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النميطة 6:

التعاون الدويل يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص



ل تنطوي الت�ش��ميات امل�شتخدمة يف هذا املن�ش��ور ول طريقة عر�ص املادة التي يت�شّمنها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب 

اأمانة الأمم املتحدة ب�ش��اأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�ش��لطات القائمة فيها اأو ب�ش��اأن تعيني حدودها اأو 

تخومها. وُي�شار اإىل البلدان واملناطق بالأ�شماء التي كانت مو�شع ا�شتخدام ر�شمي وقت جمع البيانات ذات ال�شلة.

وهذا املن�شور �شادر دون تنقيح ر�شمي.
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النميطة 6:

التعاون الدويل يف ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص

االأهداف

عند اإكمال هذه النميطة �شيكون امل�شتخدمون قادرين على ما يلي:

بالأ�شخا�ص؛ الجتار  ق�شايا  يف  الدويل  التعاون  اإىل  احلاجة  ح  ُترجَّ اأجلها  من  التي  الأ�شباب  �شرح  	•
الدويل؛ التعاون  اأ�شكال  �شتى  ر  تذكُّ 	•

الر�شمي؛ وغري  الر�شمي  الدويل  التعاون  على  اأمثلة  اإعطاء  	•
الدويل؛ التعاون  مبادئ  ر  تذكُّ 	•

املجرمني؛ ت�شليم  اإجراءات  على  القانونية  النظم  تفاوت  تاأثري  و�شف  	•
ف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

َّ
	و�شف اأنواع التعاون الدويل التي ميكن توفريها على النحو املعر 	•

عرب الوطنية؛

املتبادلة؛ القانونية  امل�شاعدة  ب�شاأن  ر�شمي  طلب  تقدمي  عند  ُت�شتخدم  التي  العملية  ر  تذكُّ 	•
دويل؛ تعاوٌن  فيها  ُيلتم�ص  التي  الر�شمية  الر�شائل  يف  اإدراجه  ينبغي  ما  ر  تذكُّ 	•

مالئم؛ غري  ذلك  يكون  ومتى  مالئماً  دويل  تعاوٌن  فيها  ُيلتم�ص  ر�شمية  غري  طلبات  ا�شتخدام  يكون  متى  �شرح  	•
�شابط"؛ اإىل  �شابط  من  و"مبا�شرة  عاجلة  طلبات  تقدمي  عند  اتخاذها  الالزم  الإجراءات  و�شف  	•

اأخرى؛ ق�شائية  ولية  يف  اجلمهور  باأفراد  �شابط/حمقق  ات�شال  عند  مراعاتها  الواجب  العتبارات  �شرح  	•
اأخرى؛ ق�شائية  وليات  بزيارة  �شباط/حمققني  قيام  عند  مراعاتها  الواجب  العتبارات  ر  	تذكُّ 	•

الق�شائية؛ الوليات  بني  فيما  املعلومات  تقا�شم  عند  اتخاذها  الالزم  الإجراءات  و�شف  	•
اأوطانهم. اإىل  بالأ�شخا�ص  الجتار  �شحايا  اإعادة  يف  النظر  عند  اتخاذها  الالزم  الإجراءات  و�شف  	•

التعاون الدويل من اأجل مكافحة االجتار باالأ�شخا�ص

اإن التعاون الدويل يف ال�ش��وؤون اجلنائية �شرط م�شبق واأ�شا�شي ملكافحة الجتار بالأ�شخا�ص. فجزء كبري من حالت الجتار 

بالأ�ش��خا�ص هي حالت عرب وطنية، بل حتى احلالت التي تقع داخل ولية ق�ش��ائية واحدة قد تنطوي على �ش��حايا اأو 

جناة جاءوا من خارج تلك الولية الق�ش��ائية. ثم اإنه قد تكون هناك جمموعة من الوقائع ت�ش��وغ وتقت�شي اإجراء حتقيقات 

وحماكم��ات جنائية يف عدة وليات ق�ش��ائية. اإن طرائق التعاون الدويل غري الر�ش��مية والر�ش��مية هامة من اأجل حرمان 

املتجرين من احل�شول على مالذ اآمن.



اإن التعاون الدويل يف ال�ش��وؤون اجلنائية ميكن اأن يطرح حتديات ج�ش��يمة، وهو يتطلب معرفة وتخطيطاً ووعياً ب�شاأن امل�شائل 

العملية املطروحة يف كل من الدولة املطاَلبة والدولة الطالبة. وتت�ش��من بع�ص تلك امل�ش��ائل - فيما تت�ش��من - تكاليف 

التحقيقات، ومكان املحاكمة، والإطار القانوين املنطبق، واجلن�شية، واملكان الذي يوجد فيه ال�شهود، واملكان الذي يوجد 

فيه اجلناة، وجمع الأدلة، وقواعد قبول الأدلة. اإل اأن قلياًل من اخلربة يكفي جلعل فوائد ا�شتخدام اأدوات التعاون الدويل 

تتجاوز بكثري جداً اأعباء تلك التحديات.

وتت�شمن اأ�شكال التعاون الدويل املختلفة، فيما تت�شمن، ما يلي:

املجرمني؛ ت�شليم  	•
املتبادلة؛ القانونية  امل�شاعدة  	•

اجلنائية؛ الإجراءات  نقل  	•
عليهم؛ املحكوم  الأ�شخا�ص  نقل  	•

جرائمهم؛ بعائدات  النتفاع  من  املتجرين  حرمان  اأجل  من  امل�شادرة  لأغرا�ص  التعاون  	•
التحريات؛ اإجراء  يف  والتعاون  املعلومات  تبادل  ي�شمل  مبا  القوانني،  اإنفاذ  �شلطات  بني  التعاون  	•

امل�شرتكة؛ التحقيقات  	•
اخلا�شة. التحري  اأ�شاليب  ا�شتخدام  يف  التعاون  	•

اأما قنوات ات�ش��ال التعاون الدويل )علماً باأن هوية من يتم الت�ش��ال بهم تتوقف على نوع التعاون الالزم، واملقت�ش��يات 

القانونية للدولة املطاَلبة، واأحكام التفاق املعني( فتت�شمن:

املركزية؛ ال�شلطات  اأو  املخت�شة  الوطنية  ال�شلطات  	•
الدبلوما�شيني؛ املوظفني  	•
القوانني. اإنفاذ  م�شوؤويل  	•

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن اأ�شكال التعاون املذكورة اآنفاً ميكن اأن يكمل بع�شها بع�شاً مبا يكفل تقدمي اأو�شع قدر من امل�شاعدات 

يف التحقيقات واملحاكمات والدعاوى الق�شائية املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�ص.

ومن اأمثلة اأ�شكال التعاون الأكرث اإحكاماًً يف جمال اإنفاذ القوانني ما يلي:

	تخ�ش��ي�ص م�ش��وؤويل ات�شال من اأجل تي�شري �ش��بل التعاون مع م�ش��وؤويل اإنفاذ القوانني لدى احلكومة امل�شيفة ب�شاأن  	•
التحقيقات اجلنائية؛

	عق��د اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف ب�ش��اأن التعاون يف جمال اإنفاذ القوانني وب�ش��اأن تقا�ش��م املعلومات  	•
املتعلقة بهذا املجال؛

	التعاون �ش��من هي��اكل معينة مثل املنظمة الدولية لل�ش��رطة اجلنائية )الإنرتبول(، اأو �ش��من �ش��تى هياكل التعاون  	•
الإقليمي مثل مكتب ال�شرطة الأوروبي اأو هيئة العدل الأوروبية.

ويوّفر التعاون الق�شائي يف ال�شوؤون اجلنائية اإطاراً تعاونياً ر�شمياً بقدر اأكرب مقارنًة بالتعاون يف جمال اإنفاذ القوانني. فالأدوات 

املتاحة هنا ت�شتند اإىل اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف، اأو ت�شتند مبا�شرة اإىل القوانني الوطنية يف بع�ص احلالت 

ويف غياب مثل تلك التفاقات والرتتيبات.
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اإل اأن كاًل من التعاون غري الر�شمي والر�شمي يف جمال اإنفاذ القوانني اأعيق ب�شبب عدد من امل�شاكل، منها مثاًل:

القانونية؛ النظم  تنوع  	•
القوانني؛ اإنفاذ  هياكل  تنوع  	•

	ع�دم وج��ود قنوات ات�ش��ال تكفل، ع�لى �شبيل املث�ال، تبادل املع��لومات الأ�ش��ا�شية واملع��لومات ال�شت�خبارية  	•
اجلنائية؛

والأولويات؛ النهوج  تنوع  	•
الثقة. انعدام  	•

  مثال حالة

ه التحريات وجتريها. ويف اإطار مثل هذا النظام قد تن�شاأ  يف بع�ص الوليات الق�ش��ائية متلك ال�شرطة ا�ش��تقاللية كبرية َفُتوجِّ

ثقافة ات�ش��ال مبا�شر غري ر�ش��مي اإىل حد كبري فيما بني ال�شباط. ويتقبل اأع�شاء النيابة العامة واملحاكم هذا الت�شال غري 

الر�ش��مي. فمثاًل يف ق�شية ري�شيلد رف�شت حمكمة ال�شتئناف يف الوليات املتحدة احلجة القائلة باأن مهمة وكالت اإنفاذ 

القوانني يف الوليات املتحدة تقت�شر على احل�شول على الأدلة وفقاً لالأحكام املن�شو�ص عليها يف معاهدة تبادل امل�شاعدة 

التقنية التي وّقعتها احلكومتان ال�شوي�ش��رية والأمريكية. ويف نظم اأخرى قد يكون اأع�ش��اء النيابة العامة اأو ق�شاة التحقيق 

هم الذين يوجهون ال�شرطة مبا�شرة، ول يكون مثل هذا الت�شال املبا�شر غري الر�شمي مقبوًل. وقد تن�شاأ اأوجه �شوء تفاهم 

اإذا كان الذين يعملون يف اإطار نظام ما ل يفهمون النظام الآخر.

832F 2d 1268 (1987), US Ct of Appeals for the District of Columbia

اإن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تت�ش��من اأحكاماً تف�ش��يلية ب�ش��اأن كل من التعاون الر�ش��مي 

والتعاون غري الر�ش��مي يف ال�ش��وؤون اجلنائية، وهذه الأحكام تنطبق، مع اإجراء ما يلزم من تغيريات، على برتوكول الجتار 

بالأ�شخا�ص على النحو التايل:

16(؛ )املادة  املجرمني  ت�شليم  	•
17(؛ )املادة  عليهم  املحكوم  الأ�شخا�ص  نقل  	•

18(؛ )املادة  املتبادلة  القانونية  امل�شاعدة  	•
19(؛ )املادة  امل�شرتكة  التحقيقات  	•

20(؛ )املادة  اخلا�شة  التحري  اأ�شاليب  ا�شتخدام  يف  التعاون  	•
21(؛ )املادة  اجلنائية  الإجراءات  نقل  	•

و14(؛  13 )املادتان  امل�شادرة  لأغرا�ص  الدويل  التعاون  	•
.)27 )املادة  القانون  اإنفاذ  جمال  يف  التعاون  	•
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وعموماً ميكن للدول الأطراف اأن تتخذ من التفاقية املذكورة اأ�شا�شاً قانونياً ي�شتند اإليه التعاون الدويل. ويف جمال ت�شليم 

املجرم��ني فاإن ال��دول الأطراف التي جتعل من وجود معاهدة بينها وبني الدولة الطالبة �ش��رطاً لت�ش��ليمها املجرمني ملزمٌة 

باإبالغ الأمني العام مبا اإذا كانت تعترب التفاقيَة الأ�ش��ا�َص القانوين الذي يقوم عليه هذا ال�شكل من اأ�شكال التعاون. كما 

يجوز للدول اأن ت�شتخدم ت�شريعاتها الوطنية و/اأو مبداأ املعاملة باملثل يف تنفيذ طلبات ت�شليم املجرمني.

ويف جمال امل�شاعدة القانونية املتبادلة تت�شمن املادة 18 �شل�شلة اأحكام ميكن اأن ت�شتخدمها البلداُن غري املرتبطة مبعاهدات 

ثنائية ذات �شلة اأو الدوُل التي اأبرمت فعاًل مثل هذه املعاهدات ورمبا رغبت يف ا�شتكمالها.

  مثال حالة

ق فيها يف بلغاريا يف ظل تعاون م�ش��تفي�ص مع هولندا. فقد ات�شل املدعي العام الهولندي باإدارة امل�شاعدة  هناك ق�ش��ية ُحقِّ

القانوني��ة الدولي��ة التابعة ملكت��ب ادعاء حمكمة النق�ص العليا يف �ش��وفيا ملعرفة الزميل الذي يتوىل اأمر تلك الق�ش��ية يف 

بلغاريا. وعلى اإثر ذلك ات�شل النائب العام الهولندي مبا�شرًة بنظريه يف بلغاريا.

ثم بعثت هولندا بر�شالة اإىل املحكمة البلغارية طلبت فيها جتميد بع�ص بنود الأدلة )اأموال وجموهرات( و�شبطها على ذمة 

ر�ش��لت 
ُ
التحقيقات. ووافقت املحكمة البلغارية على هذا الطلب حيث اأمر املدعي العام البلغاري ب�ش��بط تلك البنود ثم اأ

اإىل هولندا. وما اأن تو�ش��لت ال�ش��لطات الهولندية اإىل قرار نهائي ب�شاأن الق�ش��ية حتى اأعيدت البنود امل�شبوطة اإىل بلغاريا 

واأ�شبحت بنوداً م�شادرة لدى الدولة البلغارية.

ت عليها يف بلغاريا.  وعالوة على ذلك طالبت هولندا باأن تكون �ش��لطاتها حا�شرًة اأثناء ت�ش��جيل املكاملات الهاتفية املتن�شَّ

وقد طالبت هولندا بذلك حتى تكفل اأن يتم جمع الأدلة وفقاً لإجراءات جمع الأدلة املعمول بها يف هولندا بحيث تقبلها 

املحكمة الهولندية.

832F 2d 1268 (1987), US Ct of Appeals for the District of Columbia

 Awareness Raising of Judicial Authorities Concerning Trafficking in Human Beings handbook Vol

.1 October 2005 page 26 - courtesy of IOM Mission in Netherlands, missionhague@iom.int

تقييم ذاتي

ح اأن يكون التعاون الدويل لزماً يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص؟ ما هي الأ�شباب التي ترجِّ

ما هي اأ�شكال التعاون الدويل املختلفة؟

"غري الر�شمي". التعاون  اعط اأمثلة على التعاون "الر�شمي" وعلى 

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
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الوالية الق�شائية

لعل من املفيد، قبل النظر يف �ش��تى اأ�ش��كال التعاون الدويل، تناول جوانب الولية الق�ش��ائية الأ�شا�ش��ية يف امل�ش��وؤولية 

اجلنائية نظراً لأهميتها يف حتديد ال�شلطة احلكومية املخولة �شالحية اإجراء التحقيقات واملحاكمات.

قد ت�ش��مل ق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص عدداً من البلدان والوليات الق�شائية، الأمر الذي قد يف�شي اإىل الت�شاوؤل عن اأي 

هذه الوليات الق�شائية ينبغي له اأن يقود زمام التحقيق وعن املكان الذي ينبغي اأن جترى فيها املحاكمة. هنا ينطبق عدد 

من املبادئ الأ�شا�شية:

	ينبغي األ يحاكم ال�ش��خ�ص على جرم واحد اأكرث من مرة واحدة، اأو ما يعرف مببداأ عدم جواز املحاكمة على اجلرم  	•
ذاته مرتني؛

	مكان املحاكمة املالئم قد يخ�ش��ع لعدة اعتب��ارات، منها مكان ارتكاب اجلرمي��ة )اجلرائم(،والقانون املنطبق، ومكان  	•
وجود الأدلة الأ�شا�شية، وامل�شائل املتعلقة بال�شحايا، الخ؛

	ميكن للدول اأن تنقل الإجراءات اجلنائية اإىل دولة اأخرى اإذا راأت اأن هذا النقل اأجنع تكلفة اأو اأنه منا�شب و/اأو مالئم  	•
لإقامة العدل على نحو �شليم. 

ق فيه يف الق�شايا واملحكمة التي َتنظر فيها، فتلك اأمور يبت  بوجه عام ل يعود اإىل املحققني اأمُر البت يف املكان الذي ُيحقَّ

فيها املدعون العامون وال�شلطات الق�شائية ا�شتناداً اإىل العتبارات ال�شابق �شردها. لكن يف الوليات الق�شائية التي يكون 

فيها ق�ش��اُة التحقيق هم اأي�ش��اً ال�شلطات الق�شائية َيُبتُّ هوؤلء الق�ش��اُة يف اأمر املكان الذي جترى فيه التحقيقات املتعلقة 

بالق�شايا ويف غريه من الأمور.

اأما دورك اأنت فينبغي اأن يتمثل يف و�شع جميع الوقائع ذات ال�شلة اأمام امل�شوؤولني عن اتخاذ القرارات، مبا يف ذلك اأبعاُد 

الأن�ش��طة الإجرامية التي وجدتها اأو ت�ش��تبه يف وجودها يف وليتك الق�شائية واأيُّ معلومات توحي بوجود اأن�شطة اإجرامية 

يف وليات ق�شائية اأخرى.

كما اإن من الأمور الهامة عدم الكتفاء بكفالة اإر�ش��اء ولية ق�ش��ائية حملية من اأجل النظر يف ق�ش��ايا الجتار بالأ�شخا�ص 

واإمنا يجب اأي�ش��اً كفالة فعالية الإجراءات ذات ال�ش��لة �ش��واء عن طريق اللجوء اإىل الطرائق املج�شدة للتعاون الدويل يف 

الولية الق�شائية ح�شب املن�شو�ص عليه يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

تر�شي املادة 15 من التفاقية �شل�شلة اأ�ش�ص للولية الق�شائية ذات �شلة بق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص.  ويف هذا ال�شياق فاإن 

الدول الأطراف ملزمة بتاأكيد �ش��ريان وليتها الق�شائية ا�ش��تناداً اإىل مبداأ الإقليمية )الفقرة 1(، وكذلك مبنح حماكمها 

املحلية الوليَة الق�شائية يف حماكمة رعاياها، بدًل من ت�شليمهم، على ما يرتكبونه من جرائم خارج اإقليمها )الفقرة 3(. 

كما ت�ش��جع التفاقية الدوَل الأطراف على تاأكيد �ش��ريان وليتها الق�شائية، ا�ش��تناداً اإىل مبداأ الخت�شا�ص ال�شخ�شي 

الإيجابي ومبداأ الخت�ش��ا�ص ال�شخ��ش��ي ال�ش���لب�ي، اأي عندما يكون رعاياها مرتكبي اأو �ش��حايا جرائم ذات �ش��لة 

)الفقرة 2(، وكذلك على منح حماكمها املحلية الوليَة الق�ش��ائية يف حماكمة املجرمني بدًل من ت�ش��ليمهم عند رف�شها 

ت�شليمهم لأ�شباب اأخرى خالف كونهم من رعاياها )الفقرة 4(.
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ال�ش��وؤون اجلنائية )تبادل امل�ش��اعدة القانونية، نقل الإجراءات اجلنائية( اأو عن طريق كفال��ة توافر ما يلزم من اآليات تتيح 

ل�ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص مناخاً يهي��ئ لهم فر�ص تقدمي اأدلة تدعم تلك الإجراءات )انظ��ر مثاًل الفقرة 2 من املادة 6 

من بروتوكول الجتار بالأ�ش��خا�ص، التي ت�شجع، هي واملادة 7، الدول الأطراف على النظر يف اعتماد ت�شريعات اأو تدابري 

اأخرى من �شاأنها اأن ت�شمح مبنح ال�شحايا اإقامة موؤقتة اأو دائمة يف اإقليمها لأغرا�ص توفري الأدلة(.

ت�شليم املجرمني

لفرتة طويلة ظلت م�ش��األة ت�ش��ليم املجرمني تقوم اإىل حد كبري على اعتبارات املعاملة باملثل اأو املجاملة. بل اإنه حتى يومنا 

هذا ل اإلزاَم دولياً بت�شليم املجرمني يف ظل عدم وجود معاهدة ملزمة. اإل اأن هناك اجتاهاً متنامياً نحو الإقرار بواجب ت�شليم 

املجرمني اأو حماكمتهم، ل �شيما فيما يخ�ص جرائم دولية معينة، منها جرائم الجتار بالأ�شخا�ص.

اإن طلب ت�شليم املجرمني يكون اإما من اأجل حماكمتهم واإما من اأجل اإنفاذ حكم �شدر يف حقهم.

وفيما يلي بع�ص اأهم املبادئ واملتطلبات املتعلقة بت�شليم املجرمني:

املجرمني لت�شليم  قانوين  اأ�شا�ص  توافر  يجب  	•
  بوجه عام ت�ش��رتط بع�ص الدول وجود معاهدة ت�ش��ليم جمرمني يف حني ل ت�شرتط بع�ص الدول الأخرى ذلك. ويف 

الدول التي ت�ش��رتط وجود معاهدة ميكن اأن توفر املعاهدات الثنائية واملتعددة الأطراف اأ�شا�ص هذا الت�شليم. وتت�شم 

املعاهدات املتعددة الأطراف، كاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، باأنها فعالة جداً فيما يخ�ص 

ت�شليم املجرمني اإذ اأنها تر�شي اأ�شا�شاً ملزماً لهذا الت�شليم مع عديد من الدول دفعة واحدة.

املزعومة اجلرمية  ارتكاب  على  كافية  اأدلة  وجود  	•
  جتدر الإ�ش��ارة، فيما يخ�ص اتخاذ التفاقية املذكورة اأ�شا�شاً قانونيا لت�شليم املجرمني يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص، اإىل 

اأمر هام األ وهو اأن الطابع عرب الوطني الذي ت�ش��رتطه التفاقية يت�ش��م باأنه ف�شفا�ص. فالتفاقية تن�ص على اأنه يكفي 

اأن يكون ال�ش��خ�ص املطلوب ت�ش��ليمه "موجوداً يف اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب واأن تكون الأدلة على �ش��لوك 

ال�ش��خ�ص الإجرامي دامغة". اأي اأنه ل حاجة، عند هذه املرحلة من التحقيق بغر�ص ت�ش��ليم املجرمني، لإثبات اأن 

اجلرمية ذات طابع عرب وطني.

اجلرم ازدواجية  	•
  يجب على الدولة الطالبة اأن تثبت اأن اجلرم اجلنائي الذي من اأجله تطلب ت�شليم املجرمني هو جرم يعاقب عليه القانون 

الداخلي لكل من الدولة املطالَبة والدولة الطالبة. وعلى مر ال�ش��نني �ش��ار التطبيق ال�ش��ارم لهذه القاعدة ف�شفا�ش��اً 

ب�شبب امل�شاعي الرامية اإىل اإدراج قائمة اأفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون يف التفاق املربم بني اأطرافه.

  تقييم ذاتي

ما هي مبادئ التعاون الدويل الأ�شا�شية؟

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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التخ�شي�ص 	•
  هذا املبداأ يلزم الدول باأن حتدد خ�شي�ش��اً وبالتف�ش��يل اجلرائم التي من اأجلها تر�ش��ل طلب الت�ش��ليم، ويلزم الدولَة 

الطالبة باأل حتاكم من يتم ت�شليمهم اإل على تلك اجلرائم وحدها.

فيم��ا يتعلق بوجه خا�ص بجرمية الجتار بالأ�ش��خا�ص يلزم حتقي��ق تالق بني القوانني الوطنية من حيث تعريف ال�ش��لوك 

الإجرامي ذي ال�ش��لة وفقاً للتعريف الوارد يف بروتوكول الجتار بالأ�ش��خا�ص )الفقرة )اأ( من املادة 3(، ل �شيما مبا يكفل 

اأن يكون هذا ال�شلوك جرمية يجب ت�شليم مرتكبيها.

مرتني ذاته  اجلرم  على  املحاكمة  جواز  عدم  	•
يجوز للدولة اأن ترف�ص طلب ت�شليم �شخ�ص �شواء �شبق، اأو مل ي�شبق، له اأن حوكم على اجلرم الوارد يف الطلب.  

الدولة رعايا  ت�شليم  عدم  	•
  يب��دو اأن امتناع الدول عن ت�ش��ليم رعاياها اآخذ يف التناق�ص يف دول كثرية. وتت�ش��من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حكماً يعرب عن هذا التطور: فالفقرة 11 من املادة 16 ت�ش��ري اإىل اإمكانية ت�شليم ال�شخ�ص 

الهارب ت�شليماً موؤقتاً �شريطة اإعادته اإىل الدولة الطرف املطالَبة لق�شاء احلكم ال�شادر عليه. ويف احلالت التي ترف�ص 

فيها الدولة املطالَبة ت�ش��ليم �ش��خ�ص هارب ا�ش��تناداً اإىل اأنه اأح��د رعاياها كثرياً ما تعترب تل��ك الدولة ملزمة، مبوجب 

ال�ش��كوك القانونية الدولية امللزمة، باأن حتاكم هذا ال�ش��خ�ص. وهذا جت�ش��يد ملبداأ اإما الت�ش��ليم واإما املحاكمة، وهو ما 

يقت�شي اإر�شاء اأ�شا�ص مالئم يتعلق بالولية الق�شائية )انظر اأدناه(. وعندما يكون الت�شليم مطلوباً من اأجل اإنفاذ حكم 

ق�شائي يجوز للدولة املطالَبة اأي�شاً اإنفاذ احلكم املوّقع على ال�شخ�ص وفقاً ملتطلبات قانونها الداخلي.

اإن اختالف ممار�شات الدعاء مبوجب نظام القانون العام ونظام القانون الأوروبي الروماين ميكن اأن يجعل التعاون الأقاليمي 

والدويل اأمراً �ش��عباً. بل اإن هذه الختالفات تزداد حدة يف ميدان ت�شليم املجرمني عند التعامل مع امل�شتندات املطلوب 

تقدميها اإىل الدولة املطالَبة و�ش��روط تقدمي الأدلة ذات ال�ش��لة الالزمة للموافقة على طلب الت�ش��ليم، خا�ش��ة يف احلالت 

بة املتعلقة بالجتار بالأ�ش��خا�ص. اإن بو�شع اإجراء قدر من البحوث املتقدمة ب�شاأن تلك ال�شروط، عالوة على التن�شيق  املركَّ

الوثيق مع النظراء الأجانب، قطَع �شوط طويل على طريق تب�شيط اإجراءات ت�شليم املجرمني.

يف �ش��ياق اإقليمي، مثل الحتاد الأوروبي، اتفقت الدول على احرتام اأوامر العتقال التي ت�شدرها اأي منها، منفذًة 

اإجراءات الت�ش��ليم التقليدية التي تتخذها  اأن يحل حمل  اأريد له  بذل��ك نظ��ام "اأمر العتقال الأوروبي" الذي 

الدول. وتن�ش��ب الجتاهات التي ظهرت موؤخراً ب�ش��اأن قانون ت�شليم املجرمني على التي�شري على الدول فيما يخ�ص  

ا�ش��تيفاء �ش��رط ازدواجية اجلرم. وقد مت ذلك باإدراج اأحكام عامة يف املعاهدات ت�شرد اأفعاًل معينة ت�شرتط اأن تكون 

قوان��ني كلت��ا الدولتني تعاقب عليها باعتبارها جرائم. بل اإن بع�ص الدول ذهبت اإىل اأبعد من ذلك يف تب�ش��يط هذا 

م 
َّ
جَمر �شلوك  باأي  ياأتون  الذين  الأ�شخا�ص  بت�شليم  ال�شرط حيث ا�شتحدثت "اختباراً قائماً على ال�شلوك" ي�شمح 

وخا�ش��ع مل�شتوى عقابي معني يف كل دولة. اإن اإجراءات ت�ش��ليم املجرمني ميكن اأن تتي�شر بقدر هائل بف�شل حتقيق 

التجان�ص الإقليمي للت�شريعات الوطنية، اإىل جانب اأحكام التجرمي املن�شو�ص عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول الجتار بالأ�شخا�ص
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تقييم ذاتي

ما هي اأهم مبادئ ومتطلبات ت�شليم املجرمني؟

ما هو تاأثري اختالف النظم القانونية على اإجراءات ت�شليم املجرمني؟

امل�شاعدة القانونية املتبادلة

اأ�شوة باملتبع يف ت�شليم املجرمني تعتمد امل�شاعدة القانونية املتبادلة، بوجه عام، على املعاهدات الثنائية اأو املتعددة الأطراف 

لكنها ميكن اأن تعتمد اأي�شاً على الت�شريعات الوطنية. ويبدو اأن عدد املعاهدات الثنائية املتعلقة بامل�شاعدة القانونية املتبادلة 

اأق��ل كث��رياً عن عدد املعاهدات املتعلقة بت�ش��ليم املجرمني. اأ�ش��ف اإىل ذلك اأن هناك، فيما يبدو، ع��دداً اأقل من الدول 

التي لديها ت�ش��ريعات وطنية تتناول هذا املو�شوع. ومن ناحية اأخرى جند اأن املوجود من هذه الت�شريعات يغطي يف بع�ص 

احلالت تغطية �شاملة جميع اأ�شكال التعاون الق�شائي يف ال�شوؤون اجلنائية.

وعلى امتداد العقود القليلة املا�ش��ية �ش��يغت �شكوك متعددة الأطراف تن�ش��ب على جرائم بعينها. وبوجه عام تت�شمن 

تلك ال�ش��كوك اأحكاماً تخ�ص امل�ش��اعدة التقنية املتبادلة واأخرى تخ�ص ت�ش��ليم املجرمني. اإن جمموعات الأحكام التي 

ت�ش��منتها بع�ص تلك املعاهدات جاءت م�شتفي�ش��ة اإىل حد اأنه نظر اإليها على اأنها ت�ش��كل "معاهدات �ش��غرى" ب�ش��اأن 

امل�ش��اعدة القانوني��ة املتبادلة. وه��ذا هو مثاًل حال احلكم املن�ش��و�ص عليه يف املادة 18 من اتفاقي��ة الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الذي يطالب الدول الأطراف باأن تقّدم بع�ش��ها لبع�ص اأكرب قدر ممكن من امل�ش��اعدة القانونية 

املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ش��ائية فيما يت�ش��ل باجلرائم امل�ش��مولة بتل��ك التفاقية وبربوتوكول 

الجتار بالأ�شخا�ص.

ثم اإن الدول الأطراف ملزمة اأي�ش��اً باأن متد كل منها الأخرى تبادلياً مب�شاعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطالبة دواع 

معقولة جتعلها ت�ش��تبه يف اأن جلرمية واحدة اأو اأكرث من تلك اجلرائم طابعاً عرب وطني. وميكن للم�ش��اعدة املتبادلة اأن ت�شمل 

َع �ش��حايا تلك اجلرائم اأو ال�ش��هود عليها اأو عائداتها اأو الأدوات امل�شتعملة يف ارتكابها اأو الأدلة عليها عندما توجد يف 
ُّ
تتب

الدولة الطرف متلقية الطلب وعندما تكون جماعٌة اإجرامية منظمة �ش��العًة يف ارتكاب اجلرمية. فهنا ل ت�ش��رتط التفاقية 

�ش��وى توافر اإمكانية معقولة، ل اأدلة م�ش��تندة اإىل وقائ��ع، فيما يخ�ص طابَع اجلرمية عرَب الوطني  و�ش��لوَع جماعة اإجرامية 

منظمة يف ارتكابها. وهذا معناه اأن التفاقية تر�ش��ي، فيما يخ�ص الأدلة، حداً ينحو اإىل تي�ش��ري تبادل امل�ش��اعدة القانونية 

ويقل عن احلد الذي ت�شرتطه التفاقية ب�شاأن توافر الطابع عرب الوطني فيما يخ�ص املالحقة الق�شائية. فعند طلب م�شاعدة 

نة بعد من طابع اجلرمية عرب الوطني، وهو ما ل ينبغي  قانونية متبادلة من دولة طرف اأخرى قد ل تكون الدولة الطالبة ُمتيقِّ

اأن يحول دون طلب مثل هذه امل�شاعدة القانونية املتبادلة.

ووفقاً للمادة 18 ميكن اأن ُتطلب اأنواُع امل�شاعدِة القانونية املتبادلة التاليُة:

الأ�شخا�ص؛ من  اأقوال  اأو  اأدلة  على  احل�شول  	•
الق�شائية؛ امل�شتندات  تبليغ  	•

جنائياً؛ املكت�شبة  املوجودات  وجتميد  وال�شبط،  التفتي�ص  عمليات  تنفيذ  	•
واملواقع؛ الأ�شياء  فح�ص  	•

اخلرباء؛ بها  يقوم  التي  والتقييمات  والأدلة  املعلومات  تقدمي  	•

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ
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	تقدمي اأ�ش��ول امل�ش��تندات وال�شجالت ذات ال�ش��لة، مبا فيها ال�شجالت احلكومية اأو امل�ش��رفية اأو املالية اأو �شجالت  	•
قة منها؛ ال�شركات اأو الأعمال، اأو تقدمي ن�شخ م�شدَّ

	التعرف على عائدات اجلرائم اأو املمتلكات اأو الأدوات اأو الأ�ش��ياء الأخرى، اأو اقتفاء اأثرها لأغرا�ص احل�ش��ول على  	•
اأدلة؛

	تي�شري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة )اأي تقدمي م�شاعدة طوعية يف حتقيق يجرى يف بلد بناء على  	•
طلب بلد اآخر(؛

	اأي نوع اآخر من امل�شاعدة ل يتعار�ص مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب )اأي ل يتنافى مع قانون البلد  	•
الذي تلقى الطلب(.

كما ت�ش��مح التفاقية بعدة اأ�شكال م�ش��اعدة مل ترد يف �شكوك دولية �شابقة. ومن اأمثلة هذه الأ�شكال جتميد املوجودات 

)الفقرة الفرعية 3 )ج( من املادة 18(، وعقد جل�ش��ات ا�ش��تماع عن طريق الفيديو )الفقرة 18 من املادة 18(، وما ُيطلق 

عليه "اإحالة املعلومات تلقائياً"، حيث يجوز لل�ش��لطات، حتى قبل تلقيها طلباً، اأن حتيل اإىل ال�ش��لطات املخت�ش��ة يف دولة 

اأخرى معلومات تعتقد اأنها قد تكون مفيدة )الفقرتان 4 و 5 من املادة 18(.

طلب امل�شاعدة

تطالب الفقرة 13 من املادة 18 من التفاقية الدوَل الأطراف بتعيني �ش��لطة مركزية تكون م�ش��وؤولة وخمولة بتلقي طلبات 

امل�ش��اعدة القانونية املتبادلة وتقوم بتنفيذها اأو باإحالتها اإىل ال�شلطات املخت�شة لتنفيذها. كما ينبغي اإخطار اأمني عام الأمم 

املتحدة بهذا التعيني.

ورمبا وقع خلط ما بني دور "ال�ش��لطة املركزية"، املق�ش��ود بها اأن تكون �ش��لطة معينة للتعامل مع طلبات امل�شاعدة القانونية 

املتبادل��ة، وغريها من اجلهات املندرجة �ش��من ترتيبات الت�ش��ال. فقد تك��ون لدى البلد وحدٌة، ع��ادة ما تكون مزودة 

مبوظفني م�ش��وؤولني عن اإنفاذ القوانني، تعالج ال�شتف�ش��ارات املقدمة عرب الرتتيبات "غري الر�ش��مية"، كمذكرات التفاهم 

مثاًل اأو التفاقات الثنائية اإلخ. ومن املرجح اأن تكون مثل هذه الوحدات منف�ش��لة عن ال�ش��لطة املركزية التي تتعامل مع 

الطلبات الر�شمية ح�شب تعريفها الوارد يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.

ومن املمار�ش��ات اجليدة اأن تكفل الدول اأن تكون �ش��لطاتها املركزية املعينة مبوجب ال�ش��كوك الدولية املعنية باجلرمية، مبا 

فيها التفاقية املذكورة اأعاله، كياناً وحيداً، وذلك من اأجل تي�ش��ري �ش��بل حتقيق مزيد من الت�شاق عند ممار�شة امل�شاعدة 

القانوني��ة املتبادلة املتعلقة ب�ش��تى اأنواع اجلرائم اجلنائية، مبا فيها جرائم الجتار بالأ�ش��خا�ص، وم��ن اأجل اإزالة احتمالت 

تفتيت اجلهود املبذولة يف هذا املجال.

وكثرياً ما تكون طلبات امل�ش��اعدة املتبادلة، املقدمة عرب ال�ش��لطات املركزية، لزمة يف احلالت التي يجب فيها اأن ت�ش��در 

املحكمة قراراً ر�شمياً ب�شاأن الطلب املقدم يجب اأن يت�شمن �شجل مراجعة حمكماً. وهي تفر�ص على الوليات الق�شائية 

اإن اأداة كتاب��ة طلبات امل�ش��اعدة القانونية املتبادلة، اخلا�ش��ة مبكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية، هي اأداة 

تفاعلية تدرجية ت�شتخدم يف اإعداد طلبات امل�ش�اعدة القانونية املتبادل�ة، مع وج�ود رواب�ط اإلكرتونية حتي��ل اإىل القوانني 

واللوائح ذات ال�ش��لة. كما ين�ش��ر املكتب املذكور دلياًل لل�ش��لطات الوطنية املخت�شة من اأجل املعاونة على حتديد اجلهة 

التي ُتر�ش��ل اإليها هذه الطلبات فور النتهاء من اإعدادها. وميكن الو�ش��ول اإلكرتوني��اً اإىل كل من الأداة والدليل على 

.Legal Tools حتت بند www.unodc.org املوقع
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الأخ��رى التزاماً قانونياً بوجوب الرد على تلك الطلبات، يف ظل مراعاة امل�ش��ائل الدبلوما�ش��ية، وعلماً باأن من املرجح اأن 

تقبل املحاكم املوجودة يف بلدك املعلومات الناجتة عن ذلك. اأما عيوب ذلك فهي اأن زمن الرد يكون بطيئاً جداً يف اأحيان 

كثرية واأن الإجراءات البريوقراطية املطبقة ميكن اأن تكون م�شتفي�شة ومعقدة. اأ�شف اإىل ذلك اأنه بو�شع ال�شلطات املركزية 

اأن توؤدي دوراً ن�شطاً يف اإجراء م�شاورات غري ر�شمية يف احلالت التي ُترف�ص فيها طلباُت امل�شاعدة بغية البحث عن اأن�شب 

ال�شبل الكفيلة بالتعامل مع الطلبات ذات ال�شلة.

وملا كانت القوانني الإجرائية تتفاوت تفاوتاً �شديداً من دولة اإىل اأخرى فقد ت�شرتط الدولة الطالبة تطبيق اإجراءات خا�شة 

)مثل الإفادات املوثقة من حمرر العقود اأو كاتب العدل( غري معرتف بها يف قانون الدولة متلقية الطلب. وعادة ما تتحمل 

الدولة الطالبة تكلفة ا�ش��تيفاء اأي من هذه الإجراءات غري العادية. اإل اأنه اإذا كانت تلك التكلفة باهظة ت�ش��اورت الدول 

بغية البحث عن �ش��يغة تتيح تقا�ش��م التكلفة. ويتمثل الجتاه احلديث يف ال�ش��ماح مبزيد من املرونة ب�ش��اأن الإجراءات. 

وتن���ص الفقرة 17 من امل��ادة 18 من التفاقية على اأن يكون تنفيذ الطلب وفقاً للقان��ون الداخلي للدولة متلقية الطلب. 

اإل اأن ه��ذه الفقرة تن�ص اأي�ش��اً على اأن يكون تنفيذ الطلب، بالق��در الذي ل يتعار�ص مع القانون الداخلي للدولة متلقية 

الطلب وعند الإمكان، وفقاً لالإجراءات املحددة يف الطلب. اأي اأنه �شحيح اأن التفاقية ل تذهب اإىل حد ا�شرتاط امتثال 

الدولة متلقية الطلب لل�ش��كل الإجرائي الذي تطالب به الدولة الطالبة اإل اأنها حت�ص �ش��راحًة الدولة متلقية الطلب على 

اأن تفعل ذلك.

ومن امل�ش��اكل الكربى التي تواجه امل�ش��اعدة القانونية املتبادلة يف العامل اأجمع اأن الدول��ة ملتقية الطلب كثرياً ما تتباطاأ 

يف الرد، مما ي�ش��توجب اإطالق �شراح امل�شتبه فيهم ب�شبب نق�ص الأدلة. ولهذا التباطوؤ اأ�شباب كثرية مفهومة: ق�شور اأعداد 

املوظفني املدربني، وال�ش��عوبات اللغوية، وتفاوت الإجراءات على نحو يعّقد عملية الرد، وما اإىل ذلك من اأ�شباب. اإل اأن 

من دواعي الإحباط وجوب اإ�شقاط ق�شية ب�شبب عدم ال�شتجابة لطلب ب�شيط يف التوقيت املالئم.

ومن املهم تنفيذ امل�شاعدة القانونية املتبادلة على نحو �شريع وعاجل. فالدولة متلقية الطلب ينبغي اأن تبذل ق�شارى ما يف 

و�شعها من اأجل التقيد باملهل الزمنية التي تقرتحها الدولة الطالبة.

 اإر�شادات عملية: �شياغة طلب م�شاعدة قانونية

اإن �ش��ياغة طلبات امل�ش��اعدة القانونية تتطلب قدراً من املعرفة بت�شريعات �ش��تى البلدان وعملياتها ومتطلباتها. وكما قيل 

من قبل ميكن لأداة كتابة طلبات امل�ش��اعدة القانونية املتبادلة اأن تخفف كثرياً من عبء اإعداد تلك الطلبات عالوة على 

التن�ش��يق الوثي��ق مع النظراء الأجان��ب يف الدولة متلقية الطلب. وه��ذه الأداة متاحة على املوقع ال�ش��بكي ملكتب الأمم 

.)www.unodc.org/mla/index.html( املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

  تقييم ذاتي

ف يف اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
ّ
م��ا هي اأنواع التع��اون التقني التي ميكن تقدميها على النح��و املعر

الوطنية؟

ما هي اإجراءات تقدمي طلب ر�شمي ب�شاأن امل�شاعدة القانونية املتبادلة؟

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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  مناق�شة

دورية �شرطة يف مكان عبور لالأ�شخا�ص املتجر بهم اأوقفت �شيارة بها رجالن وامراأتان.

رجال ال�ش��رطة ف�ش��لوا ما بني الأ�ش��خا�ص الأربعة عندما حتدثوا اإليهم. وعلى الرغم من بع�ص ال�ش��عوبات اللغوية قالت 

اإحدى املراأتني اإنها تتعر�ص حلالة اجتار بها.

قالت املراأة اإنها ا�ش��تجابت لإعالن ن�ش��ر يف وطنها يعر�ص العمل على موظفات ي�ش��اعدن يف املطابخ والأعمال املن�زلية. 

وقد عرَبَت حتى الآن ثالثة بلدان، والتقت بالرجلني واملراأة الأخرى يف بلدك منذ يومني. بالأم�ص �شمعت املراأَة الأخرى 

تتحدث هاتفياً مع �ش��خ�ص اآخر ناق�ش��ته يف تفا�ش��يل بيعها حتى تعمل يف البغاء. عندها اأدركت اأنه قد اجتر بها فحاولت 

الهرب، لكن اأحد الرجلني اأم�شك بها واأو�شعها �شرباً.

ال�شوؤال الآن هو ما نوع الطلب الذي تراه منا�شباً ملتابعة هذا التحقيق؟ 

  تقييم ذاتي

ما الذي ينبغي اإدراجه يف ر�شالة ر�شمية اأو طلب ر�شمي ب�شاأن امل�شاعدة القانونية املتبادلة؟

غري ر�شمي اأم ر�شمي؟

التعاون غري الر�شمي

يتمثل التعاون غري الر�شمي يف تبادل املعلومات بني وكالت اإنفاذ القوانني و/اأو الوكالت الرقابية ونظرائها الأجانب دون 

ا�شتخدام طلبات ر�شمية ب�شاأن احل�شول على م�شاعدة قانونية متبادلة. وهو يعرف اأي�شاً بامل�شاعدة ال�شخ�شية املبا�شرة فيما 
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وبوجه عام يلزم اتخاذ اخلطوات التالية من اأجل اإكمال طلبات امل�شاعدة القانونية:

للطلب؛ القانوين  الأ�شا�ص  حتديد  	•
الأنواع؛ تلك  من  نوع  بكل  املتعلقة  الق�شية  ب�شاأن  تفا�شيل  وتوفري  اأنت  تلتم�شها  التي  امل�شاعدة  اأنواع  حتديد  	•

الق�شية؛ مع  تتعامل  التي  الوطنية  ال�شلطة  حتديد  	•
الطلب؛ متلقية  الدولة  �شلطات  مع  �شلطاتك  اأجرتها  باحلالة  تتعلق  �شابقة  ات�شالت  اأي  حتديد  	•

الوطنية؛ القوانني  يف  اأحكام  من  بها  يتعلق  وما  املزعومة  اجلرائم  حتديد  	•
�شلوعها؛ يف  امل�شتبه  والكيانات/املنظمات  املزعومني  فيهم/اجلناة  امل�شتبه  ب�شاأن  متاحة  معلومات  اأي  تقدمي  	•

الإجرائي؛ الق�شية  و�شجل  الوقائع  عن  مقت�شب  موجز  تقدمي  	•
ذلك؛ واأ�شباب  �شرياً،  و/اأو  عاجاًل  الطلب  كان  اإذا  ما  حتديد  	•

بها. تتقيد  اأن  الطلب  متلقية  للدولة  ينبغي  التي  اخلا�شة  الإجرائية  اأو  التنفيذية  املتطلبات  �شرح  	•



بني هيئات ال�ش��رطة وفيما بني الوكالت. وميكن اللجوء اإىل التعاون غري الر�ش��مي قبل اأن ي�ش��بح التحقيق حتقيقاً ر�شمياً 

وقبل اأن تبداأ اإجراءات املحاكمة، وذلك مثاًل من اأجل اإجراء عملية مراقبة اأو اأخذ اأقوال ال�شهود الطوعية. ويف الظروف 

التي ل ت�ش��توجب اتخاذ تدابري ق�ش��رية عادًة ما يكون هذا التعاون اأ�ش��رع واأرخ�ص واأي�ش��ر من قنوات امل�شاعدة املتبادلة 

الر�ش��مية يف احل�ش��ول على معلومات اأو بيانات ا�شتخبارية على نحو غري ر�ش��مي. وبذلك ميكن للتعاون غري الر�شمي اأن 

يعزز بقدر هائل نظام امل�شاعدة املتبادلة الر�شمي.

وعندما تكون �ش��لطات دولتني قد اأر�ش��تا �ش��جاًل من العمل امل�ش��رتك )مثاًل ب�شبب حالت ت�ش��ليم جمرمني، اأو طلبات 

م�ش��اعدة متبادلة، اأو يف جمال اجلرمية عرب الوطنية بوجه عام( ي�ش��بح بو�شعهما اأن تقيما عالقة ثقة ميكن اأن تي�شر تعاونهما 

غري الر�ش��مي. وقد يوؤدي ذلك اإىل تزايد اأ�ش��كال التعاون الثنائي بني ال�ش��لطات املركزية )كتبادل املوظفني العاملني يف 

اإدارات اأو وزارات العدل اأو الداخلية( اأو بني ال�شلطات املحلية على جانب�ي احلدود )خا�شة �شلطات ال�شرطة واجلمارك(. 

ويف التوقيت املالئم قد تهتدي اأ�شكال التعاون هذه باتفاقات تنفيذية ثنائية تعقد بني الوكالت املعنية. 

وينبغي اأن يتقيد اأي تعاون غري ر�شمي باإجراءاتك املحلية. ومن املرجح اأن تتفاوت تلك الإجراءات تبعاً للوكالة الق�شائية 

الت��ي تعم��ل اأنت فيها. ومن املعتاد اأن تنطوي تلك الإجراءات على تقدمي طلب عرب وحدة اأو نقطة ات�ش��ال مركزية. ويف 

احلالت العاجلة قد يت�شنى اإجراء ات�شالت �شخ�شية مبا�شرة بني الوليات الق�شائية، ُي�شرتط فيها بوجه عام اإبالغ وحدة 

اأو نقطة الت�شال باأمر تلك الت�شالت.

وقد تغطي مذكرات التفاهم والتفاقات الثنائية طائفًة وا�شعة من الإجراءات التحقيقية. ومن اأمثلة ذلك ما يلي:

ا�شتخبارية؛ بيانات  تطوير  	•
الت�شالت؛ على  ت  التن�شّ اأو  الإ�شراف  عمليات  اأو  التوريدات  مراقبة  مثل  معينة،  باأن�شطة  ال�شطالع  	•

الأدلة. تلك  على  للح�شول  التما�شاً  ر�شمي  طلب  تقدمي  قبل  املتاحة  الأدلة  حتديد  	•
ول ينبغي لك اأبداً اأن ت�شتخدم طلبات غري ر�شمية اإذا كنت تعتزم تقدمي الأدلة التي وفرتها لك ولية ق�شائية اأخرى اإىل 

حمكمة تقع �ش��من وليتك الق�ش��ائية. فاإذا كان يف نيتك اأن ت�ش��تخدم الأدلة اأمام املحكمة وجب عليك دائماً اأن تقّدم 

طلبات ر�شمية.

 اإر�شادات عملية

بلدك ا�شتعلم عن الكيفية التي تعاَمل بها "الطلباُت غري الر�شمية" يف 

من امل�شتحيل اإعطاوؤك هنا اإر�شادات تف�شيلية عن جميع اأنواع الرتتيبات غري الر�شمية املوجودة يف �شتى اأنحاء العامل.

عليك اأن ت�ش��تعلم بنف�ش��ك عن الرتتيب��ات املحلية املطّبقة لديك. واإياك اأن تفرت�ص اأنه��ا واحدة يف جميع الظروف اأو يف 

جميع البلدان: فهي قد تتفاوت تفاوتاً �شا�شعاً.

وعليك دائماً اأن تلتم�ص امل�شورة من وحدات اأو نقاط الت�شال )اإن ُوجدت(.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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الطلبات العاجلة

�ص �ش��حيًة اأو قريباً لها اأو �شخ�شاً اآخر ملخاطر من خالل "ت�شريب معلومات"، عن  اإن الطلبات العاجلة ال�شخ�ش��ية قد تعرِّ

عمد اأو غري ذلك، من الوكالة املعنية. وقد يكون من ال�شعب جداً تقييم م�شتوى اأو تاأثري تلك املخاطر عن بعد.

وعليك حيثما اأمكن اأن تتحدث مع اإدارات اأو نقاط الت�ش��ال من اأجل حتديد الأ�ش��خا�ص الذين ميكنك الت�ش��ال بهم 

باأمان. وكثري من تلك الإدارات لديها نظام ات�شال على مدار �شاعات اليوم الأربع والع�شرين. وعليك اأن ت�شتعلم عما اإذا 

كانت هناك اإدارة من هذا القبيل يف وليتك الق�شائية.

املنا�شب.  ال�شبيل  واإذا كان اأمان �ش��خ�ص ما معر�ش��اً للخطر كان من غري املرجح اأن تكون "ر�شالة الطلب" الر�شمية هي 

فمن املرجح اأن اإحالة الأمر اإىل �ش��لطتك املركزية، اأو اإىل ال�ش��لطة املركزية لبلد ثان، واأخرياً اإىل وحدة ميدانية، �شت�شتغرق 

وقتاً طوياًل. 

االت�شاالت ال�شخ�شية املبا�شرة

اإن لالت�شالت املبا�شرة التي تتم بني �شابط و�شابط اأو بني حمقق وحمقق مزاياها وعيوبها.

فقد حتّدث العديد من ممار�شي اإنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية يف �شتى اأرجاء العامل عن الفوائد الكبرية التي تعود على التعاون 

الدويل من وراء العالقات ال�شخ�شية اجليدة. وهذا القول ين�شحب بوجه خا�ص جداً على حالت الجتار بالأ�شخا�ص، اإذ اأن 

بو�شعها اأن تنتقل ب�شرعة كبرية جداً واأن حتمل اأحياناً يف طياتها خماطر اآنية يتعر�ص لها اأنا�ٌص يف عدة بلدان.

اأما عيوب تلك الت�شالت فت�شمل ما يلي:

�شاعدوك؛ هم  اإن  متزايدة  ملخاطر  اأخرى  بلدان  يف  زمالء  تعري�ص  	•
الواجب؛ النحو  على  الإجراءات  درا�شة  عدم  اإىل  تعزى  دبلوما�شية  اإ�شكالت  وقوع  يف  الت�شبب  	•

عمد؛ عن  اأو  علم  غري  عن  وغريها  املعلومات  ت�شريب  خالل  من  متزايدة  ملخاطر  غريهم  اأو  ال�شحايا  تعري�ص  	•
القوانني. اإنفاذ  مبوظفي  اأو  اأخرى  بعمليات  الإ�شرار  احتمالت  تزايد  	•

وعليك اأن تنظر يف اتخاذ اخلطوات التالية من اأجل تقليل املخاطر قدر الإمكان

حتديداً؛ ذلك  حتظر  الق�شائية  الوليات  اإحدى  كانت  اإذا  وم�شوؤول  م�شوؤول  بني  فردية  ات�شالت  اإجراء  عن  امتنع  	•
	عليك اأن ت�شتعلم عن ترتيبات التعاون القائمة بني بلديكما. فاإذا كانت تلك الرتتيبات ت�شتمل على نقاط اأو وحدات  	•

ات�شال وجب عليك اأن تلتم�ص م�شورتها ب�شاأن الت�شالت واأن متتثل لالإجراءات املحلية املتبعة لديك؛

�ص اأ�شخا�ش��اً للخطر اإل بعدما حتدد املخاطر املرتتبة على الت�ش��ال بوحدة معينة اأو 
ّ
•		امتنع عن نقل معلومات قد تعر

بفرد معني؛

اأنت. تفعله  مبا  علم  على  الت�شال  وحدات  تبقي  اأن  عليك  	•

ات�شال ال�شابط/املحقق باجلمهور

كقاعدة عامة ينبغي األ يت�ش��ل �ش��باط ال�ش��رطة اأو املحققون التابعون لأحد البلدان ات�شاًل مبا�شراً باأفراد اجلمهور يف بلد 

اآخر. فمثل هذا الت�ش��ال ينبغي اأن يتم اإما من خالل نوع ما من اأنواع الت�ش��الت املعتمدة غري الر�ش��مية بني وكالت 

العدالة اجلنائية واإما من خالل ر�شالة طلب ر�شمية.



فات�شال �شباط ال�شرطة باجلمهور ميكن اأن يف�شي اإىل اإ�شكالت �شيا�شية بني الدول، واإىل تعري�ص ال�شحايا وغريهم للخطر 

لأن هوؤلء ال�شباط ل يعرفون مع َمن يتعاملون، واإىل اإحلاق ال�شرر عن غري علم بعمليات اإنفاذ القانون الأخرى.

لكن من امل�ش��ّلم به اأن الت�ش��ال املبا�ش��ر باأفراد اجلمهور يكون يف بع�ص الظروف اإما اأمراً ل مفر منه واإما مفيداً للمعنيني 

كافة. ومن اأمثلة تلك الظروف ما يلي:

البلدان ب�شخ�ص ي�شارع بدوره عندئذ بالت�شال  اأحد  اإجراء فورياً عندما يت�شل �شحية يف  التي ت�شتوجب  	احلالت  	•
مبا�شرًة بال�شرطة يف بلد اآخر؛

	احلالت التي يعاد فيها �شحايا اإىل اأوطانهم قبل بدء املحاكمة حيث يكون من ال�شروري الت�شال بهوؤلء ال�شحايا  	•
ودعمهم من اأجل �شمان اأن يقّدموا ما لديهم من اأدلة.

علي��ك اأن تفك��ر يف الق��رتاح��ات الت�الية الرامية اإىل التقليل قدر الإمكان من املخاطر التي تكتنف ات�ش��ال �ش��باط 

ال�شرطة باجلمهور:

اأقرب وقت  اأن تتحدث اإىل نقطة/وحدة الت�شال ذات ال�شلة يف  	اإذا كانت لديك ات�ش��الت مبا�ش��رة كان عليك  	•
ممكن. وعليك اأن تق�ص عليهم ما حدث واأن تلتم�ص م�شورتهم.

	عليك األ تخطط لإجراء ات�شالت مبا�شرة اأثناء التحقيق مع جماهري دول اأخرى. وعليك بوجه خا�ص اأن تتجنب  	•
اأن�ش��طة معينة مثل زيارة بلدان اأخرى واإجراء مقابالت �شخ�ش��ية مع اأنا�ص هناك اأو اأخذ اأقوال منهم ما مل تكن تفعل 

ذلك يف اإطار ترتيبات غري ر�شمية اأو ر�شمية ذات �شلة.

	اإذا اأعيدت اإحدى ال�شحايا اإىل وطنها كان عليك اأن تفاحت، على نحو �شليم وبطريقة ر�شمية اأو غري ر�شمية، البلد املعني  	•
من اأج�ل احل�شول على اإذن منه مبوا�شلة ات�شالتك. وعليك عند القت���شاء اأن توا�شل ات�شالتك من خالل ال�شلطة 

املركزي��ة و/اأو موظفي العدالة اجل�ن��ائية يف البلد. اأما البديل فهو اأن تف��كر يف احل�ش��ول على دعم من خالل منظمة 

غري حك�ومية اأو جهات اأخرى تقّدم خدم�ات لل�ش��حايا، لكن عليك اأن حت�ش��ل على اإذن من خ�الل قنوات التعاون 

ذات ال�شلة.

الطلبات املتوازية

�شحيح اأنه ينبغي ا�شتخدام طلب ر�شمي من اأجل احل�شول على معلومات تقبلها املحكمة باعتبارها اأدلة اإل اأن بو�شعك اأن 

تقّدم ا�شتف�شارات غري ر�شمية موازية ملثل هذا الطلب. وامليزة التي يوفرها ذلك هي اأن باإمكانك اأن حت�شل على معلومات 

تتي��ح لك تطوير حترياتك اأثناء انتظارك الردَّ الر�ش��مي. وهذا النهج ميكن اأن ي�ش��اعدك على زي��ادة فعالية حترياتك وجتنب 

اخلو�ص يف م�شارات حتر ل طائل وراءها.

زيارة واليات ق�شائية اأخرى

يف بع�ص الظروف قد يكون من املفيد اأن يزور املحققون املنتمون لولية ق�ش��ائية معينة ولية ق�ش��ائية اأخرى من اأجل دعم 

حتقيقاتهم اأو من اأجل اإجرائها )يف بع�ص احلالت(. وهنا ينبغي مراعاة النقاط التالية:

ينبغي اأن تتم اأي زيارة باإذن تام من كلتا الوليتني وبعلمها التام.

ميك��ن يف بع�ص احلالت احل�ش��ول على هذا الإذن عرب نوع ما من اأن��واع التفاقات الثنائية، لكن ينبغي يف حالت كثرية 

اتباع م�شار الطلبات الر�شمية.

وينبغي اأن يبني الطلب بدقة ما هي التحريات املزمع اإجراوؤها وكيفية اإجرائها، واأن توافق على ذلك الدولة امل�ش��تقِبلة قبل 

بدء الزيارة.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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  مناق�شة

تلقى �شابط �شرطة يعمل يف مكان م�شدري معلومات تفيد باأن امراأتني تقيمان يف احلي قد اجتر بهما فُنقلتا اإىل بلد اأجنب�ي 

حيث يجري ا�ش��تغاللهما جن�ش��ياً. وقد ح�شل على ا�شميهما لكنه مل يح�ش��ل على اأي تفا�شيل ب�شاأن ما تعمالنه على 

وجه الدقة.

تاأكد ال�شابط من هوية املراأتني ومن اأن اآخر مرة �شوهدتا فيها يف احلي كانت منذ �شتة اأ�شهر. وقال اأ�شدقاوؤهما اإنهم يظنون 

اأنهما موجودتان يف قرية تقع يف بلد اآخر. وذكروا ا�شم القرية والبلد اللذين يعتقدون اأن املراأتني قد ذهبتا اإليهما، كما اأبلغوا 

عن رقمي هاتفيهما املحمولني. فقد ات�شلت املراأتان موؤخراً باأ�شدقائهما م�شتخدمتني هاتفيهما املحمولني، وقالتا اإنهما غري 

�شعيدتني وتريدان العودة للوطن لكنهما رف�شتا اخلو�ص يف تفا�شيل ما تعمالنه على وجه الدقة.

ى ما هو نوع التعاون الدويل املنا�شب يف هذا التحقيق؟
َ
ُتر

  تقييم ذاتي

متى يكون من املنا�شب ومن غري املنا�شب ا�شتخدام طلبات تعاون دويل غري ر�شمية؟

ما هي الإجراءات الالزمة عند تقدمي طلبات عاجلة ومبا�شرة يوجهها �شابط/حمقق اإىل �شابط/حمقق؟

15 النميطة 6: التعاون الدويل يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص 

وقد تتفاوت الأن�ش��طة امل�ش��موح ال�ش��طالع بها اأثناء تلك الزيارات. ونادراً ما ُي�شمح للمحققني الزائرين باإجراء حتقيقات 

ي�ش��اركهم فيها موظفون حمليون. فقد ي�ش��مح للمحققني باأن يكونوا حا�شرين اأثناء املقابالت ال�شخ�شية وغريها لكن دون 

اأن ي�ش��اركوا فيها، وقد ي�ش��مح لهم باأن يزوروا البلد لكن دون اأن يكونوا حا�ش��رين اأثناء املقابالت ال�شخ�شية وغريها. وقد 

ُيرف�ص اإذن الزيارة، ويتوىل املوظفون املحليون اإجراء التحريات.

وق��د تك��ون املوارد حم��دودة جداً يف بع�ص الأماك��ن. هنا عليك اأن تتحقق م��ن مدى توافر و�ش��ائل النقل وغريها حتى 

ت�شتخدمها وكالت اإنفاذ القوانني. وعليك اأن تفكر يف اأن تعر�ص امل�شاهمة يف التكاليف عند القت�شاء.

كما ميكن التعامل بعدد من ال�ش��بل مع املواد امل�ش��تمدة من الزيارات. وقد ل تاأذن بع�ص الوليات الق�ش��ائية للمحققني 

الأجانب باأخذ مواد اأو ن�ش��خ اأو اإر�ش��الها عرب القنوات العادية. فاإذا كان الأمر كذلك وَجَب على املحققني اأن ي�شهبوا قدر 

الإمكان يف تدوين مالحظاتهم بالتف�شيل من اأجل امل�شاعدة على تقلي�ص فرتات التاأخري يف التحقيقات.

ويف معظم احلالت ي�شمح للمحققني باأخذ ن�شخ من املواد �شريطة اأن يوافقوا على ا�شتخدامها يف اأغرا�ص املعلومات ل يف 

الدعاوى الق�شائية. وبطبيعة احلال ميكن ا�شتخدام املواد يف الدعاوى الق�شائية اإذا جاءت عرب القنوات الر�شمية.



ما هي النقاط التي ينبغي مراعاتها عند قيام �شابط/حمقق بالت�شال باأفراد اجلمهور يف ولية ق�شائية اأخرى؟

م��ا ه��ي النق�اط التي ينبغ����ي اأن يراعيها ال�ش��باط/املحققون عن��د زيارتهم وليات ق�ش��ائية اأخ��رى بغر�ص اإجراء 

حتريات؟

تقا�شم املعلومات

مطلوب من الدول اأن تتقا�شم املعلومات اإما على اأ�شا�ص طوعي واإما وفقاً لتفاقات اأو ترتيبات قائمة.

ويوؤدي عدم وجود قنوات ات�ش��ال اإىل العجز عن احل�ش��ول على معلومات ت�شغيلية )اأي بيانات تفيد يف الت�شدي جلرائم 

حم��ددة وجلناة بعينهم( وعلى معلومات عامة )اأي بيانات تتعلق مثاًل باأ�ش��كال اجلري�م��ة الع�ابرة للحدود ومبداها(. اإن 

امل���ادة 27 م��ن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ت�ش��جع الدول الأط��راف على اأن تتعاون تعاوناً 

وثيقاً فيما بينها، وذلك مثاًل عن طريق تعزيز قنوات الت�ش��ال بني �ش��لطاتها واأجهزتها ودوائرها املخت�ش��ة، واإن�شاء تلك 

القنوات عند ال�شرورة، من اأجل تي�شري تبادل املعلومات على نحو ماأمون و�شريع عن كل جوانب اجلرائم امل�شمولة بتلك 

التفاقي��ة، اأو توطي��د التعاون على اإجراء التحري��ات، اأو تقدمي مفردات لأغرا�ص حتليلي��ة اأو حتقيقية، اأو تبادل املعلومات 

ب�شاأن اأ�شاليب عمل اجلناة.

وعالوة على ذلك تطالب املادة 10 من بروتوكول الجتار بالأ�شخا�ص هيئات اإنفاذ القوانني والهجرة وغريها من ال�شلطات 

ذات ال�ش��لة يف ال��دول الأطراف ب��اأن تتعاون فيما بينها عن طريق تب��ادل املعلومات املتعلقة مبرتكب�ي اأو �ش��حايا جرائم 

الجتار بالأ�شخا�ص وباأنواع وثائق ال�شفر امل�شتخدمة يف مثل هذا الن�شاط الإجرامي والو�شائل والأ�شاليب التي ت�شتخدمها 

اجلماعات الإجرامية املنظمة بغر�ص الجتار بالأ�شخا�ص.

وبوجه عام ينبغي تعزيز التعاون الدويل من خالل و�شع نظم اأكرث فعالية تكفل تقا�شم املعلومات على ال�شعيد الإقليمي 

ر اجلماعات الإجرامية املنظمة.  والدويل ب�ش��اأن اأمناط واجتاهات ارتكاب جرائم الجتار بالأ�ش��خا�ص وب�ش��اأن اجتاهات تطوُّ

وعلى �شوء ما �شبق ينبغي اإر�شاء تعاون يندرج �شمن هياكل دولية. ومن الأمثلة ذات ال�شلة يف هذا ال�شدد اجلهد الذي 

يبذله الإنرتبول واليوروبول ودول اتفاق �شنغن ومنظمة التعاون الإقليمي لروؤ�شاء ال�شرطة يف اجلنوب الأفريقي.

ويت�شمن نوع املعلومات املطلوب تقا�شمها ما يلي:

 بدون وثائق �شفر اأو بوثائق تخ�ص اأنا�شاً اآخرين جانياً ارتكب 
ٌ
	معلومات تتيح للبلد اأن يحدد ما اإذا كان �شخ�ٌص م�شافر 	•

جرمية اجتار باأ�شخا�ص اأو �شحيًة ملثل هذه اجلرمية؛

بالأ�شخا�ص؛ الجتار  لأغرا�ص  احلدود  عبور،  حماولتهم  اأو  عبورهم،  عند  الأفراد  ا�شتخدمها  التي  الوثائق  اأنواع  	•
بالأ�شخا�ص. الجتار  جوانب  كل  يف  املنظمة  الإجرامية  اجلماعات  ت�شتعملها  التي  الأ�شاليب  	•

اإن ال��دول الت��ي تتلقى معلومات ملزمٌة باأن تتقيد باأي �ش��روط يفر�ش��ها البلد الذي اأر�ش��ل تل��ك املعلومات على اأوجه 

ا�شتخدامها.

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
ُ
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وال�شروط املعتادة تت�شمن قيوداً على نوع الق�شايا التي يجوز فيها ا�شتخدام املعلومات كاأدلة وقيوداً على اإف�شاء املعلومات 

لأفراد اجلمهور اأو ملن ي�شتبه يف احتمال اأن يكون له ن�شاط اإجرامي.

وميكن تقا�شم املعلومات تلقائياً اإذا كانت لدى الدولة معلومات اأو اأدلة تعتقد اأنها هامة يف منع وقوع جرمية ما.

وقبل تقا�شم املعلومات تلقائياً اأو فر�ص قيود على ا�شتخدامها ينبغي اأن تناق�ص الدولة املطالَبة بتقدميها اأي م�شاألة مطروحة 

مع الدولة املتلقية.

الأخرى؛ البلدان  مع  املعلومات  تقا�شم  تكفل  اإجراءات  و�شعت  قد  دولتك  تكون  اأن  ينبغي  	•

الداخلية؛ لت�شريعاتك  انتهاك  فيه  نحو  على  املعلومات  تقا�شم  من  حتذر  اأن  عليك  	•

	ل ت�ش��تخدم املعلومات اإل على نحو ميتثل لرغبات الدولة املر�ش��لة. وعليك بوجه خا�ص األ ت�شتخدمها كاأدلة اإذا مل  	•
يوافق البلد املر�ش��ل على ا�ش��تخدامها بهذه ال�شفة. فهذا قد ي�شبب م�ش��اكل دبلوما�شية ويحد من حجم املعلومات 

املتقا�شمة م�شتقباًل؛

	عليك اأن تتحني فر�ص تقا�شم املعلومات التي قد ت�شاعد على منع اأو اإرباك حماولت الجتار بالأ�شخا�ص يف وليات  	•
ق�ش��ائية اأخرى. وعليك اأن ت�ش��تخدم القنوات املن�ش��اأة حملياً من اأجل مناق�شة اأي م�ش��ائل مع البلد الذي تفكر يف 

اإر�شال املعلومات اإليه قبل اأن تر�شلها فعاًل.

اإن ترويج التعاون بني هيئات اإنفاذ القوانني من اأجل مكافحة جرائم الجتار بالأ�ش��خا�ص هو اأمر حتث عليه اأي�ش��اً اأحكام 

اأخرى يف بروتوكول الجتار بالأ�ش��خا�ص تنادي بتعزيز التعاون فيما بني وكالت مراقبة احلدود، وكذلك باإن�ش��اء و�ش��ون 

قنوات ات�شال مبا�شر فيما بينها )الفقرة 6 من املادة 11(، وتعاون ال�شلطات املخت�شة بالتحقق من �شرعية و�شالحية وثائق 

ال�شفر اأو الهوية )املادة 13([. 

اإعادة ال�شحايا اإىل اأوطانهم

ت�ش��مح املادة 8 من بروتوكول الجتار بالأ�ش��خا�ص باإعادة �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص اإىل اأوطانهم اإذا كانوا، وقت دخولهم 

الدولة امل�شتقبلة، من رعايا دولة املن�شاأ اأو ممن يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيها.

وهن�اك ع�دة تداب��ري، من�ش��و�ص عليها يف تلك املادة، ت�ش��مح باإعادة ال�ش��ح�ايا اإىل بل�د من�ش��ئهم. وتت�ش��م��ن تلك 

التدابري ما يلي:

بلدهم يف ظل  اإىل  فيها عودَتهم  الدائمني  املقيمني  اأو من  ال�شحايا من رعاياها  التي يكون  الدولُة  اأن تقبل وتي�ّشر  	•
املراعاة الواجبة لأمانهم؛

 تقييم ذاتي

ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند تقا�شم املعلومات بني الوليات الق�شائية؟
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طوعية؛ ال�شحايا  عودة  تكون  اأن  ل  املف�شّ من  	•
املراعاة؛ حق  اأمانهم  تراعي  اأن  اأوطانهم  اإىل  ال�شحايا  تعيد  التي  الدولة  على  	•

	اإذا عرث على �ش��حية يف اأحد البلدان كان على البلدان الأخرى اأن تتحقق مما اإذا كانت ال�ش��حية من رعاياها اأو من  	•
املقيمني فيها؛

	عند اعتزام اإعادة �شحايا اإىل بلد هم من رعاياه اأو من املقيمني فيه يكون على هذا البلد اأن ي�شدر الوثائق اأو الأذون  	•
التي تتيح لل�شحايا اأن ي�شافروا ويدخلوا اإىل اإقليمه.

اإذا عر�ص اأحد البلدان على �ش��حايا الجتار بالأ�ش��خا�ص حق البقاء فيه لفرتة من الوقت اأو اإذا اأعطاهم اأي حقوق اأخرى 

مل يكن يف اأي من الأحكام ال�شابقة م�شا�ص بتلك احلقوق.

ل مي�ص اأيٌّ من الأحكام ال�شابقة اأيَّ اتفاق ثنائي اأو متعدد الأطراف قائم بني البلدان.

	اإن الإعادة اإىل الوطن ميكن اأن تعود بفوائد كبرية على ال�شحايا واملحققني لكنها ميكن اأي�شاً اأن حتمل يف ثناياها عدداً  	•
من املخاطر؛

	عليك دائماً اأن جتري تقييماً للمخاطر قبل اأن َتتخذ ترتيبات لإعادة �شحية اإىل وطنها. وعليك اأن ت�شتخدم م�شادر  	•
ا�ش��تخبارية داخلي��ة ودولية. كما اإن عليك اأن تت�ش��ل مبنظمات دولية معرتف بها، مثل املنظم��ة الدولية للهجرة، 

التما�شاً مل�شورتها؛

	ل تت�ش��ل تلقائي��اً مبوظفي اإنفاذ القوان��ني املحليني اأو غريهم من امل�ش��وؤولني املحليني يف البلد املزمع اإعادة ال�ش��حية  	•
اإليه. فعليك اأن تتحقق دائماً من امل�ش��ادر املذكورة اآنفاً مما اإذا كانت هناك اأي م�ش��ائل حمتملة تتعلق بف�ش��اد هوؤلء 

الأ�شخا�ص؛

للموت؛ اأو  بها  بالغ  �شرر  لإحلاق  عر�شة  فيها  تكون  اأو�شاع  اإىل  �شحية  اأي  اأبداً  ُتِعد  ل  	•
	عليك اأن تاأخذ احتياجات التحقيق بعني العتبار عندما ترتب لإعادة �شحية اإىل الوطن. وعليك اأن تتخذ ترتيبات  	•
م اإمكانية اللجوء اإىل خيارات بديلة،  تكفل عودة ال�شحية )عند القت�شاء( لتقدمي ما لديها من اأدلة، اأو عليك اأن تقيِّ

مثل ا�شتخدام و�شالت الفيديو. وعليك اأن ت�شع خططاً تكفل موا�شلة الت�شال بال�شحية بعد اإعادتها اإىل الوطن.

موجز

	هذه الإر�ش��ادات هي اإر�ش��ادات عامة. لذا من املهم اأن ت�ش��تعلم ع��ن ترتيبات التعاون ال��دويل املعمول بها داخل  	•
وليتك الق�شائية.

بالأ�شخا�ص. الجتار  جرائم  ملكافحة  اأ�شا�شي  م�شبق  �شرط  الدويل  التعاون  	•
��ر تف�ش��رياً  	اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية هي �ش��ك قانوين دويل متكيني. وينبغي اأن ُتف�شَّ 	•

وا�شعاً، خا�شة عند النظر يف م�شاألة التعاون الدويل.

  تقييم ذاتي

ما هي الإجراءات الالزمة عند النظر يف اإعادة �شحايا الجتار بالأ�شخا�ص اإىل اأوطانهم؟

ه اإىل ممار�شي العدالة اجلنائية
َّ

وج
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م طلباُت م�ش��اعدة قانوني��ة ر�ش���ميٌة عندما يلزم ا�شتخدام نتائج هذه الطلبات اأدلًة يف ق�شية تنظر  	ينب��غي اأن ُتق��دَّ 	•
فيها املحكمة.

الق�شائية. وليتك  يف  املركزية  ال�شلطة  خالل  من  تقّدم  اأن  ينبغي  الر�شمية  الطلبات  	•
	على الرغم من اأنه ل يجوز ل�شباط ال�شرطة واملحققني �شياغة طلبات ر�شمية ب�شاأن تقدمي م�شاعدة قانونية متبادلة فاإن  	•
درج يف تلك الطلبات اأكرُب قدر ممكن من التفا�شيل املتعلقة 

ُ
الزمن الالزم ل�شياغة تلك الطلبات �شيتقل�ص كثرياً اإذا اأ

بالأدلة وُذكرت فيها بدقة التحقيقاُت املطلوب اإجراوؤها.

	عليك اأن تف�ش��ح قدراً كافياً من الوقت للرد على الطلبات الر�ش��مية: فكثرياً ما حتتاج معاجلة تلك الطلبات اإىل فرتة  	•
م فيها الطلبات. طويلة �شواء داخل الدولة الطالبة اأو داخل الدولة التي تقدَّ

لها. موازية  ر�شمية  واأخرى  ر�شمية  غري  طلبات  بتقدمي  البدء  املنا�شب  من  يكون  قد  كثرية  حالت  يف  	•
	اإن لالت�ش��الت ال�شخ�شية املبا�شرة بني �ش��ابط و�شابط اأو بني حمقق وحمقق مزايا وعيوباً. وينبغي عدم اإجراء تلك  	•
الت�شالت اإذا كانت اإحدى الوليات الق�شائية حتظر اإجراءها، وينبغي اإبالغ وحدات الت�شال ب�شاأن ما يجرى من 

ات�شالت، كما ينبغي اإيالء عناية �شديدة لأل توؤدي تلك الت�شالت اإىل تعري�ص �شخ�ص ما للخطر.

	بوجه عام ينبغي األ يجري �ش��باط من ولية ق�شائية ات�شالت مبا�ش��رة باأفراد اجلمهور يف ولية ق�شائية اأخرى. فاإذا  	•
كان ل منا�ص من اإجراء مثل هذه الت�شالت كان عليك اأن تبّلغ بها وحدات الت�شال يف اأقرب وقت ممكن.

	تقا�ش��م املعلومات على ال�ش��عيد الدويل اأمر حيوي يف عديد من التحقيقات املتعلقة بجرائم الجتار بالأ�شخا�ص. لذا  	•
يو�شى باإبرام مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف حتدد املعلومات املراد تقا�شمها وا�شتخدامها.

19 النميطة 6: التعاون الدويل يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�ص 







دليل ب�شاأن مكافحة

ه �إىل �الجتار بالب�شر، ُموجَّ

ممار�شي �لعد�لة �جلنائية

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

V.09-80665—February 2010

النميطة 1

1

مبادرة �الأمم �ملتحدة �لعاملية ملكافحة �الجتار بالب�شر


	الأهداف
	التعاون الدولي في قضايا الاتجار بالأشخاص
	الولاية القضائية
	تسليم المجرمين
	المساعدة القانونية المتبادلة
	غير رسمي أم رسمي؟
	تقاسم المعلومات
	إعادة الضحايا إلى أوطانهم
	موجز



