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 الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين

 2022حزيران/يونيه   28و  27فيينا،  
 *من جدول األعمال المؤقَّت 2البند  

 الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص  
  على منع تهريب المهاجرين ومكافحته

  

   
 
 

الممارسات الجيدة في مجال التعاون مع القطاع الخاص على منع تهريب   
 المهاجرين ومكافحته

 
 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
 
 

 مقدمة  - أول  

أعدَّت األمانة ورقة المعلومات األساسية هذه لتيسير مناقشات الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين   -1
معال تها أثناء مداوالوه،   يودالفريق العامل    لعلفي اجتماعه التاســــــــعر وهي وعر  م موعة من المســــــــا ل التي  

شـــــرايات بين الق اعين العام والماع لمنع ووقدم المعلومات األســـــاســـــية واعتاارات الســـــياســـــة العامة المتعلقة  ال
رين، وووفير  دمات   وهريب المهاجرين، والكشـــــا عن الحاالت والتحقيق فيها مع حماوة حقوخ األاـــــماع المهرَّ

ر ووتضـمن الورقة أوضـا مناقشـة للتحدوات التي قد ونشـ   المعرضـين للم راإلنقاذ والمسـاعدة للمهاجرين والججيين 
،  ما في ذلك ضـرورة الحفا  عل  الحقوخ اإلنسـانية لخاـماع المهررين وو نب الت ثير في إطار هذه الشـرايات

ســـــــــلبيا عل  المهاجرين من  جل ولك الشـــــــــراياتر وأ يرا ، وورد هذه الورقة قا مة  موارد وأدوات معيَّنة وم ن أن 
 وستمدمها الدول في مواصلة وضع ودابير التصدي لتهريب المهاجرينر  

 
 

 مسائل للمناقشة  - ثانيا  

لعل الفريق العامل يود أن يناقش األســيلة التالية في إطار وحليله للممارســات ال يدة في ســياخ التعاون  -2
 مع الق اع الماع لم افحة وهريب المهاجرين:

ما هي األمثلة عل  الشــــــــــــرايات الناجحة بين الق اعين العام والماع التي وم ن أن وقدمها   )أ( 
 __________ 

 * CTOC/COP/WG.7/2022/1 ر 
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عضــاء في معال ة قضــاوا وهريب المهاجرينا وما هي ال هات الفاعلة الماصــة التي ينا ي  حة إقامة  الدول األ
 وو وير ارايات معها عل  الصعيدين الوطني وعبر الوطنيا

ما هي التحدوات الراهنة والدروس المســـــتفادة من بناء اـــــراية مع الق اع الماع  يما يتعلق  )ب(
 مع حماوة حقوخ الججيين والمهاجرين المهررينا منع وهريب المهاجرين وم افحته 

ييف وم ن للدول األعضـــاء أن وضـــع حماوة الججيين والمهاجرين وســـجمتهم وحقوقهم عل   )ج(
أفضــــــل نحو في صــــــميم العمل عل  م افحة التهريب أو الشــــــرايات التي وشــــــمل الق اع الماعا ما الذي يلزم 

إطار هذه الشرايات عل  استهداف المهررين فحسب ولكي ال وكون    القيام  ه لكي وقتصر اإلجراءات المتمذة في
 لها آثار سلبية عل  األاماع المهررين أو عل  اله رةا 

ييف وم ن وحســـــــــــين الشـــــــــــرايات القا مة مع الق اع المالي ل عل وحقيقات م افحة التهريب    )د(
 أيثر فعاليةا 

الشــــــــــرايات معها من أجل وحســــــــــين حماوة  ما هي م االت الق اع الماع التي وم ن دعم  )هـ(
 المهاجرين المهررين ومساعدوهم، فضج عن إدماجهم الحقا في البلدان التي وستقرون فيهاا

ما الذي يلزم و ييره في التشــريعات والســياســات لضــمان عدم اعتاار ال هات الفاعلة الماصــة   )و(
رة،  ر   نقاذهم دون اســـتفادة مالية أو مادوة جهات م هالتي ونفذ عمليات الاحة عن المهاجرين المعرَّضـــين للم ر و 

 وعدم و ريمها أو معاقبتها  سبب المساعدة التي وقدمها و نما اعتاارها جهات اري ةا

ييف وم ن لخمم المتحدة أن ودعم عل  أفضـل وجه ال هود التي وبذلها الدول األعضـاء السـتاانة  )ز( 
 ماع في م ال م افحة التهريب، ووش يع ولك الشرايات ووكرارهاا الشرايات الناجحة بين الق اعين العام وال 

و يمـا يتعلق ـ الشـــــــــــــرايـات مع الق ـاع المـاع في م ـال منع وم ـافحـة وهرـيب المهـاجرين مع حمـاـوة حقوخ   - 3
 الججيين والمهاجرين المهررين، لعل الفريق العامل يود أن يوصي الدول األطراف  اوماذ اإلجراءات المم نة التالية:

مع الق اع المالي، التي وركز عل  متا عة القا مة وكرار نماذج أفضـــــــــل ممارســـــــــات التعاون   )أ(
ــمن عقد اجتماعات متكررة  ــتماارات المالية متا عة فعالة، ووتضـ وقارير وهريب المهاجرين الواردة من وحدات االسـ

 الفعلي للمماطر المحددة؛ اإلوقافوضمن و قنوات راسمة لجوصال،  ووف  رو 

إدراج منظور الق اع الماع في األنشــــ ة العادوة لتعزيز قدرات إنفاذ القانون،  ما وشــــمل األمور  )ب( 
 المتعلقة  مقتضيات واادل المعلومات وووجيه ال لاات إل  المؤسسات المالية، كاستمارات االستدعاء مثج؛ 

و  ون   اإلعجم من  جل التواصـــــل مع الصـــــحفيين الذين  مؤســـــســـــاتوعزيز الشـــــرايات مع   )ج(
زيادة ويســــــــــــــير إم انية إطجع    من  جلالمســــــــــــــا ل المتعلقة  اله رة،  ما في ذلك أســــــــــــــااب التهريب ال ذرية، و 

 الصحفيين عل  الماادئ التوجيهية القا مة  ش ن وقارير اإلبجغ عن اله رة؛

وفي إطار ووســــيع الشــــراية مع الســــفن الت ارية وســــفن المســــاعدة اإلنســــانية التي وشــــار  في    )د(
عمليــات الاحــة واإلنقــاذ، إقــامــة واــادل منتظم مع الســــــــــــــفن بهــدف وعزيز التعــاون؛ وضــــــــــــــمــان واــادل التنبيهــات  

في الوقت المناسـب مع جميع السـفن؛ ورناء    المعرضـين للم روالمعلومات المتعلقة بوضـع المهاجرين والججيين  
قدرات طواقم السـفن لضـمان ونفيذ عمليات الاحة واإلنقاذ طاقا لمت لاات القانون الدولي لحقوخ اإلنسـان والقانون 
الدولي لججيين، ورصـــــفة  اصـــــة، التمســـــك  مبدأ عدم اإلعادة القســـــرية ووم ين الســـــفن من كفالة ســـــجمة جميع 

رامتهم؛ و جراء اســـتعراضـــات دورية لســـياســـات وأدلة وممارســـات الاحة واإلنقاذ للت يد من وك  المنقذيناألاـــماع  
اوســـــاقها مع ماادئ االحترام الفعلي لحقوخ اإلنســـــان للمهاجرين والججيين الذين يتم انقاذهم، وحماوة ولك الحقوخ  

 اذ؛و عمالها؛ ووحسين ونفيذ األدلة والماادئ التوجيهية  ش ن الت هب للاحة واإلنق
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إنشــــــــــــاء فرخ عمل وضــــــــــــم ســــــــــــل ات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية واــــــــــــركات وكنولوجيا  )هـ(
ــال وواادل المعلومات عل  نحو منتظم، ورذلك وكرار النماذج  ــير االوصـــــــــ ــاالت بهدف ويســـــــــ المعلومات واالوصـــــــــ

 الناجحة التي أنشيت لم افحة ال را م األ رىر
 
 

 المطروحة وإرشادات بشأن كيفية معالجتها لمحة عامة عن المسائل   - ثالثا  
 

أ ذ احتراف وهريب المهاجرين يتزايد  اطراد، حية وضـــــــ ر المهاجرون والججيون، الذين يواجهون العقاات  - 4
، إل  االعتمـاد المتزاـيد عل  المهررين ل ر  عبور الحـدود، وـردورهم، أ ـذ المهررون  19- وـودابير احتواء جـا حـة كوفـيد 

الزرا ن وزيادة فعالية واادل إل  عدد أيبر من  من أجل الوصـول ر و ( 1) التي يتقاضـونها في حاالت عديدة يرفعون الرسـوم  
لوســــا ل الرقمية في كل   وة  ل  هم اســــتمدام من ن اخ  المعلومات ووعزيز إ فاء الهوية، أ ذ المهررون أوضــــا يوســــعون 

 ات التهريب من القيود المفروضــــــــة عل  ر ومن ثم فقد اســــــــتفادت  ع  اــــــــا ( 2) من   وات عملية وهريب المهاجرين 
التنـقل والوصـــــــــــــول إل  األدوات الرقمـية محقـقة ـبذـلك أرـراحـا كبيرةر ومـقاـبل ذـلك، ـمازال الججيون والمـهاجرون المهررون  

 ر ( 3) يتعرضون ألا ال التهريب األاد   ورة والمن وية عل  العنا و ساءة المعاملة بل وحت  الموت 

ــرورة ليام ال هات الح ومية الفاعلة  -5 ــتمرار عل  ضـــــــــــ ومن ثم فقد أيدت الدول والهييات اإلقليمية  اســـــــــــ
المعنية بتعزيز التعاون بين الوالوات القضا ية وووطيد الشرايات مع الق اع الماع والم تمع المدني والمنظمات  

مع حماوة حقوخ المهاجرين   اومنعه اوهريب المهاجرين والتحقيق فيهحاالت  الدولية من أجل وحسين الكشا عن  
 والججيين المهررينر

من اوـفالـية األمم المتـحدة لمـ افـحة ال ريـمة المنظـمة عبر الوطنـية اـلدول األطراف عل     31ووشـــــــــــــ ع الـمادة  - 6
صــناعة،  ودعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القوانين أو أعضــاء النيا ة العامة والهييات الماصــة المعنية،  ما فيها أوســا  ال 

من   ـة التنمـية    17من الهـدف   17من أجـل زـيادة فعـالـية م ـافحـة ال ريمـة المنظمـة عبر الوطنـيةر ووكرر ذـلك ال ـاـوة 
ــتدامة لعام  ، التي ودع  فيها الدول إل  "وشـــــــ يع ووعزيز الشـــــــرايات العامة والشـــــــرايات بين الق اع العام  2030المســـــ

لة،  االسـتفادة من المبرات الم تسـاة من الشـرايات ومن اسـتراوي ياوها  والق اع الماع، واـرايات الم تمع المدني الفعا 
من االوفــاخ العــالمي من أجــل اله رة اامنــة والمنظمــة والنظــاميــة    9لتعبيــة الموارد"ر وعجوة عل  ذلــك، يبرز الهــدف  

ل األ رى وأصـــــــــــــحـاب أهمـية اومـاذ اـلدول ـودابير لمنع وهرـيب المـهاجرين عل  امـتداد دورة اله رة، ـ الشـــــــــــــراـية مع اـلدو 
 ر ( 4) المصلحة المعنيين،  سبل من بينها التعاون في ميادين التنمية واإلعجم والعدالة 

 

 ن اخ الورقة

من بين األاـــــــــــ ال العديدة والممتلفة للشـــــــــــرايات الرامية لم افحة ال ريمة، ورصـــــــــــفة  اصـــــــــــة وهريب   -7
الماعر وقد حظيت الشــــــرايات بين الق اعين  المهاجرين، وركز هذه الورقة عل  الشــــــرايات بين الدولة والق اع 

ــاء وممتلا أصــــحاب المصــــلحةر  قويين  العام والماع منذ عهد طويل  إقرار ووشــــ يع  من جانب الدول األعضــ
 __________ 

 Mixed Migration Centre, “Financing of human smuggling in West and North  )مركز اله رة الممتل ة(،  ( 1)  

Africa” (March 2022), p. 1 ر 
 European Union Agency for Law Enforcement  ون في م ال إنفاذ القانون )اليورورول((، ا )وكالة االوحاد األوروري للتع  ( 2)  

(Europol), European Migrant Smuggling Centre: 6th Annual Report (Luxembourg, Publications Office 

of the European Union, 2022), p. 9 ر 
 COVID-19 and the  لمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، انظر م تب األمم المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة،  ( 3)  

smuggling of migrants: a call for safeguarding the rights of smuggled migrants facing increased risks 

and vulnerabilities” (Vienna, 2021) ر 
 )و(ر   25، المرفق، الفقرة  195/ 73قرار ال معية العامة   ( 4)  

http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
http://undocs.org/ar/A/RES/73/195
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ولكن هــذه الشــــــــــــــرايــات ال وزال نــادرة ومحــدودة، كمــا يتبين من  جل الاحــة في ن ــاخ العــالم ك ــل عن أمثلــة 
للشــــــــــــــرايات الناجحة في م ال م افحة وهريب المهاجرينر وهنا  من بين أاــــــــــــــ ال التعاون ما ال وم ن اعتااره  

مع سـل ات إنفاذ القانون   المثال،  ، عل  سـبيلتعاون المؤسـسـات الت اريةفاـرايات بين الق اعين العام والماعر  
ــا ي  ــجحية التنظيمية أو بناء عل  أمر قضـ ــتنادا للصـ ــاوا وهريب مهاجرين اسـ  أثناء إجراء التحقيقات المتعلقة  قضـ

اــــراية فعلية بين الق اعين العام والماعر ووشــــمل أنواع التعاون األ رى مع الق اع الماع المدمات    ال وعتبر
اصة، كالمدمات المقدمة في سياخ إدارة الحدود وفي مرايز احت از المهاجرينر ففي التي وقدمها جهات فاعلة  

احت از مهام أمنية في مرايز  وســتعين الدول  شــركات أمن  اصــة لتنفيذ  الحالة األ يرة، عل  ســبيل المثال، هذه 
حبها  اوما وصـ   المهاجرينر وهذا النوع من  صـمصـة وئا ا الدولة األسـاسـية الذي يتم من  جل عقود  دمات،

 ر( 5) ارايات عل  نحو ما وتناوله هذه الورقةعتبر  و من وحدوات معينة وتعلق  حقوخ اإلنسان، ال 

لشرايات االستاالية بين الق اعين العام والماع، عن االناجحة    األمثلةويم ن مع ذلك وحديد عدد من  -8
التالية م موعة  أقسـام الورقةمفيدةر ووعر    المحتملة اإلضـافة إل  م االت أ رى قد وكون فيها هذه الشـرايات  

ــات ال يدة والواعدة لم افحة وهريب المهاجرين مع حماوة حقوخ األاـــــماع المهررين، وذلك   ممتارة من الممارســـ
 في سياقها أمثلة كا نة أ رىر  و ستاان غية دعم مناقشات الفريق العامل التي يؤمل أن 

 
 

 والواعدة في مجال الشراكات مع القطاع الخاصالممارسات الجيدة   -ألف 

وم ن للشــــــــركاء من الق اع الماع أداء دور ر يســــــــي في دعم ال هود الرامية إل  منع حاالت وهريب   -9
ــتاانتها  المهاجرين   ــاعدوهم وحمايتهمر  عنهاواإلبجغ واســ ــافة إل  إنقاذ الججيين والمهاجرين المهررين ومســ ،  اإلضــ

  قدرة الق اع الماع عل  أداء دور أســاســي في إدماج المهاجرين اير النظاميين في وي در أوضــا التشــديد عل
أ رى لـدى إعـادوهم إل  بلـدانهم    أمـاينســــــــــــــوخ العمـل النظـاميـة و عـادة إدمـاج المهـاجرين المهررين أو نقلهم إل   

ات الصــلةر وأ يرا، األصــلية أو إل  بلدان ثالثة، من  جل ووفير فرع العمل والتعليم واير ذلك من المدمات ذ
فإن التعاون مع الق اع الماع قد و ون ذا ليمة  ال ة في إو اد ســــبل عيش بديلة للم تمعات الفقيرة التي وميل  

 إل  االنمرا  في وهريب المهاجرين أو وم ينه، وذلك من  جل وزويدها  مصادر أ رى للد لر

قد وكون  ولكن ي م موعة واسعة من الم االتر ويضم الق اع الماع عددا وافرا من المؤسسات الناا ة ف  - 10
فيات من كيانات الق اع الماع، كشــركات التكنولوجيا، واــركات المحاماة الماصــة، واــركات وســا   اإلعجم،  عدة ل 

ــاة   والســــفن الماصــــة والت ارية، ومقدمي المدمات المالية، أهمية  اصــــة للتحقيق في حاالت وهريب المهاجرين ومقاضــ
 عن إنقاذ المهاجرين والججيين المهررين وحمايتهم ومساعدوهمر مروكبيه، فضج  

وعند إقامة الشــــرايات مع أصــــحاب المصــــلحة من الق اع الماع أو وعزيزها من أجل م افحة وهريب   -11
رين،   المهاجرين، ينا ي أن يول  دا ما االعتاار الواجب ألي آثار ســــــلبية قد وســــــببها ولك الشــــــرايات لخفراد المهرَّ

بواجب احترام حقوخ اإلنسـان وحمايتها و عمالهار وينا ي أن ونحصـر الشـرايات بين مؤسـسـات إنفاذ  ملزمة ل والدو 
القانون والشـــركات الماصـــة في حدود الكشـــا عن أنشـــ ة التهريب والتحقيق فيها وأال وســـتهدف بها منع اله رةر 

 في إطار هذه الشراياتر  ويش ل و نب إلحاخ الضرر  الججيين والمهاجرين المهررين ارطا أساسيا

وقد صــنفت األمثلة عل  الشــرايات التي حددت لورقة المعلومات األســاســية هذه في فيات وعر  كل واحدة  - 12
 اء الشــــــرايات بين الق اعين العام والماع وو يا - ثالثا  القســــــم منفصــــــل من الورقةر ووتناول الورقة في  قســــــم  منها في  

التحقيق  يه ومقاضـــــاة مروكبيه،  ما في ذلك وناول ال وانب المالية لل ريمة،  لتحســـــين الكشـــــا عن وهريب المهاجرين و 
جيم مناقشـــــــة للشـــــــرايات مع الق اع الماع الرامية لضـــــــمان حماوة - ثالثا القســـــــم  والتحدوات ذات الصـــــــلةر ويتضـــــــمن  

 __________ 

  Manfred Nowak, Human Rights or Global Capitalism: The Limits of Privatization  انظر  ( 5)  

(Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2017) ر 
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دال دراســة لســبل االســتفادة من الشــرايات التي ووســع وقدوم  - ثالثا القســم المهاجرين المهررين في حاالت الشــدا در ويورد  
المدمات إل     الوصـــــــــول المســـــــــاعدة إل  المهاجرين المهررين وودعم إدماجهم في الم تمع، من  جل وحســـــــــين فرع  

هاء  - ثالثا القســــــــــم  له رة في وســــــــــا   اإلعجمر ويتناول  عن ا إو ابي واســــــــــتحدا    اب  ســــــــــوخ العمل   ل  القانونية و 
 ايات الرامية لمواصلة وحسين إطار اله رة العام وو يا لمنع وهريب المهاجرينر الشر 

 
 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الكشف عن تهريب المهاجرين والتحقيق فيه   -باء 
 ومقاضاة مرتكبيه، مع دعم حقوق األشخاص المهربين 

 
 

 الشراكات مع شركات التكنولوجيا -1 
 

ــاالت عل  امتداد دورة   -13 ــتمدام وكنولوجيا المعلومات واالوصــــ ــنوات األ يرة وناميا ها ج الســــ ــهدت الســــ اــــ
 في نهاوة الرحلةر  هاوحت  دفع رسومعن  دمات التهريب وهريب المهاجرين، منذ اإلعجن األولي 

وكما في حالة ال را م األ رى التي وروكب  اســـــــــتمدام وكنولوجيا المعلومات واالوصـــــــــاالت، فإن وعزيز   -14
الشـــــــرايات بين ســـــــل ات إنفاذ القانون واـــــــركات التكنولوجيا وم ن أن وســـــــاعد في الكشـــــــا عن أنشـــــــ ة وهريب  

 المهاجرين ووع يلها ومقاضاة مروكبيهار  
 
 

 يا الرقميةتزايد استخدام المهربين للتكنولوج -2 

وشـــــــــير وحليل أجروه وكالة االوحاد األوروري للتعاون في م ال إنفاذ القانون )اليورورول( ووكالة حرس   -15
اإلعجن بواســ ة اإلنترنت عن  دمات التهريب،    يةاحترا  وزايدالحدود و فر الســواحل األورورية )فرونتك ( إل  

ــعي  ــهادات عن العمليات الناجحة، ومقاطع الفيديو،  حية يتاادل الم رمون  يما بينهم المرا  ، والتســــــــ رات، والشــــــــ
 ر  ( 6) وويك وو  ويوويوب و نست رامواإلعجنات عن  دماوهم عل  منصات التواصل االجتماعي مثل  يسبو  

االوصـــــاالت الجحقة مع  إال أنأوســـــع ن اخ مم ن،   عل ويعلن المهررون عن  دماوهم عبر اإلنترنت  -16
المرالاة وضـــــمان األمنر ويتم اســـــتمدام   وفاديزرا نهم و ري عادة بواســـــ ة و بيقات االوصـــــاالت المشـــــفرة  غية 

سـن ر وسـ نال وسـ ايب اواوم وم م موعة واسـعة من الت بيقات الشـا عة في مثل هذه الحاالت،  ما في ذلك  ي 
، يجقي المحققون صـــــــعورات في  عملية التراســـــــل بين طرفيهاير لتشـــــــفنظرا  و ر  ( 7) وشـــــــات وواوســـــــاب  وولي رام ووي 

 االطجع عل  االوصاالت ذات الصلة، والتي وفاد   ن المهررين ومحونها عل  الفورر

ورالمـثل،  يمـا وما التحقيـقات المـالـية، فإن التشــــــــــــــفير الكـامل للمعلومات الر يســـــــــــــــية عن كي ـية جمع  -17
ــلها وملق عقاا ــل ات إنفاذ القانون في م ال التحقيق وأدلة االثااتر العا دات ووحويلها واسـ مع ذلك،  و ت أمام سـ

الحظت فرقة العمل المعنية  اإلجراءات المالية عدم وجود ما يثبت حت  اان اســـــــــتمدام المهررين لتكنولوجيا  فقد 
 ر( 8) ويسير الدفع واسل العا داتفي المعلومات واالوصاالت استمداما واسع الن اخ 

ــا، كوقد وثق -18 ــتمدامها لتقليل مماطر الكشــــ ــات وكنولوجية أ رى يتردد اســــ ــرار  إت فرونتك  ممارســــ صــــ
المهررين مثج عل  إجراء محادثات ماااـــــرة أمام الكاميرا مع زرا نهم المحتملين  اســـــتمدام و بيقات أو منصـــــات 

 __________ 

  (6 ) Frontex and Europol, “Digitalisation of migrant smuggling: digital tools and apps enabling facilitation” 

(July 2021), p. 6 ر 
 ر 8المرجع نفسه، الصفحة   ( 7)  
 Financial Action Task Force, Money Laundering and Terrorist  ، فرقة العمل المعنية  اإلجراءات المالية  ( 8)  

Financing Risks Arising from Migrant Smuggling (Paris, 2022), p. 43 ر 
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زين لدى الشـــــرطة أو مرالاة بيية زرا نهم والت يد مثج من عدم كونهم محت بهدف وســـــا ل التواصـــــل االجتماعي، 
 ر( 9) انهم وعرضون المهررين للم ر  ش ل آ ر

ويم ن أن وســـاعد الشـــرايات مع ولك الشـــركات عل  و مين األدلة، وذلك عل  ســـبيل المثال، من  جل   -19
ــية وايرها من   ــمصـ ــل ات إنفاذ القانون عناوين بروووكول اإلنترنت والملفات الشـ ــركات التكنولوجيا مع سـ واادل اـ

بوا ات محددة أنشــ ت  اــركات وكنولوجيا  عل  الرام من أن عدة مع ذلك، و و المعلومات الشــمصــية ذات الصــلةر  
سـن ر، و/أو ال لاات إنفاذ القانون ووضـعت الماادئ التوجيهية ذات الصـلة، كتلك الماادئ الماصـة   يسـبو  وم

وعـاوـنت مع أجهزة إنفـاذ القـانون في ســـــــــــــــياخ وحقيقـات معيـنة،  مـا في ذـلك في حـاالت االعـتداء ال نســــــــــــــي عل   
ر فعل  ســــبيل  ( 10) في وزويد الســــل ات  المعلومات الشــــمصــــية لمســــتعملي  دماوهاتردد عموما إال أنها و األطفال،  

ــت ب أبدا حت  اان ل لاات الكشــــا   ــل في موقعه عل  اإلنترنت أنه لم وســ المثال، يجحظ و بيق ويلي رام للتراســ
ــية مع هي   ( SuperVPN) ن إر كما وورد اـــــركة ســـــورر في بي  ( 11) عن البيانات يات أنها ال وتاادل بيانات اـــــمصـــ
راإلضـــــــــــــافة إل  ذلك، فإن القانون وحظر عل   ع  الشـــــــــــــركات وزويد وكاالت إنفاذ القانون و ر  ( 12) إنفاذ القانون 

 دمات التراســـــــــــل   و بيقاتر وفي حين ال يتيح وصـــــــــــميم  ع   ( 13) األجنبية  معلومات عن مســـــــــــتعملي  دماوها
رة زمنية محدودة فق ، فإن العديد من هذه الكبيرة، مثل ســي نال، ومزين أو جمع البيانات الحســاســة، أو يتيحه لفت 

 ر ( 14) الشركات اير قادرة باساطة عل  الوصول إل  مضامين المحادثات المشفرة من طرف إل  طرف

زيادة لم يؤد دورا  هاما  في اســــــتمدام اــــــا ات التهريب لوســــــا ل التواصــــــل االجتماعي فإن  وروجه عام،   -20
، مما جعل التحقيق في ال را م ومقاضــاة  أوضــا   عالية ولك العملياتفبل في وعزيز  ح م عمليات التهريب فحســب  

مروكبيها أاـــد صـــعورة، حية اســـت اع المهررون و نب الكشـــا عنهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون، وذلك  فضـــل 
الشـــــرايات مع اـــــركات التكنولوجيا التي  وال بد أن ر  عل  نحو فعال  وكنولوجيا المعلومات واالوصـــــاالتاســـــت جل  

محدودةر ال وزال حت  اان  مفيدة ولكن ولك الفا دة  ضــــيف منصــــات التواصــــل االجتماعي و دمات التراســــلوســــت 
ويبدو أن التعاون يتم االاا كاســــت ا ة للمت لاات التنظيمية وأوامر القضــــاء عوضــــا عن ونفيذه   ســــلوب اســــتااقي  

انون و ري  شـ ل أوثق وأنشـ  في سـياخ ووشـاركير ويبدو أوضـا أن وعاون اـركات التكنولوجيا مع أجهزة إنفاذ الق
ــي ــت جل ال نســــــ ر و يما يتعلق ( 15) التحقيق في جرا م أ رى، مثل االو ار  األطفال عبر اإلنترنت ألارا  االســــــ

بذلك، يلزم وضــــــع حوافز لقيام الشــــــرايات بين أجهزة إنفاذ القانون واــــــركات التكنولوجيا  حية وســــــتهدف أوضــــــا 
ــان عل  الدوام  ــرورة احترام حقوخ اإلنســــ ــفها واإلبجغ عنها، مع مراعاة ضــــ ــد حاالت التهريب وكشــــ ــين رصــــ وحســــ

 (CTOC/COP/WG.7/2020/3 51، الفقرة ) ر 
 
 

 __________ 

 ر المرجع نفسه  ( 9)  
، متاح عل  "Information for law enforcement authorities"   انظر  يسبو ،  ( 10)  

www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/ ر 
نترنت وال عن أرقام الهواوا إال عند ولقيها أمرا صادرا من  إل وذكر اركة ول رام أنها ال وكشا للسل ات عن عناوين بروووكول ا  ( 11)  

ر متاح عل   "Telegram privacy policy"   مح مة يؤكد االاتااه في اإلرهاب، ولكن "ذلك لم وحد  أبدا حت  اان"ر انظر 
https://telegram.org/privacy ر 

  (12 ) Frontex and Europol, “Digitalisation of migrant smuggling”, p. 34 ر 
 ولك هي الحالة مثج مع اا ة "أودنوكجسيني ي" االجتماعية، ومقرها في االوحاد الروسير  ( 13)  
أو ومزين أي    وورد اركة سي نال في اروطها وسياسة السرية الماصة بها ما يلي: "وم وصميم سي نال  حية ال يتم أبدا جمع  ( 14)  

وال لخطراف الثالثة األ رى    منَّا معلومات حساسةر وال وم ن الوصول إل  الرسا ل او الم المات التي وتم بواس ة سي نال ألي  
 ر https://signal.org/legalألنها مشفرة من طرف إل  طرف وسرية وآمنة عل  الدوامر" انظر  

 ر CTOC/COP/WG.4/2021/2من الوثيقة    34- 31لجطجع عل  أمثلة عل  هذه الشرايات، انظر الفقرات   ( 15)  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/3
file:///C:/Users/anderson/Desktop/22-02385%20CTOC%20COP%20WG7%202022%202/www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/
https://telegram.org/privacy
https://signal.org/legal
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2021/2
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 مبدأ "عدم اإلضرار" وحقوق اإلنسان والحق في الخصوصية -3 

إن وزايد اســــــــــــــتمدام وكنولوجيا المعلومات ال وقتصــــــــــــــر طاعا عل  المهررين وحدهم، حية يتزايد كذلك  -21
  ر     وهممرحلة الســـا قة لم ادر اســـتمدام األاـــماع المتنقلين لوســـا ل التواصـــل االجتماعي، ســـواء أيان في ال

ــتفيد الججيون   ــ ن دروب اله رةر ويسـ ــل مع المهررين أو أثناء رحجوهم لكي يتلقوا منهم معلومات هامة  شـ التواصـ
ر ففي عدد من م موعات وســا ل التواصــل االجتماعي، عل  ( 16) والمهاجرون اســتفادة واســعة من األدوات الرقمية

لتحقق من موثولية وســـــــمعة  ع  اـــــــا ات التهريب وواادل المعلومات  شـــــــ ن  ســـــــبيل المثال، وم ن للمهاجرين ا
 دمات وهريب معينة،  ما في ذلك المعلومات المتعلقة  السـجمة وال رخ والرسـومر ويسـتمدم المهررون،  اإلضـافة  

ن أاــرطة الفيديو هذه الججيين    إل  ذلك، المرا   وررامج اليوويوب التعليمية لتوجيه زرا نهم  شــ ن رحجوهمر ووم  
والمهاجرين من العثور عل  وفاصــــــيل أســــــاســــــية عن مواقع من بينها مواقع المنظمات اير الح ومية، ومميمات 

 ر( 17) نترنت والمججئإلالججيين، ونقا  االوصال الجسلكي  ا

وحية بدأت  ع  اـركات اـا ات التواصـل االجتماعي الكبرى في و وير  وارزميات واير ذلك   - 22
أدوات التعلم االي ل ر  الكشــا التلقا ي عن الماادالت المشــبوهة التي وتم عبر اإلنترنت  يما يتعلق من  

بتهريـب المهـاجرين، من أجـل إزالـة هـذه المحتويـات أو وقفهـا، فـإنـه ســـــــــــــــيلزم اومـاذ وـدابير ممففـة للحـد من  
قلق من أن عملية جمع مماطر اإلضـــــــــــرار  الججيين والمهاجرينر وقد أعرب،  اإلضـــــــــــافة إل  ذلك، عن ال 

ر وفي هذا الصــــدد، وم ن للشــــرايات الوثيقة مع  ( 18) البيانات هذه وســــتهدف المهاجر  األحرى ولي  المهرب 
الدول والم تمع المدني والمنظمات الدولية االسـهام في و وير أسـاليب وقييم المماطر وودابير التم يف من  

و النتهـايـات أ رىر كـذلـك فـإن وعزيز ورســــــــــــــ   حـدوهـا  غيـة و نـب وعر  األاـــــــــــــــمـاع المتنقلين لخذى أ 
الشـــــــرايات بين اـــــــركات التكنولوجيا وســـــــل ات إنفاذ القانون وم ن أن وســـــــاعد عل  و مين اثااوات التهريب 

 وحفظها، ومن ثم فهو يدعم إجراءات التحقيقر 

ات  مع ذلك، ينا ي ونظيم اســـــــــــتمدام وومزين البيانات الشـــــــــــمصـــــــــــية الم معة من  جل مرالاة منتدو و  -23
المناقشـــــة والم موعات الماصـــــة ونظيما صـــــارما من أجل احترام حقوخ اإلنســـــان والحق في المصـــــوصـــــيةر وقد 

،  ما في ذلك اســــتمدام التكنولوجيافي م ال   اــــددت ورقة المعلومات األســــاســــية  شــــ ن االســــتراوي يات الناجحة  
واومـاذ ودابير قوية إزاء وزايد    ه،را مـ ج  والتحقيق فيوهريب المهـاجرين  منع  ل  وكنولوجـيا المعلومات واالوصــــــــــــــاالت،

التي أعدت لججتماع الســــــا ع للفريق العامل المعني بتهريب   اســــــتمدام ال ماعات اإلجرامية للفضــــــاء الســــــيبراني،
المهاجرين، عل  ضــرورة ومزين البيانات الحســاســة   ريقة آمنة وقصــر الوصــول إليها عل  األاــماع الم ذون  

ر والبد من أ ذ معايير المصـوصـية والسـرية في االعتاار  (55الفقرة  ،  CTOC/COP/WG.4/2020/3) لهم بذلك  
كفالة ضــمانات حقوخ اإلنســان في جميع مراحل التحقيق اهتماما ر يســيار وفي إيجء لدى واادل البياناتر وينا ي  

طار الشــرايات بين الق اعين العام والماع، من الضــروري ضــمان االوســاخ ســياخ التحقيقات ال نا ية وضــمن إ
 مع معايير حقوخ اإلنسان واإلنصاف والمساءلة والشفا ية،  ما يتوافق مع األطر القانونية الوطنية والدوليةر

 
 

 __________ 

 :Angeliki Dimitriadi, “Countering smuggling of migrants through social media monitoring  انظر أوضا  ( 16)  

looking for a needle in a digital haystack”, in Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU 

Counter-Smuggling Policy and Response, Euro-Mediterranean Study Commission Policy Study, No. 19 

(Barcelona, Spain, European Institute of the Mediterranean, 2021), pp. 36–38 ر 
  (17 ) Frontex and Europol, “Digitalisation of migrant smuggling”, p. 11 ر 
 ر Dimitriadi, “Countering smuggling of migrants through social media monitoring”, p. 41  انظر  ( 18)  
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 الشراكات مع المؤسسات المالية للتحقيق في تهريب المهاجرين -4 

التدفقات المالية اير المشـروعة عنصـرا ر يسـيا للكشـا عن حاالت وهريب الججيين وشـ ل التحقيق في  -24
والتحقيق فيها  فعاليةر وثمة إقرار واســـــــع   ن وجود اـــــــرايات قوية مع مؤســـــــســـــــات الق اع الماع المالية، مثل 

 الفعل    مةقا دمات وحويل األموال أو القيم، وعتبر مفيدا في هذا الصـــــدد، وهذه الشـــــرايات  م اوب المصـــــارف و 
 في العديد من البلدانر  

ــة في كشــــــا التدفقات المالية الناو ة من وهريب المهاجرينر ويفيد وقرير   -25 ــعورة  اصــــ بيد أن هنا  صــــ
عن فرقة العمل المعنية  اإلجراءات المالية   ن أســــــــــــاليب وهريب المهاجرين مازالت وتســــــــــــم   2022صــــــــــــدر عام  

، حـية ووجـه الـتدفـقات المـالـية في ال ـاـلب من  جل نظـام اير ( 19) ول ـ اســــــــــــــتمـدام التحويجت النـقدـوة ـ اـلدرجـة األ
ر واالســـــتمدام الســـــا د لهذا األســـــلوب في وحويل األموال )النقد ( 20) رســـــمي للتحويجت النقدوة وعرف  اســـــم الحوالة

قانون في  االاا( المت وية من وهريب المهاجرين ما بين الوالوات القضــــا ية وملق صــــعورة اــــديدة لوكاالت إنفاذ ال
الكشــا عن التدفقات المالية اير المشــروعةر ووشــمل األســاليب األ رى نقل األموال الفعلي بواســ ة ســعاة النقد 
أو "  ال المال"، مع و نب الل وء االاا إل  المدمات ال يدة التنظيم التي وقدمها المصــارف أو  دمات التحويل 

ووزيع األموال دا ـل اــــــــــــــا ـات التهرـيب ، ومن ثم،   كي ـية  ال و لع الججيون والمهـاجرون علالنقـدير وعمومـا،  
 ر( 21) يما يتعلق بتوزيع رسوم التهريب م زأة فإن سل ات التحقيق ال وحصل االاا سوى عل  نتا ج 

وفي نهــاوــة الم ــاف، وــدمج العــا ــدات في النظم المــاليــة  ــاواــاع م موعــة متنوعــة من ال را ق،  مــا في  -26
إيداع أعداد كبيرة من الماالغ الصـــ يرة في حســـا ات مصـــر ية و ناا  التي وتضـــمن "، و ز ة اإليداعات"عملية ذلك 

قة العمل المعنية  اإلجراءات المالية   ن ر ولهذه األسـااب، فقد أفادت البلدان التي اسـتقصـتها دراسـة فر ( 22) للشـبهة
 ر( 23) اسل األموالوحقيقات في التحقيقات في وهريب المهاجرين أسفرت عن  في الما ة من 5أقل من 

ــيا  فيمع الق اع الماع  وعزيز الشـــرايات  اعتبر  و  -27 ــاسـ ــاوا   عنصـــرا  أسـ وحســـين التحقيقات المالية في قضـ
لمؤســـســـات  وضـــ لع اصـــدد ممارســـات واعدة، و ن كان عددها محدودار و في هذا البرزت وهريب المهاجرين، وقد 

في ووفير وقارير دليقة عن بدور حاســـــم  دمات وحويل األموال أو القيم، م اوب المالية، وال ســـــيما المصـــــارف و 
 ر( 24) المعامجت المشبوهة، مما قد وساعد السل ات عل  وحديد أوصاف السلو  المالي لمهرري المهاجرين

دد عل  أهمية ووجيه المؤســـــســـــات المالية ووزويدها  معلومات عن ال را ق المحددة التي يتاعها   -28 وقد اـــــ 
ر ويم ن  ( 25) المهررون في وحويل العا دات و  فا ها، وذلك كوســـيلة فعالة الســـتاانة التدفقات المالية والتصـــدي لها

لموارزميات التي وضعها المؤسسات المالية و و اد إدراج التقارير والمعلومات الواردة من أجهزة إنفاذ القانون في ا
راإلضــــــافة إل  و نظام آلي للكشــــــا عن المعامجت المشــــــبوهة والتع يل الفوري للمعامجت المالية ذات الصــــــلةر  

ذلك، وم ن للســـل ات الممتصـــة أن و ري،  االســـتفادة من جهات االوصـــال في الق اع الماع، وحقيقات أيثر 
لومات االســـتماارية واألدلة، مما وســـاعد عل  وحديد هوية األفراد المتورطين في اروكاب المع  معلاـــموال وكفاءة  

 __________ 

 ر 4، الصفحة  مماطر اسل األموال وومويل اإلرهاب فرقة العمل المعنية  اإلجراءات المالية،   ( 19)  
وشرح وقرير فرقة العمل المعنية  اإلجراءات المالية نظام الحوالة كما يلي: يتم الدفع مقابل ضمان التهريب قبل الرحلةر ووحقيقا لهذه   ( 20)  

الحواالت، التي وتلق  المدفوعات لصالح المهررين ووحتفظ  األموال  صفة    ال اوة، يذهب المهاجرون أو أقاررهم إل  م اوب 
 من التقرير(ر   22استيمانيةر وال وصرف م تب الحواالت األموال إل  المهررين إال  عد ن اح عملية التهريب )الصفحة  

 ر 33حة  ، الصف مماطر اسل األموال وومويل اإلرهاب فرقة العمل المعنية  اإلجراءات المالية،   ( 21)  
 ر 26المرجع نفسه، الصفحة   ( 22)  
 ر 30المرجع نفسه، الصفحة   ( 23)  
 ر 5المرجع نفسه، الصفحة   ( 24)  
 ر 31المرجع نفسه، الصفحة   ( 25)  
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 ع  المؤســــســــات المالية اــــاركت أوضــــا في عمليات معينة   أنيضــــاف إل  ذلك و ر  ( 26) جرا م وهريب المهاجرين
 ر( 27) عبر وطنية لم افحة وهريب المهاجرين

لية في ألمانيا اـــــــراية بين الق اعين العام والماع ، أنشـــــــ ت وحدة االســـــــتماارات الما2019وفي عام  -29
طلق عليها اســـــــم وحالا م افحة ال ريمة أمن المصـــــــارف األلمانية الر يســـــــية،   ااـــــــملت الســـــــل ات العامة وعدد

ــل األموالر وقد وعاون م تب األمم  ــتراوي ي لم افحة اســــــ ــتهدف هذا التحالا وعزيز التعاون االســــــ الماليةر ويســــــ
التحالا الســتناا   وارزمية وحدد ســمات الســلو  المالي ذلك  مع   )الم تب( مدرات وال ريمةالمتحدة المعني  الم

المعامجت المالية التي وم ن رر ها  االو ار  األاماع ووهريب المهاجرينر وك زء من ذلك التعاون،    وستبينو 
ــة   ــتمدة من الموارزمية في دراســــ ــتمدام البيانات المســــ ــ ن و ري  حة إم انية اســــ إقليمية و ريها الم تب اان  شــــ

 التدفقات المالية اير المشروعة النااية عن وهريب المهاجرين واالو ار  األاماعر

وقد أطلقت عدة ماادرات للمســـــــاعدة في وحســـــــين الشـــــــراية بين الســـــــل ات العامة والق اع الماع في  -30
مع ذلك مجحظة وشا ه االهتمامات المتعلقة  سياخ التحقيقات المالية المتصلة  قضاوا وهريب المهاجرينر وو در

 المصوصية وحقوخ اإلنسان التي ون بق عل  إقامة ارايات مع المؤسسات المالية مع االهتمامات التي ون بق 
من الماادئ التوجيهية  شـــــــــــ ن األعمال الت ارية وحقوخ   14عل  اـــــــــــركات التكنولوجيار وينا المبدأ التوجيهي 

ــان لعام   ــا   2011اإلنســ ــاويا عل  نصــ ــان ان ااقا كامج ومتســ ــؤولية احترام حقوخ اإلنســ ــحا عل  ان ااخ مســ واضــ
جميع مؤســــســــات األعمال     النظر عن ح مها وق اعها وســــياقها التشــــ يلي وملكيتها ورنيتهار ويشــــمل ذلك 

اونها مع لمؤســــســــات المالية، في ســــياخ وعوهذا وعني ضــــمنا  أنه ينا ي ل  ر( 28) ال ا فة الكاملة للمؤســــســــات المالية
عدم اإلضرار  المهاجرين المهررين أو أي اما آ ر عند و وير أساليب  أن وراعي مس لة  أجهزة إنفاذ القانون،  

 التعلم االي وواادل المعلومات والمشاركة في عمليات م افحة التهريبر
 
 

 الشراكات مع شركات النقل للكشف عن تهريب المهاجرين -5 

ومثل نقل األاـــــــــــــماع جاناا ر يســـــــــــــيا من جوانب وهريب المهاجرين، وهو وم ن أن يتراوح بين عبور  -31
الحدود الدولية ورحجت أطول   ثير ومتد من بلد المنشــــ  إل  بلد المقصــــدر ويوفر المهررون وســــا ل نقل متنوعة،  

ة )يالســــيارات الماصــــة أو ســــواء أيانت وســــا ل  حرية )مثل القوارب وســــفن الشــــحن واليموت(، أو جوية أو بري 
من البروووكول   11المســت جرة، وســيارات األجرة، والشــاحنات، والق ارات(ر ونظرا ألهمية هذا ال انب، فإن المادة 

ــا ل النقل التي يديرها الناقلون   ــتمدام وســـــــــــ ونا عل  أنه يتعين عل  الدول األطراف أن وعتمد ودابير لمنع اســـــــــــ
مهاجرين، والتي وشــــــمل إلزام الناقلين الت اريين،  ما في ذلك أي اــــــركة نقل الت اريون في اروكاب جرم وهريب ال

ــفر   ــيلة نقل،  الت يد من أن كل الركاب وحملون وثا ق الســــ ــ ل أي وســــ لد ول الدولة  الضــــــروريةأو مالك أو مشــــ
 المستقبلة، وفر  ال زاءات في حالة اإل جل بذلكر 

 __________ 

 ر 40المرجع نفسه، الصفحة   ( 26)  
م  د  في مثال واحد من بين أمثلة عديدة،   ( 27)   ير مشروعة  حسا ا مصر يا يتصل  عا دات ا   2  350 جل عملية نسقها اإلنتررول  ج 

الن اخ  واسعة    عملية مليون دوالر أمري ي في    27واعتر     اما   1  000أيثر من  اعتقل  " ل را م مالية اروكبت عبر اإلنترنت، و 
 ر 2021وشرين الثاني/نوفمبر    26المالية"،  لم افحة ال ريمة  

 OHCHR response to request from BankTrack and OECD Watch"   ، مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوخ اإلنسان  ( 28)  

for advice regarding the application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

where private sector banks act as nominee shareholders ( "   ية  طلب قدمته منظمة " انكترا " الدول رد المفوضية عل
ومرصد منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي للحصول عل  المشورة  ش ن و بيق ماادئ األمم المتحدة التوجيهية  

آب/أاس      30،  ( المتعلقة  األعمال الت ارية وحقوخ اإلنسان حية وعمل بنو  الق اع الماع  صفة مساهمين مراحين 
 ر 2  فحة ص ال ،  2021
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أرســــيت ممارســــات واعدة أوضــــار   أنه الشــــرايات مع اــــركات النقل الماصــــة محدودة حت  اان، بيد   ال وزال و  - 32
عل  ســــــبيل المثال، وعاونت الدول مع اــــــركات النقل ال وي لمنع أو كشــــــا األفراد المهررين،  ما في ذلك عن طريق  ف 

ــياخ ماادرة برنامج التدريب  م تب أنشـــــــ ة ف ال ر وفي هذا الصـــــــدد، نظم  ( 29) االحتيالية وعزيز الكشـــــــا عن الوثا ق   ي ســـــ
م تب،  ال ، وجه  2019الوطني  شـــــــ ن منع وم افحة وهريب المهاجرين في الم ســـــــيك )برنامج "ســـــــوم  "(ر وفي عام 

مشــاركا    150أمانة الشــؤون المارجية وأمانة الدا لية في الم ســيك، دعوة أليثر من  من  شــراية مع اليورورول، وردعم 
له رة والشـرطة،  اإلضـافة إل  اـركات ال يران والم ارات في القارة األمري ية وأورورا،  من ق اعات العدل وال مار  وا 

ــتفـادة في م ـال م ـافحـة وهريـب المهـاجرين جوا  ر والحظ  ( 30) وذلـك لمنـاقشــــــــــــــة االو ـاهـات والتحـدوـات والـدروس المســـــــــــ
ــل  ــركات ال يران وكذلك التعاون  يما بينها ومع ســــ ــم الذي أدوه اــــ ــاركون الدور الحاســــ  ات الم ار في منع وقوع  المشــــ

ر وفي  ع  األحيان فرضــــــــــــت الدول االحتيالية حاالت وهريب جديدة،  ما في ذلك عن طريق الكشــــــــــــا عن الوثا ق  
جزاءات عل  اركات ال يران عند عدم امتثالها لتدابير الكشا عن وهريب المهاجرين ومنعهر اير أن الشرايات وم ن  

 زيد من النتا ج ووحسين حماوة األاماع المهررينر  أن وفضي عل  المدى ال ويل إل  وحقيق م 

 
 

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل حماية األشخاص المهربين -جيم 

بين -1   الشراكات مع شركات التكنولوجيا لغرض حماية المهاجرين والالجئين المهرَّ

حـماـوة المـهاجرين والججيين المهررين، ويم ن  وم ن للشـــــــــــــراـيات بين القـ اعين الـعام والـماع أداء دور في   - 33
 الم يرةر   ة م ي لشركات التكنولوجيا عل  وجه المصوع اإلسهام في منع حدو  االنتهايات وايرها من أا ال ال ر 

وكما ورد أعجه، فإن في وسـع األاـماع المتنقلين االسـتفادة من وسـا ل التواصـل االجتماعي في الحصـول  - 34
ن جملة أمور منها معلومات عن ســمعة المهررين والعرو  االحتيالية وفشــل الرحجتر وقد  عل  معلومات أســاســية ع 

ــها المهررون في م موعات  ــتمدام المدمات التي وعرضـــــــ بينت الاحو  أنه وم ن لججيين والمهاجرين الراابين في اســـــــ
قراءة التعليقات اإلو ابية أو  ال يســـــــــــبو  واادل وولقي المعلومات عن  دمات التهريب من  جل التفاعل مع المهررين و 

ــلبية التي و تبها الزرا ن   ر السـ ــاد بتلك المعلومات  ( 31) في ولك الم موعات نفســـها   ن و المهرَّ ر ويم ن إل  حد كبير االســـتراـ
 في اال تيار بين استمدام أو عدم استمدام  دمات التهريب المعينة والمسارات المقترحةر 

ــركات   - 35 ــرايات مع اـ ــ ن الشـ ــل االجتماعي العاملة في  ومن اـ ــا ات التواصـ ــ لين اا رين لشـ التكنولوجيا والمشـ
االوصــال من أجل دعم األاــماع المتنقلين، وذلك  أدوات و نترنت  إل الق اع الماع أن وعزز و وير و بيقات ومواقع ا 

ـــلة، ـبل وحت  المعلوـمات ذات األهمـية الحيوـية   ــ ن ا من  جل وزوـيدهم ـ المعلوـمات ذات الصـــــــــــ ل  لحصـــــــــــــول ع  شـــــــــــ
ــعـاـفات األولـية والممـاطر المحتمـلة عل  امـتداد دروب اله رة، ممـا   من ممـاطر التعر  للعنا و ســـــــــــــاءة  وحـد  اإلســـــــــــ

ر وهنا  عل  ســـــــــبيل المثال،  ع  الت بيقات التي ودعم العمال المهاجرين من  جل ووفير ( 32) المعاملة وحت  الموت 
المعلومات عن أعمال وكاالت التوئيف،  ما في ذلك معلومات عن مدى االاــتااه في ممارســتها االو ار  األاــماع 

 (CTOC/COP/WG.4/2021/2  الفقرة ال ــاقــات الكــامنــة لتلـــك    وبي  ن ر ويــذكر من بين الت بيقــات العــديــدة التي  ( 28، 

 __________ 

 ( 2018والدراسة العالمية عن وهريب المهاجرين ) ،  CTOC/COP/WG.7/2019/3ن الوثيقة  م   3انظر أوضا الفقرة   ( 29)  
 (Global Study on Smuggling of Migrants 2018 )  (منشورات  )ر 31 الصفحةاألمم المتحدة 

 Preventing and combatting smuggling of migrants by air in" م تب األمم المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة،   ( 30)  

focus at Conference co-hosted by UNODC"  ،13    ر 2019حزيران/يونيه 
 Zoe Roberts, “Information exchange between  لجطجع عل  مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر  ( 31)  

smugglers and migrants: an analysis of online interactions in Facebook groups”, MPhil dissertation, 

University of Cambridge, Institute of Criminology, 2017 ر 
 ر 12، الصفحة Global Study on Smuggling of Migrants 2018  الدراسة العالمية عن وهريب المهاجرين،  ( 32)  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2021/2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2019/3
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، الذي وضـــعته الل نة الدولية للصـــليب األحمر  ( RedSafe) الت بيقات ومنصـــات اإلنترنت األ رى، و بيق "ريدســـيف" 
جيا و وير و/أو إواحة مضــامين  لتزويد المشــردين  معلومات موثوقة عن المســاعدة اإلنســانيةر ويم ن لشــركات التكنولو 
 مماثلة في إطار الشرايات مع الوكاالت الح ومية والمنظمات الدولية ذات الصلةر 

 
 

 الرامية لتعزيز عمليات البحث واإلنقاذ الشراكات -2 

ر وقد أدت الســفن الت ارية لســنوات  ه روهموفقد آالف الناس حياوهم كل ســنة في الاحار  جل رحجت   -36
عديدة دورا ر يسيا في و نب ولك الو يات من  جل عمليات الاحة واإلنقاذ، التي أواحت الحفا  عل  حياة عدد 

ن ال وحملون الوثا ق االبية  ر ويشـــــــ ل المهاجرون الذي المعرضـــــــين للم رال وحصـــــــ  من الججيين والمهاجرين  
 ر( 33) األاماع المعترضين في رحجت ييسرها المهررون 

صــــــ و  ر يســــــية األح ام األســــــاســــــية المتعلقة  الاحة واإلنقاذ في الاحار وواجب مســــــاعدة  عدة ووورد   -37
ن  من اوفـالـية األمم المتحـدة لقـانو  98من المـادة    1ر فـالفقرة  عر  الاحرفي المعرضــــــــــــــين للم ر  األاــــــــــــــمـاع 

لب كل دولة رران الســفينة التي ورفع علمها وقدوم المســاعدة ألي اــما وجد في الاحار االاحار، وقضــي   ن و 
ر ووشـ ل هذه االوفالية أسـاسـا لتنظيم واجب السـفن ( 34) لضـياع و نقاذ أي اـما في حالة اسـت اثةم ر امعرضـا ل

ــافة إل  ذلك، فإن الدول األ ــاعدةر وراإلضـ طراف في االوفالية الدولية لســـجمة األرواح في الت ارية في وقدوم المسـ
وقـــــت مم ن   أقرب  في  آمن"  "م ـــــان  بتوفير  ملزمـــــة  الاحر  في  واإلنقـــــاذ  للاحـــــة  الـــــدوليـــــة  واالوفـــــاليـــــة  الاحر 

 وي ب ا تيار ذلك الم ان  االمتثال لماادئ حقوخ اإلنسان وعدم اإلعادة القسريةرر  ( 37)، ( 36) ، ( 35) اعملي 

معر  ووقضـــــي االوفالية الدولية للاحة واإلنقاذ في الاحر،   ن ومتد االلتزام  اإلنقاذ إل  أي اـــــما   -38
ر  ( 38) الشــــــــــــــما أو مركزه أو الظروف التي وعثر علـيه فيهـا  ذـلكفي الاحر،     النظر عن جنســـــــــــــــية    للم ر

 شـــــــــــ ن معاملة   2004ويضـــــــــــاف إل  ذلك أن المنظمة الاحرية الدولية أوضـــــــــــحت في   وطها التوجيهية لعام  
األاـماع الذين يتم إنقاذهم في الاحر أن "المسـاعدة الفورية التي وقدمها السـفن في الاحر وشـ ل عنصـرا أسـاسـيا  
من عناصر  دمات ]الاحة واإلنقاذ[ العالمية؛ ومن ثم فإنها و ب أن وظل أولوية ر يسية لررابنة السفن واركات 

، ووفر الماادئ التوجيهية  شــــ ن األعمال الت ارية وحقوخ اإلنســــان ر وراإلضــــافة إل  ذلك( 39) الشــــحن ودول العلم"
 ر( 40) ووجيهات  ش ن مسؤولية السفن الماصة في احترام حقوخ اإلنسان للمهاجرين والججيين في الاحر

 __________ 

 :Combating Transnational Organized Crime Committed at Seaم تب األمم المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة،   ( 33)  

Issue Paper  ،ر 18( الصفحة  2013)فيينا 
  (34 ) United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363  ر 1994وشرين الثاني/نوفمبر    16ر د لت حيز النفاذ في 
  (35 ) United Nations, Treaty Series, vol. 1184, No. 18961  ود لت حيز  1974وشرين الثاني/نوفمبر    1ر اعتمدت في ،

 ر 1980أوار/مايو    25النفاذ في  
  (36 ) United Nations, Treaty Series, vol. 1405, No. 23489  ود لت حيز النفاذ في  ،  1979نيسان/أبريل    27ر اعتمدت في

 ر 1985حزيران/يونيه    22
 لجطجع عل  مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظر م تب األمم المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة،  ( 37)  

UNODC, Combating Transnational Organized Crime Committed at Sea, p. 22 ر 
من االوفالية الدولية لسجمة    33ر ويرد ح م مماثل في القاعدة  10- 1- 2الاحر، المرفق، الفقرة  االوفالية الدولية للاحة واإلنقاذ في   ( 38)  

 األرواح في الاحرر 
 ر 1- 3، الفقرة  34(، المرفق  78)   167قرار ل نة السجمة الاحرية رقم   ( 39)  
نفيذ إطار األمم المتحدة المعنون "الحماوة  ثانيا من الماادئ التوجيهية  ش ن األعمال الت ارية وحقوخ اإلنسان: و   - انظر القسم   ( 40)  

 واالحترام واالنتصاف"ر 
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والـقانون اـلدولي ال وميز بين الســــــــــــــفن الت ـارـية واير الت ـارـية، و نمـا وميز بين الســــــــــــــفن العـاـ دة لـلدوـلة  -39
الماصــة، ويعني ذلك، ألارا  قانون الاحار، أن ســفن اإلنقاذ التا عة للمنظمات اير الح ومية ومضــع  والســفن

للمت لاات نفســـــــــها التي ومضـــــــــع لها جميع الســـــــــفن الماصـــــــــة األ رىر ولذلك، فإن االلتزام  إنقاذ األاـــــــــماع  
 ر ( 41) في الاحر ين بق عل  جميع ررابنة السفن في الاحرالمعرضين للم ر 

من بروووكول م ـــافحـــة وهريـــب المهـــاجرين وتنـــاول وـــدابير حمـــاوـــة المهـــاجرين   16أ يرا، فـــإن المـــادة  و  -40
رين ومساعدوهمر ووذكر  صفة  اصة أنه و ب عل  كل دولة طرف أن ووفر المساعدة المناساة للمهاجرين   المهرَّ

 الذين وتعر  حياوهم أو سجمتهم للم ر  سبب كونهم هدفا  للتهريبر 

، فإن القيام  عمليات اإلنقاذ هو اــر  ملزم  موجب القانون الدولير ومع القســميرد اــرحه في هذا وكما   -41
ــرايات   ــعورات وم ن الحد منها عن طريق الشـ ــع ، وهي صـ ــعورات في هذا المسـ ــفن صـ ذلك، وم ن أن وواجه السـ

 القا مة مع الدولر

 
 

 العقاات والتحدوات

في أماين األاــــــماع من الســــــفن لوحظ وجود عقاات أمام عمليات الاحة واإلنقاذ وعوا ق أمام نزول  -42
ــفن، مما وحد من القدرة عل  اإلنقاذ ــد الســــــــ من   8ر بيد أن الهدف  ( 42) عديدة، مع رفع دعاوى إدارية وجنا ية ضــــــــ

ات ال بيعة اإلنســــــانية حصــــــرا  االوفاخ العالمي من أجل اله رة وشــــــدد عل  أهمية عدم اعتاار وقدوم المســــــاعدة ذ
للمهاجرين فعج ممالفا للقانونر وقد أفادت مفوضــــية األمم المتحدة الســــامية لحقوخ اإلنســــان   ن عمليات اإلنقاذ  

، 2018التي وقوم بها السـفن الت ارية الماصـة في وسـ  الاحر األبي  المتوسـ  اـهدت انمفاضـا كبيرا منذ عام 
ــفن في حال ليامهم  إنقاذ المهاجرينعرب عن القلق من احتمال مقاضـــ أ  و  ــاورات  ( 43) اة ررابنة السـ ــياخ مشـ ر وفي سـ

للمبراء أجريت لدى إعداد ورقة القضـاوا ذات الصـلة الصـادرة عن الم تب، أاـار عدد من الصـيادين إل  ورددهم  
الاحر  وفا من اســــتهدافهم  اعتاارهم مهررين للمهاجرين، مع أن هذا    المعرضــــين للم ر فيفي إنقاذ المهاجرين  

 ر  ( 44) وووكول وهريب المهاجرين)أ( من بر  3السلو  قد ومثل ممالفة للمادة 

وفي مذكرة ذات صــــــــــلة، أوصــــــــــ  المقرر الماع المعني  حقوخ اإلنســــــــــان للمهاجرين الدول في عام  -43
ب صــــــــــــــيـاديهـا المحليين عل  عمليـات الاحـة واإلنقـاذ مع و نـب وعرضــــــــــــــهم لم ر االنتقـام أو ر    ـ ن وـد  2017

 ر( 117، الفقرة A/HRC/35/25/Add.2) المضاوقة  اعتاارهم اركاء في عمليات التهريب 

ومن ثم فإن الشـرايات بين الق اعين العام والماع وم ن أن وسـاعد في إرسـاء إطار وعاوني أمتن في   -44
اير الح ومية، هذا الم ال األســاســي وفي ضــمان وجود اوصــال مؤكد وأيثر فعالية بين الســفن الت ارية والســفن 

 وكذلك سفن الدوريات والسل ات الساحلية ذات الصلةر 

 __________ 

  (41 ) Jean-Pierre Gauci, “When private vessels rescue migrants and refugees: a mapping of legal 

considerations” (London, British Institute of International and Comparative Law, 2020), p. 6 ر 
 Gauci, “When private vesselsر انظر أوضا CTOC/COP/WG.7/2021/2من الوثيقة    14يما يرد ارحه في الفقرة   ( 42)  

rescue migrants and refugees”, p. 6 ر 
اإلنسان  ش ن الاحة واإلنقاذ وحماوة المهاجرين في وس  الاحر األبي   التقرير الصادر عن مفوضية األمم المتحدة لحقوخ   ( 43)  

  Lethal disregard’: search and rescue and the protection of migrants in the central Mediterranean Sea‘  ، المتوس  

(May 2021), p. 18 ر 
رات وال ريمة  ( 44)    UNODC, Transnational Organized Crime in the Fishing،  م تب األمم المتحدة المعني  الممد  

Industry  ،ر 63(، الصفحة 2011، )فيينا 

http://undocs.org/ar/A/HRC/35/25/Add.2
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/2
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ــ ن معايير  و  -45 ــرايات أقوى وم ن أن يدعم ونفيذ الماادئ التوجيهية الدا لية القا مة  شـــ كذلك فإن وجود اـــ
ــياخ عمليات الاحة واإلنقاذ ــفن وأطقمها في ســـ ــلو  المتوقع من الســـ ــمل ولك المعايير  رالســـ دأ  مثج احترام مب   ووشـــ

عدم اإلعادة القســرية في جميع الظروف، وهو مبدأ انته ته، عل  ســبيل المثال، ســفن و ارية  اصــة في حاالت  
االلتزام  اإلنقاذ ين وي عل  االســتعداد لتنفيذ عمليات اإلنقاذ والتصــدي للمماطر المروا ة بها   أنر كما  ( 45) حديثة

وال ال وية، ونقا اإلمدادات ال بية أو المياه، وما إل  )أي القوارب ذات ال وانب العالية المعززة، وســــــــــوء األح
ن وســاعد في وحســين قدرات كل اــركة عل  التعامل مع عمليات اإلنقاذ  أذلك(ر ومن ثم وم ن للشــرايات المتينة 

  ما ومتثل لمقتضيات القانون الدولي لحقوخ اإلنسان وقانون الججيين، وونمية المهارات الجزمة للقيام بذلكر

 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز المساعدة المقدمة للمهاجرين   -دال 

 المهربين وغيرهم من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع 
 

وم ن للشــــــــــــــرايـات بين الق ـاعين العـام والمـاع أن وؤدي دورا في وقـدوم المســــــــــــــاعـدة إل  المهـاجرين   -46
إدماجهم في الم تمعر كما وم ن لشـركات المحاماة الماصـة والعيادات ال بية الماصـة  والججيين المهررين ودعم  

وأرراب العمل في الق اع الماع، ورصــــــفة  اصــــــة وســــــا ل اإلعجم، أداء دور في ال هود الشــــــاملة الرامية إل  
 وعزيز اله رة اامنة والنظامية والمنظمةر

 
 

 الشراكات مع شركات المحاماة الخاصة -1 

م ن لشـــــــــركات المحاماة الماصـــــــــة التي وتعاون مع الدول أن وســـــــــاعد في ووفير المدمات للمهاجرين  و  -47
 جل مرحلـــة التقييمـــات األوليـــة ووحـــديـــد احتيـــاجـــات المهـــاجرين المهررين، وذلـــك مثـــل إجراء وحليجت متعمقـــة  

المهاجرين المهررين الذين    الحتياجاوهم القانونية وووفير االســــت ا ات المج مةر ويم ن أوضــــا لهذه الشــــركات دعم
وشمل ذلك دعمهم في وقدوم طلاات الحصول عل  يم ن أن و ر  ( 46) يرابون في ونظيم وضعهم القانوني كمهاجرين

الت اــــــيرات أو اإلقامة أو ال نســــــية أو الل وء أو أي اــــــ ل آ ر، مؤقت أو دا م، من أوضــــــاع اله رة الماصـــــةر  
رين اير النظاميين الحصــــــــول عل  مســــــــاعدة قانونية م انية،  ما  ويحق للمهاجرين المهررين وايرهم من المهاج

في ذلك الحصـــــــــــــول عل  المشـــــــــــــورة القانونية والمســـــــــــــاعدة والتمثيل طوال عملية وقدوم طلاات و يير وضـــــــــــــعهم 
يمهاجرين،  ما وشـــمل المشـــورة  شـــ ن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ونظام العدالة مقابل الحصـــول عل  وضـــع 

راإلضـــــافة إل  ذلك، وم ن لشـــــركات المحاماة الماصـــــة أن ووفر التمثيل القانوني  و ر  ( 47) تة أو الدا مةاله رة المؤق
 ر ( 48) للمهاجرين ضحاوا اإلجرام

 
 

 __________ 

 ، ح ما ضد لا ان السفينة الماصة  2021في عام    ، للقضاء العام في إو اليا   ي عل  سبيل المثال، أصدرت مح مة نابول  ( 45)  
 (Asso 28  ،)  انظر، عل  سبيل المثال، قناة ال زيرة،  و ليبيار    نقذوا في الاحر إل  أ  اما    101 إعادة    2018لقيامه في عام

 ر 2021وشرين األول/أيتورر    15"الح م عل  لا ان إو الي  الس ن إلعادوه مهاجرين إل  ليبيا"،  
المنظمة الدولية لله رة، كتيب المنظمة الدولية لله رة  ش ن حماوة ومساعدة المهاجرين المعرضين للعنا واالست جل وسوء   ( 46)  

 IOM Handbook on Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, Exploitation  لة المعام 

and Abuse ،ر 89( الصفحة 2019 ، )جنيف 
ماادئ األمم المتحدة وووجيهاوها  ش ن سبل الحصول عل  المساعدة القانونية في نظم العدالة ال نا ية )مرفق قرار ال معية العامة   ( 47)  

 ر 10(، المبدأ  187/ 67
 ر المرجع نفسه  ( 48)  

http://undocs.org/ar/A/RES/67/187
http://undocs.org/ar/A/RES/67/187
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 الشراكات مع أرباب العمل في القطاع الخاص -2 

أوسع ن اقا إلدارة اله رةر ويوصي الهدف   ضمن أنش ة استراوي يات م افحة التهريب الناجحة    إدراج ينا ي   - 48
من االوفاخ العالمي من أجل اله رة الدول األعضاء   ن وستعر  وونقح  يارات ومسارات اله رة النظامية القا مة،    5

األمثل بين المهارات في إطار أســــــــــــواخ العمل ومعال ة الحقا ق الدوم را ية والتحدوات   االوســــــــــــاخ وذلك من أجل بلوغ 
 التشـاور مع الق اع الماع وايره من أصـحاب المصـلحة المعنيينر ومن اـ ن الشـرايات مع  وذلك إلنما ية،  والفرع ا 

أررــاب العمــل في الق ــاع المــاع أن ووجــد فرع عمــل للمهــاجرين المهررين أثنــاء وســـــــــــــويــة وضـــــــــــــعهم القــانوني، أو  
ــهم للمهاجرين المعادين أو المنقولين إل  أماين أ رى، ممن وحتاجون للعمل وو   ــبل العيش الجزمة إلعالة أنفســــ مين ســــ

 مدمات المهررين ل ر  عبور الحدودر      حية ال وستعينون وأسرهم، 

ــ ـله وـعاونـية و ـارـية مؤلـفة من  - 49 وـقد نـفذت  ع  المـاادرات بن ـاح، ـكافتـتاح مصـــــــــــــنع وحويلي لخـناـناس وشـــــــــــ
ــاركة الق اع الماع ورقيادة  ــااب عاطلين عن العمل،  مشــــــــ ر وهنا   ( 49) المنظمة الدولية لله رة مهاجرين عا دين واــــــــ

ــوخ   ــناعات  يما يتعلق  إدماج الججيين والمهاجرين في ســــــــ ــركات والصــــــــ ــرايات ناجحة مع الشــــــــ أمثلة أ رى عل  اــــــــ
ر ومن اــــ ن الدعم الذي وتيحه ولك الشــــرايات إلدماج المهاجرين المســــتدام في الم تمعات المحلية أن وســــهم  ( 50) العمل 

 في وعزيز اله رة اامنة والنظامية، وهو جدير  المتا عة  غية بلوغ الهدف العام وهو وم ين اله رة المتكاملةر  

ــاهم في وعزيز   أررابلشـــــرايات مع هذه اويم ن ل -50 له رة النظامية ووضـــــع لووافر مســـــارات  العمل أن وســـ
اســـــتراوي ية اـــــاملة لتنظيم اله رة الدولية،  ما يتمااـــــ  مع التزامات الدول  موجب   ة التنمية المســـــتدامة لعام  

، وذلــك إذا أويح للمهــاجرين المحتملين الحصــــــــــــــول عل  فرع العمــل هــذه  ــ ســــــــــــــلوب آمن ومنتظم دون  2030
المســارات التي انشــيت أاــير إل  و ل ر  الوصــول إل  بلدان مقصــدهمر   اضــ رارهم لل وء إل   دمات المهررين

لخطفال اير المصــحورين الســا قين، وفي  ع  الحاالت الشــااب اير الموثقين، لكي يتا عوا التعليم أو التدريب  
 ر( 51) المهني أو التلمذة الصناعية  اعتاارها وقدما كبيرا أحرزوه ألمانيا و و اليا وسويسرا وفرنسا

وكما ورد أعجه، فإنه وم ن أوضــــا إقامة اــــرايات مع الق اع الماع من أجل إو اد ســــبل عيش بديلة  -51
للم تمعات الفقيرة المنمرطة أو المعرضة لجنمرا  في وهريب المهاجرين، وذلك بتزويدها  مصادر أ رى لت مين  

 ر  ( 52) د لها

 
 

 __________ 

 ,Farmers, private sector and returnees join forces to launch pineapple factory“   المنظمة الدولية لله رة،  ( 49)  

foster reintegration in Nigeria”, 21 February 2020 ر 
 the partnership between the Government of Chile and the cosmetics انظر، عل  سبيل المثال،  ( 50) 

manufacturer Natura to integrate migrants and refugees into the labour market, with the support of IOM 

and UN-Women Chile (IOM, “Strengthening Venezuelans’ labour integration in the private sector in 

Chile”, 19 February 2019) ر 
 Organization for Security and Cooperation in Europe, Office for  انظر منظمة األمن والتعاون في أورورا،  ( 51)  

Democratic Institutions and Human Rights, “Regularization of migrants in an irregular situation in the 

OSCE region: recent developments, points for discussion and recommendations” (August 2021), p. 13  ر
 ,the Preventing Irregular Child Migration in Central America and Mexico (PICMCA) projectأوضا انظر  و 

in which potential employers and local authorities cooperated to address the root causes of irregular 

migration (María Isabel López, “Addressing the root causes of irregular child migration in Central 

America and Mexico”, 25 October 2021) ر 
 the European Union-funded project “Plan of action for rapid economic impact in،  انظر عل  سبيل المثال  ( 52)  

Agadez”, which aimed to offer alternatives to illegal services to smugglers and communities benefiting 

from migrant smuggling in the Niger ر 
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 الشراكات مع شركات الصحافة ووسائل اإلعالم -3 

ـــبل العيش والـمدمات للمـهاجرين والم تمـعات المحلـية إن   - 52 دور القـ اع الـماع ال وقتصـــــــــــــر عل  ووفير ســـــــــــ
الكا نة عل  امتداد دروب اله رة؛ و نما وم ن لهذا الق اع أوضــــا أن وســــاعد في الت ثير عل  جوانب الســــلو  والمعايير  

ر فثمة أهمية  ( 53) ة كره األجانب والتمييز والممارســــــــــــات االجتماعية ذات األهمية الحاســــــــــــمة إلدماج المهاجرين وم افح 
 اصــة مثج لشــركات الم بوعات اإلعجمية وايرها من وســا ل اإلعجم )يالتلفزيون واإلذاعة( ألنها وؤدي دورا حاســما  

ــ يل   ــورات ال في وشــــــــ اله رة والت ثير عل  الرأي العامر وكما أوردت جامعة األمم المتحدة، فإن "و  ية اله رة  عن  تصــــــــ
 قيم ازدرا ية وقوالب نم ية وميل إل  وعزيز مشــاعر كراةية األجانب وزيادة دعم األحزاب المناهضــة للمهاجرين  المثقلة  

وو يير و ارب اندماج م موعات المهاجرينر ورالع  ، فإن األســـــلوب الذي وعر  المهاجرين  إنصـــــاف ودقة وحياد  
ما، ووســيع الشــرايات مع وســا ل اإلعجم من أجل دعم   ر ويم ن، إل  حد ( 54) واحترام هو أســلوب مؤات للتوعية المدنية" 

  ش نها عل  نحو أ جقير إعداد وقارير  له رة وضمان  عن ا وصور أيثر إو ابية  

 
 

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل منع تهريب المهاجرين -هاء 

هنا  عدة ارايات وم ن سبرها ال للكشا عن وهريب المهاجرين وم افحته فحسب، و نما لمنع حدو    -53
 ال ريمة أوضار هذه 

وهنا   ع  المهاجرين والججيين الذين وعلنون عن ن اح عمليات وهريبهم إعجنا واســــــــــــعا بواســــــــــــ ة   -54
لن اح وصـوره، مما قد وسـهم في الت ثير  ر كما وعلن المهررون أوضـا عن  دماوهم من  جل قصـا ا( 55) اإلنترنت

ــاعـدة المهررينر   كيف وم ن إذن لـلدول وعزيز  فعل  الزـرا ن المحتملين المترددين اـلذين وفكرون في اله رة  مســــــــــــ
 فعالية التوعية  ش ن المماطر الحقيقية المرافقة لتهريب األفرادا

نظيم أحدا  التوعـية و واحة الـتدريب التوجيهي  من االوـفاخ الـعالمي من أجل اله رة الدول لت   3ويدعو الـهدف   - 55
الســــــــــابق للم ادرة في بلدان المنشــــــــــ ، وذلك  التعاون مع ممتلا ال هات ومنها الق اع الماع،   ر  وعزيز اله رة  

 اامنة والمنظمة والنظامية، فضج عن إبراز المماطر المروا ة  اله رة اير النظامية واير اامنةر  

وقد نشــرت   ا ات مضــادة عل  وســا ل التواصــل االجتماعي من  جل عدد من الحمجت اإلعجمية  -56
ــاركة في رحجت   رةر اير أن هذه  ــنوات األ يرة لمنع المهاجرين المحتملين من المشــ وحمجت التوعية في الســ

مين وســــا ل التواصــــل  الحمجت أســــفرت االاا عن نتا ج متااينة، ورينت دراســــة اســــتقصــــا ية حديثة أن أثر مضــــا
 ر( 57) ، ( 56) ةفي الما ة وقرياا من قرارات اله ر  5االجتماعي لم يت اوز سوى 

 
 

 __________ 

 المنظمة الدولية لله رة، دليل المنظمة الدولية لله رة  ش ن حماوة المهاجرين ومساعدوهمر  ( 53)  
  (54 ) Camille Desmarès, “Addressing xenophobia: representations of migration and the role of the media” 

(n.p., United Nations University, Institute on Globalization, Culture and Mobility, 2017), p. 5 ر 
  (55 ) BBC News, “Are migrant YouTubers influencing others to travel to the EU?”, Error! Hyperlink 

reference not valid. 20 February 2021 ر 
  (56 ) European Migration Network, “The use of social media in the fight against migrant smuggling” 

(September 2016)  من الوثيقة    13ر انظر أوضا الفقرةCTOC/COP/WG.7/2020/3 ر 
  (57 ) Andrew Fallone, “‘Here we go again’: misleading European Union communications on human 

smuggling”, European University Institute, 16 June 2021 ر 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/3
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 ات الستنتاج  - رابعا  

ــواء أيانوا من الق اع العام  -57 ــلحة، سـ ــحاب المصـ ــتلزم من جميع أصـ و رح وهريب المهاجرين وحدوات وسـ
لقيود التي فرضـت  مع االمواردر وقد وكيفت اــا ات التهريب وكيفا ســريعا   حشــدأو الماع، وفي ممتلا البلدان،  

ــا من 19-نتي ة ل ا حة كوفيد ــتفيدة أوضــــ ــلت وهريب األاــــــماع عبر الحدود، مســــ الفرع التي وتيحها  ، وواصــــ
األدوات الرقميـةر وللشــــــــــــــرايـات بين الق ـاعين العـام والمـاع أهميـة  ـال ـة في الكشــــــــــــــا عن وهريـب المهـاجرين  

 حماوة األفراد المهررين ومساعدوهم في حاالت الشدةر في والتحقيق  يه، وكذلك 

وح من و يير الم ا ات  وهنا  أا ال متعددة وم ن أن وتمذها الشرايات مع الق اع الماع، وهي وترا -58
التي ونشـر في الصـحافة  شـ ن التهريب واله رة إل  الكشـا عن المعامجت المالية المشـبوهة المتصـلة  التهريبر  
ــياخ ورقة  ــتاانتها في سـ ورام وعدد األمثلة عل  الممارســـات الواعدة و/أو الممارســـات ال يدة الكا نة التي وم ن اسـ

ــاســـــــــــــــية هـذه، ـفإن الشــــــــــــــر  ايـات القـا مـة بين الق ـاعين العـام والمـاع من أجـل م ـافحـة وهرـيب  المعلومـات األســــــــــــ
ــاء  المهاجرين هي عموما أقل و ورا   ثير من الشــــــرايات الرامية لم افحة ال را م األ رىر ويم ن للدول األعضــــ
أن وواصـــــــــــل اســـــــــــتكشـــــــــــاف الشـــــــــــركاء ال دد والق اعات ال ديدة من أجل وعزيز كفاءة م افحة ال ريمة وحماوة  

 ن المهررين ومساعدوهمر  المهاجري 

ولكن م افحة وهريب المهاجرين و ب أن ووضـــــع في اإلطار األوســـــع لســـــياســـــات اله رة الدولية، ذلك  -59
االاا إل   دمات التهريب نظرا لعدم وجود بدا ل لله رة اامنة والنظاميةر وعدد الو يات  يل ؤون ألن المهاجرين  

ما   ( 58) ،2021وفاة عل  صـــعيد العالم في عام   5  795الذي بلغ    ،الموثقة في أوســـا  المهاجرين اير النظاميين
هو إال وذكير   نه ينا ي للدول أال وقصــــــــر جهدها عل  م افحة جريمة وهريب المهاجرين من  جل الشــــــــرايات  

 4و 3فحســب، و نما ينا ي لها أن ووفر أوضــا  لخاــماع المتنقلين بدا ل لتلك المدمات اير القانونية )الفقروان  
ر ومن اـــــ ن وحســـــين التدابير والســـــياســـــات التي وســـــهم في زيادة  ( CTOC/COP/WG.7/2021/2ن الوثيقة  م

مســــارات اله رة النظامية،  ما وشــــمل وعزيز الشــــرايات مع أرراب العمل في الق اع الماع، أن وســــهم في الحد 
 ر( 59) نمن وهريب المهاجري 

 
 

 ووصيات الفريق العامل السا قة  ش ن المواضيع ذات الصلة

ووصـية وسـدي المشـورة إل  الدول    200صـاغ الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين حت  اان نحو  -60
األطراف  شــــــ ن ونفيذ بروووكول م افحة وهريب المهاجرين،  ما في ذلك  م  ووصــــــيات وتعلق  موضــــــوع ورقة 

 األساسية هذهر المعلومات 

ولــدى دراســـــــــــــــة التــدابير العمليــة وايرهــا من ال وانــب الراميــة إل  زيــادة فعــاليــة منع وهريــب المهــاجرين   -61
 :( 60) يوم افحته، اددت ووصيات الفريق العامل السا قة عل  ليام الدول األطراف  ما يل

وــ دع  الــدول األطراف إل  أن وراعي في منع وم ــافحــة وهريــب المهــاجرين  برات ال هــات   )أ( 

 __________ 

 ر https://missingmigrants.iom.int/data:  انظر مشروع المنظمة الدولية لله رة  ش ن المهاجرين المفقودين، متاح عل   ( 58)  
 Mixed Migration Centre and Danish Refugee Council, “Countering human smuggling: noانظر أوضا   ( 59)  

silver bullet for safer mobility – evidence based recommendations towards a protection-sensitive 

approach to actions against human smuggling” (July 2021) ر 
وهريب  في وثيقة م تب األمم المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة:  أعجه  وم ن االطجع عل  كل ووصية من التوصيات المدرجة   ( 60)  

(،  استثناء التوصية النها ية، التي  2021)فيينا،  للتوصيات والقرارات والمقررات    مواضيعي ال فهرس  ال وا ية و ال مجصة  ال المهاجرين:  
 ر CTOC/COP/WG.7/2020/4ورد في الوثيقة  

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2021/2
https://missingmigrants.iom.int/data
http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.7/2020/4
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 المعنية، ومنها الق اع الماع واألوسا  األيادومية والم تمع المدني؛

ــين المعنيين  إنفاذ القانون والعدالة ال نا ية،  )ب( ينا ي أن وســــع  إل  إقامة عجقات مع الممارســ
 لصناعات الماصة، من أجل م افحة وهريب المهاجرين  فعالية؛والناقلين الت اريين، وا

ــا  الموجودات ال نا ية  )ج( ــتاالية بهدف ضــــــــــ ز قدروها عل  بدء و جراء وحقيقات مالية اســــــــــ ينا ي أن وعز  
واسـتعادوها في قضـاوا وهريب المهاجرينر وينا ي أن وشـمل جهودها في هذا الشـ ن ضـمان وجود صـجت أفضـل  

وحدات االســـــتماارات المالية وأجهزة إنفاذ القانون وال هاز القضـــــا ي، من أجل م افحة ومويل    وأيثر منه ية بين
ال ماعات اإلجرامية المنظمةر ولبلوغ هذا الهدف، ينا ي للدول أوضـــــا  وعزيز التعاون مع مؤســـــســـــات مالية، مثل 

 ؛المصارف ومقد  مي  دمات التحويل اال تماني وجهات إصدار الا اقات اال تمانية

ينا ي أن ونظر في اوـااع نهج مج م متعـدد التمصــــــــــــــصــــــــــــــات يتضــــــــــــــمن أنواعا  ممتلـفة من   )د(
التد جت من قبل الشـــــرطة وأعضـــــاء النيا ات العامة وحرس الحدود والمنظمات اير الح ومية والق اع الماع 

 ؛لمنع وم افحة وهريب المهاجرين

الة بين الق اعات ذات الصـلة وأصـحاب  ينا ي أن وقوم بتشـ يع وووسـيع ن اخ الشـرايات الفع )هـ( 
المصــــــــــــــلحـة المعنيين،  مـا في ذـلك المنظمـات اـلدولـية واإلقليمـية والم تمع المـدني والق ـاع المـاع واألوســــــــــــــا  

 األيادومية، من أجل وعزيز الاحة واالبتكار واستمدام التكنولوجيا لم افحة وهريب المهاجرينر  

ــة الوا ية و  -62 ــيع التالية في المجصــــــ ــ ن المواضــــــ ــافة إل  ذلك، وم ن االطجع عل  ووجيهات  شــــــ راإلضــــــ
ووصـــــــــيات الفريق العامل في اجتماعه األول:   واللذين يتضـــــــــمناناألمانة،   أعدوهماوالفهرس المواضـــــــــيعي اللذين  

ــحور  رين، ومرالاة الحدود و داروها، واألطفال )اير المصـ ــاعدة المهاجرين المهرَّ ــلين عنهم(،  مسـ ين بذويهم والمنفصـ
ونظام العدالة ال نا ية )التحقيقات المالية(، والمؤســــــــــــــســــــــــــــات المالية، وفرع اله رة، والمســــــــــــــت يبون )الم تمع  

 المدني(، وم تب األمم المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة واألمانةر
 
 

 أدوات أساسية وموارد موصى بها  - خامسا  

الموقع الشـــا ي الواردة أدناه في  ممتارة من األدوات والموارد المرجعية  العة م مو وم ن االطجع عل  ال -63
لم تبر ويم ن الحصــــــــول عل  لمحة اــــــــاملة عن جميع األدوات والموارد المرجعية المتعلقة بتهريب المهاجرين  ل

  رwww.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html :في الموقع الشا ي التالي

 

 مرصد تهريب المهاجرين التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

 

مشـــــروع و ريبي يرمي إل  وقييم  صـــــا ا وهريب المهاجرين  مرصـــــد وهريب المهاجرين التا ع للم تب هو   - 64
ودوافعه وآثاره في سياقات سريعة الت ي رر وي مع المرصد وينشر بيانات ومعلومات ووحليجت  ش ن وهريب المهاجرينر  
ــليــة ورلــدان العبور والمقصــــــــــــــد، ومن  وو  مع المعلومــات من  جل  حو  ميــدانيــة منتظمــة و  رى في البلــدان األصـــــــــــ

ــتكمل المعلومات  األ  ــيةر وو ســ ــا ر ال هات الفاعلة الر يســ اــــماع المتنقلين وســــل ات إنفاذ القانون والم تمع المدني وســ
 بدراسات استقصا ية وستهدف األاماع المتنقلين ومهرري المهاجرين في بلدان المنش  والعبورر 

ــين فهم ئاهرة وهر  - 65 ــرورية لتحســــــ يب المهاجرين، ووعزيز منع  وو عتبر المعلومات والتحليجت المقدمة ضــــــ
رينر وهي متاحة  ــلة، وحماوة حقوخ اإلنســــــــــان لخاــــــــــماع المهرَّ  في:وم افحة هذا التهريب وال را م ذات الصــــــــ

www.unodc.org/mla/en/index.htmlر  

 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/resources.html
https://www.unodc.org/res/som/index.html
http://www.unodc.org/mla/en/index.html
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 إساءة المعاملة واإلهمال: منظور جنساني بشأن جرائم تهريب المهاجرين في ظروف مشددة العقوبة  
 ( 2021)وسبل التصدي لها 

إســـــــاءة المعاملة واإلهمال من منظور جنســـــــاني  شـــــــ ن جرا م وهريب  شـــــــ ن  امنشـــــــور  أصـــــــدر الم تب -66
 Abused and Neglected: A Gender  ، عنوانهالمهاجرين في ئروف مشـــددة للعقورة وســـبل التصـــدي لها

Perspective on Aggravated Migrant Smuggling Offences and Response،    األاـــــ ال  يتناول
ــلة،   ــانية ذات الصــــــ رين أثناء  ويحلل  الم يرة لتهريب المهاجرين واأل عاد ال نســــــ ئروف وو ارب المهاجرين المهرَّ

االسـت جل جنسـيا المتكررة، وال سـيما في أوسـا  المهاجراتر  رحلة اله رة،  ما في ذلك حواد  العنا واالعتداء و 
ويهـدف المنشــــــــــــــور إل  وحـدـيد اـلديـنامـيات ال نســــــــــــــانـية ووـقدوم التوجـيه إل  اـلدول األعضــــــــــــــاء  غـية زـيادة حمـاـوة  
ــ ال وهريب المهاجرين في  ــدي عموما ألاــــ رين و م انية ل و هم إل  العدالة ووعزيز ودابير التصــــ المهاجرين المهرَّ

 مشددة للعقورة،  ما وشمل و ريمها عل  نحو مناسبر ئروف

 
  2018الدراسة العالمية عن تهريب المهاجرين 

، وهي الدراسـة األول  من هذا النوع التي وصـدرها 2018الدراسـة العالمية عن وهريب المهاجرين،  وبين   -67
العالمر ووســـــــتند هذه الدراســـــــة إل  اســـــــتعرا   الم تب، أن دروب وهريب المهاجرين وؤثر في كل جزء من أجزاء  

مســـــت ي  للبيانات والمؤلفات الموجودة ووتيح اســـــتاصـــــار االو اهات القا مة ودروب التهريب وســـــمات المهر  رين  
رين المميزةر  والمهرَّ

 
مجموعة أدوات المكتب لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين في تدخالت العدالة الجنائية 

 ( 2021)ن أجل التصدي لالتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين م

م موعة أدوات الم تب لتعميم مراعاة حقوخ اإلنســــان والمســــاواة بين ال نســــين في ود جت العدالة  وضــــعت   - 68
في إطار ماادرة العمل العالمي من أجل منع ال نا ية من أجل التصـــــــــــــدي لجو ار  األاـــــــــــــماع ووهريب المهاجرين  

االو ار  األاـــــــــماع ووهريب المهاجرين والتصـــــــــدي لهما، وهي ماادرة مشـــــــــتركة بين االوحاد األوروري وم تب األمم 
ــراية مع المنظمة الدولية لله رةر وهي عاارة عن م موعة من   المتحدة المعني  الممدرات وال ريمة وي ري ونفيذها  الشـ

نســان والمســاواة بين ال نســين و دماجهما ضــمن التدابير  األدوات الممصــصــة لمســاعدة الممارســين عل  فهم حقوخ اإل 
 المتمذة في م ال العدالة ال نا ية من أجل التصدي لتهريب المهاجرين واالو ار  األاماعر 

 
 بوابة المعرفة الخاصة بمكافحة تهريب المهاجرين وقاعدة بيانات السوابق القضائية  

بواـ ة المعرفـة المـاصــــــــــــــة  م ـافحـة وهرـيب المهـاجرين،    ، 2016م تـب، في وشـــــــــــــرين األول/أيتورر  ال أطلق  - 69
ـ اعتـاارهـا م وـنا من م وـنات بواـ ة الموارد اإللكترونـية والقوانين المتعلقـة ـ ال ريمـة )اـــــــــــــيرلو (ر ووحتوي بواـ ة المعرفـة 

رجعي الماصــــة بتهريب المهاجرين عل  قاعدة بيانات للســــوابق القضــــا ية، وقاعدة بيانات للتشــــريعات الوطنية، وثبت م 
وفصيلي يوفر معلومات عن المقاالت والمنشورات الر يسية المتعلقة بتهريب المهاجرينر ووهدف قاعدة البيانات المتعلقة  
 الســــوابق القضــــا ية إل  وم ين القضــــاة والمدعين العامين وصــــناع الســــياســــات ووســــا   اإلعجم والااحثين وايرهم من  

ي ية اســــــــتمدام الدول الممتلفة لقوانينها في م افحة وهريب المهاجرين،  األطراف المهتمة من ووســــــــيع ن اخ معرفتهم    
 وو يا لبلوغ الهدف النها ي المتمثل بتعزيز است ا ة العدالة ال نا ية العالميةر  
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مفهوم "المنفعة المالية أو المنفعة المادية األخرى" في بروتوكول مكافحة تهريب  ورقة مناقشة حول 
 (2017)المهاجرين 

حول مفهوم المنفعـة المـاليـة أو المنفعـة المـادوـة األ رى في بروووكول المعـدة   ورقـة المنـاقشـــــــــــــــةوتنـاول   -70
 ”The Concept of “Financial and Other Material Benefitالمعنونة ، و م افحة وهريب المهاجرين

in the Smuggling of Migrants Protocol: Issue Paper،  ا ية في م موعة التشريعات والسوابق القض
ــر "المنفعة المالية  ــول عل  منظور مقارن لكي ية فهم عنصــــــــ ــعة الن اخ من الدول من أجل الحصــــــــ ومثيلية واســــــــ
والمنفعــة المــادوــة األ رى" من بين عنــاصــــــــــــــر التعريف الــدولي لتهريــب المهــاجرين وو بيقــهر وهي وولي اهتمــامــا   

ا لت ارب وآراء الممارســــــــين المشــــــــاركين في التحقيقا ت المتعلقة بتهريب المهاجرين وال را م المتصــــــــلة  ه  اصــــــــب
ومقاضـــاة ال ناةر وال ر  الر يســـي من الدراســـة هو اإلســـهام في وعزيز فعالية واوســـاخ وفســـير وونفيذ االلتزامات 
القانونية الدولية التي أ ذوها الدول عل  عاوقها من  جل وصدوقها عل  بروووكول م افحة وهريب المهاجرين أو 
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