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   وتقدير شكر
 املتحـدة  األمـم  مكتـب  مـن ( نيكـوت  مورغـان  السـيدة  إشـراف  حتـت  آدم، ماك ماريكا السيدة هذه املناقشة ورقةَ صاغت
 فــابريزيو والســيد تــافو ألكســيا الســيدة إىل أيضــاًوالشــكر موجَّــه بشــكل خــاص )). املكتــب( واجلرميــة باملخــدرات املعــين
 دون مـن  لتتسـىن  هـذه  املناقشـة  ورقـة  تكن ومل. ملسامهاهتما واجلرمية، باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب من يكا،سارِّ
 .الفرنسية احلكومة من املقدم السخي الدعم
 يف جـرت  الـيت  املناقشـات  وإىل االسـتبيانات  علـى  الـواردة  اإلجابـات  إىل أساسـاً  باالسـتناد  هذه املناقشة ورقة صيغت وقد
 املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتب ويودُّ. ٢٠١١ سبتمرب/أيلول ١٥ إىل ١٣ من بالنمسا فيينا يف ُعقد خرباء فريق اجتماع إطار

 لعمــل ودعمهــم مســامهاهتمف. العمليــة هلــذه وقتــهم كرســوا الــذين للخــرباء الشــكر خبــالص ميتقــدَّ أن واجلرميــة باملخــدرات
 :وهم .حيظيان بتقدير عميق واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب

 الغيوايت سورانغا السيدة 
  بيريغارد سكوت السيد 
 بوروفنيك غوران السيد 
  بويدو أالين الرائد 
 كامارغو إنريك السيد 
 كيزيل داريو السيد 
 دايل ألكساندر السيد 
 توليا دي أليساندرو السيد 
 هامرستيدت الرس ديالس 
  ريفريو هرييرا أنغيليكا احملامية 
 كيستيكلي تامر السيد 
 الباك بيري السيد 
  جونز-ليبيغ لويس جان البحري الرائد 
  ليفيفر ألكساندرا الرائدة 
  ماليا باتريشيا الدكتورة 
  أونايل كلينتون الرائد 
  بايريس بليومانيت السيدة 
 برييس خوليان السيد 
  ُسهيلي ألفيس الشرطة مفوض مساعد 
 توماس النس السيد 
 تياندوم مامادو الشرطة مفوض 
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    وافية خالصة
 هتريـب  الوطنيـة  عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية املكمل املهاجرين هتريب بروتوكول من ٣ املادة تعرِّف

 مـن ...  رعاياهـا  مـن  الشـخص  ذلـك  لـيس  طـرف  دولـة  إىل مـا  لشـخص  املشروع غري الدخول تدبري"... بأنه، املهاجرين
 للجـزء  اخلـاص  الطـابع  أدى وقـد ". أخرى مادية منفعة أو مالية منفعة على مباشرة، غري أو مباشرة بصورة احلصول، أجل

 هتريـب  يشـكل  ال حـني  ويف. املهـاجرين  هتريـب  بروتوكـول  يف املسـألة  هلـذه  بنـد  ختصـيص  إىل التهريب رحلة من البحري
 السـفر  عليهـا  ينطـوي  الـيت  اخلاصة املخاطر فإنَّ العامل نطاق على عموما املهاجرين هتريب من صغري جزء سوى املهاجرين

 اجلـو  طريـق  عـن  يـتم  املهـاجرين  هتريـب  من أكرب قدراًأنَّ  من الرغم وعلى أولوية؛ له التصدي جتعل البحر يف النظامي غري
 .البحر طريق عن التهريب يف حيدث الوفيات من أكرب عدداً فإنَّ
 إىل الـرحالت  بعـض  تسـتغرق  وقـد . املغـادرة  ساحل من كبري بعد على البحر طريق عن املهرَّب املهاجر رحلة تبدأ ما كثرياًو

 رحلتـه  أثنـاء  يعمـل  أن املهـاجر  علـى  خالهلـا  يـتعني  لسـنوات،  تسـتمر  أن ميكن أخرى رحالت ولكنَّ حسب،ف أياماً الساحل
 اجملـرمني  مـن  وغريهـم  املهـرِّبني  قبـل  مـن  واإليـذاء  الصـحراء  لعبور الشاقة الرحالت وتعين. لسفره الالزمة األموال جيمع لكي
 القاسـية،  التجـارب  هـذه  عكـس  وعلـى . السـاحل  إىل الربيـة  الـرحالت  خـالل  احليـاة  قيـد  علـى  يبقى ال البعضأنَّ  الطريق يف

 صـعوبات  أيَّ يواجهـون  ال وقـد  أعلـى،  مسـتوى  ذات هتريـب  خدمـة  تكلفـة  اقتصـاديا  املقتدرون املهاجرون يتحمل أن ميكن
  .البحرية رحلتهم منه تبدأ الذي الساحلي البلد حنو احملورية الدولية املطارات خمتلف عرب ببساطة يسافرون بل معيَّنة

 املقـدرة  وعلـى  واملكـان  الزمـان  علـى  البحـر  طريـق  عـن  املهاجرين هتريب يف ُيستخدم الذي املركب وحجم نوع ويتوقف
 حتمـل  ال زوارق سـبيل  عـادة  السـلطات  تعتـرض  البلـدان،  بعـض  ففـي . التـهريب  برحلة يضطلعون الذين للمهاجرين املالية
أنَّ  حـني  ويف. األشـخاص  مـن  مئـات  عـدة  حتمـل  مراكـب  أخـرى  بلـدان  يف ُتسـتخدم  بينما الركاب، من قليل عدد سوى

 واملـاء  الغـذاء  مـن  يكفـي  مبا جمهزة املركب وتكون معتدلة البحر يف األحوال تكون عندما مرحية تكون أن ميكن الرحالت
 قـارس  وبـرد  صـعبة  ظـروف  عـن  ُيبلغـون  الـذين  املهـاجرين،  لغالبيـة  بالنسـبة  عةمروِّ تكون الرحالت فإنَّ الصحية، واملرافق
 .واملاء الطعام يف وشح
 عاليـة  أرباحـاً  يـدر  اجلرميـة  مـن  نـاجح  نـوع  أهنا واجلو الرب طريق عن املهاجرين بتهريب وعالقتها اجلرمية هذه طبيعة وتعين

 عمـل  أنـه  علـى  ُيفهم أن ميكن البحر طريق عن املهاجرين هتريبأنَّ  والواقع. املخاطر كل املهاجر فيها ويتحمل للمهرِّبني
 بــل هرميــة تنظيمــات البحــر طريــق عــن التــهريب تتــوىل ال وعمومــاً. هــذه بصــفته تنافســية بطريقــة يــدار إجرامــي جتــاري
  .األساس هذا نفس على يعملون أفراد أو متكررة، تعاقدية ترتيبات أساس على تعمل مرنة إجرامية مجاعات
 بتحاشـي  اليابسـة  إىل الوصـول  إىل إحـدامها  هتـدف  املقصودة، السواحل من املراكب اقتراب عند ستخدمانُت طريقتان وهناك

 داخـل  السـلطات  قبـل  مـن  اإلنقـاذ  أو السـبيل  واعتـراض  الكشـف  يـتم  أن إىل األخـرى  وهتـدف  السـلطات،  قبـل  من الكشف
 رئيسـيا  حتـديا  البحـر  يف التـهريب  مراكـب  كشـف  يشـكل  كلتيهمـا،  احلـالتني  ويف. املقصـودة  الساحلية للبلدان اإلقليمية املياه

  .كبرية عنها املسؤولية تتوىل اليت واإلنقاذ البحث ومناطق حمدودة مواردها تكون قد اليت الساحلية للدول
 يشـمل  مبـا  الـدويل،  القـانون  والتزامـات  األهـداف  بـني  التـوازن  حتقيـق  هو الرئيسي التحدي يكون املراكب، كشف وعند

 الـدول،  عـاتق  علـى  الواقعة احلماية التزامات على كبري اطالع على عادة يكونون فاملهرِّبون. املهاجرين هتريب بروتوكول
 سـبيل  اعتـراض  يـتم  عنـدما  - بـه  القيـام  علـيهم  جيـب  مـا  بشـأن  للمهـاجرين  تعليمـات  فيوجهـون  استغالهلا، على ويعملون
 اعتـراض  عـن  املسـؤولني  واجهـت  ،مـثالً ف. املقصـد  بلـدان  يف والبقـاء  الـدخول  مـن  الـتمكن  يف فرصـهم  لزيـادة  - املراكب
 عمليـات  تنفيـذ  علـى  السـلطات  إلجبـار  بأنفسهم مراكبهم بتخريب أناس فيها قام حاالت البحر عرض يف املراكب سبيل
 مـن  السـاحلية  للـدول  الـدعم  زيـادة  البحـر  يف املهـاجرين  لتـهريب  التصـدي  بشأن قُدمت اليت االقتراحات وتشمل. اإلنقاذ
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 تنفيــذ لــدى الدوليــة القانونيــة وااللتزامــات للمعــايري االمتثــال وزيــادة املــوارد، وتــوفري املشــتركة بالــدوريات القيــام خــالل
 .البحر يف التهريب مراكب سبيل اعتراض عمليات

 يف رئيســي حتـدٍّ  يتمثـل  املراكــب، مـنت  علـى  للموجـودين  املناســبة املسـاعدة  تقـدمي  وضـمان  القــائم للوضـع  التصـدي  وعنـد 
 املهـاجرين  هتريـب  لشـبكات  املعقـد  الطـابع  ويعـين . بالتـهريب  املتصلة اجلرائم يف للتحقيق األدلة على احلصول فرص اغتنام

 مــنت علــى منــهم موجــودين يكونــون عمــن بالبحــث املهــرِّبني علــى التعــرف ميكــن ال أنــه الشــبكات هــذه عمــل وطريقــة
 إىل وعـودةً  التـهريب  كـب مر من ابتداًء نفسها الوطنية للحدود العابرة اإلجرامية الشبكة تتبُّع جيب بل وحسب؛ القوارب
 واملقاضـاة  التحقيـق  لتحسـني  املقدمـة  االقتراحـات  ومـن . املنشأ وبلدان العبور بلدان إىل هناك من ورجوعاً املغادرة ساحل

 هتريـب  وبروتوكـول  املنظمـة  اجلرميـة  اتفاقيـة  مـع  الداخليـة  التشـريعات  مواءمة البحر طريق عن املهاجرين هتريب جرائم يف
 مـن  لـردع  كوسـيلة  التـهريب،  جرائم مرتكيب على املفروضة العقوبات عن اإلعالن ُيقترح ذلك، على وعالوة. املهاجرين

 يوجـدون  الـذين  املهـرِّبني  علـى  التعرف زيادة أجل من القدرات لبناء تدابري اختاذأيضاً  وُيقترح. مهرِّبني يصبحوا أن ميكن
 .الرب يف املستقرين باملهرِّبني البحرية اجلرائم ربط حتسني أجل ومن املراكب، منت على

 ومصـاحلها  الـدويل  القـانون  مبوجـب  التزاماهتـا  بـني  توازنـاً  الـدول  حتقِّق أن البحر طريق عن املهاجرين هتريب منع ويتطلب
 وحــدها القـانون  إنفـاذ  جهــودأنَّ  بيـد . املنظمـة  اجلرميــة مجاعـات  قبـل  مــن االنتـهاك  مـن  الدولــة سـيادة  محايـة  يف املشـروعة 
 تعـاجل  أن جيـب  املنـع  جهـود أنَّ  املهـاجرين  هتريب بروتوكول ويؤكد البحر؛ طريق عن املهاجرين هتريب ملنع كافية ليست

 ملنـع  املقدمـة  االقتراحـات  وتشـمل . األول املقـام  يف املهـرِّبني  أيـدي  يف الوقـوع  إىل بالشـخص  تؤدي اليت اجلذرية األسباب
ــة البحــر يف املهــاجرين هتريــب ــة التــهريب رحــالت مبخــاطر التوعي ــة وبالصــفة البحري ــهريب اإلجرامي أيضــاً  وقُــدِّمت. للت

 سـيادة  حتمـي  حبيـث  السياسـات  توضع لكي والسياساتية، السياسية القرارات يف يؤثِّرون من لدى الوعي بزيادة اقتراحات
 مسـؤولية  علـى أيضـاً   التأكيـد  وجـرى . املهـرِّبني  جانـب  مـن  لالستغالل عرضة تكون وال الدولية بااللتزامات وتفي الدولة
 مجــع اقُتــرح ذلــك، وعــدا. البحريــة الــرحالت يف تشــرع أن قبــل التــهريب مراكــب اعتــراض عــن الســاحلية املغــادرة دول

 .  األدلة على القائمة التصدي تدابري لتعزيز البحوث وإجراء وحتليلها شاملة بيانات
 لتـهريب  والشـامل  الفعـال  للتصـدي  ضرورة عنصر أكثرأنَّ  على املقصد وبلدان العبور وبلدان املنشأ بلدان خرباء وُيجِمع

 دروب امتـداد  علـى  العقـاب  مـن  املهـرِّبني  إفـالت  جمـاالت  إزالـة  على الدويل التعاون تعزيز هو البحر طريق عن املهاجرين
 مــع األنشــطة مواءمــة البحــر يف املهــاجرين لتــهريب التصــدي علــى التعــاون بشــأن املقدَّمــة االقتراحــات ومــن. التــهريب
. التعـاوين  التصـدي  تسـهيل  يف واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمم مكتب دور وزيادة املهاجرين هتريب بروتوكول

 التصـدي  أجـل  مـن  مرنـة  تعاونيـة  شـبكات  إقامـة  علـى  التركيـز  مـع  واإلقليمـي،  الثنـائي  التعـاون  ترتيبـات  قيمة على وُشدد
 التنسـيق  لتحسـني  مشـتركة  بعمليـات  والقيـام  منتظمـة  تنسـيق  اجتماعـات  عقـد  واقُتـرح . الواقـع  أرض على والكفؤ الفعال

 لتـهريب  للتصـدي  الالزمـة  الصـالحيات  املختصة املركزية السلطات منح وكذلك الوكاالت، بني والعمليايت االستراتيجي
 .  البحر طريق عن املهاجرين
 نقطــتني فــإنَّ البحــر طريــق عــن املهــاجرين هتريــب بشــأن عامــة أحكــام اســتخالص يصــعب حــني يف نــهإ القــول ومــوجز
 أنــواع أخطــر هــو البحــر طريــق عــن املهــاجرين هتريــبأنَّ  هــي األوىل فالنقطــة. العــامل أحنــاء مجيــع يف تصــحَّان رئيســيتني
أنَّ  هـي  الثانيـة  والنقطـة . الـدول  لـه  ىتتصـد  أن ينبغي أولوية ذا شاغال جيعله الذي األمر املعنيني، املهاجرين على التهريب
 البحريــة املغــادرة بلــدان بــني فقــط لــيس التعــاون، تعزيــز مت إذاإالَّ  تــنجح لــن املهــاجرين هتريــب ملكافحــة املبذولــة اجلهــود
 .  التهريب درب امتداد كامل على املقصد وبلدان العبور وبلدان املنشأ بلدان بنيأيضاً  بل البحري الوصول وبلدان

 * * * * * 
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      ]Frontex :من الصورة[
    البحر طريق عن املهاجرين هتريب على عامة نظرة  -١
 جوانبـها  بعـض  يف هـي  املهـاجرين  هتريـب  أشـكال  مـن  غريهـا  عن البحر طريق عن املهاجرين هتريب قضية عزل حماولةإنَّ 

 هتريـب  عمليـة  مـن  كجـزء  عـادة  حيـدث  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  فتـهريب . لةمضلِّ تكون أن وميكن اصطناعية، عملية
 هتريـب  لشـبكات  املعقَّـدة  الطبيعـة  فـإنَّ  ذلـك  علـى  وعـالوة . جويـة  أو/و بريـة  تـنقالت  علـى  األحيـان  مـن  كثري يف تنطوي

 مبجـرد  علـيهم  التعـرف  ميكـن  ال البحريـة  الـدروب  يسـتخدمون  الذين املهرِّبنيأنَّ  تعين عملها وطريقة اإلجرامية املهاجرين
 إىل وعـودةً  التـهريب،  مركـب  من ابتداًء نفسها الوطنية للحدود العابرة اإلجرامية الشبكة تتبُّع جيب بل البحر؛ يف البحث
  .  املنشأ وبلدان العبور بلدان إىل هناك من ورجوعاً املغادرة، ساحل
 بروتوكـول  يف القضـية  هـذه  بشـأن  صخمصَّ جزء وجود إىل أدت التهريب رحلة من البحري للجزء احملدَّدة الطبيعةأنَّ  غري

 وقــد). املنظمــة اجلرميــة اتفاقيــة( الوطنيــة عــرب املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة األمــم التفاقيــة املكمــل املهــاجرين، هتريــب
 املـؤمتر  عـن  الصـادر  ٥/٣ القـرار  باختـاذ  للجرميـة  التصـدي  عليهـا  ينطـوي  الـيت  نوعهـا  مـن  الفريـدة  التحـديات أيضاً  أوحت
 مـن  األطـراف  الـدول  فيـه  تطلـب  والـذي  الوطنيـة،  عـرب  املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف لألطراف اخلامس
 هـذه  املناقشـة  وورقـة . املوضـوع  هـذا  حـول  مناقشة ورقة إعداد) املكتب( واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
 املهـاجرين،  لتـهريب  األوسـع  السـياق  يف هنـا  املتناولـة  القضـايا  يف القـراء  ينظـر  أن أمـل  علـى  الطلـب،  هلذا استجابة مقدَّمة
 .  احلدود تلك يتجاوز تصدياً وتتطلب والبحرية واجلوية الربية احلدود تتجاوز الوطنية للحدود عابرة جرمية هو الذي
 املهـاجرين  هتريـب  ملسـألة  خمصـص  خـرباء  فريـق  اجتمـاع  يف فيينـا  يف جـرت  الـيت  للمناقشات نتاج هي هذه املناقشة وورقة
 التركيـز  مـع  الشـأن،  هـذا  يف أُجريـت  الـيت  للبحـوث  مكـتيب  اسـتعراض  إىلأيضـاً   املناقشـة  ورقـة  وتسـتند . البحر طريق عن

 هتريـب  بروتوكـول  وعلى أعم، بصفة املهاجرين هتريب حول املكتب من الصادرة حاليا املوجودة املواد على خاص بوجه
 بروتوكـول ( الوطنيـة  عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمم تفاقيةال املكمل واجلو، والبحر الرب طريق عن املهاجرين
 ).  املهاجرين هتريب
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     املهاجرين هتريب تعريف  -١-١
  : التايل النحو على التهريب هذا املهاجرين هتريب بروتوكول من ٣ املادة تعرِّف

 أجـل  مـن ...  رعاياهـا  مـن  الشـخص  ذلـك  لـيس  طـرف  دولـة  إىل مـا  لشـخص  املشـروع  غـري  الدخول تدبري"...  
  ."أخرى مادية منفعة أو مالية منفعة على مباشرة، غري أو مباشرة بصورة احلصول،

 جتـرِّم  بـأن  ٦ املـادة  تقضـي  ذلـك،  عـن  فضـالً و. السـلوك  هـذا  بتجـرمي  املهـاجرين  هتريـب  بروتوكـول  مـن  ٦ املـادة  وتقضي
  :التايل السلوك الدول

 للبقـاء  الالزمـة  بالشـروط  دتقيُّ دون فيها البقاء من املعنية، الدولة يف دائماً مقيماً أو مواطناً ليس شخص، متكني"  
  .أخرى مادية منفعة أو مالية منفعة على احلصول أجل من ،"الدولة تلك يف املشروع

  ‘: به املرتبطة والتصرفات املهاجرين هتريب’ ليشكِّ التالية العناصر بني اجلمع إنَّف ،القول وخالصة
  ما؛ لشخص املشروعة غري اإلقامة أو املشروع غري الدخول تدبري  - ١  
  فيه؛ دائماً مقيما أو مواطنا الشخص هذا ليس بلد يف أو إىل  - ٢  
  . أخرى مادية منفعة أو مالية منفعة على احلصول لغرض  - ٣  

 .املهـاجرين  حقـوق  محايـة  مـع  املهـاجرين،  هتريـب  جتـرمي  على ينصّب املهاجرين هتريب بروتوكول تركيزأنَّ  الواضح ومن
ــان احلقيقــة هــذه ويوضــح ــوارد األغــراض بي ــادة يف ال ــادة تــنص ذلــك، علــى وعــالوة. الربوتوكــول مــن ٢ امل  علــى ٥ امل

أيضــاً  جيــب الصــدد، هــذا ويف. هتريبــهم مت لكــوهنم الربوتوكــول مبقتضــى اجلنائيــة للمالحقــة عرضــة املهــاجرون يكــون أالَّ
 شـخص أيِّ  ضـد  تدابري اختاذ من طرف دولة أيَّ مينع ما الربوتوكول هذا يف ليس" أنه توضح اليت ،)٤( ٦ املادة مالحظة

    )١(."الداخلي قانوهنا مبقتضى جرما سلوكه يعدُّ
    
      واالجتاهات والدروب واألمناط املدى  -٢-١
 املنـهجيات  منـها  حتـدُّ  الـيت  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  عـن  املتاحة املعلومات يف القصور بأوجه االعتراف املهم من

 غــري اهلجــرة مــدى عــن مفصــلة معلومــات ُتجمــع مــا كــثرياًف. املنــهجيات تلــك بــني والتناقضــات البيانــات جلمــع املســتخدمة
 فحيـث  ذلـك  عـن  وعـدا . واجلويـة  والبحريـة  الربية للدروب وفقاً مصنَّفة تكون ال ولكن واجتاهاهتا ودروهبا وأمناطها النظامية
 مـدى  األحيـان  مـن  كثري يف االعتبار يف يوضع ال واجلوية، والبحرية الربية واألساليب للدروب وفقاً مصنَّفة املعلومات تكون
 مجـع  يـتم  ال العـامل  يف واملنـاطق  البلدان من كثري ففي ذلك على وعالوة. الدروب هذه من لقطاعات املهاجرين يبمهرِّ تيسري
 حملـة  تقـدمي  إىل البـاب  هـذا  يهـدف  االعتبارات، هذه ضوء ويف. املهاجرين وهتريب النظامية غري اهلجرة عن املعلومات وحتليل
  .  شاملة صورة تقدمي حياول وال العامل، أحناء مجيع يف البحر طريق عن املهاجرين هتريب عن وحسب عامة

    

                                                                
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  عنمن القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين، الصادر  ١٠-٨يرد يف الصفحات   )١(

غي واجلرمية، مزيد من الشرح ملسألة أن الربوتوكول ال يستهدف جمرَّد املهاجرين، وحياد الربوتوكول بشأن ما إن كان جمرَّد املهاجرين ينب
 ة املعين باملخدرات واجلرمية.املوارد ذات الصلة الصادرة من مكتب األمم املتحد -أن يكونوا موضوع أي جرمية أخرى. انظر املرفق 
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    واجلو الرب طريق عن بالتهريب مقارنة البحر طريق عن التهريب: عاملية حملة  -١-٢-١
 بنحـو  يقـدَّر  مـا  اليـوم  عـامل  يف يوجـد  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنامج عن الصادر ٢٠٠٩ لعام البشرية التنمية لتقرير وفقاً
 غــري بصــفة احلــدود لعبــور املســاعدة علــى للحصــول مبــالغ منــهم كــبري عــدد دفــع نظــامي، غــري دويل مهــاجر مليــون ٥٠

 اهلجـرة  سـياق  يف هتريبـهم  يـتم  ملـن  الدقيقـة  األعدادأنَّ  حني ويف .احلني ذلك منذ ازداد العدد هذاأنَّ  وُيعتقد )٢(.مشروعة
 خبـدمات  تسـتعني  النظـاميني  غـري  املهـاجرين  عـدد  مـن  العظمـى  الغالبيـة أنَّ ب يتزايد االفتراض فإنَّ معروف غري النظامية غري

  )٣(.رحلتهم مراحل من ما مرحلة يف التهريب شبكات
 مقارنـة  الصـحيح،  منظورهـا  يف البحـر  طريـق  عـن  التـهريب  باسـتخدام  حتـدث  الـيت  النظاميـة  غري اهلجرة نسبة وضع وجيب
 البحـر  طريـق  عـن  النظاميـة  غـري  اهلجـرة  يف الزيادة من الرغم وعلى األورويب، االحتاد يف مثالًف. اهلجرة أساليب من بغريها

 ويف )٤(.واجلـو  الـرب  طريـق  عـن  عمومـا  النظـامي  غـري  الـدخول  حاالت أعداد أكرب تأيت ،٢٠١١ عام من األول النصف يف
 أو اجلويـة  بالـدروب  هتريبـهم  مـن  بكـثري  أقـل  نسـبة أيضـاً   البحر طريق عن املهاجرين هتريب يشكل األخرى، العامل مناطق
 تتمثـل  النظاميـة،  غـري  بالوسـائل  البلـد  دخـول  مـن  رواجاً أكثر اهلجرة أهداف لتحقيق وسيلة مثة البلدان، بعض ويف. الربية
 حالـة  ٦ ٥٥٥ هنـاك  كانـت  ٢٠١٠ عـام  ففـي . التأشـرية  سـريان  انتـهاء  بعـد  البلـد  يف البقـاء  مث نظامية بطريقة الدخول يف

 أُحضـروا  أو البحريـة  األقـاليم  إىل البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  معظـم  فيهـا  وصـل  أسـتراليا،  يف نظـامي  غـري  حبـري  وصول
 يـؤثر  ال حيـث  ،مـثالً  فرنسـا  حالـة  يف نفسـه  الشيء وينطبق. األسترايل الرئيسي الرب إىل وحسب ضئيل عدد ووصل إليها،

 السـاحل  قبالـة  الفرنسـي  مـايوت  إقلـيم  إىل القمـر  جـزر  مـن  حيـدث  بل األوروبية الفرنسية األراضي على البحري التهريب
 .  ألفريقيا الشرقي

 الدومينيكيـة  اجلمهوريـة  مـن  البحـر  طريق عن نظامي غري وصول حاالت توجد حني يف األمريكية، املتحدة الواليات ويف
 وبـني . اجلنوبيـة  الربيـة  احلدود طريق عن نظامية غري هجرة الناس من بكثري أكرب عدد يهاجر وهاييت، وكوبا البهاما وجزر
 وباملثـل  .املهـرِّبني  خبدمات االستعانة دون بذلك يقومون معظمهمأنَّ  يتبني نظامي، غري عبورا البحرية احلدود يعربون من
 اعتـراض  مت الـيت  املهاجرين هتريب حاالت أعداد من أعلى املهرِّبون ييسرها مل اليت الدخول حاالت أعداد كانت كندا يف

 علـى  أنـه،  بيـد  )٥(.بأنفسـهم  الربيـة  احلدوديـة  ومعـابرهم  رحلتـهم  بترتيـب  النظـاميني  غـري  املهاجرين معظم قيام مع سبيلها،
 كـبرية  مراكـب  اسـتخدام  املهرِّبـون  فيها رتَّب حادثات األخرية السنوات يف كندا شهدت املتحدة، الواليات حالة خالف
  )٦(.الركاب من مئات عدة حتمل جتارية غري

                                                                
 .http://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr09.shtml، ٢٠٠٩برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية   )٢(
-https://www.imap)، اخلريطتني ICMPD I-mapانظر مثالً، اخلريطة التفاعلية الصادرة من املركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة (  )٣(

migration.org/index2.hmlو ،https://www.imap-migration.org/pages/en/migrationroutes.html ١٩، اللتني مت الوصول إليهما يف 
 .٢٠١١وز/يوليه مت
)٤(  European Council on Refugees and Exiles, Defending Refugees’ Access to Protection in Europe, December 2007, 

41, p.l.htm2e4766464http://www.unhcr.org/refworld/docid/available at . 
)٥(  -grc.gc.ca/ibet-http://www.rcmp), 2009(Reporting on Year  2010United States IBET Threat Assessment -Canada

eng.htm#ii-menace-threat-2010rapports/-eipf/reports. 
 Police investigating refugee boat to see if human smuggling laws violated: Vic Toews’, The Star, 13 August‘انظر مثالً،   )٦(

-lingsmugg-human-if-see-to-boat-refugee-investigating-police--847883http://www.thestar.com/news/canada/article/, 2010

2011October  25, accessed on 1toews?bn=-violated-laws. 
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 مــن معينـة  فئـات  منظـور  مـن  فيهـا  النظـر  عنـد  الغالبـة  التـهريب  وسـيلة  البحـري  التـهريب  اعتبـار  ميكـن  نفسـه،  الوقـت  ويف
أنَّ  حـني  ففـي  أخـرى  وبعبـارة . بـديل  خيـار  وجود لعدم تتم أن ميكن مثالً عدن خليج عرب فالرحالت. املهرَّبني املهاجرين
 السـفر  وسـيلة  يكـون  أن العـامل  أحنـاء  بعـض  يف ميكـن  فإنه العامة التهريب عملية من فقط واحد جزء هو البحري التهريب
 اقتصــاديا الضــعفاء يقــوم أن ميكــن التــهريب، ســوق مــن التكلفــة املــنخفض القطــاع ويف. النــاس لــبعض املتاحــة الوحيــدة
 .  أماناً األكثر السفر أساليب تكلفة لتحمل الالزمة املوارد إىل افتقارهم بسبب باملخاطر حمفوفة حبرية برحالت
 املهـاجرين  هتريـب  مـن  وحسـب  صـغريا  جزءا البحر طريق عن التهريب يشكل حني يف أنه هي ذلك من تربز اليت والنقطة
 ينطـوي  الـيت  املعيَّنـة  املخـاطر أنَّ  ذلـك  إىل يضـاف  .متناسـب  غـري  بقـدر  بـه  تتأثر الدول بعض فإنَّ العامل نطاق على عموما
 قـدرا أنَّ  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  الواضـح  ومـن  لـه؛  التصـدي  يلـزم  أولويـة  ذا شاغال جتعله البحر يف النظامي غري السفر عليها
 .  البحر طريق عن حيدث الوفيات من أكرب عدداً فإنَّ جوا حيدث املهاجرين هتريب من أكرب

    
    أوروبا  -٢-٢-١

 إىل احملتــاجني ومــن املهــاجرين مــن ١٢٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠ بــني مــاأنَّ  اهلجــرة سياســات لتطــوير الــدويل املركــز يقــدِّر
  )٧(.الالزمة الوثائق حبوزهتم تكون أن دون عام كل املتوسط األبيض البحر يعربون احلماية
 ٠٤٩١٠٤ جمموعـه  عمـا  شـنغن  باتفـاق  املرتبطـة  والبلـدان  األورويب االحتـاد  يف األعضـاء  الـدول  أبلغت ٢٠١٠ عام ويف
 عـدد  مـن  التأكـد  الصـعب  ومن )٨(.األورويب لالحتاد والربية البحرية احلدود على للحدود قانوين غري عبور اكتشاف حالة

 األعضـاء؛  الـدول  تطبقهـا  الـيت  التعـاريف  اخـتالف  إىل بـالنظر  هـذه،  العبـور  حـاالت  بني من املهرِّبون سهلها اليت احلاالت
 املكتشـفة  احلـاالت  ومعـدل  )٩(.العبـور  يسـهِّلون  مهرِّبـون  فيها اكُتشف حالة ٨ ٦٢٩ هناك كانت ٢٠١٠ عام يف أنه غري
 يف الضـالعني  املهـرِّبني  مـن  قلـيالً  عـدداً  هنـاك أنَّ  الـرقم  هـذا  يعـين  أن ميكنو .املعدل هلذا مقارب ٢٠١١ عام يف اآلن حىت
 .  عليهم القبض إلقاء للغاية يصعب التهريب ميسريأنَّ  أو النظامية، غري اهلجرة تنظيم
 األورويب االحتـاد  داخـل  البحريـة  احلـدود  علـى  علـيهم  القـبض  مت الذين األفارقة للمهاجرين اإلمجايل العددأنَّ  املرجح ومن
 مبـالغ  دفعـوا  الـذين  املهـاجرين  عـدد  مـن  قريبـة  أرقـام  وهـذه  شـخص؛  ٥٤ ٠٠٠و ٥٢ ٠٠٠ بـني  ما كان ٢٠٠٨ عام يف

 مهـاجر  ١ ٠٠٠ بنحـو  يقـدر  فمـا  البحريـة؛  احلـدود  علـى  املهـرَّبني  املهـاجرين  كل اعتراض يتم وال )١٠(.هتريبهم ليتم مالية
 أوروبـا  إىل أفريقيـا  مـن  املهـاجرين  هتريـب  جرميـة أنَّ  فيـه  ُحسـب  الـذي  نفسـه  العـام  وهو ؛٢٠٠٨ عام يف اختفوا أو توفوا

 )١١(.أمريكي دوالر مليون ١٥٠ حوايل قدرها إيرادات حققت

                                                                
)٧(  ICMPD, ‘Irregular Transit Migration in the Mediterranean’, cited in A. Fischer-Lescano et al., ‘Border Controls at Sea: 

Requirements under International Human Rights and Refugee Law’, 21 International Journal of Refugee Law (2009) 256, at 257. 
)٨(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.13. 
)٩(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.13. 
 ,Transnational Organised Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٠(

Smuggling of Migrants, p.75. 
 ,Transnational Organised Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١١(

Smuggling of Migrants, p.76. 
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 عـرب  املنظمـة  اجلرميـة  خطـر  تقيـيم ’ املعنـون  منشـوره  يف واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  تقديرات وتشري
 وأفـادت  )١٢(.االخنفـاض  يف آخـذ  أوروبـا  إىل أفريقيـا  مـن  املهـاجرين  هتريـب  اجتـاه أنَّ  إىل ٢٠١٠ عـام  يف الصـادر ‘ الوطنية
) فـرونتكس ( األورويب االحتـاد  يف األعضـاء  للـدول  اخلارجيـة  احلـدود  على العمليايت التعاون إلدارة األوروبية الوكالةأيضاً 

 اخنفضــت البحــر طريــق عــن املهــاجرين تــدفقاتأنَّ بــ) للحــدود املتكاملــة اإلدارة عــن املســؤولة أألوروبيــة الوكالــة وهــي(
 وكانـت . ٢٠١٠و ٢٠٠٩ عـامي  يف مـنخفض  مسـتوى  إىل لتصـل  ٢٠٠٨ عـام  يف بلغتـها  الـيت  الـذروة  عن كثرياً اخنفاضا
 ،٢٠١٠ سـبتمرب /وأيلـول  ينـاير /الثـاين  كـانون  بـني  البحـر  طريـق  عـن  نظـاميني  غري مهاجرين وصول حالة ١١ ٧٦٦ هناك
  )١٣(.السابق العام من نفسها الفترة عن املائة يف ٧٠ بنسبة اخنفاضا متثل
 بعـد  ٢٠١١ عـام  مـن  األول النصـف  يف البحـري  التـهريب  اجتاهـات  يف زيـادة  إىل تشـري  األخـرية  املعلومـات  معظمأنَّ  بيد

 أحـدث  يف تالحـظ  فـرونتكس  وكالـة أنَّ  والواقـع . اللـييب  الـرتاع  سـيما  وال العـريب،  الربيـع  عـن  النامجـة  السياسـية  التغريات
 أحـدمها  رئيسـيني؛  دربـني  بسـبب  ألوروبـا  اخلارجيـة  احلـدود  علـى  الضغط يف زيادة هناك كانت‘ شك دون’ أنه هلا تقرير
 الربـع  ويف )١٤(.املتوسـط  األبـيض  البحـر  عـرب  اإليطاليـة  اجلـزر  إىل ليبيـا  مـن  والثاين اليونان، إىل تركيا من الربية احلدود عرب
 املكتشـفة  احلـاالت  املقابـل  يف زادت ،نسـبيا  مسـتقرة  الربية احلدود على االجتاهات كانت حني يف ،٢٠١١ عام من الثاين
 العــام عــن أضــعاف تســعة قــدرها بزيــادة الفتــرة، هــذه يف مكتشــفة حالــة ٢٧ ٥٠٠ هنــاك وكانــت. البحريــة احلــدود يف

   )١٥(.املتوسط األبيض البحر وسط منطقة يف املائة يف ٩٥ نسبة كانت املكتشفة، احلاالت هذه بني ومن .السابق
    

   املتوسط األبيض البحر وسط
 علـى  هلـم  املـأذون  غري املهاجرين اعتراض حاالت عدد يف تتجلى املهاجرين هتريب يف زيادة وجود العموم وجه على تبيَّن

 الـذين  النظـاميني  غـري  املهـاجرين  كـل  يكون أن ويكاد )١٦(.٢٠٠٠ عام منذ واملالطية واإلسبانية اإليطالية السواحل امتداد
 البلـدان  هـذه  سـواحل  إىل نظـامي  غـري  مهـاجر  ٦٥ ٠٠٠ حـوايل  وصـل  وقـد  )١٧(.أفارقـة  البلـدان  هذه سواحل إىل وصلوا
 االحتــاد يف اكُتشــف مــا مجيــع مــن املائــة يف ٢٣ نســبة ميثلــون ،٢٠٠٧ عــام يف ٤٠ ٠٠٠ ووصــل ٢٠٠٦ عــام يف الثالثــة

 عـام  يف احلـاالت  مـن  طفيـف  عـدد  اكتشـاف  وبعـد  )١٨(.السـنة  تلـك  يف للحدود النظامي غري العبور حاالت من األورويب
  )١٩(.وحده ٢٠١١ عام من األول النصف يف مكتشفة حالة ٥٠  ٠٠٠ حوايل هناك كانت ،٢٠١٠

                                                                
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3 واجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  )١٢(

Smuggling of Migrants, p.67. 
 Issue Paper: Transnational Organized Crime in the Fishing Industryمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٣(

2011, p.60-61. 
)١٤(  FRAN Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.11. 
)١٥(  FRAN Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.11. 
 Smuggling of Migrants, Global Review and Annotated Bibliography ofمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٦(

Recent Publications, p.26. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٧(

Smuggling of Migrants, p.75. 
 Transnational trafficking and the rule of law in West Africa a threatمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٨(

assessment, July 2009, p. 64. 
)١٩(  FRAN Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.17. 
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 جزيـرة  تـزال  وال. التـأثري  هـذا  وسيسـتمر  التـهريب،  دروب علـى  تـأثري  ٢٠١١ عـام  يف حـدث  الـذي  العـريب  للربيع وكان
 STATT Consulting شـركة  توقعـت  وقـد . تغـريت  املغـادرة  مـوانئ  ولكـن  للتـهريب،  مفضَّـال  مقصـدا  اإليطاليـة  المبيدوسا

 مثـل  املسـتخدمة  السـابقة  الـدروب أنَّ  حـني  ويف )٢٠(.تـونس  من تغادر اليت القوارب عدد يف زيادة حدوث صحيحا توقعا
 املــواطنني عــدد يف حــدثت كــبرية زيــادةأنَّ  إىل تشــري األخــرية اإلحصــاءات فــإنَّ تقريبــاً اختفــت قــد وتــونس طــارق جبــل

 االضـطرابات  مـن  فـرارا  ٢٠١١ عـام  مـن  األول الربـع  يف املتوسـط  األبـيض  البحـر  وسـط  درب علـى  املسـافرين  التونسيني
 بنسـبة  الـرقم  هـذا  وتـونس  إيطاليـا  بـني  املربمـة  جمـدداً  بالـدخول  السـماح  تعجيـل  اتفاقات خفَّضت وقد. وطنهم يف اجلارية
 مـن  والعديـد . الـدرب  هـذا  علـى  املكتشـفة  للحـاالت  اإلمجـايل  العـدد  ازداد ولكـن  العـام،  مـن  الثـاين  الربع يف املائة يف ٧٥

أيضــاً  هنــاكأنَّ إالَّ . املهــرِّبني مــن مســاعدة دون مســتقلني، ذلــك يفعلــون الــدرب هــذا علــى يســافرون الــذين املهــاجرين
 اجلـيش  مـع  يتعـاونوا  لكـي  ليبيـا  إىل أقـرب  جهـات  إىل عمليـاهتم  ينقلون التونسيني املهرِّبنيأنَّ  توضح استخبارية معلومات
ــرئيس املــوايل اللــييب ــيني، املهــرِّبني عمــل ألســلوب مشــابه عملــهم أســلوبأنَّ و القــذايف، الراحــل لل  جيمعــون حيــث الليب

  )٢١(.القوارب جيهزون من وينظمون واألموال املهاجرين
 مالطــة إىل ســيما وال أوروبــا، إىل أفريقيــا مــن املتوســط األبــيض البحــر لعبــور الرئيســي احملــور املاضــي العقــد يف ليبيــا وكانــت
 إىل اجلنـوب  مـن  اهلجـرة  لـدروب  عبـور  نقطـة  هـي  فمالطـة . كـبرية  حتـديات  الصـغرية  اجلزريـة  مالطـة  دولـة  وتواجـه . وإيطاليا
 سـكاهنا  عـدد  وقلـة ) مربـع  كيلـومتر  ٣٠٠ حـوايل ( مالطـة  حجـم  صـغر  من الرغم وعلى. أوروبا يف املقصودة النهائية الوجهة

 مالطـة  يف ويوجـد . مربـع  متركيلـو  ٢٦٠  ٠٠٠ تشـمل  هبـا  اخلاصـة  واإلنقـاذ  البحـث  منطقـة  فإنَّ) نسمة ٤٠٠ ٠٠٠ حوايل(
 معـدَّل  الواصـلني  املهـاجرين  عـدد  جتـاوز  ٢٠٠٨ عـام  ويف السـكان؛  مـن  فرد كل مقابل املهاجرين من نسبيا عدد أكربأيضاً 
 .  البحر طريق عن وصول حالة ١  ٥٣١ هناك كانت ،٢٠١١ عام من وحدها األوىل الستة األشهر ويف )٢٢(.احمللي املواليد
 مــن القــادمني عــدد مــن احلــد إىل وتــونس إيطاليــا بــني واالتفاقــات إيطاليــا يف اجلديــدة القــوانني أدت ،١٩٩٨ عــام ومنــذ
 خـالل  المبيدوسـا  يف مكتشـفة  حالـة  ٣١ ٣٠٠ هناك وكانت. ليبيا إىل االنتقال إىل التهريب شبكات ذلك ودفع تونس،
 علـى  املكتشـفة  احلـاالت  عـدد  يف مفـاجئ  اخنفاض إىل أدى وليبيا إيطاليا بني أُبرم اتفاقاأنَّ  ويبدو )٢٣(.بكامله ٢٠٠٨ عام

 إىل وصــول  حــاالت  تســجيل  عــدم  مــع  ،٢٠٠٩و ٢٠٠٨ عــامي بــني  املائــة  يف ٧٤ بنســبة  اإليطاليــة  البحريــة  احلــدود
 إىل ليتجـه  املهـاجرين  تـدفق  بعـض  أزاح احلـاد  االخنفـاض  هـذا أنَّ  ويبـدو  )٢٤(.٢٠٠٩ عـام  مـن  األخـري  الربع يف المبيدوسا
 اخنفاضـا  اخنفـض  أوروبـا  إىل القـادمني  عـدد أنَّ  حـني  ففـي  ذلـك  على وعالوة )٢٥(.اليونان ورمبا إليطاليا الشرقية السواحل
 مـع  متوافقـا  يكـن  مل اعتراضـها  مت الـيت  القـوارب  عـدد  ازديـاد  فـإنَّ  وليبيـا  إيطاليـا  بـني  الثنائية االتفاقيات إبرام بعد ملحوظا
 .  ُتقطع مل الساحلية املغادرة نقاط إىل املؤدية الدروبأنَّ  ذلك ويعين املغادرين، عدد يف اخنفاض حدوث

                                                                
)٢٠(  STATT Consulting, Synapse, May 2011, Issue 4: The next phase of migration to Europe from Tunisia and Libya, p.4. 
)٢١(  RAN, Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.23. 
)٢٢(  Statement by Emigrants Commission (Malta), October, 2008, Provided by Professor Patricia Mallia, University of Malta. 
)٢٣(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.14. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٢٤(

Smuggling of Migrants, p.76. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٢٥(

Smuggling of Migrants, p.76. 
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 ليبيـا  بـني  املربمـة  الثنائية االتفاقات إلغاء يف العريب الربيع أعقاب يف حدث الذي السلطة لفراغ املباشرة اآلثار أحد ويتثمل
 السـفر  علـى  املهـاجرين  أجـرب  القـذايف  نظـام أنَّ ب املزاعم ذلك إىل تضاف. املتوسط األبيض البحر منطقة يف املقصد وبلدان
 اجلـيش  تـورط  عـن  تقـارير  هنـاك  وكانـت  )٢٦(.صغرية مراكب عدة اكتشاف إىل أدى الذي األمر األورويب، االحتاد باجتاه
 مـن  وكـذلك  أفريقيـا  ووسـط  الكـربى  الصـحراء  جنـوب  أفريقيا من املهاجرين بتجميع الليبيني العسكريني قيام وعن اللييب
 أفريقيـا  مـواطين  مـن  كـبرية  أعـداد  اكتشاف ومت )٢٧(.أوروبا إىل متجهة قوارب منت على انطالقهم لترتيب األفريقي القرن

 طُـردوا  أهنـم  منهم كثري ادعى ومالطة، وصقلية المبيدوزا إىل بالقوارب مسافرين ليبيا يف املقيمني وغانا ونيجرييا الوسطى
  )٢٨(.ليبيا من النظامية غري اهلجرة يف كبري اخنفاض إىل أدى القذايف سقوطأنَّ ب عامة بصفة يفاد أنه غري. ليبيا من قسرا
 للتـهريب  كمحـور  التطـور  يف سيسـتمر  البلـد أنَّ  STATT Consulting شـركة  وتتوقع. واضح غري ليبيا يف الوضع يزال وال

 وغريهـا  املهـاجرين  هتريـب  شـبكات  علـى  سـيطرهتا  لفـرض  طويـل  وقـت  إىل حتتاج جديدة حكومة أيَّنَّ أل أنواعه، جبميع
ــة الشــبكات مــن ــع ومــن )٢٩(.اإلجرامي ــومهرِّ يقــوم أنأيضــاً  املتوق ــون املهــاجرين ب ــهم قاعــدة بتوســيع الليبي  لتشــمل زبائن

 جنـوب  يف العـاملني  للمهـرِّبني  السـوقية  القـوة  زيـادة  إىل ذلـك  يـؤدي  وأن أوسـع،  املصدر بلدان من جمموعة من مهاجرين
 إىل بـالنظر  وإيطاليـا،  اليونـان  إىل ليبيـا  شـرق  من متجهة جديدة دروب تتطور أن االحتماالت ومن )٣٠(.الكربى الصحراء

 .  للمهاجرين أسوأ سفر ظروف ذات أطول مسافات أحياناً ويستخدمون بسهولة، أساليبهم يكيفون املهرِّبنيأنَّ 
    

    املتوسط األبيض البحر غرب
 املهـاجرين  تتلقَّـى  الـيت  الرئيسـية  األوروبيـة  البلـدان  إىل البحر طريق عن القادمني عن البيانات من متباينة استنتاجات توجد
 وحبـر  طـارق  جبـل  ومضـيق  الكنـاري  جـزر  يف أساسـا  تتركـز  البحـر  طريـق  عـن  إسـبانيا  إىل الوصـول  فحاالت. أفريقيا من

 إىل النظـاميني  غـري  املهـاجرين  دخـول  حـاالت  مـن  الكـبري  العـدد  هـي  إسـبانيا  بشـأن  أخـرى  خاصـة  حالـة  ومثة )٣١(.الربهان
 وقـد . البحـر  عبـور  دون اإلسـبانية  األراضـي  دخـول  إىل احلـاالت  هـذه  وتـؤدي  املغـرب؛  يف ومليلة سبتة اإلسبانيني اجليبني
 الضـعف  مـن  أكثر إىل وازداد التسعينات، منتصف يف اإلسباين الساحل على املهاجرين سبيل اعتراض حاالت عدد ارتفع
 ١٩ ٠٠٠و ١٥ ٠٠٠ بــني مبــا احلــني ذلــك منــذ للوافــدين الســنوي للعــدد بتقــديرات ،٢٠٠٠ عــام إىل ١٩٩٩ عــام مــن

 عـام  خـالل  ذروتـه  وبلـغ  مطـردا،  ارتفاعـا  الكنـاري  جزر إىل املشروع غري احلدود عبور حاالت عدد وارتفع )٣٢(.شخص
أيِّ  إىل الواضـح  مـن  ولـيس . ٢٠٠٨و ٢٠٠٧ عامي يف حاد اخنفاض ذلك وتبع )٣٣(.حالة ٣٠ ٠٠٠ حوايل عند ٢٠٠٦
 .  هذه العبور حاالت بتيسري املهرِّبون قام مدى

                                                                
)٢٦(  FRAN, Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.14. 
)٢٧(  FRAN, Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.19. 
)٢٨(  FRAN, Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.13. 
)٢٩(  STATT Consulting, Synapse, May 2011, Issue 4: The next phase of migration to Europe from Tunisia and Libya, p.4. 
)٣٠(  STATT Consulting, Synapse, May 2011, Issue 4: The next phase of migration to Europe from Tunisia and Libya, p.25. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٣١(

Smuggling of Migrants, p.75. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٣٢(

January 2011, pp.26 – 27. 
)٣٣(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.14. 
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 عـدم  يـؤدي  أن علـى  ويعتمـدون  اخلارجيـة،  اإلسـبانية  األقـاليم  إىل النظـاميني  غـري  املهـاجرين  مجيـع  على القبض يتم ويكاد
 األراضـي  إىل يصـلون  مـن  ويفضِّل. الرئيسي اإلسباين الرب على سراحهم إطالق إىل الوطن إىل لإلعادة قائمة آليات وجود

 يف ٥٠ بنسـبة  زيـادة  ٢٠١١ عـام  يف ولوحظـت  )٣٤(.حـاالهتم  معاجلـة  إجـراءات  مواجهـة  من بدال الفرار مباشرةً اإلسبانية
 الطقـس  أحـوال  حتّسـن  إىل الزيـادة  هـذه  مـن  جانـب  وُعـزي . السـابق  بالعـام  مقارنـة  النظـاميني  غـري  الوافـدين  عدد يف املائة
 )٣٥(.٢٠٠٦ عـام  يف ذروهتـا  منـذ  بـاطراد  تتنـاقص  إسـبانيا  جنـوب  إىل اإلمجاليـة  النظاميـة  غـري  اهلجـرة  ولكـن  البحـر،  لعبور
 بـني  التعـاون  ازديـاد  بسبب ملحوظا، اخنفاضا اخنفضت أفريقيا غرب من املمتد الدرب على املكتشفة احلاالتأنَّ  والواقع
 .  أفريقيا غرب يف ومايل والسنغال موريتانيا وبلدان إسبانيا

    
    املتوسط األبيض البحر شرق
 إىل آسـيا  مـن  للتـهريب  رئيسـي  معـرب  فتركيـا . األوروبيـة  للمنطقـة  الرئيسـي  التحـدي  هي واليونان تركيا بني الربية احلدود
 والعنـف  السياسـي  االسـتقرار  عـدم  مثـل  دافعـة  عوامـل  جانب إىل تركيا، من اليونان قرب فرض وقد. أوروبية بلدان عدة

. اليونـان  علـى  الضـغط  مـن  مزيـدا  والصـومال،  السـودان  ويف وفلسـطني  إسـرائيل  وبـني  العـراق  يف واالضـطرابات  واحلرب
 اليونـان  بـني  العبَّـارات  علـى  املشـروع  غـري  والسـفر  أوروبا؛ يف أخرى وجهات إىل للتهريب عبور بلد أساسا هي واليونان
  )٣٦(.األورويب االحتاد يف أخرى بلدان إىل السفر ملواصلة وسيلة هو وإيطاليا
 قـوارب  يف ذلـك  بعـد  إيطاليـا  إىل السـفر  ُيواَصـل  هنـاك  ومـن  تركيـا،  إىل للوصـول  األول املقام يف الربية الدروب ُتستخدم
 يف العبـور  عمليـات  تنطـوي  مـا  كـثرياً و. إسـطنبول  مـن  أو لتركيـا  الغـريب  السـاحل  مـن  أخـرى  صـغرية  مراكـب  أو شراعية
 الليـل،  يف ذلـك  يـتم  مـا  كـثرياً و. منفوخـة  مطاطيـة  قـوارب  علـى  صـغرية  جمموعات يف إفروس هنر عبور على الربية احلدود
 ُتسـتخدم  لـذلك،  وكبـديل . إيطاليـا  إىل وبـالقوارب  بـرا  السـفر  مواصـلة  لترتيـب  اآلخر اجلانب على امليسِّرون ينتظر حيث
 الـدرب  هـذا  اسـتخدام  اخنفـض  وقـد . الكشـف  لتحاشـي  سـريعة  زوارق بواسطة تتم حبري هتريب رحالت اجيه حبر لعبور

 تركيـا  مـن  لتتجـه  التهريب دروب حتويل إىل ذلك وأدى القوارب، سائقي على صارمة عقوبات فرض بعد كبريا اخنفاضا
 .  مباشرة إيطاليا إىل
 ٢٠١٠ عـام  يشـهد  مل ،٢٠٠٩ عـام  يف املتوسـط  شـرق  يف البحـر  طريـق  عن وصول حالة ٢٨ ٨٤٨ تسجيل مت حني ويف

 املتوسـط  األبـيض  البحر غرب درب شهد وباملثل، )٣٧(.السابق العام من املائة يف ٧٩ بنسبة أقل أي حالة؛ ٦ ١٧٥ سوى
 بنســبة أقــل أي ؛٢٠١٠ عــام يف حالــة ٣ ٤٣٦ شــهد بينمــا ،٢٠٠٩ عــام يف البحــر طريــق عــن وصــول حــاالت ٥ ٠٠٣
 أخـرى،  منطقـة  يف يزداد فإنه املناطق إحدى يف التهريب قمع يتم عندما أنه إىل وبالنظر )٣٨(.السابق العام من املائة يف ٣١

 املتوسـط  األبـيض  البحـر  درب خـالل  مـن  املشـروع  غـري  احلـدود  لعبـور  املكتشـفة  احلـاالت  اخنفضـت  حـني  يف أنه ُيالحظ
 بنسـبة  الـربي  املتوسـط  األبيض البحر شرق درب استخدام ازداد ،٢٠١٠و ٢٠٠٩ عامي بني املائة يف ٧٩ بنسبة الشرقي

                                                                
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٣٤(

Smuggling of Migrants, p.75. 
)٣٥(  FRAN, Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.19. 
)٣٦(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.15. 
)٣٧(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.15. 
)٣٨(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.15. 
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 يف النظــر وعنــد )٣٩(.٢٠١٠ عــام يف حالــة ٤٩ ٥١٣ إىل ٢٠٠٩ عــام يف مكتشــفة حالــة ١١ ١٢٧ مــن ،املائــة يف ٣٤٥
 حالـة  ٢٢ ٠٩٦ حبـدوث  السـابق،  العام عن املائة يف ٢٤ بنسبة زيادة وجود يتبني ،٢٠١١ عام من األوىل السبعة األشهر
  .  معروف غري املهرِّبني خبدمات استعانوا من وعدد )٤٠(.يوليه/ومتوز يناير/الثاين كانون بني ملهاجرين سبيل اعتراض

    
   األوروبية اخلارجية البحرية األقاليم
 يف يقـع  خـارجي  فرنسـي  إقلـيم  وهـو  اجملـاور،  مـايوت  أرخبيـل  إىل أفريقيـا  مـن  املهاجرين هتريب من كبري قدرأيضاً  يوجد
 مصـنوعة  صـغرية  مراكـب  ُتسـتخدم  وعمومـا، . القمـر  جزر من كيلومترا ٧٠ من أقل بعد على الشمايل، موزامبيق مضيق
 وإن القمـر،  جـزر  أرخبيـل  من ساعات أربع من أقل الرحلة وتستغرق مايوت، جزيرة إىل للوصول الزجاجية األلياف من

 اعتـراض  مت ٢٠١٠ عـام  ويف. شخص مائة من أكثر محل تستطيع حجما أكرب مراكب األحيان بعض يف ُتستخدم كانت
 غــري املهــاجرون ويــأيت )٤١(.مهرِّبــاً ٥٢٣ علــى بســببها القــبض وأُلقــي ،مهــاجراً ٧ ٠٨٩ جمموعــه مــا حتمــل مركبــا ٣٤٢

 .  العراق من وحىت وترتانيا مدغشقر منأيضاً  ولكن القمر، جزر من مايوت جزيرة إىل النظاميني
    
    األوسط الشرق  -٣-٢-١

 ففـي  الـيمن؛  إىل للوصـول  عـدن  خليج عرب األفريقي القرن يف وجيبويت الصومال من النظامية غري اهلجرة يف زيادة حدثت
أنَّ  الواضـح  ومـن  )٤٢(.٢٠٠٨ عـام  يف ٢٢ ٥٠٠ مقابل البحر، طريق عن شخص ٣٢ ٥٠٠ من أكثر وصل ٢٠٠٩ عام
 مـن  الفـرار  علـى  حـافزا  النـاس  مـن  مزيـدا  سـتعطي  األفريقـي  القـرن  مـن  أخـرى  وأجزاء الصومال يف املتصاعدة الغذاء أزمة

 لعـدم  نظـرا  عـدن،  خلـيج  لعبـور  املهرِّبني خبدمات سيستعينون واملهاجرين الالجئنيأنَّ أيضاً  املرجح ومن. األصلية بلداهنم
 لدرجـة  قاسـية  الـيمن  إىل والصـومال  جيبـويت  من عدن خليج عرب السفر وظروف )٤٣(.بلداهنم ملغادرة مأمونة بدائل وجود
 يعثـر  ال الـيت  األخـرى  اجلثـث  من العديد وجود مع ،املائة يف ٥ يبلغ الرحلة يف الوفيات معدلأنَّ  متحفظا تقديرا يقدَّر أنه

  )٤٤(.قط عليها
 املزيـد  إجـراء  إىل احلاجة على الضوء البحر طريق عن للتهريب الدرب هذا عن املتوفرة األدبيات يف الكبري النقص ويسلط

 .  اليمن يف اجلارية األخرية االضطرابات أثر بشأن ذلك يف مبا البحوث، من
    
   األمريكيةالقارة   -٤-٢-١

 سـاحل  إىل وصـلت  اليت الصني من القادمني باملهاجرين احململة املراكب التسعينات يف اإلعالم وسائل اهتمام على هيمنت
 مث البلـد  هـذا  إىل النظـامي  الـدخول  هـي  املفضـلة  العمـل  طريقـة  أصـبحت  احلـني،  ذلـك  وبعد. األمريكية املتحدة الواليات

                                                                
)٣٩(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.15. 
)٤٠(  FRAN, Quarterly, Issue 2, April - June 2011, Frontex, September 2011, p.15. 
 الشرطة الفرنسية.  )٤١(

)٤٢(  Mixed Migration Task Force (co-chaired by UNHCR and IOM), Update n°8, August 2009. 
)٤٣(  Médecins sans Frontières (MSF), No Choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum seekers and migrants crossing the 

Gulf of Aden, June 2008; Mixed Migration Task Force Somalia (co-chaired by UNHCR – IOM), “Mixed migration through 

Somalia and across the Gulf of Aden”, report, April 2008. 
)٤٤(  Medicins sans Frontieres, No Choice: Somali and Ethiopian Refugees, (MSF Report, June 2008), p.4. 
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 سـواحل  خفـر  قبـل  مـن  السـبيل  اعتـراض  حـاالت  يف كـبرية  زيـادة  حدوث من الرغم وعلى. التأشرية انتهاء بعد فيه البقاء
 ومل التـدفق  هـذا  اخنفض فقد ،)التوايل على حالة ٩ ٤٥٥و حالة ١٠ ٨٩٩( ٢٠٠٥و ٢٠٠٤ عامي يف املتحدة الواليات

 هنـاك  كـان  وعمومـا  )٤٥(.٢٠١١ عـام  يف حالـة  ٢ ٤٧٤ وعـن  ٢٠١٠ عـام  يف اعتـراض  حالـة  ٢ ٠٨٨ عـن  سـوى  ُيبلـغ 
 عـرب  الغالـب  يف حيـدث  التـهريب  معظـم  إنَّ حيـث  املتحـدة،  الواليـات  إىل البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  يف اخنفاض
 املتحـدة  الواليـات  إىل التـهريب  مـن  املائـة  يف ٩٧ نسبة حتدث الواقع، ويف. املتحدة والواليات املكسيك بني الربية احلدود
 علـى  أنـه إالَّ  )٤٦(.٢٠٠٥ عـام  يف املائة يف ١ من أقل الساحل على االعتقال حاالت شكلت بينما املكسيكية، احلدود عرب

 علـى  املهـرِّبني  شـجَّع  الربيـة  احلدود مراقبة تشديد فإنَّ املتحدة الواليات إىل البحري التهريب يف العام االخنفاض من الرغم
ــوا أن  إىل املكســـيك مـــن للســـفر الصـــغرية الصـــيد مراكـــب اســـتخدام يف زيـــادة حـــدثت ولـــذلك ،إبـــداعاً أكثـــر يكونـ

 مشـاالً  امتـدت  املتحـدة  الواليات إىل املكسيك من البحر طريق عن للتهريب معزولة حاالت هناك وكانت )٤٧(.كاليفورنيا
  )٤٨(.احلدود من كيلومترا ٢٣٠ حنو بعد على بكاليفورنيا، ماليبو ساحل حىت

 يسـافر  وقـد . األمريكيـة  املتحدة الواليات إىل طريقهم يف البحر طريق عن املهاجرين لتهريب رئيسي عبور بلد واملكسيك
 ينتظـر  حيـث  الشـواطئ،  علـى  القـوارب  عـن  التخلـي  ويـتم . املكسيك إىل للوصول مسروقة بقوارب الكوبيون املهاجرون
. املتحـدة  الواليـات  إىل املكسـيك  مـن  برا رحلتهم من تبقى ما إكمال على املهاجرين ملساعدة شاحنات ومعهم امليسِّرون
 ملواصـلة  مبـالغ  يـدفعوا  أن إىل هبـم  ُيحـتفظ  حيـث  آمنة بيوت إىل وُينقلون سياح أهنم املهاجرون يزعم قد ذلك، من وبدال
 .  النهائية وجهتهم إىل سفرهم

 )٤٩(.القــوارب بواســطة األمريكيــة املتحــدة الواليــات دخــول اهلــايتيني مــن اآلالف عشــرات حــاول التســعينات أوائــل ويف
 البحــر جــزر حنــو املســار تغــيري إىل رمسيــة وثــائق حيملــون ال الــذين املهــاجرين دخــول بوقــف املتحــدة الواليــات رد وأدى

 الواليـات  إىل األخـرية  مـن  منطقيـة  األكثـر  الـدرب  ويتجـه  )٥٠(.الدومينيكيـة  واجلمهوريـة  البـهاما  جزر سيما وال الكارييب،
 إىل الطريـق  يف عبـور  حمطـات  الكـارييب  البحـر  بلـدان  اختـاذ  املهرِّبـون  يقصـد  ما كثرياًو. بورتوريكو إىل الشرق حنو املتحدة
 جـزر  خارجيـة  وزارة ولكـن  شـحيحة،  واإلحصـاءات . النهائيـة  وجهتـهم  املطـاف  هناية يف تصبح ولكن املتحدة، الواليات
 مياههمـا  يف هـاييت  مهـاجر  ٦ ٠٠٠ حنـو  اعتـراض  مت بأنـه  ٢٠٠٢ عـام  يف أفادتا وكايكوس تركس جزر وسلطات البهاما

 ١ ٣٧٧ املتحـدة  الواليـات  سـواحل  خفـر  واعتـرض  )٥١(.التـهريب  عصـابات  تـديرها  قـوارب  يف عـادة  مهـرَّبني  اإلقليميـة، 

                                                                
)٤٥(  Alien Migration Interdiction, available at http://www.uscg.mil/hq/cg5/cg531/AMIO/FlowStats/FY.asp. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٤٦(

Smuggling of Migrants, p.62. 
 .Issue Paper: Transnational Organized Crime in the Fishing Industry, 2011, p.67مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٤٧(
)٤٨(  Four Charged in Suspected Illegal Immigrant Smuggling by Sea, 3 May 2011, http://sanclemente.patch.com/articles/ 

four-charged-in-suspected-illegal-immigrant-smuggling-by-sea, Press Release. 
)٤٩(  David Kyle and Marc Scarcelli, “Migrant smuggling and the violence question: evolving illicit migration markets for 

Cuban and Haitian refugees”, Journal of Crime, Law, and Social Change, March 2009. 
)٥٠(  IOM 2008 World Migration Report, p.213. 
)٥١(  Elizabeth Thomas-Hope, “Irregular Migration and Asylum Seekers in Caribbean”, Discussion Paper n°2003/48, World 

Institute for Development Economic Research (WIDER), June 2003, p. 8. 
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 ٩٨٥و دومنيكيــا ٢٢٢و هايتيــا ١ ١٣٧ اعتــرض كمــا ،٢٠١٠ عــام يف كوبيــا ٤٢٢و دومنيكيــا ١٤٠ وكــذلك هايتيــا
  )٥٢(.٢٠١١ عام يف كوبيا
 كوبـا  مـن  للوصـول  طريقـة  وأسـرع . البـهاما  جـزر  عرب املرور هو املتحدة الواليات إىل للوصول للهايتيني الدروب وأقصر

 ١٥٠ حـوايل  سـوى  مسـافة  أقصـر  يف تبعـد  ال الـيت  فلوريـدا،  جنـوب  إىل البحر طريق عن السفر هي املتحدة الواليات إىل
 الربيـة  حـدودها  عـرب  املتحـدة  الواليـات  إىل يسـافرون  الـذين  الكـوبيني  عـدد  فـإنَّ  ذلـك  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  غري. كيلومترا
 .  فلوريدا إىل األقصر البحري الدرب على يسافرون الذين عدد من أكرب الغربية اجلنوبية
. كيلـومتر  ٢٤٣ ٠٠٠ طولـه  يبلـغ  الـذي  السـاحلي  بشـريطها  كنـدا،  البحـر  طريـق  عـن  املهاجرين بومهرِّ استهدف كذلك
 سـري  ملـواطين  األول املقـام  يف وذلك آسيا، شرق جنوب من اهلادئ احمليط مشال عرب الرحالت تتم الغريب، الساحل فعلى
 اهلـادئ  احملـيط  منطقـة أنَّ  إىل) ٢٠٠٩ عـام  عـن  ُيبلـغ  الـذي ( ٢٠١٠ لعام التهديدات لتقييم الكندي التقرير ويشري. النكا

 تشـرين  يف واحـدة  حادثـة  يف فانكوفر جزيرة سواحل قبالة النكا سري من ملواطنني نظامي غري وصول حالة ٧٦ شهدت
 بيـوت  يف املهرَّبـون  املهـاجرون  فيهـا  ينتظـر  األخـرية  السـنوات  يف مسـتخدمة  عمـل  طريقـة  ومثـة  )٥٣(.٢٠٠٩ أكتوبر/األول
 البحـر  إىل صـغرية  خشـبية  قوارب تأخذهم حيث سونغكال، اجلنوبية املدينة إىل باحلافلة السفر قبل ندبتايل بانكوك يف آمنة

  )٥٤(.اهلادئ احمليط عرب الناس من مئات عدة األحيان من كثري يف حتمل أكرب، صيد مراكب إىل عليها لُينقلوا
    
    اهلادئ واحمليط آسيا شرق  -٥-٢-١

 قائمـة  نظـم  لـديها  ليست البلدان من العديدأنَّ  إىل بالنظر شحيحة، آسيا شرق منطقة يف املهاجرين هتريب عن املعلومات
 تستضـيف  بلـدان  عـدة أنَّ  مـن  الـرغم  وعلى )٥٥(.بالبشر واالجتار املهاجرين لتهريب خمتلف فهم لديها أو/و البيانات جلمع
 وتــايوان وماليزيــا اجلنوبيــة وكوريــا) الصــني يف( كونــغ هونــغ ذلــك يف مبــا النظــاميني، غــري املهــاجرين مــن كــبرية أعــدادا
 ُهرِّبـوا  املهـرَّبني  بـني  من وكم األعداد، تلك يف املهاجرين هتريب مسامهة مدى عن متاحة موحدة أرقام توجد ال وتايلند،

  )٥٦(.البحر طريق عن
 حـوايل  عـن  اليابانيـة  السـلطات  أفـادت  للـهجرة،  الدوليـة  املنظمـة  عـن  الصـادر  ٢٠٠٨ لعـام  العـامل  يف اهلجرة لتقرير وفقاًو

 يف املشـروعة،  إقامتـهم  مـدة  جتاوزوا مث مشروعة بطريقة وصلوا معظمهم ،٢٠٠٥ عام يف نظامي غري مهاجر ٢٠٧ ٠٠٠
  )٥٧(.القوارب بواسطة ٣٠  ٠٠٠بـ يقدر عدد هتريب مت حني

                                                                
)٥٢(   ,/AMIO/FlowStats/FY.asp531/cg5http://www.uscg.mil/hq/cgStates Coast Guard, Department of Homeland Security,  United 

accessed on 9 December 2011. 
)٥٣(  -grc.gc.ca/ibet-http://www.rcmp), 2009(Reporting on Year  2010United States IBET Threat Assessment -Canada

tm#iieng.h-menace-threat-2010rapports/-eipf/reports. 
)٥٤(  -the-/on2011/03/28http://news.nationalpost.com/Stewart Bell, On the smuggler’s trail: Sun Sea’s Canadian connection, 

2011September  30, accessed on smugglers. 
)٥٥(  UNICRI and AIC, Rapid assessment: human smuggling and trafficking from the Philippines, November 1999, doc. 

A/CONF.187/CRP.1, April 2000 

 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٥٦(

January 2011, pp.37 – 38. 
)٥٧(  International Organization for Migration, World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global 

Economy, IOM World migration Report Series (United Nations publication, Sales No. e.07.III.S.8), p.216. 
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 أسـتراليا  إىل بـالقوارب  اهلجـرة  حـدثت  وقـد . اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  منطقـة  يف للمهـاجرين  الرئيسـية  الوجهة هي وأستراليا
 آسـيا  شـرق  جنـوب  يف أبعـد  منـاطق  مـن  أشـخاص  بدأ التايل، العقد ويف. فيتنام حرب أعقاب يف السبعينات يف مرة ألول

 الشـرق  مـن  بـالقوارب  الوافدين من الثالثة املوجة معظم يأيت ١٩٩٩ عام حنو منذ أنه بيد. األسترالية الشواطئ إىل يصلون
  )٥٨(.املهاجرين يبمهرِّ مبساعدة ومعظمهم السابقة، الوافدين أعداد من أكرب بأعداد األحيان من كثري ويف األوسط،

 ماليزيــا وُتســتخَدم. أســتراليا إىل البحــر طريــق عــن والعــراق النكــا وســري وإيــران أفغانســتان مــن مهــاجرين هتريــب ويــتم
 .  أستراليا إىل حبرية رحالت يف املهاجرين بإرسال املهاجرين بومهرِّ منها يقوم عبور كبلدان وإندونيسيا
 معظمهـا  منشـأ  بلـدان  مـن  إندونيسـيا،  إىل وجـوا  بـرا  املهاجرون يسافر وعموما. أستراليا إىل رئيسي عبور بلد وإندونيسيا

 انتــهاء بعــد البلــد ذلــك يف ويبقــون إندونيســيا إىل وصــوهلم لــدى دخــول تأشــرية ُيمنحــون وعمومــا. األوســط الشــرق يف
 السـفر  ذلـك  يف مبـا  بكاملـها  الرحلـة  املهرِّبـون  يسـهِّل  قـد  ذلـك،  من وبدال. أستراليا إىل حبرا السفر لفرصة انتظارا سرياهنا

 كنقـاط  املهرِّبـون  يسـتخدمها  عديـدة  جـزر  مـن  أرخبيـل  وإندونيسـيا . والوثـائق  التأشـريات  تزويـر  باسـتخدام  سياإندوني إىل
 الغالـب  ويف السـاحل  طـول  علـى ) صـيد  قـوارب  ومعظمهـا ( التهريب مراكب وتغادر. البحرية التهريب لرحالت انطالق

 منـه  إندونيسـيا  إىل جغرافيـاً  أقـرب  أسـترايل  خـارجي  إقلـيم  منهما وكل املرجانية، أمشور ُشَعب أو الكريسماس جزيرة حنو
 .  ألستراليا الرئيسي الرب إىل

 السـاحل  علـى  تشـيناي  ومدينـة  النكـا  سـري  مـن  مباشـرة  البحـر  طريق عن املهاجرين لتهريب حاالتأيضاً  هناك وكانت
ــد الشــرقي ــرة ويف )٥٩(.أســتراليا إىل للهن ــن الفت ــاين تشــرين م ــوفمرب/الث ــل/نيســان إىل ٢٠٠٨ ن ــاك كــان ،٢٠١١ أبري  هن

 .بونديشريي مدينة/تشيناي مدينة من ٢و النكا سري من قادمة مشروع غري دخوال دخلت أهنا يف مشتبه مركبا  ١٢
    
   العمل طريقـة  -٢

 الـذي  املهـاجر  الزبـون  وعلـى  التـهريب  فيهـا  حيـدث  الـيت  املنطقة على أساسا املهرِّبون يستخدمها اليت العمل طريقة تتوقف
 الظـروف  مـن  ُولـدت  جرميـة  املنـاطق  بعـض  يف هـو  البحـر  طريـق  عن املهاجرين وهتريب. اخلدمة هذه على للحصول يدفع

 هتريـب  عمليـات  إىل السـابقة  العقـود  يف البضـائع  هتريـب  مـن  اجلرميـة  تطورت أخرى، مناطق ويف. املتاحة والفرص القائمة
 جتـاري  عمـل  أنـه  علـى  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  فهمأيضاً  وميكن. حتقيقه ميكن ربح يوجد حيثما حاليا البشر

 بسـيطة  خـدمات  بني للمهاجرين املقدَّمة التهريب خدمات جمموعات وتتفاوت. هذه بصفته تنافسية بطريقة يدار إجرامي
 أو الربيـة  املـرحلتني  تشـمل  ،اكتمـاالً  أكثـر  اخلـدمات  مـن  وجمموعـات  البحريـة،  الرحلة سوى تشمل وال واحدة ملرة تقدَّم
 دخـول  مـن  املهـاجر  لـتمكني  الالزمـة  واالحتياليـة  املـزورة  الوثـائق  تـوفري  تشمل أن ميكن بل الساحل إىل الرحلة من اجلوية
  .  فيه البقاء أو/و املقصد بلد

. خطــورة األكثــر األرخــص اخلــدمات وكــذلك املتطــورة التــهريب عمليــات التــهريب تنظيمــات نفــس ترتــب أن وميكــن
 احتيــايل  عمــل وتصــريح  احتياليــة ســفر ووثــائق  عبَّــارة أو قــارب ركــوب  تــذكرة املقتــدر للمهــاجر  تــوفَّر أن فــيمكن

 يـتم  الـذين  ،فقـراً  األكثـر  للعمـالء  أرخص خدمات بيع ميكن نفسه، الوقت ويف. املقصد بلد إىل وصوله عند الستخدامها
 جمموعـات  بعـض  إنَّ بـل . أقـل  جنـاح  وفـرص  أعلـى  شخصية مبخاطر العبَّارة نفس على شاحنات أو حاويات يف إخفاؤهم

                                                                
)٥٨(  Janet Phillips and Harriet Spinks, Background Note: Boat arrivals in Australia since 1976 (2011) Parliament of 

Australia: Parliamentary Library, www.aph.gov.au/library/pubs/bn/sp/boatarrivals.htm, accessed on 9 May 2011. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٥٩(

Smuggling of Migrants, p.68. 
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 باســتخدام اآلخــر الــبعض يكتفــي بينمــا االحتجــاز، مراكــز مغــادرهتم عنــد للمهــاجرين املســاعدة تقــدِّم الكاملــة اخلــدمات
 الراقيـة  الـرحالت  آخـرون  مهـاجرون  يستخدم وقد )٦٠(.الدرب على احملاور يف ترتيبها يتم جمزأة بطريقة التهريب خدمات

ــائق األعمــال رجــال درجــة يف بالطــائرات ــة ووث ــة االنطــالق نقطــة إىل للوصــول احتيالي ــة للمرحل ــهم مــن البحري . رحلت
 شـأنه شـأن سـائر    التـهريب، أنَّ  هـو  اخلـدمات  مـن  املتنوِّعـة  اجملموعـة  يف كامـل  املهـرِّبني  بعـض  يزيد يف تأكيد ضـلوع  ومما
 كلمـا  آخـرين  متعهـدين  إىل اإلحالـة  مـع  الغـرض  خمصَّصـة  خـدمات  ميمقـدِّ  اسـتخدام  علـى  ينطوي قد التجارية، عمالاأل

 أخـرى  مـرة  هتريبـهم  ليـتم  للمهـاجرين  الفرصـة  إتاحـة  ميكـن  األرخص، التهريب حاالت يف وحىت. ذلك إىل احلاجة دعت
 .سبيلهم إخالء وبعد األوىل احملاولة فشل عند منخفضة بتكلفة أو تكلفة دون من
    
    البحر طريق عن املهاجرين هتريب يف وأدوارها الفاعلة اجلهات  - ١- ٢
     املهاجرين مهرِّيب مسات  -١-١-٢

 دائمـاً  املهرِّبـون  ويكـون . الـذكور  مـن  البحـر  طريـق  عـن  املهاجرين يبمهرِّ من العظمى الغالبية تتألف العاملي، الصعيد على
  .  إليها أو منها التهريب يتم اليت البلدان مواطين من تقريباً
 منظمـات  مشـاركة  علـى  يـدل  ومـوارد  اسـتثمار  من البحري التهريب عمليات لتنفيذ يلزم ماأنَّ  يبدو أنه من الرغم وعلى

 أفــراد أو تعمــل، مرنــة إجراميــة مجاعــات األحيــان أكثــر يف تنفــذه البحــري التــهريبأنَّ  األحبــاث أظهــرت فقــد مركزيــة،
 هـم،  البحـار  عـرب  يعملـون  الـذين  فـاملهرِّبون  )٦١(.هرميـة  منظمـات  يف ولـيس  متكررة تعاقدية ترتيبات أساس على يعملون،
 ومـن . القـانون  إنفـاذ  وتـدابري  الظـروف  لتغيُّـر  اسـتجابة  التكيـف  علـى  وقـادرون  للغايـة  مرنون الربيني، نظرائهم مثل مثلهم

 مـن  أكـرب  قـدر  علـى  تنطـوي  والبحريـة  واجلويـة  الربيـة  األسـاليب  من مزيج على تنطوي اليت التهريب عملياتأنَّ  الواضح
 .التنفيذ يف التعقّد
 أن جـدا  ميكـن  والـذي  املؤسسـة  يـرأس  الذي املهرِّب من ابتداء البحري، التهريب عملية يف يشاركون جمرمني عدة وهناك
. اإلطـالق  علـى  املهـاجرون  بـه  يلتقـي  أن املـرجح  غـري  من والذي حكومية، أو إجرامية أخرى فاعلة جبهات مرتبطا يكون
 املؤسسـة  يف مسـتوى  أعلـى  حيتـل  األمـاكن،  بعـض  ويف. املسـتويات  أعلى على يعملون الذين عن املعلومات يف نقص ومثة

 السـفر  وكـاالت  مثـل  سـواء،  حد على النظامية غري واألعمال النظامية األعمال يف ناشطني يكونوا أن ميكن أعمال رجال
 املنـاطق  بعـض  يف أنه مالحظة جتدر الصدد، هذا ويف. معا املشروعة وغري املشروعة األنشطة تؤدي اليت النقل شركات أو
 مـة قيِّ خدمـة  يـوفر  اعاديـ  اجتاريـ  عمـالً  التـهريب  ُيعتـرب  قـد  بـل . مهرِّبـا  املرء بكون مرتبطة اجتماعية إجرام وصمة توجد ال

  )٦٢(.االقتصاد من عادي كجزء ويدار
 التـهريب  جتـارة  يف يشـاركون  قد الدولة، مستويات أعلى على حىت فاسدين، مسؤولنيأنَّ أيضاً  البحوث بعض وأظهرت
 العموميــون املوظفــون يشــمل العــامل، منــاطق مجيــع ويف. التــهريب إيــرادات مــن كــبرية نســب علــى وحيصــلون البحــري،
 سـلطات  يف ومـوظفني  قنصـليات،  أو سـفارات  وموظفي هجرة، ومسؤويل وجنودا، وشرطة، حدود، مسؤويل الفاسدون

                                                                
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٠(

Smuggling of Migrants, p.71. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، مكتب األمم امل  )٦١(

January 2011, pp. 78-80 and pp.95 – 98. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٢(

January 2011, pp.74 – 77. 
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 يشـارك  قـد  ذلـك،  مـن  وبدال )٦٣(.رشوة على احلصول مقابل عنه الطرف يغضون أو إجيابيا التهريب يسهلون قد املوانئ،
 وكـالء أيضـاً   تـورَّط  البلدان بعض ويف. التهريب لعمليات منظِّمني بصفة أكثر مباشرة بطريقة العموميون املوظفون هؤالء
  )٦٤(.اإلقامة من والتمكني النظامية غري اهلجرة تسهيل يف هجرة

ــقون أو املنظِّمــون وُيشــرف ــى املنسِّ ــة عل ــها، العملي ــديهم ويكــون برمت ــد ل ــاملني لترتيــب االتصــال جهــات مــن العدي  الع
 منــهم عــدد أو األشــخاص هــؤالء أحــد التــهريب مشــروع بتنظــيم يقــوم أن وميكــن. واإلقامــة النقــل ووســائل والــدروب
  )٦٥(.بينهم فيما بالتعاون يعملون
 املهــاجرين جيعــل وهـذا  بــاملهرِّبني، لالتصـال  للمهــاجرين املتاحـة  الوحيــدة اجلهـة  السماســرة أو الوسـطاء  يكــون أن وميكـن 
 الـدروب  طـول  علـى  حمـاور  يف السماسـرة  ويوجـد . هبـم  يثقـوا  أن سـوى  لـديهم  خيـار  وال أمـامهم  حـد  أقصى إىل ضعفاء
 مـن  ألكثـر  يعملون وقد يورِّدوهنم، الذين للمهاجرين اللغوية-اإلثنية اخللفية نفس من يكونون ما كثرياًو للهجرة، الشائعة
 لـدى  يعملـوا  أن علـيهم  يـتعني  ولـذلك  السـبل  هبـم  تقطَّعـت  مهـاجرين  أنفسـهم  السماسـرة  يكـون  أن وميكن. واحد منظِّم

 أن ميكـن  ذلـك  من وبدال. جمددا حملاولتها الالزمة األموال مجع إىل اآلن يسعون البحر لعبور رحلة فشل بعد رمبا املهرِّبني،
 مـن  لكـل  تكـون  وقـد . اهلجـرة  نية لديهم ليست ولذلك راسخة مرحبة جتارة لديهم الذين املنشأ بلدان مواطين من يكونوا

 بــدور يقومــوا أن وميكــن واملهــاجرين، املهــرِّبني بــني مباشــرة اتصــاالت يقيمــون بوســطاء اتصــاالت والسماســرة الوســطاء
 مـن  بـأكثر  اتصـال  علـى  الوسـطاء  هـؤالء  يكـون  وقـد . الـرحالت  تـنجح  أن إىل املدفوعـة  املبـالغ  احتجاز خالل من كفالء
  )٦٦(.واحد مهرِّب
 وقـد  واملهـاجرين،  املهـرِّبني  بـني  االتصـاالت  ويقيمـون  التـهريب،  خـدمات  عـن  بـاإلعالن  املهـاجرين  توريد متعهدو ويقوم

 مســتقلني يعملــون بــل معيــنني ملهــرِّبني تــابعني املتعهــدون هــؤالء يكــون ال وقــد. البحريــة للرحلــة األوليــة الرســوم جيمعــون
 يف املتعهـدون  هـؤالء  يعـيش  مـا  كـثرياً و. للمهـاجرين  املتاحـة  التـهريب  وخيارات املهرِّبني عن باملعلومات املهاجرين لتزويد
 )٦٧(.شخصيا املهاجرين يعرفون قد بل املهاجرين، بلغة عملية معرفة لديهم وتكون العبور، بلدان أو املنشأ بلدان
 مـن  رجـاالً  األشـخاص  هـؤالء  يكـون  مـا  كـثرياً و. الرحلـة  مراحـل  خمتلـف  يف جريناملهـا  مبرافقة ُمرشدون أو ناقلون ويقوم
 ينقلـون  مـن  يكون أن ميكن العامل، أحناء بعض ويف. احلاجة حبسب للمهرِّبني يقدموهنا حملية معرفة لديهم احلدودية املناطق

 الـذين  املهـاجرين  جنسـيات  غـري  جنسـيات  من يكونون ما كثرياًو الساحلية، املقصد أو املنشأ بلدان مواطين من املهاجرين
 أو اهلجـرة  مبسـائل  معرفـة  لـديهم  ليسـت  صـيادين  القـوارب  يقودون من يكون أن ميكن البلدان، من العديد ويف. ينقلوهنم
 عمليـات  يف املهـاجرين  لنقـل  احملـددة،  مهـاراهتم  أسـاس  علـى  احلاجـة،  حبسـب  املهرِّبـون  يوظفهم أن ميكن ولكن التهريب،

                                                                
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٣(

January 2011, p.82. 
 ,threat-2010rapports/-eipf/reports-grc.gc.ca/ibet-http://www.rcmp, 2010Canadian threat assessment report-انظر مثالً،   )٦٤(

eng.htm#ii-menace. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٥(

January 2011, p.81. 
 Smuggling of Migrants into, through and from North Africa: a thematicمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٦(

review and annotated bibliography of recent publications, 2010. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsت واجلرمية، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرا  )٦٧(
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 يف يكونـون  عنـدما  املهـاجرين  إيـواء  يف يشـاركوا  أن ميكـن  مـن  هنـاك  ذلـك،  على وعالوة )٦٨(.املهاجرين لتهريب مستقلة
 باسـتخدام  التهديـد  ورمبـا  املرحلـة،  هـذه  يف املهـاجرين  حبراسـة  حرَّاس يقوم أن وميكن. البحر عبور حملاولة فرصتهم انتظار
  )٦٩(.املستحقة الديون دفع على إرغامهم أو السيطرة حتت إلبقائهم فعليا استخدامه أو العنف
 إىل ومـا  البحريـة  والعمليـات  احلـدود  وحرس الشرطة عن حمددة معلومات توفري عن مسؤولون راصدون هناك يكون وقد

 املراكـب  حبـارة  قـام  العـامل  أحنـاء  بعـض  ويف. حتقُّـق  عمليـة  تنفَّـذ  بـأن  احتمـال  هنـاك  يكـون  عنـدما  املهـرِّبني  ويبلغون ذلك،
 .  املراقبة فيها جتري اليت باألماكن املهرِّبني غونيبلِّ التهريب، عمليات لصاحل راصدين بدور التجارية
 يف يتواطــؤون الــذين صــناعها أو القــوارب أصــحاب يشــملون خاصــة، ألغــراض ومــوردون خــدمات مقــدموأيضــاً  ويشــارك
 أو الفنـادق  أصـحاب  أنَّ كمـا . العمليـة  مراحل مجيع يف املهاجرين بإيواء يقومون ومن املهاجرين، لتهريب املراكب استخدام
 مـن  أخـرى  مرحلـة  يف الشـروع  قبل معا املهاجرين جتميع يلزم عندما خاصة بصفة مفيدون فيها املقيمون أو الشقق أو املنازل
 املشـاركني  األشـخاص  مـن  مئـات  عـدة  هنـاك  يكون أن ميكن خاصة، بصفة دقيقا تنظيما املنظمة احملاور ويف. الرحلة مراحل

 هــاتف، مراكــز وأصــحاب ومقــاه، مطــاعم وأصــحاب قــوارب، وطــواقم قــوارب، أصــحاب بينــهم مــن التــهريب، شــبكة يف
 .  حملية حكومات ومسؤولو ،عقارات ومالك شاحنات، وأصحاب أعمال، ورجال شرطة، ورجال
 االحتياليــة أو املــزورة الوثــائق يــوفرون مــن التــهريب عمليــة يف تشــارك الــيت اإلضــافية اإلجراميــة الفاعلــة العناصــر وتشــمل
 .  املقصد بلد إىل الوصول عند اإلقامة من للتمكني أو الساحل، إىل العبور بلدان عرب السفر لتسهيل
  . املهاجرين هتريب بروتوكول ألغراض‘ مهرِّبني‘ الفاعلة العناصر هذه من كل اعتبار وميكن

    
    املهرَّبني املهاجرين مسات  -٢-١-٢

 صـحيحا  يكـون  قـد  فمـا . البحـري  التـهريب  خـدمات  يسـتعملون  الذين املهاجرين بشأن التعميم ميكن ال أنه القول موجز
 امتـداد  علـى  أو أخـرى  منطقـة  يف صـحيحا  يكـون  ال قـد  واحـد  درب امتداد على أو املناطق إحدى يف األحوال معظم يف

 الدافعـة  العوامـل  تغـري  مـع  آخر وقت يف صحيحا يكون ال قد معيَّنني ومكان وقت يف صحيح هو فما وباملثل. آخر درب
 يف أوقعتـهم  الـيت  واألحـوال  ودوافعهـم  املهـاجرين  مسـات أنَّ  هـي  ذلـك  مـن  تنبثـق  الـيت  الرئيسـية  فالنقطـة  مث ومن. واجلاذبة
  .  حدة على حالة كل أساس علىإالَّ  بدقة تقييمها ميكن ال املهرِّبني أيدي

    
    واألطفال والنساء الرجال
 علــى أكــرب تقليــدي بطــابع املتســمة اجملتمعــات تشــدِّد فقــد. النظاميــة غــري اهلجــرة اجتاهــات يف دورا اجلــنس نــوع يــؤدي

 يف حتقيقهـا  ميكنـهم  الـيت  تلك من جناحاً أكثر حياة عن للبحث ضغطا عليهم تفرض وبذلك االقتصادية، الرجال مسؤولية
. هجـرهتم  لتمويـل  املـوارد  حشـدت  الـيت  األسـر  لـدعم  قصوى ضغوطا الثقافات بعض يف الرجال ويواجه. األصلية بلداهنم
 الرجـال  معاملـة  الصـبيان  فيهـا  يعاَمـل  الـيت  الثقافـات  يف مـثالً  وذلـك  األطفـال،  علـى  التوقعـات  هـذه  تعلَّـق  أنأيضاً  وميكن

 .  مبكرة سن من الكبار مسؤوليات ويتحملون

                                                                
 .Issue paper: Transnational Organised Crime in the Fishing Industry, 2011, p.74مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٨(
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٦٩(

January 2011, p.81. 
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 أحـد،  يـرافقهم  ال الـذين  الرجـال  من يكونون البحر طريق عن املهرَّبني املهاجرين من العظمى الغالبيةأنَّ  من الرغم وعلى
 املـرأة  يرافـق  األحيـان  أكثـر  ويف. البحر طريق عن املهرَّبات النساء عدد يف ملحوظة زيادة املهاجرين فئات بعض يف توجد
 يعـربون  ممـن  املائـة  يف ٣٠ نسـبة  النسـاء  تشـكل  العامـة،  االجتاهـات  هـذه  عكـس  علـى  أنه، من الرغم على الذكور، أقارهبا
  )٧٠(.وحدهن منهن املائة يف ٢٧ نسبة وتسافر السمعة، السيئ عدن خليج
 يكـون  أن وميكـن  احلمـل؛  مـن  املتـأخرة  املراحـل  يف نساء البحر طريق عن فيها هترَّب حاالت آخر إىل حني منأيضاً  وتوجد
 أهـداف  عـن  ستنشـغل  السـلطات أنَّ  يعرفـون  الـذين  املهرِّبـون  احلقيقـة  هـذه  ويسـتغل  التـهريب،  عمليـة  أثناء محلن قد بعضهن
 مـن  جـزءا  احلوامـل  هتريـب  يكـون  أنأيضـاً   وميكـن . احلامـل  مسـاعدة  إىل واملـوارد  االنتبـاه  حتويـل  إىل احلاجة بسبب التحقيق
 .  املقصد بلد يف يولد الذي طفلها خالل من املقصد، بلد يف املهاجرة إقامة من التمكني هبدف املهرِّبني عمل طريقة
 املهـاجرين  بـني  العائليـة  اجملموعـات  بعـض  وجـود  مـن  الـرغم  علـى  أنـه  علـى  التأكيـد  جيـب  احلقـائق،  هذه من الرغم وعلى
 مـن  العظمـى  الغالبيـة  فـإنَّ  ،أحياناً وحدهم مسافرين أطفال أو وحدهن مسافرات نساء ووجود البحر، طريق عن املهرَّبني

 .  الرجال من هم البحر طريق عن املهرَّبني املهاجرين
    

   واالجتماعية االقتصادية والعوامل التعليم
 ثــراء األكثــر فاملهــاجرون. هبــا هتريبــهم يــتم الــيت بالوســائل يتعلــق فيمــا املهــاجرين لســمات حتلــيال البحــوث بعــض أجــرت
 الـذي  األمـر  االحتياليـة،  أو املـزورة  اهلويـة  أو السـفر  وثـائق  توفري تشمل اليت اجلامعة اخلدمات تكاليف حتمل على قادرون
 علـى  يعتمـدوا  أن فقـراً  أكثـر  هـم  مـن  علـى  جيـب  نفسـه،  الوقـت  ويف. الكشـف  احتمـال  أو السـالمة  على اخلطر من يقلل

 )٧١(.السـالمة  وعلـى  األرواح علـى  أعلـى  خطـرا  وتشـكل  الفشـل  مـن  عاليـة  بنسـبة  تتسـم  اليت التكلفة، املنخفضة اخليارات
 متاحـاً  يكـون  ال أحيانـاً ف األصـلي،  بلده ترك على الشخص حفز الذي الدافع علىأيضاً  املستخدمة النقل وسيلة تدل وقد
 .املالية مواردهم عن النظر بغض االضطهاد، أو الصراع حاالت من للفارين لالختيار قليل جمال سوى

 العمـل،  سـن  يف الـذين  املـتعلمني  غـري  الرجال من أهنم هي البحر طريق عن املهرَّبني املهاجرين عن الرائجة العامة والصورة
 الــذكور غلبــةأنَّ  مــن الــرغم وعلــى. مهــرة غــري أو فقــراء األحيــان معظــم يف هــم والــذين الريفيــة، املنــاطق مــن القــادمني
 خمتلــف مــن أناســاأنَّ  إىل توصــلت حيــث النمطيــة، لألفكــار حتــديا أخــرى أحبــاث شــكلت آنفــا ذكرنــا فكمــا صــحيحة،
 اخلـربة  ذوي املهـرة  الفنـيني  أو/و رفيعـاً  تعليمـاً  املـتعلمني  من بعضهم إنَّ بل هتريبهم، يتم واالقتصادية االجتماعية اخللفيات
 أن ميكـن  أخـرى،  وبعبـارة  )٧٢(.األصـلية  بلـداهنم  يف قليلـة  فـرص  سـوى  هلـم  تتـوفر  وال احلضـرية  املنـاطق  يف يعيشـون  الذين
 أو أوطـاهنم،  مغـادرة  سـوى  خيـار  مـن  لـديهم  يكـون  ال أنه لدرجة سيئة البحر طريق عن املهرَّبني املهاجرين أحوال تكون
 .آخر مكان يف ألنفسهم حياة إجياد يفضلون ببساطة ولكن معني خطريِّ أل ضنيمعرَّ يكونون ال قد

                                                                
)٧٠(  Médecins sans Frontières (MSF), No Choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum seekers and migrants crossing the 

Gulf of Aden, June 2008; Mixed Migration Task Force Somalia (co-chaired by UNHCR – IOM), “Mixed migration through 

Somalia and across the Gulf of Aden”, report, April 2008. 

)٧١(  Paola Monzoni, “Migration: Human Rights of Irregular Migrants in Italy”, in International Council on Human Rights 

Policy, Migration: Human Rights Protection of Smuggled Persons, Geneva 25-26 July 2006; Ferrucio Pastore et al., 

“Schengen’s soft underbelly? Irregular Migration and human smuggling across land and sea borders to Italy”, International 

Migration Journal, vol. 44 n°4 2006.  
)٧٢(  Ahmed Icduygu, Irregular Migration in Turkey, IOM Working Paper No. 12, February 2003. 
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    اللجوء وطالبو الالجئون
 بعــض ففــي. جلــوء طــالبو أم الجئــون هــم البحــر طريــق عــن املهــرَّبني املهــاجرين كــون مــدى بشــأن التعمــيم الصــعب مــن

 علـى  االضـطهاد،  مـن  خـوف أيِّ  يف ليسـوا  أشخاصـا  البحـر  طريـق  عـن  هتريبـهم  يـتم  ممـن  العظمـى  الغالبيـة  تكون املناطق،
 الوقـت  ويف. تأخريهـا  أو الـوطن  إىل اإلعـادة  حتاشي أجل من زائفة جلوء طلبات يقدمون األحيان من كثري أهنم من الرغم
ــاطق يف نفســه، ــة يف يتــبني أخــرى، من ــةأنَّ  املطــاف هناي  هــم املهــاجرين يبمهــرِّ خــدمات يســتعملون ممــن العظمــى الغالبي
 برحلــة القيــامأنَّ  بالضــرورة صــحيحا يكــون ال احلمايــة، طلــب يف مشــروع حــق هلــم الــذين بــني مــن أنــه، بيــد. الجئــون
 عـرب  هتريبـهم  مت أو سـافروا  يكونـون  قـد  اللجـوء  فطـالبو  اللجـوء؛  لطلـب  هلـم  املتـاح  الوحيـد  اخليـار  كـان  البحرية التهريب
 اختيـار  يفضـلون  ألهنـم  املهـرِّبني  خـدمات  اسـتعملوا  ولكنـهم  فيهـا  اللجـوء  يطلبـوا  أن ميكنـهم  كـان  اليت البلدان من العديد
  .  فيها احلماية يطلبون اليت الوجهة
 لعمـل  ومشـروعة  آمنـة  بـدائل  لـديهم  تكـون  وال والفقـر  واجلفـاف  والعنف الصراعات من الفرار إىل الناس يضطر وحيثما
 نفـس  األحيـان  مـن  كـثري  يف هـي  للهجرة الدافعة العوامل تكون بلدهم، من للفرار املهرِّبني خبدمات االستعانة سوى ذلك

 علـى  ُيفتـرض  األحيـان  بعض ويف. تعليمهم ومستوى للمهاجرين واالقتصادي االجتماعي الوضع عن النظر بغض العوامل
 إىل حباجــة ليســوا ولــذلك اقتصــادية ألســباب مهــاجرون هــم اقتصــاديا والقــادرين جيــدا تعليمــا املــتعلمنيأنَّ  اخلطــأ ســبيل

 سـياق  ففـي . فقـراً  األكثـر  األشـخاص  مـن  لالضطهاد عرضة أقل ثراء األكثر األشخاصأنَّ  صحيحا ليس أنه غري احلماية؛
 هتريـب  خـدمات  علـى  احلصـول  علـى  قدرتـه  علـى  آثـارٌ  ُيهـرَّب  ملن النسيب االقتصادي للوضع تكون قد املهاجرين، هتريب
 .  احلماية إىل احتياجه مدى على يدل ال ولكنه معيَّنة،

    
    الساحل إىل الرحلة  - ٢- ٢
     واجلوي الربي السفر  -١-٢-٢

 ودوافعهـم  املعنـيني،  للمهـاجرين  النسـيب  االقتصـادي  للوضـع  تبعـاً  واسـعا  اختالفا الساحل إىل الوصول رحلة طبيعة ختتلف
 إنَّ القـول  ميكـن  الصـدد،  هـذا  يف جتـارهبم  جملموعـة  وتعميمـا . املعنيـة  واملنطقـة  رحلتـهم،  يسـهلون  الـذين  واملهـرِّبني  للفرار،
 تشــكل ال حــني يف طويلــة، بريــة مســافات عــرب معظمهــا يف تــتم الــيت الــرحالت خــالل احليــاة قيــد علــى يبقــى ال بعضــهم
إالَّ  تنطـوي  ال حيـث  املهـاجرين،  سـالمة  علـى  املخـاطر  مـن  أدىن حـد  سـوى  اجلوية الدروب باستخدام تتم اليت الرحالت

  .  الساحلي املغادرة بلد باجتاه الدولية احملورية املطارات خمتلف بني السفر على
 أن تتطلـب  قـد  أفريقيـا  مشـال  سـاحل  إىل الكـربى  الصحراء جنوب أفريقيا من املهاجرين رحلة فإنَّ األول للوضع وكمثال
 قــام مــا كــثرياًو. رحلتــهم مــن البحريــة املرحلــة يف يشــرعوا أن قبــل ســنوات حــىت أو أشــهر أو أســابيع لعــدة بــرا يســافروا
 حيصـلوا  أن ميكـن  حيـث ) مـثالً  الجـئني،  خمـيم  أو مرفـأ  أو مدينـة  أكـان  سـواء ( معني حمور إىل أولية برية برحلة املهاجرون

 العمـل  وفـرص  املـزورة  والوثـائق  اإلقامـة  مثـل  وخـدمات،  حتتيـة  بنيـة  مـن  النظاميـة  غـري  اهلجرة عمليات لدعم يلزم ما على
 .  باملهرِّبني واالتصال املعلومات وتبادل
 منــهم العديــد يقــع حيــث الصــحراء، عــرب باملخــاطر حمفوفــة رحلــة علــى الســاحل إىل املهــاجرين رحلــة تشــتمل أن وميكــن
 الـيت  لألمـوال  فحملهم رحلتهم؛ من املرحلة هذه خالل كبري املهاجرين حالة وضعف. القصوى الطبيعية للظروف فرائس

 الطــرق وقطــاع املهرِّبــون بينــهم ومــن املعتــدين، مــن للعديــد فــرائس جيعلــهم الرحلــة مراحــل مــن مرحلــة لكــل حيتاجوهنــا
 الـذين  اآلخـرين  واجملـرمني  املهـرِّبني  بني قائمة منظَّمة عالقات بوجود املهاجرين بعض ويفيد. الفاسدون احلدود ومسؤولو
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 يقــدموهنا ملـن  تكـون  مـا  كـثرياً ف مشــروعة غـري  التـهريب  خـدمات  أنَّ ومبـا . الصــحراء عـرب  املـارين  املهـاجرين  يسـتغلون  قـد 
 يف عنـهم  التخلـي  أو الرحلـة  خـالل  النـاس  مـن  كـثري  وفـاة  مـع  شـائعة،  واالنتـهاكات  هبم؛ يستعينون من على هائلة سطوة
  )٧٣(.موارد دون الطريق
 العنـف  اسـتعمال  مـع  اإلجرامـي،  االعتـداء  إىل للرحلـة  املختلفـة  املراحـل  طوال للمهاجرين املهرِّبني معاملة تصل أن وميكن

 خاصـة  بصـفة  معرضـة  واملـرأة  )٧٤(.والقتـل  والتعـذيب  االغتصـاب  أعمـال  ذلـك  يف مبـا  باسـتخدامهما،  والتهديـد  والترهيب
 مهـرِّبني  هنـاك أنَّ  حـني  ويف. الرحلـة  خـالل  هبـم  يلـتقني  ممـن  غريهـم  أو املهـرِّبني  قبل من املنهجيني االعتداء أو لالغتصاب

 وُتـبىن . معاملتـهم  ويسـيؤون  املهـاجرين  خيـدعون  املهـرِّبني أنَّ  قاعـدة  مـن  االسـتثناء  عـادة  هـم  فهؤالء غريهم من قسوة أقل
 املهـاجرين  وضـعية  فـإنَّ  ذلـك  مـن  الـرغم  علـى  ولكن واملهاجرين، املهرِّبني بني اللغوية الصالت على عموما الثقة عالقات

 ولــيس املهـرِّبني  ألهــواء خاصـة  بصــفة عرضـة  أهنـم  يعنيــان البديلـة  اخليــارات وإىل املعلومـات  إىل وافتقــارهم املشـروعة  غـري 
 مت الـيت  الشـروط  علـى  اإلصـرار  أو حتديـدها،  أو الرحلـة  شـروط  علـى  التفـاوض  علـى  القـدرة  من جدا القليل سوى لديهم
 إنفـاذ  سـلطات  مـن  املسـاعدة  يطلبـوا  أن املـرجح  غـري  مـن  جتعـل  املشروعة غري وضعيتهم أنَّ كما. البداية يف عليها االتفاق
 .  ضدهم جرائم ارتكاب حال يف القانون
 قـدرة  لـديهم  الـذين  املهاجرينأنَّ  أخرى مناطق يف جند الساحل، إىل للوصول القسوة البالغة التجارب هذه خالف وعلى

. خاصـة  صـعوبات  أيَّ يواجهـون  ال التـهريب  خـدمات  مـن  أعلـى  مسـتوى  على احلصول تكلفة حتمل على أكرب اقتصادية
 مثـل  منشـأ  بلـدان  مـن  وجـوا  بـرا  السـفر  بعـد  األسـترالية  األراضـي  حنـو  إندونيسـية  جزيـرة  مـن  املغادرة تأيت أن ميكن مثالًف

 علـى  املتخـذ  الـدرب  ويتوقـف . إندونيسـيا  املغادرة بلد إىل للوصول الدولية، اجلوية احملاور خمتلف عرب وأفغانستان، العراق
 علـى  نفسـه  الشـيء  ينطبـق  وقد. معيَّنة دروب الستخدام تأشريات تلزم كانت إذا ما حيدده أن مثالً وميكن خمتلفة، عوامل
 ُيسـلك،  معـني  واحـد  درب يوجـد  ال احلاالت، مجيع ويف. األورويب االحتاد إىل التهريب ليتم عبور كبلد تركيا إىل السفر
 .  االكتشاف لتحاشي كثرياً وتتغري مباشرة غري األحيان من كثري يف تكون خمتلفة رحالت عدة توجد بل
    
   املهاجرين استقطاب  -٢-٢-٢

 خاصـة  بصـفة  صـحيح  وهذا. اهلجرة دروب امتداد على الرئيسية احملاور يف البحريون واملهرِّبون املهاجرون يلتقي ما عادة
 السـكك  حمطـات  مثـل  مفتوحـة،  أمـاكن  يف املهـاجرين  املهرِّبـون  يسـتقطب  أن ميكـن  حيـث  األفريقيـة،  باحملـاور  يتعلـق  فيما

أيضـاً   وميكن )٧٥(.الوطنية السفارات جبوار حىت أو املقاهي، أو األسواق أو احلانات أو الشواطئ أو البازارات أو احلديدية
 يف اإلعالنــات خـالل  مــن خـدماهتا،  التجاريـة  األعمــال هبـا  تــروِّج الـيت  الطريقـة  بــنفس خـدماهتم  املهرِّبــون يـروِّج  أنأيضـاً  

    )٧٦(.وشفويا السفر، ووكالء االجتماعية، الوسائط وشبكات واإلنترنت، الصحف،

                                                                
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 2ملعين باملخدرات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة ا  )٧٣(

Smuggling of Migrants, p.55. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٧٤(

January 2011, pp.74-77. 
 Global Review and Annotated Bibliography of Recentانظر مثالً: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٧٥(

Publications, January 2011, p.102. 
)٧٦(  Andreas Schloendhardt, Organised Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia Pacific, Australian Institute of 

Criminology, Research and Public Policy Series, No. 44, p.39. 
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 فـرص  عـن  صـحيحة  غـري  معلومـات  بإعطائهم نشطاً استقطاباً املهاجرين املهرِّبون يستقطب أن ميكن احلاالت، بعض ويف
 علــى ُتعــرض أن مــثالً فــيمكن )٧٧(.البحريــة الرحلــة وظــروف أوضــاعهم، تســوية ســهولة ومــدى املقصــد، بلــد يف العمــل

 قـارب  يف حشـرهم  ذلـك  بعـد  ليـتم  فيـه،  سيسـافرون  الـذي  القـارب  باعتباره جيدة حالة يف كبري لقارب صورة املهاجرين
 سـيعتزمون  كـانوا  مـا  أهنـم  من الرغم على بعيدة، أماكن إىل باهلجرةأيضاً  األشخاص وناملورِّد ُيغري وقد. صغري متهالك
 .األصلية املهاجرين بلدان يف االستقطاب هذا حيدث أن وميكن. ذلك لوال إليها اهلجرة
 العـدد  باسـتقطاب  ذلـك  بعـد  يقـوم  قـارب،  علـى  حيصـل  وعنـدما  .عبـور  بلـد  يف املهـرِّب  مقـرُّ  يكـون  األحـوال،  بعض ويف

 املهـرِّب  حيتـاج  قـد  ولكـن  العبـور  بلـد  يف بالفعـل  منتظـرين  األشـخاص  هؤالء يكون وقد لتهريبهم؛ املهاجرين من املناسب
 عـدداً  اسـتقطب  قـد  يكـون  أن ميكـن  ذلـك،  مـن  وبدال. املركب مللء املنشأ بلدان يف عليهم زيادة أشخاص استقطاب إىل
 .  مناسب مركب على احلصول إىل ذلك بعد وحيتاج حبرية برحلة القيام يف الراغبني املهاجرين من

 تكـون  أن ميكـن  املهـرِّبني  مسعـة أنَّ  يعـين  وهـذا  رحلتـهم،  يف الشـروع  قبـل  املهـرِّبني  يف كبرية ثقة املهاجرون يثق أن وجيب
 يسـمعه  مـا  علـى  امبنيـ  املهـرِّبني  بشـأن  بـالرأي  البـت  يكون أن وميكن )٧٨(.املهاجرين جانب من اختيارهم يف حامساً عامالً
 ملوقـف  ونظـرا  )٧٩(.واملعـارف  األسـرة  وأفـراد  األصـدقاء  من املؤلفة االجتماعية الشبكات خالل من عنهم املرتقب املهاجر

 املهـرِّب  مسعـة  تتسـم  الرحلـة،  خـالل  ضـعف  مـن  عليـه  سـيكونون  ومـا  املهـرِّبني  مـع  التفاوض يف نسبيا الضعيف املهاجرين
 اجلويـة  الـرحالت  أحيانـاً و ةالربيّـ  الرحالتأيضاً  تشمل اليت الشاملة اخلدمة بصفقات يتعلق فيما وخصوصا أساسية بأمهية
 .املغادرة ساحل إىل
    
    اآلمنة البيوت  -٣-٢-٢
 سـاعات  ملـدة  فيهـا  االنتظـار  عليهم جيب‘ آمنة بيوت’ يف القوارب بواسطة البحر عبور يف الراغبون املهاجرون يكدَّس قد
 الوصـول  بـني  الفتـرة  ختتلـف  أن وميكن. البحرية رحلتهم يف الشروع من يتمكنوا أن قبل شهور حىت أو أسابيع أو أيام أو
 ففـي . بتهريبـهم  يقوم ومن هتريبهم يتم من لنوع تبعاً كبريا اختالفا التهريب مركب منت على واملغادرة الساحلي البلد إىل

 ويســافرون الســاحل، مــن بالفعــل مقربــة علــى املهــاجرون يكــون أن ميكــن ،)يـالكاريبــ البحــر جــزر مثــل( املنــاطق بعــض
 أن ميكــن أخــرى، هتريــب عمليــات ويف. بــذلك للقيــام املهرِّبــون يــوجههم عنــدما الســاحلية االنطــالق نقطــة إىل مســتقلني
 كـثري  ويف( بأنفسـهم  يسـافروا  بأن فيوجهوهنم العبور، بلدان أو املنشأ بلدان يف يزالون ال الذين باملهاجرين املهرِّبون يتصل
 غضـون  يف السـتقباهلم  امسـتعد  سـيكون  املركـب نَّ أل املقبلـة،  األيـام  خـالل  السـاحلي  البلد إىل) اجلو بواسطة األحيان من

. إندونيسـيا  عـرب  أسـتراليا  إىل العـراق  مـن  املهـرَّبني  ماليـا  املقتدرين للمهاجرين بالنسبة احلال هي هذهأنَّ  تبيَّن وقد .أسبوع
 يف االنتظـار  ،مـثالً  أفغانسـتان،  مـن  املتـوجهني  املاليـة  الناحيـة  مـن  قـدرة  األقـل  املهـاجرين  على يتعيَّن قد نفسه، الوقت ويف

 تكـون  أن ميكـن  أخـرى،  مناطق ويف. لرحلتهم مركب على احلصول من املهرِّبون يتمكن أن قبل الوقت لبعض إندونيسيا
 مشــال إىل الكـربى  الصـحراء  جنـوب  أفريقيـا  مـن  املسـافرين  املهـاجرين  علــى يـتعني  مـا  كـثرياً ف. كـثرياً  أطـول  االنتظـار  فتـرة 

                                                                
 Andreas Schloenhardt, Organized Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia Pacific, Australianانظر مثالً:   )٧٧(

Institute of Criminology, Research and Public Policy Series, No. 44, p.39. 
)٧٨(  Veronika Bilger et al., “Human smuggling as a transnational service industry”, International Migration vol.44 n°4 2006. 
)٧٩(  Khalil Koser and C Pinkerton., “The social networks of asylum seekers and the dissemination of information about 

countries of asylum”, Home Office, London, quoted in Ilse Van Liempt, “The social organization of assisted migration”, 

IMES, Institute for Migration and Ethnic Studies, Amsterdam, paper presented at the 8th Metropolis Conference in Vienna, 

September 2003, p.6. 
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 وأن أوروبــا، إىل لرحلتـهم  املـال  مــن يكفـي  مـا  جيمعــوا لكـي  أشـهر  لعــدة السـاحلية  املغـادرة  بلــدان يف ينتظـروا  أن أفريقيـا 
 املــدن ضــواحي يف موجــودة هــذه اإلقامــة أمــاكن تكــون وقــد. للمغــادرة املناســبة للظــروف ترقبــاً آمنــة بيــوت يف ينتظــروا
 بيـوت  عـن  تقـارير  هنـاك  كانـت  فقـد  ؛دائمـاً  احلـال  هـو  لـيس  هذاأنَّ  من الرغم على الساحلية، املغادرة نقطة من بالقرب
  .  بالقوارب االنطالق نقطة من طويلة ساعات بعد على تقع آمنة

 فقـد . الـزمن  مـن  طويلة لفترات اآلمنة البيوت يف البقاء عليهم يتعني عندما خاصة بصفة ضعفاء الفقراء املهاجرون ويكون
 األمـاكن،  بعـض  ويف. الرحلـة  مـن  التاليـة  املرحلـة  يرتب الذي التنظيم مع للتنسيق وسطاء على معتمدين املهاجرون يكون
 حمبوسـني  يكونـوا  أن ميكن أخرى أماكن يف بينما منه، واخلروج اآلمن البيت دخول يف أحراراً املهاجرون يكون أن ميكن
 يقـوم  عامـة  وبصـفة . السـرية  ومحايـة  النظـام  علـى  للحفـاظ  مسـلحون  حراس أحياناً اكنه يكون بل معاملتهم، ساءوُت متاماً

 املهـاجرون  يقـوم  قـد  ولكـن  اآلمـن،  املـرتل  فيـه  يقـع  الـذي  البلـد  مـن  مواطنـون  اآلمنـة  البيـوت  داخـل  النظـام  على باحلفاظ
 املهـاجرين  علـى  يـتعني  عندما االستغاللية العالقة هذه وتتفاقم. لرحلتهم املال لكسب الزمن من لفترة املهمة هبذه أنفسهم
 سـوى  خيـاراً  هلـم  يتـرك  ال قـد  الـذي  األمـر  ،)أحياناً فيها مبالَغ بأسعار( وإقامتهم طعامهم لمقاب للمهرِّبني‘ ديون’ تسديد
 بـأداء  حـىت  أو املخـدرات  بتـهريب  العمـل  هـذا  يتعلـق  وقـد . رحلتـهم  ومواصلة ديوهنم سداد أجل من املهرِّبني لدى العمل
 .  آخرين مهاجرين استقطاب خالل من مثالً وذلك نفسه، املهاجرين هتريب عمل يف أدوار

    
    البحرية الرحلة  - ٣- ٢
     واملغادرة الركوب  -١-٣-٢

 مغلقـة،  نقـل  عربـات  أو سـيارات،  يف املغـادرة  نقطـة  إىل املهـاجرون  يؤخذ أن ميكن مناسب، الوقتأنَّ  املهرِّبون يقرر عندما
 مـن  املهـاجرون  يـتمكن  أنأيضاً  ميكن باملوقع، ورهنا. الكشف لتحاشي الليل خالل عادة وذلك شاحنات، أو حافالت، أو

 املســتخدم، املركــب أو الــدرب أو للمنطقــة تبعــاًو. االنتبــاه جــذب عــدم بغيــة صــغرية جمموعــات يف املغــادرة نقطــة إىل الســري
 يقــوم أن ميكــن النقطــة، هــذه وعنــد. البحــر إىل أنفســهم املهــاجرون حيملــها حاويــة يف الســاحل إىل املركــب إحضــار ميكــن

  .  عمولتهم خصم بعد القوارب، أصحاب إىل األموال بتمرير املهاجرين من األموال مجعوا الذين السماسرة
 جـوازات  مثـل  البنـود  مـن  وغريهـا  والسجائر واألحزمة احملمولة اهلواتف من املهاجرين جتريد املغادرة نقطة عند عادة ويتم
 وكانـت . سـبيلهم  اعتـراض  حالة يف املهرِّبني وبني بينهم الربط يتسىن ال لكي عموما وذلك األخرى، اهلوية ووثائق السفر
 الرحلـة  اسـتكمال  يف اسـتخدامها  مقصـود  البحـر،  يف املهـرَّبني  املهـاجرين  عند احتيالية وثائق على فيها ُعثر حادثات هناك
 القـارب  يف العائليـة  اجملموعـات  توضـع  قـد  املهـرِّبني،  يناسـب  ملـا  تبعـاً و. املقصد بلدان يف املشروعة غري إقامتهم لتسهيل أو
 ميكـن  التعـاون  ذلـك  إنَّ حيث سبيلهم، اعتراض حال يف السلطات مع التعاون عن لتثبيطهم أفرادها بني ُيفصل قد أو ذاته
 .  أسرهم أفراد رحلة على سلبا يؤثر أن
 بعـض  تنقـل  ال فقـد . جلنسـياهتم  وفقـاً  الـزوارق  يف يرسـلوهنم  الـذين  املهـاجرين  اختيار يف العناية املهرِّبون يتوخى ما كثرياًو

 مــثالًف. الركــاب بعــدد جنســيات أخــرى زوارق حتمــل أن ميكــن حــني يف واحــدة، جنســية مــن ركــاب ســوى القــوارب
أيضـاً   وميكـن . نـزوهلم  فور بإعادهتم أكرب الحتمال املقصد بلد مع ثنائية اتفاقات لديها بلدان من الذين املهاجرون يتعرض

 بلـد  يف جلـوء  طـاليب  بصـفة  لقبـوهلم  أكـرب  فرصـة  لـديهم  الذين املهاجرين على البحرية بالرحلة لالضطالع االختيار يقع أن
 أعـاله،  مـذكور  هـو  كمـا  كـذلك،  )٨٠(.للغايـة  مكلفـة  إليهـا  اإلعـادة  تكـون  بعيدة منشأ بلدان من يأتون الذين أو املقصد،

                                                                
)٨٠(  Paula Monzoni, “Migration: Human Rights of Irregular Migrants in Italy”, in International Council on Human Rights 

Policy, Migration: Human Rights Protection of Smuggled Persons, Geneva 25-26 July 2006, p. 15. 
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 مسـات  ذوي مهـاجرين  املقصـد،  بلـد  يف اإلقامـة  مـن  املهـاجرين  لتمكني عملهم طريقة من كجزء املهرِّبون، خيتار أن ميكن
 .احلوامل والنساء بذويهم املصحوبني غري األطفال مثل معينة،
 البيـوت  يف االنتظـار  يف املهـاجرون  يقضـيه  الـذي  الوقـت  قبـل  للوسـطاء  ُتـدفع  مـا  غالبـا  البحـر  لعبـور  التهريب رسومنَّ وأل

 مـن  قلقـون  ألهنم مثالً( السفر عدم املهاجرين بعض اختار وإذا. مغادرهتم موعد على سيطرة للمهاجرين تكون ال اآلمنة،
 مواصــلة علــى ُيرغَمــوا أن افإمَّــ) املركــب حالــة بســبب أو/و البحريــة الظــروف بســبب اخلطــر مفرطــة ســتكون الرحلــةأنَّ 

 .  دفعوه الذي املال يفقدون ولكن عنها بالتخلف هلم ُيسمح أو املعتزمة الرحلة
    
    واملعدات النقل  -٢-٣-٢

 ارتكـاب  يف واألحجـام  األنـواع  مجيـع  مـن  زوارق وُتسـتخدم  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  لتـهريب  أسـاليب  عـدة  توجد
 أخـرى  بلـدان  يف ُتسـتخدم  بينمـا  الركاب، من قليل عدد سوى حتمل ال قوارب اعتراض البلدان بعض يف واملعتاد. اجلرمية
 رحلتـهم  لتمويـل  للمهـاجرين  املتاحة املوارد على املركب اختيار يعتمد وعموما. األشخاص من مئات عدة حتمل مراكب
 يف لتـوافره  وفقـاً  املسـتخدم  املركـب  اختيـار أيضاً  ويتغري. الرحلة وطول املهرِّبون يوفرها اليت املراكب أنواع على وكذلك
  .  معيَّنني ومكان وقت
 سـفينة  أو صـيد  سـفينة  قبيل من الكبري، فاملركب. مركبني استخدام هي البحر، يف املهاجرين لتهريب منطية طريقة وهناك
 إىل نقلــهم يــتم حيــث البحــار، أعــايل يف مســبقا حمــدد موقــع إىل املفتوحــة احمليطــات رحــالت يف املهــاجرين حيمــل شــحن،
 املهــاجرين الصــغري القــارب وطــاقم املهرِّبــون يتــرك النقطــة، هــذه وعنــد. الــرتول موقــع إىل العبــور أجــل مــن صــغري قــارب

 لنقــل صــغرية مراكــب اســتخدام علــى آخــر نظــام وينطــوي )٨١(.املغــادرة نقطــة إىل الثــاين املركــب مــنت علــى ويعــودون
 مـن  بـدال  وميكـن  )٨٢(.احمليطيـة  الرحلـة  ليتـوىل  ينتظـرهم  ،مـثالً  شـحن  سـفينة  أو صـيد  كسفينة أكرب، مركب إىل املهاجرين

 وهنـاك  )٨٣(.عليـه  رحلتهم يواصلون آخر مركب وصول ينتظرون حيث الساحل، قبالة جزيرة على املهاجرين إنزال ذلك
ــة ــل طريق ــهريب شــيوعا أق ــق عــن املهــاجرين لت ــرفني صــيادين اســتقطاب وهــي البحــر طري ــة لكــل حمت ــى حال  حــدة، عل

 تسـري  وتركهـا  أصـغر  مراكـب  إىل نقلهم ذلك بعد يتم حيث البحر عرض إىل املهاجرين لنقل اخلاصة قوارهبم يستخدمون
 يف ُتســتخدم طريقــة مثــة وأخــريا، )٨٤(.املغــادرة ســاحل إىل الصـيادون  يعــود بينمــا ســبيلها، ُيعَتــَرَض أن إىل هــدى غــري علـى 

 للدولـة  العملياتيـة  املوارد استنفاد بنيَّة بالتزامن املنشأ ساحل مراكب عدة تغادر أن وهي النطاق الواسعة التهريب عمليات
 .املتلقية الساحلية

 ُتسـتخدم  وقـد . شـحن  سـفن  حـىت  أو عبَّـارات  أو جتاريـة  قـوارب  مـنت  علـى  املهـاجرون  خيبَّأ أن ميكن احلاالت، بعض ويف
 اسـُتخدمت  وقـد . الصـغرية  املنفوخـة  املطاطيـة  والقـوارب  احملركـات  ذات واليخـوت  الشـراعية  والزوارق السريعة الزوارق

                                                                
 Andreas Schloenhardt, Organized Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia Pacific, Australianانظر مثالً:  )٨١(

Institute of Criminology, Research and Public Policy Series, No. 44, p.51. 
 .UNODC Issue Paper: Transnational Organized Crime in the Fishing industry, 2011, pp.67-68انظر مثالً:   )٨٢(
 Andreas Schloenhardt, Organized Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia Pacific, Australianانظر مثالً:   )٨٣(

Institute of Criminology, Research and Public Policy Series, No. 44, p.51. 
 Transnational Organized Crime in the Fishingورقة مناقشة صادرة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٨٤(

industry, 2011, p.62, referring to Monzini ’Il traffico di migranti per mare verso l’Italia. Sviluppi recenti (2004-2008)’ 43 

Working Papers Centro Studi di Politica Internazionale (2008) 33. 
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 متتلـك  بـل . املطاطيـة  القـوارب  املنـاطق  بعض يف بعيد حد إىل حملها حلت قد كانت وإن الزجاجية، األلياف قواربأيضاً 
 الشـراعية  اليخـوت  واسـتخدام . واحدة ملرة الستخدامها اخلاصة قوارهبا لبناء الالزمة اإلمكانيات التهريب تنظيمات بعض
 أو املهـرَّب  للمهـاجر  بالنسـبة  سـواء  احلالـة  هـذه  يف التـهريب  عمليـة  تكلفـة  الرتفاع نظرا شيوعا، أقل السريعة الزوارق أو

 التـهريب  شـبكة  علـى  التكلفـة  فتكـون  عليهـا  واالستيالء سبيلها اعتراض مت أو القوارب هذه تِلفت وإذا للمهرِّب؛ بالنسبة
 البحــار، أعــايل يف قيادتــه يف مهــارة ذوو مهرِّبــون األحيــان مــن كــثري يف الــزورق مــنت علــى يكــون الســبب، وهلــذا. كــبرية
 مشـروعة  غـري  جتاريـة  أعمـال  مـن  متأتيـة  بأموال شراؤها مت قد يكون أن ميكن اليت تكلفة، األكثر باملراكب لإلحبار وذلك
 يف أنـه  بيـد . جنائيـة  سـجالت  لـديهم  ليسـت  أدىن مستوى من جمرمني بأمساء تسجيلها ومت املخدرات، هتريب مثل ،ىأخر
 أيَّ املهـرِّبني  تكلِّـف  ال ولـذلك  ُسـرقت،  قـد  القـوارب  تكـون  أن ميكـن ) األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  مثـل ( البلدان بعض
 يف للتــهريب فعالــة اســتراتيجية املســروقة القــوارب اســتخدام يكــون مــا كــثرياًو. تلفهــا أو ســبيلها اعتــراض حــال يف شــيء
 الصـعب  مـن  يكـون  املقصد، بلدان يف الساحلية املوانئ من ُسرقت قد اليخوت أو السريعة الزوارق تكون وحيثما البحر؛
 أو املنشـأ  نقطـة  مـن  املهاجرين مجعت قد تكون أن بعد املشروعة البحرية احلركة يف تندمج عندما كشفها السلطات على
 مـا  التـهريب  ألغـراض  اسـتخدامها  إعـادة  يواصلون الذين للمهرِّبني، مملوكة ببساطة املراكب تكون وعموما. العبور نقطة
 .  املركب حالة تدهور أو القانون إنفاذ قوات وجود بسبب عنها التخلي إىل يضطروا مل
 ويـدفعون  التـهريب،  عمليـات  يف السـتخدامها  الصيادين من الزوارق املنظِّمون يشتري أفريقيا، مشال مثل أخرى، مناطق ويف

 رفضـوا  الـذين  الصـيادين  مـن  قـوارب  فيهـا  ُسـرقت  حادثـات أيضـاً   هناك وكانت. القارب قيمة ضعف إىل تصل مبالغ أحياناً
 املـدن،  ويف األسـرة؛  دخـل  مصـدر  باعتبارهـا  األجيـال،  عـرب  تنتقـل  مـا  كثرياً الصيد قوارب ملكيةأنَّ  باملالحظة وجيدر. بيعها
 بصـفة  اإمَّـ  املهـرِّبني  مـع  للعمـل  عرضـة  التـهريب،  عمليـات  يف السـتخدامها  القـوارب  سـرقة  عنـد  أنفسـهم،  الصـيادون  يصبح
    )٨٥(.معيشتها كسب سبيل من األسرة دواجرَّ املهرِّبنينَّ أل نظرا مهاجرين، بصفة أو التهريب ملراكب قباطنة
 للـرحالت  مؤقتـة  مراكـب  اسـتخدام  مـن  حتـّول  حدوث عن السلطات أفادت الشرقي، املتوسط األبيض البحر درب وعلى

 التنظيمـــات توفرهـــا الـــيت التجاريـــة الســـفن أو الشـــراعية القـــوارب مثـــل حجمـــا أكـــرب مراكـــب اســـتخدام إىل القصـــرية
 عـن  إسـبانيا  إىل أفريقيـا  مشـال  مـن  املمتـد  الغـريب  املتوسـط  األبـيض  البحر درب على الكشف مت املقابل، ويف )٨٦(.اإلجرامية
 مبـا  املنفوخـة،  املطاطيـة  والقوارب النفاثة الزالجات مثل للمالحة، صالحية أقل مراكب يستخدمون نظاميني غري مهاجرين
 والسـاحل  املغـرب  بـني  الـرحالت  مثـل  القصـرية،  العبـور  لـرحالت  عموما األساليب هذه وُتستخدم. للخطر حياهتم يعرض
 اليونانيـة  واجلـزر  التركـي  السـاحل  بـني  وكـذلك  والمبيـدوزا،  بانتيلرييا اإليطاليتني واجلزيرتني تونس وبني إلسبانيا، اجلنويب

 ميكـن  ،شـيوعاً  أكثـر  حنـو  وعلـى  )٨٧(.واحـد  كيلـومتر  مـن  أقـل  الشـواطئ  بـني  املسـافات  تكون أن ميكن حيث إجية، حبر يف
 باليـة  املراكـب  تكون وقد. الغرض هلذا املهرِّبون عليها يتحصل متهالكة، قدمية خشبية صيد مراكب على املهاجرين هتريب
 واملغـرب  أفريقيـا  غـرب  مـن  التـهريب  يف اخلصـوص  علـى  املراكـب  هـذه  لوحظت وقد. للمالحة صاحلة وغري بعيد حد إىل
    )٨٨(.األسترالية اخلارجية األقاليم إىل املهاجرين لتهريبأيضاً  مماثلة كبمرا وُتستخدم. إيطاليا إىل ليبيا ومن إسبانيا إىل

                                                                
 ,Marine Olivesi, ‘Fishermen lose boats to migrants’, The World, 18 April 2011انظر مثالً:   )٨٥(

2011October  5, accessed on migrant/-to-boats-lose-fishermen-/tunisian2011/04http://www.theworld.org/. 
)٨٦(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.29. 
)٨٧(  FRONTEX Annual Risk Analysis 2011, Warsaw April 2011, p.30. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3عين باملخدرات واجلرمية، مكتب األمم املتحدة امل  )٨٨(

Smuggling of Migrants, p.70. 
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 حتمـل  أن تسـتطيع  أهنـا  هـي  اخلشـبية  الصـيد  مراكـب  مزية فإنَّأيضاً  رائجة نقل وسيلة هي املنفوخة القواربأنَّ  حني ويف
 بعـض  ويف )٨٩(.شخصـاً  عشـرين  حنـو  سـوى  حتمـل  أن املطاطيـة  القـوارب  تسـتطيع  ال حـني  يف األشـخاص،  من مئات عدة
 اخلـدمات  تلـك  يقـدمون  الـذين  املهرِّبـون  جينيها اليت العالية واألرباح التهريب خدمات على العايل الطلب أّدى العامل أحناء
أنَّ بـ  املنـاطق  بعـض  يف وُيفـاد . األخـرى  الرئيسـية  واملعـدات  القدميـة  القـوارب  على السوق يف الطلب يف زيادة حدوث إىل

 أعـداد  حشـر  مـن  سيجنونه الذي الربح إىل بالنظر الصيد، قارب لشراء السوق سعر ضعف من يقرب ما يدفعون املهرِّبني
    )٩٠(.القارب منت على املهاجرين من كبرية
 وفــرة إىل أدى الســمكية الثــروة اســترتافأنَّ  التــهريب عمليــات يف الصــيد مراكــب الســتخدام اإلضــافية األســباب ومــن
 سـهولة  عـن  وعـدا . بعملياهتم للقيام القتنائها للمهرِّبني متاحة مث من أصبحت اليت الصيد، مراكب من املعروض يف مفرطة
 مـن  النـوع  هـذا  لوجـود  مشـروعاً  سـبباً  هنـاك نَّ أل نظـراً  الشـكوك،  إلثـارة  عرضـة  أقـل  فهـي  الصـيد  مراكب على احلصول
 الـدويل،  أو احمللـي  الصـعيد  علـى  تسجيل إىل الصيد مراكب حتتاج ال األحيان من كثري ففي وأخريا )٩١(.البحر يف املراكب

 احتمـال  مـع  يستخدموها أن ميكن املهرِّبنيأنَّ  يعين وهذا ساتلية، غري أو ساتلية تتبُّع نظم متنها على حتمل أن ُيشترط وال
 اسـتخدامها،  يعـاد  أن ُيعتـزم  وال لإلحبـار  صـاحلة  غـري  املراكـب  تكـون  وعنـدما  )٩٢(.وبينـهم  بينـها  الـربط  يتم بأن جدا قليل
 وعـادة . بـه  واملالحـة  القـارب  لقيـادة  املهاجرين، أحد رمبا بل ماهر، غري شخص تعيني يف املهرِّب على خطر أيُّ يوجد ال
ــا ــهي م ــر ينت ــاجرين نقــل يف املســتخدمة الصــيد مبراكــب األم ــرق إىل امله ــاع يف الغ ــاً اهلــدف يكــون وال البحــر، ق  إطالق

 .واحدة رحلة من أكثر يف استخدامها
 أو املواقـع  لتحديـد  العـاملي  بالنظـام  خاص جهاز مثل مالحية، عناصر املراكب منت على احملمولة املعدات تشمل أن وميكن
 اهلواتـف  طـرح  يـتم  وعمومـا . املركـب  سـبيل  اعتـراض  عنـد  احملـيط  يف عمومـا  ُتلقـى  األجهـزة  هذه من الرغم على بوصلة،
 واملركـب  املعنـيني،  املهـرِّبني  تنظـيم  ومسـتوى  املهـاجرين،  هتريـب  رحلـة  لتكلفة تبعاًو. البحر يف الساتلية واهلواتف احملمولة

 ُتسـتخدم  حيـث  ،مـثالً ف. األخـرى  السـالمة  عناصـر  أو/و النجاة بسترات املهاجرين تزويد يتم ال قد أو يتم قد املستخدم،
 املركـب  مـنت  علـى  أصال موجودة النجاة سترات تكون قد الناس، من وحسب قليل عدد لتهريب مسروقة فاخرة قوارب
 علـى  جنـاة  سـترات  هنـاك  تكـون  ال قـد  املسـتوى،  املتدنيـة  املكتظة القوارب حاالت يف ذلك، من العكس وعلى. املسروق

ــاًو. القــارب مــنت ــوفَّرة الســالمة معــدات مســتوى يعتمــد أحيان ــيَّن درب يف امل ــد علــى مع  االقتصــادية واملقــدرة املنشــأ بل
 قائمـة  ماليـة  نظـم  الرحلـة  خـالل  لـديهم  تكـون  الـذين  الصـوماليون  املهاجرون مثالًف. هبا يقومون اليت والرحلة للمهاجرين

 يف البحـر،  عبـور  خالل جناة سترات األحيان من كثري يفأيضاً  هلم توفَّر املهرِّبني جانب من االستغالل من أنفسهم حلماية
 جنسـيتهم  مـن  أشخاصـاً  يهرِّبـون  عنـدما  املهـرِّبني أنَّ  إىل تشـري  أدلـة أيضـاً   وهنـاك . مثالً أفريقيا غرب ملواطين توفر ال حني

. األخــرى اجلنســيات ألصــحاب بالنســبة احلــال عليــه تكــون ممــا النــاس هــؤالء ســالمة علــى حرصــاً أكثــر يكونــون نفســها
 .  هتذيبهم عدم أو حدة على املعنيني املهرِّبني من كل هتذيب مدى على املهاجرين سالمة مراعاة مدى يتوقف وعموما

    

                                                                
 .Issue Paper: Transnational Organized Crime in the Fishing industry, 2011, p.62مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٨٩(
)٩٠(  STATT Consulting, Synapse May 2011, Issue 4, The Next phase of migration to Europe from Tunisia and Libya, p.22. 
مناقشة جرت يف اجتماع فريق خرباء مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن هتريب املهاجرين عن طريق البحر،   )٩١(

 يينا، النمسا.، ف٢٠١١أيلول/سبتمرب  ١٥-١٣

 Transnational Organized Crime in the Fishingورقة مناقشة صادرة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )٩٢(

industry, 2011, p.72. 
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    القارب قيادة  -٣-٣-٢
 بعــض فيعتقــد. املراكــب قيــادة يتولــون الــذين هــم املهرِّبــون أم املهــاجرون كــان إذا مــا حــول متباينــة وأفهــام آراء توجــد

 شـخص  علـى  يستحيل أنه إىل نظراً مهرِّبني، تقريباً دائماً يكونون القوارب منت على يكونون الذين القباطنةأنَّ  املمارسني
 الشــخص امــتالكأنَّ  إىل آخــرون ويشــري. البحــر عــرض يف بدقــة حمــددة وجهــة حنــو بــه ويبحــر مركبــاً يقــود أن حبَّــار غــري

 القـوارب أنَّ  ُيعتـرب  املنـاطق  بعـض  يف أنـه  والواقـع . أيضـاً  مهـاجراً  لـيس  أنـه  بالضـرورة  يعـين  ال البحريـة  املالحة يف ملهارات
 مراكـب  يقـودون  مـن  بشـأن  التعمـيم  ميكـن  ال ولذلك. منهم طاقمها يتكوَّن أو/و أنفسهم املهاجرون تقريباً دائماً يقودها
 حـاالت  يف بينمـا  منـهم،  طواقمهـا  وتتـألف  القـوارب  املهرِّبـون  يقـود  األحيـان  بعـض  يف أنـه  إىل اإلشـارة  باستثناء التهريب
 املهـم  ومـن . بالتـهريب  املتعلقـة  اجلـرائم  ارتكـاب  بتـهم  مالحقتهم تتم ذلك ومع املراكب املهاجرون يقود أن ميكن أخرى
 مـع  احلالـة  تكـون  أن فـيمكن  املركـب  مـنت  علـى  مهـرِّب  هنـاك  يكون ال عندما حىت أنه على الصدد هذا يف التشديدأيضاً 
  .  الرحلة يسَّروا الذين هم املهرِّبني لكون نظرا البحر، طريق عن مهاجرين هتريب حالة ذلك
 والقـوارب  الصـغرية  املراكـب  ُتسـتخدم  حـني  بالقيـادة  املهـاجرين  أحد يكلَّف ما كثرياً أنه إىل األحباث بعض توصلت وقد

ــة ــاًو. املطاطي ــار أحيان ــه مث املهــاجرين بــني مــن القبطــان املهرِّبــون خيت ــة بشــأن تعليمــات يعطون ــادة كيفي  وقــد. القــارب قي
 بعـض  ويف. طويـل  غـري  بوقـت  الفعليـة  الرحلـة  موعـد  قبـل  وجيـري  سـاعات،  بضـع  سوى التعليمات هذه إعطاء يستمر ال

 قيـادة  يف مهـارات  أيَّ املهـاجر  ميتلـك  ال قـد  أخـرى  حـاالت  يف بينمـا  مهاراته، أساس على شخص اختيار يتم قد األحيان
 دافعـاً  الـدور  هبـذا  القيـام  إىل دافعـه  يكـون  وقـد . خمفض بسعر أو جماناً السفر من التمكُّن جملرد ذلك يدَّعي ولكن القوارب

جلـب  لـه  حيـق  قـد  أو املهمـة،  هـذه  تـويل  مقابـل  إضـافية  أمـواالً  ُيمـنح  أو هتريبـه  رسوم عن التنازل يتم أنه حيث من ا،مالي 
 .  بدوره القيام على ملساعدته رسوم، دفع دون الرحلة إىل شخصني أو آخر شخص

 أن ميكـن  بـل  مهاراتـه؛  بسـبب  خصيصـاً  املهـرِّب  وظَّفـه  حبـارا  أو خـربة  ذا مسك صياد‘ القبطان’ يكون األحيان بعض ويف
 بسـبب  األمسـاك  صـيادي  املهرِّبون فيها يوظِّف اليت املناطق ويف. بالرحلة االضطالع قبل قدراته اختربوا قد املهرِّبون يكون

 مــن جمموعــة نقــل نظــري أحيانــاً الصــياد املهــرِّب ميــنح معيَّنــة، أرضــية وكتــل مبيــاه ومعرفتــهم البحريــة املالحــة يف مهــاراهتم
 بقبـول  إغـراؤهم  يـتم  مـن  يكـون  وقـد . ذلـك  خبـالف  الصـياد  عليـه  حيصـل  أن ميكن كان مما أكرب املال من مبلغا املهاجرين

 مـن  ولكـن  بـه،  القيـام  منـهم  ُيطلـب  ما شرعية وعدم يتكبدوهنا اليت باملخاطرة علم غري على أو علم على العرض هذا مثل
 .  يوظفوهنم من إىل القضائية املالحقة خطر ينقلون املهرِّبنيأنَّ  الواضح

 حــال يف القضــائية املالحقــة لتحاشــي املراكــب لقيــادة القصَّــر فيهــا اســُتخدم حــاالت هنــاك كانــت املنــاطق مــن كــثري ويف
 القـارب  يقـود  األحيـان  مـن  كـثري  ويف. املنشـود  النحـو  هـذا  علـى  دائماً تكون ال النتيجةأنَّ  رغم املراكب، سبيل اعتراض
 .  وجهته من املركب يقترب عندما أو اإلنقاذ خدمات رصد عندإالَّ  القيادة دفة على طفل يوضع وال بالغ شخص

    
    البحر يف الظروف  -٤-٣-٢
 رحـالت  وهنـاك . يومـا  ٣٠و سـاعتني  بـني  مـدة  أيَّ القـارب  رحلـة  تسـتغرق  أن ميكن الوجهة، ومكان املغادرة ملكان تبعاً

 مبـا  مـزودا  واملركـب  قصـرية  واملسـافات  هادئـا  البحـر  يكـون  حيـث  مـثالً  وذلك للركاب، نسبيا ومرحية آمنة حبري هتريب
 جنـاة  يسـترات  تـوفر  احملـدودة،  البحريـة  التـهريب  رحـالت  بعض ويف. مرحية الرحلة جلعل واملاء الغذاء إمدادات من يكفي
 جـرائمهم،  الرتكـاب  الفـاخرة  اليخـوت  املهرِّبـون  يسـتخدم  وحيثمـا . الرحلـة  ملـدة  فيها يرتاحون كافية مساحة هلم وتتاح
ــا الركــاب يكــون ــاحني عموم ــى البحــر يف الظــروف تكــون وحيثمــا. مرت ــة، املركــب مــنت وعل  يقضــي أن ميكــن معقول
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 بعــض يف كشــفوا احملققــنيأنَّ  والواقــع. الســاحلي املقصــد بلــد إىل الســاحلية املنشــأ بلــدان مــن ســعيدة رحلــة املهــاجرون
  .  ترفيهية رحلة أيَّ يوثقون كما الساكنة والكامريات الفيديو بكامريات رحلتهم رواصوَّ املهاجرينأنَّ  على أدلة احلاالت

 الصـعبة،  الظـروف  عـن  النـاجني  مـن  العديـد  ويتحـدث . مروعـة  الرحلـة  تكـون  أن ميكـن  املهـاجرين  لغالبية بالنسبة أنه غري
 يسـقط  أن لدرجـة  عاتيـة  واألمواج شديدا االزدحام يكون أن وميكن. واملاء الغذاء وندرة القاهرة، الوقود ورائحة والربد،
 ويف. والقـيء  والبـول  الـرباز  بواسـطة  األمراض انتشار إىل املركب منت على النظافة انعدام يؤدي أن وميكن. املاء يف الناس
 املهـرِّبني  قيـام  عـن  تقـارير  هنـاك  كانـت  الركـاب،  علـى  للسـيطرة  عنيفـة  وسـائل  الـرحالت  مجيـع  يف ُتسـتخدم  ال أنـه  حني

ــ املوجــودين ــد. الركــاب جتــاه العنــف مبمارســة املركــب مــنت ىعل ــغ وق ــداء عــن أُبل  بعــض يف واجلنســي اجلســدي االعت
 النـاجون  يصـاب  وقـد  )٩٣(.البحـر  يف األطفـال،  بينـهم  ومن الناس، إللقاء حاالت مع قتل، أعمال عن وكذلك الرحالت،

 لظـروف  ويتعرضـون  رحلتـهم،  أثنـاء  الوفـاة  علـى  بعضـهم  ويوشـك  جتربتـهم؛  بسـبب  بالصـدمة  البحـر  عبـور  رحـالت  من
 .البشرية احلياة قيمة من أعلى قيمة الربح يعطون املهرِّبنيأنَّ  على تدل ومعاملة

    
    السبيل اعتراض أو الوصول  -٥-٣-٢

 اليابســة إىل الوصــول إىل الطــريقتني إحــدى وهتــدف. املقصــد ســاحل مــن االقتــراب عنــد ُتســتخدمان عمــل طريقتــا هنــاك
 أكثـر  الكشـف  يكـون  حـني  لـيال  السـفر  أو/و السـريعة  القـوارب  باسـتخدام  وذلـك  السـلطات،  قبـل  من الكشف بتحاشي
 جزيـرة  إىل القمـر  جـزر  ومـن  واليونان، إيطاليا صوب تركيا من الرحالت يف عادة املستخدمة الطريقة هي وهذه. صعوبة
 يـتم  أن إىل الثانيـة  الطريقـة  وهتـدف . املتحـدة  الواليـات  إىل البـهاما  جـزر  ومن اليمن، إىل وجيبويت الصومال ومن مايوت،
 الطريقـة  وهـذه . املقصـودة  السـاحلية  للبلـدان  اإلقليميـة  املياه داخل السلطات قبل من اإلنقاذ أو السبيل واعتراض الكشف

  .  أستراليا إىل آسيا شرق وجنوب جنوب ومن أوروبا، إىل فريقياأ مشال من الرحالت يف القاعدة هي
    

    الكشف حتاشي
 األزرق القنَّـب  قمـاش  ويوضـع  النـهار،  خـالل  البحريـة  الرحلـة  تتوقف أن ميكن الكشف، حتاشي هو اهلدف يكون حيثما
 السـواحل  حنـو  الرحلـة  تسـتمر  الليـل  ويف. الواسعة احمليط زرقة يف كشفه من اجلوية املراقبة تتمكن ال لكي املركب لتغطية
 زوارق اسـتخدام  ميكـن  القصـرية،  الـرحالت  خيـص  فيمـا  ذلـك،  مـن  وبـدال . املراقبـة  مـن  القليـل  سـوى  فيهـا  يوجـد  ال اليت

 السـاحلية،  املـوانئ  يف البحريـة  املالحـة  حركـة  يف ببسـاطة  املهرِّبـون  ويندمج املقصود، الساحل إىل للوصول صغرية سريعة
 السـاحلية  املـدن  مـن  ُسـرقت  قد الزوارق فيها تكون اليت احلاالت ويف. املنشأ ساحل إىل ويعودون فيها املهاجرين فُيرتلون

 خـالل  مـن  الكشـف،  حتاشـي  مـن  املراكـب  هـذه  تـتمكن  وقـد . عندئـذ  كشفها الصعب من يكون قد املقصودة، اجلهة يف
 .  رصدها يتم مراقبةأيِّ  لتجنب هبا املناورة هبا تتم أن ميكن اليت والسهولة سرعتها

 الشـاطئ،  مـن  األمتـار  مئات أو األمتار عشرات بعد على املركب من بالرتول للمهاجرين تعليمات ُتعطى املناطق، بعض ويف
 كـثريين أنَّ  والواقـع  السـباحة،  علـى  قادرين غري املهاجرين بعض ويكون. ُيكتشف أن دون املغادرة من املركب يتمكن لكي
 .  الوفاة إىل تفضي أن ميكن هذه العمل طريقةأنَّ  يعين وهذا قبل، من قط حميطا رأوا قد يكونون ال منهم

                                                                
)٩٣(  Médecins sans Frontières (MSF), No Choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum seekers and migrants crossing the 

Gulf of Aden, June 2008; Mixed Migration Task Force Somalia (co-chaired by UNHCR – IOM), “Mixed migration through 

Somalia and across the Gulf of Aden”, report, April 2008, p. 4. 
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 تعليمــات األحيــان، مــن كــثري يف املهــاجرين، أعطــوا قــد املهرِّبــون يكــون ســبيلها، واعتــراض املراكــب كشــف حــال ويف
 دورة يف جمــددا يــدخلون حيــث األصــلية بلــداهنم إىل إرجــاعهم ببســاطة املهــاجرون وينتظــر. للســلطات شــيئا يقولــوا أالَّبــ

 يقـول  أالَّ مقابـل  جمانيـة  جديـدة  مبحاولـة  الوعـد  يـتم  التـهريب،  عمليـات  بعـض  ويف. أخـرى  حماولة يف ويشرعون التهريب
  .  للسلطات شيئا املهاجرون

    
    الكشف إىل السعي
 مــن ذلــك وغــري املواقــع حتديــد نظــم وأجهــزة احملمولــة اهلواتــف البحــر يف ُتلقــى املركــب، ســبيل الســلطات اعتــراض لــدى

 املهرِّبـون  يتصـل  قـد  بـذلك،  القيـام  وقبـل . البحريـة  الرحلة يف املالحة أجل من املركب منت على حبملها املسموح املعدات
 وخيــربون حممــول، ســاتلي هــاتف بواســطة الســواحل خبفــر اليابســة علــى أو املركــب مــنت علــى املوجــودين مــن غريهــم أو

 األحيـان  مـن  كـثري  يف عنـها  ُيبلـغ  اليت العمل طرائق ومن )٩٤(.القوارب منت على املوجودين األشخاص تنقذ بأن السلطات
 بــإغراق وذلــك اإلنقـاذ،  بعمليــة القيــام علـى  الســلطات املهــاجرون أو املهرِّبـون  ُيجــرب أن الســبيل اعتـراض  عنــد وُتسـتخدم 
 األشـخاص  عـن  املسؤولية تويل إىل السلطات تضطر لكي الصغرية املطاطية القوارب ُتخرق قد مثالًف. خرقها أو القوارب
 مـنت  علـى  املوجـودين  األشخاص مبساعدة السلطات قيام لضمان اخلشبية املراكب يف النار ُتشَعل وقد. املاء يف املوجودين
 ويف. ذلـك  لـوال  أعقاهبـا  علـى  سـتردُّ  سـبيلها  اعتـراض  يـتم  الـيت  املراكـب أنَّ  تصـوُّر  أحيانـاً  لـذلك  الـدافع  ويكون املركب،
 قليلـة  حـاالت  هنـاك  كانـت  الكشـف،  حتاشـي  إىل سـاعني  املراكب منت على الذين الركاب يكون حيثما أخرى، حاالت
 بارتكـاب  هـددوا  أو البحر، يف الصغار األطفال أو الرضع األطفال برمي املركب منت على موجودون أشخاص فيها هدَّد

 .  فعال ارتكبوه أو املركب، السلطات اعتلت إذا الذايت اإليذاء
 يقـوم  مـثالً ف. اسـتغالهلا  علـى  ويعملـون  باحلمايـة،  يتعلـق  فيمـا  الدولـة  التزامـات  علـى  جيـد  اطالع على عادة املهرِّبون ويكون
 اجلنسـية  بشـأن  إرشـادات  ويعطـوهنم  سـبيلهم،  اعتراض عند اللجوء طلب بشأن املهاجرين بإرشاد األحيان بعض يف املهرِّبون

 لــدى اللجــوء طلــب بعــدم املهــاجرون يوجَّــه لــذلك، وكبــديل. اللجــوء طلــب عنــد إليهــا ينتمــون أهنــم ايــدَّعو أن ينبغــي الــيت
 بتسـهيل  أو بأنفسـهم  مسـتقلني ( رحلتـهم  مبواصلة الساحلية الدولة إىل وصوهلم بعد يقوموا أن ينوون ألهنم سبيلهم، اعتراض

 .  أخرى بطريقة البلد ذلك يف البقاء سيحاولون أو اللجوء سيطلبون حيث آخر مفضَّل مقصد بلد إىل) املهرِّبني من
    
    البحر يف الوفيات  -٦-٣-٢

 جـزءا  يتحملـون  الرمحة عدمييال البشر مهريبأنَّ  فيه شك ال مما" هأن اإلنسان حلقوق السامية املتحدة األمم مفوضة أكدت
 الكــارييب والبحــر عــدن وخلــيج املتوســط األبــيض البحــر يف ســنويا حتــدث الــيت الوفيــات آالف عــن املســؤولية مــن كــبريا
    )٩٥(."أخرى وأماكن اهلندي واحمليط
 غـري  أوروبـا  إىل أفريقيـا  مـن  البحـر  عبـور  حيـاولون  الـذين  املهـاجرين  بـني  حتـدث  الـيت  للوفيات اإلمجايل العددأنَّ  حني ويف

 هـذا  للـهجرة  الدوليـة  الكاثوليكيـة  اللجنـة  وتقـدِّر  )٩٦(.سـنويا  حـتفهم  يلقـون  شـخص  ١ ٠٠٠ حنوأنَّ  يقدَّر فإنه معروف،
                                                                

)٩٤(  Council of Europe: Parliamentary Assembly, Europe’s ‘boat people’ mixed migration flows by sea into southern Europe, 

11 July 2008, Doc. 11688 available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html. 
)٩٥(  Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, Migrants at sea are not toxic cargo, 9/5/2009, 

pillay-navi-cargo-toxic-not-are-sea-/migrants09/04/09analysis/-and-cbsnnews.com/views-http://www.abs. 
 .ICMPD and Fortress Europe and Unitedانظر مثالً:   )٩٦(
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ــ وتفيــد أعلــى، تقــديرا الــرقم  مــايو/أيــار ويف )٩٧(.٢٠١١ عــام مــن األوىل األشــهر يف حــتفهم لقــوا شــخص ٢ ٠٠٠أنَّ ب
 آســيا ويف )٩٨(.املتوســط األبــيض البحــر يف قــارب مــنت علــى واجلــوع التجفــاف بســبب شخصــاً ٦١ تــويف ،مــثالً ٢٠١١
 حيـاولون  الـذين  أعـداد  مـن  أقـل  أسـتراليا  إىل الوصـول  حياولون من أعدادأنَّ  من الرغم على الوفيات من كبري عدد حيدث

 سـاحل  قبالـة  غـرق  عنـدما  واحـدة  حادثـة  يف حـتفهم  شخصـاً  ٣٥٠ مـن  أكثـر  لقي ٢٠٠١ عام ففي. أوروبا إىل الوصول
 شخصـاً  ٥٠ لقـي  ٢٠١٠ ديسـمرب /األول كـانون  ويف )٩٩(.أسـتراليا  إىل متجـه  لإلحبـار  صاحل غري مركب بإندونيسيا جاوة
 صـاحل  يف لـيس  عامـة،  وبصـفة . األسترايل إلقليمل الكريسماس التابعة جزيرة يف الصخور على مركب حتطم عندما حتفهم
 الشــفوية األقــوال علــى كــبريا اعتمــادا تعتمــد أعمــاهلمنَّ أل نظــراً الركــاب، معاملــة يســيئوا أن البحــر طريــق عــن املهــرِّبني
 مـن  اسـتثناءات  هـم  عـدن  خلـيج  عـرب  الرحلـة  يسهِّلون الذين املهرِّبنيأنَّ  غري. بالرضى يشعرون الذين الزبائن من الصادرة

 هـذه  يف الوفيـات  معـدل أنَّ  يقـدَّر  أنـه  لدرجـة  قاسـية  عـدن  خلـيج  عـرب  السفر ظروف فإنَّ أعاله ذُكر فكما. القاعدة هذه
 املـربح  والضـرب  الغـرق  عن فضالً واملاء، الغذاء نقص هي احلالة هذه يف الوفاة أسبابأنَّ ب ويفاد. املائة يف ٥ يبلغ الرحلة

 ميكـن  وال )١٠٠(.الـدرب  هـذا  علـى  انتحـار  حـاالت  عـن  أُبلـغ  وقـد . البحر يف بأناس ألقوا الذين املهرِّبني، قبل من القتل أو
 .أبدا عليها ُيعثر ال اجلثث بعضنَّ أل نظرا الوفاة، أسباب من التثبت دائماً
 علـى  وُيعتـرب  )١٠١(.تزايـد  يف العـدد  هـذا أنَّ  ُيعتقـد  معـروف،  غـري  البحر يف املهرَّبني للمهاجرين اإلمجايل العددأنَّ  حني ويف
نَّ أل املهـاجرين،  هتريـب  سوق من التكلفة منخفض قطاع توسع عن ناتج أنه لذلك الرئيسية األسباب منأنَّ  واسع نطاق

. املقصـد  بلـدان  يف احلدوديـة  الرقابيـة  التـدابري  تعزيـز  وبسـبب  أوطـاهنم،  مغـادرة  علـى  حـافزا  النـاس  تعطي الطاردة العوامل
 هـؤالء  ويعـرِّض  املسـاعدة،  علـى  للحصـول  املهرِّبني إىل الناس من املزيد يلجأ حمدودية، أكثر اهلجرة قنوات تصبح وعندما

 إىل يضــاف )١٠٢(.احلدوديـة  الضـوابط  علــى لاللتفـاف  اخلطـورة  املتزايــدة جهـودهم  يف للخطـر  وســالمتهم املهـاجرين  حيـاة 
 البحـر  يف للخطـر  معرضـني  مهـاجرين  إنقـاذ  عن ختلَّفت سواء حد على وخاصة حكومية مراكب عن إفادات وجود ذلك
 .إنقاذهم على قدرهتا من الرغم على

                                                                
)٩٧(  ICMC, ‘Mayday! Strengthening responses of assistance and protection to boat people and other migrants arriving in 

Southern Europe’, September 2011, p.4 رقام الصادرة من اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة يالحظ أيضاً األ عن. وهذا التقرير الصادر
مهاجراً لقوا حتفهم يف البحر األبيض املتوسط يف األشهر السبعة األوىل من عام  ١ ٩٣١واليت تشري إىل أن  Fortress Europeموقع 
 ).٤٣. (انظر الصفحة ٢٠١١

 ,Jack Shenker, ‘Aircraft carrier left us to die, say migrants’, The Guardian, 8 May 2011 انظر مثالً:  )٩٨(

http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants, accessed 21 October 2011. 
 Hundreds drown off Java’, http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1614352.stm 22 October 2001, accessed 25انظر مثالً:   )٩٩(

October 2011. 
)١٠٠(Médecins sans Frontières (MSF), No Choice: Somali and Ethiopian refugees, asylum seekers and migrants crossing the 

Gulf of Aden, June 2008; Mixed Migration Task Force Somalia (co-chaired by UNHCR – IOM), “Mixed migration through 

Somalia and across the Gulf of Aden”, report, April 2008, p. 4. 
 A Global Review and Annotated Bibliography of Recentانظر مثالً: مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٠١(

Publications, January 2011, p.27 and Council of Europe: Parliamentary Assembly, Europe’s ‘boat-people’ mixed migration flows 

by sea into southern Europe’, 11 July 2008, Doc. 11688, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html. 
 ,”Nicholas An Hear, “I went as far as my money could take me: conflict, forced migration and classانظر مثالً:   )١٠٢(

Working Paper n°6, COMPAS, University of Oxford 2004و ،Council of Europe: Parliamentary Assembly, Europe’s “boat 

people” mixed migration flows by sea into Southern Europe, 11 July 2008, Doc. 11688, available at 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html, accessed on 7 September 2011. 
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 فقــد. البحــر يف املهــرَّبني املهــاجرين وفــاة عــن مباشــرة مســؤولية املســؤولة هــي املهــرِّبني عمــل طريقــة نَّإفــ ،القــول وخالصــة
 إرسـال  للركـاب  هبـا  ميكن وسيلة وجود دون من املراكب فتغرق للمالحة، صاحلة غري وحمركات قوارب املهرِّبون يستخدم
 وبـدال . جنـاة  بسـترات  مـزودين  ركاهبـا  يكـون  ال وقـد  االكتظـاظ،  مفرطة القوارب تكون ما كثرياًو. املساعدة لطلب إشارة
 حتطمـت  وقـد  سـيئة؛  جويـة  ظـروف  يف حبرية رحالت يف املهاجرين املهرِّبون ُيرسل عندما احلوادث تقع أن ميكن ذلك، من

 توجـد  أالَّ وهـو  البحـر  يف األرواح فقـدان  يف يسهم آخر عامل ومثة. اهلائجة املياه يف بالركاب وألقت الصخور على قوارب
 مـا  نـادراً  للحيـاة  منقـذة  معـدات  قطعة هي املنارات فهذه الطوارئ؛ حاالت يف املوقع لبيان السلكية منارة املركب منت على

 األرواح تعـرِّض  أن ميكـن  التصـرف  على السلطات إلجبار املستخدمة األساليب أنَّ كما. التهريب مراكب منت على ُتحمل
 احملـاوالت  هـذه  بعض ميضي أن وميكن. باإلنقاذ القيام على السلطات إلجبار القوارب ختريب يتم حني مثالً وذلك للخطر،
 مركـب  يف النـار  إلضـرام  حماولـة  متضـي  عنـدما  أو منفـوخ،  مركـب  خـرق  لـدى  النـاس  يغـرق  عنـدما  ،مـثالً  املـرام،  غـري  على

 تسـبب  أن ٢٠٠٩ عـام  يف أسـتراليا  يف فعـال  حـدث  وقـد . حيـاهتم  النـاس  يكلِّـف  انفجـار  إىل فتـؤدي  املـراد  غـري  على خشيب
    )١٠٣(.شخصاً  ٤٠ وإصابة أشخاص ٥ وفاة يف فيه النار إلشعال حماولة بسبب مركب منت على وقع انفجار
 أن هلـم  يسـبق  مل ورمبـا  السـباحة،  يسـتطيعون  ال البحـر  يف هتريبـهم  يـتم  الـذين  املهاجرين من العديدأنَّ  مالحظة املهم ومن

 ويف. البحـر  يف مهـاجرين  بغـرق  تتعلـق  العـامل  منـاطق  مجيـع  مـن  أمثلـة  وهنـاك . رحلتهم يف الشروع قبل قط حميطا شاهدوا
 ليغـرق إالَّ  ءيلشـ  ال أشـهر،  عدة مدى على العبور بلدان من عدد عرب شاقة هتريب رحلة من مهاجر جنا احلاالت، إحدى

 .  املقصد بلد ساحل من أمتار بضعة ُبعد على ضحلة مياه يف
    
     واألرباح والدفعيات الرسوم  -٤-٢
     الرسوم  -١-٤-٢

 والضــمانات املســتخدم، املرِكــب لنــوع تبعــاً كــبريا اختالفــا التكــاليف ختتلــف التــهريب، أنــواع مجيــع يف احلــال هــو كمــا
 سـتتم  الرحلـة  كانـت  إذا وما الرحلة، سالمة ومدى التهريب، خدمات جمموعة من كجزء املشمولة اخلدمات من وغريها
 تشـمل  املقصـد،  منطقـة  خـارج  اخلـدمات  من كاملة جمموعة مثن الشخص يدفع وحيثما )١٠٤(.مراحل على أم واحدة دفعة
 أو احتياليـة  وثـائق  توفَّر حيثما وخباصة - كبرية التكاليف تكون أن ميكن البحري، السفر عن فضالً والربي اجلوي السفر
 علـى  حـىت  كـبريا،  تفاوتـا  التـهريب  عمليـة  قطاعـات  مـن  حـدة  علـى  قطـاع  كـل  مقابـل  املدفوعة الرسوم وتتفاوت. مزورة
  .مثنه دفع املهاجر يستطيع ما إىل عموما وتنتهي ذاته، الدرب
 بالـدفع  املهرِّبـون  بطالِـ ُي وحيثمـا  )١٠٥(.للمهـاجر  السـنوي  الـدخل  مـن  مـرات  عـدة  أكـرب  التهريب رسوم تكون أن وميكن
ــة مــن حيــدَّ أن ميكــن الــذي األمــر واســع، نطــاق علــى األســرة مــوارد اســتهالك إىل املهــاجرون حيتــاج قــد مقــدما،  العافي

 العـودة  وعـدم  وجهتـهم  إىل الوصـول  علـى  املهاجرين إصرار من يزيد بدوره وهذا احمللية، وللمجتمعات لألسر االقتصادية
 سـداد  مـن  يتمكنـوا  لكـي  األخـرى  موجـوداهتم  أو ممتلكـاهتم  بيـع  إىل املهـاجرون  يضـطر  أن الشـائع  ومـن  )١٠٦(.ديارهم إىل

                                                                
-Larine Stratham, ‘Salute’ before fatal boat explosion, http://www.theage.com.au/national/salute-beforeانظر مثالً:   )١٠٣(

fatal-boat-explosion-20100128-n1pm.html, 29 January 2010, accessed on 21 September 2011. 
 ,Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٠٤(

January 2011, p.104. 
 ,Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٠٥(

Smuggling of Migrants, p.56. 
)١٠٦(  STATT Consulting, Synapse May 2011, Issue 4, The next phase of migration to Europe from Tunisia and Libya, p.3. 
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 توقعـا  كـبرية  مبـالغ  اقتـراض  إىل يضـطرون  فقـد  بالضـرورة  فقـراء  يكونـون  ال املهاجرينأنَّ  حني ويف )١٠٧(.التهريب رسوم
 ويسـتثمرون  القـدر  بـنفس  فقـراء  هـم  الذين العائلة أفراد من أو أصدقاء املقرضون يكون وقد املستقبل؛ يف الدخل لكسب

 الـذين  األقـارب  أو األصـدقاء  املـال  يقـدِّم  أن ميكـن  ذلـك،  مـن  وبدال )١٠٨(.املالية التحويالت تلقِّي أمل على مواردهم كل
 جتريـد  إىل ذلـك  ويـؤدي  املـنظَّمني،  اجملـرمني  أيـدي  إىل األسر من املال حتويل هي والنتيجة. املقصد بلد يف بالفعل استقروا

 املقترضـة  األمـوال  كـل  متثِّـل  أكـرب،  بقـدر  فـردي  صـعيد  وعلى. اجلرمية وتأجيج االقتصادية، إمكانياهتا من احمللية اجملتمعات
 طبيعــة يف أملــهم وخيبــة بــذلك القيــام يف املهــاجرين اســتماتة تــؤدي أن وميكــن. ســدادها املهــاجرين علــى ســيتعيَّن أمــواالً
 غــري بأنشــطة القيــام إلغــراء املهــاجرين تعــريض إىل خالهلــا هلــم املتاحــة العمــل فــرص خيــارات وحمدوديــة وطوهلــا الرحلــة
 القيـام  علـى أيضـاً   املهاجرين املديونية حالة ُتجرب وقد. ديوهنم سداد أجل من) املهرِّبون عليهم يعرضها ما كثرياً( مشروعة
 إىل الرجـوع  يعـود  ال فقـد  األمـام؛  إىل قـدما  املضـي  هـو  الوحيـد  خيـارهم أنَّ بـ  يشـعرون  ألهنـم  البحـر،  يف خطرة برحالت
  .متاحاً خياراً الوراء
 املنـاطق  بعـض  يف فإهنـا  األحيـان  مـن  كـثري  يف موحَّـدة  تكـون  تـهريب ال رسـوم أنَّ  حني يف أنه مالحظة لالهتمام املثري ومن

 للرحلـة  غريهـم  مـن  بكـثري  أكثـر  اجلنسـيات  بعـض  أصـحاب  مـن  رسـوم  تقاضـي  فيـتم  املعـين،  املهـاجر  جلنسـية  تبعـاً  ختتلـف 
 متامـاً  مفهومـة  ليسـت  ذلـك  وأسـباب  الرجال؛ من نظرائهن من أكثر يدفعن النساء بعضأنَّ ب أفيد كما )١٠٩(.ذاهتا البحرية

أيضـاً   هنـاك  تكـون  وقـد  )١١٠(.نسـبيا  ضـعيف  تفاوضـي  موقـف  يف يضـعهن  اخلـاص  ضـعفهن أنَّ ب البعض يتكهن ولكن بعد
 .إضايف مبلغ دفع يستطيعون ملن جناة سترة توفري مثالً فيمكن نفسها؛ البحرية بالرحلة تتعلق التكلفة على آثار
  
  الدفعيات  -٢-٤-٢

 يتلقـى  فقـد . التـهريب  لعمليـات  مـاليني  وسـطاء  بـدور  املقصـد  بلـدان  أو العبـور  بلـدان  يف وكـالء  فيهـا  يقوم حاالت هناك
 يقـوم  ذلـك  وبعـد . خدماتـه  تقـدمي  مقابـل  مئويـة  نسـبة  ويفـرض  األمـوال،  لتحويـل  دويل وكيـل  خالل من األموال الوكيل
 املهـاجرين  إىل األمـوال  ونقـل  املنشـأ  بلـد  إىل بنفسـه  السـفر  طريـق  عـن  املهـرِّبني  إىل األموال هذه حتويل بإعادة آخر وكيل
  .  هتريبهم رسوم ليدفعوا
 خمتلفـة،  نقـاط  يف إليهم ُترسل األموال جبعل رحلتهم خالل هلا يتعرضون اليت املخاطر من أنفسهم املهاجرين بعض وحيمي

 يعمـل  حيـث  ،‘)احلوالـة ‘ باسـم  البلـدان  مـن  العديـد  يف املعروفـة ( الرمسيـة  غـري  املصـرفية  الـنظم  علـى  االعتماد خالل من أو
 مسـار  علـى  معيَّنـة  نقطـة  إىل بأمـان  وصـل  املهـاجر أنَّ بـ  إبالغـه  يـتم  حاملـا  املـال  بدفع يأذن ضامن بصفة به موثوق شخص
 التـهريب  رحلـة  أثنـاء  احلمايـة  مـن  مـا  مسـتوى  للمهـاجرين  يتـوفر  الطريقـة  وهبذه )١١١(.حبرية عبور عملية من جنا أو الرحلة

 كـثرياً و املشـروعة،  الـنظم  مع بالتوازي النظم هذه وتعمل. أكرب بسهولة جلرائمهم املالية العناصر إخفاء املهرِّبون ويستطيع
 إىل املرسـلة  األمـوال  ملتابعة الدويل التعاون إىل احلاجة على الضوء النظم هذه تعقيد طلِّويس. اإلثنيات أساس على تنظَّم ما

                                                                
)١٠٧(  KOSER Khalil, “Why Migrant smuggling pays”, pp. 3-26 in International Migration vol. 46 n°2, 2008, p. 13. 
)١٠٨(  UNODC, Transnational Organized Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3, Smuggling of Migrants, p.56.  
)١٠٩(  Hein de Haas, “Irregular Migration from West Africa to the Maghreb and the EU: An overview of recent trends”, IOM 

Research Series n°32, 2008, p.18. 
 ,A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١١٠(

January 2011, p.111. 
قيق يف هتريب من دليل التدريب األساسي على التح ٤، انظر النميطة التدريبية ‘احلوالة‘لالطالع على مزيد من املعلومات عن   )١١١(

 .٢٠١٠مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،  عناملهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيه، الصادر 
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 ثقـة  عالقـة  توجـد  أخـرى،  حـاالت  ويف. اجلـرائم  ارتكاب يف استمرارهم لعرقلة موجوداهتم مصادرة إمكانية مع املهرِّبني،
 وذلـك  مقـدما،  الـدفع  يـتم  عنـدما  حـىت  االتفاق أحكام احترام على جتاري حافز لألخري فيها يكون واملهرِّب، املهاجر بني

 .  املستقبل يف الزبائن جلذب
 املهـرِّب  لـدى  للعمـل  مهـاجر  توظيـف  يـتم  فحيـث . عينيا رحلتهم مثن يدفعون قد املهاجرين بعضأنَّ  هو آخر اعتبار ومثة

 أخــذ أو/و جمانــا الســفر مــن يــتمكن فقــد عمومــا، قــانوين غــري آخــر بنشــاط للقيــام أو بالرحلــة للقيــام آخــرين الســتقطاب
. التـهريب  مراكـب  قيـادة  يتولـون  الـذين  باملهـاجرين  يتعلق فيما أعاله املسألة هلذه التطرق مت وقد. الرحلة يف آخر شخص
 حبمـل  الـذكور  املهـاجرون  يقـوم  أن ميكـن  مـثالً ف. املـال  مـن  بـدال  عينيـة  فوائـد  املهرِّبـون  فيهـا  يتلقـى  حـاالت أيضـاً   وهناك

 الـرغم  وعلـى . رحلتـهن  مقابل مبالغ دفع من بدال للمهرِّبني جنسية خدمات املهاجرات تقدِّم وقد رحلتهم، يف املخدرات
 الـذي  املهـاجرين،  هتريـب  بروتوكـول  ألغـراض  هتريـب  جرمية تبقى اجلرمية فإنَّ احلاالت هذه مثل يف أموال تبادل عدم من

  .مادي أو مايل مكسب وجود يشترط
    
   األرباح  -٣-٤-٢

 عاليــة أرباحــا يــدر اجلــرائم مــن نــاجح نــوع أهنــا واجلــو الــرب طريــق عــن املهــاجرين بتــهريب وعالقتــها اجلرميــة طبيعــة تعــين
 تـوفري  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  لتـهريب  اللوجسـتية  البساطة تعين وقد. املخاطر كل املهاجرون فيه ويتحمل للمهرِّبني
 خمــاطر اخنفــاض يعــين البحــري، التــهريب ســوق مــن التكلفــة املــنخفض اجلــزء يف وحــىت. املعنــيني للمهــرِّبني كــبرية أربــاح

 أو مـزورة  وثـائق  إىل احلاجـة  وعـدم  واحد، وقت يف الناس من كبري عدد هتريب إمكانية جانب إىل املهرِّبني، عن الكشف
 كـل  عـن  حمـدد  مبلـغ  على حيصل التهريب، عمليات يف الشخص لدور تبعاًو )١١٢(.نسبيا عالية تكون األرباحأنَّ  احتيالية،
  .املدفوع املبلغ من عمولة على أو يهرَّب، مهاجر
 وذلـك  عليهـا،  حيصـلون  الـيت  األربـاح  وتعظـيم  هلـا  يتعرضـون  الـيت  املخـاطر  ختفـيض  علـى  املهرِّبـون  يعمـل  أخـرى،  وبعبارة
 التــهريب ســوق مــن التكلفــة املــنخفض اجلــزء يف حــىت ،مــثالًف. املهــاجرين وســالمة العمليــة جنــاح حســاب علــى أحيانــاً

 قـارب  مـن  تتحقـق  أن وميكـن . معـيَّن  قـارب أيِّ  مـنت  علـى  املهرَّبني األشخاص عدد بزيادة األرباح تعظيم ميكن البحري،
 تكـاليف  يتكبـدون  الـذين  للمهـرِّبني  كـبرية  أربـاح  ضـئيلة  مبـالغ  منـهم  كـل  يدفع الذين الناس من مئات على حيتوي واحد
 دوالر مليـون  ١٥٠ حـوايل  وحـده  ٢٠٠٨ عـام  يف أوروبـا  إىل أفريقيـا  من املهاجرين هتريب حقق فقد ذُكر وكما. طفيفة
 فـإنَّ  التـهريب  حملـاوالت  نتيجـة  اقتصـاديا  املهـاجرين  تـدمري  يـتم  قـد  حـني  ففـي  مث ومـن  )١١٣(.اجلرميـة  هـذه  ملـرتكيب  أمريكي
     .كبرية تكون أن ميكن املهرِّبني ربح هوامش

                                                                
 Andreas Schloenhardt, Organized Crime and Migrant Smuggling: Australia and the Asia Pacific, Australianانظر مثالً:   )١١٢(

Institute of Criminology, Research and Public Policy Series, No. 44, p.39. 
 ,Transnational Organised Crime Threat Assessment, 2010, Chapter 3مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١١٣(

Smuggling of Migrants, p.76. 



 البحرعرباملهاجرين هتريب: مناقشةورقة
 

38 

   والتحديات التصدي  -٣
      البحر يف املهاجرين هتريب مواجهة  -١-٣
 ُتقـرأ  أن وينبغـي  )١١٤(.حتديداً البحر طريق عن املهاجرين بتهريب املهاجرين هتريب بروتوكول من ٩ إىل ٧ من املواد ُتعىن
 قـانون  اتفاقيـة ( ١٩٨٢ لعـام  البحـار  لقـانون  املتحـدة  األمم اتفاقية سيما وال الدويل، البحار قانون سياق يف األحكام هذه

 الـيت  الدولـة  جنسـية  هلـا  تكـون  السـفن أنَّ  مفـاده  الـذي  الـدويل  للقـانون  العـام  املبدأ تتضمن البحار قانون فاتفاقية). البحار
 املنظمـة  اجلرميـة  اتفاقيـة  يف الـوارد  احلكـم  يف املبـدأ  هـذا  ويتكـرر  ).٩١ املـادة  مـن  ١ الفقـرة ( َعلَمهـا  رفـع  السـفن  هلذه حيق

 اتفاقيـة  مـن  ١٥ املـادة ( الدولـة  َعلَـم  ترفـع  سـفينة  ظهـر  علـى  ُترتكب اليت باجلرائم يتعلق فيما القضائية الوالية حيدد والذي
 اسـتثنائية  حـاالت  يف عـدا  ما البحار، أعايل يف الَعلَم لدولة احلصري القضائي لالختصاص السفن وختضع). املنظمة اجلرمية

 واليتــها متــارس أن الَعلَــم دولــة وعلــى )).١( ٩٢ املــادة( البحــار قــانون يــةاتفاق ومبوجــب املعاهــدات يف عليهــا منصــوص
  ).البحار قانون اتفاقية من ٩٤ املادة( َعلَمها ترفع اليت السفن على واالجتماعية والتقنية اإلدارية املسائل يف وسيطرهتا

    
   الكشف  -١-١-٣

 طريـق  عـن  املهاجرين بتهريب يتعلق وفيما. اليابسة على جيري عندما حىت صعب، املهاجرين هتريب حاالت عن الكشف
 عـن  الكشـف  جيعل مبا األرض، كوكب سطح من املائة يف ٧٠ حنو تغطي احمليطاتأنَّ  االعتبار يف يوضع أن جيب البحر،
أنَّ بـ  املقصـد  بلـد  يف السـلطات  بـإبالغ  السـاحلي  املغـادرة  بلـد  سـلطات  تقـوم  وحيثمـا . الصعوبة غاية يف التهريب مراكب
 .  شاسع حميط يف املعين املركب موقع حتديد دائماً بالوسع يكون ال ذلك فمع شواطئها غادر املركب

 وميكـن . السـاحلية  الـدول  بـإبالغ  قباطنتـها  ويقـوم  مهـاجرين،  حتمـل  قوارب خصوصية مراكب ترُصد األحيان بعض ويف
 تكشـف  فقـد  ذلـك  مـن  وبـدال . عملـهم  طريقـة  مـن  كجـزء  التـهريب،  مركـب  موقـع  عـن  أنفسـهم  املهرِّبون ُيبلغ أنأيضاً 

 وخفــر البحريــة قــوات املهمــة هــذه تــؤدي البلــدان، معظــم ويف. التــهريب مراكــب عــن اجلويــة أو/و البحريــة الــدوريات
 .  اختصاصها دائرة يف املعيَّنة املنطقة تقع اليت املراقبة وفرق والشرطة السواحل
 بعـض  وجتـد . الصـغرية  اجلزريـة  أو السـاحلية  للـدول  كـبريا  حتـديا  البحريـة  الـدوريات  إمكانيات حمدودية تشكل أن وميكن
 املنـاطق،  بعـض  ويف. واسـعة  تكـون  أن ميكـن  وإنقـاذ  حبـث  منطقـة  يف فعالـة  حبريـة  بـدوريات  القيام يف صعوبة البلدان هذه

 املـوارد  تـوفري  يف التعـاون  هـذا  يتجلـى  أن وميكـن . املنطقـة  يف أخـرى  بلـدان  جانـب  مـن  التعـاون  بزيـادة  العبء هذا ُخفف
ــة البشــرية  بــدوريات االضــطالع ألغــراض األفــراد، وحــىت واملروحيــات الدوريــة مراكــب مثــل ســواء، حــد علــى واملادي
 اخلارجيـــة احلـــدود علـــى العمليـــايت التعـــاون إلدارة األوروبيـــة الوكالـــة أوروبـــا يف ذلـــك علـــى األمثلـــة ومـــن. مشـــتركة

 االحتـاد  يف األعضـاء  الـدول  أنشـطة  تنسـيق  تعزيز خالل من احلدود أمن لتعزيز ٢٠٠٤ عام يف تأسست اليت ،)فرونتكس(
 أساسـي  جـزء  ويتمثـل  )١١٥(.وتشـغيلي  مـايل  واسـتقالل  مسـتقلة  اعتباريـة  شخصية ولفرونتكس. مواردها وجتميع األورويب

 مشـروعة  غـري  بصـفة  البحريـة  احلـدود  عبـور  حيـاولون  الـذين  املهاجرين عن الكشف يف لفرونتكس التشغيلية األهداف من
  )١١٦(.املشروعة غري حركتهم تسهل اليت اإلجرامية املنظماتأيضاً  تستهدف ولكنها ،)سبيلهم واعتراض(

                                                                
 مقتطفات من بروتوكول هتريب املهاجرين. –انظر املرفق   )١١٤(

  من الئحة فرونتكس. ١من املادة  ١٥الفقرة   )١١٥(
)١١٦(  http://www.frontex.europa.eu/origin_and_tasks/tasks/FRONTEX, . 
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 واجلـرائم  البحـر  عـرض  يف ُيكتشـف  الـذي  املركـب  بـني  الـربط  يف يتمثـل  البحـر  يف للتـهريب  التصـدي  يف خـاص  حتٍد ومثة
 غــري هجــرة حــاالت جمــرد باعتبارهــا البحــر يف املهــاجرين هتريــب حــاالت مــع التعامــل يــتم مــا كــثرياًف. بالتــهريب املتصــلة

 يـتم  أنـه  هي والنتيجة. فيها املتورطني اإلجراميني للميسِّرين اعتبارأيِّ  إيالء عدم أو االعتبار من القليل إيالء مع مشروعة،
 البحـر  يف للتـهريب  التصـدي  تـدابري  تكـون  فعنـدما . تضيع التحقيق فرصنَّ أل عرقلتها، من بدال املهرِّبني عمل طريقة دعم
 .عقاب دون جرائمهم مواصلة من املهرِّبون يتمكن استباقية، تكون أن من بدال وحسب الفعل رد على قائمة
. املنـع  فـرص  إضـاعة  وهـي  البحـر،  يف املشروعة غري اهلجرة تسهيل يف للمهرِّبني اجلنائي التورُّط لتجاهل أخرى نتيجة ومثة
. بالفعـل  ارُتكبـت  قـد  هتريـب  جـرائم  عـدة  تكـون  أن ميكـن  البحريـة،  الرحالت يف املهاجرون فيها يشرع اليت النقطة فعند
. الــدور هــذا ودعــم التــهريب مراكــب منــها تغــادر الــيت الســاحلية الــدول تؤديــه الــذي الــدور علــى التأكيــد جيــب مث ومــن

 أن هـو  املثـايل  والوضـع  تؤديـه؛  أن ينبغي بثمن يقدر ال منعي دور البلدان تلك يف اجلنائية بالعدالة املعنية الفاعلة فللجهات
 أرواح تعـريض  وقبـل  البحريـة  الرحالت يف الشروع قبل املغادرة، سواحل يف البحر يف املهاجرين هتريب عن الكشف يتم

    )١١٧(.البحر عرض يف للخطر الناس
  

قـارب معـرض للخطـر معبـأ بالجـئني مـن ليبيـا يف        مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تشكر البحريـة اإليطاليـة علـى إنقـاذ     
  ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

بعد يومني من إرسال نداءات استغاثة من هاتف ساتلي يف البحر األبيض املتوسط، أنقذت سـفينة حربيـة إيطاليـة الليلـة املاضـية      
الالجــئني باالمتنــان للبحريــة  ، معظمهــم مــن جنــوب الصــحراء الكــربى. وتشــعر مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون  شخصــاً ٤٤

  القارب كان يف منطقة البحث واإلنقاذ املالطية.  أنَّ اإليطالية لقيامها هبذه املبادرة على الرغم من 
أقارب بعض الركاب الذين كانوا على منت القارب اتصلوا من هـاتف سـاتلي مسـاء يـوم الثالثـاء.      أنَّ وقد مت تنبيه املفوضية إىل 

ة، مت إنقاذ القارب يف منتصف الليل. وأدى التأخري يف إنقـاذ القـارب إىل خمـاطر هائلـة علـى أرواح الـذين       ساعة كامل ٤٨وبعد 
كانوا على منت القارب املعرض للخطر. وتضمنت املخاطر الغرق والتجفاف والتعرض للعوامل اجلويـة. ومت إجـالء امـرأة معهـا     

ية. وهــذا هـو أول قــارب قــادم مــن ليبيـا يصــل إىل أوروبــا منــذ   طفـل صــغري علــى مـنت مروحيــة مــن جزيــرة المبيـدوزا إىل صــقل   
  آب/أغسطس.    ١٧

  /html29809ebd4http://www.unhcr.org.مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنياملصدر:
    
   السبيل اعتراض  -٢-١-٣

 املهـاجرين  هتريـب  يف ضـالعة  أجنبيـة  سـفينة أيِّ  ضـد  إجـراء  تتخـذ  أن الساحلية للدولة جيوز الدويل، البحار قانون مبوجب
 ملياههـا  املتامخـة  املنطقـة  داخـل  أجنبيـة  سـفينة أيِّ  ضـد  إجـراءً  تتخـذ  أن السـاحلية  للدولة جيوز كما. اإلقليمي حبرها داخل

 املنطبقـة  األحكـام  ومبقتضـى ). البحـار  قـانون  اتفاقيـة  مـن  ١١١و ٣٣ املادتـان ( الساخنة املطاردة حق ممارسة أو اإلقليمية،
 تقـوم  أن السـاحلية  للدولـة  جيـوز  املتامخـة،  املنطقـة  ويف. اإلجـراء  هـذا  مثل على الَعلَم دولة موافقة ُتشترط ال االتفاقية، من

 ٣٣ املـادة ( اإلقليمـي  رهاحب أو إقليمها داخل باهلجرة اخلاصة ولوائحها قوانينها خمالفة ملنع مناسبة بطريقة االعتراض بإنفاذ
 بـأنَّ  لالعتقـاد  وجيـه  سـبب  السـاحلية  الدولـة  لـدى  يكـون  عنـدما  السـاخنة  املطـاردة  حق وينشأ). البحار قانون اتفاقية من

 املطـاردة  حـق  نطـاق  البحـار  قـانون  اتفاقيـة  مـن  ١١١ املـادة  وتبـيِّن . ولوائحها الدولة تلك قوانني خالفت األجنبية السفينة
  .احلق ذلك ممارسة وإجراءات الساخنة

    
                                                                

 مناقشة لدور الدول الساحلية يف منع مغادرة القوارب. ٣-٤-٣ترد أدناه يف القسم   )١١٧(
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    الدويل القانون يف البحرية املناطق: ١ الشكل
األساس خط  احبري ميال ١٢  حبري ميل ٢٠٠  حبريا ميال ٢٤   

 البلد سني  

                                               اإلقليمي البحر   

                                                               املياه                         املتامخة املنطقة  
 الداخلية                   
 

                                                                                                        اخلالصة االقتصادية املنطقة   

                                                                                                                                                                                   املياه الداخلية البحار أعايل  

 

  ملياه الدولية                                                                                                                                 

  
 املبـدأ  مـن  اسـتثناء  هـو  الزيـارة  وحـق . االتفاقيـة  مـن  ١١٠ املـادة  مبقتضـى  الزيـارة  حبـق  الـدول  مجيع تتمتَّع ذلك، على وعالوة
). البحـار  قـانون  اتفاقيـة  مـن  ٩٢ املـادة ( البحـار  أعايل يف املوجودة سفنها على حصرية بوالية الَعلَم دولة متّتع يف املتمثّل العام
 البحـار  أعـايل  يف) حصـانة  هلـا  تكـون  الـيت  السـفن  عـدا ( أجنبيـة  سفينة تصادف اليت احلربية للسفينة جيوز ،١١٠ باملادة عمالًف
 الـيت  احلـاالت  ذلـك  يف مبـا  معينـة،  أنشـطة  تـزاول  السفينةأنَّ  يف لالشتباه معقولة أسباب توافرت إذا وتعتليها السفينة تزور أن

 أو أجنبيـا  َعلَمـا  رفعهـا  مـن  الـرغم  علـى  نفسـها  احلربيـة  السـفينة  جنسية من الواقع يف تكون أو جنسية بال السفينة فيها تكون
 حالـة  باعتبـاره  ذاتـه  حـد  يف املهـاجرين  هتريـب  ُتـدرج  ال البحار قانون اتفاقيةأنَّ  هنا ُيالحظ أن وجيب. َعلَمها إظهار رفضها
 هتريـب  يف الضـالعة  بالسـفن  يتعلـق  فيمـا  األحيـان،  بعـض  يف ميـاَرس  الزيـارة  يف احلـق أنَّ  بيد. الزيارة حق فيها مياَرس أن ميكن

  .  اخلالصة االقتصادية املنطقة يفأيضاً  ١١٠ املادة وتنطبق. هلا جنسية ال املراكب هذهأنَّ  أساس على املهاجرين،
 هتريــب يف ضــالعة أهنــا يف يشــتبه ســفناً تصــادف الــيت األطــراف للــدول املهــاجرين هتريــب بروتوكــول مــن ٨ املــادة وتتــيح

 الـدول  حـق  علـى  املهـاجرين  هتريـب  بروتوكـول  ويـنص . معيَّنـة  ظروف ظل يف وتفتشها، السفن هذه تعتلي أن املهاجرين
 أسـباب  هنـاك  كانـت  إذا املناسـبة  التـدابري  اختـاذ  أو/و وتفتيشها السفينة العتالء العلم دولة من إذنا تطلب أن يف األطراف
 هتريـب  بروتوكـول  مـن  ٨ للمـادة  الرئيسي التركيز وجمال )١١٨(.املهاجرين هتريب يف ضالعة السفينةأنَّ  يف لالشتباه معقولة

 ويشـمل . البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريب يف الضالعة بالسفن يتعلق فيما القانون إنفاذ إجراءات تسهيل هو املهاجرين
 ذلـك  يف مبـا  سـواء،  حـد  علـى  املباشـر  وغـري  املباشـر  الضـلوع ‘ البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  يف ضالعة‘ عبارة معىن

 مــنت علـى  يعـد  ومل الـرب  إىل إلنـزاهلم  أصـغر  مراكـب  إىل املهـاجرين  بالفعــل نقلـت  قـد  أمٌّ سـفينةٌ  فيهـا  تكـون  الـيت  احلـاالت 
 ذلـك  يشـمل  وال. هتريبـهم  ألغـراض  البحـر  عـرض  يف كانت بينما املهاجرين التقطت قد تكون أو منهم، أيٌّ األم السفينة
 .أخرى سفينة بتهريبهم تقوم كانت مهاجرين إنقاذ سوى تفعل مل اليت السفينة
 يتعلـق  فيمـا  الطـرف،  للدولـة  وجيوز. التدابري هذه باختاذ أخرى طرف لدولة لتأذن الطرف للدولة آلية) ٢( ٨ املادة وتوفر
 أن هلــا، جنســية ال بســفينة شــبيهةً ُجعلــت أو هلــا جنســية ال ســفينة أو لــديها، لةمســجَّ أهنــا تــدَّعي أو َعلَمهــا ترفــع بســفينة
). ٨ املـادة  مـن  ١ الفقـرة ( املهـاجرين  هتريـب  لغـرض  السـفينة  تلـك  استعمال لقمع أخرى طرف دولة من املساعدة تطلب

                                                               
 من بروتوكول هتريب املهاجرين. ٨من املادة  ٧الفقرة   )١١٨(
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 يتعلـق  فيمـا  الطـرف،  للدولـة  تتـيح  آليـةً  املهـاجرين  هتريـب  بروتوكول لتنفيذ الدويل العمل إطار يتضّمن ذلك، إىل وإضافةً
 مـن  إزاءهـا  أخـرى  مناسـبة  تـدابري أيِّ  واختـاذ  وتفتيشـها  السـفينة  بـاعتالء  أخرى طرف لدولة تأذن أن َعلَمها، ترفع بسفينة
 ).٨ املادة من ٢ الفقرة( البحر طريق عن املهاجرين هتريب لغرض السفينة تلك استعمال قمع أجل
 بعيـدا  البحـر،  عـرض  يف جيـري  قـد  السـفينة  اعـتالء  وكـون  املهـرِّبني،  من العديد يستخدمها اليت للمراكب املتردية احلالة وتثري
 هـذه  مـنت  علـى  املوجـودين  مـن  وغريهـم  للمهـاجرين  األساسـيني  واألمن السالمة بشأن خماوف للمرافئ، اآلمنة الظروف عن

 هـذه  تكـون  الـيت  أو َعلَمهـا  املراكـب  هذه ترفع اليت الدول سيادة بشأن خماوف واعتالؤها املراكب وقف يثري كما. املراكب
 تشـتمل  األسـباب،  وهلـذه . املراكـب  مـالكي  علـى  ذلـك  عـن  تـنجم  قـد  الـيت  التجاريـة  اخلسائر وبشأن فيها، مسجلة املراكب
 ولوضـع  وأثنـاءه  االعـتالء  قبـل  املصـاحل  هـذه  حلمايـة  أساسـية  وقائيـة  متطلبـات  علـى  املهـاجرين  هتريب بروتوكول من ٩ املادة
 .  أساس بغري كان التفتيشأنَّ  فيها يتبني اليت احلاالت يف الحق، وقت يف االنتصاف على احلصول إلتاحة التدابري بعض
 مسـؤويل  علـى  قاصـرة  البحـري  التفتـيش  صـالحيات  ميارسـوا  أن ميكـن  الـذين  املسؤولني وضعية أو فئة الربوتوكول جيعل وال

 أو املناسـبة  القـانون  إنفـاذ  سـلطات  لديـه  مسـؤول يِّ أل الصـالحيات  هـذه  مـنح  فيجـوز  العسـكرية؛  والطائرات احلربية السفن
 وأن واضـحة  عالمـات  عليهـا  توضـع  أن جيـب  ُتسـتخدم  طائرات أو سفن أو قوارب أيَّأنَّ  بيد. السلطات تلك لديها وكالة
 ).املهـاجرين  هتريـب  بروتوكول من ٩ املادة من ٤ الفقرة( بذلك خمولة وأهنا حكومية خدمة يف أهنا معرفة السهل من يكون
 مبمارســة اإلذن يقتصــر أن هــو املثــايل فالوضــع البحــر يف وتفتيشــها املراكــب بــاعتالء املرتبطــة والصــعوبات للمخــاطر ونظــرا

 .ومعدات وكفاءة تدريب من يلزم ما لديهم الذين الضباط أو املسؤولني على للربوتوكول وفقاً ُتمنح اليت الصالحيات
   
    اإلنقاذ  -٣-١-٣

 األحيــان مــن كــثري يف املهرِّبــون يســتخدم الســبب وهلــذا ضــبطها، مت إذا التــهريب يف املســتخدمة املراكــب مصــادرة جتــوز
 خطـر  ويف باملهـاجرين  مثقلـة  البحـر،  يف تصـاَدف  عنـدما  املراكـب،  هـذه  تكون احلاالت بعض ويف. احلالة متردية مراكب
 الـدويل،  البحـار  قـانون  مبوجـب  دويل التـزام  هـو  البحـر  عـرض  يف للخطـر  املعرضـني  األشـخاص  وإنقاذ. الغرق من وشيك

    )١١٩(.حتركهم وأسباب الناس هوية عن النظر بغض إنسانية، وضرورة
 عـاتق  علـى  الواقعـة  اإلنقـاذ  التزامـات  من االستفادة يف يتمثل املهرِّبني من العديد عمل طريقة من جانباً فإنَّ ذكره سبق وكما
 وواجـب . بـذلك  يقومـوا  بـأن  املركـب  مـنت  علـى  املوجودين للمهاجرين تعليمات إعطاء أو املراكب بتخريب وذلك الدول،
 أن عـن  النظـر  بغـض  القـانون،  إنفـاذ  أهـداف  ذلك يف مبا الشواغل، من غريه على األولوية له الذي األمسى اهلدف هو اإلنقاذ
 النشـاط  قمـع  علـى  ٨ املادة تركيز أنَّ كما. املهرِّبني أهداف خيدم قد البحر يف املهاجرين عن املسؤولية اإلنقاذ سلطات تولِّي

 عـرض  يف للخطـر  املعرضـني  إنقـاذ  يف واملتمثـل  البحريـان  والعـرف  القـانون  يفرضـه  الـذي  الواجـب  هـذا  من حيدُّ ال اإلجرامي
ــل. البحــر ــاً ب ــذلك، خالف ــى ل ــزام يتجل ــاظ الت ــى احلف ــارات يف البحــر يف األرواح عل ــادة يف املســتخدمة العب ــن) ٥( ٨ امل  م

 الَعلَـم  دولـة  مـن  صـريح  إذن دون إضـافية  تـدابري  أيَّ الطـرف  الدولـة  تتخـذ  أالَّ علـى  تـنص  الـيت  املهاجرين، هتريب بروتوكول
 متعــددة أو ثنائيــة اتفاقــات مــن املنبثقــة التــدابري أو األشــخاص حيــاة علــى وشــيك خطــر إلزالــة الضــرورية التــدابري باســتثناء"

 وتكـون . الوقائيـة  الشـروط  علـى  تنصـان  اللـتني  ١٩ واملادة ٩ املادة يف كذلك مبينة والضمانات." باملوضوع تتصل األطراف
 .  اإلنقاذ عمليات تنسيق عن مسؤولة هبا اخلاصة واإلنقاذ البحث منطقة يف للخطر املعرض املركب يوجد اليت السلطات

                                                                
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، معاملة األشخاص الذين يتمُّ إنقاذهم يف البحر: االستنتاجات والتوصيات املنبثقة   )١١٩(

لشؤون الالجئني مؤّخراً: تقرير مفوَّضية االجتماعات واجتماعات املائدة املستديرة للخرباء اليت عقدهتا مفوَّضية األمم املتحدة   عن
، متاح على العنوان اإللكتروين: A/AC.259/17، ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١١املتحدة لشؤون الالجئني،   األمم

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49997aeb27.html ٢، الصفحة. 
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 البحـر  يف األرواح لسـالمة  الدوليـة  االتفاقية من اخلامس الفصل من ٣٣ والقاعدة البحار قانون اتفاقية من ٩٨ املادة وتوضح
 ويقـع . البحـر  يف للخطـر  للمعرضـني  املسـاعدة  بتقـدمي  املراكـب  ربابنة على التزاماً هناكأنَّ ) البحر يف األرواح سالمة اتفاقية(

 بإيصـال  والسـماح  النـاجني  رعايـة  مسـؤولية  مـن  الربـان  إعفـاء  بغية اإلنقاذ حاالت يف بالتعاون مقابل التزام الدول عاتق على
 مسـؤولة  النـاجني  التقـاط  فيهـا  يتم اليت واإلنقاذ البحث عملية عن املسؤولة احلكومة وتكون. آمن مكان إىل إنقاذهم يتم من
 يف األرواح سـالمة  اتفاقيـة  علـى  املدخلـة  التعـديالت  وهتـدف  )١٢٠(.اآلمـن  املكـان  ذلـك  تـوفري  ضمان أو آمن مكان توفري عن

 البحـر  يف للخطـر  املعرضـني  حصـول  ضـمان  إىل) واإلنقـاذ  البحـث  اتفاقية( البحر يف واإلنقاذ للبحث الدولية واالتفاقية البحر
 تسـاعد  أن األطـراف  الـدول  علـى  ويـتعني . املسـاعدة  تقـدم  الـيت  للسفينة املضايقة من حد أدىن إىل التقليل مع املساعدة، على

 مـن  األدىن احلـد  إىل التقليـل  مـع  الصـدد  هـذا  يف التزاماهتـا  مـن  اإلنقـاذ  سـفينة  إعفـاء  بغيـة  للخطـر،  املعرضـني  بإركـاب  السفن
  )١٢١(.ممكن وقت أقرب يف إنقاذهم يتم من إلنزال والترتيب املقصودة، رحلتها عن احنرافها
 املتمثلـة  بالتزامـاهتم  الوفـاء  يف املراكـب  ربابنـة  يتـردد  قـد  الدويل، القانون يف الواردة الواضحة املبادئ هذه من الرغم وعلى
 يف األشـخاص  إنقـاذ  يتطلـب  أن املـرجح  فمـن . التـردد  هلـذا  أسـباب  عـدة  وهنـاك . البحر يف للمهاجرين املساعدة تقدمي يف

 عـن  وعـدا . املعنيـة  السفينة على التكلفة حيث من كبرية آثار له تكون قد الذي األمر املعتزم، الدرب عن االحنراف البحر
أيضـاً   هنـاك  تكـون  أن ميكـن  الـرب،  علـى  إنـزاهلم  أجل من الوجهة وتغيري للخطر املعرضني اللتقاط املالية والعواقب املضايقة
 الدولـة  جـدل  خضـم  يف عـالقني  السـفن  قباطنـة  يصـبح  وقـد  األشـخاص،  هـؤالء  نزول تقبل ال قد السلطاتأنَّ  من خشية
 أن ميكـن  اإلنقـاذ،  فيه يتم الذي للمكان تبعاًو )١٢٢(.إنقاذهم مت الذين األشخاص عن املسؤولية عليها تقع اليت اجلهة بشأن
 مـنت  علـى  سـيبقون  مـىت  وإىل إنقـاذهم،  مت الـذين  األشـخاص  إنـزال  فيـه  يـتم  أن ينبغـي  الـذي  البلـد  ماهيـة  مثـل  قضايا تنشأ

 تتحمــل الــيت اجلهــة وماهيــة الضــرورية، الطبيــة والرعايــة واملــاء بالغــذاء تزويــدهم ضــمان وكيفيــة أنقــذهم، الــذي املركــب
  )١٢٣(.القسرية اإلعادة عدم مببدأ التقيد من التأكد وكيفية البحر، يف اإلنقاذ تكاليف
 عـن  السـفن  ربابنـة  تـردع  قـد  البحـر  يف املهـاجرين  هتريـب  حتديـداً  ختـص  اعتبـارات أيضـاً   هنـاك  التحـديات،  هـذه  عن وفضالً

 أن أو سـفنهم،  بواسـطة  مطولـة  حبـث  عمليـات  تنفَّـذ  أن مـن  بـالقلق  السـفن  ربابنة يشعر قد ناحية، فمن. باإلنقاذ االضطالع
 املهـاجرين  إنقـاذ  يف يتـرددون  قـد  السفن ربابنةأنَّ  يف آخر رئيسي قلق مصدر ويتمثل )١٢٤(.التحقيق ألغراض سفنهم ُتحتجز
 دون اخلـوف  هـذا  لـيس  احلـظ،  ولسـوء  )١٢٥(.املهـاجرين  هتريـب  بتهمة القضائية املالحقة من خوفاً البحر يف للخطر املعرضني

 البحـر  يف األشـخاص  نقـذوا أ الـذين  السـفن  ربابنـة  فيهـا  لوحـق  حـاالت  هنـاك  كانـت  فقـد . القضائية الواليات بعض يف مربر

                                                                
 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea intoانظر مثالً:   )١٢٠(

Southern Europe, 11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html. 
 من اتفاقية البحث واإلنقاذ. ٩-١-٣من االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحر وتعديل الفصل  ٣٣تعديل القاعدة   )١٢١(

 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea intoانظر مثالً،   )١٢٢(

Southern Europe, 11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html. 
)١٢٣(  Christine Adam, Migration at Sea, Rescue at Sea, in IOM ‘International Migration Law and Policies: Responding to 

Migration Challenges in West and North Africa”, Round Table 8-9 December 2009, Dakar, Senegal, p.73. 
 ، اإلنقاذ يف البحر.٤-٨، األداة جمموعة أدوات ملكافحة هتريب املهاجرينباملخدرات واجلرمية، انظر: مكتب األمم املتحدة املعين   )١٢٤(

 Transnational Organized Crime in the Fishingورقة مناقشة صادرة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٢٥(

Industry, 2011, p.64. 



البحرعرباملهاجرين هتريب: مناقشةورقة
 

43 

 حــوادث وقعــت ،ذلــك أعقــاب ويف )١٢٦(.اإلنقــاذ لــذلك نتيجــة املهــاجرين، هتريــب جــرائم ارتكــاب بتهمــة قضــائية مالحقــة
. القضـائية  املالحقـة  مـن  خلشيتهم املساعدة بتقدمي بالتزاماهتم الوفاء عن السفن ربابنة ختلَّف حيث البحر، يف لوفيات مأساوية
 الـذين  والصـيادين  السـفن  ربابنـة  دعـم  عـن  احلكومـات  فختلُّـ أنَّ  مـن  اإلنسـان  حلقـوق  السـامية  املتحدة األمم مفوضة وحتذِّر
 :هذه اإلنقاذ عمليات من باملزيد االضطالع عن كمثبط يعمل البحر يف األشخاص ينقذون

 وضـع  علـى  البحـري  النقل وشركات القوارب قباطنة يشجع للمهاجرين اإلنسان حقوق محاية عن التخلف إنَّ"  
 واجـب  فـوق  للخطـر  املعرضـني  البحـار  يف املسـافرين  فـيهم  املرغـوب  وغري الفقراء إلنقاذ املالية التكلفة حسابات
 احلكومـات  إحـدى  فيهـا  تـرفض  مـرة  كل ويف. اإلنساين التعاطف وفوق القباطنة هؤالء عاتق على الواقع اإلنقاذ
 الضـغط  احلكومـة  هـذه  بـذلك  تزيـد  النـهائي،  املقصـد  مينـاء  يف أو ميناء أقرب يف بالرتول إنقاذهم مت ملن السماح
 املهـاجرين  قـوارب  أحـد  يـرون  عنـدما  الفقراء هؤالء نظرة عن للتغاضي البحري الشحن وشركات القباطنة على
 أو املـوانئ  بـدخول  لسـفنها  السـماح  الدول رفضت إذا الدوالرات ماليني تتكبد أن ميكن فالشركات. ورطة يف

 مفارقـة  متثـل  املسـؤول  السـلوك  عـن  املثبطاتأنَّ  وضح وقد. متنها على مهاجرين وجود بسبب الشحنات إنزال
 مـن  بـدال  جنائيـة،  هتـم  مواجهـة  علـى  للخطـر  املعرضـني  البحـر  يف املسافرين ساعدوا الذين الصيادون أُجرب عندما
   )١٢٧(".املشتركة اإلنسانية ومتليه الدويل القانون يف بوضوح حمدد بواجب والوفاء األرواح إنقاذ على الثناء تلقِّي

. للخطــر املعرضــني املهــاجرين إنقــاذ عمليــات ينفــذون مــن يســتهدف ال املهــاجرين هتريــب بروتوكــولأنَّ  الواضــح ومــن
 ينبغـي  السـياق،  هـذا  ويف. بـذلك  بالقيـام  الدولية لاللتزامات وفقاً اإلنقاذ عمليات إجراء ضرورة على يشدد فالربوتوكول

 هـو  الـدويل  للمجتمـع  الرئيسـي  والتحدي. باإلنقاذ املتعلقة منهما كل بالتزامات علم على معا السفن وربابنة الدول جعل
 إىل أصـال  يـؤدي  الـذي  التـهريب  مكافحـة  نفسـه  الوقـت  ويف االلتزامـات  هبـذه  الوفـاء  يف السفن وربابنة الدول دعم كيفية
  .  اإلنقاذ إىل احلاجة

    
    واحلماية املساعدة  -٤-١-٣

 ٢ املـادة أنَّ  والواقـع  البحـر؛  يف يهرَّبـون  الـذين  باملهـاجرين  يتعلـق  فيمـا  اختاذهـا  ينبغي واملساعدة للحماية تدابري عدة هناك
 مــن ١٦ املــادة وتــنص. للربوتوكــول الرئيســية املقاصــد أحــد هــي احلمايــةأنَّ  توضــح املهــاجرين هتريــب بروتوكــول مــن

  .  واملساعدة احلماية بشأن إلزامية أحكام على املهاجرين هتريب بروتوكول
  

   واملساعدة احلماية توفري ،١٦ املادة املهاجرين، هتريب بروتوكول
 ســن ذلــك يف مبــا املناســبة، التــدابري كــل الــدويل، القــانون مبقتضــى التزاماهتــا مــع يتســق مبــا طــرف، دولــة كــل خــذتت  -١  

 املنطبـق،  الـدويل  القـانون  إياها مينحهم حسبما] املهرَّبني[ األشخاص حقوق ومحاية لصون االقتضاء، عند التشريعات
ــاة يف احلــق وخباصــة ــدم يف واحلــق احلي ــذيب اخلضــوع ع ــريه أو للتع ــن غ ــة أشــكال م ــة أو املعامل ــية العقوب  أو القاس

  .املهينة أو الالإنسانية

                                                                
 Council of Europe, Parliamentary Assembly, Europe’s ‘Boat-people’ mixed migration flows by sea intoانظر مثالً:   )١٢٦(

Southern Europe, 11 July 2008, Doc. 11688, p.11, available at http://www.unhcr.org/refworld/docid/487c61f616.html وانظر .
 .http://www.migreurop.org/article1496.html?lang=frأيضا: 

)١٢٧(  Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, Migrants at sea are not toxic cargo, 9/5/2009, 

pillay-navi-cargo-toxic-not-are-sea-/migrants09/04/09analysis/-and-cbsnnews.com/views-http://www.abs. 
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 علـيهم،  يسـلَّط  أن ميكـن  الـذي  العنـف  من مالئمة محاية للمهاجرين توفِّر لكي املناسبة التدابري طرف دولة كل تتخذ  -٢  
  ].مهرَّبني[ كوهنم بسبب مجاعات، أو أفراد جانب من سواء

 ].مهرَّبني[ كوهنم بسبب للخطر سالمتهم أو حياهتم تتعّرض الذين للمهاجرين املناسبة املساعدة طرف دولة كل توفر  -٣  
  .خاصة احتياجات من واألطفال للنساء ما االعتبار يف األطراف الدول تأخذ املادة، هذه أحكام تطبيق لدى  -٤  

   
 وفقـاً  املسـاعدة  يتلقـوا  أن ينبغـي  البحـر  يف إنقـاذهم  أو سـبيلهم  اعتـراض  يـتم  الذين األشخاص مجيعأنَّ  ١٦ املادة وتوضح

 سـالمتهم  أو حيـاهتم  تتعرَّض الذين املهرَّبني للمهاجرين األساسية املساعدة تقدَّم بأن) ٣( ١٦ املادة وتقضي. الحتياجاهتم
 علـى  البحـر  طريـق  عـن  املهرَّبـون  املهـاجرون  حيتاجهـا  الـيت  املسـاعدة  طبيعـة  وتعتمـد . للتهريب هدفاً كوهنم بسبب للخطر
 إذا مـثالً  وذلـك  أوليـة،  إسـعافات  إىل البحـر  يف سـبيلهم  اعتـراض  يـتم  الـذين  املهـاجرون  حيتـاج  فقـد . هتريبـهم  جتربـة  طبيعة
 وتوضـح . البحـر  يف لرحلتـهم  نتيجـة  صـدمة  حالـة  يف كـانوا  أو/و التجفـاف  أو اجلسـم  حـرارة  اخنفـاض  مـن  يعـانون  كانوا
 تؤخـذ  أن جيـب  واألطفـال،  النسـاء  يشـمل  مبـا  الضـعيفة،  للفئـات  اخلاصـة  االحتياجـات أنَّ  الربوتوكول من) ٤( ١٦ املادة
 .  وبعدها اإلنقاذ عمليات يف االعتبار بعني
 اجلهـات  مـن  غريهـا  أو/و احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الدوليـة  املنظمـات  مع النشط التعاونأنَّ  املمارسون اخلرباء أكد وقد
 للوفـاء  كافيـة  مـوارد  على واحلصول سليما فهما املساعدة التزامات فهم لضمان مفيدا يكون أن ميكن اخلدمات تقدم اليت
 البعيـد  املـدى  علـى  خيـدم  للمهـاجرين  الكافيـة  املسـاعدة  تقـدمي أنَّ  علـى أيضـاً   اخلرباء يشدد اإلنساين، الدافع عن وعدا. هبا

 أن أكــرب بقــدر حيتمــل األساســية احتياجــاهتم تلــىب الــذين فاملهــاجرون. التــهريب مبكافحــة املتعلقــة القــانون إنفــاذ أهــداف
 واألسـاليب  اإلجراميـة  الفاعلـة  العناصـر  عـن  قيِّمة معلومات للمحققني يوفروا أن وميكن اجلنائية، العدالة نظام مع يتعاونوا
 .  رحلتهم وراء تقف اليت اإلجرامية

 ومبوجــب. اإلنســانية واحلمايـة  املنظمــة اجلرميـة  مجاعــات مــن احلمايـة  مهــا رئيسـيان  اعتبــاران هنــاك باحلمايـة،  يتعلــق وفيمـا 
 املهـاجرين  حلمايـة ‘ املناسـبة  التـدابري ‘ اختـاذ  علـى  األطراف الدول وافقت املهاجرين، هتريب بروتوكول من) ٢( ١٦ املادة
 معيَّنـة  آثـار  هنـاك  تكـون  أن ميكـن  البحـر،  طريـق  عـن  التـهريب  سياق ويف. مهرَّبني لكوهنم عليهم يسلَّط الذي العنف من
ــزام هلــذا ــه علــى هتريــب مركــب رد جمــرد مــثالًف. االلت ــه املهــرَّبني املهــاجرين تــرك أو أعقاب  تــرك إىل يــؤدي أن ميكــن علي

 خمالفـا  يكـون  ولـذلك  اجملـرمني  هـؤالء  ضـد  القـانون  إنفـاذ  جهـود  تقويض وإىل املنظَّمني اجملرمني أيدي يف عمليا املهاجرين
 احلالـة،  هـذه  ويف. اهلجرة حماوالت تكرار إىل ببساطةأيضاً  االستجابة هذه مثل تؤدي وقد. املهاجرين هتريب لربوتوكول

 الالزمــة بالتســهيالت لتزويــدهم آمنــة أمــاكن إىل املهــرَّبني املهــاجرين بأخــذ أفضــل بصــورة التحقيــق أهــداف خدمــة تــتم
 .  خرباء حمققني بواسطة املقابالت وإجراء املعلومات الستخالص

 العـامل  منـاطق  يف خيتلـف  البحـر  طريق عن التهريب حاالت يف املهرِّبني قبل من العنف استخدام مدى فإنَّ آنفا ذكر وكما
 أحيـان  يف املهرِّبـون  يـرى  ال املراكـب،  مـنت  علـى  الـذين  الركاب على للسيطرة أحياناً العنف ُيستخدم حني ففي. املختلفة
 يوجَّـه  أن ميكـن  ،تعقيـداً  األكثر التهريب عمليات ويف. املركب منت على موجودين يكونون ال أو ذلك إىل حاجة أخرى
 بلـدان  يف أسـرهم  أفـراد  إنَّ للمهـاجرين  يقـال  أن ميكن مثالًف. اليابسة على موجودين ثوالث أشخاص إىل بالعنف التهديد
 مقابـل  ويف. سـبيله  اعتـراض  عنـد  القـانون  إنفـاذ  سـلطات  مـع  املهـاجر  تعـاون  حـال  يف الضـرر  سيصـيبهم  املقصد أو املنشأ
. البحريـة  الرحلـة  فيهـا  حتـدث  الـيت  النقطـة  عنـد  املهـرِّبني  مـن  احلمايـة  إىل احلـاالت  مـن  كثري يف املهاجرون حيتاج ال ذلك،
. اهلجـرة  يف أسـرهم  وأهـداف  أهـدافهم  لتحقيـق  يـدعموهنم  الـذين  وحلفـاءهم  محـاهتم  املهـرِّبني  يعتربون قد ذلك من وبدال
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 علـى  اجلنائيـة  العدالـة  ممارسي ملساعدة للمهاجرين حافز إجياد هو القانون إنفاذ سلطات يواجه الذي التحدي فإنَّ مث ومن
 .  ليساعدوهم مبالغ املهاجرون هلم يدفع من بشأن التحقيق
 الضـوء  تسـلط  اليت املهاجرين، هتريب بروتوكول من ١٩ املادة مبوجب باحلماية يتعلق فيما الثانية الرئيسية األولوية وتنشأ
 يف عليهـا  املنصـوص  احلمايـة  التزامـات  مـع  متوافقـة  تكـون  أن جيـب  املهـاجرين  هتريب حلاالت للتصدي تدابري أيَّأنَّ  على

 بعمليـات  يتعلـق  فيمـا  حمـددة  آثـار  االلتزامـات  وهلـذه . اإلنسـان  حلقـوق  الـدويل  القـانون  ويف ١٩٥١ لعـام  الالجـئني  اتفاقية
  .  البحر يف املهاجرين هتريب مكافحة
  ) ١٩٥١( الالجئني بوضع اخلاصة االتفاقية من ٣٣ املادة
 أو حياتـه  تكـون  الـيت  األقـاليم  حـدود  إىل الصـور  مـن  صـورة  بـأيِّ  تـردَّه  أو الجئاً تطرد أن متعاقدة دولة أليِّ جيوز ال  -١  

  .السياسية آرائه بسبب أو معيَّنة اجتماعية فئة إىل انتمائه أو جنسيته أو دينه أو عرقه بسبب فيها مهدَّدتني حّريته
 الـذي  البلـد  أمـن  علـى  خطرا العتباره معقولة دواع تتوفر الجئيِّ أل احلكم هذا من االستفادة طلب يتاح ال أنه غري  -٢  

 علـى  خطـرا  اخلطـورة،  اسـتثنائي  جرمـا  الرتكابـه  عليـه  هنـائي  حكـم  صـدور  لسـبق  نظـرا  ميثـل،  العتبـاره  أو فيه يوجد
  .البلد ذلك جمتمع

    
 عمليـات  وكـذلك  احلـدود  نظـم  يشمل‘ الدخول نظم‘ مصطلحأنَّ  الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية الحظت وقد

 مسـؤولو  ويشـمل . فيـه  دخـوهلم  أو اإلقلـيم  إىل األفـراد  وصـول  إيقـاف  أو قطـع  أو منـع  منـها  ُيقصـد  الـيت  السـبيل  اعتراض
 يف املهــاجرين هتريــب ضــد إجــراءات باختــاذ هلــم املــأذون القــانون بإنفــاذ القــائمني الــنظم هــذه يف يعملــون الــذين الــدخول
 األشـخاص  مجيـع  حـق  فيهـا  مبـا ( اإلنسـان  حقوق التزامات إجراءاهتم يف احلسبان يف يأخذوا أن يلزم لذلك، وفقاًو. البحر
  )١٢٨(.الدولية احلماية تدابري من وغريه اللجوء طلب يف األشخاص مجيع وحق ،)بلدهم يشمل مبا بلد، أيِّ مغادرة يف

. فـورا  إقامتـهم  بلـدان  أو األصـلية  بلـداهنم  إىل دوليـة  محايـة  إىل حباجـة  ليسـوا  أهنـم  يتـبني  الـذين  األشـخاص  يعاد أن وينبغي
 الـذي  البلـد  يكـون  أن ميكـن  القضـائية،  الواليـة  فيهـا  ُتمارس ال ثالثة لدولة اإلقليمية املياه يف السبيل اعتراض حيدث وحني
 احلـاالت  هـذه  يف وينبغـي . سـبيلهم  اعتـراض  مت مـن  حقـوق  عـن  بالتضـامن  مسـؤولَني  الثالـث  والبلـد  السـبيل  باعتراض قام

 االلتزامـات  مـن  مسـتثناة  ليسـت  والدول )١٢٩(.١٩٥١ لعام الالجئني واتفاقية اإلنسان حلقوق الدويل للقانون التام االمتثال
 اعتـراض  تـدابري أنَّ  الواضـح  فمـن  ولذا )١٣٠(.البحار أعايل يف اإلنسان وحلقوق لالجئني الدويل القانون يف عليها املنصوص
 يتـاح  أن وينبغـي  مباشـرة،  غـري  أو مباشـرة  بطريقـة  قسـرا  أعقاهبم على للحماية احملتاجني رد إىل تؤدي أن ينبغي ال السبيل

 .حلول على حيصلوا أن الدولية احلماية إىل حيتاجون ملن
 املتحـدة  األمـم  مفوضـية  تنبيـه  وينبغـي  وتنسيق، إنقاذ مركز أقرب تنبيه فينبغي اللجوء البحر يف إنقاذهم يتم من طلب وإذا

 ذلــك، علــى وعــالوة. منــه فــّر الــذي املنشــأ بلــد يف شــخص نــزول املراكــب ربابنــة يطلــب أالَّ وينبغــي الالجــئني، لشــؤون
 هـذه  ينقلـون  قـد  ممـن  غريهـم  مـع  أو البلـد  ذلـك  سـلطات  مـع  اللجـوء  بطـاليب  املتعلقـة  الشخصية املعلومات تبادل ينبغي ال

                                                                
 .١١١-١٠٩واجلرمية، القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين، الصفحات  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات  )١٢٨(
)١٢٩(  European Council on Refugees and Exiles, Defending Refugees’ Access to Protection in Europe, December 2007, 

available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4766464e2.html, p.40. 
 ,the interception and rescue at sea of asylum seekers, refugees and irregular migrants, Resolution 1821 (2011)انظر:   )١٣٠(

Parliamentary Assembly, Council of Europe, paragraph 8. 
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 آنيَّـة  بطريقـة  يـتم  أن ينبغـي  ال احلمايـة  إىل احملتـاجني  األشـخاص  علـى  التعـرف  أنَّ كما )١٣١(.السلطات تلك إىل املعلومات
 علـى  اللجـوء  طـاليب  حـاالت  معاجلـة  تتم أن وينبغي )١٣٢(.البحر يف االعتراض عمليات خالل مستعجلة آليات وباستخدام
 ذلـك  إىل وباإلضـافة . احملتملـة  اإلجرائيـة  املظـامل  وقـوع  دون للحيلولـة  وذلـك  النفسـية،  الصـدمة  مـن  التقليـل  بغيـة  اليابسة،
 أن ميكـن  فـال  وتدريبـهم؛  دورهم نطاق خارج قرارات يتخذوا أن البحر يف القانون إنفاذ عن املسؤولني من مطلوبا فليس
 التفاقيـة  متعمـق  فهـم  لـديهم  يكون أن املراكب منت على البحرية احلدود على بدوريات القيام على تدريبهم مت ممن ُيتوقع

 املعتـرض  األشـخاص  املختصـة  السـلطات  إىل ليحيلـوا  مالئمـة  توجيهيـة  ومبـادئ  مالئـم  تدريب إىل حيتاجون بل الالجئني،
 مئـات  حيمـل  مركـب  سـبيل  اعتـراض  يـتم  فحـني  ذلـك،  علـى  وكمثال )١٣٣(.للحماية احتياجهم عن يعبِّرون الذين سبيلهم

 التوقعــات تكــون أن ينبغــي اللجــوء، بطلـب  املهــاجرين هــؤالء كــل إىل أوعــزوا قـد  املهرِّبــون ويكــون املهــرَّبني، املهـاجرين 
 يف خـربهتم  تكـون  قـد  والـذين  بـاالعتراض  يقومـون  الـذين  ذلـك  حنـو  أو مخسـة  عـددهم  البالغ املسؤولني دور بشأن واقعية
 .التحقيقات شؤون يف وليست البحرية القوات
ــة التزامــاتأنَّ  حــني ويف ــة فــإنَّ واضــحة البحــر يف إنقــاذهم يــتم الــذين األشــخاص ومســاعدة محاي  يف هلــا االمتثــال كيفي

ــة املمارســة ــع العملي ــهريبأيضــاً  التصــدي م ــاجرين لت ــل. كــذلك ليســت البحــر يف امله ــاء يف التحــدي ويتمث ــذه الوف  هب
 يوضـعون  احلـدود  حبمايـة  يقومـون  الـذين  فاألفراد. املهاجرين مهرِّيب أهداف خبدمة نفسه الوقت يف القيام دون االلتزامات

 هـذه  قيمهـا  اسـتغالل  إىل عمـدا  يسـعون  الـذين  املهـرِّبني  مـن  الدولـة  وسـالمة  قـيم  عـن  الـدفاع  يف يتمثـل  صـعب  موقف يف
  .  اخلاصة اإلجرامية ألغراضهم

    
    القضائية واملالحقة التحقيق  - ٢- ٣
    التشريعي اإلطار  -١-٢-٣
 الظــاهرة هلــذه منسَّــق فهــم وجــود عــدم البحــر طريــق عــن املهــاجرين هتريــب مكافحــة جمــال يف الرئيســية التحــديات مــن

 وبعــض. املهــاجرين هتريــب بروتوكــول يف أطرافــا الــدول كــل فليســت. املعنيــة البلــدان بــني املختلفــة القانونيــة وللتعــاريف
 احلـاالت  هـذه  ويف. حتديـداً  املهـاجرين  هتريـب  مكافحـة  ختـص  تشريعات الداخلية القانونية أُطرها يف بعد ُتدرِج مل البلدان

 اخلطـرية  الوطنيـة  عـرب  اجلـرائم  وليس بالبحر، املتصلة اجلرائم أو اهلجرة جرائم ارتكاب ُتهم سوى املهرِّبني إىل يوجَّه ال قد
 أسـاس  املهرِّبـون  ارتكبـها  معيَّنـة  أفعـال  تـوفِّر  أن ميكـن  ذلـك،  مـن  وبـدال . املهاجرين هتريب بروتوكول يف عليها املنصوص
 .  البحر يف للخطر األرواح تعريض أو العنف على األفعال تلك تنطوي حني مثالً وذلك القضائية، واملالحقة التحقيق
 بلـد  مـن  عليها تنطوي اليت العناصر ختتلف أن ميكن احمللية، التشريعات يف موجودة املهاجرين هتريب جرمية تكون وحيثما

 تعـاريف  الخـتالف  يكـون  أن وميكـن . الشـديدة  العقوبات حتاشي من يتمكنون قد املهرِّبني بعضأنَّ  يعين وهذا آخر، إىل
 يصــل فقــد. العدالــة إىل املهــرِّبني تقــدمي علــى الــدول قــدرة علــى عميــق تــأثري القضــائية الواليــات بــني املهــاجرين هتريــب

 املنطقـة  يف أخـرى  بلـدان  إىل جوا أو برا ذلك بعد السفر بقصد البحر طريق عن البلدان أحد إىل النظاميني غري املهاجرون
 ينقُـل  حيثمـا  وباملثل،. هلم التصدي يف خمتلفة هنُج تتَّخذ فرمبا البلدان تلك بني مواءمة غري التعاريف تكون وحيثما. نفسها

                                                                
 .’UNHCR ‘Rescue at Sea – A guide to principles and practice as applied to migrants and refugeesانظر:   )١٣١(
)١٣٢(  European Council on Refugees and Exiles, Defending Refugees’ Access to Protection in Europe, December 2007, 

available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/4766464e2.html, p.42. 
 Conclusion on Protection Safeguards in Interception Measures, 10 Octoberمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،   )١٣٣(

2003, No. 97 (LIV) – 2003, available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3f93b2894.html. 
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 العبـور  وبلـدان  املنشـأ  بلـدان  بـني  التنسـيق  انعدام يعين أن ميكن املقصودة، وجهتهم إىل بلدان عدة عرب املهاجرين املهرِّبون
 .  بسهولة التصدي تدابري تنسيق ميكن ال أنه املقصد وبلدان
 سـريعا،  عنـهم  ُيفـرج  أن ميكـن  ارتكبوهـا،  الـيت  التهريب جرائم جسامة مع متناسبة أحكام املهرِّبني على تصدر ال وحيثما
 شـديدة  األحكـام  تكـون  حيثمـا  ذلـك،  مـن  العكـس  وعلـى . اإلجراميـة  أنشـطتهم  ويواصلوا اجملتمع إىل أخرى مرة ليعودوا
 مـن  الرئيسـيني  املهـرِّبني  إزالـة  تـتم  أن ميكـن  البحـر،  يف للخطـر  األرواح تعريض مثل املشدِّدة، الظروف االعتبار يف وتأخذ
 اخنفاضـا  الحظـت  الـدول  بعـض أنَّ  والواقـع . رادع تأثري هلا يكون أن ميكن اآلخرين إىل قوية رسالة ذلك فيبعث الشبكة،

 القـانون  يف لتغـيريات  مباشـرة  كنتيجـة  البحـر،  يف املهـرَّبني  املهـاجرين  سالمة يف ازديادا أو معينة حبرية دروب استخدام يف
 وعـدم  اإلنقـاذ،  بعمليـات  القيـام  علـى  للحفـز  املراكـب  ختريـب  مثـل  أفعال ارتكاب على تعاِقب القضائية املالحقات يف أو

 .للركاب النجاة سترات توفري
 دائمـاً  السـهل  مـن  فلـيس . اإلقليميـة  الواليـة  بطبيعـة  يتعلـق  البحـر  طريـق  عن املهاجرين هتريب حاالت خيص آخر حتد ومثة

 يف خمتلفـة  قـوانني  وتنطبـق . اجلرميـة  فيـه  ارُتكبـت  الـذي  املكـان  مث ومـن  فيـه،  البحريـة  احلـدود  عبـور  مت الـذي  املكان حتديد
 ميكـن  ال أخـرى  قوانني ومبوجب حمددة، تراخيص دون الداخلية املياه على بالسفر يسمح القوانني فبعض املختلفة؛ البحار

 هـذه  وتؤكـد . اليابسـة  إىل النظـاميني  غـري  املهـاجرون  يصـل  أن إىل القانوين باملعىن حدثت قد النظامية غري اهلجرة ُتعترب أن
 األطـر  يف القائمـة  الثغـرات  معاجلـة  بغيـة  املهـاجرين،  هتريـب  لربوتوكـول  وفقـاً  للمفـاهيم  العاملي التنسيق ضرورة التحديات
 .  احلالية القانونية

    
    القوارب منت على املوجودين املهرِّبني على التعرف  -٢-٢-٣

 وطريقـة  للمنطقـة  تبعـاً  املركـب،  مـنت  علـى  موجـودين،  املهرِّبـون  أو ،موجـوداً  املهـرِّب  يكـون  أن ميكـن  أعـاله،  ذُكـر  كما
 الســلطات تتحلــى أن يــتعني مهــرِّب، يقــوده بقــارب اتصـال  أول يــتم وحينمــا. التــهريب شــبكات تســتخدمها الــيت العمـل 
 أمـر  املرحلـة  هـذه  يف بـاملهرِّب  يتعلـق  فيمـا  األدلـة  فجمـع . القـارب  سـبيل  اعتـراض  فـور  املهـرِّب  علـى  التعـرف  يف بالذكاء
 يكـون  ال وحيثمـا . وراءه تقف اليت الشبكة وبشأن معه بالتحقيق األدلة تلك على بناء والقيام املهاجرين عن لعزله حيوي
 اسـتنادا  املعـيَّن  املركـب  وراء يقفون الذين املهرِّبني بشأن حتقيقاً السلطات تستهل أن يلزم املركب، منت على مهرِّب هناك
 وعــدة بلــدان عــدة عــرب التــهريب شــبكة يف التحقيــق عمليــة متتــد أن ميكــن كلتيهمــا، احلــالتني ويف. لــديها الــيت األدلــة إىل

 .  األول الكشف نقطة عند الفور على قوية أدلة مجع وتتطلب للغاية معقدة عملية وهي قارات،
 جنسـيته  تكـون  أن ميكـن  مـثالً ف. القـارب  منت على املوجود املهرِّب على التعرف السهل من يكون قد احلاالت بعض ويف

 باهلـاتف  وجمهَّـزا  بوضـوح  القيـادة  متوليـاً  يكـون  وأن املركـب،  مـنت  علـى  املوجـودين  اآلخـرين  األشخاص مجيع عن خمتلفة
 الركـاب  بـني  نفسـه  القـارب  قبطـان  خيفي أن ميكن أخرى، حاالت ويف. املركب منت على الوحيدة النجاة وسترة الوحيد
 أو احلقيقـي،  القبطـان  هويـة  محايـة  بغيـة  القارب، قادوا أهنم الركاب مجيع يدَّعي أن وميكن. السبيل اعتراض عند اآلخرين

 املركـب  مـنت  علـى  الوضـع  يكـون  أن وميكـن . الرحلـة  خـالل  تويف القبطانأنَّ ب باالعتراض تقوم اليت السلطات خيربون قد
 املوجـود  الطـاقم  أو/و القبطـان  علـى  التعـرف  السلطات على الصعب من ذلك وجيعل السبيل، اعتراض نقطة عند فوضويا
 املعلومـات  مـن  ممكـن  قـدر  أكـرب  جبمـع  املسـؤولني  تكليـف  أمهيـة  علـى  اخلـرباء  يشـدد  السياق، هذا ويف. املركب منت على

 .  األول االتصال نقطة عند االستخبارية
 إعطــاء جيــب ،مــثالًف. املشــدِّدة الظــروف إلثبــات الالزمــة األدلــة جلمــعأيضــاً  األمهيــة حامســة التحقيــق مــن املرحلــة وهــذه
 لقـوا  الـذين  املهـاجرين  حتديـد  وكـذلك  املهـاجرين،  هتريب جلرائم نتيجة البحر يف حتدث اليت الوفيات يف للتحقيق األولوية
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 الـيت  املشـدِّدة  الظروف إلثبات فقط ليس ضرورية واملفقودين القتلى عن فاملعلومات. املفقودين أو لتهريبهم نتيجة حتفهم
 املنشـأ  بلـدان  يف للسـلطات  أساسـية  أدلـة  أهنـا أيضـاً   يتضح قد بل املدانني املهرِّبني على يصدر الذي احلكم تشدِّد أن ميكن
 مجاعـات  بشـأن  التحقيـق  عـن  مسـؤولة  سـتكون  الـيت  أو املفقـودون،  مواطنوهـا  فيـه  يوجـد  الـذي  املكـان  عـن  تتحـرى  اليت

 .  مواطنيها وفيات عن املسؤولة املنظمة اجلرمية
    
    الرب يف املستقرين املنظِّمني بشأن التحقيق  -٣-٢-٣

 علــى القــبض إلقــاء هــو البحــر، أو اجلــو أو الــرب يف حيــدث أكــان ســواء املهــاجرين، هتريــب مكافحــة يف الرئيســي التحــدي
 التصـدي  ويتطلـب . بسـرعة  اسـتبداهلم  ميكـن  حماكمتـهم  تـتم  الـذين  الصـغار  العـاملون  فـاألفراد . املسـتوى  رفيعـي ال املهرِّبني
 ربـط  ضـرورة  ذلـك  يؤكِّـد  البحـر  طريـق  عـن  التـهريب  سـياق  ويف املسـتوى،  رفيعـي ال املهرِّبني استهداف والفعال املستدام

 اجلرميـة  وطبيعـة . اجلـو  ويف األرض علـى  حتـدث  الـيت  بالتحركـات  البحـر  يف حتـدث  اليت التحركات تتناول اليت التحقيقات
 جيـدة،  صـالت  ولـديهم  حـد  أقصـى إىل  أثرياء األحيان من كثري يف اإلجرامي اهلرم قمة يف الذين يكون حبيث هي املنظمة
ــيهم الوصــول احلقــائق هــذه جتعــل أن وميكــن. جمتمعــاهتم يف ومشــروعة مقــدَّرة أدوارا يــؤدون قــد بــل  يف واســتهدافهم إل

 إىل وتـؤدي  الـدول  سيادة أفعاهلم تقوِّض الذين هم األشخاص فهؤالء ذلك ومع. حد أقصى إىل صعبا اجلنائية التحقيقات
 .  أنشطتهم تعطيل يلزم الذين وهم البحر، يف‘ زبائنهم’ وفاة

 الســبل مــن العديــد للمحققــني ذلــك ويتــيح البحــر، طريــق عــن التــهريب لترتيــب ضــروري التنظــيم مــن مســتوى وهنــاك
 قبــل البحريــة احملــاور يف وجتمــيعهم املهــاجرين اســتقدام وســائل تتــيح أن ميكــن الســاحلية، املغــادرة بلــدان ففــي. للتحقيــق
 املراكـب  لسـرقة  املهرِّبـون  يسـتعملها  اليت الوسائل يف التحقيقأيضاً  وينبغي. البحري التهريب ومنع للتدخل فرصا املغادرة

 البحريـة،  الرحلـة  مـن  اآلخـر  اجلانـب  وعلـى . التـهريب  عمليات يف الستخدامها أخرى بسبل عليها احلصول أو شرائها أو
 املقصــد بلــد إىل الســاحلي الوصــول بلــد مــن املهــاجرين رحلــة مواصــلة لتســهيل القائمــة الــنظم يف التحقيــقأيضــاً  ينبغــي
 هتريــب لفهــم أساســية أربــاحهم ولغســل جــرائمهم الرتكــاب املهرِّبــون يســتخدمها الــيت املاليــة الــنظم أنَّ كمــا. النــهائي

 .  اليابسة على ُترتكب البحر يف التهريب جلرمية عناصر عدة فإنَّ أخرى وبعبارة. املهاجرين
 الــذي التحقيــق يف االنطــالق نقطــة وركابــه القــارب ُيعتــرب أن ينبغــي البحــر، يف التــهريب تواجــه الــيت للســلطات وبالنســبة
 بعـض  ويف. املنشـأ  وبلـدان  العبـور  بلـدان  وكـذلك  املنشـأ  سـاحل  إىل رجوعـا  وراءمهـا،  تقـف  اليت التهريب شبكة يكشف
 الــرحالت يف وتشــرع الســاحلي املنشــأ بلــد تغــادر الــيت القــوارب عــدد بشــأن املعرفــة مــن رفيــع مســتوى يوجــد املنــاطق،
 فـإنَّ  مث ومـن . املغـادرة  هبـذه  ذروهتـا  تبلـغ  اليت واألساليب الدروب بشأن املعرفة من القليل سوى يوجد ال ولكن البحرية،

 حتـدث  حيـث  املنبـع،  مـن  الظـواهر  معاجلـة  يتطلـب  البحـر  طريـق  عـن  للتـهريب  للتصـدي  األدلـة  على قائمة إجراءات اختاذ
 العمليـة،  الناحيـة  ومـن . البحـري  التـهريب  املهرِّبون ينظِّم وحيث العبور، وبلدان املنشأ بلدان يف واجلوية الربية التحركات

 البحـر  يف مهـرَّب  مهاجر من املعلومات استخالص طريق عن أو السبيل اعتراض لدى ُتجمع اليت املعلوماتأنَّ  ذلك يعين
 مــن مـنظِّم  علــى التعـرف  إىل بــدوره الوسـيط  يــؤدي وقـد . السـاحلي  املغــادرة بلـد  يف وســيط علـى  التعــرف إىل تـؤدي  قـد 

 املسـتوى  رفيـع  مهـرِّب  علـى  التعـرف  إىل املطـاف  هنايـة  يف يـؤدي  قـد  األخـري  وهـذا  جوي، عبور بلد يف املتوسط املستوى
 ورقـة  نطـاق  يتعـدى  املهـاجرين  مهـريب  بشـأن  الـربي  والتحقيـق . النـهائي  املقصـد  بلـد  يف زمـالء  ولديـه  املنشأ بلد يف يعيش
 .  البحر يف التهريب بعمليات له انفصام ال ارتباطاً يرتبط أنه على التشديد جيب ولكن هذه، املناقشة
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    املـنـع  - ٣- ٣
 ومصـاحلها  الـدويل  القـانون  مبوجـب  التزاماهتـا  بـني  توازنـا  الـدول  حتقـق  أن البحـر  طريـق  عن املهاجرين هتريب منع يتطلب

 علـى  الرقابـة  زيـادة  تـؤدي  أن وميكن. املنظمة اجلرمية مجاعات جانب من االنتهاكات من الدولة سيادة محاية يف املشروعة
 غالبــاً األخــرى، الناحيــة ومــن. التــهريب ودروب النظاميــة غــري اهلجــرة تــدفقات علــى وملحــوظ ســريع تــأثري إىل احلــدود

 ولـيس  الطويـل  املـدى  علـى  ذلـك  كـان  وإن كفـاءة،  وأكثـر  جاًتـدرُّ  أكثـر  تأثري القويني الدويل والتعاون للتشريع يكون ما
 دروهبـا  اجتـاه  تغـري  مـا  كـثرياً  التـهريب  شبكاتأنَّ  هذه، املناقشة ورقة أقسام كل يف التأكيد مت كما والواقع، )١٣٤(.القصري

 ملواجهـة  وحـده  كافيـاً  لـيس  القـانون  إنفـاذ أنَّ  بيـد . فعالـة  تعـاون  واتفاقيـات  تشـريعات  بوجـود  علمـت  إذا آخر مكان إىل
 اللجـوء  طـاليب  احتياجـات  تراعـي  الـيت  الـدخول  وإجراءات الصراعات، وقوع ومنع املستدامة، فالتنمية. املهاجرين هتريب

 بطريقـة  التـهريب  خـدمات  علـى  الطلـب  مـن  للحـد  ضـرورية  كلـها  النظامية، اهلجرة فرص وإتاحة احلماية، إىل والالجئني
  .ومستدامة جمدية

    
     اجلذرية األسباب معاجلة  -١-٣-٣

   املنع ،١٥ املادة املهاجرين، هتريب بروتوكول
ــروِّج  -٣   ــة كــل ت ــزِّز، أو طــرف دول ــربامج االقتضــاء، حســب تع ــة ال ــاون اإلمنائي ــوطين الصــعيد علــى والتع  واإلقليمــي ال

 اقتصــاديا الضــعيفة للمنــاطق خــاص اهتمــام وإيــالء للــهجرة، االقتصــادي-االجتمــاعي الواقــع مراعــاة مــع والــدويل،
  .والتخلف الفقر مثل املهاجرين، لتهريب اجلذرية االقتصادية-االجتماعية األسباب مكافحة أجل من واجتماعيا،

  
 سـوق  دائمـاً  هنـاك  سـتكون  بلـداهنم،  لتـرك  سـببا  النـاس  تعطـي  الـيت  الطاردة للعوامل التصدي يتم أن إىل أنه الواضح ومن

 يف املعيشـة  مسـتويات  حتسـني  يف املهـاجرين  هتريـب  ملسـألة  األجـل  طويـل  رئيسي حل يتمثل ولذلك. االنتهازيني للمهرِّبني
 ويف. أفضـل  حيـاة  عـن  البحـث  جملـرد  أو احلمايـة  عـن  حبثـا  أوطـاهنم  مـن  الفـرار  إىل الناس يضطر ال لكي العامل، أحناء مجيع
 ومسـتدامة  منسـقة  بطريقـة  املهـاجرين  هتريـب  جلرمية للتصدي تعاونية جهودا البلدان تبذل أن الضروري من نفسه، الوقت

 .  الشعوب حراك تستغل اليت املشروعة غري لألنشطة الفرص إزالة أجل من العامل، أحناء مجيع يف
 عوامـل  إجيـاد  إىل القائمـة  السياسـات  تـؤدي  أالَّ ضـمان  يف املهـاجرين  هتريب مبنع يتصل فيما الرئيسية التحديات أحد ويتمثل
. للـدول  الدوليـة  االلتزامـات  اسـتغالل  علـى  املهـاجرين  يبمهرِّ عمل أسلوب ينطوي ما كثرياًو. معينة مقصد بلدان حنو جاذبة

 االسـتراتيجي  التخطـيط  هـذا  ونتيجـة . املهـرَّبني  املهاجرين إقامة تتيح اليت وثغراهتا ضعفها ونقاط السياسات يعرفون فاملهرِّبون
 عـدد  تقـدمي  إىل تـؤدي  أن ميكـن  البحـر  طريـق  عن الوافدين من واحد قارب محولةأنَّ  هي املهرِّبني جانب من األجل الطويل
 املعيَّنـة  السياسـات أنَّ  االعتبـارات  هـذه  وتؤكـد . اهلجـرة  شـؤون  معاجلـة  نظـم  تغمـر  أن ميكن اليت الثانوية، املطالبات من كبري
 الــيت العمــل طريقــة علــى كــبري تــأثري هلــا يكــون أن ميكــن -  السياســات تلــك بشــأن والتصــورات -  احلكومــة تعتمــدها الــيت

 التقيـد  ضـمان  هـو  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  جرميـة  مكافحـة  منظـور  مـن  الرئيسي والتحدي. املهرِّبون يستخدمها
 .  معيَّنة مقصودة وجهة استهداف يف املهرِّبون يستغلها أن ميكن سبل إجياد دون احلماية بالتزامات

 ظهـر  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  سـبيل  العتـراض  التـدابري  مـن  مزيـدا  واملقصـد  والعبـور  املنشـأ  بلـدان  اختاذ ومع
 صـرامة  وزيـادة  البحريـة،  احلـدود  علـى  الضوابط زيادة تؤدي أالَّ وميكن. البحرية الدروب من العديد يف ملحوظ اخنفاض

                                                                
)١٣٤(   migration.org/pages/en/-https://www.imapand  .hml2migration.org/index-https://www.imapmap, -ICMPD I

2011July  19accessed on  migrationroutes.html. 
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 أمــاكن إىل البحــري التــهريب دروب تغــيري إىلإالَّ  واملقصــد، املنشــأ بلــدان بــني التعــاون اتفاقيــات وإبــرام اهلجــرة، قــوانني
 تعـرب  الـرحالت  جعـل  إىل األحيـان  بعـض  يف يـؤدي  الـذي  األمـر  مسـاراهتم،  تعديل يف بارعون املهرِّبنيأنَّ  والواقع. أخرى

  .  املعنيني املهاجرين على خطورة أشد ظروف يف أطول مسافات
    
     التوعية  -٢-٣-٣

   املنع ،١٥ املادة املهاجرين، هتريب بروتوكول
 هتريـب [أنَّ بـ  العـام  الـوعي  لزيـادة  إعالميـة  بـرامج  تعزيز أو بتوفري قيامها لضمان تدابري طرف دولة كل تتخذ  -١  

 خمـاطر  يسـبِّب  وأنـه  الـربح،  هبـدف  منظمـة  إجراميـة  مجاعـات  ترتكبـه  مـا  كثرياً إجرامي نشاط هو] املهاجرين
  .املعنيني للمهاجرين شديدة

ــاون...   -٢   ــدول تتع ــدان يف األطــراف ال ــالم مي ــة هبــدف اإلع ــوع دون احليلول ــاجرين وق  ضــحايا احملــتملني امله
  .املنظمة اإلجرامية للجماعات

    
 أنـه  وبـديهي . التوعيـة  بشـأن  األطـراف  الـدول  على إلزامية واجبات على املهاجرين هتريب بروتوكول من ١٥ املادة تنص
ــة ينبغــي ــدي يف أرواحهــم يضــعوا أن ميكــن مــن توعي ــرِّبني أي ــ امله ــرِّبنيأنَّ ب ــى خطــرا يشــكلوا أن ميكــن جمرمــون امله  عل
 .والسالمة  األرواح
 قـانوين  غـري  املهـاجرين  هتريـب أنَّ بـ  بالتـهريب  تتصـل  جـرائم  حقهم يف ترتكب ألن واملعرَّضني املهرِّبني توعيةأيضاً  وينبغي
 وفقـاً  وأسـاليبهم  دروهبم لونيعدِّ املهرِّبنيأنَّ  الصدد هذا يف الرئيسية االعتبارات ومن. اجلنائية العدالة جمال يف عواقب وله

 تلـك  عـن  املهـرِّبني  تصـورات أنَّ  يعين وهذا القانون، إنفاذ أجهزة تتخذها اليت التصدي تدابري ويف السياسات يف للتغريات
 ولعـل . للمهـرِّبني  رادعاً هبا والوعي التصدي وتدابري السياسات تشكِّل أن وينبغي. قصوى أمهية ذات والتدابري السياسات
 واجهـات  علـى  توضـع  والـيت ‘ املـبىن  هـذا  يف نقدية مبالغأيِّ ب ُيحتفظ ال‘ عبارة حتمل اليت بالالفتات ذلك تشبيه باإلمكان
 تعـريض  عـن  للمهـرِّبني  رادعـاً  هبـا  والـوعي  التصدي وتدابري السياسات تشكِّل أن فينبغي احملتملني؛ اللصوص لردع املتاجر
 .  البحر يف للخطر الناس أرواح

 املهـاجرين  فتـهريب . الظـاهرة  هـذه  علـى  تـأثري أيضـاً   البحـر  طريق عن املهاجرين هتريب قضايا بشأن اجلمهور ولتصورات
 اجلهـود أنَّ  هـي  ذلـك  ونتيجـة . اهلجـرة  ومسـائل  الدولـة  سـيادة  بينـها  من اجلمهور، اهتمام تثري أخرى جماالت مع يتداخل
 املهـاجرين  هتريـب  مـن  أكـرب  قـدرا أنَّ  مـن  الـرغم  وعلـى . بعيـد  حد إىل مسيَّسة تصبح أن ميكن اجلرمية هذه ملعاجلة املبذولة
 ُتنقــل الــيت الصــورة تكــون ولــذلك مــثرية، وقصــص آســرة عنــاوين عــرض يتــيح البحــري التــهريب فــإنَّ وجــوا بــرا حيــدث

 القـانون  إنفـاذ  سـلطات  تصـرفات  تتعـرض  أن النتيجـة  تكـون  أن وميكـن . األحيـان  مـن  كـثري  يف وناقصـة  معوجَّة للجمهور
 غـري  حنـو  علـى  أنفسـهم  املهاجرون ُيتَّهم أن ميكن وباملثل،. املهرِّبني جرائم عن التغاضي يتم حني يف كبري بقدر للتمحيص

 التقـارير  علـى  سـلبية  نتـائج  تترتـب  أنأيضـاً   وميكـن . صـحيحا  فهمـا  أوضـاعهم  ُتفهـم  ال حيثمـا  جـرائم  يف بالضلوع دقيق
 إنقــاذ تـرفض  الـيت  اخلصوصــية املراكـب  حـوادث  ذلـك  يف مبــا التصـدي؛  وتـدابري  السياسـات  بشــأن الدقيقـة  غـري  الصـحفية 
 بإنقـاذ  قامـت  إذا التـهريب  جـرائم  ارتكـاب  بتهمـة  قضـائيا  سـُتالَحق  بأهنـا  دقيقـة  غـري  تصورات بسبب البحر يف املهاجرين
 تكـون  أن ميكـن  بـه،  الصـلة  ذات واملسـائل  املهـاجرين  هتريـب  عـن  دقيقـة  معلومـات  للجمهور تقدَّم ال وحيثما. املهاجرين
 املهــاجرين وتعــرِّض اجلرميــة ارتكــاب تســهِّل قــد بطرائــق سياســاهتا لتغــيري احلكومــات علــى اجلمهــور ضــغط هــي النتيجــة
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 ومحايـة  املهـاجرين  هتريـب  مـن  احلـد  علـى  تعمل أن شأهنا من اليت للُنهج اجلمهور دعم عدم هي النتيجة تكون أو للخطر،
 .  املهرِّبني أيدي على األذى من الناس
 يف والتأكيـد  بـاألمر،  صـلة  الناس أوثق وعي مستوى لرفع اجلهود من مزيد بذل إىل احلاجة أعاله املذكورة االعتبارات وُتربز
 عـن  التـهريب  مسـائل  عن تقدمها اليت الصحفية التقارير تكون أن ضمان يف هامة مسؤولية من اإلعالم لوسائل ما على ذلك
  .  األمر عليها ينطوي اليت األوسع املسائل سياق يف والتوازن، بالدقة ومتسمة وافرة معلومات على مبنية البحر طريق

    
    املغادرة قبل التهريب مراكب اعتراض  -٣-٣-٣

 إنـه  اإلنسـان،  حلقـوق  السامية املتحدة األمم مفوضة بيالي، نايف قالت احلدوث، من البحري التهريب رحالت ملنع تأييدا
 ضـمان  خـالل  مـن  سـفنها،  علـى  الفعليـتني  ورقابتـها  القضـائية  واليتـها  الَعلَـم  دول متـارِس  أن الكلمـة  مبعىن الضروري من"

 غـري  والقـوارب  السـفن  تغـادر  ال لكـي  الصـلة،  ذات الدوليـة  الصـكوك  يف عليهـا  املنصـوص  السـالمة  مبعـايري  الصارم التقيد
ــر ويشــري )١٣٥(."هبــم واالجتــار املهــاجرين هتريــب وحظــر منــع عليهــا جيــب كمــا. الســواحل للمالحــة الصــاحلة  عــن تقري
 السـفن  اسـتخدام  ملنـع  فّعالة تدابري اختاذ يلزم" أنه إىل الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية أجرهتا رمسية غري مشاورات
 بعـض  حتتـاج  ورمبـا . هبـم  االجتـار  أو البشـر  هتريـب  أعمـال  يف الدوليـة  لألنظمـة  ختضـع  ال الـيت  السـفن  مـن  وغريها الصغرية
 هتريـب  سـبيل  اعتـراض  أمهيـة  علـى  فقـط  لـيس  التوصـيات  هـذه  وتؤكـد  )١٣٦(."الشـأن  هـذا  يف والدعم املساعدة إىل الدول

 .البداية منذ احلدوث من البحر طريق عن املهاجرين هتريب منع على العمل أمهية علىأيضاً  بل البحر يف املهاجرين
 وتقـع . اجلنائيـة  العدالـة  للتـدخُّ  سـبالً  تتيح اجلرمية هذه عناصر من اليابسة على ُترتكب اليت العناصر فإنَّ أعاله ذُكر وكما

 املهـاجرين  وجيمعـون  الـزوارق  املهرِّبون فيها يشتري اليت الساحلية املغادرة دول عاتق على الصدد هذا يف خاصة مسؤولية
 انتفـاء  إىل القـوارب  انطـالق  قبـل  تتَّخـذ  الـيت  االسـتباقية  القـانون  إنفـاذ  إجـراءات  اختـاذ  يؤدي أن وميكن. اآلمنة البيوت يف

. األرواح ذلـك  ُينقـذ  أن وميكـن  العمليـة،  هـذه  مـن  الحـق  وقت يف الفعل رد على القائمة التصدي تدابري اختاذ إىل احلاجة
 ووصـوالً  املنشـأ  نقطـة  مـن  التـهريب  عمليـات  يف القويـة  والتحقيقـات  القوي االستخبارية املعلومات مجع يؤدي أن وميكن
. التـهريب  ألغـراض  اسـتخدامها  مـن  املهرِّبـون  يـتمكن  أن قبـل  املراكـب  مصـادرة  إىل البحـار  عـرب  املقصـودة  الوجهات إىل

 هـذه  اسـتخدام  منـع  خـالل  مـن  وخباصـة  سـفنها،  علـى  الفعالـة  رقابتـها  متـارس  أن ينبغـي  الَعلَـم  لََوُد نَّفـإ  ،القول وخالصة
    )١٣٧(.باإلحبار البحرية للمالحة الصاحلة غري للسفن السماح عدم وينبغي املهاجرين، هتريب ألغراض السفن

    

                                                                
)١٣٥(  Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights, Migrants at sea are not toxic cargo, 9/5/2009, 

pillay-navi-cargo-toxic-not-are-sea-/migrants09/04/09analysis/-and-cbsnnews.com/views-http://www.abs. 
 ٢٧-٢٣الرمسية املفتوحة العضوية املتعلقة باحمليطات وقانون البحار، االجتماع التاسع، عملية األمم املتحدة االستشارية غري   )١٣٦(

، معاملة األشخاص الذين يتمُّ إنقاذهم يف البحر: االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن االجتماعات واجتماعات ٢٠٠٨حزيران/يونيه 
تحدة لشؤون الالجئني مؤّخراً، تقرير مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، املائدة املستديرة للخرباء اليت عقدهتا مفوَّضية األمم امل

A/AC.259/17 ١٢و ١١، الفقرتان. 
مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، معاملة األشخاص الذين يتمُّ إنقاذهم يف البحر: االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن   )١٣٧(

راً: تقرير مفوَّضية األمم املستديرة للخرباء اليت عقدهتا مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مؤخَّاالجتماعات واجتماعات املائدة 
-http://www.refworld.org/cgi، متاح على العنوان اإللكتروين: A/AC.259/17، ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١١املتحدة لشؤون الالجئني، 

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a1d39502 ٣، الصفحة. 
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    املعلومات وتبادل البيانات ومجع البحوث إجراء زيادة  -٤-٣-٣
. البحـر  يف املهـاجرين  هتريـب  ملسـألة  األدلة على القائم التصدي لضمان ضروري أمر وحتليلها البيانات مجع وحتسني زيادة

 يتسـىن  لكـي  املهـاجرين،  لتـهريب  البلـدان  فهـم  توافُق زيادة ينبغي دقة، أكثر وعاملية إقليمية صورة على احلصول ولتسهيل
 عـدم  ويعـين  )١٣٨(.التصـدي  حتسـني  تيسـري  أجل من املعلومات وتبادل اكتماالً أكثر فهما الناشئة اإلجرامية االجتاهات فهم

 الظـواهر  فهـم  عن التخلف وهذا. بفعالية مقارنتها أو بدقة اإلحصائية البيانات تقييم ميكن ال أنه البحث منهجيات تنسيق
 وعـالوة . التفسـري  سـوء  أو للمبالغـة  معرَّضـة  اإلحصـاءات  تكـون  أنأيضـاً   بـل  الفعـال  التصدي عرقلة فقط ليس يعين بدقة
 مـع  الشـمالية،  وأمريكـا  الغربيـة  أوروبـا  حنـو  هتريبـهم  علـى  تركـز  املهـاجرين  هتريـب  حـول  البحـوث  معظـم  فـإنَّ  ذلك على
 هـذه  عـن  الغربيـة  النظـر  وجهـة  جعـل  إىل أدَّى الـذي  األمـر  األخـرى،  األمـاكن  خيـص  فيمـا  الظاهرة هذه عن القليل معرفة

    )١٣٩(.األخرى املناطق عن املتاحة املعلومات يف األمهية حاسم نقص مع الفعل، رد على قائمة الظاهرة
ــاك ــصأيضــاً  وهن ــن املتاحــة البحــوث يف نق ــاجرين خصــائص ع ــرِّبني، إىل جلــوئهم وأســباب امله ــرِّبني، ومســات امله  امله

ــاهتم ــهريب شــبكات وتنظــيم باملهــاجرين، وعالق ــزم )١٤٠(.الت ــة وتل ــد معرف ــة الســمات عــن خاصــة بصــفة املزي  االجتماعي
 عليهـا  ينطـوي  الـيت  املاليـة  املعـامالت  وعـن  البحـر  طريـق  عـن  املهاجرين بتهريب يقومون الذين املستوى رفيعيال للمهرِّبني
 الصــدد، هــذا يف االســتخبارية املعلومــات لتعزيــز ضــروري الثنــائي أو/و واإلقليمــي الــدويل والتعــاون. جــرائمهم ارتكــاب
 للحـدود  عـابرة  درايـة  يتطلـب  الوطنيـة  للحـدود  العـابرة  التـهريب  شـبكات  عـن  املعلومـات  وحتليـل  اكتسابأنَّ  إىل بالنظر
 .املعنية والعمليات املعنيني لألشخاص احملدَّدة اخلصائص فهم على األشخاص أقدر من الوطنية

    
     التعاون  - ٤- ٣

 التصـدي  يعـزِّز  ال الـدويل  التعـاون أنَّ  هـي  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريب مسألة حبث من تتضح اليت الرئيسية النقطة
 دولـة  يف املهـاجرين  هتريـب  ضد مثاليا توجيها املوجَّه اجلنائية العدالة تصدي شأن ومن. له مطلقة ضرورة هو بل وحسب
 ارتكـاب  اإلجراميـون  املهرِّبـون  سيواصـل  التعـاون،  تعزيـز  دون ومـن . األخـرى  الـدول  تعـاون  غيـاب  يف يفشـل  أن واحدة

. البحـر  يف للخطـر  والسـالمة  األرواح وتعـريض  وأمنـها،  الـدول  سـيادة  وتقـويض  العدالة، وحتاشي عقاب، دون جرائمهم
 متكَّـن  وقـد . الوطنية للحدود عابرا تصديا تتطلب الوطنية للحدود عابرة جرمية هو املهاجرين هتريب نَّإف ،القولوخالصة 
 الـذين  علـى  وجيـب  جرميتـهم؛  ارتكـاب  يف والثقافيـة  اللغويـة  االختالفـات  وكـذلك  احلـدود  جتـاوز  يف النجاح من املهرِّبون

  .  حذوهم حيذوا أن سيوقفوهنم
    

                                                                
ة انظر مثالً: مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، معاملة األشخاص الذين يتمُّ إنقاذهم يف البحر: االستنتاجات والتوصيات املنبثق  )١٣٨(

 ألممعن االجتماعات واجتماعات املائدة املستديرة للخرباء اليت عقدهتا مفوَّضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مؤّخراً: تقرير مفوَّضية ا
-http://www.refworld.org/cgi، متاح على العنوان اإللكتروين: A/AC.259/17، ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ١١املتحدة لشؤون الالجئني، 

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4a1d39502 ٥٢و ٥١، الفقرتان ٩و ٨، الصفحتان. 
 ,A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٣٩(

January 2011, p.22. 
 ,A Global Review and Annotated Bibliography of Recent Publicationsمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،   )١٤٠(

January 2011, p.64, p.73, p.77, p.94. 
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     الدويل التعاون  -١-٤-٣
    املهاجرين هتريب بروتوكول يف الدويل التعاون متطلبات ملخص
  : طرف دولة كل على يتعني
 ) ٧ املادة( البحر طريق عن املهاجرين هتريب منع على ممكن حد أقصى إىل تتعاون أن  •  
 )) ١( ٨ املادة( دولتها َعلَم ترفع سفينة اعتالء يف احلق هلا اليت الطرف الدولة إىل املساعدة تقدم أن  •  
 )) ٣( ٨ املادة( سفينتها اعتلت إذا الَعلَم دولة ُتبلغ أن  •  
ــر طلــبيِّ أل إبطــاء دون تســتجيب أن  •   ــا لتقري ــدَّ أن هلــا حيــق الســفينة كانــت إذا م ــديها مســجلة أهنــا عيت  ل

  ))  ٤( ٨ املادة(
 بسـفينة  يتعلـق  فيمـا  أخـرى  تـدابري  واختاذ وتأمينها سفينة العتالء استئذان طلبيِّ أل إبطاء دون تستجيب أن  •  

 ))  ٤( ٨ املادة( َعلَمها ترفع
 ))  ٦( ٨ املادة( السفن هبذه يتعلق فيما املساعدة لطلبات االستجابة أو املساعدة لتقدمي سلطة تعيِّن أن  •  
 القانونيـة  الـنظم  مـع  يتفـق  مبـا  املهـاجرين،  هتريـب  بشـأن  الصـلة  ذات األخـرى  الـدول  مع املعلومات تتبادل أن  •  

 ))  ١( ١٠ املادة( الداخلية
 )) ٢( ١٠ املادة( املعلومات هذه ترسل اليت الدول عليها تفرضها اليت للشروط متتثل أن  •  
 )) ١( ١٤ املادة( املهاجرين هتريب ملكافحة الالزم املتخصص التدريب تعزز أو توفر أن  •  
 الكـايف  التـدريب  لضـمان  احلكومية غري واملنظمات املختصة الدولية واملنظمات األخرى الدول مع تتعاون أن  •  

  )).٢( ١٤ املادة( املهاجرين هتريب ملنع
    

 ملنـع  ممكـن  حـد  أقصـى  إىل التعـاون  علـى  األطراف الدول وافقت املهاجرين، هتريب بروتوكول على التصديق خالل ومن
 بـني  للتعـاون  إطـارا  املهـاجرين  هتريـب  بروتوكول من ٩ إىل ٧ من املواد وتنشئ. البحر طريق عن املهاجرين هتريب وقمع
 مــن ٨ للمــادة وفقــاًو. البحــر طريــق عــن املهــاجرين بتــهريب حتديــداً يتعلــق فيمــا اإلجــراءات اختــاذ علــى األطــراف الــدول

 أو َعلَمهـا؛  ترفـع  الـيت  بالسـفن  يتصـل  فيما األخرى األطراف الدول مع التعاون التماس الطرف للدولة جيوز الربوتوكول،
. هلـا  جنسـية  ال بسفينة شبيهةً ُجعلت سفينة أيِّ أو هلا؛ جنسية ال اليت السفن أو أخرى؛ طرف دولة َعلَم ترفع اليت السفن
  .  البحر يف املهاجرين لتهريب التصدي على التعاون تدابري مجيع اختاذ يف ٩ املادة يف الواردة الوقائية التدابري مراعاة وجيب
 الصـعيد  علـى  تواصـال  يتطلـب  البحري التهريب وراء يقفون الذين املنظَّمني اجملرمني على القبض إلقاء فإنَّ ذلك عن وعدا
 بلـدان  إىل املنشـأ  بلـدان  مـن  اهلجـرة  درب امتـداد  علـى  تتم اليت فالتحقيقات. البحر يف جتري اليت العمليات يتعدى الدويل
 تبــادل جهــود وتتعرقــل. ١٠ املــادة يف عليــه نصــوصم هــو كمــا واالتصــاالت، املعلومــات تبــادل تتطلــب النهائيــة الوجهــة

 وهياكـل  القانونيـة  الـنظم  وتنـوع  الثقـة،  انعـدام  بينـها  مـن  بتحـديات  األخـرى  البلدان يف الشركاء مع والتواصل املعلومات
 .  والثقافة اللغة يف واالختالفات واألولويات، النُّهج واختالف االتصال، قنوات وغياب القانون، إنفاذ
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ــرأنَّ  اخلــرباء ويؤكــد ــة العناصــر أكث ــادل يف أمهي ــدور هــو واالتصــاالت املعلومــات تب ــذي ال ــه ال ــراد يؤدي ــاون يف األف  التع
 معلومـات  علـى  للحصول حمددة طلبات تقدمي عند إجيابية اخلرباء جتارب كانت وقد. املعلومات أمن محاية مع االستباقي،

 .  للخطر املعلومات من غريها تعريض دون املطلوب النحو على تقدميها ميكن حمددة
 ذات املنظمـات  وسـائر  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  الدوليـة  املنظمـات  بـه  تقـوم  أن ميكن الذي الدور على التشديد وجرى
 هــذاأنَّ  إىل تشــري) ٢( ١٤ فاملــادة. البحــر طريــق عــن املهــاجرين لتــهريب التصــدي علــى الــدويل التعــاون جمــال يف الصــلة
 حـاالت  معاجلـة  لـدى  املهاجرين هتريب بروتوكول يف الواردة احلماية بأحكام التقيد ضمان يف خاصة بصفة مفيد التعاون

 هـذه  تكـون  أن ميكن ولذلك باهلجرة، يتعلق فيما احلكومية غري واملنظمات الدولية املنظمات من عدد وينشط. املهاجرين
ــدة املنظمــات ــا املســامهة يف مفي ــة خبربهت ــذا يف التدريبي ــذه وميكــن. الصــدد ه ــات هل ــوفر أن الكيان ــدر ال خــربة ت ــثمن تق  ب

ــا ــايري خيـــص فيمـ ــة املعـ ــة الدوليـ ــة املتعلقـ ــانية باملعاملـ ــة للمهـــاجرين اإلنسـ ــا حقـــوقهم ومحايـ  مبوجـــب مطلـــوب هـــو كمـ
 اجملتمـع  مسـتوى  علـى  العمـل  يف املدنيـة  اخلـدمات  ومقـدمي  احلكوميـة  غـري  املنظمـات  إشـراك  وميكـن ). ه( )٢( ١٤ املادة
 الصــحية الرعايــة خــدمات علــى احلصــول إىل وحيتــاجون هتريبــهم مت الــذين أو للتــهريب، املعرضــني األشــخاص مــع احمللــي

 .  األخرى اخلدمات أو/و القانونية واخلدمات
 بـني  الـدويل  التعـاون  ترتيبـات أنَّ  مـن  التأكـد  وهـو  البحـر  يف املهـاجرين  لتـهريب  التصـدي  عليـه  ينطوي خاص حتٍد وهناك
 التفاقيـة  وفقـاً  اإلنسانية املساعدة على احلصول أو اللجوء طلب يف الناس حقوق من حتّد ال واملقصد والعبور املنشأ بلدان

ــام الالجــئني ــات أنَّ كمــا. ١٩٥١ لع ــدخول الســماح اتفاق ــوفري عــدم خلطــر خاصــة بصــفة تتعــرض جمــدداً بال ــة ت  احلماي
 الـيت  األوضـاع  مـن  حـىت  خطـورة  أكثـر  أوضـاع  يف األشـخاص  تضـع  أن فـيمكن  بعنايـة  تنفَّذ مل وإذا للحماية، للمحتاجني

 ومفوضـية  الالجـئني  لشـؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  مع التعاونية والترتيبات لالتفاقات تكون أن وميكن. بدايةً منها فّروا
ــم ــوق املتحــدة األم ــة اإلنســان حلق ــدر ال قيم ــثمن تق ــدابري تكــون أن ضــمان يف ب ــذه التصــدي ت ــة ه ــع متوافق ــايري م  املع
 الـدويل،  التعـاون  تيسـري  يف بـه  يقـوم  أن ينبغـي  دورأيضـاً   واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  وملكتب )١٤١(.الدولية
 يتولـون  مـن  قـدرات  وبنـاء  املهـاجرين،  هتريـب  بروتوكـول  تنفيـذ  أجل من التقنية املساعدة تقدمي خالل من األخص وعلى

 .واملقصد والعبور املنشأ بلدان بني اجلنائية العدالة جمال يف التعاون تيسري ويف قضائيا، ومالحقتهم املهرِّبني مع التحقيق
    
     واإلقليمي الثنائي التعاون  -٢-٤-٣

   والترتيبات االتفاقات ،١٧ املادة املهاجرين، هتريب بروتوكول
  :يلي ما تستهدف تفاهم مذكرات أو تنفيذية ترتيبات أو إقليمية أو ثنائية اتفاقات إبرام يف األطراف الدول تنظر

 أو الربوتوكول؛ هذا من ٦ املادة يف املبيَّن السلوك ومكافحة ملنع التدابري وأجنع أنسب حتديد  )أ(  
  .بينها فيما الربوتوكول هذا أحكام تعزيز  )ب(  
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 هـدفا  جيعلـه  أن ميكـن  معـيَّن  سـاحلي  بلـد أيِّ  فموقـع  البحر؛ طريق عن املهاجرين لتهريب رئيسي جاذب عامل واجلغرافيا
 عـرب  املهـاجرين  هتريـب  أجـل  مـن  الـدول  ضـعف  مـواطن  الوطنيـة  للحـدود  العـابرة  اإلجراميـة  املنظمات وتستغل. للمهرِّبني
    )١٤٢(.العبور مناطق يف معيَّنة صغرية جزرية ودول ساحلية دول وعرب البحار،

    
    الثنائي التعاون
 الـذين  املهـاجرين  أعـداد  اخنفاض إىل املقصودة الرتول وبلدان الساحلية الركوب بلدان بني الثنائي التعاون اتفاقيات تؤدي
 نمتكُّـ  دون حتـول  اتفاقـات  بـإبرام  ،مـثالً  البحـر،  يف التعـاون  تعزيـز  وميكـن . كبريا اخنفاضا املقصد بلد سواحل على يرتلون
 بعــض اســتخدمت العمليــات، مســتوى وعلــى. اإلقليميــة امليــاه إىل العبــور بواســطة ســبيلهم اعتــراض حتاشــي مــن املهــرِّبني
 ومبوجـب . املهـاجرين  هتريـب  مكافحـة  علـى  البحـر  يف التعـاون  لتعزيـز  كوسـيلة  املشتركة احلراسة دوريات اتفاقات الدول
 القـانون  إنفـاذ  ضـباط  تبـادل  خـالل  مـن  مشـتركة  إجـراءات  واختـاذ  مشـتركة  حبريـة  بـدوريات  القيام ميكن الترتيبات، هذه

 تـابع  دوريـة  قـارب  مـنت  على للعمل الدول إلحدى التابعني القانون إنفاذ ضباط أحد تعيني فيمكن. البلدين بني البحريني
 أنـه  يف مشـتبه  مركـب  ملطاردة مثالً وذلك الدولة، لتلك اإلقليمية املياه دخول الضابط بوسع يكون وبذلك. أخرى لدولة
 جانـب  مـن  سـبيلها  اعتـراض  حتاشـي  ببسـاطة  تسـتطيع  ال التـهريب  مراكـب أنَّ  النهج هذا ويعين. املهاجرين بتهريب يقوم

 الـذين  األشـخاص  صـالحيات  مـن  االتفاق هذا شروط حتّد وعموما. البحرية احلدود عبور بواسطة القانون إنفاذ سلطات
 اللغويـة  الترمجـة  يف نشـط  بـدور  بالقيـام  األشـخاص  هلؤالء ُيسمح أن ميكن مثالًف. واليتهم غري قضائية واليات يف خيدمون

 .  فيهم املشتبه املهرِّبني باعتقال القيام ليس ولكن السبيل، اعتراض عند
    

    اإلقليمي التعاون
 هتريـب  دروب مسـار  حتويـل  إىل ببسـاطة  الثنائيـة  التعاونية السياسات تؤدي فقد. الثنائي التعاون اتفاقيات حبدود اإلقرار جيب

 وبعبــارة. املعنــيني املهــاجرين علــى خطــورة وأكثــر أطــول تصــبح أن ميكــن حبيــث االكتشــاف، حتاشــي أجــل مــن املهــاجرين،
 وطريقـة  الـدرب  مسـار  حتويـل  سـيتم  الـدروب  أحـد  امتـداد  علـى  اجلنائيـة  العدالـة  تصـدي  تـدابري  تعزيـز  يتم حيثما فإنه أخرى
 التعاونيـة  التصـدي  تـدابري  إزاء املهرِّبـون  هبـا  يتسم اليت التكيف على القدرة وهذه. التعاون هذا فيها يتحقق مل جهة إىل العمل
 إزالـة  سـريعا  تـتم  حبيـث  واسـع،  نطـاق  وعلـى  بسـرعة  السلطات تتعاون أن ضرورة تؤكد يوقفوهم أن ميكن من يتخذها اليت

 .  اإلقليمي التعاون اتفاقات قيمة على املعىن، هبذا التأكيد، مت وقد. العقاب من املهرِّبني إفالت جماالت
 بلـدان  مـن  فالعديـد . البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  بتـهريب  تتـأثر  الـيت  الوحيـدة  الـدول  ليسـت  الساحلية الدولأنَّ  والواقع
 قـد  البلـد  موقـع  جمـرد  فـإنَّ  ذلـك  مـن  الرغم وعلى. نطاقا األوسع التهريب درب يف عبور بلدان جمرد هي الساحلية الرتول
 عنـدما  البحـر  طريـق  عـن  للتـهريب  التصـدي  تـدابري  وتتعـزز . البحـر  طريـق  عـن  التـهريب  حتـدي  وحـده  ليواجـه  تركـه  يعين

 السـلطات  علـى  العـبء  ختفيـف  أجـل  مـن  البحريـة  الرحلـة  طـريف  علـى  التـهريب  درب امتـداد  علـى  الواقعـة  الدول تتعاون
 الثنـائي  التعـاون  اتفاقـات  تعزيـز  أجـل  فمـن  ولـذلك . معينـة  منطقـة  حدود على الرتول وبلدان الركوب بلدان يف الساحلية

 درب امتـداد  علـى  فعـال  تعاون وجود لضمان إقليمي تعاون اتفاقات إبرام األمثل، الوضع يف ينبغي، الساحلية البلدان بني
 .  بكامله التهريب
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    الرمسية غري التعاون اتفاقيات مقابل الرمسية التعاون اتفاقات
 حيثمـا  أنـه  غـري . البحـر  يف املهـاجرين  هتريـب  ملكافحة فعالة وسيلة اإلقليمية أو/و الثنائية الرمسية االتفاقات تكون أن ميكن
 طـويال  الثنـائي  االتفـاق  يـدوم  أالَّ النتيجة تكون أن ميكن األخرى، األطراف من أكثر بالتزاماته االتفاق أطراف أحد يتقيد
 رمسـي  طـابع  ذات التعـاون  حماوالت تكون عندما بأنه اخلرباء بعض أفاد وقد. العملية املمارسة يف القليل سوى يعين أالَّ أو

 حتُــول أن ميكــن الترتيبــات هبــذه الــدول التــزام فبعــد ذلــك إىل وباإلضــافة. هبــا االلتــزام يف الــدول تتــردد أن ميكــن مفــرط،
 غـري  االتفاقـات أنَّ  رئـي  الشـائكة،  النقـاط  هـذه  علـى  وللتغلـب . الفعـال  التعاون دون تفرضها اليت الرمسية العمل إجراءات
 عاليـة  مسـتويات  علـى  احلكومـات  ُتـربم  وحيثما. البحر طريق عن املهاجرين هتريب مكافحة يف مفيدة امللزمة وغري الرمسية
 إداراهتـا  يف التنفيذيـة  للمسـتويات  يتـاح  أن النتيجـة  تكـون  املتبادلـة،  مصاحلها حتقيق على للعمل رمسية غري تعاونية اتفاقات
 .  بينها فيما للتعاون إطار

    
    الوكاالت بني التعاون  -٣-٤-٣

. أخـرى  مسـائل  مـع  وترابطـه  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  تعقّد إىل بالنظر ضروري الوكاالت بني القوي التعاون
 واجلــيش واحلــدود والــدَّرك الشــرطة وقــوات اجلمــارك وكــاالت هــي املختصــة الوكــاالت تكــون أن ميكــن للحالــة، تبعــاًو

 والداخليـة  واألمـن  العـدل  وزارات مـن  ولكـل . والقضـاء  العامـة  النيابـة  أفـراد  التعـاون  هذا يف يشارك أن وميكن. والبحرية
  .  السياسات ومستوى االستراتيجي املستوى على تؤديه دور واخلارجية والتنمية واهلجرة والصحة
 مغـادرة  قبـل  السـاحلية  البلـدان  يف املهـاجرين  لتـهريب  األمـاميني  احلـدود  مسـؤولو  يتصـدى  أن ميكن العمليات، صعيد وعلى

 تـنجح  ال وحيثمـا . واملقصـد  والعبـور  املنشـأ  بلدان يف املهرِّبني على اجلنائيون احملققون يتعرف أن وميكن سواحلها، القوارب
 الفاعلـة  اجلهـات  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  حلـاالت  تتصـدى  التـهريب،  عمليـات  تعطيـل  يف الفاعلـة  اجلهات هذه

 يف سـبيلهم  اعتـراض  يـتم  الـذين  املهـاجرين  مساعدة ولدى. واجلوية البحرية والقوات السواحل خفر قوات فيها مبا البحرية،
 بالتحقيقـات  احملققـون  يضـطلع  أن ويلـزم  اهلجـرة،  خدمات العمل هذا يف تشارك حاالهتم، ومعاجلة الساحلية الوصول بلدان
 ورعايــة احلمايــة خــدمات تلــزم أن ميكــن املعنــيني، للمهــاجرين تبعــاًو. املقــابالت وإجــراء املعلومــات اســتخالص خــالل مــن

 بـني  التنسـيق  الـدول  بعـض  يف اإلداريـة  الـنظم  تضـمن  أنأيضـاً   يـتعني  الوكـاالت،  هـذه  بـني  التنسـيق  علـى  وعالوة. األطفال
 ذلـك  يشـكل  أن وميكـن . الـوطين  أو االحتـادي  واملستوى املقاطعات ومستوى احمللي املستوى على تتَّخذ اليت التصدي تدابري
 .  آخر لسبب معها التواصل يصعب أو بعيدة أماكن يف موجودة احمللية السلطات تكون حيث سيما وال لوجستيا، حتديا
أنَّ  لضـمان  الفعـال  املعلومـات  تبـادل  املعنيـة  الوكـاالت  ممثلـي  بـني  التنسـيق  اجتماعـات  تكفل االستراتيجي، الصعيد وعلى
. املـوارد  ُتهـدر  وال اجلهـود  تـزدوج  ال لكـي  بوضـوح،  األخـرى  الوكـاالت  وأدوار دورهـا  تعرف املعنية الوكاالت خمتلف
. يوميـا  أخـرى  بلدان ويف شهريا، يلتقون أخرى دول ويف عام، كل مرات بضعة الوكاالت ممثلو يلتقي الدول، بعض ويف

 تـواتر  ويتوقـف . بعـد  عـن  التـداول  طريـق  عـن  اآلخـر  والـبعض  الشخصـي،  باحلضـور  االجتماعات بعض تكون أن وميكن
 األولويـة  مـدى  وبـالطبع  االجتماعـات،  ترتيـب  وتكلفـة  الوكـاالت،  مواقع مثل لوجستية اعتبارات على االجتماعات هذه

 .  البحر طريق عن املهاجرين هتريب ملسألة املمنوحة
 املعيَّنـة  املختصـة  الوطنيـة  السـلطة  تتـوىل  أن ينبغـي  التصـدي،  تنسـيق  عليها ينطوي اليت اللوجستية التحديات على وللتغلب
 وربــط الــداخلي، املســتوى علــى الوكــاالت بــني التنســيق قيــادة املهــاجرين هتريــب بروتوكــول مــن) ٦( ٨ املــادة مبوجــب
 وينبغـي . البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  لتهريب التصدي إىل الرامية والدولية اإلقليمية التعاونية باألنشطة الداخلي التصدي

 القـانون  إنفـاذ  وأجهزة والشرطة اجلمارك أي – احمللية السلطات من الطلبات تلقي عن مسؤولة املكلَّفة السلطة تكون أن
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 لـذلك  وفقـاً و. إليهـا  وإحالتـها  األجنبيـة  الـدول  مـن  الطلبـات  تلقـي  يف املسـاعدة  تقـدمي  علـى  قـادرة  تكون وأن – األخرى
 صـالحية  سـيما  وال البحر، طريق عن املهاجرين لتهريب للتصدي الالزمة الصالحيات املكلَّفة املركزية السلطة منح ينبغي
 وبتقــدمي املكلَّفــة املركزيــة الســلطة دولــة َعلَــم ترفــع الــيت املراكــب ضــد اإلجــراءات باختــاذ أخــرى طــرف لدولــة تــأذن أن

 .  املساعدة على للحصول الصادرة الطلبات
    
    ومناقشتها فيها للنظر مةمقدَّ اقتراحات  -٤
     البحر يف املهاجرين هتريب جماهبة  - ١- ٤
    الكشف  -١-١-٤
 :  البحر يف املهاجرين هتريب عن الكشف زيادة أجل من

 الـدوريات  خـالل  من البحر، يف املهاجرين هتريب عن الكشف يف الساحلية للدول ومستمر دائم دعم تقدمي  •  
  .  والبشرية التقنية املوارد توفري خالل من أو/و متخصصة، وكاالت هبا تقوم اليت الدوريات أو املشتركة

 بالـدوريات  االضـطالع  يف عاتقها على امللقى العبء ختفيف بغية خاص، بوجه الصغرية اجلزرية الدول دعم  •  
  .  واإلنقاذ البحث مناطق يف

    
     السبيل اعتراض  -٢-١-٤

  :  املهاجرين هتريب لربوتوكول البحر يف السبيل اعتراض عمليات امتثال لضمان
ــة املعــايري إدراج  •   ــة التشــريعات يف الدولي ــواءم ضــروريا ذلــك يكــون حيثمــا احمللي  هتريــب بروتوكــول مــع لتت

 والصـكوك  لالجـئني،  الـدويل  والقـانون  اإلنسـان،  حلقـوق  واإلقليمـي  الـدويل  القـانون  مع وكذلك املهاجرين
 .  الصلة ذات األخرى الدولية أو اإلقليمية

 خطـوات  اختـاذ  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريب مثل خطرية، جرمية وقوع يف اشتباه هناك يكون حيثما  •  
 وممارســة الســبيل، اعتــراض ســياق يف الكفــاءة مــن ممكــن قــدر بــأكرب اجلــرائم هــذه يف التحقيــق يف للشــروع
  .  النفس وضبط الكفاءة من ممكن قدر بأكرب الطاقم أفراد أو املراكب واحتجاز تفتيش صالحية

 ُيعتـرض  الـيت  القـوارب  مـنت  على للموجودين ما لتقييم مناسبة هتيئة السبيل اعتراض يف املشاركني مجيع هتيئة  •  
 وبوضـع  التقيـيم،  أدوات بتـوفري  ذلـك  يف مبا هلا، واالستجابة ضعف نقاط أو/و خاصة احتياجات من سبيلها
 الـذين  األشـخاص  ُيعـرب  عندما تتَّخذ اليت املناسبة االستجابة تدابري على التدريب وبتوفري االستجابة، آليات
  .  دولية محاية إىل احتياجهم عن سبيلهم اعتراض يتم

 يــتم مــن ســالمة ضــمان متعــاون، ثالــث بلــد إىل التحويــل مث الدوليــة امليــاه يف الســبيل اعتــراض حــاالت يف  •  
أيِّ  تلبيــة علــى االســتقبال مرافــق قــدرة وضـمان  اليابســة، علــى إنــزاهلم أو/و إنقــاذهم أو/و ســبيلهم اعتـراض 

  .  األشخاص هلؤالء طبية احتياجات
 إىل املناســبة واإلحالــة الطبيــة الرعايــة ذلــك يف مبــا ســبيلهم، اعتــراض يــتم مــن اســتقبال عنــد املســاعدة تــوفري  •  

  .  املختصة السلطات
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ــة الســاحلية الــدول دعــم  •   ــوفري أجــل مــن وحتســينها وصــيانتها االســتقبال مرافــق إنشــاء يف واجلزري  املــأوى ت
 احلكوميــة غــري واملنظمــات املختصــة الدوليــة املنظمــات إشــراك إىل الســعي خــالل مــن ذلــك يف مبــا واألمــن،
  .  االقتضاء عند الصدد هذا يف املبذولة اجلهود يف رئيسيني كشركاء

    
   اإلنقاذ  -٣-١-٤
   )١٤٣(:واإلنقاذ للبحث العاملي للنظام وفقاً البحر طريق عن املهرَّبني املهاجرين إنقاذ يتم أن ضمان أجل من

 مـن  الصـلة  ذات األحكـام  بتعمـيم  وذلـك  األخـرى،  األهـداف  علـى  أولويـة  اإلنقاذ لواجبأنَّ  على التشديد  •  
 واملسـؤولني  املراكـب  ربابنـة  علـى  لـه  جديـدة  تعـديالت أيِّ و لـه  املرافقـة  التوجيهية واملبادئ البحري القانون

  .  البحرية العمليات يف اإلنقاذ يف املشاركني احلكوميني
 رفـض  مـزاعم  ذلك يف مبا البحر، يف الناس إنقاذ عن التخلف بشأن مزاعمأيِّ  يف وشامل عاجل حبث إجراء  •  

 لكـي  املراكـب  يف البيانـات  تسـجيل  أدوات واسـتخدام ‘. أعقاهبـا  علـى  ردها‘ أو/و للقوارب املساعدة تقدمي
  .  اإلنقاذ عن املتعمد التخلف مزاعم يف التحقيق يتسىن

 يف للخطــر املعرضــني األشــخاص ُتنقــذ وال االســتغاثة نــداءات تتجاهــل الــيت املراكــب علــى عقوبــات فــرض  •  
  .  البحر يف للخطر املعرضني األشخاص مساعدة بالتزامات يفون ال الذين حملاسبة وذلك البحر،

 عــن اآلخـرين  لـردع  وذلـك  البحـر،  يف اإلنقـاذ  عـن  يتخلفــون مـن  علـى  ُتفـرض  الـيت  العقوبـات  عـن  اإلعـالن   •  
  .  بذلك بالقيام التزاماهتم جتاهل

  :  املهرَّبني للمهاجرين املناسب اإلنزال ولضمان
 للقيـام  ذريعـة  اإلنقـاذ  استخدام وعدم وإنقاذ، حبث عمليات باعتبارها السبيل اعتراض عمليات تصنيف عدم  •  

  .  مربرات دون السبيل باعتراض
 ختضــع أن وضــمان آمــن، مكــان إىل وإليصــاهلم البحــر يف إنقــاذهم يــتم مــن إلنــزال وترتيبــات خطــط وضــع  •  

  .اهلجرة مراقبة ألهداف وليس البحري للنظام هذه الرتول إجراءات
 اللجــوء، يطلبــون نالــذي البحــر طريــق عــن املهــرَّبني املهــاجرين حــاالت ملعاجلــة دويل تعــاون اتفاقــات إبــرام  •  

 تتحمـل  أن البحـر  يف إنقـاذهم  يـتم  مـن  تسـتقبل  الـيت  الدول على يتعني ال لكي األزمات، أوقات يف سيما ال
 نفـس  يف الكائنـة  البلـدان  تقـوم  أن ضـمان  علـى  هـذه  التعـاون  اتفاقات تعمل أن وينبغي. وحدها كله العبء
 البحريـة  احلـدود  علـى  الواقعـة  البلـدان  دعـم  أجـل  مـن  فعـاالً  تنسـيقا  والقـدرات  املوارد بتنسيق املقصد منطقة

  .  املنطقة لتلك اخلارجية
 لشـؤون  املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  بـإبالغ  فـورا  القيـام  علـى  املراكب ربابنة تشجيع  •  

 عنـدما  أو املهـاجرين  إنـزال  يف مشـكلة  وجـود  يتـبني  عندما الصلة ذات الفاعلة اجلهات من وغريها الالجئني
  .  اللجوء إنقاذهم يتم الذين األشخاص يطلب

  :  البحر يف األشخاص إنقاذ يف املتمثلة واجباهتم أداء عن املراكب ربابنة ُيردع ال ولكي
                                                                

واالتفاقية الدولية للبحث واإلنفاذ  ١٩٧٤النظام العاملي للبحث واإلنقاذ حتكمه االتفاقية الدولية لسالمة األرواح يف البحر لعام   )١٤٣(
 .١٩٧٩يف البحر لعام 
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 يف األشـخاص  أنقـذوا  قد يكونون حيثما املهاجرين هتريب جرائم ارتكاب على املراكب ربابنة حماكمة عدم  •  
  .  وتقديره دورهم دعم بل البحر،

  .  الناجني رعاية عن املسؤولية من عمليا ممكن وقت أقرب يف املراكب ربابنة إعفاء  •  
  .  اإلنقاذ بسبب مالية خسائر تعاين اليت السفن لتعويض آليات وضع  •  

    
     واحلماية املساعدة  -٤-١-٤

 : البحر يف املهرَّبني للمهاجرين املناسبتني واحلماية املساعدة تقدمي لضمان
 وكـذلك  اجلنائيـة،  العدالـة  ملمارسـي  التـدريب  توفري يف مؤهلني ومحاية مساعدة خرباء إشراك االقتضاء، عند  •  

 .  البحر يف املهاجرين لتهريب اجلنائية العدالة تصدي تدابري وتقييم رصد يف
 واألطفـال  للنسـاء  اخلاصـة  لالحتياجـات  وفقـاً  واملسـاعدة  احلمايـة  تقدمي يتم أن ضمان اخلصوص، وجه على  •  

  .  املهاجرين هتريب بروتوكول مبوجب مطلوب هو كما
 هـذه  اسـتغالل  املهـرِّبني  حملـاوالت  إدراكهـم  مـع  بذلك القيام من اللجوء طلبات معاجلة عن املسؤولني متكني  •  

  .  البحر يف املهرَّبني املهاجرين إقامة من للتمكني عمل كطريقة النظم
  :  البحر يف املهرَّبني املهاجرين ومحاية مساعدة من -  القضائية واملالحقة التحقيق جمايل يف -  املزايا من قدر أقصى ولتحقيق
 يـتم  الـذين  للمهـاجرين  املناسبة املساعدة لتقدمي واملوارد التدريب من يكفي مبا اجلنائية العدالة ممارسي تزويد  •  

 .  البحر يف سبيلهم اعتراض
 املقصـد،  أو العبـور  بلـدان  مـن  املهـرَّبني  املهـاجرين  بإخراج متعلقة وممارسات سياساتأيِّ  يف آليات، إدراج  •  

 واملالحقــات املهــرِّبني بشــأن التحقيقــات يف اجلنائيــة العدالــة ممارســي مبســاعدة املهــرَّبني للمهــاجرين تســمح
 هلـذه  ببقـائهم  تسـمح  األشـخاص  هلـؤالء  مؤقتـة  إقامـة  تصـاريح  إصـدار  خـالل  مـن  مـثالً  وذلك هلم، القضائية

  .  إليها يعادون اليت البلدان من بشهاداهتم باإلدالء هلم للسماح تدابري أو األغراض،
    
     القضائية واملالحقة التحقيق  - ٢- ٤
     التشريعي اإلطار  -١-٢-٤

 التشــريعية األطــر ذات الــدول يف القضــائية املالحقــة حتاشــي مــن البحــر طريــق عــن املهــاجرين مهــرِّيب نمتكُّــ عــدم لضــمان
 :  الكافية  غري

 هتريــب وبروتوكــول الوطنيــة عــرب املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة األمــم اتفاقيــة علــى والتصــديق التوقيــع  •  
 .  هلا املكمل املهاجرين
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 البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  مهرِّبـو  يـتمكن  ال لكـي  املهاجرين، هتريب لربوتوكول وفقاً التشريعات مواءمة  •  
 املتعلقـة  اجلـرائم  خلطـورة  للتصـدي  كافية تشريعات تنفِّذ مل اليت الدول يف القاسية العقوبات من اإلفالت من

    )١٤٤(.البحر طريق عن املهاجرين بتهريب
 عــن اآلخــرين لــردع وذلــك البحــر، طريــق عــن املهــاجرين مهــرِّيب علــى تصــدر الــيت األحكــام عــن اإلعــالن  •  

  .  للخطر وسالمتهم الناس أرواح تعرِّض اليت اجلرائم ارتكاب
    
     القوارب منت على املوجودين املهرِّبني على التعرف  -٢-٢-٤

  :  املهاجرين مهرِّيب من البحر يف املراكب منت على يوجد من على التعرف لتعزيز
 مـرتكيب  علـى  التعـرف  خـالل  مـن  ذلـك  يف مبـا  البحـر،  يف املهـاجرين  هتريـب  يف للتحقيق الفرص مجيع انتهاز  •  

 الصــدد، هــذا ويف. البحــر يف املهــاجرين هتريــب ســياق يف ترتكــب الــيت األخــرى واجلــرائم التــهريب جــرائم
 يف املهــاجرين هتريــب عــن تــنجم الــيت الوفيــات ذلــك يف مبــا املشــدِّدة، الظــروف يف للتحقيــق األولويــة إعطــاء
ــوفني املهــاجرين علــى للتعــرف جهــود بــذل وينبغــي. البحــر ــدول وإبــالغ املفقــودين أو املت  حيملــون الــيت ال

 عـن  املهـاجرين  هتريـب  وراء يقفـون  الـذين  اجملـرمني  بشأن التحقيقات دعم أو استهالل يتسىن لكي جنسيتها
 .  املنشأ بلدان يف البحر طريق

 األوىل االتصــال نقطــة عنــد واألدلــة املعلومــات مــن ممكــن قــدر أكــرب مجــع علــى األوائــل املتصــدين تــدريب  •  
 علــى تســاعد أن شــأهنا مــن الــيت للمؤشــرات متنبــهني يكونــوا أن اخلصــوص وجــه وعلــى التــهريب، مبراكـب 
  .  املهرِّبني على التعرف

  .  التحقيق سلطات إىل الصلة ذات واألدلة املعلومات إحالة يف األوائل املتصدين دعم  •  
    
     الرب يف املستقرين املهرِّبني بشأن التحقيق  -٣-٢-٤

  :  البحر يف املهاجرين هتريب ينظمون الذين الرب يف املستقرين املهرِّبني بشأن التحقيق لتعزيز
 علـى  املوجـودة  البيانـات  قواعـد  من االستفادة خالل من االستخباراتية، املعلومات يف املوجودة الثغرات سد  •  

 املعلومـات أنَّ بـ  املعلومـات  جيمعون من لدى والفهم الوعي مستوى ورفع والدويل واإلقليمي الوطين الصعيد
 بشـأن  التحقيـق  يتولـون  ملـن  حيويـة  معلومـات  تكون أن ميكن نظرهم يف باألمر صلة ذات غري تكون قد اليت

 امتـــداد علـــى أخـــرى بلـــدان يف أو البلـــد يف أخـــرى وكـــاالت يف العـــاملني قضـــائيا مالحقتـــهم أو املهـــرِّبني
 .  التهريب  درب

 يف ســبيلهم اعتــراض أو إنقــاذهم يــتم الــذين املهــاجرين مــع الثقــة لبنــاء الالزمــة الصــالحيات املســؤولني مــنح  •  
  .  واملقصد والعبور املنشأ بلدان يف الرب يف املستقرين املهرِّبني عن املعلومات مجع هبدف البحر،

                                                                
رمية إرشادات بشأن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل عنيقدم القانون النموذجي ملكافحة هتريب املهاجرين الصادر   )١٤٤(

املوارد ذات الصلة  - صياغة تشريعات ممتثلة لربوتوكول مكافحة هتريب املهاجرين. ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر املرفق 
 الصادرة من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
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 عمـل  وطريقـة  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  لتـهريب  اخلاصـة  السـمات  بشـأن  العـامني  واملـدعني  احملققني تدريب •
ــذين املهــرِّبني ــدروب يســتخدمون ال ــة، ال ــة‘ نظــام واســتخدام البحري ــنظم مــن غريهــا أو‘ احلوال  غــري املصــرفية ال
    )١٤٥(.األخرى الدولية والصكوك املهاجرين هتريب بروتوكول يف عليها املنصوص الدولية وااللتزامات الرمسية،

ــراء ضــمان  •   ــدريب إج ــام الت ــاء بانتظ ــى املمارســني إلبق ــم عل ــتغريات بشــأن باملســتجدات عل ــوانني يف ال  الق
  .  املهرِّبني عمل طريقة وتطور واالجتاهات

    
     املنع  - ٣- ٤
    اجلذرية األسباب معاجلة  -١-٣-٤
ــة للواجبــات وفقــاً البحــر، طريــق عــن املهــاجرين لتــهريب والشــامل الفعــال املنــع أجــل مــن  يف عليهــا املنصــوص اإللزامي
  :  املهاجرين هتريب بروتوكول من ١٥  املادة

 جتاريـة،  أعمـال  منـوذج  بوصـفها  الظـاهرة  هلـذه  التصـدي  كجرميـة،  املهـاجرين  لتـهريب  التصـدي  علـى  عالوة  •  
 هـوامش  مـن  احلـد  وكـذلك  ،‘الزبائن‘ املهاجرين جانب من التهريب خدمات على الطلب من باحلد وذلك
  .  التهريب خدمات‘ مورِّدي‘ أرباح

ــأ، بلـــدان يف  •   ــاء علـــى اقتصـــادية وحـــوافز بفـــرص لتهريبـــهم خاصـــة بصـــفة ضـــنياملعرَّ تزويـــد املنشـ  يف البقـ
  .  األصلية بلداهنم

 علـى  الواقعـة  احلماية التزامات استغالل إىل الرامية املهرِّبني جهود تقوِّض سياسات اعتماد املقصد، بلدان يف  •  
  .  احلماية على الالجئني حصول ضمان مع الدول، عاتق

 لتــهريب تتصــدى ال املقصــد أو/و والعبــور املنشــأ بلــدان بــني وإقليميــة ثنائيــة اتفاقيــات إبــرام علــى التشــجيع  •  
  .  اجلذرية أسبابه معاجلة إىل ترمي إمنائية عناصر علىأيضاً  تشتمل بل وحسب كجرمية املهاجرين

    
     التوعية  -٢-٣-٤

  :  البحر طريق عن لتهريبهم املعرَّضني لدى الوعي مستوى لرفع
 :  التالية الرئيسية بالنقاط مهرَّبني مهاجرين يصبحوا أن ميكن من توعية  •  
       َّللهجرة؛ نظامية سبال هناكأن    
       َّجمرمون؛ املهرِّبنيأن    
       َّ؛للخطر وسالمتهم الناس أرواح يعرِّض البحر طريق عن املهاجرين هتريبأن    
      املهرَّب الشخص ظروف حتسني إىل يؤدي ال قد فإنه التهريب جنح إذا حىت أنه  .  
  :  البحر عرض يف املهاجرين هتريب عن ردعهم أجل من املهرِّبني وعي ولزيادة

                                                                
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية عن التحقيق  ميكن أن ُتستخدم كأساس للتدريب املواد التدريبية الصادرة من  )١٤٥(

املوارد ذات الصلة الصادرة من مكتب  –واملالحقة القضائية بشأن هتريب املهاجرين. ولالطالع على مزيد من املعلومات، انظر امللحق 
 األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
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 تتعلـق  عواقـب  ذات جرميـة  املهـاجرين  هتريـب أنَّ ب احملتملني املهرَّبني ولدى املهرِّبني لدى الوعي مستوى رفع  •  
 .  اجلنائية بالعدالة

 ردع أجــل مــن البحــر، طريــق عــن املهــاجرين بتــهريب اخلاصــة التصــدي وتــدابري السياســات عــن اإلعــالن  •  
 .  البحر يف املهاجرين هتريب عن املهرِّبني

 يف للخطــر األرواح ضــواعرَّ الــذين املهــرِّبني علــى املفروضــة والعقوبــات القضــائية املالحقــات عــن اإلعــالن  •  
  .  بذلك القيام عن اآلخرين لردع وذلك البحر،

  :البحر يف املهاجرين بتهريب املتعلقة والسياساتية السياسية القرارات يف آراؤه تؤثر قد الذي اجلمهور لدى الوعي ولرفع
 ودقيقـة  وعادلـة  باملعلومـات  ثرية بطريقة التقارير لتقدمي الالزمة الصالحيات ومنحها اإلعالم وسائل تشجيع  •  

 .  البحر يف املهاجرين هتريب عن ومتوازنة
    
     املغادرة قبل التهريب مراكب اعتراض  -٣-٣-٤
 :  البحر طريق عن املهاجرين هتريب حدوث ملنع

 أن قبـل  التـهريب  مراكـب  عـن  الكشـف  يف السـاحلية  املغـادرة  دول تؤديه الذي احلاسم الدور على التشديد  •  
 هتريــب يف التحقيــق جمــال يف القــدرات بنــاء خــالل مــن الــدور، هــذا ودعــم البحريــة، الــرحالت يف تشــرع

 .  قضائيا مرتكبيه ومالحقة املهاجرين
 أن باشــتراط وذلــك البحــر، طريــق عــن املهــاجرين هتريــب يف الســتخدامها للمراكــب املهــرِّبني شــراء عرقلــة  •  

 .  املراكب مبيعات عن املختصة السلطات إبالغ يتم وأن مسجلة املراكب تكون
 امتـداد  علـى  األصـول  مصـادرة  قـوانني  تعزيز أو/و تنفيذ خالل من وذلك جرائمهم، املهرِّبني ارتكاب عرقلة  •  

 .  العبور وبلدان املنشأ بلدان يف سيما وال التهريب، دروب
 أكثـر  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  جرميـة  ارتكـاب  جعـل  هبـا  يتم أن ميكن اليت األساليب استكشاف  •  

  .  لديهم الربح حوافز تقليل وبالتايل للمهرِّبني، تكلفة
    
     املعلومات وتبادل البيانات ومجع البحوث إجراء زيادة  -٤-٣-٤

 :  البحر طريق عن املهاجرين لتهريب للتصدي األدلة على القائمة بالتدابري لالضطالع
 السـياق  يف البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  لتـهريب  اجلاذبـة  والعوامـل  الدافعـة  العوامـل  حـول  البحـوث  إجراء  •  

 .  واجلو الرب بواسطة املهاجرين هتريب عليها ينطوي اليت الفاعلة واجلهات والعمليات للدروب األوسع
 غـري  اهلجـرة  أسـباب  حـول  البحـوث  إجـراء  يف اخلصـوص،  وجـه  علـى  العبـور،  وبلـدان  األصـلية  البلدان دعم  •  

 اخلـدمات  يقـدمون  الـذين  املهاجرين مهرِّبو يستخدمها اليت والطرائق واألساليب الدروب وكذلك النظامية،
 .  النظاميني غري للمهاجرين
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 مبـا  عملـهم،  وطرائـق  البحـر  طريـق  عـن  املهاجرين مهرِّيب لعمل التنظيمية اهلياكل حول البحوث إجراء زيادة  •  
 التــدفقات حــول البحــوث وكــذلك املهرِّبــون، يســتخدمها الــيت الرمسيــة وغــري الرمسيــة املاليــة الــنظم ذلــك يف

 .  اجلرائم من األخرى باألنواع صالهتم عن فضالً املالية، واملبالغ
 .  املهاجرين هتريب تسهيل يف الفاسدين احلكوميني املسؤولني دور حول البحوث إجراء زيادة  •  
 أجـل  مـن  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  عـن  البلـدان  بـني  فيما متسقة بطريقة البيانات وتصنيف مجع  •  

 .  التهريب لظواهر منسَّق عاملي فهم حتقيق
 تلـك  يف الضـعف  ومـواطن  البحـر  طريـق  عـن  املهـاجرين  لتـهريب  التصدي تدابري حول البحوث إجراء زيادة  •  

ــدابري ــدان يف الت ــور املنشــأ بل ــدابري ذلــك يف مبــا واملقصــد، والعب ــدابري والتشــريعية، السياســاتية التصــدي ت  وت
ــة التصــدي ــات املتعلق ــى بالعملي ــة، احلــدود عل ــدابري البحري ــة التصــدي وت ــاذ املتعلق ــانون بإنف ــة الق  واملالحق
 .  االستباقية املنع جهود وكذلك القضائية،

 املعنيـة  املنـاطق  يف الواقعـة  الـدول  مـع  البحـوث  اسـتنتاجات  مـن  املسـتفادة  والدروس املمارسات أفضل تبادل  •  
 املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  مثل الدولية، املنظمات مع وكذلك الصلة، ذات التهريب دروب امتداد وعلى

  .  والنشر التحليل ألغراض واجلرمية، باملخدرات
    
     التعاون  - ٤- ٤
    الدويل التعاون  -١-٤-٤

 :  املهاجرين هتريب دروب امتداد على العقاب من اإلفالت جماالت إلزالة
 املهـاجرين  هتريـب  مكافحـة  علـى  للتعـاون  كإطـار  املهـاجرين  هتريـب  بروتوكـول  استخدام على القدرة زيادة  •  

 .  الصدد هذا يف التقنية املساعدة تقدمي أو/و طلب خالل من البحر، طريق عن
 العالقـات  إقامـة  خـالل  مـن  واحملتملـة،  القائمـة  التـهريب  دروب امتـداد  علـى  تعاونيـة  عالقـات  وصـون  إنشاء  •  

  .  الشريكة الدول يف النظراء مع استباقيا
  :  املهاجرين هتريب مكافحة على التعاون دون حتول اليت احلواجز وإلزالة

 هتريـب  وبروتوكـول  الوطنيـة،  عـري  املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  علـى  التصـديق  أو التوقيع  •  
 املتعلــق والربوتوكــول ،١٩٥١ لعــام الالجــئني واتفاقيــة اإلنســان، حلقــوق الدوليــة واالتفاقيــات املهــاجرين،

 .  الدولية للمعايري وفقاً الصدد هذا يف عمل إجراءات ووضع ،١٩٦٧ لعام الالجئني مبركز
 أو/و دعـم  يف دوره يعـزز  أن واجلرميـة  باملخـدرات  املعـين  املتحدة األمم ملكتب هبا ميكن اليت الكيفية يف النظر  •  

 ومنحــه بــذلك املكتــب وإبــالغ البحــر، يف املهــاجرين هتريــب مكافحــة علــى الرمســي غــري التعــاون تســهيل
 )١٤٦(.الصدد هذا يف الالزمة الصالحيات

                                                                
اليت تقوم هبا الدول بإجراء املزيد من البحوث حول هتريب املهاجرين عن طريق البحر  ميكن مثالً أن يدعم املكتب األعمال  )١٤٦(

وتدابري التصدي له و/أو بعقد اجتماعات خرباء منتظمة أو خمصصة الغرض لتبادل املعلومات واخلربات، ولتيسري زيادة عالقات التعاون 
 بني املمارسني.
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 مبـا  واملاديـة،  البشـرية  املـوارد  وتبـادل  املعلومـات  تبـادل  خالل من الشريكة واملقصد والعبور املنشأ دول دعم  •  
 التحقيـق  يف مفيـدة  تكـون  قـد  الـيت  وغريهـا  واللغويـة  الثقافية اخلربات عن فضالً واملعدات، التدريب ذلك يف

  .  البحر طريق عن املهاجرين هتريب بشأن القضائية واملالحقة
 :  البحر طريق عن املهاجرين لتهريب االستباقي التصدي ولزيادة

 تقـف  الـيت  اإلجراميـة  التـهريب  شـبكات  عـن  املعلومـات  وتبـادل  االسـتخبارية  املعلومـات  جلمع أولوية إعطاء  •  
 .  التهريب دروب امتداد على البحر يف النظامية غري اهلجرة وراء

 احلساســة املعلومــات تعــريض دون الصــلة وذات احملــددة املعلومــات تبــادل هبــا ميكــن الــيت الوســائل يف النظــر  •  
 .  للخطر األخرى

 بروتوكــول تنفيــذ إىل الراميــة باألنشــطة علــم علــى واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب إبقــاء  •  
 علـى  األنشـطة  ذههـ  مـن  املسـتفادة  والـدروس  املمارسـات  أفضـل  ونشـر  حتليل يتسىن لكي املهاجرين، هتريب
  .  فعال حنو

    
     واإلقليمي الثنائي التعاون  -٢-٤-٤

 :  البحر طريق عن املهاجرين هتريب مكافحة على واإلقليمي الثنائي التعاون لتعزيز
 واخلـربات  املعلومـات  تبـادل  علـى  ونـزوهلم  املهـاجرين  ركـوب  فيهـا  يـتم  الـيت  الساحلية الدول ودعم تشجيع  •  

 .  بانتظام
 بالتـهريب  تقـوم  أهنـا  يف يشـتبه  الـيت  املراكـب  ملطـاردة  اإلقليميـة  امليـاه  بـدخول  أخرى لدول السماح يف النظر  •  

 .  البحري
 تـدابري  واختـاذ  مشـتركة  حبريـة  بـدوريات  لالضـطالع  املشـتركة  احلراسـة  دوريـات  اتفاقات استخدام يف النظر  •  

 .  البحر طريق عن املهاجرين لتهريب للتصدي مشتركة
 .  باعتالئها واإلذن بالتهريب تقوم أهنا يف يشتبه اليت املراكب جنسية من التحقق لطلبات السريعة االستجابة  •  
 عـن  املسـؤولة  باجلهـة  يتعلـق  فيمـا  وخصوصـا  ُتـربم،  الـيت  التعاونية االتفاقات يف واملسؤوليات األدوار توضيح  •  

  .  سبيلهم اعتراض يتم الذين املهرَّبني املهاجرين بدخول السماح
  :  البحر طريق عن املهاجرين هتريب ملكافحة وفعالة مرنة رمسية غري تعاونية لشبكات إطار ولتوفري

 .  املعنية البلدان مع ملزمة وغري رمسية غري تعاون اتفاقات إبرام يف النظر  •  
ــراد بــني املباشــر التواصــل علــى التشــجيع  •   ــة اجلهــات مــن وغريهــا الشــرطة أف ــدان يف الصــلة ذات الفاعل  البل

 .  التواصل هذا وتسهيل التهريب، دروب امتداد على الشريكة
 بشـأن  توضـيحات  لطلـب  أو املطلوب، التعاون لتقدمي أكانت سواء التعاون، طلبات مجيع على الفوري الرد  •  

 .  التعاون هذا تقدمي إمكانية عدم يف السبب لشرح أو املطلوب، التعاون نوع
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 اجلهـات  عـن  املعلومـات  علـى  اطالع وعلى باملستجدات علم على األخرى الدول يف املعنيني الشركاء إبقاء  •  
 اخلاصـة  االتصـال  ومبعلومـات  البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  بتـهريب  يتعلـق  فيمـا  املختلفة األدوار تؤدي اليت
  .  اجلهات هبذه

    
     الوكاالت بني التعاون  -٣-٤-٤

 املهـرِّبني  اجتاهـات  مـع  لتـتالءم  البحر طريق عن املهاجرين لتهريب والعملياتية االستراتيجية التصدي تدابري تكييف لضمان
  :  التغري السريعة عملهم وطريقة

 اجتماعــات عقــد لتســهيل نظــم وإنشــاء الصــلة، ذات الوكــاالت ملمثلــي منتظمــة تنســيقية اجتماعــات عقــد  •  
 .  حمددة ألحوال للتصدي الصلة ذات الفاعلة للجهات الغرض خمصصة

ــات إجــراء  •   ــى مشــتركة عملي ــداد عل ــاجرين هتريــب دروب امت ــات باســتخدام الرئيســية، امله  احلراســة دوري
  .  الوكاالت من وكالة كل وكفاءات وقدرات صالحيات من االستفادة أجل من املشتركة

  :  البحر طريق عن املهاجرين هتريب مكافحة يف املكلَّفة املركزية السلطة فعالية ولضمان
 بسـهولة  التنسـيق  ومـن  الـوطين  الشـحن  سـجل  علـى  االطالع من تتمكن حبيث املركزية السلطة موقع حتديد  •  

 .  البحري القانون إنفاذ وكاالت فيها مبا األخرى الداخلية الوكاالت مع
 .  الساعة مدار على العمل من املركزية السلطة لتمكني الالزمة املوارد وختصيص الترتيبات وضع  •  
ــام األمـــني إبـــالغ  •   ــاً املركزيـــة، الســـلطة بتكليـــف املتحـــدة لألمـــم العـ ــادة وفقـ  بروتوكـــول مـــن) ٦( ٨ للمـ

 .  املهاجرين هتريب
 بالســلطات اخلاصــة االتصــال معلومــات بأحــدث واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب تزويــد  •  

ــة ــة املركزي ــهريب املعني ــق عــن املهــاجرين بت ــا البحــر، طري ــاألفراد االتصــال معلومــات ذلــك يف مب ــيني ب  املعن
    )١٤٧(.هبا املقدمة الطلبات تعاجل أن ميكن اليت واللغات عملهم وساعات

* * * * *  

                                                                
ات الوطنية املختصة اإللكتروين التابع للمكتب، بغية تيسري االتصاالت بني مجيع الدول املعلومات املقدمة ستدرج يف دليل السلط  )١٤٧(

 .http://www.unodc.org/compauth/en/index.htmlاألطراف. 
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      املهاجرين هتريب بروتوكول من مقتطفات -رفقامل
 البحر طريق عن املهاجرين هتريب -  الثاين اجلزء

   التعاون - ٧ املادة
 ألحكـام  وفقـاً  البحـر،  طريـق  عـن  املهاجرين هتريب وقمع منع على ممكن حد أقصى إىل األطراف الدول تتعاون  

 .  الدويل البحار قانون
    

     البحر طريق عن املهاجرين هتريب مكافحة تدابري - ٨ املادة
 أو َعلَمهـا  ترفـع  الـيت  السـفن  إحدىأنَّ  يف لالشتباه معقولة أسباب لديها تكون اليت الطرف للدولة جيوز  -١  

 أهنـا  مـع  املعنيـة،  الطـرف  الدولـة  جنسـية  الواقـع  يف حتمـل  أو هلـا،  جنسـية  ال أو لديها، مسجَّلة أهنا تدَّعي
 تطلـب  أن البحـر،  طريـق  عـن  مهـاجرين  هتريـب  يف ضـالعة  َعلَـم، أيِّ  إظهـار  تـرفض  أو أجنبيا َعلَما ترفع

 الــيت األطــراف الــدول وتبــادر. الغــرض ذلــك يف الســفينة اســتعمال لقمــع أخــرى أطــراف دول مســاعدة
  .إمكانياهتا حدود يف املمكن بالقدر املساعدة تلك تقدمي إىل ذلك إليها ُيطلب

 حريـة  متـارس  الـيت  السـفن  إحـدى أنَّ  يف لالشـتباه  معقولـة  أسبــاب  لديها تكون اليت الطرف للدولة جيوز  -٢  
 بتلـك  خاصـة  تسـجيل  عالمـات  حتمـل  أو أخـرى  طـرف  دولـة  َعلَـم  وترفـع  الـدويل  للقـانون  وفقاً املالحة
 منـها  وتطلـب  بـذلك  الَعلَـم  دولـة  تبلِّـغ  أن البحـر،  طريـق  عـن  املهـاجرين  هتريـب  يف تعمل الطرف الدولة
 جتـاه  املناسـبة  التـدابري  باختـاذ  إذنـا  التسـجيل،  تأكيد حال يف الَعلَم، دولة من تطلب وأن التسجيل، تأكيد
  :منها بإجراءات الطالبة للدولة تأذن أن الَعلَم لدولة وجيوز. السفينة تلك

  السفينة؛ اعتالء  )أ(    
  السفينة؛ تفتيش  )ب(    
 بـه  تـأذن  حسـبما  وبضائع، أشخاص من متنها على حتمله وما السفينة إزاء املناسبة التدابري اختاذ  )ج(    

  .البحر طريق عن املهاجرين هتريب يف تعمل السفينةأنَّ  يثبت دليل وجد إذا الَعلَم، دولة
 وجـه  علـى  املعنيـة  الَعلَـم  دولـة  املـادة  هـذه  مـن  ٢ للفقـرة  وفقـاً  تـدبري  أيَّ تتَّخـذ  الـيت  الطـرف  الدولـة  تبلغ  -٣  

  .التدبري ذلك بنتائج السرعة
 السـفينة  كانـت  إذا مـا  لتقرير أخرى طرف دولة من يرد طلبيِّ أل إبطاء دون الطرف الدولة تستجيب  -٤  

 ُيقـدَّم  اسـتئذان  طلـب يِّ أل تسـتجيب  وأن ذلـك،  هلـا  حيـق  َعلَمهـا  ترفـع  أو لـديها  مسـجلة  أهنا تّدعي اليت
  .املادة هذه من ٢ للفقرة وفقاً

 مرهونـا  عنـها  الصـادر  اإلذن إصدار جتعل أن الربوتوكول، هذا من ٧ املادة مع اتساقا الَعلَم، لدولة جيوز  -٥  
 تـدابري  مـن  سـيتخذ  مـا  ومدى باملسؤولية املتعلقة الشروط فيها مبا الطالبة، الدولة مع عليها تتفق بشروط

 التــدابري باسـتثناء  الَعلَــم، دولـة  مــن صـريح  إذن دون إضـافية  تــدابري أيَّ الطـرف  الدولــة تتخـذ  وال. فعليـة 
 متعـددة  أو ثنائيـة  اتفاقـات  مـن  املنبثقـة  التـدابري  أو األشـخاص  حيـاة  علـى  وشـيك  خطـر  إلزالة الضرورية
  .باملوضوع تتصل األطراف
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 تأكيــد وطلبــات املســاعدة طلبــات تتلقــى ســلطات الضــرورة، عنــد أو، ســلطة طــرف دولــة كــل تعــني  -٦  
 تلـك  علـى  وتـرد  املناسـبة،  التـدابري  باختـاذ  االسـتئذان  وطلبـات  علمهـا،  رفـع  يف حقها أو السفينة تسجيل
 شـهر  غضـون  يف العام، األمني طريق عن التعيني، بذلك األخرى األطراف الدول مجيع وختطر. الطلبات
  .التعيني تاريخ من واحد

 املهـاجرين  هتريـب  يف ضـالعة  السفــن  إحـدى أنَّ  يف لالشتبــاه  وجيهـة أسباب الطرف للدولة توافرت إذا  -٧  
 تعتلـي  أن هلـا  جاز جنسية، هلا ليس بسفينة شبيهة ُجعلـت رمبا أو جنسية أية حتمل وال البحر، طريق عن
 وفقـاً  املناسـبة  التـدابري  الطـرف  الدولـة  تتخـذ  االشـتباه،  يؤكد دليل على ُعثر وإذا. وتفتشها السفينة تلك

  .الصلة ذوي والدويل الداخلي للقانونني
    

     وقائية شروط - ٩ املادة
 حتـرص  الربوتوكـول،  هـذا  مـن  ٨ للمادة وفقاً ما، سفينة ضد تدابري األطراف الدول إحدى تتَّخذ عندما  -١  

  :على الطرف الدولة تلك
  إنسانية؛ معاملة ومعاملتهم متنها على املوجودين األشخاص سالمة تكفل أن  )أ(   
  للخطر؛ محولتها أو السفينة أمن تعريض عدم ضرورة الواجب االعتبار بعني تأخذ أن  )ب(   
 الَعلَـم  لدولـة  القانونية أو التجارية باملصاحل املساس عدم ضرورة الواجب االعتبار بعني تأخذ أن  )ج(   

  مصلحة؛ ذات أخرى دولةأيِّ  أو
 مـن  سـليما  السـفينة  بشـأن  ُيتَّخـذ  تـدبري  أيُّ يكـون  أن املتاحة، اإلمكانيات حدود يف تكفل، أن  )د(   

  .البيئية  الناحية
 أسـاس،  غـري  علـى  قائمـة  الربوتوكـول  هـذا  مـن  ٨ باملـادة  عمـالً  املتخـذة  التـدابري  أسـباب أنَّ  يثبت عندما  -٢  

 أيَّ ارتكبـت  قـد  السـفينة  تكـون  أالَّ شـريطة  هبـا،  حلق يكون قد ضرر أو خسارةأيِّ  عن السفينة تعوض
  .املتَّخذة التدابري يسوِّغ فعل

 اإلخـالل  عـدم  لضـرورة  الواجـب  االعتبـار  يـوىل  الفصـل،  هلـذا  وفقاً ُينفَّذ أو ُيعتمد أو ُيتَّخذ تدبريأيِّ  يف  -٣  
  :املساس  أو

    الدويل؛ البحار لقانون وفقاً القضائية لواليتها وممارستها والتزاماهتا املشاطئة الدول حبقوق  )أ(   
 والتقنيــة اإلداريــة الشــؤون يف والســيطرة القضــائية الواليــة ممارســة يف الَعلَــم دولــة بصــالحية أو  )ب(   

  .بالسفينة املتعلقة واالجتماعية
 أو عسـكرية  طـائرات  أو حربيـة  سـفن  جانـب  مـن إالَّ  الفصـل  هبـذا  عمـالً  البحـر  يف تدبريأيِّ  اختاذ جيوز ال  -٤  

  .بذلك خمّولة وأهنا حكومية خدمة يف كوهنا تبني ويسهل واضحة عالمات حتمل أخرى طائرات أو سفن
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  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب من الصادرة الصلة ذات املوارد -رفقامل
  

     األدوات
 املعين املتحدة األمم ملكتب التابعة املباشر، احلاسويب االتصال عرب ةاملختصَّ الوطنية السلطات بيانات قاعدة

   واجلرمية باملخدرات
 الوطنيــة بالســلطات االتصــال معلومــات املباشــر احلاســويب االتصـال  عــرب ةاملختصَّــ الوطنيــة الســلطات بيانــات قاعــدة متقـدِّ 

 بشـأن  معلومـات  ذلـك  يف مبـا  واجلرمية، املخدِّرات مكتب إىل متقُدِّ اليت تابعاً، إقليماً أو دولة ١٥٠ من أكثر يف املختصة
 بـأكثر  اخلاصـة  االتصـال  معلومـات  علـى  حاليـاً  اإللكتـروين  الـدليل  هـذا  وحيتوي. الطارئة احلاالت يف ُتتَّبع حمددة إجراءات

    )١٤٨(.البحر طريق عن املهاجرين هتريب إحداها مواضيعية، لفئات وفقاً مرتبة خمتصة، وطنية سلطة ٦٠٠ من
http://www.unodc.org/compauth/en/index.html 

  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب عن الصادر املهاجرين، هتريب بروتوكول لتنفيذ الدويل العمل إطار
 هـذه  وتشـتمل . املهـاجرين  هتريـب  لربوتوكـول  الفعـال  التنفيذ على األعضاء الدول مساعدة إىل الدويل العمل إطار يسعى
 بقصـد  املهـاجرين،  هتريـب  بروتوكـول  لتنفيـذ  اختاذهـا  ينبغـي  الـيت  العملية التدابري يتضمن وجدول سردي قسم على األداة

 .الدوليـة  املعـايري  مـع  متوافقة تدابري وضع وعلى املهاجرين لتهريب تصديها تدابري يف الثغرات حتديد على الدول مساعدة
 واحلمايـة  القانونيـة،  واملالحقـة  التحقيـق  وهي املهاجرين، هتريب بروتوكول مع متوائمة دعائم، أربعة العمل إطار ويتناول

  .  والتعاون واملنع، واملساعدة،
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-

Smuggling/UNODC_2011_International_Framework_for_Action_to_implement_the_Smuggling_of_Migrants_P

rotocol_AR.pdf  

  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب، الصادر عن املهاجرين هتريب ملكافحة النموذجي قانونال
 بروتوكـول  يف الـواردة  لألحكام التشريعي التنفيذ على الدول ملساعدة املهاجرين هتريب ملكافحة النموذجي القانون ُوضع
 اعتمــاد عــن فضــالً وتعديلــها، القائمــة التشــريعات اســتعراض تيســري النمــوذجي القــانون ويســتهدف. املهــاجرين هتريــب

 املهـرَّبني  املهـاجرين  ومحايـة  املهـاجرين،  هتريـب  جتـرمي  التحديـد  وجـه  علـى  النمـوذجي  القـانون  ويتناول. جديدة تشريعات
ــا، جمتمعــة الوكــاالت بــني والتعــاون والتنســيق ومســاعدهتم، ــهريب يتعلــق فيمــا والتعــاون وثنائي  البحــر، يف املهــاجرين بت
 كـل  الحتياجـات  وفقـاً  تكييفـه  يـتم  أن بقصـد  مصـمَّم  النمـوذجي  والقـانون . املهـرَّبني  املهاجرين بإعادة املتصلة والعمليات

 .  واجلغرافية والثقافية واالقتصادية االجتماعية وظروفها القانونية تقاليدها كانت أيا حدة، على دولة
 . والفرنسية العربية والروسية واإلجنليزية اإلسبانية باللغات متاح النموذجي والقانون

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Model_Law_SOM_A_ebook_V1052714.pdf 

                                                                
)١٤٨(  www.unodc.org/compauth/en/index.html. 
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  املتبادلة القانونية املساعدة طلبات لكتابة واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب أداة
 الـدول  ملسـاعدة  املتبادلـة  القانونيـة  املسـاعدة  طلبـات  كتابـة  أداة واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب استحدث

 خـالل  احلالـة  بدراسـة  املعـين  املمـارسَ  األداةُ هـذه  وُترشـد . وتعزيـزه  الدويل التعاون تيسري هبدف الطلبات هذه إعداد على
 االسـتمارات  مـن  سلسـلة  باسـتخدام  املتبادلـة،  املسـاعدة  أنـواع  مـن  نـوع  كـل  حسـب  فخطوة خطوة الطلب إعداد عملية

 صـحيحاً  طلبـاً  وتولِّـد  املدخلـة  البيانات كل تلقائيا األداةُ ُتجمِّع مث. املطلوبة املعلومات إىل الطلب معدَّ تنبه اليت النموذجية
 أو مسـبقة  معرفـة  أيَّ تتطلـب  األداة تكـاد  وال. وتوقيعـه  عليـه  هنائيـة  حتريريـة  تعـديالت  أيِّ إلدخـال  توطئـة  االًوفعَّ وكامالً
 وتتـيح  بلـد، يِّ أل واإلجرائـي  املوضـوعي  القـانون  لـتالئم  تعديلـها  ويسهل املتبادلة، القانونية املساعدة طلبات بصياغة خربة

 لتتبـع  نظـام أيضـاً   األداة مـع  ومـدمج . الوطنيـة  التشـريعات  وعن املعاهدات عن األساسية املعلومات استرجاع ملستخدميها
 .  والصادرة الواردة الطلبات حاالت إدارة

 ولغـة  والصـربية  والكرواتيـة  والبوسـنية  والربتغاليـة  والروسـية  واإلسـبانية  والفرنسية اإلنكليزية باللغات حاليا رةمتوفِّ واألداة
  http://www.unodc.org/mla/index.html. األسود اجلبل

  املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ، صادرة عن مكتب األمماملهاجرين هتريب ملكافحة أدوات جمموعة
 الالزمـة  بـاملوارد  والتوصـية  الواعـدة  املمارسـات  وعـرض  اإلرشـادات  لتقدمي متاحة املهاجرين هتريب مكافحة أدوات جمموعة

ــها يف فهــي. شــقني ذو األدوات جمموعــة مــن والغــرض. املختلفــة املواضــيعية اجملــاالت يف ــوفر جممل  املهمــة عــن عامــة حملــة ت
 القائمــة األدوات خــالل مــن األدوات، جمموعــة وتــوفر. املهــاجرين هتريــب مكافحــة يف املتمثلــة اجلوانــب واملتعــددة الضــخمة
 عشــر علــى األدوات جمموعــة وتشــتمل. املهــاجرين لتــهريب التصــدي جوانــب مــن حمــددة جوانــب بشــأن إرشــادات بــذاهتا،
 واإلطـار  التـهريب،  وعمليـات  املهـاجرين  بتـهريب  القائمـة  واجلهـات  املهـاجرين،  هتريـب  ظـاهرة  فهـم : يلـي  ما تتناول أدوات
 وإنفـاذ  اجلنائيـة،  العدالـة  جمـال  يف الدويل والتعاون التشريعية، واألطر االستراتيجيات، ووضع املشكلة وتقييم الدويل، القانوين
 .  والتدريب القدرات وبناء املهاجرين، هتريب ومنع واملساعدة، احلماية وتدابري القضائية، واملالحقة القانون

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

Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_AR.pdf 
    

      التدريبية املواد
 األمم مكتب عن الصادر ملرتكبيه، القضائية واملالحقة املهاجرين هتريب يف التحقيق على األساسي التدريب دليل

    واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة
 تدريبيــة وأداة عملــي دليــل هــو ملرتكبيــه القضــائية واملالحقــة املهــاجرين هتريــب يف التحقيــق علــى األساســي التــدريب دليــل

 خمتلـف  لـتالئم  املنفـردة  النمـائط  تكييـف  بسـهولة  ميكـن  حبيـث  مصـمم  والـدليل . واملقصد والعبور املنشأ بلدان يف للممارسني
 وتتنـاول . الوطنيـة  التـدريب  ملعاهـد  التدريبية الربامج دعم أو لتعزيز كأساس ُيستخدم أن وميكن اإلقليمية، والسياقات البلدان
 التحقيقــات؛ يف املهــرَّبني واملهــاجرين املهــرِّبني ودور وفئاتــه؛ املهــاجرين هتريــب مفــاهيم الــدليل عليهــا يشــتمل الــيت النمــائط
 .  اإلنسان وحقوق الدويل؛ والتعاون واالستخبارات؛ السرية؛ التحقيق وتقنيات املايل؛ والتحقيق التحقيقية؛ والنُّهج
   .واإلسبانية والروسية والفرنسية واإلنكليزية العربية باللغات متوفر األساسي التدريب ودليل

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/electronic-basic-training-manual-on-investigating-and-

prosecuting-smuggling-of-migrants.html   
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 األمم مكتب عن الصادر ملرتكبيه، القضائية واملالحقة املهاجرين هتريب يف التحقيق على املتعمق التدريب دليل
 واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة
 إنفـاذ  وكـالء  ذلـك  يف مبـا  اجلنائيـة،  العدالـة  ملمارسـي  التـدريب  تـوفري  يف استخدامه هو املتعمق التدريب دليل من املقصود
 هتريـب  يف التحقيـق  علـى  األساسي التدريب دليل يف تناوها مت اليت األساسيات على مبين وهو. العامون واملدعون القانون

 فهـم  بشـأن  منـائط  علـى  املتعمـق  التـدريب  دليل وحيتوي. األساسيات تلك ويكمِّل ملرتكبيه، القضائية واملالحقة املهاجرين
 عـن  والكشـف  باألشـخاص؛  واالجتـار  املهاجرين لتهريب مقارن وحتليل به؛ املتصلة والسلوكيات املهاجرين هتريب ظاهرة
ــاجرين؛ هتريــب ــو امله ــة هجالن ــة ممارســي ودور التحقيقي ــة؛ العدال ــيم اجلنائي ــة ومســائل املخــاطر؛ وتقي  واملســاعدة؛ احلماي

 والتخطــيط واالســتخبارات؛ القــانون؛ إنفــاذ جمــال يف املعلومــات وتبــادل والتعــاون اجلنائيــة؛ املســائل يف الــدويل والتعــاون
 األدلـة  وفحـص  اجلرميـة  ومسـرح  املاليـة؛  القضـائية  واملالحقـات  والتحقيقـات  والتكتيكـات؛  والتقنيات السرية؛ للتحقيقات

 واملالحقــات التحقيقــات يف املشــتركة القانونيــة واملســائل بالشــهادة؛ واإلدالء واملقــابالت املعلومــات واســتخالص املاديــة؛
 .  األحكام وإصدار القضائية؛
  http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html :قريبا سيصدر

    
   التقارير

 مشروح مرجعي وثبت عاملي استعراض: املهاجرين هتريب: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
    املنشورات  ألحدث
 هتريـب  بشـأن  حاليـا  املوجودة البحثية واألوراق للمصادر استقصائية دراسة إجراء هو املواضيعي االستعراض هذا من الغرض

 الفهـم  تعزيـز  هـو  العـاملي  لالسـتعراض  العـام  واهلـدف . عـاملي  منظـور  مـن  احلاليـة  املعرفيـة  للفجـوات  حتليـل  وتقدمي املهاجرين،
 ونطـاق  املهـاجرين؛  هتريـب  لبحـث  املطبقـة  واملنهجيـة  املفاهيميـة؛  التحـديات  املنشـور  فصـول  وتتناول. الظاهرة هلذه امللموس
 التنظيميـة  واهلياكـل  واملهـاجرين؛  املهـرِّبني  بـني  والعالقـات  املهـاجرين؛  ومهـرِّيب  املهـرَّبني  املهاجرين ومسات املهاجرين؛ هتريب

 .  املهاجرين لتهريب واالجتماعية البشرية والتكاليف التهريب؛ ورسوم العمل وطريقة املهاجرين؛ هتريب لشبكات
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_ 

Migrants_A_Global_Review.pdf 

   اخلصــوص وجــه وعلــى أوروبــا، إىل اهلنــد مــن املهــاجرين هتريــب: واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب
   نادو تاميل والية عن دراسة: املتحدة اململكة إىل

 املعــين املتحـدة  األمـم  ملكتـب  التـابع  آســيا جلنـوب  اإلقليمـي  املكتـب  مـن  بتكليـف  أُعــدت الـيت  الدراسـة،  هـذه  مـن  اهلـدف 
 غــري للـهجرة  احلــاليني والنطـاق  املــدى تقيـيم  هــو دهلـي،  بنيـو  االجتماعيــة العلـوم  معهــد مـع  بالتعــاون واجلرميـة  باملخـدرات 

 عمـل  وطريقـة  النظـاميني،  غري املهاجرين مسات عن األدلة إىل املستندة املعرفة حتسني هبدف نادو، تاميل والية من النظامية
 .  النظامية غري اهلجرة كبح إىل الرامية احلكومية التصدي وتدابري اهلجرة، تقصدها اليت والبلدان الوكالء،

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India.pdf 
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 إىل اخلصوص وجه وعلى أوروبا، إىل اهلند من املهاجرين هتريب: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم بمكت
  وهاريانا البنجاب والييت عن دراسة: املتحدة اململكة
 وقـد . اهلنـد  مشـال  يف وهاريانـا  البنجـاب  واليـيت  مـن  النظاميـة  غـري  اهلجـرة  وحجـم  نطـاق  حـول  دراسـة  التقريـر  هـذا  خيتتم

 ميدانيــة وزيــارات اجلمهــور، وممثلــي املســؤولني مــع ومناقشــات القــانون، إنفــاذ ســلطات ســجالت إىل الدراســة اســتندت
 اجمليـبني،  مـن  كـبري  عـدد  مع ومقابالت البنجاب، يف وهوشياربور وناوانشهر وكابورهتاال جاالندهار مقاطعات يف واسعة
 يف شـاركوا  ووكـالء  النظاميني، غري املهاجرين قرى نفس من وأفراد أسرهم، من وأفراد نظاميني غري مهاجرون بينهم من

 .  وكالء على مرفوعة قضايا يف حققوا شرطة وضباط املهاجرين، هتريب
http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/Smuggling_of_Migrants_from_India_to_Europe_Punjab_Haryana.pdf 

 مواضيعي استعراض: ومنه وعربه أفريقيا مشال إىل املهاجرين هتريب: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب
   احلديثة للمنشورات مشروح مرجعي وثبت
 علــى الضــوء ويســلط ومنــه، وعــربه أفريقيــا مشــال إىل املهــاجرين هتريــب بشــأن الرئيســية االســتنتاجات املنشــور هــذا يــبني

 جمـاالت  عـدة  املواضـيعي  االسـتعراض  وحيدد. بعد دراستها تتم مل حمددة قضايا حول البحوث من املزيد إجراء إىل احلاجة
 تشـمل  مواضـيعية،  فصـول  إىل مقسـمة  املستعرضـة  واألدبيـات . وجترميـه  له والتصدي املهاجرين هتريب لفهم الزمة رئيسية

ــا ــي م ــاس: يل ــي القي ــهجرة الكمِّ ــة غــري لل ــاجرين، وهتريــب النظامي ــاجرين، هتريــب ودروب امله  وخصــائص ومســات امله
 عمـل  وطريقـة  املهـاجرين،  هتريـب  لشـبكات  التنظيميـة  واهلياكـل  واملهـاجرين،  املهـرِّبني  بني والعالقات املهرَّبني، املهاجرين
أيضـاً   املنشـور  ويشـتمل . للتـهريب  واالجتماعيـة  البشـرية  والتكـاليف  املهرِّبـون،  يتقاضـاها  اليت والرسوم املهاجرين، مهرِّيب
 .  املستعرضة لألدبيات مشروح مرجعي ثبت على

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant_smuggling_in_North_Africa_ 

June_2010_ebook_E_09-87293.pdf 

ــا غــرب مــن املهــاجرين هتريــب يف املنظمــة اجلرميــة دور: واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب   أفريقي
   األورويب االحتاد إىل

. األورويب االحتــاد حنــو أفريقيــا غــرب مــن املهــاجرين هتريــب يف املنظمــة اإلجراميــة اجلماعــات تــورط التقريــر هــذا يبحــث
 كأســاس اإلجراميــة، العمليــة هــذه يف املشــاركة االرتكازيــة الفاعلــة واجلهــات اآلليــات فهــم حتســني يف املنشــور ويســهم
 غـرب  مـن  البـاحثني  مـن  فريـق  التقريـر  يف الـواردة  املعلومـات  بتجميـع  قـام  وقـد . هبا املتأثرة البلدان يف السياسات إلصالح
 .  وإسبانيا ونيجرييا والنيجر مايل يف أجريت اليت امليدانية والبحوث الوثائقية الدراسات من باالستفادة وأوروبا، أفريقيا

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Report_SOM_West_Africa_EU.pdf 
  
    املناقشة ورقات

   املهاجرين هتريب إىل موجز مدخل: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب من صادرة مناقشة ورقة
 احملـدد  النحـو  علـى  اجلرميـة  جوانـب  الورقة وتشرح. املهاجرين هتريب جرمية عن موجزة عامة حملة هذه املناقشة ورقة تقدم
 اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  املكّمـل  واجلـو،  والبحـر  الـرب  طريـق  عـن  املهاجرين هتريب مكافحة بروتوكول يف

 مــن كــل هبــا يقــوم الــيت واألدوار املهــاجرين، هتريــب جرميــة ارتكــاب كيفيــةأيضــاً  الورقــة وتبحــث. الوطنيــة عــرب املنظمــة
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 املتميـزة  بالبشـر  االجتـار  وجرميـة  املهاجرين هتريب جرمية بني والفرق العملية، هذه يف حدة على اإلجرامية الفاعلة اجلهات
 .  هبا متصلة ولكنها عنها

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_A_ 

short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf  

  اجلو طريق عن املهاجرين هتريب: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب من صادرة مناقشة ورقة
 خــرباء فيــه التقــى ،٢٠٠٩ ديســمرب/األول كــانون يف فيينــا يف ُعقــد خــرباء فريــق اجتمــاع نتيجــة هــي هــذه املناقشــة ورقــة

 عـن  املهـاجرين  هتريـب  يف املسـتخدمة  املعيَّنـة  العمـل  طريقـة  هذه املناقشة ورقة وتستكشف. العامل أحناء مجيع من ممارسون
 التوصـيات  بعـض  الورقـة  تقـدم  كمـا . املسألة هلذه التصدي عليها ينطوي اليت املختلفة التحديات إىل وتتطرق اجلو، طريق
 .  املسألة هلذه التصدي تدابري وتنسيق تعزيز حول

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_Migrant_ 

Smuggling_by_Air.pdf 

 االجتار يف املنظمة اجلرمية تورط: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب من صادرة مناقشة ورقة
  املهاجرين وهتريب باألشخاص

 التـابع  اجلنائيـة  السياسـة  يف الدوليـة  البحـوث  معهـد  خـالل  مـن  واجلرميـة،  باملخـدرات  املعـين  املتحـدة  األمـم  مكتـب  أجرى
 اهلـدف  وكـان . املهـاجرين  وهتريـب  باألشخاص واالجتار املنظمة اجلرمية بني الصالت عن دراسة بلجيكا، يف غنت جلامعة
 وهتريـب  باألشـخاص  االجتـار  حـاالت  يف املنظمـة  اجلرميـة  بتوّرط املتعلقة املعارف عن ثاقبة نظرة توفري هو العملية هذه من

 باعتبارمهــا املهــاجرين، وهتريــب باألشــخاص االجتــار ملكافحــة اجلنائيــة العدالــة لتصــدي مناســبة تــدابري فتطــوير. املهــاجرين
 .  املعرفة على قائمة استجابة يتطلب املنظمة، اجلرمية أشكال من شكلني

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/FINAL_REPORT_06052010_1.pdf 

 صناعة يف الوطنية عرب املنظمة اجلرمية: واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب من صادرة مناقشة ورقة
   األمساك صيد
 صـيد  صـناعة  قابليـة  ومـدى  األمسـاك،  صـيد  صـناعة  يف الوطنية عرب املنظمة اجلرمية حدوث مدى هذه املناقشة ورقة تبحث
 واالجتـار  املهـاجرين  وهتريـب  باألشـخاص  االجتار على التقرير ويركز. الوطنية عرب املنظمة باجلرمية للتأثر املشروعة األمساك

 عـن  فضـالً  األمسـاك،  صـيد  صـناعة  يف الفاعلـة  اجلهـات  مـن  طائفـة  بالبحـث  وتتنـاول  عـاملي،  الدراسـة  ونطاق. باملخدرات
 ونقـاط  االجتاهـات  حتديـد  إىل الدراسة هتدف العام، السياق هذا وضمن. اإلجرامية لألنشطة املختلفة األشكال من العديد
 .  الظواهر هلذه الدراسات من املزيد إجراء على التشجيع بغية عليها، الضوء وتسليط الرئيسية الضعف

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf 
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املهـاجرين،  وهتريـب  بالبشـر  االجتـار  ملكافحـة  واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب عمل عن املعلومات من مزيد على للحصول
    :التايل العنوان على املهاجرين، وهتريب بالبشر االجتار مكافحة بوحدة االتصال يرجى

Anti- Human Trafficking and Migrant Smuggling Unit

UNODC P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

  )  +٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٦٨٧  :اهلاتف رقم

  ahtmsu@unodc.org: اإللكتروين الربيد

 /www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking: االنترنت على

 


