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*2003079*  

 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين
 2020أيلول/سبتمبر  9و 8فيينا، 
 من جدول األعمال المؤقَّت* 2البند 

 ،  19- أثر الكوارث الطبيعية والنزاعات واألزمات، مثل جائحة كوفيد 
على االتجاهات السائدة في الجماعات اإلجرامية المنظمة وعلى دروب  

لك الممارسات الجيدة الرامية إلى دعم التعاون الفعال  تهريب المهاجرين، وكذ 
في مجال إنفاذ القانون أثناء تلك األزمات من أجل كشف تلك الحاالت  

    والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها 
 ،  19- أثر الكوارث الطبيعية والنزاعات واألزمات، مثل جائحة كوفيد   

المنظمة وعلى دروب تهريب على االتجاهات السائدة في الجماعات اإلجرامية  
المهاجرين، وكذلك الممارسات الجيدة الرامية إلى دعم التعاون الفعال في مجال 

إنفاذ القانون أثناء تلك األزمات من أجل كشف تلك الحاالت والتحقيق فيها 
 ومالحقة مرتكبيها

  
 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

  
 مقدمة   - أوال  

أعدَّت األمانة ورقة المعلومات األساسية هذه لتيسير مناقشات الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين   -1
في اجتماعه السابع. وهي تقدم معلومات أساسية عن الموضوع، بما في ذلك عن التحديات الرئيسية والممارسات 

تناولها أثناء مداوالته. كما تعرم أعمال  ذات الصــلة، وتعرم موموعة من المســائل التي قد يولف الفريق العامل
الفريق العامل الســابقة بشــلم المســائل ذات الصــلة، وتورل مراجع وموارل وألوات معيَّنة يم ن للدول أم تســت دمها 

 في وضع تدابير للتصدي لتهريب المهاجرين.  
  

 

 * CTOC/COP/WG.7/2020/1. 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/1
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 مسائل للمناقشة   - ثانيا  
ــا عل  األ -2  ــدال لمـــداوالت لعـــل الوفول تول أم تنفر في رلول لولهـ ــة لـــد  ا عـ ــاليـ ســــــــــــــىلـــة التـ

 العامل:  الفريق

ــا من أجـــل منع   )أ(  ــة لـــديهـ ــائيـ ــدالـــة الونـ كيف عززت الـــدول األفراد تـــدابير منع الوريمـــة والعـ
 الوماعات ا جرامية المنفمة من االستفالة من األزمات تحديدا؟

علق بالمهاجرين والالجىين  ما هي أوجه الضـع  المحدلة التي اسـتبينت أثناء األزمات ميما يت  )ب( 
بين، وخصـــــــواـــــــام ميما يتعلق بمرم فيرود كورونا )كوفيد (؟ وكيف ســـــــعت الدول لل  معالوة أوجه 19-المهرَّ

 الضع  هذه؟

، ما هي التدابير العملية التي ات ذتها الدول األفراد 19-في لفار التصــــــدي لوائحة كوفيد )ج( 
ة والحاجة لل  حماية حقوق ا نســام للوميع؟ وهل جر  النفر في لتحقيق التوازم بين الشــوا ل األمنية والصــحي 

 خطر وجول سياسات أوسع نطاقا تحفز تهريب المهاجرين عن  ير قصد؟

ــتمر في موال لنفاذ القانوم من  )ل(  ــتبينت لدعم التعاوم المســ ــات الويدة التي اســ ما هي الممارســ
ي الثغرات المتكررة في التعاوم في موال لنفاذ أجل التصـــــــــــدي لتهريب المهاجرين؟ وفي ســـــــــــياق األزمات، ما ه

 القانوم من أجل التصدي لتهريب المهاجرين؟

ــين التعاوم في موال لنفاذ القانوم من أجل التصـــــدي للتغيرات التي تعرفها   )هـ(  كيف يم ن تحســـ
 ؟19-لروب تهريب المهاجرين نتيوة لوائحة كوفيد

من خالل آلياتها ذات الصــلة ال ااــة بالتنســيق بين  كيف يم ن لألمم المتحدة، بما في ذلك  )و( 
الوكــاالت، أم تــدعم عل  أفضـــــــــــــــل نحو جهول الــدول األفراد الراميــة لل  منع تهريــب المهــاجرين في أوقــات 

 األزمات وكشفه والتصدي له؟

ما هي أهم الدرود المســـــــــتفالة من أوقات األزمات الماضـــــــــية في موال التصـــــــــدي لتهريب   )ز( 
 المهاجرين؟

ولتعزيز التلهب للتصــدي لتهريب المهاجرين أثناء األزمات أو بعدها، لعلا الفريق العامل يول  -3 
 أم ينفر، في جملة أمور، في ا جراءات التالية التي يتعين عل  الدول األفراد ات اذها:

ضــــــــــــــمـام توريم تهرـيب المهـاجرين وفـقا لبروتوكول م ـافحـة تهرـيب المهـاجرين وتعزيز الـقدرة  - 
 مة ألجهزة لنفاذ القانوم عل  كش  هذه الورائم والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها.الدائ 

تنفيذ م ططات تعاوم واســـــــــعة النطاق من أجل الةيام بصـــــــــورة منهوية بومع البيانات عن   - 
الحــاليــة، عل  تهريــب المهــاجرين،   19-اآلثــار التي ت لفهــا األزمــات، مثــل جــائحــة كوفيــد

 وتحليل هذه اآلثار.

زيز تدابير التصـــــــدي المنســـــــقة عل  الصـــــــعيدين الوفني والدولي للحد من أوجه ضـــــــع  تع - 
بين، خصواا في أوقات األزمات.  المهاجرين المهرَّ

النص عل  تـدابير محـدلة األهـداد وتـدابير الحمـايـة من أجـل معـالوـة الشــــــــــــــوا ـل المتعلقـة  - 
ــحايا للوريمة، بما في ذلك اال بين لل  ضــــــ توار باألشــــــــ ا  و يره بتحول المهاجرين المهرَّ

 من االنتهاكات.
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ــحة العامة  -  ــوا ل المتعلقة بالصـ ــات للارة الهورة من أجل تحقيق التوازم بين الشـ ــياسـ تعزيز سـ
 والشوا ل األمنية، في احترام تام لحقوق ا نسام.

تعزيز التنسـيق الداخلي، بما في ذلك مع الموتمع المدني، والتعاوم الدولي، بما في ذلك مع   - 
 لمنفمات الدولية وا قليمية، من أجل الحد من الطلب عل  خدمات التهريب.ا

تعزيز التعاوم األوســـع نطاقام في موال لنفاذ القانوم من أجل معالوة التغيرات المحتملة في  - 
 مثالم. 19-لروب تهريب المهاجرين نتيوة لوائحة كوفيد

ســـــــــير الواـــــــــول لل  ا جراءات لعم اســـــــــت دام التكنولوجيا عل  نطاق أوســـــــــع من أجل تي  - 
القضــائية والتم ين من جمع األللة وتوفيرها، وتقديم الوثائق، وتقديم الطلبات أو االلتماســات 

 لل  المحاكم أو البت فيها. 

ضـــــمام الحصـــــول بيســـــر وبلســـــعار معقولة عل  ال دمات العمومية، مثل الرعاية الصـــــحية  - 
دنيا من الحماية االجتماعية للوميع، بمن فيهم ورعاية األففال والمســـــــــنين، ودتاحة الحدول ال

 المهاجروم، بغض النفر عن وضعهم. 
  

 لمحة عامة عن المسائل والمواضيع ذات الصلة  - ثالثا  
ــتمرارها  -4 ــي النزاعات وتزايد حدتها واسـ ــالية و يرها من األزمات وتفشـ الكوارث الطبيعية واألزمات االقتصـ

يم ن أم تشــــ ل ضــــغطا هائال عل  الموتمعات والمؤســــســــات واالقتصــــالات، وما يترتب عليها من نتائج عوامٌل 
مما يؤثر عل  تقديم ال دمات العمومية مثل القانوم والنفام، والصــــحة العامة والمســــاعدة، فضــــال عن الســــالمة 
الشــ صــية. والمهاجروم والالجىوم والمشــرلوم لاخليا من بين الذين يعانوم بشــ ل خا  من األحداث الواســعة 

 نطاق التي ال يم ن توقعها، وال التنبؤ بها، وكثيرا ما يقلَّل في البداية من شلنها. ال

ــع  لد  األفرال والموتمعات أمام الوريمة المنفمة، حي   -5 لم أوقات األزمات تزيد من حدة أوجه الضــــ
فح من أجل تقديم تكافح المؤســســات لضــمام اســتمرار أبســم أشــ ال المســاعدة االجتماعية وتدابير العدالة، أو تكا

الدعم في الوقت المناســب للقطاعات االقتصــالية التي تتضــرر بشــدة من األزمات. وقد أجهرت التوربة في عدة 
بلدام أنه في األوقات التي يتعرم فيها القطاع االقتصـالي الرسـمي لضـغوف لفترة فويلة، قد تتفاعل الوماعات 

   ( 1) ا جرامية المنفمة بسرعة وتتكيف وتزلهر.

وتؤثر الكوارث واألزمات أيضـــا عل  قدرة الســـلطات العمومية عل  كشـــ  الوريمة المنفمة والتصـــدي  -6
لها، مما يزيد من توزئة تدابير التصـدي االجتماعية وأشـ ال المسـاعدة المقدمة لل  أكثر الفىات السـ انية ضـعفام. 

ببمء، فاألزمات السابقة، ودم كانت أكثر ال تزال تتطور  19-وفي حين أم البيانات المتعلقة بتلثير جائحة كوفيد
ــالات بشـــــــلم األثر المعقد لألزمات. وقد تســـــــببت بعض أمثلة  محلية وم تلفة من حي  الحوم، تقدم بالفعل لرشـــــ

، وزلزال وتسونامي توهوكو  2005الكوارث الطبيعية، مثل لعصار كاترينا في الواليات المتحدة األمري ية في عام 
ــار هايام في الفلبين1201في اليابام في عام  ــار أمفام في جنوب 2013في عام  ( 2) ، ودعصـــــ ، أو مؤخرا لعصـــــ

__________ 

 (1) Keith Ditcham, “How Covid-19 is changing the organised crime threat”, Royal United Services Institute, 

Commentary, 24 March 2020 . 
 (2) International Organization for Migration and International Labour Organization, Impact of Livelihood 

Recovery Initiatives on Reducing Vulnerability to Human Trafficking and Illegal Recruitment: Lessons from 

Typhoon Haiyan (2015). 
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، في تشـــريد أعدال كبيرة من الســـ ام، وكانت لها عواقب اجتماعية واقتصـــالية وأمنية ســـلبية 2020آســـيا في عام 
   ( 3) ل.عل  المد  الطوي 

بتوفير مــا يلزم من تــدابير للوقــايــة من  ، هنــات تحــديــات لضـــــــــــــــاميــة تتعلق 19- وميمــا يتعلق بوــائحــة كوفيــد  - 7
ــبل والالجىين   ــحية. وفي كثير من الحاالت، تم ليواء المهاجرين الذين تقطعت بهم الســــــ األمرام وتدابير الرعاية الصــــــ

توفير المرافق  والمشـــــــــــــرلين لاخلـيام في م يمـات مؤقـتة وفي  يرهـا من المرافق التي ال تســـــــــــــمح ـبالتـباعـد الـبدني و/أو 
ــار الفيرود وتفشــــي األمرام. وقد تؤلي حاالت تفشــــي جائحة كوفيد الصــــحية الكامي    19- ة، مما يزيد من خطر انتشــ

في م يمات الالجىين والمســتوفنات العشــوائية ومراكز االحتواز لل  كارثة لنســانية، ال ســيما عندما ال يؤخذ الالجىوم  
 البلدام.  ألوبىة في معفم والمهاجروم والمشرلوم لاخليا في االعتبار في لفار ال طم المتعلقة با 

  
  (4)تهريب المهاجرين ودروبه الرئيسية -1 

ــبب ارتفاع الطلب عل   -8 ــب ات ا جرامية بســ لم تهريب المهاجرين توارة مربحة للغاية، حي  تزلهر الشــ
ــالعين فيها. وتزيد حدة هذه الوريمة بســــــــبب عدم  خدمات التهريب وان فام خطر الكشــــــــ  عنها ومعاقبة الضــــــ
االســتقرار الســياســي والنزاعات، والفرود االجتماعية واالقتصــالية القاســية، وانعدام الفر ، بما في ذلك بالنســبة 
لألففال والشــــــباب. ويم ن أم يحفز هذا األمر الناد عل  الهورة بحثام عن األمام و/أو تحســــــين الفرود التي 

المســــــــــــــارات الـقانونـية المحـدولة التي ال تلبي  تدفعهم لل  االعتمـال عل  خدمات الوســــــــــــــطـاء، لذا ما اجتمعـت مع 
 ( 5) ، قدرت2017الطلب المتنوع عل  حركة الهورة النفامية والعةبات التي تعترم الحركة المســــــــتقلة. وفي عام 

ــنويا عل  الصــــــــــعيد العالمي.  مليارات 10المنفمة الدولية للهورة أم قيمة توارة التهريب بلغت حوالي  لوالر ســــــــ
ــفها والتحقيق فيها. وتتلثر هذه  ــل والعبور والمقصــــــــد عل  منع هذه الوريمة وكشــــــ ــدة بقدرة لول المنشــــــ األرقام بشــــــ

الحالية، التي جعلت بعض أشـــــ ال تهريب المهاجرين  19-أنها ت تل  باختالد الفرود مثل جائحة كوفيد كما
لمت ذة للتصـــدي لهذه الوائحة، أكثر تعقيدام، عل  األقل في المد  القصـــير. وفي الوقت نفســـه، ونتيوة التدابير ا

أاـبح الكشـ  عن هذه اآلفة أكثر اـعوبة من بعض النواحي مع تغير الطلب عل  ال دمات وتكييف المهربين  
لممارســتهم. ومع ذلك، تشــير البحوث المتعلقة بتهريب المهاجرين عبر م تل  الدروب لل  أم القيول المفروضــة 

وق  تهريب المهاجرين، وقد تؤلي في الواقع، في األجلين المتوســــم لم ت  19-عل  الســــفر ارتبافا بوائحة كوفيد
   ( 6) والطويل، لل  زيالة الطلب عل  تهريب المهاجرين.

وتتفاوت رسوم تهريب المهاجرين وفقا لعدل من العوامل، منها المالمح النمطية للش ص الذي سيهرَّب،  -9
ــد، والفرود الوغرامـية عل  ــافـة الموجولة حت  المقصــــــــــــ فول لرب التهرـيب، وعـدل الحـدول التي يتعين  والمســــــــــــ

__________ 

 (3) Humanitarian Data Portal19: -Pacific COVID-Asia nation of Humanitarian Affairs,Office for the Coordi. متاح 
 ./https://interactive.unocha.org/data/ap-covid19-portal :الشب ي  لرابما عل 

  (4 ) Global Study on the Smuggling of Migrants 2018 (United Nations publication, Sales  No. E.18.IV.9), pp. 33–36 . 
المنفمة الدولية للهورة، بوابة بيانات الهورة العالمية. متاحة عل  الرابم الشب ي   (5) 

https://migrationdataportal.org/themes/trafic-illicite-de-migrants#recent-trends . 

  (6 ) UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant smuggling 

and cross-border trafficking in persons to Europe and North America”, Research Brief  
(May 2020)   .  انفر أيضامinter alia, Gabriella Sanchez and Luigi Achilli, “Stranded: The Impacts of COVID-19 on 

Irregular Migration and Migrant Smuggling, Policy Brief,  No. 2020/20 (Florence, Italy, Migration Policy Centre, 

2020); Mixed Migration Centre,  “COVID-19 global update #3: impact of COVID-19 on refugees and migrants”,  
27 May 2020 . 

https://interactive.unocha.org/data/ap-covid19-portal/
https://migrationdataportal.org/themes/trafic-illicite-de-migrants%23recent-trends
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عبورها، والصـــــــــعوبة النســـــــــبية لعبورها. وتشـــــــــمل العوامل ا ضـــــــــامية اـــــــــرامة مراقبة الحدول، ووســـــــــائل النقل، 
 الرحلة، ولرجة تطور الوثائق االحتيالية، والم افر العامة المتعلقة بالكش  عن العملية. ومدة

تناقضــــا اــــارخا مع مبال  ا لارة الرشــــيدة للهورة كما أقر بذلك   لم تهريب المهاجرين جريمة تتناقض -10
الـــذي اعتمـــدتـــه الومعيـــة العـــامـــة في كـــانوم  ( 7) االتفـــاق العـــالمي من أجـــل الهورة اآلمنـــة والمنفمـــة والنفـــاميـــة،

المتعلقة بتحســــين نتائج الهورة، يشــــير االتفاق العالمي لشــــارة  23. ومن بين أهدافه الــــــــــــــــــ  2018األول/ليســــمبر 
 دلة لل  م افحة تهريب المهاجرين.مح

الدراســــــــــــة العالمية حول تهريب  لربا رئيســــــــــــيا للتهريب في    30وفي جميع أنحاء العالم، حدل أكثر من  -11
التي نشـــــــرها م تب األمم المتحدة المعني بالم درات والوريمة )الم تب(، والتي أثبتت أم   ( 8) ،2018المهاجرين، 

ام تتكيف مع خصــــــــــــــــائص م تل  األقـــاليم والـــدروب والمالمح النمطيـــة تهريـــب المهـــاجرين جـــاهرة عـــالميـــة حقـــ 
لألشـــــ ا  الذين يوري تهريبهم: بدءام من الدروب لاخل أفريةيا من الغرب، ووســـــم وشـــــرق أفريةيا نحو شـــــمال 
وأفريةيا والونوب األفريقي، لل  الدروب الممتدة من بلدام جنوب وجنوب شــرق آســيا وشــرقها نحو أوروبا والشــرق 

سـم، أو لل  البلدام األكثر ثراء في جنوب شـرق آسـيا والمحيم الهال م ومن لروب البحر األبيض المتوسـم األو 
من شــــــــــــــمــال أفريةيــا وتركيــا لل  أوروبــا، لل  الــدروب البريــة الممتــدة بين أمري ــا الالتينيــة وأمري ــا الشــــــــــــــمــاليــةم 

ائق مزورة أو يحصـــــل عليها عن فريق عمليات المرور عبر الوو التي ال تعد وال تحصـــــ  والتي تور  بوث  ومن
 االحتيال لل  الرحالت البرية ال طرة عبر الصحار  والوبال.

ومن بين األشـ ا  الذين يصـلوم عبر هذه الطرق، تنشـل نسـبة كبيرة من األشـ ا  الذين يتنقلوم في  -12
مد واالضــــــــــطراب بلدام متضــــــــــررة من النزاعات واألزمات ا نســــــــــانية وعدم االســــــــــتقرار الســــــــــياســــــــــي الطويل األ

 المقاضاة، ومن ثم فمن المحتمل أم ي وم لهم الحق في االستفالة من الحماية الدولية.  و/أو

وكمـا هو الحـال في معفم أشــــــــــــــ ـال الوريمـة، فـالمالمح النمطـية لمهربي المهـاجرين ت ص في الغـاـلب  -13
ــنة في  35و 30تتراوح أعمارهم ما بين مورمين بالغين من الذكور،  وفي كثير من األحيام،   ( 9) المتوســـــــــــــم.ســـــــــــ

ال لفية الوفنية و/أو ا ثنية نفســها مع األشــ ا  الذين يهربونهم أو ي ونوم من المنافق في  يتشــارت المهراوبوم 
ــير االتواهات األحدث لل  أم الكثير من المهراوبين ربما كانوا هم أنفســــــهم قد  التي تمر بها لروب التهريب. وتشــــ

. ويم ن أم تكوم التنفيمات التي تن رف في التهريب عبارة عن جماعات لجرامية منفمة تتسم ُهراوبوا في السابق
ـبالتطور أو جمـاعـات ذات روابم  ير وثيقـة توماوع مهـاراتهـا وموارلهـا. وـلد  الومـاعـات األكثر تطورام القـدرة عل  

 مة، في حين أم المنفمات العمل في منافق أوســـــع، حي  تربم بين الدول والقارات ويم نها تحقيق أرباح ـضــــ 
األاغر حوما والقائمة عل  روابم وفاعلين يتسموم بانعدام الترابم الوثيق تعتمد اعتمالا كبيرا عل  الطلب عل  

 خدماتها في موتمعاتها المحلية، وقد تكوم األرباح المتاحة لها أقل.

اه الالجىين والمهاجرين،  وقد يســـــــــع  مهربو المهاجرين لل  تعفيم أرباحهم عل  حســـــــــاب ســـــــــالمة ورف -14
بما في ذلك القوارب الصــــــــغيرة  -  و البام ما ُيكدَّد مىات الالجىين والمهاجرين في قوارب  ير اــــــــالحة ل بحار

ــالحية ــيد المنتهية الصـ ــحن أو قوارب الصـ ــفن الشـ ــاحنات أو حاويات أو  يرها من  -  القابلة للنفخ أو سـ أو في شـ
تغرق أعدال كبيرة من المهاجرين  ( 10) لبيانات الرسمية للمنفمة الدولية للهورة،المركبات البرية  ير اآلمنة. ووفقا ل

__________ 

 ، المرفق. 195/ 73قرار الومعية العامة   (7) 

 (8) United Nations publication, Sales No. E.18.IV.9, p. 22 . 

 . 54المرجع نفسه، الصفحة   (9) 

 . https://missingmigrants.iom.int متاح عل  الرابم الشب ي (10) 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
https://missingmigrants.iom.int/
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كـل عـام. وكمـا يرل بمزـيد من التفصـــــــــــــــيل ألـناه،     الصــــــــــــــحـار في البحر، أو ت تنق لاخـل الحـاوـيات أو تهـلك في 
ة عل  فول اـلدرب فـدروب تهرـيب المهـاجرين )برا وبحرا وجوا( ُتغيَّر بســــــــــــــرعـة بوـية التكيف مع الفرود المتغير 

 المسلوت أو في الوجهة المقصولة، بما في ذلك رلا عل  تدابير أكثر ارامة في موال لنفاذ القانوم.
  

 على دروب تهريب المهاجرين 19-أثر جائحة كوفيد -2 

، وفي محاولة لم افحة انتشار الفيرود، لولت  البية البلدام في جميع أنحاء 19-خالل جائحة كوفيد -15
العالم لل  ل الق الحدول البرية والبحرية والووية، فضـال عن تدابير أخر  ات ذت بوية تقييد التنقل عل  الصـعيد 

ــية لل  البلدام يقابله في  ( 11) الداخلي، مثل العزل وا  الق القســـــــــري. وكثيرا ما كام ل الق نقاف الدخول الرئيســـــــ
 خول الرسمية لمنع العبور  ير النفامي.كثير من األحيام تزايد وتعزيز للدوريات عند نقاف الد

وقد أحدثت هذه التدابير آثارا ملموســـــــة عل  الموافنين، وكذلك عل  أولىك الذين يســـــــعوم لل  المرور  -16
عبر بلدام أخر  أو الدخول لليها بطريقة قانونية، بصــــــــــورة مؤقتة أو لائمة، أو العولة لل  بلدانهم األاــــــــــلية أو 

لمهاجروم والالجىوم الذين يغالروم بلدانهم األاـــــــــلية أو الذين تقطعت بهم الســـــــــبل في بلدام لقامتهم. ويعاني ا
قد يلوؤوم عل  نحو أكبر لل  اســــت دام خدمات و نقاف العبور من اــــعوبات متزايدة في الواــــول لل  وجهتهم، 

ال يزال بإم ام المهربين تقديم هذه ال دمات. وكما يشــــــــير لل  ذلك ي وم المهربين من أجل عبور الحدول، حين 
من المرجح أيضــا أم تتباين آثار هذه التدابير عل  تهريب المهاجرين ولروبه من  ( 12) بح  أجراه الم تب مؤخرا،

 منطقة لل  أخر . بلد لل  آخر ومن 

عل  تهريب المهاجرين الفارين من النزاع  ام تلف تلثيرا 19-ويبدو أم للقيول ذات الصلة بـــــوائحة كوفيد -17
واالضــــــــــــطهال مقارنة بحركات الهورة المتلثرة بعوامل أخر . فعل  ســــــــــــبيل المثال، يتلثر تهريب المهاجرين عبر 

 شــــــديدام بالنزاعات واالضــــــطرابات في أفريةيا والشــــــرق األوســــــم وجنوب البحر األبيض المتوســــــم لل  أوروبا تلثرام 
آســــــــــيا، وارتبافا بذلك، فقد شــــــــــهد الدرب الرئيســــــــــي الممتد من ليبيا لل  ليطاليا مؤخرام زيالة في عدل المهاجرين  

بين بسبب االضطرابات المستمرة التي تعرفها المنطقة.  ( 13) المهرَّ

ياسـات الهورة األكثر اـرامة عمومام يتسـببام في تلخيرات  ير م طم فتشـديد المراقبة عل  الحدول وسـ  -18
ــبة لالجىين والمهاجرين في رحلتهم، و البام ما يتركوم عالقين لوم موارل. وقد يضـــــطر  لها أو  ير متوقعة بالنســـ

بوم آنذات لل  تحمل تكاليف "ال دمات" المطولة التي تقدمها العنااــــــــــــر ا  جرامية، الالجىوم والمهاجروم المهرَّ
في حين أم المســافرين بشــ ل مســتقل ســيتعين عليهم ليوال ســبل لتلمين موارل لضــامية أثناء العبور و/أو التعاقد 

 بشلم خدمات المهربين للمرة األول . 

وتهريب المهاجرين عمل لجرامي تؤفره لينامية الطلب/العرم، تماما مثل أي نشـــــــاف ي ضـــــــع لقواعد   -19
ــوائحة كوفيدالسـوق. وتزيد القيول المت  في جميع أنحاء العالم الهشـاشـة التي يعاني منها المهاجروم  19-علقة بـــــــــــــ

المســافروم بشــ ل  ير قانوني، وســتؤثر بال شــك عل  تيســير الهورة  ير النفامية. وقد تؤلي القيول المفروضــة 
كثر خطورة وفي عل  التنقـل ود الق الحـدول بـالشــــــــــــــب ـات ا جراميـة لل  الةيـام بتهريـب المهـاجرين عبر لروب أ

__________ 

 . /https://migration.iom.intمتاح عل  الرابم الشب ي  (11) 

 (12) UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant 

smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America” . 

 . المرجع نفسه (13) 

https://migration.iom.int/
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جرود أكثر قســــوة، مما ســــيؤلي بدوره لل  زيالة أســــعار خدمات التهريب، مما يعرم المهاجرين والالجىين في 
 نهاية المطاد لل  احتمال التعرم للعن  وسوء المعاملة واالستغالل، بما في ذلك االتوار بالبشر. 

- يم خدماتهم المعـتالة بســــــــــــــبب أزمة جائـحة كوفـيد وفي الدروب التي ال يتم ن فيـها المهربوم من العـمل وتـقد  - 20
ــافروم بمفرلهم محرومين من مســــتو  الحماية الذي يوفره 19 ، ســــي وم المهاجروم وفالبو اللووء والالجىوم الذين يســ

في كثير من األحيام كل من المهربين والعنااـــــر الفاســـــدة وســـــائر المورمين الذين يســـــهلوم التهريب، وأكثر عرضـــــة 
ــ ال محدلة   ــيات، والمهاجرين  ألشــــ ــوء المعاملة من قبل المورمين وجماعات الميليشــــ ــرقات وســــ من العن  والحيل والســــ

قد يتورف آخروم في الوريمة   اآلخرين، والموافنين العاليين أو العنااـــــر الفاســـــدة العاملة في موال لنفاذ القانوم. كما 
ضـــــة للتورف في شـــــب ات لجرامية من أجل لفع  ويصـــــبح الالجىوم والمهاجروم عر  ( 14) من أجل البقاء عل  قيد الحياة. 

 مفاجىة.  رسوم التهريب، ال سيما في الحاالت التي تزلال فيها تلك الرسوم نتيوة أحداث 

ــة عل    - 21 ــديد المراقبة عل  الحدول، والقيول الداخلية المفروضـــ ــهم تشـــ ــير، من المرجح أم يســـ وفي األجل القصـــ
في لحداث تغييرات في حركات الهورة الم تلطة، بما  19- المتصلة بــوائحة كوفيد التنقل، واألزمة االقتصالية الوشي ة 

ــت   ــبوقة التي مســ ــطة والطويلة األجل التي خلفتها األزمة العالمية  ير المســ في ذلك تهريب المهاجرين. واآلثار المتوســ
ة الضـــغم عل  الضـــمام  مواالت الصـــحة واالقتصـــال والتنقل وألت، في جملة أمور، لل  فقدام منااـــب الشـــغل وزيال 

الهورة النفامية لم أم ن، وكذلك، لذا لزم األمر،    -  االجتماعي والنفم الصــــــحية، ســــــتؤلي لل  زيالة االهتمام بالهورة 
الهورة  ير النفامية التي ييســـــرها المهربوم، ال ســـــيما لذا كام االنتعا  االجتماعي واالقتصـــــالي يميل لل  أم ي وم  

ــاـفة لل  ذـلك، من  ( 15) اورة.  ير موـحد عبر المـنافق الموـ  المرجح أم تؤلي ـهذه الوـائحـة وآـثارـها في م تل    وـبا ضـــــــــــ
 المنشل.  السياقات الوفنية لل  زيالة تدفقات الهورة العائدة لل  بلدام 

وعالوة عل  ذلك، ير  بعض الباحثين أم تشـديد المراقبة الحالية عل  الحدول وسـياسـات الهورة األكثر  -22
ء العالم سـيؤليام لل  فقدام شـب ات تهريب المهاجرين لهياكلها بشـ ل أكبر، وتحويلها لل  اـرامة في جميع أنحا

خدمات فرلية يؤل  عنها بطريقة "الدفع أوال بلول". وفي مثل هذه الحاالت، ســــــــــــــيوري التعاقد عل  مهام منفرلة  
قدام خالل قسـم من مسـار مثل النقل والطعام والسـ ن وتوجيه الناد سـيرا عل  األ -  في سـياق رحلة  ير نفامية

ومن شـلم ذلك أم يزيد من فبيعة الرحلة ال طيرة ويشـ ل تحديا لقدرة  ( 16) تدفع تكاليفها بشـ ل منفصـل. -  الرحلة
المهاجرين والالجىين عل  تغطية تكاليف رحلتهم. وســــــــــــــيتصــــــــــــــرد المهربوم وفقام ل براتهم وموارلهم المحدولة، 

و الجىين أو فالبي لووء تقطعت بهم الســــــبل أو أاــــــبحوا  ير قالرين و البام ما ي ونوم هم أنفســــــهم مهاجرين أ
 عل  لتمام رحلتهم الكاملة بمفرلهم ويحتاجوم لل  مصدر للدخل.

ــير -23 ــديد الرقابة عل   ( 17) وعل  النةيض من ذلك، تشــ ــات الهورة وتشــ ــياســ ــديد ســ تقارير أخر  لل  أم تشــ
، مما سـيوعل الوماعات ا جرامية المنفمة في وضـع الحدول سـيتطلب كفاءة أكبر عل  مسـتو  خدمات التهريب

ــد. وفي نهـاـية  ــل لل  المقصــــــــــــ يم نهـا من الةـيام ـبدور أكبر في توفير "موموعـة كـاملـة" من ال ـدمـات من المنشــــــــــــ
__________ 

 (14) Sanchez and Achilli, Stranded: The Impacts of COVID-19 on Irregular Migration . 
 (15) UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant 

smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America”. 
 (16) Gabriella Sanchez and Luigi Achilli, “The ‘real’ transformation of migrant smuggling in the time  

of COVID-19”, Public Anthropologist, 19 April 2020 . 
 (17) Lucia Bird, “Smuggling in the time of COVID-19: the impact of the pandemic on human-smuggling 

dynamics and migrant-protection risks”, Policy Brief (Geneva, Global Initiative against Transnational 

Organized Crime, 2020) . 
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المطاد، يم ن أم يتعايش هذام االتواهام المتناقضـــــام ضـــــمن  ي ل أنشـــــطة تهريب المهاجرين كما رأ  ذلك 
ب المتنوعة عموما، التي توفر حت  في الوقت الحاضــر مســتويات خدمة م تلفة لل  الباحثوم لاخل ســوق التهري 
 حد كبير بتكاليف م تلفة.

ــلة بــــــــــــــــــوائحة كوفيد -24 ــبح التنقل ، 19-ونتيوة للتدابير المتصـ ــ الية،  براأاـ تطور ل  مما أل  لأكثر لشـ
. والواقع أم التهريب عن فريق الووتقريبا قد اختف  و ، أنماف تهريب المهاجرين عبر الدروب البرية فيســــــــــــريع 

قرار للغاء نسـبة كبيرة من الرحالت الووية التوارية في جميع أنحاء العالم قد أعاق أيضـا السـفر لل  البلدام التي 
 وسيؤثر هذا العامل بش ل خا  عل  لروب التهريب لمسافات فويلة. ال يزال موالها الووي مفتوحا مبدئيا.

وبالنســبة للمهاجرين الذين يحاولوم عبور البحر األبيض المتوســم نحو أوروبا، فالم افر المتزايدة للرحالت   - 25
بســـــبب  ال تنبع من أســـــاليب التهريب المتزايدة ال طورة فحســـــب، بل أيضـــــام من تقلص قدرات عمليات الدعم والســـــالمة 

ــبــب الووانــب العمليــة للت فيف من م ــافر جــائحــة  19- جــائحــة كوفيــد  ــميــة بســـــــــــ  . وقــد تعقــدت عمليــات ا نقــاذ الرســـــــــــ
 ، وفرم الحور الصحي عل  السفن التي تحمل الالجىين والمهاجرين وقوبل رسو سفن ا نقاذ بالرفض. 19- كوفيد 

، لم ُتالحظ أي تغييرات كبيرة عل   2019نفســــــــها من عام الفترة ب ، وبالمقارنة 19- ومنذ جهور جائحة كوفيد  - 26
ذلك، يفهر  مســــــــــــتو  تهريب المهاجرين عبر لرب  رب البحر األبيض المتوســــــــــــم من المغرب لل  لســــــــــــبانيا. ومع 

ان فام حال في اســـــت دام لرب شـــــرق البحر األبيض المتوســـــم الممتد من تركيا لل  اليونام، عل  الر م من أم هذا 
   ( 18) األوروبي.  عل  األرجح بالمفاوضات الوارية بشلم للارة الهورة بين تركيا واالتحال  االن فام مرتبم 

ومن ناحية أخر ، ومنذ بداية هذا العام، راــدت زيالة كبيرة عل  لرب وســم البحر األبيض المتوســم  -27
بـيا. وهـذا يشــــــــــــــير،  الممـتد من ليبـيا لل  ليطـالـيا، ارتـبافـا بـتدهور األوضــــــــــــــاع األمنـية بســـــــــــــــبب حـاـلة النزاع في لي 

ال توق  رحالت  19-يبدو، لل  أم القيول المفروضـــــــــة عل  الســـــــــفر والتنقل ارتبافا بـــــــــــــــــــــــوائحة كوفيد ما عل 
األشـــــ ا  الهاربين من النزاع والعن  والفرود ال طيرة والاللنســـــانية، الذين ال يملكوم أي خيار عموما ســـــو  

   ( 19) اللووء لل  خدمات مهربي المهاجرين.

ل هنات أســـىلة بشـــلم لم انية تنويع األعمال التوارية التي ســـتمارســـها شـــب ات تهريب المهاجرين  وال تزا -28
ــللة، حي  يعتقد البعض منهم أم  ــلم هذه المســــــ ــديد تدابير مراقبة الحدول. والباحثوم عل  خالد بشــــــ نتيوة لتشــــــ

ود تدفع شــب ات التهريب العةبات التي توعل تهريب المهاجرين أكثر تعقيدا )عل  األقل في األجل القصــير( ســ 
لل  اسـتكشـاد مشـاريع لجرامية أخر  ميما ير  آخروم أم النسـاء اللواتي حققن لخالم في الواليات المتحدة، عل  
ســــــبيل المثال، من خالل ليواء المهاجرين في بيوتهن ســــــيعدم لل  ممارســــــة وجائ  من فضــــــة األجر في قطاع 

امرة في أســـــواق مثل االتوار بالم درات، التي ترتبم بها واـــــمة ال دمات في أوقات تراجع الطلب بدالم من المغ
   ( 20) أكبر وم افر أكبر للكش  عنها.

ــاليبه وتكتي اته قد تتغير أو تتكيف نتيوة ألحداث مفاجىة  -29 وفي حين أم لروب تهريب المهاجرين وأســـــــــ
تهريـــب تميـــل لل  أم تفـــل مثـــل الكوارث الطبيعيـــة والنزاعـــات واألزمـــات الم تلفـــة في فبيعتهـــا، فـــإم محـــاور ال

والمحــــاور هي مراكز التالقي عل  فول لروب الهورة حيــــ  يلتقي الطلــــب والعرم المتعلقين   ( 21) مســــــــــــــتقرة.
__________ 

 (18) UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant 

smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America” . 

 . المرجع نفسه (19) 

 (20) Bird, “Smuggling in the time of COVID-19” . 
 (21) Global Study on the Smuggling of Migrants 2018, p. 7 . 
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أو حت  مـدم  - ب ـدمـات التهرـيب. وقـد أجهرت التورـبة أم العـدـيد من المحـاور هي عـبارة عن بلـدات اــــــــــــــغيرة
رئيســيام باعتباره أحد القطاعات االقتصــالية الرئيســية وُيعيل ماليام نســبة يؤلي فيها تهريب المهاجرين لورام  - أكبر

ــ ال الوريمة في بعض  ــ ل من أشــــ ــالي والمالي الكبير لهذا الشــــ ــ ام. ومرة أخر ، فالدور االقتصــــ كبيرة من الســــ
العشائر  األقاليم يعوق جهول السلطات العمومية الرامية لل  م افحته. وتهريب المهاجرين، الذي يحف  بدعم من

والموتمعات المحلية التي تعيش عل  أنشــــطته، يمثل بالفعل في ســــياقات عديدة المصــــدر الوحيد للدخل بالنســــبة 
   ( 22) لوزء كبير من الس ام المحليين.

ــائحـــة كوفيـــد  - 30 ــلثير عل  عولة المهـــاجرين أيضــــــــــــــــا.  19- ويم ن أم ي وم لألزمـــات، مثـــل جـ ــاليـــة، تـ الحـ
ا ســـــــالمية(  - الد من المهاجرين والالجىين لل  أفغانســـــــتام من ليرام )جمهورية المثال، عال مىات اآل  ســـــــبيل  فعل  

ــباف/فبراير  ــتام وتركيا منذ شــــــــ ــام عالوا لل  جمهورية فنزويال   ( 23) . 2020وباكســــــــ ــ ااــــــــ وتهم الحاالت األخر  أشــــــــ
   ( 24) . 19- وفيد البوليفارية من البلدام المواورة بعد أم وجدوا أنفسهم عافلين عن العمل وبدوم ملو  بسبب جائحة ك 

ــتو  منااــــــب  -31 ــائر فالحة عل  مســــ ــالي للوائحة لل  خســــ ــعيد العالمي، أل  األثر االقتصــــ وعل  الصــــ
بما في ذلك بالنســبة للعمال األجانب، الذين لم يبق أمام بعضــهم خيار آخر ســو  العولة لل  بلدانهم   ( 25) الشــغل،

عل  نحو متزايد عن تحديات متنوعة، بما في ذلك األاـــــــــلية. وُيبلاوو المهاجروم العائدوم لل  بلدانهم األاـــــــــلية  
اــــــعوبة عبور الحدول والتنقل لاخل البلد وتزايد خطر االحتواز والترحيل فوال رحلة العولة. وعالوة عل  ذلك، 
ــبب حالة الطوار  الحالية ال تكوم قالرة لائما عل   ــحية فيها بســــــ ــل التي أجهدت نفم الرعاية الصــــــ فبلدام المنشــــــ

 الصحية لهؤالء الناد عند عولتهم. توفير الرعاية
  

 أثر الكوارث واألزمات على األنشطة اإلجرامية  -3 

تشـــــــ ل الكوارث الطبيعية تهديدا للســـــــالمة العامة واألمن القومي، وذلك باألســـــــاد ألنها تدمر الهياكل  -32
فالتدابير المت ذة عل  الصـعيد السـياسـي األسـاسـية ويم ن أم تسـفر عن وميات عديدة. وكما أثبتت التوربة ذلك، 

واالقتصــــــــــــــالي واالجتماعي من أجل التصــــــــــــــدي للكوارث الطبيعية تنطوي عل  لم انية زيالة لضــــــــــــــعاد البن   
ويم ن تعريفها من الناحية الونائية بلنها مولدة للوريمة"،  ( 26) االجتماعية واالقتصــالية أمام الوماعات ا جرامية.

__________ 

 (22) See, for example, for Agadez in the Niger, Anette Hoffmann, Jo Meester and Hamidou Manou Nabara, 

Migration and Markets in Agadez: Economic Alternatives to the Migration Industry, CRU Report (The 

Hague, Clingendael Institute, 2017); Samuel Hall, Selling Sand in the Desert: The Economic Impact of 

Migration in Agadez (2016) . 
 (23) Mixed Migration Centre, “Understanding the impact of COVID-19 on Afghan returnees”,  

15 May 2020 . 
 (24) R4V, Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela  متاح عل  الرابم الشب ي .

https://r4v.info/en/situations/platform. 
 (25) International Labour Organization, “ILO Monitor: COVID-19 and the world of work – updated estimates and 

analysis”, 4th ed., 27 May 2020. 
  (26 ) Anna Sergi, “Building sites: criminal groups exploit natural disasters”, IHS Jane’s Intelligence Review (2017) . 

https://r4v.info/en/situations/platform
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تســـــــمح للوريمة باالزلهار من خالل اســـــــتغالل نقاف الضـــــــع  المتزايدة لد  ضـــــــحايا ألنها تهيئ الفرود التي 
   ( 27) الوريمة المحتملين.

وفي الموتمعات التي ترتفع فيها مســتويات الفســال، يم ن أم يؤلي وجول جماعات لجرامية منفمة لل   -33
ــيتين عل  وج ــع  أمام الكوارث الطبيعية، من خالل قناتين رئيســـــــــ ــو : عن فريق تفاقم أوجه الضـــــــــ ه ال صـــــــــ

اعترام األموال الم صـــــصـــــة  عالة ا عمار وعن فريق اختراق نفم المعونة أو الدعم ا نســـــاني. وعل  وجه 
ــبة لألعمال  ــية بالنســ ــلحة رئيســ ــ لت مصــ ــات العامة  عالة ا عمار شــ ــو ، أفالت التقارير بلم المناقصــ ال صــ

   ( 28) سبات سابقة.التوارية الشبيهة بالماميا عل  الصعيد العالمي في منا

ومع ل الق الشــــركات ومواجهة روال األعمال تحديات متزايدة في الحصــــول عل  االئتمام من البنوت،   -34
توفر الوماعات ا جرامية ســــــــــــوق ائتمام موازية. وعالوة عل  ذلك، وموازاة مع ضــــــــــــخ الح ومات لألموال بوية 

مة في تحويل تلك التدفقات نحو أعمالها التوارية، لنعا  االقتصـــــــــــــالات، تزلال رابة الوماعات ا جرامية المنف
ــل األموال. ــت دامها لغسـ ــياحة والترميه  ( 29) كما يزلال اسـ ــو  قطاعات قليلة من القطاعات  والمطاعموالسـ ليســـت سـ

االقتصــــــالية المعرضــــــة ل طر أكبر في هذا الصــــــدل. وتتيح األزمات الواســــــعة النطاق فراــــــة مثالية للوماعات 
ا جرامية المنفمة للحصـــــول عل  موفئ قدم في االقتصـــــال القانوني، وهي ألاة ال  ن  عنها لمضـــــاعفة قدرتها 

 المشروعة. عل  التلثير في السوق وتعفيم أرباحها و سل الثروات المراَكمة من خالل األنشطة  ير

تراق الومـاعـات ، هنـات تحـديـات لضـــــــــــــــاميـة تتعلق بـاحتمـاالت اخ19-وفي حـاالت مثـل جـائحـة كوفيـد -35
ا جرامية المنفمة بشـــــ ل أكبر لقطاع الرعاية الصـــــحية. وتقليديام، تشـــــ ل الرعاية الصـــــحية قطاعام تواريام موزيام 
للغاية بالنســــــــــبة للوريمة المنفمة، وقد حصــــــــــلت الســــــــــلطات عل  تقارير عن زيالة االهتمام الونائي بصــــــــــناعة 

 لمتصلة بالصحة العامة.المستحضرات الصيدالنية، فضالم عن تركيز السلطة ا

وكما أجهرت التوربة مع األزمات األخر ، عندما تضــــــــــــــرب الكوارث الموتمعات المحلية، يتماســــــــــــــك   -36
وعـالة مـا تؤلي الكوارث المـدمرة مـثل األعـااــــــــــــــير والزالزل والحرائق الكبيرة لل  تـبالل  ( 30) الـناد لل  حـد كبير.

عل  ما تبق ، والتحفيز عل  اســـــتعالة بعض الشـــــعور بالعولة الدعم لاخل الموتمعات المحلية، والتعاوم للحفاظ  
لل  الحياة الطبيعية بســـرعة. ولكن في جميع الحاالت، يم ن، اســـتنالا لل  البيانات المعتمدة عل  الســـرل واألللة 
ــتثناءات تتعلق باألشــــــ ا  الذين ينتقلوم لل  ممارســــــة األنشــــــطة  المنهوية عل  حد ســــــواء، مالحفة وجول اســــ

للموتمع، بما في ذلك الوريمة. وال تمثل االعتداءات الونسية وأعمال العن  الونساني والعن  المنزلي،    المعالية
 فضال عن االحتيال، سو  عدل قليل من بين أكثر الحاالت المبلو عنها.

ــ ل تحديا.  -37 ــعة النطاق، ال يزال قياد نطاق هذه الورائم وتلثيرها يشــــــــ ــرة بعد وقوع كوارث واســــــــ ومباشــــــــ
ــ ل ا فالت من العقاب وعند ــطة لنفاذ القانوم ونفام العدالة الونائية عموما، يشــ ما يؤلي الدمار لل  تعطيل أنشــ

تهديدا رئيســـــــــــــيا ويصـــــــــــــيب الموتمعات المحلية بعد انتهاء الكارثة بمدة فويلة. فقد ي وم هنات عدل محدول من 

__________ 

 (27) International Organization for Migration, Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crises: 

Evidence and Recommendations for further Action to Protect Vulnerable and Mobile Populations  
(Geneva, 2015) . 

 (28) Sergi, “Building sites” . 
 . المرجع نفسه (29) 

 (30) Scholars Strategy Network, “Understanding crime in communities after disaster: a research brief”,  
25 February 2016 . 
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ا جرامية. خصــواــا في حالة األشــ ا  الذين موجفي لنفاذ القانوم  عدال ومتابعة التقارير المتعلقة باألنشــطة  
يتم لجالؤهم لل  م ام م تل ، قد ال ي وم نفام العدالة الونائية قالرا عل  لعدال تقارير عن األنشطة ا جرامية 

 التي وقعت في المنطقة المنكوبة.

 ال العن  وكثيرا ما يبلو عن حاالت العن  القائم عل  نوع الونس أو االســــــــــــتغالل أو  يره من أـشـــــــــــ  -38
الونسـي، خااـة وأم النسـاء اللواتي يواجهن الكوارث قد يودم أنفسـهن في أوضـاع هشـة ر م لرالتهن، بما يشـمل 
الحاالت التي يحتون فيها لل  توفير الغذاء و يره من الضــــروريات ألســــرهن أو لل  البح  عن ملو  أو وســــيلة 

ــافة لل  ذلك ل حاالت متزايدة من العن  المنزلي التي تتفاقم نقل تقلفهم خارج المنطقة المنكوبة. وبا ضـــــــ ، ُتســـــــــوَّ
 ( 31) بسبب الفرود الشاقة خالل وقوع كارثة أو مباشرة بعد وقوعها.

  
 على االتجار باألشخاص 19-أثر جائحة كوفيد -4 

عل  الر م من االختالد الموجول بين جريمـــة االتوـــار بـــاألشــــــــــــــ ـــا  وجريمـــة تهريـــب المهـــاجرين،  -39
نفس الشـــــــــب ات وقد ي وم ذلك عل  نفس الدروب، ويم ن أم ي وم المهاجروم المهرَّبوم عرضـــــــــة  ترتكبهما فقد

 بش ل خا  ألم يصبحوا من ضحايا االتوار.

ــت دموم خدمات المهربين الذين ُيوبروم عل  كســــب المال خالل  -40 وعالة ما ي وم المهاجروم الذين يســ
أيدي شـــــــب ات االتوار. وتبين البحوث أم م ططات  رحالتهم معرضـــــــين بشـــــــدة لالســـــــتغالل، بما في ذلك عل 

"الســـــــفر اآلم، والدفع الحقام"، حي  يعمل المهاجروم عل  فول فريق الرحلة لتمويل لم انية موااـــــــلة الســـــــفر، 
  ( 32) توعل المهاجرين معرضين بشدة للعمل أو االستغالل الونسي.

 19-دـيد من البلـدام خالل جـائحـة كوفـيدكمـا أم ارتفـاع مســــــــــــــتوـيات العن  المنزلي المبلو عـنه في العـ  -41
ــا للعن   ــوم أيضــ ــحايا االتوار في حاالت معينة يتعرضــ ــير كذلك لل  أم ضــ ــرا مثيرا للقلق، وقد يشــ ــ ل مؤشــ يشــ
المتزايد، أي أولىك الذين هم في حاالت اســتعبال منزلي أو اســتعبال جنســي، وهما شــ الم من أشــ ال االســتغالل 

 بش ل  ير متناسب. التي تؤثر عل  النساء والفتيات 

المحتمل  وتقييد أو مراقبة تنقل الضحايا هي فريقة شائعة للمراقبة في موال االتوار باألش ا . ومن -42
أم تؤلي تدابير ا  الق والعزل لل  تكريس عزلة الضــــــــحايا والحد بشــــــــ ل كبير من أي فراــــــــة لتحديد هويتهم  

باالســتغالل. وخالل الوائحة، كانت هنات عةبات لضــامية أمام الحصــول ودبعالهم عن هذه الوضــعيات المتســمة  
عل  ال دمات والمســـاعدة والدعم تتعلق بتدابير العزل القســـري وما يتصـــل بذلك من ل الق للعمليات التي تنفذها  

الصــحة المنفمات  ير الح ومية والم اتب الح ومية. ويم ن أم تؤلي العزلة والتباعد البدني لل  تفاقم وضــعية  
 العقلية وعرقلة أي لم انية للواول لل  شب ات الدعم  ير الرسمية.

__________ 

 (31) United Nations Peacekeeping, Technical Committee on Gender Equality, “Domestic violence and  
COVID-19”, 6 May 2020 . 

 (32) Bird, “Smuggling in the time of COVID-19”; Claire Healy, The Strength to Carry On: Resilience and 

Vulnerability to Trafficking and Other Abuses among People Travelling along Migration Routes to Europe, 

Briefing Paper (Vienna, International Centre for Migration Policy Development, 2019) . 
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ــالية  19-فوائحة كوفيد ( 33) وكما الحظ الم تب مؤخرا، -43 ــاواة االقتصـــــــــــ زالت من تفاقم أوجه عدم المســـــــــــ
 .واالجتماعية البنيوية والمتلالة التي تعد من بين األسباب الوذرية لالتوار باألش ا ، وسلطت الضوء عليها

وتحديد هوية ضـــحايا االتوار هو مســـع  اـــعب في الفرود العالية، ويرجع ذلك في الغالب لل  أم  -44
ــمية أو  ير منفمة )مثل الورائم  ــتغلوم في قطاعات  ير قانونية أو  ير رســــــــــ ــحايا االتوار كثيرا ما ُيســــــــــ ضــــــــــ

والزراعة، والبناء( يم ن  الصـــــــــــــغيرة، واـــــــــــــناعة الونس، والســـــــــــــياقات المنزلية، وزراعة الم درات واالتوار بها، 
با ضـــــــــــــافة لل  عدم رابة الضـــــــــــــحايا في ا بال  عن  - للوماعات ا جرامية المنفمة أم ت في فيها عملياتها

 تعرضهم ل يذاء أو عدم قدرتهم عل  ذلك، ومحدولية قدرات أجهزة لنفاذ القانوم عل  الكش  عن هذه الوريمة.

م الوهول الرامية لل  تحديد هوية ضـــــــــحايا االتوار ودحالتهم الحالية، تتـســــــــ  19-وفي جل جائحة كوفيد -45
ــحايا االتوار  ير  ــافة لل  ذلك، كثيرا ما ي وم ضــ ــعوبة أكبر. وبا ضــ الحقا لل  خطم الحماية االجتماعية بصــ
ــار الفيرود وتكوم لديهم لم انيات أقل للواـــول لل  الرعاية  قالرين عل  ات اذ جميع التدابير الالزمة لمنع انتشـ

لصــــحية، ال ســــيما لذا كانوا مهاجرين  ير موثقين. وقد أاــــبحت العمليات األســــاســــية والعملية الرامية لل  لعم ا
 ضحايا االتوار تش ل تحديام بسبب تعديل البلدام ألولوياتها أثناء انتشار الوائحة.

  
 شواغل محددة تتعلق بالنزاع والهجرة القسرية -5 

شـــــ ا  الذين يهاجروم بحثا عن جرود اجتماعية واقتصـــــالية أفضــــل كثيرا ما يوري التمييز بين األ -46
وأولىــك الــذين يهربوم من النزاع أو االضــــــــــــــطهــال أو الــذين يهــاجروم بحثــا عن األمــام. وفي حين يبــدو التمييز  
واضـــــحا من الناحية النفرية، فالممارســـــة المتبعة في العديد من البلدام تبين لنا أم رســـــم خم فااـــــل بين هذين  

 ين من الفىات الكبيرة قد ال ي وم لائما مسع  سهال.النوع

، يحق لمن يهربوم من 1967ووفقا لالتفاقية ال ااـــــة بوضـــــع الالجىين والبروتوكول الملحق بها لعام  -47
وضـــعية اضـــطهال أم يتمتعوا بالحماية في البلد الذي يودوم أنفســـهم ميه، وينبغي، وفقا للقانوم العرفي المعمول 

 ا لل  بلد يتعرضوم ميه لل طر )مبدأ عدم ا عالة القسرية(.به، أال يعالو 

من االتفـاقـية، ُيعرَّد الالجئ ـبلـنه كـل شــــــــــــــ ص يوجـد "بســـــــــــــــبب خود ـله مـا يبرره من  1ووفقـام للمـالة  -48
التعرم لالضـــــطهال بســـــبب عرقه أو لينه أو جنســـــيته أو انتمائه لل  فىة اجتماعية معينة أو آرائه الســـــياســـــية، 

ــتفل بحماية ذلك البلد، أو كل شــــ ص خارج بلد جنســــ  ــبب ذلك ال ود، أم يســ ــتطيع، أو ال يريد بســ يته، وال يســ
يملك جنســية ويوجد خارج بلد لقامته المعتالة الســابق بنتيوة مثل تلك األحداث وال يســتطيع، أو ال يريد بســبب  ال

 ذلك ال ود، أم يعول لل  ذلك البلد".

ل  الحصــول عل  اــفة الجئ في بلد ما، وينتفر البت في وفالب اللووء هو الشــ ص الذي يســع  ل -49
فلبه للحصــول عل  اــفة الجئ بموجب الصــ وت الدولية والوفنية ذات الصــلة. وفي حالة اــدور قرار نهائي 

 سلبي، وما لم ُيسمح له بالبقاء ألسباب لنسانية أو ألسباب ترتبم بها، يوب عليه مغالرة البلد.

اللووء أحيانا خدمات مهربي المهاجرين. وفي الحاالت التي يســـــــــت دموم    ويســـــــــت دم الالجىوم وفالبو -50
فيها خدمات مهرب للمهاجرين، ال يمس ذلك بلي شــ ل من األشــ ال بحقهم في التماد اللووء، كما هو موضــح 

من بروتوكول تهرـيب المهـاجرين، التي تنص عل  مـا يلي: "ليس في هـذا البروتوكول   19من المـالة  1في الفقرة 

__________ 

 (33) UNODC, “The impact of the COVID-19 pandemic on trafficking in persons: preliminary findings and 

messaging based on rapid stocktaking” (April 2020) . 
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ــ  القانوم الدولي، بما في ذلك القانوم  م ــؤوليات للدول واألفرال بمقتضــــ ــائر الحقوق وااللتزامات والمســــ ا يمس بســــ
 1967وبروتوكول عام  1951ا نســــــــــاني الدولي والقانوم الدولي لحقوق ا نســــــــــام، وخصــــــــــواــــــــــا اتفاقية عام 

 فيهما". ال ااين بوضع الالجىين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم ا عالة قسرا الوارل

وفي أوقات ســـــــيالة القلق عل  الصـــــــعيد الدولي بســـــــبب اندالع األزمات العالمية خااـــــــةم، مثل جائحة  -51
، تدعو الوهات الفاعلة الدولية الرئيســية لل  تعزيز حماية الفىات األكثر ضــعفام، مثل ضــحايا االتوار 19-كوفيد

الصـحية ليشـمل جميع الناد بصـرد النفر عن  والمهاجرين والالجىين ودل  توسـيع نطاق الحصـول عل  الرعاية
 ( 34) وضعهم كمهاجرين.

ــرية، التي  -52 ــية التي تحفز الهورة القســـــــ ــابقة، فالنزاع هو أحد العوامل الرئيســـــــ وكما أجهرت التوارب الســـــــ
تؤلي، في جل اياب مســـــــــارات آمنة ونفامية خااـــــــــة بالمهاجرين وملتمســـــــــي اللووء، لل  تعزيز الطلب عل  

ــتقرار  خدمات التهريب. ــتمرة في عدل من البلدام األفريةية، فضـــــــــــال عن النزاعات، وعدم االســـــــــ فالنزاعات المســـــــــ
الســـياســـي، واالشـــتباكات في الشـــرق األوســـم و رب آســـيا، لل  جانب عدم وجول خيارات للســـفر النفامي، تســـهم 

لعن  الناجم عن جميعها في اســت دام لروب التهريب في البحر األبيض المتوســم. وفي أمري ا الوســط ، يؤثر ا
 االضطرابات الداخلية في عدة بلدام بصورة كبيرة عل  عدل األش ا  الفارين من بلدهم.

  
 التعاون في مجال إنفاذ القانون  - رابعا  

بصـــــورة كبيرة عل   2020في جميع أنحاء العالم خالل عام  19-أثر االنتشـــــار الســـــريع لوائحة كوفيد -53
ــتويات التعاوم الدولي  ــائل العدالة الونائية وأل ، حت  في أفضـــل األحوال، لل  للغاء مسـ القائمة من قبل في مسـ

بعض األولويات وتحول محاور التركيز واســـــت دام الموارل ذات الصـــــلة في بلدام كثيرة. ومن المســـــائل الرئيســـــية 
ــتعرام االلتزامات القائمة وا جراءات التي  ــية بها التي قد يول الفريق العامل النفر فيها اســـــــــــ ــبقت التواـــــــــــ ســـــــــــ

 ي ص التعاوم في موال لنفاذ القانوم من أجل منع تهريب المهاجرين وم افحته. ميما
  

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين -1 

ــمن جهول الدول األفراد الرامية لل   -54 ــية ضــــ ــر الرئيســــ التعاوم في موال لنفاذ القانوم هو أحد العنااــــ
ُيعترد اــــــــــــــراحـة في بروتوكول م ـافحـة تهرـيب المهـاجرين ـبلم التعـاوم في منع تهرـيب المهـاجرين وم ـافحـته. و 

ــ ال الوريمة، ذي الطبيعة  ــ ل من أشـــــــــ ــدي لهذا الشـــــــــ ــتراتيوية ال  ن  عنها في التصـــــــــ موال لنفاذ القانوم اســـــــــ
( من البروتوكول لشارات مفصلة بشلم سبل وأ رام 18لل   10الوفنية. ويقدم الفصل الثال  )الموال من  عبر
 اوم بين الدول األفراد عل  جميع المستويات.التع

ــاليب    10وتتناول المالة  - 55 ــو  تبالل المعلومات عن أنماف التهريب واتواهاته، وكذلك أســــــ عل  وجه ال صــــــ
ــريعية والدراية العلمية   ــات التشـــــــ ــائل والممارســـــــ العمل، بين البلدام المتواورة عل  فول لرب الهورة. كما تتطرق للوســـــــ

مسـت دمة قصـد تعزيز عمليات المنع المتبالل المتعلقة بحاالت تهريب المهاجرين وكشـفها والتحقيق فيها.  والتكنولوجية ال 
ــديد   ــم تهريب المهاجرين بعوامل تحفزه مثل النزاعات والكوارث بم تل  أنواعها، لل  جانب تشـــــ وكما نوقش أعاله، يتســـــ

فمن الضـــــروري أم تتعاوم البلدام، ال ســـــيما عل  فول  تدابير مراقبة الحدول وقلة مســـــارات الهورة النفامية. ومن ثم، 
__________ 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤوم الالجىين، "يوب حماية حقوق واحة الالجىين والمهاجرين وعديمي الونسية خالل التصدي  (34) 
الدولية للهورة، والمفوضية السامية  لفيرود كورونا"، بيام احفي مشترت من مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق ا نسام، والمنفمة

 . 2020 مارد/آذار 31لألمم المتحدة لشؤوم الالجىين، ومنفمة الصحة العالمية، 
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ــفها ووقفها في مراحلها األول . وقد تعاني   لروب الهورة األكثر اســـــــت داما، عل  منع عمليات تهريب المهاجرين وكشـــــ
 قنوات االتصال وم ططات التعاوم من التعطل والتلخير، خااة في أوقات األزمات. 

ــمن المالة  -56 ــدل الدول األفراد مراقبة حدولها   11وتتضــــــــ منع  من أجلمن البروتوكول تدابير لكي تشــــــــ
ــفه. وفي حاالت األزمات، مثل جائحة كوفيد الحالية، لولت بلدام كثيرة لل  ل الق  19-تهريب المهاجرين وكشــــــ

ــديد تدابي  ــار الفيرود. وقد كام لتشــــ ر مراقبة الحدول أثر فوري في الحد الحدول بالكامل في محاولة الحتواء انتشــــ
ــار لل  ذلك الم تب، ــير، ر م أم تدابير المراقبة تلك تنطوي، كما أشـــــــ   (35) من تدفقات الهورة عل  المد  القصـــــــ

 عل  لم انية زيالة حدوث حاالت تهريب المهاجرين عل  المد  المتوسم والمد  الطويل.

فاشـــتراف تشـــديد التدابير   ( 36) م افحة تهريب المهاجرين،وكما ورل في الدليل التشـــريعي لتنفيذ بروتوكول  -57
األســـاســـية لمراقبة الحدول ال يشـــمل بالضـــرورة التعاوم مع الدول األخر ، ولن يتطلب التعاوُم أو التنســـيُق بشـــلم 
ــاء قنوات  ــدار تشـــــريعات. وقد يتطلب تعزيز التعاوم بين الوكاالت ودنشـــ ــبما يلزم، لاـــ تدابير مراقبة الحدول، حســـ

مباشــرة وضــع بعض التشــريعات لضــمام أم تكوم لد  الوكاالت المعنية ســلطة التعاوم والســماح بتبالل  اتصــال
 المعلومات التي قد تكوم محمية لوال ذلك بقوانين السرية.

من البروتوكول عل  نطـاق للتعـاوم اـلدولي في مـيدام الـتدرـيب وبـناء القـدرات، وتؤكـد   14وتنص المـالة  -58
ضــل الممارســات والدرود المســتفالة من أجل تعزيز قدرة الســلطات المحلية عل  منع تهريب عل  أهمية تبالل أف

المهاجرين وكشفه ومالحقة مرتكبيه قضائيا. وفي أوقات األزمات، عل  وجه ال صو ، ي وم تبالل المعلومات 
تدابير التصــــــدي للفرود وبناء القدرات المتبالل ميما بين البلدام في اــــــميم الوهول المعززة الرامية لل  تكييف 

المتغيرة، بما في ذلك موازاة مع تكييف الوماعات ا جرامية المنفمة الســــتراتيوياتها. ومن المهم أيضــــا مالحفة 
 لور المنفمات الدولية ومنفمات الموتمع المدني بوافها شري ا أساسيا في هذه المساعي.

ــيا مع المالة بلهمية التعاوم في ميدام ا عالم  15م المالة لا وتـســــــ  -59 من اتفاقية األمم المتحدة   31)تماشـــــ
لم ـافحـة الوريمـة المنفمـة عبر الوفنـية( من أجل منع المهـاجرين من اســــــــــــــت ـدام خدمات المهربين، ومن الوقوع 

من اتفاقية الوريمة المنفمة ذات أهمية  31ضــــــــــحايا للتواوزات الونائية في ســــــــــياق تهريب المهاجرين. والمالة 
ذه الشـــــــــوا ل، لذ تنص عل  تدابير تســـــــــتهدد مســـــــــللة الحد من "الفر  التي تتاح حاليا خااـــــــــة في معالوة ه

ــتقبال للوماعات ا جرامية المنفمة لكي تشـــــــارت في األســـــــواق المشـــــــروعة بعائدات الورائم"، التي تمثل،  أو مســـــ
الوريمة المنفمة هو مبين أعاله، ســـمة حاســـمة للوماعات ا جرامية المنفمة بوميع أنواعها. وتدعو اتفاقية  كما

تحديدا، في هذا الصـدل، لل  تدعيم "التعاوم بين أجهزة لنفاذ القوانين أو أعضـاء النيابة العامة والهيىات ال ااـة 
 المعنية، بما فيها أوساف الصناعة".

  
 تعزيز التعاون في أوقات األزمات -2 

رورة قطاعات م تلفة من ينطوي التصــــــدي الشــــــامل للوريمة المنفمة عل  نهج شــــــمولي يغطي بالـضـــــ  -60
ــت باراتية  ــمي للمعلومات االسـ ــرفة الوفنية لل  التبالل الرسـ المنفومة العمومية. ومن التحةيقات التي توريها الشـ

__________ 

 (35) UNODC, “How COVID-19 restrictions and the economic consequences are likely to impact migrant 

smuggling and cross-border trafficking in persons to Europe and North America” . 

مة عبر الوفنية والبروتوكوالت الملحقة بها   األللة (36)   التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لم افحة الوريمة المنفَّ
 (. A.05.V.2 )منشورات األمم المتحدة، رقم المبيع
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عل  الصــعيد الدولي، ومن توميد الموجولات االقتصــالية وحوزها لل  اســتعالة الســلع، يعد التعاوم أمرا أســاســيا 
 مزعزعة لالستقرار وأزمات كثيرا ما تعبر الحدول الوفنية. وهاما بوجه خا  عند مواجهة حاالت

وخصــواــا عندما تقع كوارث فبيعية أو أزمات أخر ، يشــ ل لعم وضــع اســتراتيويات وفنية ودقليمية  -61
لم افحة تهريب المهاجرين، ووضـــع ســـياســـات لم افحة الفســـال تتصـــد  لتهريب المهاجرين، ودقامة نفم متكاملة 

 ات ال  ن  عنها.  لارة الحدول خطو 

وبمـا أم لروب واســــــــــــــتراتيوـيات تهرـيب المهـاجرين تتكيف مع الفرود المتغيرة، فـالتحلـيل المســــــــــــــتمر  -62
ــمام الكشــــ  المب ر عن  ــية لضــ ــتركة للحدول والدوريات الحدولية كلها فرق عملية رئيســ للم افر والمراقبة المشــ

الوهول نقل للمهارات والموارل عل  فول لروب التهريب، األنشــــطة ا جرامية وم افحتها. وينبغي أم يواكب هذه 
 من أجل ضمام تنسيق تدابير التصدي في أب ر مرحلة مم نة.

ويعد جمع وتبالل المعلومات عن أســـــــــاليب العمل والدروب والنماذج االقتصـــــــــالية لشـــــــــب ات التهريب،   -63
مالية، في وقت األزمة، أكثر أهمية في الصـــالت باالتوار باألشـــ ا  والورائم األخر ، وعن التحويالت ال وعن

اســـــــتهداد تهريب المهاجرين بفعالية. ويم ن تحقيق ذلك من خالل االســـــــتعانة بلفرقة التحقيق المشـــــــتركة وتقديم  
 المساعدة القانونية المتباللة.

وفي الوقـت الحـاضــــــــــــــر، فـالمعرفـة والمعلومـات المتعلقـة ب يفيـة تكيف تهريـب المهـاجرين مع الفرود  -64
ــع الم ــم بها الوضـــ ــرلية بدرجة كبيرة، ويرجع ذلك لل  حد كبير لل  المرونة التي يتســـ تغيرة حاليا هي معلومات ســـ

ــائص المنطقة،  بوم يعتمد كثيرا عل  خصــ ــت دمه المهروا ــلوب العمل الذي يســ عموما.  ير أمَّ التوربة تبيان أم أســ
ثة تتعلق بمنطقة وتدابير مراقبة الحدول، وا م انيات المالية للمهاجرين المهربي  ن. والحصــــول عل  معلومات محدَّ

بعينها وتباللها أمر أسـاسـي في تصـميم تدابير فعاالة لم افحة تهريب المهاجرين، وكذلك سـائر األنشـطة ا جرامية 
 المتصلة بها، من االستغالل لل  العن .

عل  فول لروب التهريـب ويشــــــــــــــ ـل التعـاوم الوثيق في موـال لنفـاذ القـانوم ميمـا بين البلـدام الواقعـة  -65
عامال رئيســـــــيا في اســـــــتهداد وتفكيك شـــــــب ات تهريب المهاجرين من خالل الةيام بالكشـــــــ  والتحقيق والمالحقة 
القضـــــــــــائية عل  نحو فعال. وينبغي موااـــــــــــلة بذل هذه الوهول باالقترام مع الوهول الدؤوبة الرامية لل  معالوة 

يســرها المهربوم، ووضــع اســتراتيويات فعالة لتنشــيم وتعزيز التقدم األســباب الوذرية للهورة  ير النفامية التي ي 
 االجتماعي واالقتصالي في البلدام األالية، وضمام توافر مسارات هورة نفامية متنوعة لالجىين والمهاجرين.

وكما هو الحال بالنســـــبة ألي شـــــ ل آخر من أشـــــ ال الوريمة المنفمة، فالتحةيقات المالية االســـــتباقية  -66
ــتعالتها وات اذ لجراءات لم افحة  ســــل األموال أمور حاســــمة في الم نوزة بهدد ضــــبم الموجولات الونائية واســ

لضـــــعاد الشـــــب ات ا جرامية الضـــــالعة في تهريب المهاجرين. وكما كام القاضـــــي ا يطالي جيوفاني فالكوني، 
ابعة أعمال لنفاذ القانوم والعدالة الذي قتلته الماميا، يقول كثيرا، يوب أم ي وم الشـــــــــــعار الرئيســـــــــــي في لفار مت 

 الونائية هو "اقتفاء أثر األموال".

ــد  - 67 ــة كوفيـ ــائحـ ــا جـ ــات، وأبرزهـ ــه األزمـ ــذي ت لفـ ــة، عل  الالجىين   19- لم راــــــــــــــــد وت فيف األثر الـ ــاليـ الحـ
الســنوات وربما في    -  والمهاجرين، ســود ي وم أســاســيا في منع تنامي التنقل الذي ييســره المهربوم في األشــهر المقبلة 

 متزايد.   وتطوير سوق تهريب أكثر ربحية ومهنية تسيطر عليها الوماعات ا جرامية المنفمة بش ل   -  المقبلة 
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 بشأن المواضيع ذات الصلة  العامل فريق  ال توصيات سابقة من   - خامسا  
مشـــورة لل  تواـــية تســـدي ال 170اـــا  الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين حت  اآلم أكثر من  -68

 الدول األفراد بشلم تنفيذ بروتوكول م افحة تهريب المهاجرين.  

ولم يناقش الفريق العامل أو يعتمد تواـــــــيات بشـــــــلم آثار الكوارث الطبيعية أو النزاعات أو  يرها من  -69
 األزمات عل  تهريب المهاجرين قبل الدورة الحالية.

ــيات الفريق  وعند لراســـــــة ا جراءات العملية الرامية لل  -70 تحســـــــين جهول المنع والتعاوم، شـــــــدلت تواـــــ
العامل الســـــابقة مرارا عل  ما يلي: )أ( أهمية آليات التعاوم الدولي الرســـــمية و ير الرســـــميةم )ب( لعدال وتوفير  
التدريب المت صـــــــصم )ج( لنشـــــــاء  ياكل وفنية لتنســـــــيق عمليات التحقيق وتقديم ال دمات وتبالل المعلومات، 

باب الوذرية لتهريب المهاجرين. وفي الوثيقة التي تتضـــمن فهرد التواـــيات التي اعتمدها الفريق  ومعالوة األســـ 
(، يم ن  CTOC/COP/WG.7/2019/4العــامــل المعني بتهريــب المهــاجرين في اجتمــاعــاتــه ال مســـــــــــــــة األول  )

ت الصـــــــــلة في لفار المواضـــــــــيع التالية: مراقبة ودلارة الحدولم نفام العدالة الونائية االفالع عل  التوجيهات ذا
 والتحةيقاتم تبالل المعلومات وتبالل المعلومات االست باراتيةم والتعاوم الدولي.

  
 أدوات أساسية وموارد موصى بها  - سادسا  

ميمـــا يلي موموعـــة م تـــارة من األلوات والموارل المرجعيـــة التي يم ن الحصــــــــــــــول عليهـــا من الموقع  -71
ــاملة عن   ــب ي لم تب األمم المتحدة المعني بالم درات والوريمة )الم تب(. ويم ن االفالع عل  لمحة شــــــــ الشــــــــ
ــالــــي:  ــاجــــريــــن عــــلــــ  الــــرابــــم الــــتـــــ ــة بــــتــــهــــريـــــــب الــــمــــهـــــ ــة الــــمــــتــــعــــلــــقـــــ جــــمــــيــــع األلوات والــــمــــوارل الــــمــــرجــــعــــيـــــ

www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html?ref=menuside . 
  

   2018الدراسة العالمية حول تهريب المهاجرين،   
ــة العالمية حول تهريب المهاجرين، تبين  -72  The Global Study on Smuggling of)  2018الدراســـــــــ

Migrants 2018)  - أم لروب تهريب المهاجرين تؤثر   - وهي الدراسـة األول  من نوعها التي يصـدرها الم تب
ــار  في جميع أنحاء العالم. وهي تســــــتند لل  اســــــتعرام مســــــتفيض للبيانات والمؤلفات الموجولة وتتيح اســــــتبصــــ

بين النمطية.   االتواهات القائمة ولروب التهريب ومالمح المهراوبين والمهرَّ
  

 مجموعة أدوات لمكافحة تهريب المهاجرين  
ي بـالم ـداورات ، التي أعـدهـا م تـب األمم المتحـدة المعن موموعـة ألوات م ـافحـة تهريـب المهـاجرينتوفر  -73

ــيعية م تلفة لمســـاعدة  ــالات وتعرم ممارســـات واعدة وتواـــي بموارل مرجعية في مواالت مواضـ والوريمة، لرشـ
م األلاة  من موموعـة األلوات لمحـة عـامـة عن   1البلـدام عل  تنفيـذ بروتوكول م ـافحـة تهريـب المهـاجرين. وتقـداو

موضــوع  7عي لتوريم تهريب المهاجرين، وتتناول األلاة ا فار التشــري  5جريمة تهريب المهاجرين، وتحدل األلاة 
 لنفاذ القانوم والمالحقة القضائية.

  
 19-تحديثات من مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن كوفيد  

ــدي  -74 ــات وتدابير التصـ ــياسـ ــا لومع وتبالل المعلومات والسـ ــصـ ــما م صـ ــب ي للم تب قسـ يوفر الموقع الشـ
الحــاليــة وآثــارهــا عل  موــاالت عمــل الم تــب. والموارل المقــدمــة متــاحــة في الرابم  19-وــائحــة كوفيــدالمتعلقــة ب 
 . www.unodc.org/unodc/en/covid-19.htmlالشب ي 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/4
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 القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين  
ه م ـتب األمم المتحـدة المعني ـبالم ـداورات  الـقانوم النموذجي لم ـافحـة تهرـيب المهـاجرين ُوضـــــــــــــع  - 75 ، اـلذي أعـدا

والوريمة، من أجل مساعدة الدول عل  تنفيذ األح ام الوارلة في بروتوكول م افحة تهريب المهاجرين من خالل تيسير  
ــريعات القائمة واعتمال  ــوله توريم تهريب  مراجعة وتعديل التشــ ــت دام أح ام نموذجية. وتتناول فصــ ــريعات جديدة باســ تشــ

بين، والتنســـــــــــــيق والتـعاوم بين األجهزة، والتـعاوم في موـال   ــاعـدة للمـهاجرين المهرَّ المـهاجرين، وـتدابير الحـماـية والمســـــــــــ
بين  م افحة تهريب المهاجرين عن فريق البحر، وا جراءات المتعلقة بإعالة المهاجرين   . المهرَّ

  
 بوابة المعرفة الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين وقاعدة بيانات السوابق القضائية  

، بواـبة المعرفـة 2016أفلق م ـتب األمم المتحـدة المعني ـبالم ـداورات والوريمـة، في تشـــــــــــــرين األول/أكتوبر  - 76
رد المعروفة باســـــــــــم بوابة الموارل  ال ااـــــــــــة بم افحة تهريب المهاجرين، باعتبارها م ونا من م ونات بوابة للارة المعا 

ا لكترونية والقوانين المتعلقة بالوريمة )شيرلوت(. وتحتوي بوابة المعرفة ال ااة بتهريب المهاجرين عل  قاعدة بيانات  
للســـــوابق القضـــــائية، وقاعدة بيانات للتشـــــريعات الوفنية، ومراجع مشـــــروحة توفر معلومات عن المقاالت والمنشـــــورات  

ــية الم  ــاة والمدعين  الرئيسـ ــائية لل  تم ين القضـ تعلقة بتهريب المهاجرين. وتهدد قاعدة البيانات المتعلقة بالســـوابق القضـ
العامين واــناع الســياســات ووســائم ا عالم والباحثين و يرهم من األفراد المهتمة من توســيع نطاق معرفتهم ب يفية  

ــت دام الدول الم تلفة لقوانينها في م افحة تهريب المهاج  ــعيام لل  تحقيق الهدد النهائي المتمثل في  اســـــــ رين، وذلك ســـــــ
ــية  ــاســــ ــدي لتهريب المهاجرين. وقاعدة البيانات هي ألاة أســــ ــاهمة في تعزيز تدابير العدالة الونائية العالمية للتصــــ المســــ

تلك الوريمة   لتـسليم المزيد من الـضوء عل  المالحقات القـضائية الناجحة واـستبانة األنماف العالمية ودذكاء الوعي بواقع 
والية قضـــــــائية.   43قضـــــــية من قضـــــــايا تهريب المهاجرين من    800وحقائقها. وتضـــــــم قاعدة البيانات حاليا أكثر من 

ــال الحـــــــاســـــــــــــوبي المبـــــــاشـــــــــــــر من خالل الموقع التـــــــالي:   المعرفـــــــة  بوابـــــــة  لل   الـــــــدخول  ويم ن  تلـــــــك بـــــــاالتصـــــــــــــــــ
https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=ar  . 

  
األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية   

 الملحقة بها والبروتوكوالت
مــة عبر الوفنيــة األللــاة التشــــــــــــــريعيــة لتنفيــذ اتفــاقيــة األمم المتحــدة لم ــافحــة الوريمــة الهــدد من  -77 المنفَّ

هو مســــــــــــــاعـدة الـدول في تنفيـذ االتفـاقيـة وبروتوكوالتهـا. ويم ن االفالع عليهـا تحـت  والبروتوكوالت الملحقـة بهـا
 عنوام "الدليل التشريعي" عل  بوابة للارة المعارد المعروفة باسم بوابة شيرلوت.

  
 ينإطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول مكافحة تهريب المهاجر   

المنشــــــــــــــور المعنوم "لفــار العمــل الــدولي لتنفيــذ بروتوكول م ــافحــة تهريــب المهــاجرين" هو ألاة لتقــديم   -78
المســاعدة التقنية للدول األفراد والوهات الفاعلة من  ير الح ومات لمســاعدتها عل  اســتبانة ومعالوة الثغرات 

ويســتند لفار العمل الدولي لل  الصــ وت الدولية، التي تشــوب تصــديها لتهريب المهاجرين وفقام للمعايير الدولية. 
والتعهدات الســياســية، والمبال  التوجيهية وأفضــل الممارســات من أجل اقتراح نهج شــامل لمنع تهريب المهاجرين 

ا، في شــــــــــــــ ـل أربعـة جـداول،  لفـار العمـل اـلدوليوم ـافحـته. ويتضــــــــــــــمن الوزء الـثاني من  ــام عـامـ  اســــــــــــــتعراضــــــــــــ
 المالحقة القضائية والتحقيقم والحماية والمساعدةم والمنعم والتعاوم والتنسيق. المواضيع التالية:  بشلم
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