف        
  حملاكم.اعتبارها أنَّ األدلة اليت ُتجَمع جيب أن تستويف معيار اإلثبات أمام ا

ــة يف املراحــل املبكــرة          -٧٤ ــري رمسي ــات بصــفة غ ــاون والتشــارك يف املعلوم ــا للتع ــاً مل إدراك
للعمليات من فائـدة يف املسـاعدة علـى مجـع املعلومـات االسـتخبارية واألدلـة يف قضـايا هتريـب          

ــراف     ــدول األط ــل ال ــاجرين، لع ــودُّ امله ــديها     ت ــة ل ــة اجلنائي ــلطات العدال ــد س ــر يف تزوي أن تنظ
دوات املناســبة مــن أجــل تيســري االتصــال املباشــر وتبــادل املعلومــات بصــفة غــري رمسيــة مــع بــاأل

  السلطات املختصة األجنبية ذات الصلة، مبا يتسق مع القانون الوطين.
ُتشجَّع الدول األطراف على أن توسـع نطـاق تـدابري التعـاون والتشـارك يف املعلومـات         -٧٥

واملالحقة القضائية يف قضـايا هتريـب املهـاجرين فحسـب،      بصفة غري رمسية، ال ملعاجلة التحقيق
  بل أيضاً حلماية حقوق املهاجرين املهرَّبني، مبا يتسق مع القانون الداخلي.  

ُتشجَّع الدول األطراف على أن يساعد بعضها بعضاً على حنو ثنائي أو متعدِّد األطراف   -٧٦
ل املعلومــات وكفالــة عــدم عرقلــة إعــادة مــن خــالل تــوفري املســاعدة التقنيــة ووضــع تــدابري لتبــاد 

ــرَّبني  ــة والتضــامن       املهــاجرين امله ــادئ الســيادة الوطني ــا بغــري ضــرورة، اســتناداً إىل مب أو تأخريه
  والتقاسم املنصف للمسؤولية.

ُتشجَّع الدول األطراف علـى أن تتخـذ تـدابري، حسـب االقتضـاء، لـدعم التعـاون بـني           -٧٧
  املهاجرين. ضباط االتصال يف التصدي لتهريب

إدراكاً لصعوبة رصد مجيع املعابر احلدوديـة، ُتشـجَّع الـدول األطـراف علـى أن تـدعم         -٧٨
  التعاون عرب احلدود للتصدِّي لتهريب املهاجرين.

مـــن بروتوكـــول مكافحـــة هتريـــب  ١٨ُتشـــجَّع الـــدول األطـــراف علـــى أن ُتنفـــذ املـــادة    - ٧٩
  املهاجرين املهرَّبني إعادة منظَّمة.إلعادة  تفاقاتاملهاجرين، مبا يف ذلك من خالل التفاوض بشأن ا
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طلـب الفريـق العامـل إىل املكتـب أن يواصــل جهـوده ملسـاعدة الـدول األطـراف علــى           - ٨٠
  التشارك يف اخلربات واملمارسات اجليِّدة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.

منوذج نظام اإلبالغ الطوعي  الدول األطراف على أن تنظر يف اعتماد أو تكييفُتشجَّع   -٨١
ــاًء علــى طلــب    ــة بــايل بشــأن هتريــب  الــذي اســتحدثه املكتــب بن م واالجتــار هبــاألشــخاص عملي

 املهـاجرين ، كوسيلة جلمع وتبادل املعلومـات عـن هتريـب    يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية وما
  واألفعال ذات الصلة على حنو متَّسق ومتواصل.

    
    البحوث ومجع البيانات وحتليلها التوصيات يف جمال  - سادساً  

التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  
    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠ من
أن تنظر يف إنشـاء مراكـز جلمـع وحتليـل البيانـات ميكنـها املسـاعدة         علىالدول ُتشجَّع   - ٨٢

  .هملنع هتريب املهاجرين وقمع املستندة إىل األدلةالتدابري على تنمية املعرفة واختاذ 
عـن   ا وافيـاً عاملي كتب أن جيمع املعلومات ويعد تقريراًامل إىلأن تطلب تودُّ الدول  لعلَّ  -٨٣

التقـارير احلاليـة    استكمالهتريب املهاجرين، وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول األطراف بغرض 
ذلـك  نظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للهجرة. وينبغـي أن يشـمل   ذات الصلة املقدمة من امل

مــن بروتوكــول مكافحــة هتريــب  ١٠التقريــر مجيــع أنــواع املعلومــات الــوارد ذكرهــا يف املــادة  
 الناشـئة ووسـائل النقـل.    والدروبالعابرة لألقاليم  الدروباملهاجرين مبا يف ذلك التركيز على 

التحدِّيات الـيت تواجههـا الـدول األطـراف يف مكافحـة هتريـب        اًوينبغي أن يتضمن التقرير أيض
والــدروس املســتفادة واخلــربات التشــريعية واســتخدام التــدابري   اجليــدة املهــاجرين واملمارســات 

ويطلـب الفريـق العامـل إىل املكتـب إجـراء تقيـيم        اإلدارية يف منع هتريب املهاجرين ومكافحته.
  على إعداد ذلك التقرير.لآلثار من حيث املوارد املترتبة 

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١ من
ينبغي للدول األطراف أن تنظر يف استخدام خالصة قضايا اجلرمية املنظمة الـيت أعـدَّها     -٨٤

ــة إدارة املعــار   ــة و  املكتــب، ودعــم بواب ــة "املــوارد اإللكتروني قــوانني املتعلقــة  الف، املســماة بواب
باجلرمية" (بوابة "شـريلوك")، الـيت أنشـأها املكتـب مـؤخراً، واملسـامهة فيهـا، مـن أجـل تشـجيع           

  تبادل املعلومات.
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التوصيات األخرى املتعلقة مبجاالت عمل مؤمتر األطراف والفريق   - سابعاً  

    رات واجلرميةملعين باملخدِّالعامل ومكتب األمم املتحدة ا
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه األول املعقود يف فيينا   - ألف  

    ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١أيار/مايو إىل  ٣٠ من
ينبغي أن يناقش املؤمتر برنامج العمل املقبل للفريق العامل والذي قد يتضـمن مواضـيع     -٨٥
ية والتعاون الـدويل واحلمايـة واملسـاعدة وغـري ذلـك مـن البنـود        تبادل املعلومات االستخبار عن

  ذات الصلة.
ينبغي للفريق العامل أن يواصل إسداء املشورة إىل املؤمتر ويسـاعده علـى تنفيـذ واليتـه       -٨٦

  املتعلقة بربوتوكول هتريب املهاجرين، وذلك بغرض توطيد التعاون الدويل يف ذلك اجملال.
املقبــل،  اجتماعــه مــن أجــل، أن تــنظمل يــود أن يطلــب إىل األمانــة الفريــق العامــ لعــلَّ  -٨٧

باسـتخدام تقنيـات التحـري اخلاصـة يف      اجليدة فيما يتعلقاملمارسات  تقنية عنحلقات مناقشة 
املعلومـات   للسـماح بتبـادل  وكـاالت  عـّدة  قضايا هتريب املهاجرين وإقامة مراكز مشتركة بـني  

بـني الوكـاالت ومراكـز مماثلـة      ابري التصدي هلذا التهريبتدوتنسيق اخلاصة بتهريب املهاجرين 
  يف الدول األطراف األخرى.

أن تنظــر يف أكثــر الطرائــق جناعــة لتحديــد أولويــات عمــل  تــودُّ لعــلَّ الــدول األطــراف   -٨٨
وأن تنظر يف إدراج بند يف جدول أعمـال كـل اجتمـاع مـن اجتماعاتـه       الفريق العامل مستقبالً
  اليت اعتمدها يف اجتماعه السابق. عن متابعة التوصيات

    
التوصيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعه الثاين املعقود يف فيينا   - باء  

    ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ١١ من
أَوَصــى الفريــُق العامــل املعــين بتــهريب املهــاجرين بــأن ينظــر مــؤمتر األطــراف، يف دورتــه   -٨٩

ت حول إمكانيـة أن يضـع الفريـق العامـل خطـة عمـل متعـددة السـنوات         السابعة، يف بدء مناقشا
  لدوراته املقبلة وأن يتَّبع تلك اخلطة.

أَوَصى الفريُق العامل املعـين بتـهريب املهـاجرين املـؤمتَر بـأن ُينظـر يف اجتماعـات الفريـق           -٩٠
  العامل املقبلة يف مواضيع من بينها املواضيع التالية:

األطفـــال غـــري املستضـــعفني، مثـــل األطفـــال، ومـــن بينـــهم  هتريـــب املهـــاجرين  (أ)  
 ؛املصحوبني بذويهم
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ــد الوصــول،          (ب)   ــنح التأشــرية عن ــل م ــاجرين، مث ــب امله ــع هتري ــة ملن ــدابري العملي الت
  ، والدورات التدريبية عن الوثائق املزوَّرة؛عالميةاإلمالت واحل

ن، ومنها التحقيقات املاليـة،  اجلوانب املتعلقة باجلرمية املنظمة يف هتريب املهاجري  (ج)  
  وتدابري التصدي اليت تستهدف عائدات اجلرمية؛ 

  هتريب املهاجرين عن طريق البحر؛    (د)  
ريـب املهـاجرين   تدابري العدالة اجلنائية، ومنها التحقيقات مع منفذي عمليات هت  (هـ)  

  .ومالحقتهم قضائيا
 وبروتوكوالهتـا، مـة  ذ اتفاقية اجلرميـة املنظَّ باإلشارة إىل الذكرى السنوية العاشرة لبدء نفا  -٩١

مواصـلة  كتـب  املواألطـراف  مـن االتفاقيـة املـذكورة، ينبغـي للـدول       ٣٧و ٣٢ومراعاةً للمـادتني  
بغيـة التعـرف علـى     ،ربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين    لالعمل على التنفيـذ التـام لالتفاقيـة و   

  ن.يوجد من ثغرات وحتديات وأولويات يف هذا الشأ ما
 االقتضـاء عند يف منع ومكافحة هتريب املهاجرين، إىل أن تراعي  الدول األطراف ُتدعى  -٩٢

اجلهـات املعنيـة، ومنـها املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة       ، خـربات  ومبا يتَّسق مع التشريعات الوطنية
  .اجملتمع املدينوالقطاع اخلاص واألوساط األكادميية و

  


