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لقد ظهرت شبكات تهريب ألاشخاص منذ ما يقارب قرنين 

ن ألاشخاص من الزمن، بداية في الصين لنقل الكم املتزايد م

الراغبين في الوصول إلى الواليات املتحدة ألامريكية، ثم في املكسيك 

بعد أن سدت منافذ الوصول املباشر من الصين فتحولت الوجهة إلى 

 «مكسيكونيو »أو  «أريزونا»املكسيك كمنطقة عبور، للوصول إلى 

وغيرها، أما بالنسبة للشبكات الفاعلة تجاه أوروبا فيرتبط « تكساس»

التي تحول نشاطها إلى و ر بالعبيد اجتالتي كانت ت بالعصاباتهورها ظ

ترحيل العمال الستغاللهم في النشاط الاقتصادي املتناميي نتيجة 

 .ين العامليتينالثورة الصناعية وبعد ذلك بسبب مخلفات الحرب

حاليا ال يخف على أحد الدور البارز الذي تلعبه شبكات 

ن عبور الحدود، ففي عصر أصبحت التهريب في تمكين ألاشخاص م

فيه العوملة واقعا مفروضا تتنقل بسببه ألاموال والخدمات 

د حرية تنقل ألاشخاص يواملعلومات بدون قيود، بينما يزداد تقي

اقتصادية، وأحيانا عنصرية، فإن ذلك  بسبب هواجس أمنية وأخرى 

خلق مجاال ومناخا مناسبين لزيادة نشاط شبكات التهريب التي كانت 

موجودة ولظهور أشكال جديدة لها في مناطق بلغت فيها حركات 

الهجرة ذروتها، خصوصا في غرب أسيا وشمال إفريقيا، وفي افريقيا 

 .جنوب الصحراء

ء لها أبعاد إنسانية تجعل املجتمع وإذا كانت الهجرة على غرار اللجو

تجرمها، فإن النشاط الذي الدولي ال يدينها، والتشريعات الوطنية ال 

شبكات التهريب بما يمثله من خطورة بسبب انعكاساته  تقوم به

وعالقته بالجرائم العابرة للحدود كاإلرهاب والاتجار باملخدرات 

كلـــــــــه من مخاطر على ألاشخاص على وباألعضاء البشريــــة، وبمـــــــــــــا يش

أساس استغاللها للتربح لفئات هشة في املجتمع، بنقلهم مقابل أموال 

أو باستغاللهم في الدعارة أو في ( تهريب املهاجرين)باهظة إلى الخارج 

 (.تهريب ألاشخاص)التسول 

فكل هذه الاعتبارات ساهمت في خلق إرادة قوية لدى 

ألامم املتحدة ملكافحة صدي لها من خالل اتفاقية ولي للتداملجتمع ال

( باليرمو التي تعرف باسم اتفاقية ) الجريمة املنظمة عبر الوطنية 

وبروتكوالتها، وما انجر عن ذلك من انشاء لهياكل إقليمية باألساس 

نشاطها للتصدي إليها، ثم ساهمت أيضا في تسليط الضوء على 

ما تراه مناسبا من التدابير  ووضعات وحفزت الدول على سن تشريع

 .وألاجهزة التي يمكن من خاللها التصدي لهذه الشبكات

 محاولة لع إلىطولنفس هذا الغرض فإن هذا امللتقى سيت

إزالة اللبس والغموض الذي ما يزال يكتنف هذه الشبكات وألاخطار 

التي تمثلها على استقرار الدول واملجتمعات وعلى ألافراد بتعريضهم 

  لكافة
 
ه من أموال ر  د  أنواع ألاخطار، ولتسلط الضوء كذلك على ما ت

يضها، ثم إلى العالقات التي تربطها بجرائم أخرى كاإلرهاب يتم تب

 .والاتجار باملخدرات

من املهم أيضا معرفة كيفية هيكلتها وطرق نشاطها و 

، ودورها في تشجيع الهجرة واللجوء وكيفية ايقاعها وأماكن عملها

، فكل ذلك يهدف باألساس إلى من النساء وألاطفالبضحاياها 

التحسيس بانعكاسات نشاطها على املدى البعيد، وللبحث عن 

الحلول التي يمكن اقتراحها ملواجهة تزايد نشاطها والحد من 

 :فعاليتها، وكل ذلك يتم بتفصيل املحاور ألاتية
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