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 الفريق العامل املعين بتهريب املهاجرين
 ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٣- ١١فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت٢البند 

        يف جمال أساليب التحرِّي اخلاصةيِّدةاملمارسات اجل
      يف جمال أساليب التحرِّي اخلاصةيِّدةاملمارسات اجل    
      من األمانةأساسيةورقة معلومات     

   مقدِّمة  -الًأو  
، الذي اعتمـده مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                 ٥/٣عمالً بالقرار     -١

اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية يف دورته اخلامسة، أنشئ فريق عامل حكومي دويل مؤقَّـت مفتـوح    
ى تنفيـذ   العضوية معين بتـهريب املهـاجرين مـن أجـل إسـداء املـشورة إىل املـؤمتر ومـساعدته علـ                    

الوالية املنوطـة بـه فيمـا يتعلـق بربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر              
 .واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

، أن يــستمر الفريــق ٦/٣ر مــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة اجلرميــة املنظَّمــة، يف قــراره  وقــرَّ  -٢
 وأن يعقــد اجتماعــاً واحــداً علــى األقــل مــا بــني الــدورات قبــل انعقــاد  ،امــل يف أداء وظيفتــهالع

 . السابعة املؤمتردورة

 ٣٠ الـذي ُعقـد مـن     ب املؤمتر يف ذلك القرار أيضاً بتقرير اجتماع الفريق العامل           ورحَّ  -٣
لفريـق بـشأن     الذي تضمن التوصيات الـيت اعتمـدها ا        )١(،٢٠١٢يونيه  /حزيران ١إىل  مايو  /أيار

––––––––––––––––––– 
  * CTOC/COP/WG.7/2013/1.  

  )1( CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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ــدويل         ــاون ال ــساعدة، باإلضــافة إىل التع ــة وامل ــع، واحلماي ــة، واملن ــق واملالحق التجــرمي، والتحقي
 مـن  ، التوصـيات إىل طلـب األمانـة   إحدى إشارة يف وردت. واجملاالت املقترحة لألعمال املقبلة 

لتحـرِّي   يف جمـال أسـاليب ا  يِّـدة  اجل تنظيم حلقة نقاش تقنية عن املمارسـات      ،  ضمن مجلة طلبات  
 .الجتماع القادم للفريق العاملخالل ااخلاصة يف قضايا هتريب املهاجرين 

سـالمة األشـخاص املعنـيني     األطـراف  أيـضاً بـأن تراعـي الـدول      العامـل     الفريقُ وأوصى  -٤
 فيما تبذله من جهود للكـشف عـن جـرائم هتريـب املهـاجرين والتحـرِّي بـشأهنا، مبـا                     وحقوقهم
 .ة إىل استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة الرامييف جهودهايف ذلك 

 . هذه لتساعد الفريق العامل يف املناقشةاألساسيةت األمانة ورقة املعلومات وقد أعدَّ  -٥
    

   مسائل للنقاش  -ثانياً  
 : أساساً ملداوالته باعتبارهالعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف املسائل التالية  -٦

 هتريـب املهـاجرين،     تعطيـل ي اخلاصـة األكثـر فعاليـة يف         ما هي أساليب التحـرِّ      )أ(  
 واليت تكفل أيضاً محاية املهاجرين وأمنهم وسالمتهم؟ 

 املتعلقـة بـإدارة أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة يف سـياق              يِّـدة ما هي املمارسات اجل     )ب(  
بني قـــوق وحريـــات املهـــاجرين املهـــرَّحب ختـــلّالتحرِّيـــات املتعلقـــة بتـــهريب املهـــاجرين الـــيت ال 

 واألطراف الثالثة؟

ما هي التحديات املتعلقة بتنفيذ أسـاليب التحـرِّي االسـتباقية، وفقـاً لألحكـام                 )ج(  
ــرب         املنظِّ ــة ع ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة اجلرمي ــة األم ــاليب التحــرِّي اخلاصــة يف اتفاقي ــة ألس م

 الوطنية، عند تطبيقها على قضايا هتريب املهاجرين؟

ــد     )د(   ــر الت ــا هــي أكث ــاليب     م ــة ســوء اســتخدام أس ــة ملواجه ــة فعالي ابري االحترازي
التحرِّي اخلاصة يف سياق هتريب املهاجرين؟ وما هـي التـدابري االحترازيـة الالزمـة يف الواليـات                  

 القضائية املختلفة وما مدى صرامتها؟

 الـــيت تكفـــل مقبوليـــة األدلـــة يف قـــضايا هتريـــب يِّـــدةمـــا هـــي املمارســـات اجل  )ه(  
 موعة عن طريق استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة يف واليات قضائية أخرى؟ اجمل،املهاجرين
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   حملة عامة عن املسائل املطروحة وتوجيهات بشأن معاجلتها  -ثالثاً  
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، قـدر                ٢٠ع املادة   تشجِّ  -٧

 ،سـاليب التحـرِّي اخلاصـة   أاسـتخدام  علـى   لداخليـة،    مبوجـب القـوانني ا      بـه  اإلمكان واملـسموح  
اسـتخداماً   ، املراقبـة اإللكترونيـة أو غريهـا مـن أشـكال املراقبـة والعمليـات املـستترة                 ومنها مـثال  

وال . غــرض مكافحــة اجلرميــة املنظمــة مكافحــة فعالــة لمــن جانــب الــسلطات املختــصة  مناســباً 
نــة بــشأن هــذه النقطــة، وإن كانــت     يتــضمن بروتوكــول هتريــب املهــاجرين أيــة أحكــام معيّ     

، مثلمـا هـو احلـال بالنـسبة لألحكـام األخـرى مـن اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة                     ٢٠متطلبات املادة   
املنظمة، تنطبق على بروتوكول هتريب املهاجرين مع مراعاة ما يقتـضيه اخـتالف احلـال، مـا مل         

  .ُينص فيه على خالف ذلك
، "تقنيـات التحـرِّي الـسرية     "يت ُيطلـق عليهـا أيـضاً        وختتلف أساليب التحرِّي اخلاصة، ال      -٨

ــة، و   ــضمن هــي عــن أســاليب التحــرِّي العادي ــا أســاليب تت ــى ســرية واســتخدام التكنولوجي  عل
 نظـراً لألخطـار    حمّنكـة، مـة  يف التعامل مع مجاعـات إجراميـة منظّ     خصوصاًوهي مفيدة   . السواء

يـــة ومجـــع املعلومـــات واألدلـــة  والـــصعوبات املالزمـــة للوصـــول إىل داخـــل العمليـــات اإلجرام 
 .الستخدامها يف املالحقات القضائية احمللية

غني مثـل اسـتخدام املـبلِّ     ( اسـتخدام أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة          ومن ناحيـة أخـرى، فـإنَّ        -٩
والعمالء السريني؛ واألشكال املختلفة من املراقبة اإللكترونية الـيت تـستخدم أسـاليب ومعـدات         

قـد يكـون لـه انعكاسـات خطـرية          ) ة إىل نـشر أسـاليب التـسليم املراقـب         ؛ باإلضـاف  متنّوعـة تقنية  
 أحـد االعتبـارات الرئيـسية فيمـا يتعلـق باسـتخدام             ومـن مث، فـإنَّ    . بنيعلى أمن املهـاجرين املهـرَّ     

ــه ذلــك علــى املهــاجرين    هــومثــل هــذه األســاليب يف العمليــات    مــستوى املخــاطرة الــذي ميثل
تخدام أساليب التحرِّي اخلاصـة قـد ينـتج عنـه أذى للمهـاجرين،               إذا كان اس   ومن مثَّ، . بنياملهرَّ

وقـد متـس أسـاليب التحـرِّي الـسرية أيـضاً احلقـوق واحلريـات         . ل جتهيز خطة للتـدخُّ   فال ُبدَّ من  
ــة    ــى معلومــات    ،األساســية لألشــخاص املوضــوعني حتــت املراقب ــها التحــصل عل ــتج عن ــد ين  وق

 . ال تتعلق بالعمل اإلجراميخصوصية

طلب مجع األدلة يف قضايا هتريب املهاجرين مـن خـالل أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة،              ويت  -١٠
يف معظـم الواليـات القـضائية، االلتـزام الـصارم بعــدد مـن التـدابري االحترازيـة ملواجهـة إمكانيــة          

 وجــود تــستلزمويف معظــم الواليــات القــضائية تــشيع املمارســة الــيت . إســاءة اســتخدام الــسلطة
التقيـد بدقـة مببـادئ    أيـضاً   يستلزم وهذاستقلة على استخدام هذه األساليب، رقابة قضائية أو م   



 

4 V.13-85692 

 

CTOC/COP/WG.7/2013/2

وتتطلب هـذه القيـود مـن احملققـني النظـر يف اسـتخدام أسـاليب                . الشرعية والضرورة والتناسب  
 .أساليب التحرِّي اخلاصةإىل  قبل اللجوء الًتطفُّ  أقلَّحترٍّ

ريات األفـراد، عنـد اسـتخدام أسـاليب      حتقيق التوازن ما بني احترام حقوق وح  وينبغي  -١١
فعلـى سـبيل    . التحرِّي اخلاصـة يف قـضايا هتريـب املهـاجرين، واحلاجـة إىل التحـرِّي عـن اجلرميـة                  

ــال، عنــد اســتخدام املراقبــة اإللكترونيــة، ميكــن مجــع معلومــات ال تتعلــق بواقعــة هتريــب           املث
قيـق التـوازن مـا بـني أهـداف          وقد يكون التشاور مع سلطات املالحقـة مفيـداً يف حت          . املهاجرين

 . يف هتريب املهاجريناتإنفاذ القانون وحقوق األفراد املتأثرين بالتحرِّي

وعنــد النظــر يف اســتخدام أســاليب التحــرِّي اخلاصــة، جيــب معاجلــة مــواطن الــضعف       -١٢
اخلاصة لدى املهاجرين، الذين يتعرضون للتهريب، يف كـل مـا ُيتَّخـذ يف بلـدان املنـشأ والعبـور                    

ــة هتريــب املهــاجرين   و ــدابري ملواجه ــة،   . املقــصد مــن ت وإضــافة إىل أحكــام الربوتوكــول املنطبق
 العــامالت املهــاجرات علــى جتــاهاملتعلــق بــالعنف  ٦٤/١٣٩أكــدت اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

عت اجلمعية العامة، يف ذلك القرار، الدول األعـضاء علـى التوقيـع             وشّج. االعتبارات اجلنسانية 
ــه، وكــذلك مجيــع معاهــدات     أو التــصديق  علــى بروتوكــول هتريــب املهــاجرين واالنــضمام إلي

حقــوق اإلنــسان الــيت تــسهم يف محايــة حقــوق العــامالت املهــاجرات، ودعــت احلكومــات إىل   
وميكن أن تتـضمن مثـل هـذه التـدابري محايـة حقـوق              . اختاذ عّدة تدابري حلماية النساء من العنف      

 .يب، عند استخدام أساليب التحرِّي اخلاصةاملهاجرات، اللوايت يتعرضن للتهر

ألمم املتحدة حلقوق اإلنسان دراسةً عـن       ا، نشرت مفّوضية    ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -١٣
التحّديات واملمارسات الفضلى يف جمال تنفيذ إطار العمل الدويل هبـدف محايـة حقـوق الطفـل               

 تــوفري احلمايــة لألطفــال  وأشــارت الدراســة إىل وجــود ثغــرات خطــرية يف)٢(.يف ســياق اهلجــرة
املهــاجرين يف مجيــع منــاطق العــامل، وناشــدت بلــدان املنــشأ والعبــور واملقــصد أن تعتمــد هنوجــاً 

للطفـل هــي  " املـصاحل العليــا " علـى احلقــوق، تكـون فيهــا   وتقــوم احتياجــات األطفـال  تتحـّسس 
م إىل جملــس حقــوق ويف تقريــره املقــدَّ. االعتبــار األول يف كــل التــدابري املّتخــذة بــشأن األطفــال

 إىل حمنـة    خـصوصاً اإلنسان، لفت املقّرر اخلـاص املعـين بـاحلقوق اإلنـسانية للمهـاجرين االنتبـاه                
بأنه ينبغي للدول، ال سيما دول العبـور واملقـصد، أن تـويل عنايـةً               ى  األطفال املهاجرين، وأوص  

مايـة األطفـال    خاصةً حلماية األطفـال غـري املـصحوبني أو املفـصولني عـن أُسـرهم، وكـذلك حل                 
 ومـن   )٣(.طاليب اللجوء واألطفال ضحايا اجلرائم املنظَّمة عرب الوطنية، مبـا فيهـا جرميـة التـهريب               

––––––––––––––––––– 
  )2( A/HRC/15/29. 

  )3( A/HRC/17/33. 
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لثغرات املتعلقة حبماية األطفـال املهـاجرين، الـذين يتعرضـون أيـضاً             ا توجيه االنتباه إىل  ، جيب   مثَّ
 أســاليب التحــرِّي ، عنــد النظــر يف اســتخدامويكونــون مستــضعفني أكثــر مــن غريهــمللتــهريب 
شـاغالً رئيـسياً لـدى سـلطات التحـرِّي يف           وأمنـهم   سـالمتهم   محايـة   ظل  ت ُيكفل أن    ّممااخلاصة،  

 .مجيع األوقات
    

      يةالعمليات السّر  - ألف  
  املبلِّغون  - ١  

 
قد يكون هلا معاين خمتلفة يف الواليات القـضائية املختلفـة،   " غاملبلِّ"كلمة ال بالرغم من أنَّ    -١٤
وقـد  . للمعلومـات االسـتخبارية    ألغراض هـذه الورقـة، إىل مـصدر بـشري             هذا التعبري يشري،   فإنَّ

غ أحـد أفـراد اجلمهـور، أو ضـحية أو أحـد املتعرضـني جلرميـة، أو مرتكـب جلرميـة، أو                       يكون املبلِّ 
ني يكونـون هـم أنفـسهم جمـرمني ولـديهم دوافـع خمتلفـة لتقـدمي            بلِّغوالكـثري مـن املـ     . ضابط شرطة 

إىل التبليـغ إيثـاَر    العوامل الدافعةوقد تتضمن   . ات، ومن مث، تتطلب إدارهتم احلذر الشديد      املعلوم
ويكـون  . أو غـري ذلـك    ، أو املكافأة املالية، أو االنتقام، أو التخلص مـن املنافـسة اإلجراميـة،               الغري
ني مـشاركني يف    بني، أو جمـرم   ون األكثر فعالية يف قضايا هتريب املهاجرين إما مهاجرين مهرَّ         بلِّغامل

 وكـاالت الـسفر، أو      مـالكي مثـل مـوظفي أو      ( يقدمون خـدمات     اًهتريب املهاجرين، أو أشخاص   
الـيت قـد   ) شركات النقل، أو الفنـادق ودور الـضيافة، أو حمـال االتـصاالت، أو خـدمات الترمجـة             

م  هلــيتــيحويكــون هــؤالء األشــخاص يف وضــع . بــونأو املهــاجرون املهرَّ/بــون ويــستخدمها املهرِّ
 . حمددةبيئة ثقافيةتيسري الوصول إىل جمتمع مغلق أو إىل جمموعة إثنية أو 

 الـسرّيني ون غـري    بلِّغاملفـ . ني يف التحرِّيـات اإلجراميـة     بلِّغم فئـات خمتلفـة مـن املـ        ستخَدوُت  -١٥
ح عنها، وأنـه قـد يكـون        فَص ما يدلون به من إفادات سوف يُ        أنَّ مع فهمهم معلومات  يقدِّمون  

ــوب   ــاء احملاكمــة  مــن املطل ــشهادة أثن ــة أخــرى، يقــدّ  . تقــدمي ال ــم املومــن ناحي ــسّربلِّغ يون ون ال
 اهلويـة معلومـات سـرية إىل    غفلـو املون  بلِّغـ وأخـريا، يقـدم امل    . ع محايـة هويـاهتم    املعلومات مع توقّ  

هيئــات إنفــاذ القــانون دون الكــشف عــن هويتــهم عــن طريــق اجلمهــور أو وســائل اإلعــالم أو  
ــساخنة اهليئــات املختلفــة أ  ــة ال ــا يكــون مــن الــصعب التأكــد مــن    وكــثرياً. و اخلطــوط اهلاتفي  م

 والنظـر يف    التـدعيم باألدلـة   مصداقية هذه املعلومات، ولكن، يف مجيع احلـاالت، يتطلـب األمـر             
وعنـد  . مـشروعة أو تـضر بإمكانيـة جنـاح العمليـة          غري  الدوافع، واليت قد تكون غري أخالقية أو        

يف قضايا هتريـب املهـاجرين، مثلمـا هـو احلـال يف العديـد مـن القـضايا                   ني  بلِّغجتنيد واستخدام امل  
 وجتـدر اإلشـارة إىل أنَّ     . ة هويـاهتم  ني ومحايـ  بلِّغأمـن املـ   إىل   خـاص    توجيـه انتبـاه   األخرى، جيـب    



 

6 V.13-85692 

 

CTOC/COP/WG.7/2013/2

ني هليئــة بلِّغ اإلفــصاح عــن هويــة املــ  يف بعــض الواليــات القــضائية تــستلزم التــشريعات الداخليــة
  .الدفاع قبل بدء احملاكمة

ــة املــ    -١٦ ــة محاي ــيم    بلِّغولكفال ــات ختــضع لتنظ ــم، جيــب وضــع آلي ــايبني ودعمه ــق  رق  دقي
وتشكل العالقة مـا    . ني وإدارهتم واإلشراف عليهم، وكذلك تقدمي األموال هلم       بلِّغالستخدام امل 

 زيــادة ومنــها مــثالًني وضــباط الــشرطة، الــذين يتعــاملون معهــم، بعــض التحــديات،  بلِّغبــني املــ
 الـدفاع كـثرياً مـا       كمـا أن احملـاكم وحمـامي      . قة شخـصية  د وإمكانية أن تصبح العال     الفسا خماطر

 فهـم االخـتالف مـا بـني املعلومـات الـسرية             وعالوة على هـذا، فـإنَّ     . نيبلِّغيطعنون يف دوافع امل   
 مـن النـشاط     اً قريبـ  بلِّـغ ني ضـروري، خاصـة إذا كـان امل        بلِّغوغري السرية واإلفصاح عن هويـة املـ       

شورة من مسؤول أعلـى رتبـة أو مـن املـدعي العـام              املوعلى أية حال، جيب التماس      . اإلجرامي
. ني، ممـا يكفـل مقبوليـة األدلـة اجملموعـة          بلِّغأو من اهليئة القضائية فيما يتعلق بتنظيم استخدام املـ         

 بالتـشريعات وتتطلب الطبيعـة عـرب الوطنيـة لتـهريب املهـاجرين أن يكـون احملققـون علـى درايـة               
 .باإلضافة إىل تشريعات البلدان اليت يتعاونون معهالداهنم بباخلاصة 

    
    العمالء السريون  - ٢  

 من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة على عدد من أسـاليب           ٢٠ من املادة    ١تنص الفقرة     -١٧
 شـروط   ومبوجـب ملـستترة إذا ُسـمح بـذلك        الـسّرية ا  التحرِّي اخلاصة، منـها اسـتخدام العمليـات         

واملوظف املـستتر أو العميـل الـسري هـو موظـف مـن مـوظفي               .  القانون الداخلي  ُينص عليها يف  
إنفــاذ القــانون يتظــاهر بأنــه جمــرم لكــي حيــصل علــى معلومــات، وذلــك عــادة بــاختراق مجاعــة    

ي أقــصى عنايــة عنــد تقيــيم املخــاطر بــسبب اخلطــر الــشديد والــصعوبات وجيــب تــوّخ. إجراميــة
 .َدم هبذه الصفة سوى املوظفني الذين تلقوا تدريباً مناسباًة، وينبغي أالّ ُيستخاملالزمة للمهّم

ولكـن، يف   . وميكن استخدام مجيع املعلومات اليت جيمعهـا عميـل سـري كأدلـة حمتملـة                -١٨
عوا املـشتبه فـيهم علـى ارتكـاب         معظم الواليات القضائية، ال ُيسمح للعمالء السريني أن يـشجّ         

اء بالتصرف كعميل استفزازي أو عن طريـق اإليقـاع          جرائم ما كانوا لريتكبوها يف العادة، سو      
 . بل يكون دورهم يف العادة أن يصبحوا جزءاً من مؤامرة قائمة؛يف مكيدة إجرامية

 ومنــها مــثالً غني، والســتخدام العمــالء الــسريني مزايــا عــدة مقارنــة باســتخدام املــبلِّ         -١٩
م يف  الشخــصي والــتحكّاحلــصول علــى معلومــات مباشــرة، باإلضــافة إىل إدارة أفــضل لألمــن  

تـسجيالت  / مـن األدلـة عـن طريـق التـسجيالت الـصوتية            التوثّـق  أيـضاً    يتـيح كما أنـه    . األنشطة
تـضمن خمـاطر   ي نشر املوظفني املـستترين  ولكن  . الفيديو، إذا مسحت بذلك التشريعات الداخلية     
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، وقـد   تطلـب الكـثري مـن الوقـت واملـوارد         يكمـا أنـه     . أعلى وصعوبات تـالزم عمليـة االختـراق       
 اعتبــارات تطبيــق غــري مقبولــة، ومــن مث جيــب  املوظفــون املــستترونتكــون األدلــة الــيت جيمعهــا  

فعلــى ســبيل .  يف التحرِّيــات املتعلقــة بتــهريب املهــاجريننــشر املــوظفني املــستترينخاصــة عنــد 
زل آمن، جيب أن تتوافر خطة تنفيذيـة وإشـراف وتقيـيم               يف من  موظف مستتر املثال، عند وضع    

 املــشاركني يف العمليــة املــوظفنيوجيــب تــدريب . طر واســتراتيجية خــروج وفريــق إنقــاذللمخــا
وفيمـا يتعلـق بعمليـات هتريـب املهـاجرين، جيـب       . تدريباً خاصاً على القيام بالعمليـات املـستترة      

 املـستخدمة، باإلضـافة إىل   واللهجـة أن يتضمن التدريب تدابري أمان إضـافية، مثـل معرفـة اللغـة           
 تـضمنت  حـاالت وهنـاك  . بني اخلاضعني للمراقبـة خصوصيات ثقافة جمموعة املهاجرين أو املهرِّ  

 . فيما بني الواليات القضائيةاملوظفني املستترينبرامج لتبادل 

.  مــسبق للمخــاطرولتقيــيمية التامــة  للــسّرنــشر املــوظفني املــستترين ضع خيــوجيــب أن   -٢٠
هداف التحرِّي بوضوح، مع السعي للحصول على اإلذن الـالزم، واعتبـار رفـاه              وجيب حتديد أ  

 .وأمن املهاجرين على أعلى قدر من األمهية
    

    املراقبة اإللكترونية  - باء  
 مـن اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة أيـضاً إىل اسـتخدام                ٢٠ من املادة    ١تشري الفقرة     -٢١

املراقبـة اإللكترونيـة،   كـثرياً مـا تكـون    و. ل املراقبة األخرى  املراقبة اإللكترونية وغريها من أشكا    
 عنـدما ال ميكـن لـشخص خـارجي أن        لةًيف شكل أجهزة تنّصت أو اعتراض االتصاالت، مفضَّ       
 أو املراقبــة جــسدياً خطــراً غــري  االختــراقخيتــرق جمموعــة حمكمــة االنغــالق، أو حيــث يــشكّل  

 .مقبول على التحرِّيات أو على القائمني هبا

وقد تتضمن املراقبة التقنية اعتراض االتـصاالت والبيانـات اهلاتفيـة؛ واسـتخدام أجهـزة                 -٢٢
 أرقــام الــسيارات؛ وأجهــزة لوحــات املغلقــة؛ ونظــم التعــرف علــى التلفزيونيــةالــدارة وتنــّصت؛ 

ويــستخدم . مراقبــة دقــات القلــب؛ وكاشــفات غــاز ثــاين أوكــسيد الكربــون؛ واألشــعة الــسينية
فعلـى  . يا هتريـب املهـاجرين هـذه األسـاليب واملعـدات التقنيـة ألغـراض خمتلفـة                احملققون يف قضا  

كــسيد وســبيل املثــال، ميكــن أن تــساعد أجهــزة مراقبــة دقــات القلــب وكاشــفات غــاز ثــاين أ    
وإن كانـت جتـدر   . الكربون واألشعة السينية يف الكشف عن وجود مهاجرين يف مركبـة خمفيـة   

رون تـدابري للكـشف     أقلمون سـريعاً مـع أسـاليب الكـشف ويطـوّ          بني قد يتـ    املهرِّ اإلشارة إىل أنَّ  
 .عن عمليات املراقبة لتخفيف أثار تلك العمليات
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وتقــوم األســاليب واملعــدات التقنيــة املــستخدمة يف التحرِّيــات املعنيــة بــاهلواتف النقالــة     -٢٣
 التحـرِّي   واإلنترنت، باإلضافة إىل آالت قياس املسار ونظم سـواتل املالحـة، بـدور أساسـي يف               

مي بني ومقــدِّفهــي تــساعد يف اعتــراض االتــصاالت مــا بــني املهــرِّ. يف قــضايا هتريــب املهــاجرين
، مبا يف ذلـك االتـصاالت       مبني أنفسه  فيما بني املهاجرين واملهرِّ    وكذلكاخلدمات واملهاجرين،   

 األشـخاص  قيـام و حـاجز اللغـة،    غـري أنَّ  .  املتعلقـة بتـهريب املهـاجرين       املبالغ املتعلقة بأوامر دفع  
 املتكرر ألرقام اهلواتف أو عناوين اإلنترنت، باإلضـافة إىل اسـتخدام             بالتغيري اخلاضعني للمراقبة 

مـا يبذلـه احملققـون مـن جهـود للحـصول علـى أدلـة عـن طريـق           قـد يعيـق   نظم مالية غري رمسية،  
 .املراقبة اإللكترونية

ــة  وتــستهلك معظــم هــذه األســاليب الكــثري مــن املــوارد، وك     -٢٤ لمــا زاد اســتخدام املراقب
ومـع الـتغري الـسريع يف التكنولوجيـا،         . اإللكترونية زاد وعي اجملرمني هبا، مما يقلـل مـن فعاليتـها           

بـو املهـاجرين،     ممارسو العدالة اجلنائية بأنواع املعدات التقنيـة الـيت يـستخدمها مهرّ            جيب أن يلمَّ  
 .يت قد تساعدهم يف حترياهتمباإلضافة إىل مواكبة التقدم يف جمال التكنولوجيا ال

حلقوق بـا  إضـرارها  اقتحامية وإمكانية    ما تتسم به املراقبة اإللكترونية من طبيعة      وحبكم    -٢٥
اخلصوصية الفردية، عادة ما تكون خاضعة لـسيطرة قـضائية صـارمة ولـضوابط قانونيـة عديـدة                  

تخدام للمراقبـة   اسـ  وجيـب أن يكـون مـن ضـمن الـشروط املـسبقة أليِّ             . ملنع إساءة اسـتخدامها   
ومثلمــا هــو . اإللكترونيــة القيــام بتحليــل كامــل للمخــاطر وتعريــف أهــداف تطبيقهــا بوضــوح 

ــة       ــة األدل ــسرية، قــد تكــون مقبولي ــسبة لألشــكال األخــرى مــن أســاليب التحــرِّي ال احلــال بالن
 .اجملموعة عن طريق املراقبة اإللكترونية حمل شك يف الواليات القضائية األخرى

    
    سليم املراقبالت  - جيم  

 أن تقـوم الـدول      ومنـها ،   بنـود   علـى مجلـة     مـن االتفاقيـة،    ٢٠ من املـادة     ١تنص الفقرة     -٢٦
األطراف، ضمن حدود إمكانياهتا ووفقاً للشروط املنصوص عليها يف قانوهنـا الـداخلي، باختـاذ               

غــرض مكافحــة لمــا يلــزم مــن تــدابري إلتاحــة االســتخدام املناســب ألســلوب التــسليم املراقــب    
ة نـة لتقـدير الدولـة املعنيَّـ       وُيتـرك قـرار اسـتخدام هـذا األسـلوب يف ظـروف معيَّ             . جلرمية املنظَّمـة  ا

 .يف بعض الواليات القضائية، ُيحظر استخدام التسليم املراقبو. مواردهاوحبسب و

لوصــف " التــسليم املراقــب "مــصطلحستخدم  ُيــويف ســياق قــضايا هتريــب املهــاجرين،   -٢٧
 إنفـاذ القـانون     نقـل مهـاجرين بينمـا تراقـب أجهـزةُ         لهبا اجملال لتنظيم إجرامي     الطريقة اليت ُيتاح    

ــد املوقــع        ــة اجملــرمني أو حتدي ــة أو تكــون علــى علــم بأهنــا جتــري، بغــرض اكتــشاف هوي العملي
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ستخدم التسليم املراقب، مثالً، إلتاحـة      كما ميكن أن يُ   . املستخدم يف سياق عملياهتم اإلجرامية    
، مثــل الــُسعاة  املــستخَدمون فيــهشــخاصعنــدما ال يكــون األت ســفر أو اجملــال لتــسليم جــوازا
عن طريق الـسماح بالتنقـل الـسري        ميكن استخدامه   أو   للخطر،ضني  معرَّالذين ينقلون النقود،    

ــسري لألشــخاص  ــسليم     . أو غــري ال ــات الت ــتم عملي ــا ت ويف ســياق هتريــب املهــاجرين، عــادة م
للطبيعة عرب الوطنية للجرمية، حيـث يكـون التعـاون     نظراً   ،املراقب من خالل حتقيقات مشتركة    

 احلـصول علـى األذون      جيـب  وحيـث    اًفيما بني سلطات اهلجرة وسلطات إنفاذ القانون ضروري       
ض ويكون املبدأ الرئيسي، عند النظـر يف اسـتخدام التـسليم املراقـب، كفالـة عـدم تعـرّ        . املناسبة

  .للمخاطرحياة أو أمن املشاركني 
    

    الدويلالتعاون  - دال  
 عمليـــات التـــسليم املراقـــب والعمليـــات املـــستترة الـــيت تـــستهدف هتريـــب ملَّـــا كانـــت  -٢٨

 والتنـسيق فيمـا بـني سـلطات قـضائية متعـددة              التعـاونَ   يف كـثري مـن األحيـان       املهاجرين تتطلب 
 التعاون الدويل ضروري لتيـسري التنفيـذ الـسلس ملثـل         وأجهزة إنفاذ قانون يف بلدان خمتلفة، فإنَّ      

 .ذه العملياته

 األعـضاء  الـدولَ اتفاقيـة مكافحـة اجلرميـة املنظمـة        مـن    ٢٠ من املادة    ٢ ع الفقرةُ وتشجِّ  -٢٩
ومـن املهـم اإلشـارة إىل أنـه         . على أن تُبرم ترتيبات يف شكل اتفاقات ثنائية ومتعددة األطـراف          

ــن أنَّ   ــرغم م ــى ال ــة يف بعــض الوال     عل ــد تكــون قانوني ــسرية ق ــات ال ــواع التحرِّي ــات  بعــض أن ي
 .القضائية، فإهنا قد ال تكون مقبولة يف البعض اآلخر

علـى أنـه يف حـال عـدم وجـود اتفـاق أو             االتفاقيـة    مـن    ٢٠ من املـادة     ٣وتنص الفقرة     -٣٠
خذ قرارات استخدام أساليب التحرِّي اخلاصة هذه على الـصعيد الـدويل لكـل حالـة                ترتيب، ُتتّ 

  .ملالية فيها الترتيبات اىراععلى حدة، وجيوز أن ُت
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   املرفق
     واملراجع املقترحةاألدوات الرئيسية     
   كافحة هتريب املهاجرينملجمموعة أدوات     

، الـيت أعـدَّها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين            جمموعةُ أدوات مكافحة هتريـب املهـاجرين      ُصمِّمت  
ــب       باملخــدِّ ــذ بروتوكــول مكافحــة هتري ــى تنفي ــدان عل ــساعدة البل ــن أجــل م ــة، م  رات واجلرمي

املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة                
، وتوصـي باسـتخدام مـوارد      وممارسـات واعـدة    إرشـادات توجيهيـة   وهي تتـضمَّن    . عرب الوطنية 

م دِّفـاذ القـانون واملالحقـة القـضائية تقـ     ن بـشأن  ٧فـاألداة  .  يف جماالت مواضـيعية معيَّنـة    مرجعية
ملمارسي العدالة اجلنائية حملة عامة أساسية عـن االعتبـارات املتعلقـة بـالتحرِّي يف جـرائم هتريـب                   

 أسـاليب  ٩-٧وتقـدم األداة  . املهاجرين واملالحقة القضائية ملرتكبيها، وما يتعلق هبا من جرائم       
  .ب املهاجرينة بتهرياليت قد ُتستخدم يف التحرِّيات املعنيَّ) أو السرية(التحرِّي اخلاصة 

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

Smuggling/UNODC_2010_Toolkit_to_Combat_Smuggling_of_Migrants_AR.pdf 
  

  دليل التدريب األساسي على التحقيق يف هتريب املهاجرين     
    املالحقة القضائية ملرتكبيهو

، الــذي دليــل التــدريب األساســي علــى التحقيــق يف هتريــب املهــاجرين واملالحقــة القــضائية ملرتكبيــه
عملـي وأداة تدريبيــة ملمارســي  أعـدَّه مكتــب األمـم املتحــدة املعـين باملخــدرات واجلرميــة، هـو دليــل     

وقد ُصمِّمت كل منيطة من منائط الدليل بـشكل قابـل لتكييفهـا             . العدالة اجلنائية يف شىت أحناء العامل     
وفقــاً الحتياجــات املنــاطق والبلــدان املختلفــة، وميكــن االســتناد إليهــا يف حتــسني أو تكملــة بــرامج     

 . أساليب التحرِّي السرية٥تناول النميطة وت. تدريبية إضافية وضعتها معاهد التدريب الوطنية

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/electronic-basic-

training-manual-on-investigating-and-prosecuting-smuggling-of-migrants.html 
  

  جرين دليل التدريب املتعّمق على التحقيق يف جرائم هتريب املها    
   ومالحقة مرتكبيها قضائياً

دليـل التـدريب املتعّمـق علـى التحقيـق يف جـرائم هتريـب املهـاجرين ومالحقـة مرتكبيهـا                     يستند  
دليــل التــدريب ، الــذي أعــدَّه مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، إىل    قــضائياً
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 مـن  ، وذلـك  ضائية ملرتكبيهـا  األساسي على التحقيق يف جرائم هتريب املهـاجرين واملالحقـة القـ           
الـدول األطـراف علـى اعتمـاد        ، وهـو يـشّجع      أجل تعزيز الفهم املـشترك للمفـاهيم ذات الـصلة         

ويتـيح الـدليل هنجـاً      . هنج تعاضـدي يف تـصّديها جلرميـة هتريـب املهـاجرين املنظَّمـة عـرب الوطنيـة                 
ئياً، ويعــرض  عمليــاً حيــال التحقيــق يف جــرائم هتريــب املهــاجرين ومالحقــة مرتكبيهــا قــضا        

. ممارسات واعدة هتم مجيع بلدان املنشأ والعبور واملقصد، بـصرف النظـر عـن نظمهـا القانونيـة                 
 . التخطيط للتحريات السرية، وأساليبها وتكتيكاهتا١٠وتتناول النميطة 

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/in-depth-

training-manual-on-smuggling-of-migrants.html 
  

   إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين    
 هو أداة لتقـدمي املـساعدة       إطار العمل الدويل لتنفيذ بروتوكول منع ومكافحة هتريب املهاجرين        

الغـرض منـه    و. توخَّى منها دعم التنفيذ الفّعـال لربوتوكـول مكافحـة هتريـب املهـاجرين             التقنية يُ 
مساعدة الدول األطراف والفاعلني غري احلكوميني على استبانة ومعاجلة الثغـرات الـيت تـشوب               

 .يهم لتهريب املهاجرين، وفقاً للمعايري الدوليةتصّد

 إىل الصكوك الدوليـة، والتعهـدات الـسياسية، واملبـادئ التوجيهيـة وأفـضل                إطار العمل  ستندوي
.  منـع ومكافحـة هتريـب املهـاجرين        حيـال ّتبـاع هنـج شـامل       املمارسات مـن أجـل التوّصـل إىل ا        

، واحلمايـة   )والتحـرِّي (ويتألف إطار العمل الدويل من أربعة جداول تتناول املالحقـة القـضائية             
 ).والتنسيق(، واملنع، والتعاون )واملساعدة(

http://www.unodc.org/unodc/en/human-

trafficking/publications.html?ref=menuside#SOM_IFA 
  

األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية     
   والربوتوكوالت امللحقة هبا

األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب                اهلدف الرئيسي من    
مي املــساعدة إىل الــدول الــيت تــسعى إىل التــصديق  هــو تقــدهبــا الوطنيــة والربوتوكــوالت امللحقــة

على اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة والربوتوكـوالت امللحقـة هبـا                       
وتتنـاول األدلـة التـشريعية أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة يف سـياق التعـديالت اإلجرائيـة                   . وتنفيذها

 ).الفصل الرابع(لتجرمي الفعال وغريها من التعديالت التشريعية لكفالة ا

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic Legislative guides_Full version.pdf 
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   لعدالة اجلنائية املتخذة للتصدِّي لتهريب املهاجريندليل تقييم تدابري ا    
 هـو جمموعـة مـن التـدابري         دليل تقييم تدابري العدالة اجلنائية املتخذة للتـصدِّي لتـهريب املهـاجرين           

مة لتمكني املـوظفني احلكـوميني يف األجهـزة         املوحدة اليت تتضمن إحاالت مرجعية، وهي مصمّ      
إنفــاذ القــانون ووكــاالت األمــم املتحــدة، باإلضــافة إىل      املعنيــة بــاهلجرة واجلمــارك وأجهــزة    

 علــى إجــراء حتلــيالت شــاملة للــنظم الداخليــة، ،املنظمــات األخــرى، وقطــاع الــصناعة واألفــراد
 الـيت تـدمج املعـايري       عمليـات التـدّخل   واستبانة جمـاالت املـساعدة التقنيـة، واملـساعدة يف تـصميم             

ب املهـاجرين، واملـساعدة يف تقـدمي التـدريب علـى            واملبادئ الدولية بـشأن مكافحـة وقمـع هتريـ         
 .هذه املسائل

ــة، قــسماً خاصــاً عــن       ــيم، يف الفــصل الرابــع املعــين باالســتخبارات اجلنائي وخيــصص دليــل التقي
  . أساليب التحرِّي السرية

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

Smuggling/UNODC_2012_Assessment_Guide_to_the_Criminal_Justice_Response_to_

the_Smuggling_of_Migrants-EN.pdf 
  

   ة تقييم نظم العدالة اجلنائيةدَُّع    
هــي جمموعــة مــن األدوات املوحــدة الــيت تتــضمن إحــاالت  " ة تقيــيم نظــم العدالــة اجلنائيــةدَُّعــ"

 يف العــاملنييني مة لــتمكني وكــاالت األمــم املتحــدة، واملــوظفني احلكــوممرجعيــة، وهــي مــصّم
 علـى إجـراء تقييمـات    ،إصالح العدالة اجلنائية، باإلضافة إىل املنظمـات األخـرى واألفـراد    جمال  

شــاملة لــنظم العدالــة اجلنائيــة؛ واســتبانة جمــاالت املــساعدة التقنيــة؛ ومــساعدة الوكــاالت علــى  
ــة  تــدمج معــايري األمــم املتحــدة ومبادئهــا بــشأن منــع اجلرميــة    عمليــات تــدخلتــصميم  والعدال

 .اجلنائية؛ املساعدة يف التدريب على هذه املسائل

قطاعـات نظـم العدالـة اجلنائيـة، حبيـث أن األربعـة قطاعـات               فئات  فت األدوات ضمن    وقد ُصنّ 
الــشرطة؛ وســبل الوصــول إىل العدالــة؛ والتــدابري االحتجازيــة وغــري       :  هــي كمــا يلــي  األوىل

ليب التحــرِّي الــسرية بــشكل خــاص يف القطــاع وُتتنــاول أســا. االحتجازيــة؛ واملــسائل اجلامعــة
 .اخلاص بالشرطة من عدة تقييم نظم العدالة اجلنائية، يف القسم اخلاص بالتحقيق يف اجلرائم

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/cjat_eng/3_Crime_Investigation.pdf 

  


