
 CTOC/COP/WG.7/2020/3  األمــم المتحـدة 

  

 

 اتفاقيةمؤتمر األطراف في  
 األمم المتحدة لمكافحة الجريمة

 المنظمة عبر الوطنية

 
Distr.: General 

15 June 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

270720    270720    V.20-03093 (A) 

*2003093*  

 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين

 2020أيلول/سبتمبر  9و 8فيينا، 

 *من جدول األعمال المؤقت  3البند 

 االستراتيجيات الناجحة في مجال استخدام التكنولوجيا، 
بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لمنع تهريب 

المهاجرين والتحقيق في جرائمه، واتخاذ تدابير قوية إزاء تزايد 
 استخدام الجماعات اإلجرامية للفضاء السيبراني

  

   

التكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا   االستراتيجيات الناجحة في مجال استخدام   
المعلومات واالتصاالت، لمنع تهريب المهاجرين والتحقيق في جرائمه، واتخاذ 

 تدابير قوية إزاء تزايد استخدام الجماعات اإلجرامية للفضاء السيبراني

 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة   
 

 مقدمة  - أوال  

أعدت األمانة ورقة المعلومات األســاســذة لتي لتذمــير مناقفــات الارل  العام  المعن  لتهرلر المهاجرلن ف    - 1
اجتماعه المــا. و ورعرا الورقة موموعة من الممــال  المتعلاة .الاــلة الحالذة لين التينولوجذا، .ما ف  نلل رينولوجذا  

ود الارل  العام  رناولها أثناء مداوالرهو ورادم الورقة معلومات  المعلومات، ورهرلر المهاجرلن، ول  الممـــــال  الت  قد ي 
جرلمة رهرلر المهاجرلن، وكتلل لليفـ    الررياب أسـاسـذة عن ئالاة من المواعـذ ، منها اسـت دام التابذاات الحدي ة 

المــــيبران ، ف ــــال عن   عن حاالت التهرلر والتحاي  فيها ومالحاة مرريبيها والتاــــدا لها، .ما ف  نلل ف  الا ــــاء 
التحديات والممارســـــــــــات الواعدة ف  موال اســـــــــــت دام التينولوجذا، م  ميالء االعتوار الواجر لحماية ال اـــــــــــو ـــــــــــذة 
وعـمانات حاو  اننمـاو وسـذاسـات حماية البذاناتو ورورد لتي الورقة أي ـا مراج  وموارد وأدوات معينة قد رود الدول 

 ردالير التادا لحاالت التهرلر المتكورةو  أو رنظر ف  استعراعها .غرا راولر 

 
 

 مسائل للمناقشة  - ثانيا  
أو رنظر ف  الردود الواردة من دولها على  ،العام  ف  ســذا  انعداد لمداوالت الارل  ،لع  الوفود رود -2

 ة:الممال  التالذ 

__________ 

  * CTOC/COP/WG.7/2020/1 و 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/1
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الراـاالت، الت  ما ألم اسـت دامات التينولوجذا الحدي ة، .ما ف  نلل رينولوجذا المعلومات وا )أ( 
 رعو  ردالير من  الورلمة والعدالة الونالذة للتادا لعملذات رهرلر المهاجرلن؟

ــدام المهر ين  )ب(  ــدول األئراا للتييذب م  اســــــــــــــت ـ ــا الـ ــترهـ ــة الت  ار ـ ــدالير العملذـ ــا ل  التـ مـ
 للتينولوجذا على نحو متزايد ودينام ، والتادا لتلل؟ 

فذما يتعل  .الحد من مســـــــاءة اســـــــت دام التينولوجذا، .ما ف  نلل ف  الا ـــــــاء المـــــــيبران ، ما ل   )ج(  
الممارســــات الويدة الت  اســــتوانتها أجهزة مناان الاانوو فذما يتعل  .التعاوو لين أ ــــحاب الماــــلحة المتعددين والتعاوو  

 ة الونالذة من أج  التادا لتلل التحديات؟ الدول ؟ وكذب يمكن رحمين التعاوو ف  موال  مناان الاانوو والعدال 

ما ل  أك ر الحلول التينولوجذة الناجعة والمذمـــــــــورة التيلاة لتعزلز ردالير التاـــــــــدا لتهرلر  )د( 
ــ  االجتماع  نواحا ف   ــال  التوا ــ ــا والمناتة عبر وســ ــذاــ ــممة ااــ المهاجرلن؟ وما ل  أك ر الحمالت الماــ

  ائر رهرلر المهاجرلن؟ال  ااا.ات م ادة .غرا زلادة الوع  .م

كذب يمكن لألمم المتحدة أو ردعم على أف ـ  نحو جهود الدول األئراا الرامذة ملى مجراء  )لـ( 
.حوث .فـنو الممارسـات الويدة واالسـترارذوذات الاعالة ف  موال اسـت دام التينولوجذا لمكافحة رهرلر المهاجرلن  

 رارذوذات ونفرلا؟ف  أوقات األزمات، ورومذ  رلل الممارسات واالست 

ما ألم الدروس الممـــــــتاادة من مقامة مـــــــراكات م  الااام ال اد والموتم  المدن  لوعـــــــ   )و( 
 ونفر حلول فعالة قالمة على التينولوجذا لمكافحة رهرلر المهاجرلن؟

ما ل  أنوام ال ـمانات الت  اعتمدرها الدول لحماية ال اـو ـذة وحاو  اننمـاو فذما يتعل   )ز( 
 م التينولوجذا ف  ردالير من  الورلمة والعدالة الونالذة، .ما ف  نلل ما يتعل  منها لتهرلر المهاجرلن؟.است دا

ــانذة عند التحاي  ف    )ح(   ــذة المهاجرلن وحاوقهم اننمــــــ كذب ريا  الدول األئراا احترام ااــــــــو ــــــ
ــيبران  من جانر ال  ــاء المــ ــاالت والا ــ ــت دام رينولوجذا المعلومات واالراــ ــاءة اســ ــالعة ف   مســ وماعات انجرامذة ال ــ

 رهرلر المهاجرلن؟ 

ولعـــ  الارل  العـــامـــ  يود أو ينظر ف  انجراءات التـــالذـــة الت  يمكن للـــدول األئراا ار ـــانلـــا لـــد   -3
مناقفة االسترارذوذات الناجحة للتادا لتهرلر المهاجرلن .است دام التينولوجذا، ولبناء ردالير ممتدامة لمواجهة 

  دام التينولوجذا من جانر الوماعات انجرامذة، .ما ف  نلل ف  الا اء الميبران :رزايد مساءة است 

روســـــــــذ  ناا  جم  البذانات والوحوث المتعلاة لناا  مســـــــــاءة اســـــــــت دام التينولوجذا لتذمـــــــــير رهرلر   •
المهاجرلن وحومه وئبذعته، وال سـذما مسـاءة اسـت دام اننترنت ورابذاات وسـال  التوا ـ  االجتماع  

 والمعامالت المالذة ف  الا اء الميبران و 

رحــديــد ومعــالوــة ال غرات الاــالمــة ف  النظم الاــانونذــة ل ــــــــــــــمــاو التحاي  الاعــال ف  عملذــات رهرلــر   •
المهاجرلن الت  رذمــــــــرلا التينولوجذا ومالحاة مرريبيها، .ما ف  نلل على وجه ال اــــــــود ما يتعل  

 والتعاوو عبر الحدودو .مواءمة الاوانين ورعزلز التعاوو الدول  

دعم األمم المتحدة ف  جم  ورحلي  االســـــــترارذوذات والممارســـــــات الواعدة المتعلاة .اســـــــت دام التينولوجذات   •
 الحدي ة للتادا لهتي الورلمة، ونفرلا على ناا  واس و 

للناا  العالم  لتهرلر     دعم االســـــــترارذوذات والمـــــــذاســـــــات والحلول الاالمة على التينولوجذا الت  رتاـــــــد  •
المهـاجرلن، مـ   لرامم من  الورلمـة على اننترـنت وأدوات رومذ  البـذاـنات الت  رذمـــــــــــــر رحلـي  المعلومـات  
 المؤرمت، الت  يمكن روسذ  نااقها ونلل لدعم ردالير المن  والتحقذاات الرامذة ملى مكافحة لتا التهرلرو 
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حتذة التينولوجذة من االل االســــتاادة من االلتيارات التينولوجذة  دعم االســــت دام الموحد والموســــ  للبنى الت  •
 الاالمة، وعماو أال ريرر الموادرات واألئر االسترارذوذة الوديدة الوهود الاالمة المتالة .التينولوجذاو 

لناء ال برات والادرات لد  الممارســــــــــين ف  م تل  الاااعات للمــــــــــماح .االســــــــــتاادة الااــــــــــو  من   •
 لمن  ومكافحة رهرلر المهاجرلنو التينولوجذا

ف  الا ـــاء المـــيبران ، والقذام .عملذات اســـتوا ذة، وعـــو    وجودالاانوو فذما يتعل  .إرســـاء دعم مناان  •
 األدلة انليترونذة المناسوة، واست دام أدوات التينولوجذا المتاحةو

يكوو نلل مناســـــوا وماللما، لين م تل  رفـــــوذ  وروســـــذ  ناا  الفـــــراكات والتحالاات الاعالة، حي ما  •
الاااعات وأ ـــــــــحاب الماـــــــــلحة، ومنها المنظمات الدولذة وانقلذمذة والااام العام والموتم  المدن   
 والااام ال اد واألوساط األكاديمذة، .غرا رعزلز الوحث وااللتيار وراولر واست دام التينولوجذاو

عند وعــــــــــــ  اســــــــــــترارذوذات لمعالوة الاــــــــــــلة لين   مدراج منظور يراع  االعتوارات الونمــــــــــــانذة •
 التينولوجذا والورلمةو

عــماو أو يكوو اســت دام أجهزة مناان الاانوو للتينولوجذا متوافاا م  المعايير المتعلاة .حاو  اننمــاو   •
 واننااا والمماءلة والفاافذةو

مرا وة الواســـــــــــعة الناا ، عـــــــــــماو أو يتناول النفـــــــــــر االســـــــــــترارذو  للتينولوجذا، .ما ف  نلل نظم ال •
االعتـوارات األاال ـذة على نحو واا، وأو يتم ف  ســـــــــــــــذا  االســــــــــــــتاـادة من رزاـيد رابي  التعلم ا ل  
والتكاء اال ــــاناع  .غرا ري ذب جهود مناان الاانوو، لمزالة التحيزاتل من المعلومات االســــت وارلة 

 المحوسوة والبرموذات ف  جمذ  مراح  البرموة والنفرو

 
 

 لمحة عامة عن المسائل والمواضيع ذات الصلة  - ثالثا  
ــبر ارراام الالر  -4 ــوكات انجرامذة .مـــــــــ مو رهرلر المهاجرلن عم  روارا ك ير األر اح، ورزدلر الفـــــــــ

على اـدمـات التهرـلر وـردن  احتمـاالت كفــــــــــــــاهـا والمعـا ـوة عليهـاو وأللع مكـتر األمم المتحـدة المعن  ـ.الم ـدرات 
ملذارات   5.5ن  .الم درات والورلمة( عن أنفــــــــاة التهرلر المعروفة الت  حاات ما لين والورلمة )المكتر المع

، قــدرت المنظمــة الــدولذــة للهورة أو  ذمــة روــارة 2017وف  عــام  ( 1) و2016ملذــارات دوالر ف  عــام  7دوالر و
ــعيد العالم و  10التهرلر ربلع حوال   ــنولا على الاــ ــادية .فــــدة ورتنثر لتي العالدا ( 2) ملذارات دوالر ســ ت االقتاــ

 .ادرة دول المنفن والعبور والمااد على من  لتي الورلمة وكفاها والتحاي  فيهاو

و ناء على نلل، فإو ناا  التغيير النامــــــل عن التينولوجذا الرقمذة، .ما ف  نلل رينولوجذا المعلومات  -5
مة، م  انســـــــرام لوريرة التادم نحو واالراـــــــاالت، ومد  انتفـــــــاري ومعدله يوفر فر ـــــــا كبيرة ليو  الورلمة المنظ

وف  الوقت نامــــــه، فمن العواقر مير المااــــــودة لزلادة ممكانذة  ( 3) و2030رحاي  ااة التنمذة الممــــــتدامة لعام 
 ( 4) الو ول ملى التينولوجذا سوء است دام رلل التينولوجذا من قب  العاا.ات انجرامذةو

__________ 

  (1 ) Global Study on Smuggling of Migrants 2018 (United Nations publication, Sales No. E.18.IV.9) و 
 للهورةو لذانات ممتمدة من لوا.ة لذانات الهورة التا.عة للمنظمة الدولذة   ( 2)  
-United Nations, Highانظر التارلر .فنو عملذة متا.عة رارلر فرل  األمين العام الرفذ  الممتو  المعن  .التعاوو الرقم ،   ( 3)  

level Panel on Digital Cooperation, “The Secretary-General’s High-level Panel on Digital Cooperation: 

follow-up process”, 17 March 2020 و 
  (4 ) United Nations Technology Innovation Labs, “Annual report 2019” (New York, 2018) و 
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ــاءة اســــــت دام اننترنت  وعلى الرمم من االلتمام المتزايد التا يولذ  -6 ــنلة مســــ ه الموتم  الدول  لتناول ممــــ
ورينولوجذا المعلومات ألمراا مجرامذة، وكتلل ممـــــــــــــنلة رعزلز اســـــــــــــت دامها على نحو ميوال  ف  التاـــــــــــــدا 
للورلمة، .ما ف  نلل عن ئرل  الممـــــــــــــاعدة ف  التحقذاات ورعزلز المالحاات الا ـــــــــــــالذة وزلادة الوع  وراديم  

ررلن، فإنه ال روجد لذانات كافذة عن حوم أثر التينولوجذا على جرلمة رهرلر المهاجرلنو  ال دمات ملى المتـ ــــــ 
ــت دام  ــدا لتهرلر المهاجرلن .اســــــ ــترارذوذات الواعدة المتعلاة .التاــــــ ــات واالســــــ ــر الممارســــــ ولبدو أو جم  ونفــــــ

ونلل لعدة أســــــواب منها  التينولوجذا محدود، وأو نفــــــر النظم الاالمة على التينولوجذا مير متمــــــاو عبر البلداو، 
ــاب  التحــديــات المتعلاــة لتوافر البنى التحتذــة للتينولوجذــاو ولعــ  الارل  العــامــ  يود، من ثم، أو ينظر فذمــا مـــــــــــــ
اسـت دام التينولوجذا من أاااء، وما رحا  من نواح ف  اسـت دامها .اـورة ميوالذة، وكذ ذة رابي  نلل .اـورة 

 وو الدول و موحدة، .ما ف  نلل من االل رعزلز التعا
  

 استخدام التكنولوجيا لتيسير تهريب المهاجرين -1 

المعلومات واالراــاالت أدوات مهمة يمــت دمها المهر وو على ناا  واســ  لنا   رينولوجذاتأ ــوحت   -7
المعلومات عن الدروب وال دمات والموالع المالو ةو ولم ء المورموو است دام التينولوجذا لتذمير دف  الموالع،  

ــافذة أمام نظم العدالة الونالذة  ــر وثال  احتذالذة، مما يارح رحديات معــــــــ فذما يتعل  .إعاقة وكتلل ننتاج ونفــــــــ
األسـوا  انجرامذة للتهرلر الت  رتغير .اسـتمرار، والتاـدا   ورعاي أسـالير عم  المورمين الت  رتيذب .مـرعة  

و (و وفذما يتعل  .اســــــــــــت دام التينولوجذا من جانر من يمــــــــــــت دمو 48-41، الاارات  A/CONF.234/11لتلل )
ادمات المهر ين، ُرمــــــت دم مناــــــات وســــــال  التوا ــــــ  االجتماع  ل .ااء على التوا ــــــ  وروادل ال برات لين 

 المهاجرلن االل رحالرهمو

   
 اإلعالنات  

ــارم ف  ا ونة األايرةو  -8 ــ  االجتماع  على نحو متمـ ــال  التوا ـ ــات وسـ ــت دام المهر ين لمناـ يزداد اسـ
وك يرا ما ينفــــــــــــر المهر وو معلومات ولعالنات رروج للدروب وال دمات والموالع المالو ة من االل  ــــــــــــاحات 

ــت دم لتوا ــول مليها والت  رمــــ ــ  االجتماع  الت  يمكن للمهاجرلن الو ــــ ــال  التوا ــــ دل ا راء وال براتو وقد وســــ
رفـم  المعلومات المادمة  ـورا معالنذة، وو ـاا مااـال لل دمات المادمة، وئرال  الدف ، م   الدف  .عد رمـلذم 

م  العمالء المحتملين عبر موموعة من رابذاات التراســ  الم تلاة الت  قد التوا ــ  التنمــيرة المالو ةو ولورا 
 ( 5) يوفر .ع ها مزايا رتعل  .حور الهولة والتفاير من لداية العملذة ملى نهايتهاو

ومن لين أنوام المعلومات المادمة، قد يبذ  المهر وو لحزمات ســارل م تلاة، رعرا ئرال  ســار رتراوح لين  - 9
والنـا  الوحراو ولي  يبذ  المهر وو اـدمـارهم، ـفإنهم ك يرا مـا ي ـدعوو المهـاجرلن لتوجـذه الهورة مير المـــــــــــــار الووا 

الت   البلداو   معرفة النظامذة ملى .عض للداو العبور والمااــــــد، أو .عيدا عنها، ونلل م ال .االعتماد على االفتاار ملى 
ــاء ف  االرحاد األورو  و وف  .عض الح ل    ــال  أع ـــــــــ االت، أفيد .نو المهر ين التين يتظالروو .ننهم يعملوو لاـــــــــ

منظمــــات مير حكومذــــة أو وكــــاالت االرحــــاد األورو   المكلاــــة لتنظذم المرور ا من ملى أورو ــــا عن ئرل  الوحر 
يمـــــت دموو  ـــــاحات وســـــال  التوا ـــــ  االجتماع و ف  حين أفيد .نو مهر ين اارلن انتحلوا على وســـــال  التوا ـــــ   

 ( 6) ماع  دور لممتفارلن قانونيينل يدعموو ئلوات اللووء من المهاجرلن األفغاوو االجت 

__________ 

  (5 ) European Migration Network, “The use of social media in the fight against migrant smuggling”  
(October 2016) و 

  (6 ) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “From a refugee perspective: discourse of Arabic 

speaking and Afghan refugees and migrants on social media from March to December 2016” (April 2017) و 
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ــسة عما يمــــــــمى ل -10 ل، burner appsوأللغت وكاالت مناان الاانوو ف  االرحاد األورو   عن رحديات نامــــــ
رمكن المورمين من اســــــــــــت دام أرقام لوار  ياــــــــــــعر رتوعها عند و ول  رابذاات رنفــــــــــــل أرقام لوار  مؤقتة،  

انعالو عن ادمارهم على الفـــــــــــوكات االجتمافذة، وكتلل ف  التوا ـــــــــــ  م  المهاجرلن مير النظاميين أو م  
 ( 7) أع اء اارلن ف  الفوكات انجرامذة، مما يعاد التحاي  م  المفتوه فيهمو

 
 

 االتصاالت  

ســــت دام المهاجرلن لوســــال  التوا ــــ  االجتماع ، ف  مرحلة ما قب  المغادرة، أمــــير أي ــــا ملى رزايد ا -11
ــبي  الم ال  ــالعلى ســـــ ــنو دروب الهورة من  لالراـــــ ــ  ورلا  معلومات .فـــــ .المهر ين، أو أثناء رحالرهم للتوا ـــــ

ــان أو أثناء رواجدلم على در  ــارلذة على متن المــــــ ــا .نو المهاجرلن يزودوو لهوار  ســــــ وب المهر ينو وأفيد أي ــــــ
التهرلر لالراــــــــــــال .المهر ينو كما يمكن أو يكوو لتينولوجذا األجهزة المحمولة وراورلا اثار على العالقة لين  
المهر ين والمهاجرلنو فا  عدد من موموعات وسال  التوا   االجتماع ، على سبي  الم ال، يمكن للمهاجرلن  

ــنن  ها، .ما ف  نلل ما يتعل  .المــــــالمة والدروب التحا  من موثو ذة .عض ادمات التهرلر وروادل معلومات .فــــ
والموالع المالو ةو ومن ثم، فإو من الوظال  المفــــتركة لوســــال  التوا ــــ  االجتماع  أو ريوو .م ا.ة لمنتديات 

 (وA/CONF.234/11للممتهليينل )انظر 

ــلهم انثن  وموئنهم  ول تل  اســـــت دام المهاجرلن ل  - 12 ــذارهم وأ ـــ ــال  التوا ـــــ  االجتماع  .ااتالا جنمـــ وســـ
فعلى ســـبي    ( 8) األ ـــل ، كما يعتمد على روافر ادمات اننترنت والهوار  التكذة، ف ـــال عن ممـــتو  رعلذم المهاجرو 

ــ    ــوكات التوا ـــــ  االجتماع  على ناا  واســـ الم ال، أفيد .نو المـــــورلين النازحين يمـــــت دموو رابذاات التراســـــ  ومـــ
للتوا ـــــ  وروادل الرل  حول رحالرهمو ووث  اســـــت دام لتي األدوات أي ـــــا ف  جنوب اســـــذا .غرا ااتذار المهر ين،  

لمهر وو رعلذاات عن المهر ين وادمارهم، ولكفــاوو عن الحاالت وف  أفرلقذاو وف  للداو المااــد، ينفــر المهاجروو ا 
الت  ففــ  فيها المهر وو أو قاموا .غا المهاجرلن ولســاءة معاملتهمو ولعل  المهاجروو والالجسوو أي ــا على روار هم  

 ( 9) د الو ولو ف  البلداو الممتاِبلة، .ما ف  نلل عن ئرل  روادل المعلومات عن انجراءات اندارلة ل قامة ف  لل 

وعموما، فاد و ـ  اسـت دام وسـال  التوا ـ  االجتماع  ف  رهرلر المهاجرلن .ننه ال يؤدا دورا لاما ف    - 13
زلادة حوم عملذات التهرلر فحـمر، ولنما أيـ ا ف  فعالذة عملذات التهرلر، مما يوع  التحاي  ف  الورلمة ومالحاة 

ا أي ـــا أك ر أمانا .النمـــوة للمهاجرلنو وقد نفـــرت ااا.ات م ـــادة مرريبيها أك ر  ـــعو ة، ولو كاو يمكن أو يوعله 
ــنوات األايرة لمن    ــ  االجتماع  من االل عدد من الحمالت انعالمذة وحمالت التوفذة ف  المـ ــال  التوا ـ على وسـ

 ( 10) المهاجرلن المحتملين من المفاركة ف  رحالت اارةو مير أو لتي الحمالت ك يرا ما رحا  نتالم متواينةو 

 
 

 التمويل  

يمــــــــــــــاء اســــــــــــــت ـدام التينولوجـذات ف  المـدفوعـات المـالـذة الت  رتم من االل نظم اـلدف  عبر اننترـنتو   -14
ولمكن رررير عملذات رحول  المدفوعات من للداو المااــــــــــــد ملى المهر ين من االل الوكاالت التوارلة العاملة 

ــت دام رابذاات رحول  األموالو وف  .عض الحاال ت، رودم األموال لد  وكالة ف  موال رحول  األموال أو .اســــــ

__________ 

  (7 ) European Union Agency for Law Enforcement (Europol), European Migrant Smuggling Centre,  
“4th annual report 2019” (May 2020) و 

  (8 ) European Migration Network, “The use of social media” . 
 و Global Study on Smuggling of Migrants 2018, p. 44  انظر  ( 9)  
  (10 ) European Migration Network, “The use of social media” و 
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ــذاة أو الوجهة النهالذة،   ــالما ملى وجهة وســـــ ــوله ســـــ وريوو محمذة لرمز للتنمينو و مورد أو يؤكد المهاجر و ـــــ
 يارج عن األموال للمهرب من االل انفااح عن رمز التنمينو

ةو وقد يزلد  ولمكن دف  الموالع للمهر ين على أقمـــــاط، .ما ف  نلل من قب  أمـــــ اد ي ـــــمنوو األســـــر  -15
اســـت دام العمالت المفـــارة من المـــهولة الت  يتمكن لها المهر وو من رلا  األموال ولااالها ونالهاو ولمكن لهتي 
ــ  األموال وأو رعين المهر ين على رونر التعرا للتحاي  أو التو ذب من االل  ــاعد على ممــ العمالت أو رمــ

 (و A/CONF.234/11كبيرة )انظر حور لولتهم والحد من الحاجة ملى حم  موالع نادية 

 
 

 الوثائق االحتيالية  

رمـــت دم أنوام م تلاة من المعدات لتزلذب جوازات المـــار أو رزولرلا أو نمـــ ها .ارال  احتذالذةو ور ـــال   - 16
 ( 11) التينولوجذا أي ا لدور رلذم  ف  مراحة وثال  المار أو الهولة المزورة .غرا رذمير رهرلر المهاجرلنو 

ــت دمين حور لولتهم ولمكانذة -17 ــ  رتذ  للممــــ التوادل ا ن  للمعلومات، فإنها  ونظرا ألو ادمات التراســــ
رمــــت دم على ناا  واســــ  للترولم لوثال  احتذالذة .غرا الداول مير الاانون  .اســــت دام لولات مزلاةو ووفاا 

ــوا رزداد ألمذة التوارة انليترونذة ف  لوكالة االرحاد األورو   للتعاوو ف  موال مناان الاانوو )اليورو ول(،  ســــــ
 ( 12) لو اها من العوام  التمكينذة للورلمة، .النموة للتذمير المنظم للهورة مير النظامذةو الوثال  االحتذالذة،

وقد يرســـــــــ  المورموو وثال  لولة مزلاة عن ئرل  ادمات رو ـــــــــي  الارود ملى المذمـــــــــرلن أو  -18
موامـــــرة ملى المهاجرلنو وقد اكتفـــــات اليورو ول، على ســـــبي  الم ال، عفـــــرات الحمـــــا.ات الومافذة على 
ــا.ات  ــال  التوا ــــــــ  االجتماع  الت  رحتوا على  ــــــــور  الا من الوثال و وكاو لوعض لتي الحمــــــ وســــــ

ــالين   عفــــرات ا الا من المتا.عينو وأفيد .نو العديد من الوثال  ســــرقت من قب  جماعات منظمة من النفــ
 (13)ف  عدة منائ  سذاحذة ساانة ف  أورو او

 
 

 استخدام التكنولوجيا الحديثة لمنع تهريب المهاجرين والتصدي له -2 

بر والوحر والوو، المكمــ  الراــا ذــة من لروروكول مكــافحــة رهرلــر المهــاجرلن عن ئرل  ال  10رنص المــادة  - 19
، 2004كــانوو ال ــان /ينــاير  28األمم المتحــدة لمكــافحــة الورلمــة المنظمــة عبر الوئنذــة، الت  دالــت حيز الناــان ف  

على أو رتوادل الدول األئراا فذما لينها، وفاا لنظمها الاانونذة واندارلة الداالذة، أا معلومات نات  ـلة .نمور م   
ــهـا الوعض على من  رهرـلر المهـاجرلن   المعلومـات  التينولوجذـة المايـدة ألجهزة مناـان الاـانوو، .تذـة رعزلز قـدرة .ع ـــــــــــ

وكفـاه والتحرا عنه ومالحاة المتورئين فذهو وعالوة على نلل، فمن المهم كاالة عـمانات حاو  اننمـاو ف  رابي  
 ذا والحوز )انظر الامم را.عا أدناي(و  التينولوجذا ف  جمذ  عملذات التحاي ، .ما ف  نلل عملذات التات 

ــاء، فإو  -20 ــ  للدول األع ــ ــذاســ و ما أو مكافحة رهرلر المهاجرلن ال رزال على رأس جدول األعمال المــ
ــوكات رهرلر   ــتاادة من التينولوجذا ورابذاها من أج  رعاي  مــــــــ ــب  فعالة لالســــــــ لناك التماما متزايدا .إيواد ســــــــ

ادا لتلل الورلمةو وف  الواق ، فإنه ملى جانر مساءة است دام التينولوجذات المهاجرلن، ووع  ردالير قولة للت 

__________ 

لمزلد من المعلومات عن مساءة استعمال الوثال  والوثال  المزلاة ف  أعمال التهرلر، انظر الوثذاة  ( 11) 
CTOC/COP/WG.7/2019/3 و 

  (12 ) Europol, “4th annual report 2019” و 
 المرج  نامهو  ( 13)  
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يمكن أي ــــــــــا رمــــــــــ ير أثرلا انيوال  لمن  الورلمة  ( 14) ألمراا مجرامذة، كما ف  حالة االروار .األمــــــــــ اد،
 المنظمة وكفاها والتدا  فيها، وف  نهاية المااا محوائهاو

ــدا للتهرلر،   -21 ــة للتاـ ــر التينولوجذا على نحو متزايد على الحدود ورتذ  الار ـ ــبي  الم ال، رنفـ فعلى سـ
ديد مؤمــــــــــرات التهرلرو ولمكن أي ــــــــــا مــــــــــرلاة أو ريوو قوات حرس الحدود مدر ة ردرلوا كافذا وقادرة على رح

لمـلاات مناان الاانوو أو رمـت دم التينولوجذا لتحديد لولة المهر ين عن ئرل  التعلم ا ل  والتكاء اال ـاناع  
 ومنظومة التعرا على الوجوي، ف ال عن رابذاات التناير ف  البذانات ليف  المعامالت المفبولةو

ذا أو رذمـــر رمـــوي  المعلومات المتعلاة لتهرلر المهاجرلن ور زلنها  وعالوة على نلل، يمكن للتينولوج -22
ورحليلها وروادلهاو ورمـــــــاعد األدلة انليترونذة، م   حووزات الرحالت الوولة والمـــــــوالت الماـــــــرفذة للمـــــــحر 
ام النادا ف  ال ارج، على مثوات وقوم جرلمة عبر وئنذةو ولمكن اسـت دام األدلة على  ذام المفـتوه لهم .اسـت د

 لولة متا  مزلاة أو لرامم رومس لدحض ادعاء البراءة ولثوات الااد الونال و

 
 

 إدارة مراقبة الحدود  

اســــــتاادت عملذات مرا وة الحدود الت  رهدا لمن  ومكافحة رهرلر المهاجرلن .فــــــك  ملحو  من اســــــت دام  - 23
من  11التينولوجذــا الحــدي ــة لليفـــــــــــــ  عن عبور الحــدود على نحو مير مفـــــــــــــروم، على النحو المتواى ف  المــادة 

ــوء على رابي  رلل التينولوجذا  ــل  ال ــ ــير   ا وعملذ   فعاال  ا ردلير .اعتواري  لروروكول رهرلر المهاجرلن، وك يرا ما يمــ لتذمــ
فحص الممـــــافرلن ف  المااراتو وأفيد .اســـــت دام عدة رينولوجذات م تلاة، منها على ســـــبي  الم ال معدات التاـــــولر  
الحرارا وميرلا من أنوام أجهزة اليفـ  عن الوجود الوفـراو وكما لو الحال .النمـوة لومذ  ردالير مناان الاانوو، يور  

 اوانين الدولذة والمحلذة، .ما ف  نلل فذما يتعل  .حاو  اننماوو أو يكوو رامذمها ورنايتلا .ارلاة رحترم ال 

 
 

 معدات اليف  المؤرمتة  

رفـــم  التينولوجذات المتادمة أجهزة الممـــ  .األمـــعة المـــينذة، وأجهزة ممـــ  الواـــمات، وأجهزة ممـــ   -24
والتنمـــــــــــــيرات البيومترلةو  جوازات المـــــــــــــار انليترونذة، وواجهات الممـــــــــــــتعملين، والبوا.ات انليترونذة المؤرمتة، 

ــارات  ــة .ال مــــ ــات ال ا ــــ ــعة من األجهزة، منها الموالر والعدســــ ــوء على موموعة واســــ ــلات البلداو ال ــــ وســــ
العنا ــــــــر األمنذة مير المرلذة للاــــــــور، وأجهزة فحص الوثال ، .ما ف  نلل أجهزة التحا  من  ــــــــحة الوثال  

ــار ااروو ملى ميزة التحا  ا ــافرلن على وأجهزة قراءة الوثال و وأمــ ــم  لداول الممــ لمؤرمت للهولة، أا التا يمــ
أســـــــــــــــاس التعرا عليهم من االل المعلومـات البيومترلـة، م ـ  التعرا على الوجـه والازحذـة، ل ــــــــــــــمـاو رونـر 
األاااء الوفــــــرلة الت  قد رنوم عن رعر أو رفــــــتت موظا  مرا وة الحدودو وقد ريوو لتي األجهزة أي ــــــا فعالة 

 ذكوو عدد الموظاين المالو ين أق و من حيث التيلاة، حيث س

فا  منااة مــــينغين، على ســــبي  الم ال، أمــــارت الدول األع ــــاء ملى رنايت نظام مــــينغين للمعلومات  -25
ونظام معلومات التنمـيرات لو ـاهما أدارين واليتين عمليتين لليفـ  عن رهرلر المهاجرلن عبر الحدود الدولذةو 

ل  .احص الوـثال  عـند ناـاط الـداولو كمـا رمــــــــــــــت ـدم قواعـد لـذاـنات المنظمـة وروجـد أم لـة محـددة أار  فذمـا يتع
الدولذة للفــــــــــــــرئة الونالذة )اننتر ول( وميرلا من نظم حال الاــــــــــــــور، م   النظم المتاورة لمعلومات الركاب، 
للتحا  من المعلومـات عـند ناـاط اـلداولو وروفر جمذ  لـتي النظم وســــــــــــــيلـة لتـوادل ورحمـي  عـنا ــــــــــــــر البـذاـنات 

__________ 

 :Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons, “Human trafficking and technology  انظر  ( 14)  

trends, challenges and opportunities”, Issue brief, No. 7 (2017) و 
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لمفــتركة المتعلاة .الممــافرلن المــاعين ملى المــارو وك يرا ما رمــت دم المعلومات الموموعة على لتا النحو ف  ا
 ( 15) رايذل موكات التهرلرو

وأفيـد .ـنو لنـاك أنواعـا جـديـدة من الحلول الاـالمـة على التينولوجذـا، م ـ  الحاــــــــــــــول على .اــــــــــــــمـات  -26
ــول  للوجه، قيد الت  ــ  ال ــــــ ــا.  دوو لمس والممــــــ ــذمكن من االلها زلادة أرمتة عملذات مرا وة األ ــــــ اولر، وســــــ

الحدود ورعزلز األمنو ومن المتوق  أو روفر لتي الحلول ما يممى لبيسات لالبذانات البيومترلة المتنالةل للماارات 
 ( 16) ومركات الايراو، والت  من المتوق  أو رال  لدورلا من أوقات انتظار الركابو

 
 

 التكاء اال اناع   

ــتيفــــاا الاوة  -27 ــوة للتابذاات التوارلة األار ، يتوا ــــ  اســ على الاــــعيد العالم ، كما لو الحال .النمــ
الحاســو ذة للتكاء اال ــاناع  والتعلم ا ل  من أج  االســتاادة من ردالير التاــدا لمكافحة رهرلر المهاجرلنو 

أو راديم رو ــذات أو قرارات على ولمكن للتكاء اال ــاناع  أو يمــاعد على ناا  واســ  ف  الادرة على التنبؤ 
نحو ممـــتا  ودوو ردا  .فـــرا من االل جم  المعلومات االســـت وارلة من ماـــادر متعددة ورحليلها من االل 

 اوارزمذات مبرموةو  

فا  ســـــــــذا  رهرلر المهاجرلن، على ســـــــــبي  الم ال، يفـــــــــم  نلل اســـــــــترارذوذات لنفـــــــــر نظم رعم  .التكاء   - 28
ف  رايذم الممـافرلن عند المعالر الحدوديةو ولمـتايد نهم التكاء اال ـاناع  من الادرة  اال ـاناع  يمكنها أو رمـاعد 

على معالوة وروادل كم كبير من البذانات ف  فترة زمنذة قاــيرة نعداد رايذم كام  للم ائر وروادلها على نحو ســرل و  
ــت ـدام اوارزمذـات مـ  در ـة على التعرا على األنمـاط أو  ومن األم لـة على رابي  نلـل مؤارا ف  مرا وـة الحـدود اســـــــــــ

المــــــلوك .اســــــت دام لذانات رارل ذة عن الممــــــافرلن يتحاــــــ  عليها من أجهزة حكومذة م تلاة وماــــــادر أار  لتاديم  
ــت دام   ــاناع  .اســ ــتوانة رعتمد على التكاء اال ــ ــر كاميرات ورادارات عالذة االســ ــالذة انذة للم ائر، ونفــ رايذمات حمــ

 ( 17) مييز حركات المان مير العادية عن حركة المرور الوحرا العادية المزدحمةو لرموذات رعد حمر الالر لت 

 
 

 التاولر و ذانات النظام العالم  لتحديد المواق   

ونظم التتو  الاالمة على النظام العالم  لتحديد المواق  من اليفــــــــــــ  عن   مكن التاــــــــــــولر المــــــــــــارل  -29
التحركات المفـــــبولة على الحدود وقر ها، والتعرا على رلل التحركاتو ومن أمـــــكال المعدات التانذة الت  جر  
ــ  الحرا ــينذة، وأجهزة الممــ ــعة المــ ــت دام األمــ ــذارات .اســ ــ  المــ ــرلا أجهزة ممــ ــول عليها ونفــ رلة، رحديدلا والحاــ

وكاميرات المرا وة الت  رمــــــــت دم لليفــــــــ  عن المهاجرلن المهر ين، .ما ف  نلل ف  المركوات أو البيوت ا منة 
الت  قــد يحتوز فيهــا المهــاجروو أثنــاء عبورلمو ولمكن لهــتي التينولوجذــا والتحمــــــــــــــين التــدرلو  لهــا، منا دعمـت 

 ( 18) ين مدارة الحدود والهورةو.موظاين محترفين ومدر ين ردرلوا جيدا، أو رذمر ورعزز رحم

__________ 

  (15 ) European Commission, European Migration Network, Practical Measures to Reduce Irregular Migration 

(October 2012) و 
  (16 ) Frontex, “2019 in brief” (January 2020) راوم فرونتيس، ول  الوكالة األورو ذة لحرس الحدود والمواح ، .وم  المعلومات    و

ة للنظام  عن الورالم المرريوة على الحدود وروادلها م  الملاات الوئنذة واليورو ول، وأفادت .ننها .ادد منفاء الوحدة المركزل 
األورو   لمعلومات المار والتارل ، ولو نظام جديد لمن  أنوو المار ملى االرحاد األورو   من البلداو الت  ال يفترط فيها  

 الحاول على رنميرة لداول االرحاد األورو  ، وسيتم است دامه للتحا  من ئلوات الحاول على التنميرةو 
  (17 ) Paul Koscak, “Artificial intelligence turns the tide on securing northern border waterways”, United States 

Customs and Border Protection, May 2020 و 
 و /https://www.iom.int  المنظمة الدولذة للهورة، الهورة ولدارة الحدودو متاح ف   ( 18)  

https://www.iom.int/
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ورفــم  الممارســات على الاــعيدين الاارا وعبر الوئن  اســت دام نظم مرا وة متياملة قادرة على اعتراا  - 30
المــــان ومراقبتها ف  الوحر عن .عد، وقادرة أي ــــا على رحديد عدد األمــــ اد الموجودين على متنهاو وقد رذمــــر لتي 

ين، التين قد يحاولوو، عند اعتراعـــهم، االاتواء وســـ  المهاجرلن المهر ينو ولتزايد  التدالير أي ـــا التعرا على المهر  
اســـــــــــــت دام منظومة الاالرات مير المنلولة، .ما ف  نلل نظم الاالرات الموجهة عن .عد، المعروفة .اســـــــــــــم الاالرات 

ة المرلذة واألمـــــعة رحت  الممـــــيرة، كمناـــــات جولة ألجهزة االســـــتفـــــعار م   الياميرات الواـــــرلة ف  النااقات الاذ ذ 
ــافة ملى نلل، يمكن لنظم الاالرات الموجهة  الحمراء لتوفير قدرات اليفــــــــ  والتعرا ورحديد الهولة عن .عدو و انعــــــ
عن .عد أو رحاـــ  على  ـــورة كاملة عن رحركات المـــانو ولبدو أو  ـــناعة لتي النظم رفـــهد حالة راور ممـــتمر،  

ن من روسذ  ناا  انتفارلاو مما يال  ردرلوذا من ريالذب لتي التينو   لوجذا ولمكِ 

 
 

 استراتيجيات وتقنيات التحقيق  

ــلاات مناان الاانوو من رابي  التينولوجذا الحدي ة  -31 ــب  رتمكن لها ســـــــ لناك التمام كبير .إيواد ســـــــ
ــتاادة الياملة من التينولوجذات المتاورة، م    ــوكات التهرلر ومن االســـــ ــاملة لتعاي  مـــــ التكاء .اـــــــورة مـــــ

اال ــــــــــاناع  والتعلم ا ل  وقدرات االســــــــــتدالل الرقم  الونال ، لتعزلز من  الورلمة ومكافحتها والتحاي  
 الونال  ف  ق ايا التهرلرو

 
 

 التكاء اال اناع     

فذما يتعل  .مكافحة الورلمة المنظمة، رورا مناقفـات نات  ـلة على الاـعيد الوئن  .فـنو اسـت دام  -32
ع  لدعم االســتاادة الم لى من موارد الفــرئة ف  جم  األدلة الرقمذةو ومــو  التادم المحرز ف  التكاء اال ــانا

ميـداو الـتكـاء اال ــــــــــــــانـاع ، الـتا زاد من نكـاء الرو ورذـات وجعلهـا قـادرة على أو راوم .ـالعـديـد من الوظـال  
ن أوجه التادم التينولوج  رلل والمهام لدال من الوفـــــر، عددا متزايدا من ســـــلاات مناان الاانوو على االســـــتاادة م

 ف  موموعة متنوعة من عملذارهاو  

ورفـــــــم  االســـــــت دامات الواعدة للتكاء اال ـــــــاناع  والرو ورذات الت  يمكن رابذاها على عملذات التحاي   - 33
ــالير التحلي  التنبؤا الحدي ة ورحلي  لؤر الو  رلمة  ولناان الاانوو لمكافحة رهرلر المهاجرلن اســــــــــت دام الفــــــــــرئة ألســــــــ

 ( 19) لتحمين أدوات مناان الاانوو .غرا اليف  عن الملوك والتنبؤ .مكاو وأنوام الورالم الت  يحتم  حدوثهاو 

وعالوة على نلل، أمـــــــير ملى أو التكاء اال ـــــــاناع  والتعلم ا ل  أداراو متزايدرا اليااءة لمن  ورتو    -34
فعلى مرار ال وارزمذات الت  رماعد روار التوزلة  مم  انيرادات المتنرذة من مفارل  التهرلر مير المفروعةو

ــذاســــات  ــتهداا الز الن، يمكن لتينولوجذات التكاء اال ــــاناع  والتعلم ا ل  أو ردعم ســ عبر اننترنت على اســ
ــير عالماره الدالة علذه  ــعاري من االل رامـ ــتفـ ــاط انجرام  ودقة ف  اسـ ــرا .النفـ لتوا  العناية الواجوة أك ر رواـ

 (و 48 - 41، الاارات A/CONF.234/11ت أكبر .ك ير من البذانات على نحو أك ر موثو ذة )ورحلي  كمذا

 
 

 رينولوجذا األجهزة المحمولة واالستدالل الونال  الرقم   

ــتكذـــة، قـــد يمكن   -35 ــا ف  نلـــل الهوار  الـ ــا األجهزة المحمولـــة، .مـ ــاد المهر ين على رينولوجذـ نظرا العتمـ
الحاـــــــــول على كمذة وفيرة من األدلة من رلل األجهزةو ولمكن جم  المواد المنفـــــــــورة على وســـــــــال  التوا ـــــــــ  

كاء والمواق ، من حمــا.ات االجتماع ، م   الاــور وماائ  الايديو والمعلومات المتعلاة .وهات االراــال والفــر 

__________ 

  (19 ) United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute and International Criminal Police 

Organization, “Artificial intelligence and robotics for law enforcement” (2019) و 

http://undocs.org/ar/A/CONF.234/11
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وســـــــــال  التوا ـــــــــ  االجتماع ، ولمكن الحاـــــــــول على الواـــــــــمات الرقمذة، .ما ف  نلل رارل  التاـــــــــا  على 
 ( 20) الحواسير الف اذة وعناولن لروروكول اننترنتو

ولمكن الحاــــــــــــــول على البذـانـات الم زنـة على األجهزة الرقمذـة م ـ  الحواســــــــــــــيـر، والهوار  الـتكذـة،  -36
واألجهزة اللوحذة، والهوار  وأية أجهزة أار  لديها ســــــــــــعة ناكرة رقمذة، وأجهزة الت زلن ال ارجذة، م   األقراد 

(، ومكونات الفــــــــــــوكات وأجهزة م   أجهزة التوجذه وال وادم، .غرا USBالاــــــــــــلوة ال ارجذة ووحدات التاكرة )
ــ ذة، .ما ف  نلل ما يتعل   ــت راج المحتو  و/أو البذانات الو ـــــ ــت دمين وموقعهم، والمعامالت، اســـــ لهولة الممـــــ

ومرســــل  وممــــتابل  االراــــاالت المــــليذة والالســــليذة واالراــــاالت انليترونذةو وقد رمــــاعد البذانات الو ــــ ذة 
ســلاات مناان الاانوو على رحديد التوارل  الت  جر  فيها التااط الاــور واررياب الورالمو ولمكن أي ــا اســت دام 

 ( 21) لاور والوسم الوغراف  لتحديد المواق  الت  وقعت فيها أحداث نات ألمذةوالبذانات المتعلاة .ا

  
 التكنولوجيا في المحاكم  

من اراــا ذــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الورلمــة المنظمــة عبر الوئنذــة الــدول األئراا  24رلزم المــادة  -37
ــهادة على .  ــة .األدلة رتذ  اندالء .الفــــ ــهود ف  الدعاو  الونالذة، ونلل من االل روفير قواعد اا ــــ حماية الفــــ

است دام رينولوجذا االرااالت، ومنها م ال نحــــــو يكاــــــ  ســــــالمة الفــــــالد، كالمــــــماح م ــــــال لــــــاندالء .الفــــــهادة . 
ــهادارهم  ــهود .اندالء .فـ ــم  فيها للفـ ــات يمـ ــال  الماللمةو وروجد عدة ممارسـ و ـــالت الايديو أو ميرلا من الوسـ
عن .عد من االل و ــــــــــالت الايديو أو مير نلل من نظم التداول الاــــــــــور و فعلى ســــــــــبي  الم ال، رمكن لتي 

التين عادوا ملى للدانهم األ ــــلذة، أو الفــــهود ف  واليات ق ــــالذة م تلاة، من  الممارســــات المهاجرلن المهر ين
 اندالء .الفهادة دوو الحاجة ملى التواجد ف  البلد التا رورا فذه المالحاة الا الذةو

وف  لتي الحاالت، يظهر الفـهود على الفـامـة ف  قاعة المحكمة، ورمكنهم كاميرا موعـوعة ف  قاعة  -38
ر د انجراءات من مكاو وجودلمو ومتى رمت لتي انجراءات من االل الاانوو الونال  الوئن ، المحكمة من 

ــهود المقذمين ف  ال ارج، م   أولسل التين لديهم معرفة  ــهادات الفــــــــ فإنها ريوو مايدة لوجه ااد ف  قبول مــــــــ
ة، .ما ف  نلل جلمـــــات لتهرلر المهاجرلنو ولمكن أي ـــــا رابي  انجراءات ف  مـــــتى مراح  انجراءات الونالذ 

االحتواز، وجلمــات الح ــور األولى، والولمــات التمهيدية، وجلمــات م ــدار األحكامو ولتوق  التابي  الناج  
 لهتي الممارسات على ممكانذة الو ول ملى اننترنت والحلول التينولوجذة الممت دمة عن .عدو

ــالت الايديو ومابوليتها ع -39 ــت دام رينولوجذا و ــ ــالد ولعتمد اســ ادة على عدة عوام ، منها عدم قدرة الفــ
على المـار أو عدم رمبته ف  نلل، والتيلاة النمـبذة للتينولوجذا، واألمن المـيبران  والموثو ذة على اننترنت فذما 

 يتعل  لتلل ال دمة، ومد  ألمذة األدلة الماترحة، والار  البديلة المتاحة لابول األدلةو 

( ملى رعزلز و/أو رمـــــــــــــرل  رابي  19- لحــــة فيروس كورونــــا العــــالمذــــة )كوفيــــد وللى حــــد كبير، أدت جــــا  - 40
ــبي  الم ال، نتذوة للوالحة وما نتم  ــترارذوذات للعدالة الونالذة قالمة على التينولوجذاو فعلى سـ ــ  اسـ التينولوجذات ووعـ

دة لموا ـلة رمـيير عم   عنها من ردالير ممال  ورعاي  لحركة التنا  على الاـعيد العالم ، جر  نفـر رينولوجذا جدي 
نظام العدالة الونالذة، .ما ف  نلل مناــــات الايديو الت  رمكن األئراا ف  جلمــــات المحاكمة الونالذة من المفــــاركة 

 ( 22) عن .عد، ورمكن الا اة من عاد جلمات امنة، مما يمه  عماو االستمرارلة ف  مجراءات العدالة الونالذةو 

__________ 

  (20 ) European Migration Network, “The use of social media” و 
  :4أج  العدالة التا.عة لمكتر األمم المتحدة المعن  .الم درات والورلمة، سلملة النمال  الوامعذة، لالنمذاة    موادرة التعلذم من  ( 21)  

 علم االستدالل الونال  الرقم  والتحاي  ف  الورلمة الميبرانذة التانذةلو   :6مدا  ملى علم االستدالل الونال  الرقم  ولالنمذاة  
  (22 ) United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, “New tech will help keep the criminal justice system 

moving during COVID-19 pandemic”, 30 April 2020 و 
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ــافة ملى نلل، فإو األدل -41 ــ  االجتماع  و/أو من االل و انعــــ ــال  التوا ــــ ــ  عليها من وســــ ة المتحاــــ
ــلةو ولور الوفاء  ــهادات المهاجرلن المهر ين ف  انجراءات الونالذة نات الاــــ ــت دام التينولوجذا قد ردعم مــــ اســــ
ــماو مابولذة األدلة الرقمذة ف  المحاكم، ور تل  لتي المتالوات ااتالفا ك بيرا .المتالوات الاانونذة والتانذة ل ـــــــــــ

 من الناحذة العملذة على الاعيد الوئن و 

ــتدالل الونال  الرقم  التين يتعاملوو م  األدلة   - 42 ــيبرانذة وابراء االســـــــــ ولور على المحااين ف  الورالم المـــــــــ
الرقمذة و/أو يعالوونها .ارلاة أار  أو يلتزموا .المـــذاســـات الوئنذة والموادج التوجيهذة ألف ـــ  الممارســـات ل ـــماو  

ــماو مابولذة األدلةو مابولذ  ــات المتالوات التانذة والاانونذة الالزمة ل ــ ــذاســ ة األدلة الرقمذة ف  المحاكمو ورحدد لتي المــ
و انعـافة ملى لتي المتالوات، فمن ال ـرورا مواءمة التحقذاات ف  الورالم المـيبرانذة وممارسـات االسـتدالل الونال   

 ( 23) ما رفم  أك ر من والية ق الذة واحدةو الرقم  عبر الحدود ف  التحقذاات الت  مالوا 

و التال ، فإو االعتوارات المتعلاة .مابولذة أدلة االســــــــتدالل الرقم  الونال  رمــــــــتلزم فهما د ذاا للاانوو   -43
ــاعدة  ــات المتعلاة .حماية البذانات، وقنوات الممــ ــذاســ ــاو، والمــ ــذة وقانوو حاو  اننمــ ــو ــ الونال  وقانوو ال اــ

ر المهاجرلن عبر الحدود وعــــ  موادج روجيهذة ولمــــتلزم ئلر أدلة مليترونذة .فــــنو رهرل  ( 24) الاانونذة المتوادلةو
ــوء  ــعيد الوئن  لوم  األدلة انليترونذة وحاظها وروادلها ف  عــ ــاعد على رحديد ال اوات الالزمة على الاــ رمــ
لدا عام يرم  ملى عــماو اليااءة ف  راديم الممــاعدة الاانونذة المتوادلةو وقد يناوا نلل، عــمن جملة أمور،  

وجهات االراـال المتاحة،  وو الرلذمـي نات الاـلة الت  يت تلا مادمو ادمات االراـاالت   على رحديد انجراءات
 ( 25) واألئر الاانونذة والمتالوات العملذة للتعاوو ف  موال مناان الاانوو والمماعدة الاانونذة المتوادلةو

  
استراتيجيات قائمة على التكنولوجيا لمنع  التحديات واالعتبارات المتعلقة بتصميم   -رابعا  

 ومكافحة تهريب المهاجرين 
 

مو رهرـلر المهـاجرلن اـلتا رذمــــــــــــــري رينولوجـذا المعلومـات واالراــــــــــــــاالت، واـلتا ـقد يتواجـد فـذه الوـناة  -44
لذة والمهاجروو المهر وو ومناــــــات التينولوجذا ف  للداو م تلاة، ي ير رحديات كبيرة فذما يتعل  .الوالية الا ــــــا

 وجم  األدلة ورملذم المالو ين والمماعدة الاانونذة المتوادلةو

ولعو  عدم التعاوو أو التعاوو دوو الممتو  األم   لين المؤسمات الوئنذة، ومير نلل من التحديات  -45
سـت دام العملذة والاانونذة األار  الت  رواجه التعاوو الدول ، وعـ  ورنايت اسـترارذوذات للتاـدا لنواح نسـاءة ا

 التينولوجذا من قب  الفوكات انجرامذةو

ولتالــر رمــــــــــــــ ير انمكــانذــات انيوــالذــة للتينولوجذــا، .مــا ف  نلــل رينولوجذــا المعلومــات، من أجــ   -46
االســــــــــــــتوا.ة الاورلة للنهوج المبتيرة الت  يتوعهـا المورموو االســــــــــــــتـاادة اليامـلة من الموارد وال برات المـتاحة ف  

 تالاوقااعات مديدة االا

ولعو  االفتاـار ملى الاـدرات والوع  وال برة لـد  ســــــــــــــلاـات مناـان الاـانوو وأع ــــــــــــــاء النذـا.ـات العـامـة  -47
والمــــلاات الا ــــالذة، .مــــبر عدة عوام  منها الموارد الفــــحذحة والاا.  المعاد والمتاور لتينولوجذا المعلومات 

تيذب .مــرعة م  أســالير عم  المهر ين واالســتاادة واالراــاالت، قدرة نظم من  الورلمة والعدالة الونالذة على ال
 من الارد الممتمدة من است دام التينولوجذا الحدي ة لمن  لتي الورلمة والتادا لهاو 

__________ 

ل   علم االستدالل الونا   :6انظر موادرة التعلذم من أج  العدالة التا.عة لمكتر األمم المتحدة المعن  .الم درات والورلمة، لالنمذاة   ( 23)  
 الرقم  والتحاي  ف  الورلمة الميبرانذة التانذةلو 

 و 1، الاارة  18انظر اراا ذة األمم المتحدة لمكافحة الورلمة المنظمة عبر الوئنذة، المادة   ( 24)  
 ,and International Association of  Terrorism Committee Executive Directorate-CounterUNODC  انظر  ( 25)  

Prosecutors, Practical Guide for Requesting Electronic Evidence Across Borders (Vienna, 2019) و 
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وم  التاور المــرل  ف   ــناعة التكاء اال ــاناع  والتعلم ا ل ، رنفــن رحديات فذما يتعل  .إزالة التحيزات   - 48
الت  قد رعزز الاوالر النماذة انثنذة أو الونمــــانذةو ولفــــم  نلل، على ســــبي  الم ال،  ف  لرموة ال وارزمذات المعادة 

ــد   ــو ها اار التمييز عـ ــاناع  الماب  على رينولوجذات رحلي  الوجوي، الت  قد ال يفـ مزالة التحيزات ف  التكاء اال ـ
 ( 26) أاااءو الموموعات انثنذة أو الونمانذة فحمر، ولنما قد رمار أي ا عن لذانات مفولة و 

والممــــــــتو  الحال  من الوحوث المتعلاة .الحلول واالســــــــترارذوذات التينولوجذة المتاحة والواعدة والاعالة  -49
لمكافحة رهرلر المهاجرلن، وجم  رلل الحلول واالســـــترارذوذات ونفـــــرلا، مير كاا ولمكن روســـــذ  الناا  على 

 ات الناجحة ف  لتا الادد على ناا  أوس ونحو مايد للتركيز على قاللذة التيذب واست دام الممارس

ــة  -50 ــه الو ــــــــــــــول ملى البنى التحتذـ ــات الت  رواجـ ــديـ ــة والتحـ ــة روافر األدوات التينولوجذـ ــدوديـ ورؤدا محـ
التينولوجذة، الت  ك يرا ما ريوو مكلاة، ملى أو ياـــو  الحاـــول على حلول قالمة على التينولوجذا واســـت دامها 

 بلداو والمنائ و ونفرلا موزأ ومتااورا لين ال

ــت دام المناســـر للتينولوجذا الحكومات والااام ال اد والمنظمات مير الحكومذة ف  من   -51 ولدعم االسـ
من المهم للغاية زلادة   رهرلر المهاجرلن، ك  ف  مواالت ااتاــــــا ــــــه، وف  ممــــــاعدة المهاجرلنو ولتلل، فإو

فعالذة ردالير العدالة الونالذة وراديم حوافز لمادم  ادمات اننترنت رهدا ملى رحمــــــين عملذات ر ــــــد حاالت 
 التهرلر وكفاها وانلالغ عنها، وريولن مراكات معهم لهتا الغراو

 
 

 االعتبارات المتعلقة بالخصوصية والضمانات وحماية البيانات  

نظرا للاــا.  العــالم  لتهرلــر المهــاجرلن، فــإو جهود مناــان الاــانوو الرامذــة ملى مكــافحــة لــتا التهرلــر   -52
رفـم  عادة عدة واليات ق ـالذةو ولنوغ  ميالء التمام ااد لالعتوارات المتعلاة .ال اـو ـذة وحماية البذانات،  

ــاو، عند ــ  نااقا المتعلاة .حاو  اننمــــ ــافة ملى االعتوارات األوســــ ــدا لعملذات التهرلر لتيو ومن   .انعــــ التاــــ
ــا ف  نلـــل   ــة، .مـ ــات والمرا وـ ــانـ ــة وجم  البذـ ــات رتو  الحركـ ــة أو رتمــــــــــــــ  جمذ  رينولوجذـ ــالـ ــاو كاـ ــة .مكـ األلمذـ
التينولوجذات الت  اســتحدثها الااام ال اد، م  معايير حاو  اننمــاو وانناــاا والممــاءلة والفــاافذة عندما  

 ( 27) مك  من األمكالو رمت دمها سلاات مناان الاانوو .نا

وم  زلادة رعزلز التكاء اال ــــــــاناع  والرو ورذات من قدرات المرا وة لد  ســــــــلاات مناان الاانوو ملى  -53
ــت دامها،  ــذة المررواة .اسـ ــو ـ ــوام  المتعلاة .ال اـ ــورة متزايدة معالوة الفـ ــو  من ال ـــرورا .اـ حد كبير، ياـ

 و على سبي  الم ال لتحديد متى وأين يكوو نلل ممموحا

ــوء على االعتوارات  -54 ــت دام المتزايد للتينولوجذا ف  قااعات العدالة الونالذة األار  ال ـ ــل  االسـ وقد سـ
المتعلاة . اـــو ـــذة البذانات واألاال ذات والفـــاافذة والممـــاءلة والموافاة الممـــتنيرة، وأ ـــو  لتلل األايرة ألمذة 

ــت دام أجهزة مناان الاانوو للت ــاناع ومتزايدة فذما يتعل  .اســ ــمانات المعذارلة  ( 28) كاء اال ــ وك يرا ما رناقا ال ــ
ــتوه فيهم و/أو  ــنو المفـــ ــ  عليها أجهزة مناان الاانوو .فـــ ــت دام المعلومات الت  رحاـــ ــرلعذة فذما يتعل  .اســـ والتفـــ

__________ 

 ,James Manyika, Jake Silberg and Brittany Presten  لمزلد من المعلومات عن التحيز ف  التكاء اال اناع ، انظر  ( 26)  

“What do we do about the biases in AI?”, Harvard Business Review, 25 October 2019 و 
انظر أي ا، لموادج روجيهذة .فنو األعمال التوارلة وحاو  اننماو: رنايت مئار األمم المتحدة المعنوو ’الحماية واالحترام   ( 27)  

 وو (، الاادرة عن ماوعذة األمم المتحدة لحاو  اننما 2011واالنتااا‘ل )جنذب،  
  (28 ) , “Safeguarding human rights in the era of artificial intelligence”, Council of Europe, Dunja Mijatović 

3 July 2018 و 
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المتهمين والمعلومـات المتعلاـة .ـاألئراا ال ـال ـة، .مـا ف  نلـل المهـاجروو، الت  يور  الحاــــــــــــــول عليهـا أثنـاء  
 ذاات نات الالة، ف ال عن مابولذة لتي المعلومات ف  المحاكمو التحق

ومن األم لة على الممال  الت  رفك  رحديات ف  لتا الادد عماو ر زلن البذانات الحماسة .ارلاة  -55
امنة، وقاـــــــر الو ـــــــول ملى البذانات على األمـــــــ اد المننوو لهم لتللا وعـــــــماو أو يتم روادل البذانات لين  

ــذة والمـــــرلةا الوكاالت ال معنذة و ين البلداو وفاا لألئر الاانونذة الوئنذة والدولذة، وأو يراع  معايير ال اـــــو ـــ
ــانذة والعمرلةا ورايذم الم ائر المتعلاة .المعلومات  ــنو الموافاة رراع  االعتوارات الونمـــ ــ  لروروكوالت .فـــ ووعـــ

 ( 29) لنوالاادرة عن سلاات مناان الاانوو والت  يمكن ر اها لهولة المهاجر 

ومن الفــوام  الرلذمــذة أي ــا كاالة عــمانات حاو  اننمــاو ف  جمذ  مراح  التحاي  الت  رفــم  المفــتوه  - 56
فيهم والمتهمينو ولهتا األمر ألمذة اا ــــــــة فذما يتعل  .عملذات التاتذا والحوز، على ســــــــبي  الم ال ف  فل رفــــــــاير 

ت الـاورذة، أو ف  رحلي  البذانات الحاـسو ذةو وقد رنـفن ـموام  الرـسال  النـاذة أو اعتراـعها، أو أثناء رـموي  المكالما 
ــنو الحاـــول على كلمات  ــذة الرقمذة ووجود عـــمانات ومعايير كافذة لمـــلاات مناان الاانوو .فـ فذما يتعل  .ال اـــو ـ

 ( 30) المر للهوار  التكذة أو الحواسير وف  فل رفاير رابذاات التراس  التا.عة للااام ال ادو 

واتاما، فإو األدوات الاالمة على التينولوجذا قد ريوو مايدة ف  م ـــــــــــاعاة الوهود ف  موال مكافحة  -57
التهرلرو وم  نلل، فينوغ  روا  الحتر ف  التابي  المحدد لم   لتي األدوات ل ـــــــماو اســـــــت دامها على نحو 

ــودةو ولكتمــــــــ  لتا األمر  ــؤول وأاالق  ورونر العواقر مير المااــــــ ــة .النظر ملى أو .عض  ألمذةممــــــ اا ــــــ
ــبذا ولم ر تبر، ومن ثم ينوغ ، كما لو الحال  التينولوجذات الت  يورا راولرلا ونفــــــرلا .مــــــرعة ل  جديدة نمــــ

 .النموة لتابذاها ف  مواالت مماثلة، ر دلا ورايذمها من حيث األثرو 

 
 

 التعاون الدولي  

، 2016لممـال  الونالذة لناا  ممـتمرو وف  عام ي  ـ  اسـت دام التينولوجذا ف  التعاوو الدول  ف  ا -58
، الدول 8/1مـــــــــــو  مؤرمر األئراا ف  اراا ذة األمم المتحدة لمكافحة الورلمة المنظمة عبر الوئنذة، ف  قراري  

 األئراا على االستاادة التامة على اير وجه من التينولوجذات المتاحة لتذمير التعاوو لين الملاات المركزلةو 

الع ــــــــــــــولة ار لونة من  الورلمة والعدالة الونالذة، عهد ملى فرل  ابراء حكوم  دول  ماتوح وف  مئ -59
.إجراء دراســة مــاملة لمفــكلة الورلمة المــيبرانذة والتدالير الت  رت تلا الدول األع ــاء والموتم  الدول  والااام 

ــرلعات ــم  روادل المعلومات عن التفــــــ ــدا لتلل الورلمة، .ما يفــــــ ــات  ال اد للتاــــــ ــ  الممارســــــ الوئنذة وأف ــــــ
والممـــــــــاعدة التانذة والتعاوو الدول ، .تذة دراســـــــــة ال ذارات المتعلاة لتعزلز التدالير الاانونذة أو التدالير األار  
  (31) الاالمة على الاـــــعيدين الوئن  والدول  للتاـــــدا للورلمة المـــــيبرانذة واقتراح ردالير جديدة ف  لتا الفـــــنوو

.فــنو مكافحة اســت دام رينولوجذات  74/247، اعتمدت الومعذة العامة الارار  2019 وف  كانوو األول/ديمــمبر
المعلومات واالراـــــــــاالت لألمراا انجرامذة، التا أعر ت فذه الومعذة العامة عن راديرلا للعم  التا ياوم .ه 
فرل  ال براء الحكوم  الدول ، وئلبت ملذه أو يوا ــــــ  عملهو وف  الارار نامــــــه، قررت الومعذة العامة منفــــــاء 

__________ 

  (29 )   United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking, Guide to Ethics and Human Rights in Counter-

Trafficking: Ethical Standards for Counter-Trafficking Research and Programming (Bangkok, 2008) و 
 ,Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expressionانظر   ( 30)  

“Encryption and anonymity follow-up report” (June 2018) و 
 و 42، الاارة  230/    65قرار الومعذة العامة   ( 31)  

http://undocs.org/ar/A/RES/74/247
http://undocs.org/ar/A/RES/74/247


 CTOC/COP/WG.7/2020/3 

 

14/16 V.20-03093 

 

ــاملة لونة ابراء حكومذة دولذة م  ــ  اراا ذة دولذة مــ ــولة، رم   فيها جمذ  األقالذم، لوعــ ــة ماتوحة الع ــ اــــاــ
 .فنو مكافحة است دام رينولوجذات المعلومات واالرااالت لألمراا انجرامذةو

ورتوق  الاـدرة على رلبـذة الحـاجـة المتزاـيدة لتعزلز التعـاوو اـلدول  ملى حـد كبير على روافر الموارد، .مـا  -60
ــاالت، ونظم ف  نلل الموار  ــر االراـــ ــال ا من للمعلومات، والمعدات الت  رذمـــ ــوكات انرســـ د التينولوجذة م   مـــ

مدارة الا ـايا لتتو  الالوات الواردة والاـادرةو ومن مـنو روفير رلل الموارد أو يؤدا ملى جملة أمور، منها زلادة 
ة انثوات انليترونذة، المتحاـــ  عليها م ال اليااءة ف  معالوة ئلوات الممـــاعدة الاانونذة المتوادلة المتعلاة .ندل
 ( 32) من االل منفاء وحدات مت ااة داا  الملاات المركزلةو

وعلى وجه العموم، يمــــــهم التعاوو الدول  ف  التابي  الموحد لالســــــترارذوذات الناجحة والحلول الاالمة  -61
 ورابذاهاو  على التينولوجذا، والتوادل الاعال للمعلومات .تذة روحيد است دامها 

 
 

 التوصيات السابقة للفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين بشأن المواضيع ذات الصلة  

رو ـــذة رمـــدا المفـــورة ملى   170 ـــاغ الارل  العام  المعن  لتهرلر المهاجرلن حتى ا و أك ر من  -62
 الدول األئراا .فنو رنايت لروروكول رهرلر المهاجرلنو  

ولم يام الارل  العام ، قب  الدورة الحالذة، .مناقفـة أو اعتماد أا رو ـذات .فـنو اسـت دام التينولوجذا،   -63
 جذا المعلومات واالرااالت، لمن  رهرلر المهاجرلن والتحاي  ف  جرالمهو.ما ف  نلل رينولو 

وعند دراســـــــة انجراءات العملذة الرامذة ملى رناول التينولوجذات النامـــــــسة، مـــــــددت رو ـــــــذات الارل  العام   - 64
ت لمن  ومكافحة الما.اة على ما يل : )أ( ينوغ  للدول األئراا أو رنظر ف  سب  رعزلز التعاوو على جمذ  الممتولا 

الورالم المفـــمولة لبروروكول مكافحة رهرلر المهاجرلن الت  رررير لواســـاة اســـت دام التينولوجذات الحدي ة، واا ـــة  
يمكن أو يفـــــــــــم  نلل التعاوو روادل المعلومات وأف ـــــــــــ  الممارســـــــــــات .مزلد من الاعالذة فذما يتعل   اننترنتا )ب(  

ا )ج( ينوغ  للدول األئراا أو راوم .حمالت معالمذة عامة، يمكن أو رفـــــارك  .التورلم والتحاي  والمالحاة الا ـــــالذة 
ــار رهرلر المهاجرلن ورحتير   ــ  االجتماع ، من أج  التوفذة .م ــــ ــوكات اننترنت للتوا ــــ ــال  انعالم ومــــ فيها وســــ

 األم اد المعرعين للوقوم عحيته، ال سذما الفواب وأسرلم، من األااار الت  يناوا عليهاو  

ورفـم  ورقة المعلومات األسـاسـذة الت  أعدرها األمانة، والت  رت ـمن فهرس التو ـذات الت  اعتمدلا الارل   - 65
(، مرمــــــــادات نات  CTOC/COP/WG.7/2019/4العام  المعن  لتهرلر المهاجرلن ف  اجتماعاره ال ممــــــــة األولى ) 

ــلة ف    ــذ  التالذة: مرا وة الحدود ولداررهاا ونظام العدالة الونالذة: والتحقذااتا وروادل المعلوماتا   ـــــــــــ مئار المواعـــــــــــ
 الااام ال ادو  ، المماعدة الاانونذة المتوادلةا وجهات االستوا.ة  ، وروادل المعلومات االست وارلةا والتعاوو الدول  

 
 

 والموارد الموصى بها األدوات األساسية  - خامسا  
 

  2018الدراسة العالمية عن تهريب المهاجرين،   

، ول  الدراسـة األولى من لتا النوم الت  ياـدرلا 2018الدراسـة العالمذة عن رهرلر المهاجرلن، ربين  -66
ملى المكتر المعن  .الم درات والورلمة، أو دروب رهرلر المهاجرلن رؤثر ف  ك  جزء من العالمو ول  رمـــــتند 

اســـتعراا ممـــت ذض للبذانات والمؤلاات الموجودة ورتذ  اســـتواـــار االروالات الاالمة ودروب التهرلر وســـمات 
 المهرِ  ين والمهرَّ ين المميزةو  

 

__________ 

  (32 ) A/CONF.234/11  ،  و 69- 64الاارات 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/4
http://undocs.org/ar/A/CONF.234/11
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 مجموعة أدوات مكافحة تهريب المهاجرين  

ــادات روفر موموعة أدوات مكافحة رهرلر المهاجرلن، الت  أعدلا المكتر المعن  .الم درات والو  - 67 رلمة، مرمــ
ورعرا ممارسات واعدة ورو   .موارد مرجعذة ف  مواالت مواعذعذة م تلاة لمماعدة البلداو على رنايت لروروكول  

لمحــة عــامــة عن جرلمــة رهرلــر المهــاجرلن ورحــدد  موموعــة األدوات من  1مكــافحــة رهرلــر المهــاجرلنو وراــدم األداة 
 موعوم مناان الاانوو والمالحاة الا الذةو   7جرلن، ورتناول األداة انئار التفرلع  لتورلم رهرلر المها   5األداة 

 
 

 القانون النموذجي لمكافحة تهريب المهاجرين  

، التا أعدي المكتر المعن  .الم درات والورلمة، الاانوو النمونج  لمكافحة رهرلر المهاجرلنُوعــــــــ   -68
لروروكول مكافحة رهرلر المهاجرلن من االل رذمــــــــــير  من أج  ممــــــــــاعدة الدول على رنايت األحكام الواردة ف   

مراجعة ورعدي  التفــــــرلعات الاالمة واعتماد رفــــــرلعات جديدة .اســــــت دام أحكام نمونجذةو ورتناول فاــــــوله رورلم  
رهرلر المهاجرلن، وردالير الحماية والممــــــــاعدة للمهاجرلن المهر ين، والتنمــــــــي  والتعاوو لين األجهزة، والتعاوو  

 كافحة رهرلر المهاجرلن عن ئرل  الوحر، وانجراءات المتعلاة .إعادة المهاجرلن المهر ينوف  موال م

 
 

 بوابة المعارف المتعلقة بمكافحة تهريب المهاجرين وقاعدة بيانات السوابق القضائية  

اة لتهرلر  ، أئل  المكتر المعن  .الم درات والورلمة لوا.ة المعارا المتعل 2016ف  رفـــــرلن األول/أكتو ر  - 69
المهاجرلن، كمكوو من مكونات لوا.ة مدارة المعارا التا.عة للمكتر والمعروفة .اســــــــم لوا.ة الموارد انليترونذة والاوانين  
المتعلاة .الورلمةو ورحتوا لوا.ة المعارا المتعلاة لتهرلر المهاجرلن على قاعدة لذانات للمــــــــوال  الا ــــــــالذة، وقاعدة  

ومراج  مفــــــــروحة روفر معلومات عن المااالت والمنفــــــــورات الرلذمــــــــذة المتعلاة لتهرلر   لذانات للتفــــــــرلعات الوئنذة، 
المهاجرلنو ورهدا قاعدة البذانات ملى رمكين الا ــــاة وأع ــــاء النذا.ات العامة و ــــنام المــــذاســــات ووســــال  انعالم  

ــت دام الدول  ــذ  ناا  معرفتهم .كذ ذة اسـ الم تلاة لاوانينها ف  مكافحة   والواح ين وميرلم من األئراا المهتمة من روسـ
رهرلر المهاجرلن، ونلل ســــــــــــعذا ملى رحاي  الهدا النهال  المتم   ف  الممــــــــــــالمة ف  رعزلز ردالير العدالة الونالذة  
العالمذة للتاـــــدا لتهرلر المهاجرلنو وقاعدة البذانات ل  أداة أســـــاســـــذة لتمـــــلذ  المزلد من ال ـــــوء على المالحاات  

ــالذة الناجحة واـســــــ  ــم قاعدة البذانات حالذا  الا ـــــ توانة األنماط العالمذة ولنكاء الوع  لواق  رلل الورلمة وحاالاهاو ور ـــــ
ــايا رهرلر المهاجرلن من    800أك ر من   ــذة من ق ـــــ ــالذةو ولمكن الداول ملى لوا.ة المعارا رلل   43ق ـــــ والية ق ـــــ

 و https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=ar  : .االراال الحاسو   الموامر من االل الموق  التال 
 
 

األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالت   
 الملحقة بها

ــا ذـــة األمم المت رهـــدا  -70 ــت اراـ ــافحـــة الورلمـــة المنظمـــة عبر الوئنذـــة األدلـــة التفــــــــــــــرلعذـــة لتنايـ ــدة لمكـ حـ
ملى ممـــــــاعدة الدول ف  رنايت اراا ذة الورلمة المنظمة و روروكوالرهاو ولمكن االئالم والبروروكوالت الملحاة لها 

 على المنفور رحت عنواو لاألدلة التفرلعذةل على لوا.ة لميرلوكل ندارة المعاراو 

 
 

 بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرينإطار العمل الدولي لتنفيذ   

ــاعدة التانذة للدول مئار العم  الدول  لتنايت لروروكول مكافحة رهرلر المهاجرلن  -71 لو أداة لتاديم الممــــــــ
ــديها  ــتوانة ومعالوة ال غرات الت  رفــــوب راــ ــاعدرها على اســ األئراا والوهات الااعلة من مير الحكومات لممــ

الدولذةو ولمـتند مئار العم  الدول  ملى الاـكوك الدولذة، والتعهدات المـذاسـذة،  لتهرلر المهاجرلن وفاا للمعايير
والموادج التوجيهذة وأف ـــ  الممارســـات من أج  اقتراح نهم مـــام  لمن  رهرلر المهاجرلن ومكافحتهو ولت ـــمن  

https://sherloc.unodc.org/cld/en/v3/som/?lng=ar


 CTOC/COP/WG.7/2020/3 

 

16/16 V.20-03093 

 

تالذة: المالحاة الوزء ال ان  من مئار العم  الدول  اسـتعراعـا عاما، ف  مـك  أر عة جداول، .فـنو المواعـذ  ال
 الا الذة والتحاي ا والحماية والمماعدةا والمن ا والتعاوو والتنمي و  

 
 

مبادرة التعليم من أجل العدالة، سلسلة النمائط الجامعة بشأن االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين،   
 والجريمة السيبرانية

ــلة من النمال  ، أعد الممن االل موادرة التعلذم من أج  العدالة -72 ــلمـ كتر المعن  .الم درات والورلمة سـ
ــاعدة األكاديميين على ردرلس ئلوة الوامعات ما يتعل  لوعض من  الوامعذة وميرلا من األدوات من أج  ممـــــــــــ
ــنو  ــنو االروار .األمـــــ اد ورهرلر المهاجرلن، و فـــ ــلة .فـــ أاار التهديدات الرالنةو وقد أعدت نمال  نات  ـــ

 الورلمة الميبرانذةو
 


