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 شكر وتقدير

د. سارة صادق وراجعته د. مايسة أيوب بمركز دراسات الهجرة والالجئين بالجامعة األمريكية    أعدت هذا الملخص السياساتي
الكاثوليكية في ميالنو ضمن إطار عمل مشروع   المقدس  القلب  أزياني من جامعة  ألبرتو  . يهدف FLOWSبالقاهرة، مع د. 

بشمال أفريقيا   المخدرات البشر واالتجار في    المتصلة بتهريب  الشرعيةلتحليل تحول وتقارب التدفقات غير    FLOWSمشروع  
 المتوسط.األبيض البحر  سواحل وعبر

المشترك بين جامعة القلب المقدس الكاثوليكية، وجامعة بولونيا   ي ، المركز البحثTranscrimeيعمل المشروع بتنسيق مشترك بين  
، وهي منحة تمويل دولي ُمقدمة من مؤسسة فيليب موريس  PMI IMPACT. يتم تمويل المشروع من  في إيطاليا  ايوجامعة بيروج

(.  /https://www.pmi-impact.comالدولية لدعم المشاريع المعنية بمكافحة التجارة غير المشروعة والجرائم المتصلة بها )
 ء مؤلفيه وفريقهم البحثي. راوال يعكس هذا المستند سوى آ

ومركز   والالجئين  الهجرة  دراسات  مركز  من  الباحثون  يتوجه  الصدد،  هذا  على    Transcrimeوفي  والتقدير  الشكر  بخالص 
ن الذين شاركوا في  و ن والباحثو ديميامية، واألكالمساهمات والنصائح الثمينة التي قدمها ممثلو المؤسسات المحلية والدولية والعال

التداعيات السياساتيةورشة العمل اإللكترونية ألصحاب المصلحة تحت عنوان " أفريقيا:  التهريب واالتجار في شمال  " مواجهة 
مارس   27في    Transcrimeوالتي تم تنظيمها بالشراكة بين مركز دراسات الهجرة والالجئين بالجامعة األمريكية بالقاهرة ومركز 

2021 .  
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 استعراض السياق: التطورات السياساتية الرئيسية  .1
  ت . وفي السنوات األخيرة، بذلالمنطقة  إلى منطقة شمال أفريقيا ومنها وعبرها متفشية في بلدان  ما زالت الهجرة غير النظامية

أفريقيا جهوًدا متواصلة تر  إقليم شمالي  للهجرة مع  محكومات  اآلمنة والنظامية  المسارات  الهجرة وتحسين  ي إلصالح سياسات 
التركيز على السياسات المتعلقة بمكافحة التهريب واالتجار. وعلى الرغم من الجهود الواضحة لمكافحة الهجرة غير النظامية من 

المنطقة. لكن  وإلى وعبر بلدان شمال أفريقيا التهريب واالتجار في الحدوث بأشكال مختلفة في بعض بلدان  ، استمرت أنماط 
بالهجرة غير   عنيةالتداخل بين تطبيق القانون وبين التداعيات السياساتية ما يزال غائًبا إلى حد كبير في تحليل األطر الوطنية الم

 النظامية.
لفة من خالل تلخيص وتوضيح الحاجة إلعادة تقييم السياسات الوطنية الرئيسية يطرح هذا الملخص السياساتي زاوية تحليل مخت 

مستخلصة من دراسة التداعيات السياساتية بهدف الوصول إلى أطر    قويةبمكافحة التهريب واالتجار، مدعوًما ببيانات    المعنية
 سياسات أكثر مالئمة لدعم الجهود الوطنية الحالية. 

 

 أطر العمل العالمية   1.1

 الصكوك القانونية األساسية 1.1.1
 
بالتهريب واالتجار وأوضاع وحقوق العاملين المهاجرين  معنيةتعتبر دول المنطقة من الموقعين على أربعة اتفاقيات أساسية  

 والالجئين. 
 

بروتوكول مكافحة تهريب   الدولة 
المهاجرين عن طريق البر  

والبحر والجو، المكم ِّل 
التفاقية األمم المتحدة 

لمكافحة الجريمة المنظمة 
 2000لعام  عبر الوطنية، 

بروتوكول منع وقمع 
ومعاقبة االتجار في 

األشخاص، ال سيما النساء 
واألطفال، أحد بروتوكوالت  

اتفاقية األمم المتحدة 
لجريمة المنظمة لمكافحة ا

 2000عبر الوطنية لعام 

اتفاقية عام  
1951  

الخاصة بوضع  
  الالجئين

االتفاقية الدولية  
لحماية حقوق 
جميع العمال 

المهاجرين وأفراد  
 أسرهم

 ✓ ✓ ✓ ✓  الجزائر
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 ✓  ✓ ✓ ✓  مصر

 المغرب 
 

 ✓ 
 

 ✓ 

 ✓ ✓  ليبيا 
 

✓ 

 ✓ ✓ ✓  تونس
 

 
 

  الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظاميةاالتفاق العالمي من أجل  1.1.2
 

دعمت دول شمالي أفريقيا تأييد االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية. وعلى الرغم من امتناع الجزائر وليبيا 
األوسط، والتي انعقدت في  عن التصويت لتأييد المسودة األولى لهذا االتفاق، إال أن أول مراجعة إقليمية لشمال أفريقيا والشرق  

للدول  2021فبراير   لالتفاق. وبالنسبة  الثالثة والعشرين  باألهداف  يتعلق  فيما  المنطقة  لدول  الواضح  االلتزام  قد كشفت عن   ،
الخمسة التي يشملها هذا الملخص، فقد قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية، والتي تناولت تطورات أطر العمل الوطنية المختصة 

 رة في ضوء أهداف االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.بالهج
 

 العمليات اإلقليمية  1.2 

دول إقليم شمالي أفريقيا أعضاء في العمليات األساسية المعنية بالهجرة االقليمية التي تشمل الشرق األوسط وشمال أفريقيا  
 والقارة األفريقية.

 إقليمية أساسية معنية بالهجرة غير النظامية في منطقة شمال أفريقيا:وفيما يلي ثالثة عمليات  
والتي تضم األعضاء الواحد وعشرون بجامعة الدول   —  2015، عملية التشاور العربية اإلقليمية حول الهجرة •

 العربية.
دولة،   40ضم وت — 2014)عملية الخرطوم(،   مبادرة طريق الهجرة بين االتحاد األوروبي ودول القرن األفريقي •

 .ةأوروبي  29و دولة أفريقية 11 منها
  29أفريقية و 26دولة، منها  55ضم يو  — 2006، الحوار االورو أفريقي حول الهجرة والتنمية )عملية الرباط( •

 أوروبية.
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باإلضافة لذلك، فقد بادرت دول المنطقة في عقد شراكات دولية معنية بالهجرة من خالل اتفاقيات ثنائية مع دول االتحاد  
 األوروبي.

 أهم مالمح أطر العمل والجهود الوطنية األساسية  1.3

 أطر عمل وطنية أخرى   مكافحة التهريب واالتجار   الدولة/ المجال المواضيعي 

مراجعة   
أهداف  
اتفاقية  
الهجرة  
اآلمنة  
2021 

 الجزائر 
مرسوم وزاري مشترك بشأن سبل التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية بالتفتيش أو  

 x 2019المراقبة البرية والساحلية، 

 مصر 

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية   •
لسنة    82وتهريب المهاجرين رقم 

2016 
قانون مكافحة االتجار في البشر   •

 2010لسنة  64رقم 
 

اللجنة الوطنية التنسيقية   
لمكافحة ومنع الهجرة غير  

 الشرعية واالتجار بالبشر 
 x 

 x  لجنة الهجرة غير النظامية   ليبيا 

 المغرب 
الخاص بمكافحة االتجار   14/  27قانون رقم  

 x 2014قانون اللجوء لعام  بالبشر 

 تونس 
الخاص بمكافحة االتجار   26قانون رقم  

 بالبشر 
 قانون رقم 

- 653المرسوم بقانون رقم  
لمراقبة وحماية ضحايا    2019
 االتجار 

 x 

 
 الجزائر  1.3.1

ك وزاري مرسوميإحدى المبادرات األساسية في الجزائر ه   السواحل، لخفر الوطنية الهيئة بي  ن التنسيق ُسبل بشأن مشتر

، والدرك ي
، لألمن العامة والمديرية الوطن  ي

ن للجمارك العامة والمديرية الوطن  ي
ية المراقبة أو التفتيش ف   يوليو والساحلية، التر

https://migrationpolicy.unescwa.org/node/3530
https://migrationpolicy.unescwa.org/node/3530
https://migrationpolicy.unescwa.org/node/3530
https://migrationpolicy.unescwa.org/node/3530
https://migrationpolicy.unescwa.org/node/3530
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يهدف المرسوم الوزاري لتوحيد جهود تنسيق أطر العمل بين جميع الجهات الحكومية المعنية باإلدارة والتفتيش والرقابة  2019
 1على الحدود البرية والساحلية. 

وبيالروسيا، ودول المنشأ مثل مالي،  وفنلندةباإلضافة لذلك، وقعت الجزائر اتفاقيات ثنائية مع بعض دول المقصد الرئيسية مثل 
 2وذلك لتحسين حماية المهاجرين من وإلى الجزائر. 

السياسات في ضوء    تقريرها الوطني الطوعي األول بشأن التقدم المحرز في  2021عالوة على ذلك، قدمت الجزائر في فبراير  
 أهداف االتفاق العالمي للهجرة اآلمنة.

 مصر  1.3.2 
 

بدأت مصر في إيالء األولوية لقضية الهجرة ضمن خططها الوطنية. وانعكس ذلك في إدخال اثنين من    األخيرةفي السنوات   
الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين،   2016لسنة    82التطورات التشريعية األساسية المتمثلة في: قانون رقم  

على عقوبة جريمة التهريب وال يجر م    82شر. ينص القانون رقم  الخاص بمكافحة االتجار في الب  2010لسنة    64وقانون رقم  
كما توسع ليضم التعريف على الغرامات والعقوبات القانونية عند ارتكاب جريمة االتجار،    64المهاجرين. وينص القانون رقم  

عليه  باليرمو.  المنصوص  بروتوكول  و  في  لمكافحة  التنسيقية  الوطنية  اللجنة  فإن  ذلك،  على  الشرعية  عالوة  غير  الهجرة  منع 
قانون    سن، بعد  2016، قد توسع نطاق عملها ليضم الهجرة )غير( الشرعية في  2007واالتجار بالبشر، التي تأسست في  

 استراتيجيات شاملة منتظمة معنية بمكافحة التهريب واالتجار. استحداثمكافحة التهريب، وقد ساهمت في 
 

على عدة مبادرات ثنائية لحماية حقوق المهاجرين من وإلى مصر. تضمن ذلك  لت مصر مهذين الصكين، ع وإلى جانب
اتفاقيات أساسية مع بلدان مقصد وبلدان منشأ مثل السودان   عدةباإلضافة ل ،اتفاقية مع ألمانيا لمكافحة الهجرة غير النظامية

 واألردن. 

فبراير    ا2021وفي  أهداف  لمراجعة  الطوعي  الوطني  تقريرها  مصر  قدمت  التقرير ،  ويراجع  اآلمنة.  للهجرة  العالمي  التفاق 
 3راج ما يلي: د. وألغراض هذا الملخص تم إ32الـ اإلنجازات المحرزة في ضوء األهداف 

 
واردة في قاعدة بيانات سياسات لجنة   ARABE/2019/A2019069.pdf-https://www.joradp.dz/FTP/JOالجريدة الرسمية الجزائرية،   1

 /https://migrationpolicy.unescwa.orgاإلسكوا التابعة لألمم المتحدة المختصة بالهجرة في المنطقة العربية. الرابط 
سياسات لجنة اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة المختصة بالهجرة في المنطقة العربية، قاعدة بيانات. الرابط   2

https://migrationpolicy.unescwa.org/ 
  . رابط التقرير:2021المصدر: تقرير مصر الوطني الطوعي لمراجعة أهداف اتفاق الهجرة اآلمنة،  3

gcm_regional_review_final_6.pdf-es/docs/egypt_report_https://migrationnetwork.un.org/sites/default/fil 

https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2019/A2019069.pdf
https://migrationpolicy.unescwa.org/
https://migrationpolicy.unescwa.org/
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/egypt_report_-gcm_regional_review_final_6.pdf
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/egypt_report_-gcm_regional_review_final_6.pdf
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إلجراء   2017تأسست وحدة تحليل بيانات الهجرة في الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء في    البيانات المتعلقة بالهجرة:  •

 ت مستندة على األدلة ولتحسين إدارة ملف الهجرة.أبحاث تدعم تطوير سياسا
، أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر حملة 2018في مايو    التوعية: •

 توعوية في إطار جهود مكافحة التهريب، تسلط الضوء على معاناة المهاجرين وأسرهم. 
لعمل القانوني في مصر تهريب المهاجرين واالتجار في األشخاص استناًدا إلى القوانين  يجرم إطار ا   تطبيق القانون:  •

 . 64و 82رقم 
بجهود مشتركة بين الوزارات المعنية، تم تأسيس ملجأ لضحايا االتجار بالبشر من النساء والفتيات واألطفال    الحماية:  •

 المصريين.
ية لحرس الحدود والسواحل )فرونتكس( أنه لم يحدث أي خروج من  ، أعلنت الوكالة األوروب2016منذ    إدارة الحدود:  •

 مصر نتيجة لتعزيز آلياتها إلدارة الحدود. 
تعمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر حالًيا على    التطورات اإلجرائية:  •

ن "المبادئ التوجيهية لجمع األدلة والتحقيق والمالحقة في جرائم  مراجعة المبادئ التوجيهية الوطنية للتحقيق تحت عنوا
 االتجار بالبشر وحماية الضحايا في إطار القانون".

ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مختلف الهيئات    92، أجرت اللجنة الوطنية التنسيقية أكثر من  2017منذ    بناء القدرات: •
 المصرية العاملة في مجال التحقيق والمالحقة في جرائم االتجار باألشخاص وتهريب المهاجرين. 

- 2021لمكافحة الهجرة غير الشرعية )  خطة العمل الوطنية الثالثة   2021يونيو    27باإلضافة لما سبق، فقد أطلقت اللجنة في   
2023 .) 

 
 ليبيا 1.3.3

كدولة تعيش مرحلة ما بعد الصراع، فقد عانت ليبيا في إدراج الهجرة غير النظامية ضمن أولويات خططها الوطنية. وبالرغم من  
، إلى  2021ول المرفوع عام  تكرارها التأكيد على تحفظاتها على أهداف اتفاق الهجرة اآلمنة ضمن تقريرها الوطني الطوعي األ

 : 4فيما يتصل بالهجرة  2020و  2019أن المراجعة قد أشارت لعدد من التطورات السياساتية بين 

تأسيس اللجنة الوطنية الستراتيجيات وسياسات الهجرة، والتي تستضيف خبراء في مجاالت مختلفة، باإلضافة    •
التنفيذية الحكومية ومجلس النواب الليبي في طرابلس لألهداف  لألعضاء التنفيذيين والتشريعيين من مختلف الهيئات 

 التالية:  

 
. رابط التقرير:  2021المصدر: تقرير ليبيا الوطني الطوعي لمراجعة أهداف اتفاق الهجرة اآلمنة،    4

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/libya-_gcm_report_eng.pdf 
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o  .إيالء األولوية إلدارة الهجرة بشكل يتجاوز الحد من الدخول غير النظامي 
o .وضع استراتيجية للتنسيق بين الهيئات المختلفة 
o   تعزيز جمع البيانات لدعم وضع سياسات مستنيرة 

 تقييم أوضاع مراكز االحتجاز بواسطة لجنة تكلفها وزارة الخارجية بذلك  •
المهاجرين في ليبيا وتنظيم  من  الرئيسية جالياتالأوضاع  لبحثتعددة متأسيس لجنة حكومية ممثلة لقطاعات   •

 دخولهم وخروجهم. 
 االلتزام بعمليات البحث واإلنقاذ   •
 االهتمام بتأسيس برامج بناء القدرات في مجاالت محددة للهيئات القضائية وسلطات إنفاذ القانون. •

 المغرب 1.3.4
 

 أجندتها الوطنية. على رأس أولوياتمن الدول التي وضعت سياسات الهجرة واحدة المغرب 

لطوعي الثاني لمراجعة أهداف اتفاقية الهجرة اآلمنة، بعدما رفعت تقريرها األول تقريرها الوطني ا  2021وقد قدمت المغرب في  
  2014. وتعتبر الصكوك الوطنية الثالثة التالية هي األهم فيما يتعلق بمسألة الهجرة غير النظامية: قانون اللجوء لسنة  2018في  

 . 24/ 17تجار باألشخاص رقم وقانون مكافحة اال 2014الصادر عقب االستراتيجية الوطنية للجوء في  

وبكونه من أوائل قوانين اللجوء في المنطقة، فإنه ينص على واجبات وحقوق فئة المهاجرين الشرعيين والنازحين في المغرب. لكن  
 بالرغم من شموليته، فإن نص هذا القانون يركز على المهاجرين "الشرعيين"، وبالتالي ال يتناول مسألة الهجرة غير النظامية.

وباإلضافة للقوانين الوطنية المعنية باالتجار واللجوء، فالمغرب طرف في عدة اتفاقات شراكة معنية بالتنقل والحركة مع االتحاد 
 5األوروبي، بهدف تحسين الممرات الشرعية للهجرة.

 السياساتية التالية:وعندما رفعت حكومة المغرب تقريرها الطوعي الثاني، عملت على إبراز التطورات 
 

إحراز تقدم في البرامج المرتبطة بالهجرة الوطنية واستراتيجية اللجوء واالستراتيجية الوطنية للمغربيين المقيمين   •
 بالخارج.

 تعزيز عمليات المرصد الوطني للهجرة.  •

 
سياسات لجنة اإلسكوا التابعة لألمم المتحدة المختصة بالهجرة في المنطقة العربية، قاعدة بيانات. الرابط   5

https://migrationpolicy.unescwa.org/ 

https://migrationpolicy.unescwa.org/
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[ سجيل، نتج عنها ]ت2017و  2014تسوية وتنظيم أوضاع المهاجرين غير النظاميين من خالل حمالت ُأطلقت في   •
 جنسية. 112 تشملألف طلب  54ألف مهاجر غير نظامي من أصل   50أكثر من 

ر غير المصحوبين.  •  آليات لدعم وحماية القص 
 
 تونس 1.3.5 
 

المعنية بالهجرة غير النظامية، بما في ذلك مكافحة التهريب و/أو االتجار. يغطي يوجد لدى تونس عدد من الصكوك القانونية   
،  2019ه في عام  تجار، خاصة من النساء. كما أنمنع ومالحقة مرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب حماية ضحايا اال  61القانون رقم  

والمبادئ التوجيهية للهيئة الوطنية وألربع لجان متخصصة  جراءات العمل  لتحديد إ  653الحكومة التونسية المرسوم رقم    أصدرت
 ومسؤوليتها عن الرصد والتقييم والبحث والتدريب والتطوير والتتبع لحاالت ضحايا االتجار بالبشر.

لذلك، وق للشراكة في دعم  عباإلضافة  اتفاقيات أساسية مع دول من االتحاد األوروبي، تهدف  التونسية على عدة  الحكومة  ت 
 هارات وتحسين السبل النظامية للهجرة.الم

، ركزت الحكومة التونسية بالتحديد على األهداف 2021وفي تقريرها الطوعي األولي لمراجعة أهداف اتفاقية الهجرة اآلمنة في   
 المتصلة بإنتاج البيانات وإدارة الهجرة. 

 6وقد تم إبراز االنجازات التالية:  
 البيانات المتعلقة بالهجرة   •

o  للتنمية وجمع البيانات.  2020-2016إدماج المهاجرين في استراتيجية 
o    جمع وتحليل بيانات    مسؤوليةليتولى    2014لعام    1930تأسيس المرصد الوطني للهجرة وفًقا للمرسوم رقم

 الهجرة.
o  " إطالق المسح الميداني الوطنيTunisia Hims.لجمع بيانات الهجرة " 
o ية حول الهجرة في شمال أفريقيا االنخراط في الشبكة األكاديمNAMAN. 
o .بناء قدرات العاملين واألدوات االحصائية المعنيين بالهجرة، بما في ذلك رقمنة وثائق المهاجرين 

 واالتجار في األشخاص البشرمكافحة تهريب   •
o  .إعداد خطة احتواء في حاالت التدفق الطارئ للمهاجرين إلى تونس من ليبيا 
o  .تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة 

 
التفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية، رابط التقرير باللغة  المصدر: التقرير الوطني الطوعي للجهورية التونسية، لمتابعة تنفيذ ا 6

 ar.pdf-_tunisia-s/docs/gcm_voluntary_national_report_https://migrationnetwork.un.org/sites/default/file_العربية: 

https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/gcm_voluntary_national_report_-_tunisia-_ar.pdf
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o  .بناء قدرات حرس السواحل وغيرهم من الهيئات الحكومية المعنية 
o  .تعزيز القدرات في مجال إنفاذ القانون التونسي المعني بالتهريب واالتجار 
o   المتعلق بمكافحة االتجار باألشخاص. 61سن القانون رقم 
o  اال لمكافحة  الوطنية  الهيئة  لمكافحة  استحداث  الوطنية  االستراتيجية  إعداد  تولت  والتي  باألشخاص،  تجار 

باألشخاص   االتجار 2013- 2018االتجار  ضحايا  وإحالة  لتوجيه  الوطنية  اآللية  إرساء  إلى  باإلضافة   ،
 باألشخاص.

 
 

 التداعيات السياساتية   .2

 والتقارب تعريف التحول   2.1

االصالحات السياساتية في منطقة شمال أفريقيا فيما يتعلق بمكافحة تهريب  بالرغم من وضوح الجهود الوطنية المبذولة في مجال  
البشر واالتجار في األشخاص، ما زالت الجرائم عبر الوطنية وأبرزها التهريب واالتجار سائدة بشكل متباين بين الجريمتين عبر 

 مختلف دول المنطقة. 
وقد كشفت األبحاث التي أجريت مؤخًرا عن أن نتائج اإلصالحات السياساتية واإلغالقات الحدودية تتجسد في صور مختلفة من  

 التحول و/أو التقارب في الجرائم عبر الوطنية.
 
 التحول  
المصممة للتحايل إما على تدابير وقائية   ، إلى جانب الوسائل غير المشروعة تغير في سلوك المجرمينيتم تعريف التحول بأنه  

 .جناةلوب العمل المعتاد بالنسبة للمحددة أو على ظروف أكثر عمومية غير مالئمة ألس
 شائعة للتحوالت في الجريمة عبر الوطنية: أنواعوفيما يلي ستة  
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 :مكاني 
 من األهداف في موقع ما إلى أهداف في موقع آخر  الجناة يتحول 

 

 :زمني
 أوقات ارتكاب جرائمهم  الجناة يغير 

 

 :استهدافي 
 طبيعة أهدافهم من نوع إلى آخر الجناة يغير 

 

 :أسلوبي
 األسلوب المتبع في ارتكاب جرائمهم الجناةيعدل 

 

 :جرائمي 
 آخر من الجرائم إلى نوع نوع  ارتكاب من الجناة يتحول 

 

 :جناة 
 يحل مجرمون جدد محل من توقفوا عن العمل أو تعرضوا لالعتقال 

 
 

 التقارب 
يتجسد مفهوم التقارب بالتوازي مع مفهوم التحول. فالتغيرات الطارئة على جهود مكافحة الجريمة قد تتسبب في جعل سياقات  

 . في هذه السياقات  الجريمةز ترك محددة أكثر مالئمة الرتكاب الجرائم، وبالتالي تتسبب في
 
 شائعة للتقارب في الجريمة عبر الوطنية:  أنواعوفيما يلي ستة  
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 :مكاني 
 على األهداف في موقع واحد بعينه  جناةيركز ال

 

 :زمني
 ات محددة الرتكاب جرائمهم تظهورهم في توقي جناة يكثف ال

 

 :استهدافي 
 على نفس نوع األهداف  جناةيركز ال

 

 :أسلوبي
 أنشطتهم عبر أسلوب واحد الرتباك جريمة معينة أو عدة جرائم مختلفة  جناة يكثف ال

 

 :جرائمي 
 على جريمة واحدة  الجناةيركز 

 

 :جناة 
 يتركز ارتكاب جرائم مختلفة ضمن مجموعة محددة من الجناة.

 تساهم في دعم السياسات الوطنية؟كيف يمكن لدراسة التحول والتقارب أن   2.2

مع أن مصطلح "االستناد على األدلة" يستخدم غالًبا للداللة على أن السياسات قد تم إدخالها بما يتماشى مع السياق الواقعي  
أن الدراسات  فإننا نجد    ،لتطبيق هذه السياسات، إال أنه بالنظر لالعتبارات الواقعية في سياق مناقشة مكافحة الجريمة عبر الوطنية

في تطبيق القانون والسياسات الرامية لمكافحة التهريب واالتجار في األشخاص.   حتى اآلن  البحثية قد لعبت دوًرا محدوًدا للغاية
وقبل مناقشة النتائج اإليجابية التي قد تؤدي لها الدراسة البحثية في دعم السياسات المستنيرة حول الجريمة عبر الوطنية، تجدر  

إلى مدى تعقيد عملية جمع بيانات أنماط وتوجهات التهريب واالتجار. وبسبب طبيعتها المرنة الديناميكية المتغيرة، فإن   اإلشارة
دراسة أنماط كلتا الجريمتين تتطلب بيانات مبتكرة وشاملة. ونظًرا لما تتسم به هذه الجرائم من تعقيد وخطورة، فمن شأن البحث 

مع مالحظة أنه تم اجراء    في استحداث تدابير وقائية استباقية.أيًضا  ولكن    ،ط في تقييم السياساتليس فق  ،أن يلعب دوًرا مؤثًرا
أن يكون بمثابة أداة   يمكن للبحث ولذلكقدر محدود للغاية من الدراسات البحثية حول التحول والتقارب في الجرائم عبر الوطنية. 

 ا لمواجهة تهريب البشر واالتجار باألشخاص.فعالة في الغاية لصياغة سياسات مبتكرة ومكيفة خصيًص 
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لدعم واضعي السياسات في استحداث سياسات مستنيرة واستخالص تحليالت سياساتية سليمة، يمكن للدراسات البحثية أن تقدم  
 : ما يليالدعم في

تبعات السياسات   لمعالجةأداة مؤثرة في ضمان فعالية التدابير االستباقية    أن يكون عتماد إطار التحول والتقارب  يمكن ال .1
 ساهم في تعزيز توقع ومعالجة تحوالت الجرائم.ي حيث التي تستهدف إدارة الحدود ومكافحة التهريب واالتجار.

تعزيز الجهود المبذولة ن قبل واضعي السياسات والجهات الفاعلة بهدف حماية األشخاص المتنقلين وضمان فعالية   .2
السياسات المستحدثة لهذه الغاية. ستساهم المعرفة المكتسبة من البحث الشامل في إبراز مختلف العوامل االجتماعية  

ساعد يسوهو ما  ة وإن كان ذلك من خالل التحول و/أو التقارب.  والديموغرافية والبيئية التي تساعد على تفشي الجريم
 في تحديد المخاطر الناتجة عن تطبيق سياسات محددة.

تضع في اعتبارها عوامل التحول والتقارب بهدف إعادة النظر في بعض   سياساتيةستساهم في تقييم وطرح إصالحات   .3
 الزوايا السياساتية وتطبيق القانونية. 

ية للمهاجرين ومعالجة األسباب الجذرية في بالد المنشأ بهدف تجنب خطر المسارات المتغيرة بداًل  خلق مسارات شرع .4
 من مكافحة الجريمة في حد ذاتها.

استحداث    .5 عند  الجوار  لدول  بالنسبة  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  التبعات  االعتبار  في  تضع  سليمة،  تدابير  تصميم 
كافية في البداية لكن يثبت أنها تؤدي لتحوالت   عالية السياسات التي قد تبدويم فسياسات في إحدى الدول، بهدف تقي

 مكانية على سبيل المثال.
 

 أهم التوصيات السياساتية   .3
المخلص  هذا لوصول إلى إطار عمل شمولي يختص بإدارة الهجرة في دول منطقة شمال أفريقيا، يقدم ل لدعم الجهود الوطنية 

 السياساتي التوصيات التالية والتي تغطي أهم مجاالت التدخل:

 تنسيق السياسات من خالل التعاون الدولي   .1
 تقييم السياسات من خالل الدراسات البحثية المتعمقة   .2

 

 ق السياسات والتعاون الدولي فيما يتعلق بالهجرة غير النظامية؟لماذا نحتاج لتنسي 3.1 

 سيساهم اعتماد أطر سياساتية منسقة في دعم العمل من أجل التالي:  

معالجة تداعيات التحول في الجرائم، بما يشمل التحوالت المكانية والزمانية واالستهدافية واألسلوبية والجرائمية  .1
 وتحوالت الجناة. 
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 المرسلة وبالد العبور. البالدالتصدي لألسباب الجذرية لجرائم التهريب واالتجار المنظمة بامتداد  .2
بة لدول الجوار األخرى المتأثرة بإغالق الحدود في دولة واحدة أو أكثر،  وضع التداعيات السياساتية في االعتبار بالنس .3

 وتحديًدا فيما يتعلق "بالمساحات المالئمة للتهريب" وهو ما سيفرض تطبيق التعاون عبر الوطني.
 تجنب اإلضرار بالعالقات الدولية والتوازن السياسي عبر الدول.  .4
 ا لتصميم ومراقبة وتقييم المبادرات السياساتية. االستفادة من األمم المتحدة باعتبارها منبرً  .5
إشراك الجهات والهيئات الدولية والعالمية في القارات واألقاليم المعنية مثل االتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي لتيسير   .6

 وحث المفاوضات والمباحثات االستراتيجية لتعزيز تعاون أفضل بين الحكومات.

للدراسات البحثية المتعمقة أن تلعبه في تحسين المبادرات السياساتية المعنية بالهجرة  ما الدور الذي يمكن    3.2 
 غير النظامية؟

، قة والتعاون الدولي، ستساعد البحوث المتعمقة على تجنب اللجوء ألسلوب "صيغة واحدة للجميع"كمكمل للسياسات المنس   
 اتية والتقييم من خالل: تحديد األولويات الوطنية في اإلصالحات السياس عبر وذلك

الجريمة   واجهة لم هادفةفي األساس بنية سياسية حسنة  تحديد التبعات والتداعيات غير المقصودة للسياسات المصممة .1
 عبر الوطنية.

ضمان تحسين استخدام الموارد في تمويل برامج واستراتيجيات المنع والحماية والمالحقة والمشاركة الفعالة، باإلضافة   .2
 . تحديد الضحاياو  خدمات الحمايةتخصيص الموارد لإلى 

تحسين المسارات النظامية للهجرة إلى جانب اإلغالق الحدودي، بهدف تجنب تغيير الطرقات والتحوالت المكانية إلى  .3
 أساليب عمل ومسارات أكثر خطورة. 

د عبر الوطنية بداًل من المنظور المدى للتدخالت السياساتية من منظور إدارة الحدو وطويلة تقييم التداعيات قصيرة   .4
 التداعيات على الدول األخرى. وفهم الوطني، وذلك لدراسة 

تضع عملية اإلنتاج المعرفي في اعتبارها األثر عبر الوطني، فإنها تطرح سبل معالجة مصممة لكل   فيماضمان أنه   .5
 سياق بعينه.

لمعرضين لسلوك طرق غير نظامية أو األشخاص  استحداث حمالت تضع في اعتبارها االحتياجات المحلية لألفراد ا .6
 العائدين.

 


