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يت�ضمنها على الإعراب عن �أي ر�أي كان من جانب
ال تنطوي الت�س��ميات امل�ستخدمة يف هذا املن�ش��ور وال طريقة عر�ض املادة التي ّ
�أمانة الأمم املتحدة ب�ش���أن املركز القانوين لأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�س��لطات القائمة فيها �أو ب�ش���أن تعيني حدودها �أو
تخومها .و ُي�شار �إىل البلدان واملناطق بالأ�سماء التي كانت مو�ضع ا�ستخدام ر�سمي وقت جمع البيانات ذات ال�صلة.
وهذا املن�شور �صادر دون تنقيح ر�سمي.

النميطة :6
التعاون الدويل يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف

عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
رجح احلاجة �إىل التعاون الدويل يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
• �شرح الأ�سباب التي من �أجلها ُت َّ
• تذكُّ ر �شتى �أ�شكال التعاون الدويل؛
• �إعطاء �أمثلة على التعاون الدويل الر�سمي وغري الر�سمي؛
• تذكُّ ر مبادئ التعاون الدويل؛
• و�صف ت�أثري تفاوت النظم القانونية على �إجراءات ت�سليم املجرمني؛
املعرف يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
• و�صف �أنواع التعاون الدويل التي ميكن توفريها على النحو َّ
عرب الوطنية؛
• تذكُّ ر العملية التي ُت�ستخدم عند تقدمي طلب ر�سمي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛
• تذكُّ ر ما ينبغي �إدراجه يف الر�سائل الر�سمية التي ُيلتم�س فيها تعاونٌ دويل؛
• �شرح متى يكون ا�ستخدام طلبات غري ر�سمية ُيلتم�س فيها تعاونٌ دويل مالئماً ومتى يكون ذلك غري مالئم؛
• و�صف الإجراءات الالزم اتخاذها عند تقدمي طلبات عاجلة و"مبا�شرة من �ضابط �إىل �ضابط"؛
• �شرح االعتبارات الواجب مراعاتها عند ات�صال �ضابط/حمقق ب�أفراد اجلمهور يف والية ق�ضائية �أخرى؛
• تذكُّ ر االعتبارات الواجب مراعاتها عند قيام �ضباط/حمققني بزيارة واليات ق�ضائية �أخرى؛
• و�صف الإجراءات الالزم اتخاذها عند تقا�سم املعلومات فيما بني الواليات الق�ضائية؛
• و�صف الإجراءات الالزم اتخاذها عند النظر يف �إعادة �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم.

التعاون الدويل من �أجل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
�إن التعاون الدويل يف ال�ش���ؤون اجلنائية �شرط م�سبق و�أ�سا�سي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .فجزء كبري من حاالت االجتار
بالأ�ش��خا�ص هي حاالت عرب وطنية ،بل حتى احلاالت التي تقع داخل والية ق�ض��ائية واحدة قد تنطوي على �ض��حايا �أو
جناة جاءوا من خارج تلك الوالية الق�ض��ائية .ثم �إنه قد تكون هناك جمموعة من الوقائع ت�س��وغ وتقت�ضي �إجراء حتقيقات
وحماكم��ات جنائية يف عدة واليات ق�ض��ائية� .إن طرائق التعاون الدويل غري الر�س��مية والر�س��مية هامة من �أجل حرمان
املتجرين من احل�صول على مالذ �آمن.
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�إن التعاون الدويل يف ال�ش���ؤون اجلنائية ميكن �أن يطرح حتديات ج�س��يمة ،وهو يتطلب معرفة وتخطيطاً ووعياً ب�ش�أن امل�سائل
العملية املطروحة يف كل من الدولة املطا َلبة والدولة الطالبة .وتت�ض��من بع�ض تلك امل�س��ائل  -فيما تت�ض��من  -تكاليف
التحقيقات ،ومكان املحاكمة ،والإطار القانوين املنطبق ،واجلن�سية ،واملكان الذي يوجد فيه ال�شهود ،واملكان الذي يوجد
فيه اجلناة ،وجمع الأدلة ،وقواعد قبول الأدلة� .إال �أن قلي ًال من اخلربة يكفي جلعل فوائد ا�ستخدام �أدوات التعاون الدويل
تتجاوز بكثري جداً �أعباء تلك التحديات.
وتت�ضمن �أ�شكال التعاون الدويل املختلفة ،فيما تت�ضمن ،ما يلي:
• ت�سليم املجرمني؛
• امل�ساعدة القانونية املتبادلة؛
• نقل الإجراءات اجلنائية؛
• نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم؛
• التعاون لأغرا�ض امل�صادرة من �أجل حرمان املتجرين من االنتفاع بعائدات جرائمهم؛
• التعاون بني �سلطات �إنفاذ القوانني ،مبا ي�شمل تبادل املعلومات والتعاون يف �إجراء التحريات؛
• التحقيقات امل�شرتكة؛
• التعاون يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة.
�أما قنوات ات�ص��ال التعاون الدويل (علماً ب�أن هوية من يتم االت�ص��ال بهم تتوقف على نوع التعاون الالزم ،واملقت�ض��يات
القانونية للدولة املطا َلبة ،و�أحكام االتفاق املعني) فتت�ضمن:
• ال�سلطات الوطنية املخت�صة �أو ال�سلطات املركزية؛
• املوظفني الدبلوما�سيني؛
• م�س�ؤويل �إنفاذ القوانني.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�شكال التعاون املذكورة �آنفاً ميكن �أن يكمل بع�ضها بع�ضاً مبا يكفل تقدمي �أو�سع قدر من امل�ساعدات
يف التحقيقات واملحاكمات والدعاوى الق�ضائية املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص.
ومن �أمثلة �أ�شكال التعاون الأكرث �إحكاماً يف جمال �إنفاذ القوانني ما يلي:
• تخ�ص��ي�ص م�س���ؤويل ات�صال من �أجل تي�سري �س��بل التعاون مع م�س���ؤويل �إنفاذ القوانني لدى احلكومة امل�ضيفة ب�ش�أن
التحقيقات اجلنائية؛
• عق��د اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف ب�ش���أن التعاون يف جمال �إنفاذ القوانني وب�ش���أن تقا�س��م املعلومات
املتعلقة بهذا املجال؛
• التعاون �ض��من هي��اكل معينة مثل املنظمة الدولية لل�ش��رطة اجلنائية (الإنرتبول)� ،أو �ض��من �ش��تى هياكل التعاون
الإقليمي مثل مكتب ال�شرطة الأوروبي �أو هيئة العدل الأوروبية.
ويوفّر التعاون الق�ضائي يف ال�ش�ؤون اجلنائية �إطاراً تعاونياً ر�سمياً بقدر �أكرب مقارن ًة بالتعاون يف جمال �إنفاذ القوانني .فالأدوات
املتاحة هنا ت�ستند �إىل اتفاقات وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف� ،أو ت�ستند مبا�شرة �إىل القوانني الوطنية يف بع�ض احلاالت
ويف غياب مثل تلك االتفاقات والرتتيبات.
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�إال �أن ك ًال من التعاون غري الر�سمي والر�سمي يف جمال �إنفاذ القوانني �أعيق ب�سبب عدد من امل�شاكل ،منها مث ًال:
• تنوع النظم القانونية؛
• تنوع هياكل �إنفاذ القوانني؛
• عـدم وجــود قنوات ات�ص��ال تكفل ،عـلى �سبيل املثـال ،تبادل املعــلومات الأ�ســا�سية واملعــلومات اال�ستـخبارية
اجلنائية؛
• تنوع النهوج والأولويات؛
• انعدام الثقة.

مثال حالة
وجه التحريات وجتريها .ويف �إطار مثل هذا النظام قد تن�ش أ�
يف بع�ض الواليات الق�ض��ائية متلك ال�شرطة ا�س��تقاللية كبرية َف ُت ِّ
ثقافة ات�ص��ال مبا�شر غري ر�س��مي �إىل حد كبري فيما بني ال�ضباط .ويتقبل �أع�ضاء النيابة العامة واملحاكم هذا االت�صال غري
الر�س��مي .فمث ًال يف ق�ضية ري�سيلد رف�ضت حمكمة اال�ستئناف يف الواليات املتحدة احلجة القائلة ب�أن مهمة وكاالت �إنفاذ
القوانني يف الواليات املتحدة تقت�صر على احل�صول على الأدلة وفقاً للأحكام املن�صو�ص عليها يف معاهدة تبادل امل�ساعدة
التقنية التي وقّعتها احلكومتان ال�سوي�س��رية والأمريكية .ويف نظم �أخرى قد يكون �أع�ض��اء النيابة العامة �أو ق�ضاة التحقيق
هم الذين يوجهون ال�شرطة مبا�شرة ،وال يكون مثل هذا االت�صال املبا�شر غري الر�سمي مقبو ًال .وقد تن�ش�أ �أوجه �سوء تفاهم
�إذا كان الذين يعملون يف �إطار نظام ما ال يفهمون النظام الآخر.
832F 2d 1268 (1987), US Ct of Appeals for the District of Columbia

�إن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تت�ض��من �أحكاماً تف�ص��يلية ب�ش���أن كل من التعاون الر�س��مي
والتعاون غري الر�س��مي يف ال�ش���ؤون اجلنائية ،وهذه الأحكام تنطبق ،مع �إجراء ما يلزم من تغيريات ،على برتوكول االجتار
بالأ�شخا�ص على النحو التايل:
• ت�سليم املجرمني (املادة )16؛
• نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم (املادة )17؛
• امل�ساعدة القانونية املتبادلة (املادة )18؛
• التحقيقات امل�شرتكة (املادة )19؛
• التعاون يف ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة (املادة )20؛
• نقل الإجراءات اجلنائية (املادة )21؛
• التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة (املادتان  13و)14؛
• التعاون يف جمال �إنفاذ القانون (املادة .)27
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وعموماً ميكن للدول الأطراف �أن تتخذ من االتفاقية املذكورة �أ�سا�ساً قانونياً ي�ستند �إليه التعاون الدويل .ويف جمال ت�سليم
املجرم�ين ف�إن ال��دول الأطراف التي جتعل من وجود معاهدة بينها وبني الدولة الطالبة �ش��رطاً لت�س��ليمها املجرمني ملزم ٌة
أ�س��ا�س القانوين الذي يقوم عليه هذا ال�شكل من �أ�شكال التعاون .كما
ب�إبالغ الأمني العام مبا �إذا كانت تعترب االتفاقي َة ال َ
يجوز للدول �أن ت�ستخدم ت�شريعاتها الوطنية و�/أو مبد�أ املعاملة باملثل يف تنفيذ طلبات ت�سليم املجرمني.
ويف جمال امل�ساعدة القانونية املتبادلة تت�ضمن املادة � 18سل�سلة �أحكام ميكن �أن ت�ستخدمها البلدانُ غري املرتبطة مبعاهدات
ثنائية ذات �صلة �أو ُ
الدول التي �أبرمت فع ًال مثل هذه املعاهدات ورمبا رغبت يف ا�ستكمالها.

مثال حالة
هناك ق�ض��ية ُحقِّق فيها يف بلغاريا يف ظل تعاون م�س��تفي�ض مع هولندا .فقد ات�صل املدعي العام الهولندي ب�إدارة امل�ساعدة
القانوني��ة الدولي��ة التابعة ملكت��ب ادعاء حمكمة النق�ض العليا يف �ص��وفيا ملعرفة الزميل الذي يتوىل �أمر تلك الق�ض��ية يف
بلغاريا .وعلى �إثر ذلك ات�صل النائب العام الهولندي مبا�شر ًة بنظريه يف بلغاريا.
ثم بعثت هولندا بر�سالة �إىل املحكمة البلغارية طلبت فيها جتميد بع�ض بنود الأدلة (�أموال وجموهرات) و�ضبطها على ذمة
التحقيقات .ووافقت املحكمة البلغارية على هذا الطلب حيث �أمر املدعي العام البلغاري ب�ض��بط تلك البنود ثم �أُر�س��لت
�إىل هولندا .وما �أن تو�ص��لت ال�س��لطات الهولندية �إىل قرار نهائي ب�ش�أن الق�ض��ية حتى �أعيدت البنود امل�ضبوطة �إىل بلغاريا
و�أ�صبحت بنوداً م�صادرة لدى الدولة البلغارية.
املتن�صت عليها يف بلغاريا.
وعالوة على ذلك طالبت هولندا ب�أن تكون �س��لطاتها حا�ضر ًة �أثناء ت�س��جيل املكاملات الهاتفية َّ
وقد طالبت هولندا بذلك حتى تكفل �أن 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
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تقييم ذاتي
ترجح �أن يكون التعاون الدويل الزماً يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؟
ما هي الأ�سباب التي ِّ
ما هي �أ�شكال التعاون الدويل املختلفة؟
اعط �أمثلة على التعاون "الر�سمي" وعلى التعاون "غري الر�سمي".
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الوالية الق�ضائية
لعل من املفيد ،قبل النظر يف �ش��تى �أ�ش��كال التعاون الدويل ،تناول جوانب الوالية الق�ض��ائية الأ�سا�س��ية يف امل�س���ؤولية
اجلنائية نظراً لأهميتها يف حتديد ال�سلطة احلكومية املخولة �صالحية �إجراء التحقيقات واملحاكمات.
الوالية الق�ضائية ح�سب املن�صو�ص عليه يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
تر�سي املادة  15من االتفاقية �سل�سلة �أ�س�س للوالية الق�ضائية ذات �صلة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص .ويف هذا ال�سياق ف�إن
الدول الأطراف ملزمة بت�أكيد �س��ريان واليتها الق�ضائية ا�س��تناداً �إىل مبد�أ الإقليمية (الفقرة  ،)1وكذلك مبنح حماكمها
املحلية الوالي َة الق�ضائية يف حماكمة رعاياها ،بد ًال من ت�سليمهم ،على ما يرتكبونه من جرائم خارج �إقليمها (الفقرة .)3
كما ت�ش��جع االتفاقية َ
الدول الأطراف على ت�أكيد �س��ريان واليتها الق�ضائية ،ا�س��تناداً �إىل مبد�أ االخت�صا�ص ال�شخ�صي
الإيجابي ومبد�أ االخت�ص��ا�ص ال�شخـ�ص��ي ال�س��ـلبـي� ،أي عندما يكون رعاياها مرتكبي �أو �ض��حايا جرائم ذات �ص��لة
(الفقرة  ،)2وكذلك على منح حماكمها املحلية الوالي َة الق�ض��ائية يف حماكمة املجرمني بد ًال من ت�س��ليمهم عند رف�ضها
ت�سليمهم لأ�سباب �أخرى خالف كونهم من رعاياها (الفقرة .)4

قد ت�ش��مل ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص عدداً من البلدان والواليات الق�ضائية ،الأمر الذي قد يف�ضي �إىل الت�سا�ؤل عن �أي
هذه الواليات الق�ضائية ينبغي له �أن يقود زمام التحقيق وعن املكان الذي ينبغي �أن جترى فيها املحاكمة .هنا ينطبق عدد
من املبادئ الأ�سا�سية:
• ينبغي �أال يحاكم ال�ش��خ�ص على جرم واحد �أكرث من مرة واحدة� ،أو ما يعرف مببد�أ عدم جواز املحاكمة على اجلرم
ذاته مرتني؛
• مكان املحاكمة املالئم قد يخ�ض��ع لعدة اعتب��ارات ،منها مكان ارتكاب اجلرمي��ة (اجلرائم)،والقانون املنطبق ،ومكان
وجود الأدلة الأ�سا�سية ،وامل�سائل املتعلقة بال�ضحايا ،الخ؛
• ميكن للدول �أن تنقل الإجراءات اجلنائية �إىل دولة �أخرى �إذا ر�أت �أن هذا النقل �أجنع تكلفة �أو �أنه منا�سب و�/أو مالئم
لإقامة العدل على نحو �سليم.
بوجه عام ال يعود �إىل املحققني �أم ُر البت يف املكان الذي ُيحقَّق فيه يف الق�ضايا واملحكمة التي َتنظر فيها ،فتلك �أمور يبت
فيها املدعون العامون وال�سلطات الق�ضائية ا�ستناداً �إىل االعتبارات ال�سابق �سردها .لكن يف الواليات الق�ضائية التي يكون
فيها ق�ض��ا ُة التحقيق هم �أي�ض��اً ال�سلطات الق�ضائية َي ُب ُّت ه�ؤالء الق�ض��ا ُة يف �أمر املكان الذي جترى فيه التحقيقات املتعلقة
بالق�ضايا ويف غريه من الأمور.
�أما دورك �أنت فينبغي �أن يتمثل يف و�ضع جميع الوقائع ذات ال�صلة �أمام امل�س�ؤولني عن اتخاذ القرارات ،مبا يف ذلك �أبعا ُد
الأن�ش��طة الإجرامية التي وجدتها �أو ت�ش��تبه يف وجودها يف واليتك الق�ضائية و� ُّأي معلومات توحي بوجود �أن�شطة �إجرامية
يف واليات ق�ضائية �أخرى.
كما �إن من الأمور الهامة عدم االكتفاء بكفالة �إر�س��اء والية ق�ض��ائية حملية من �أجل النظر يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص
و�إمنا يجب �أي�ض��اً كفالة فعالية الإجراءات ذات ال�ص��لة �س��واء عن طريق اللجوء �إىل الطرائق املج�سدة للتعاون الدويل يف
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ال�ش���ؤون اجلنائية (تبادل امل�س��اعدة القانونية ،نقل الإجراءات اجلنائية) �أو عن طريق كفال��ة توافر ما يلزم من �آليات تتيح
ل�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص مناخاً يهي��ئ لهم فر�ص تقدمي �أدلة تدعم تلك الإجراءات (انظ��ر مث ًال الفقرة  2من املادة 6
من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص ،التي ت�شجع ،هي واملادة  ،7الدول الأطراف على النظر يف اعتماد ت�شريعات �أو تدابري
�أخرى من �ش�أنها �أن ت�سمح مبنح ال�ضحايا �إقامة م�ؤقتة �أو دائمة يف �إقليمها لأغرا�ض توفري الأدلة).

تقييم ذاتي
ما هي مبادئ التعاون الدويل الأ�سا�سية؟

ت�سليم املجرمني
لفرتة طويلة ظلت م�س���ألة ت�س��ليم املجرمني تقوم �إىل حد كبري على اعتبارات املعاملة باملثل �أو املجاملة .بل �إنه حتى يومنا
هذا ال �إلزا َم دولياً بت�سليم املجرمني يف ظل عدم وجود معاهدة ملزمة� .إال �أن هناك اجتاهاً متنامياً نحو الإقرار بواجب ت�سليم
املجرمني �أو حماكمتهم ،ال �سيما فيما يخ�ص جرائم دولية معينة ،منها جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.
�إن طلب ت�سليم املجرمني يكون �إما من �أجل حماكمتهم و�إما من �أجل �إنفاذ حكم �صدر يف حقهم.
وفيما يلي بع�ض �أهم املبادئ واملتطلبات املتعلقة بت�سليم املجرمني:
• يجب توافر �أ�سا�س قانوين لت�سليم املجرمني
	بوجه عام ت�ش�ترط بع�ض الدول وجود معاهدة ت�س��ليم جمرمني يف حني ال ت�شرتط بع�ض الدول الأخرى ذلك .ويف
الدول التي ت�ش�ترط وجود معاهدة ميكن �أن توفر املعاهدات الثنائية واملتعددة الأطراف �أ�سا�س هذا الت�سليم .وتت�سم
املعاهدات املتعددة الأطراف ،كاتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،ب�أنها فعالة جداً فيما يخ�ص
ت�سليم املجرمني �إذ �أنها تر�سي �أ�سا�ساً ملزماً لهذا الت�سليم مع عديد من الدول دفعة واحدة.
• وجود �أدلة كافية على ارتكاب اجلرمية املزعومة
	جتدر الإ�ش��ارة ،فيما يخ�ص اتخاذ االتفاقية املذكورة �أ�سا�ساً قانونيا لت�سليم املجرمني يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص� ،إىل
�أمر هام �أال وهو �أن الطابع عرب الوطني الذي ت�ش�ترطه االتفاقية يت�س��م ب�أنه ف�ضفا�ض .فاالتفاقية تن�ص على �أنه يكفي
�أن يكون ال�ش��خ�ص املطلوب ت�س��ليمه "موجوداً يف �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب و�أن تكون الأدلة على �س��لوك
ال�ش��خ�ص الإجرامي دامغة"� .أي �أنه ال حاجة ،عند هذه املرحلة من التحقيق بغر�ض ت�س��ليم املجرمني ،لإثبات �أن
اجلرمية ذات طابع عرب وطني.
• ازدواجية اجلرم
	يجب على الدولة الطالبة �أن تثبت �أن اجلرم اجلنائي الذي من �أجله تطلب ت�سليم املجرمني هو جرم يعاقب عليه القانون
الداخلي لكل من الدولة املطال َبة والدولة الطالبة .وعلى مر ال�س��نني �ص��ار التطبيق ال�ص��ارم لهذه القاعدة ف�ضفا�ض��اً
ب�سبب امل�ساعي الرامية �إىل �إدراج قائمة �أفعال تعد جرائم يعاقب عليها القانون يف االتفاق املربم بني �أطرافه.
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• التخ�صي�ص
	هذا املبد�أ يلزم الدول ب�أن حتدد خ�صي�ص��اً وبالتف�ص��يل اجلرائم التي من �أجلها تر�س��ل طلب الت�س��ليم ،ويلزم الدول َة
الطالبة ب�أال حتاكم من يتم ت�سليمهم �إال على تلك اجلرائم وحدها.
يف �س��ياق �إقليمي ،مثل االحتاد الأوروبي ،اتفقت الدول على احرتام �أوامر االعتقال التي ت�صدرها �أي منها ،منفذ ًة
بذل��ك نظ��ام "�أمر االعتقال الأوروبي" الذي �أريد له �أن يحل حمل �إجراءات الت�س��ليم التقليدية التي تتخذها
الدول .وتن�ص��ب االجتاهات التي ظهرت م�ؤخراً ب�ش���أن قانون ت�سليم املجرمني على التي�سري على الدول فيما يخ�ص
ا�س��تيفاء �ش��رط ازدواجية اجلرم .وقد مت ذلك ب�إدراج �أحكام عامة يف املعاهدات ت�سرد �أفعا ًال معينة ت�شرتط �أن تكون
قوان�ين كلت��ا الدولتني تعاقب عليها باعتبارها جرائم .بل �إن بع�ض الدول ذهبت �إىل �أبعد من ذلك يف تب�س��يط هذا
جم َّرم
ال�شرط حيث ا�ستحدثت "اختباراً قائماً على ال�سلوك" ي�سمح بت�سليم الأ�شخا�ص الذين ي�أتون ب�أي �سلوك َ
وخا�ض��ع مل�ستوى عقابي معني يف كل دولة� .إن �إجراءات ت�س��ليم املجرمني ميكن �أن تتي�سر بقدر هائل بف�ضل حتقيق
التجان�س الإقليمي للت�شريعات الوطنية� ،إىل جانب �أحكام التجرمي املن�صو�ص عليها يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص

فيم��ا يتعلق بوجه خا�ص بجرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص يلزم حتقي��ق تالق بني القوانني الوطنية من حيث تعريف ال�س��لوك
الإجرامي ذي ال�ص��لة وفقاً للتعريف الوارد يف بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص (الفقرة (�أ) من املادة  ،)3ال �سيما مبا يكفل
�أن يكون هذا ال�سلوك جرمية يجب ت�سليم مرتكبيها.
• عدم جواز املحاكمة على اجلرم ذاته مرتني
يجوز للدولة �أن ترف�ض طلب ت�سليم �شخ�ص �سواء �سبق� ،أو مل ي�سبق ،له �أن حوكم على اجلرم الوارد يف الطلب.
• عدم ت�سليم رعايا الدولة
	يب��دو �أن امتناع الدول عن ت�س��ليم رعاياها �آخذ يف التناق�ص يف دول كثرية .وتت�ض��من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حكماً يعرب عن هذا التطور :فالفقرة  11من املادة  16ت�ش�ير �إىل �إمكانية ت�سليم ال�شخ�ص
الهارب ت�سليماً م�ؤقتاً �شريطة �إعادته �إىل الدولة الطرف املطال َبة لق�ضاء احلكم ال�صادر عليه .ويف احلاالت التي ترف�ض
فيها الدولة املطال َبة ت�س��ليم �ش��خ�ص هارب ا�س��تناداً �إىل �أنه �أح��د رعاياها كثرياً ما تعترب تل��ك الدولة ملزمة ،مبوجب
ال�ص��كوك القانونية الدولية امللزمة ،ب�أن حتاكم هذا ال�ش��خ�ص .وهذا جت�س��يد ملبد�أ �إما الت�س��ليم و�إما املحاكمة ،وهو ما
يقت�ضي �إر�ساء �أ�سا�س مالئم يتعلق بالوالية الق�ضائية (انظر �أدناه) .وعندما يكون الت�سليم مطلوباً من �أجل �إنفاذ حكم
ق�ضائي يجوز للدولة املطال َبة �أي�ضاً �إنفاذ احلكم املوقّع على ال�شخ�ص وفقاً ملتطلبات قانونها الداخلي.
�إن اختالف ممار�سات االدعاء مبوجب نظام القانون العام ونظام القانون الأوروبي الروماين ميكن �أن يجعل التعاون الأقاليمي
والدويل �أمراً �ص��عباً .بل �إن هذه االختالفات تزداد حدة يف ميدان ت�سليم املجرمني عند التعامل مع امل�ستندات املطلوب
تقدميها �إىل الدولة املطال َبة و�ش��روط تقدمي الأدلة ذات ال�ص��لة الالزمة للموافقة على طلب الت�س��ليم ،خا�ص��ة يف احلاالت
املركَّ بة املتعلقة باالجتار بالأ�ش��خا�ص� .إن بو�سع �إجراء قدر من البحوث املتقدمة ب�ش�أن تلك ال�شروط ،عالوة على التن�سيق
الوثيق مع النظراء الأجانب ،قط َع �شوط طويل على طريق تب�سيط �إجراءات ت�سليم املجرمني.
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تقييم ذاتي
ما هي �أهم مبادئ ومتطلبات ت�سليم املجرمني؟
ما هو ت�أثري اختالف النظم القانونية على �إجراءات ت�سليم املجرمني؟

امل�ساعدة القانونية املتبادلة

�أ�سوة باملتبع يف ت�سليم املجرمني تعتمد امل�ساعدة القانونية املتبادلة ،بوجه عام ،على املعاهدات الثنائية �أو املتعددة الأطراف
لكنها ميكن �أن تعتمد �أي�ضاً على الت�شريعات الوطنية .ويبدو �أن عدد املعاهدات الثنائية املتعلقة بامل�ساعدة القانونية املتبادلة
�أق��ل كث�يراً عن عدد املعاهدات املتعلقة بت�س��ليم املجرمني� .أ�ض��ف �إىل ذلك �أن هناك ،فيما يبدو ،ع��دداً �أقل من الدول
التي لديها ت�ش��ريعات وطنية تتناول هذا املو�ضوع .ومن ناحية �أخرى جند �أن املوجود من هذه الت�شريعات يغطي يف بع�ض
احلاالت تغطية �شاملة جميع �أ�شكال التعاون الق�ضائي يف ال�ش�ؤون اجلنائية.
وعلى امتداد العقود القليلة املا�ض��ية �ص��يغت �صكوك متعددة الأطراف تن�ص��ب على جرائم بعينها .وبوجه عام تت�ضمن
تلك ال�ص��كوك �أحكاماً تخ�ص امل�س��اعدة التقنية املتبادلة و�أخرى تخ�ص ت�س��ليم املجرمني� .إن جمموعات الأحكام التي
ت�ض��منتها بع�ض تلك املعاهدات جاءت م�ستفي�ض��ة �إىل حد �أنه نظر �إليها على �أنها ت�ش��كل "معاهدات �ص��غرى" ب�ش���أن
امل�س��اعدة القانوني��ة املتبادلة .وه��ذا هو مث ًال حال احلكم املن�ص��و�ص عليه يف املادة  18من اتفاقي��ة الأمم املتحدة ملكافحة
تقدم بع�ض��ها لبع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�س��اعدة القانونية
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية الذي يطالب الدول الأطراف ب�أن ّ
املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ض��ائية فيما يت�ص��ل باجلرائم امل�ش��مولة بتل��ك االتفاقية وبربوتوكول
االجتار بالأ�شخا�ص.
ثم �إن الدول الأطراف ملزمة �أي�ض��اً ب�أن متد كل منها الأخرى تبادلياً مب�ساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطالبة دواع
معقولة جتعلها ت�ش��تبه يف �أن جلرمية واحدة �أو �أكرث من تلك اجلرائم طابعاً عرب وطني .وميكن للم�س��اعدة املتبادلة �أن ت�شمل
تت ُّب َع �ض��حايا تلك اجلرائم �أو ال�ش��هود عليها �أو عائداتها �أو الأدوات امل�ستعملة يف ارتكابها �أو الأدلة عليها عندما توجد يف
الدولة الطرف متلقية الطلب وعندما تكون جماع ٌة �إجرامية منظمة �ض��الع ًة يف ارتكاب اجلرمية .فهنا ال ت�ش�ترط االتفاقية
و�ض��لوع جماعة �إجرامية
�س��وى توافر �إمكانية معقولة ،ال �أدلة م�س��تندة �إىل وقائ��ع ،فيما يخ�ص طاب َع اجلرمية عبرَ الوطني
َ
منظمة يف ارتكابها .وهذا معناه �أن االتفاقية تر�س��ي ،فيما يخ�ص الأدلة ،حداً ينحو �إىل تي�س�ير تبادل امل�س��اعدة القانونية
ويقل عن احلد الذي ت�شرتطه االتفاقية ب�ش�أن توافر الطابع عرب الوطني فيما يخ�ص املالحقة الق�ضائية .فعند طلب م�ساعدة
قانونية متبادلة من دولة طرف �أخرى قد ال تكون الدولة الطالبة ُمتيقِّنة بعد من طابع اجلرمية عرب الوطني ،وهو ما ال ينبغي
�أن يحول دون طلب مثل هذه امل�ساعدة القانونية املتبادلة.
أنواع امل�ساعد ِة القانونية املتبادلة التاليةُ:
ووفقاً للمادة  18ميكن �أن ُتطلب � ُ
•
•
•
•
•

احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص؛
تبليغ امل�ستندات الق�ضائية؛
تنفيذ عمليات التفتي�ش وال�ضبط ،وجتميد املوجودات املكت�سبة جنائياً؛
فح�ص الأ�شياء واملواقع؛
تقدمي املعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها اخلرباء؛
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• تقدمي �أ�ص��ول امل�س��تندات وال�سجالت ذات ال�ص��لة ،مبا فيها ال�سجالت احلكومية �أو امل�ص��رفية �أو املالية �أو �سجالت
م�صدقة منها؛
ال�شركات �أو الأعمال� ،أو تقدمي ن�سخ َّ
• التعرف على عائدات اجلرائم �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�ش��ياء الأخرى� ،أو اقتفاء �أثرها لأغرا�ض احل�ص��ول على
�أدلة؛
• تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة (�أي تقدمي م�ساعدة طوعية يف حتقيق يجرى يف بلد بناء على
طلب بلد �آخر)؛
• �أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب (�أي ال يتنافى مع قانون البلد
الذي تلقى الطلب).
كما ت�س��مح االتفاقية بعدة �أ�شكال م�س��اعدة مل ترد يف �صكوك دولية �سابقة .ومن �أمثلة هذه الأ�شكال جتميد املوجودات
(الفقرة الفرعية ( 3ج) من املادة  ،)18وعقد جل�س��ات ا�س��تماع عن طريق الفيديو (الفقرة  18من املادة  ،)18وما ُيطلق
عليه "�إحالة املعلومات تلقائياً" ،حيث يجوز لل�س��لطات ،حتى قبل تلقيها طلباً� ،أن حتيل �إىل ال�س��لطات املخت�ص��ة يف دولة
�أخرى معلومات تعتقد �أنها قد تكون مفيدة (الفقرتان  4و  5من املادة .)18

طلب امل�ساعدة

تطالب الفقرة  13من املادة  18من االتفاقية َ
الدول الأطراف بتعيني �س��لطة مركزية تكون م�س���ؤولة وخمولة بتلقي طلبات
امل�س��اعدة القانونية املتبادلة وتقوم بتنفيذها �أو ب�إحالتها �إىل ال�سلطات املخت�صة لتنفيذها .كما ينبغي �إخطار �أمني عام الأمم
املتحدة بهذا التعيني.
�إن �أداة كتاب��ة طلبات امل�س��اعدة القانونية املتبادلة ،اخلا�ص��ة مبكت��ب الأمم املتحدة املعني باملخ��درات واجلرمية ،هي �أداة
تفاعلية تدرجية ت�ستخدم يف �إعداد طلبات امل�سـاعدة القانونية املتبادلـة ،مع وجـود روابـط �إلكرتونية حتيــل �إىل القوانني
واللوائح ذات ال�ص��لة .كما ين�ش��ر املكتب املذكور دلي ًال لل�س��لطات الوطنية املخت�صة من �أجل املعاونة على حتديد اجلهة
التي ُتر�س��ل �إليها هذه الطلبات فور االنتهاء من �إعدادها .وميكن الو�ص��ول �إلكرتوني��اً �إىل كل من الأداة والدليل على
املوقع  www.unodc.orgحتت بند .Legal Tools

ورمبا وقع خلط ما بني دور "ال�س��لطة املركزية" ،املق�ص��ود بها �أن تكون �س��لطة معينة للتعامل مع طلبات امل�ساعدة القانونية
املتبادل��ة ،وغريها من اجلهات املندرجة �ض��من ترتيبات االت�ص��ال .فقد تك��ون لدى البلد وحد ٌة ،ع��ادة ما تكون مزودة
مبوظفني م�س���ؤولني عن �إنفاذ القوانني ،تعالج اال�ستف�س��ارات املقدمة عرب الرتتيبات "غري الر�س��مية" ،كمذكرات التفاهم
مث ًال �أو االتفاقات الثنائية �إلخ .ومن املرجح �أن تكون مثل هذه الوحدات منف�ص��لة عن ال�س��لطة املركزية التي تتعامل مع
الطلبات الر�سمية ح�سب تعريفها الوارد يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
ومن املمار�س��ات اجليدة �أن تكفل الدول �أن تكون �س��لطاتها املركزية املعينة مبوجب ال�ص��كوك الدولية املعنية باجلرمية ،مبا
فيها االتفاقية املذكورة �أعاله ،كياناً وحيداً ،وذلك من �أجل تي�س�ير �س��بل حتقيق مزيد من االت�ساق عند ممار�سة امل�ساعدة
القانوني��ة املتبادلة املتعلقة ب�ش��تى �أنواع اجلرائم اجلنائية ،مبا فيها جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وم��ن �أجل �إزالة احتماالت
تفتيت اجلهود املبذولة يف هذا املجال.
وكثرياً ما تكون طلبات امل�س��اعدة املتبادلة ،املقدمة عرب ال�س��لطات املركزية ،الزمة يف احلاالت التي يجب فيها �أن ت�ص��در
املحكمة قراراً ر�سمياً ب�ش�أن الطلب املقدم يجب �أن يت�ضمن �سجل مراجعة حمكماً .وهي تفر�ض على الواليات الق�ضائية
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الأخ��رى التزاماً قانونياً بوجوب الرد على تلك الطلبات ،يف ظل مراعاة امل�س��ائل الدبلوما�س��ية ،وعلماً ب�أن من املرجح �أن
تقبل املحاكم املوجودة يف بلدك املعلومات الناجتة عن ذلك� .أما عيوب ذلك فهي �أن زمن الرد يكون بطيئاً جداً يف �أحيان
كثرية و�أن الإجراءات البريوقراطية املطبقة ميكن �أن تكون م�ستفي�ضة ومعقدة� .أ�ضف �إىل ذلك �أنه بو�سع ال�سلطات املركزية
طلبات امل�ساعدة بغية البحث عن �أن�سب
�أن ت�ؤدي دوراً ن�شطاً يف �إجراء م�شاورات غري ر�سمية يف احلاالت التي ُترف�ض فيها ُ
ال�سبل الكفيلة بالتعامل مع الطلبات ذات ال�صلة.
وملا كانت القوانني الإجرائية تتفاوت تفاوتاً �شديداً من دولة �إىل �أخرى فقد ت�شرتط الدولة الطالبة تطبيق �إجراءات خا�صة
(مثل الإفادات املوثقة من حمرر العقود �أو كاتب العدل) غري معرتف بها يف قانون الدولة متلقية الطلب .وعادة ما تتحمل
الدولة الطالبة تكلفة ا�س��تيفاء �أي من هذه الإجراءات غري العادية� .إال �أنه �إذا كانت تلك التكلفة باهظة ت�ش��اورت الدول
بغية البحث عن �ص��يغة تتيح تقا�س��م التكلفة .ويتمثل االجتاه احلديث يف ال�س��ماح مبزيد من املرونة ب�ش���أن الإجراءات.
وتن���ص الفقرة  17من امل��ادة  18من االتفاقية على �أن يكون تنفيذ الطلب وفقاً للقان��ون الداخلي للدولة متلقية الطلب.
�إال �أن ه��ذه الفقرة تن�ص �أي�ض��اً على �أن يكون تنفيذ الطلب ،بالق��در الذي ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة متلقية
الطلب وعند الإمكان ،وفقاً للإجراءات املحددة يف الطلب� .أي �أنه �صحيح �أن االتفاقية ال تذهب �إىل حد ا�شرتاط امتثال
الدولة متلقية الطلب لل�ش��كل الإجرائي الذي تطالب به الدولة الطالبة �إال �أنها حت�ض �ص��راح ًة الدولة متلقية الطلب على
�أن تفعل ذلك.
ومن امل�ش��اكل الكربى التي تواجه امل�س��اعدة القانونية املتبادلة يف العامل �أجمع �أن الدول��ة ملتقية الطلب كثرياً ما تتباط�أ
يف الرد ،مما ي�س��توجب �إطالق �سراح امل�شتبه فيهم ب�سبب نق�ص الأدلة .ولهذا التباط�ؤ �أ�سباب كثرية مفهومة :ق�صور �أعداد
املوظفني املدربني ،وال�ص��عوبات اللغوية ،وتفاوت الإجراءات على نحو يعقّد عملية الرد ،وما �إىل ذلك من �أ�سباب� .إال �أن
من دواعي الإحباط وجوب �إ�سقاط ق�ضية ب�سبب عدم اال�ستجابة لطلب ب�سيط يف التوقيت املالئم.
ومن املهم تنفيذ امل�ساعدة القانونية املتبادلة على نحو �سريع وعاجل .فالدولة متلقية الطلب ينبغي �أن تبذل ق�صارى ما يف
و�سعها من �أجل التقيد باملهل الزمنية التي تقرتحها الدولة الطالبة.

تقييم ذاتي
املعرف يف اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب
م��ا هي �أنواع التع��اون التقني التي ميكن تقدميها على النح��و ّ
الوطنية؟
ما هي �إجراءات تقدمي طلب ر�سمي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟

�إر�شادات عملية� :صياغة طلب م�ساعدة قانونية
�إن �ص��ياغة طلبات امل�س��اعدة القانونية تتطلب قدراً من املعرفة بت�شريعات �ش��تى البلدان وعملياتها ومتطلباتها .وكما قيل
من قبل ميكن لأداة كتابة طلبات امل�س��اعدة القانونية املتبادلة �أن تخفف كثرياً من عبء �إعداد تلك الطلبات عالوة على
التن�س��يق الوثي��ق مع النظراء الأجان��ب يف الدولة متلقية الطلب .وه��ذه الأداة متاحة على املوقع ال�ش��بكي ملكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (.)www.unodc.org/mla/index.html
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وبوجه عام يلزم اتخاذ اخلطوات التالية من �أجل �إكمال طلبات امل�ساعدة القانونية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

حتديد الأ�سا�س القانوين للطلب؛
حتديد �أنواع امل�ساعدة التي تلتم�سها �أنت وتوفري تفا�صيل ب�ش�أن الق�ضية املتعلقة بكل نوع من تلك الأنواع؛
حتديد ال�سلطة الوطنية التي تتعامل مع الق�ضية؛
حتديد �أي ات�صاالت �سابقة تتعلق باحلالة �أجرتها �سلطاتك مع �سلطات الدولة متلقية الطلب؛
حتديد اجلرائم املزعومة وما يتعلق بها من �أحكام يف القوانني الوطنية؛
تقدمي �أي معلومات متاحة ب�ش�أن امل�شتبه فيهم/اجلناة املزعومني والكيانات/املنظمات امل�شتبه يف �ضلوعها؛
تقدمي موجز مقت�ضب عن الوقائع و�سجل الق�ضية الإجرائي؛
حتديد ما �إذا كان الطلب عاج ًال و�/أو �سرياً ،و�أ�سباب ذلك؛
�شرح املتطلبات التنفيذية �أو الإجرائية اخلا�صة التي ينبغي للدولة متلقية الطلب �أن تتقيد بها.

مناق�شة
دورية �شرطة يف مكان عبور للأ�شخا�ص املتجر بهم �أوقفت �سيارة بها رجالن وامر�أتان.
رجال ال�ش��رطة ف�ص��لوا ما بني الأ�ش��خا�ص الأربعة عندما حتدثوا �إليهم .وعلى الرغم من بع�ض ال�ص��عوبات اللغوية قالت
�إحدى املر�أتني �إنها تتعر�ض حلالة اجتار بها.
قالت املر�أة �إنها ا�س��تجابت لإعالن ن�ش��ر يف وطنها يعر�ض العمل على موظفات ي�س��اعدن يف املطابخ والأعمال املنـزلية.
وقد عبرَ َ ت حتى الآن ثالثة بلدان ،والتقت بالرجلني واملر�أة الأخرى يف بلدك منذ يومني .بالأم�س �سمعت املر�أ َة الأخرى
تتحدث هاتفياً مع �ش��خ�ص �آخر ناق�ش��ته يف تفا�ص��يل بيعها حتى تعمل يف البغاء .عندها �أدركت �أنه قد اجتر بها فحاولت
الهرب ،لكن �أحد الرجلني �أم�سك بها و�أو�سعها �ضرباً.
ال�س�ؤال الآن هو ما نوع الطلب الذي تراه منا�سباً ملتابعة هذا التحقيق؟

تقييم ذاتي
ما الذي ينبغي �إدراجه يف ر�سالة ر�سمية �أو طلب ر�سمي ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟

غري ر�سمي �أم ر�سمي؟
التعاون غري الر�سمي
يتمثل التعاون غري الر�سمي يف تبادل املعلومات بني وكاالت �إنفاذ القوانني و�/أو الوكاالت الرقابية ونظرائها الأجانب دون
ا�ستخدام طلبات ر�سمية ب�ش�أن احل�صول على م�ساعدة قانونية متبادلة .وهو يعرف �أي�ضاً بامل�ساعدة ال�شخ�صية املبا�شرة فيما
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بني هيئات ال�ش��رطة وفيما بني الوكاالت .وميكن اللجوء �إىل التعاون غري الر�س��مي قبل �أن ي�ص��بح التحقيق حتقيقاً ر�سمياً
وقبل �أن تبد�أ �إجراءات املحاكمة ،وذلك مث ًال من �أجل �إجراء عملية مراقبة �أو �أخذ �أقوال ال�شهود الطوعية .ويف الظروف
التي ال ت�س��توجب اتخاذ تدابري ق�س��رية عاد ًة ما يكون هذا التعاون �أ�س��رع و�أرخ�ص و�أي�س��ر من قنوات امل�ساعدة املتبادلة
الر�س��مية يف احل�ص��ول على معلومات �أو بيانات ا�ستخبارية على نحو غري ر�س��مي .وبذلك ميكن للتعاون غري الر�سمي �أن
يعزز بقدر هائل نظام امل�ساعدة املتبادلة الر�سمي.
وعندما تكون �س��لطات دولتني قد �أر�س��تا �س��ج ًال من العمل امل�ش�ترك (مث ًال ب�سبب حاالت ت�س��ليم جمرمني� ،أو طلبات
م�س��اعدة متبادلة� ،أو يف جمال اجلرمية عرب الوطنية بوجه عام) ي�ص��بح بو�سعهما �أن تقيما عالقة ثقة ميكن �أن تي�سر تعاونهما
غري الر�س��مي .وقد ي�ؤدي ذلك �إىل تزايد �أ�ش��كال التعاون الثنائي بني ال�س��لطات املركزية (كتبادل املوظفني العاملني يف
�إدارات �أو وزارات العدل �أو الداخلية) �أو بني ال�سلطات املحلية على جانبـي احلدود (خا�صة �سلطات ال�شرطة واجلمارك).
ويف التوقيت املالئم قد تهتدي �أ�شكال التعاون هذه باتفاقات تنفيذية ثنائية تعقد بني الوكاالت املعنية.
وينبغي �أن يتقيد �أي تعاون غري ر�سمي ب�إجراءاتك املحلية .ومن املرجح �أن تتفاوت تلك الإجراءات تبعاً للوكالة الق�ضائية
الت��ي تعم��ل �أنت فيها .ومن املعتاد �أن تنطوي تلك الإجراءات على تقدمي طلب عرب وحدة �أو نقطة ات�ص��ال مركزية .ويف
احلاالت العاجلة قد يت�سنى �إجراء ات�صاالت �شخ�صية مبا�شرة بني الواليات الق�ضائيةُ ،ي�شرتط فيها بوجه عام �إبالغ وحدة
�أو نقطة االت�صال ب�أمر تلك االت�صاالت.
وقد تغطي مذكرات التفاهم واالتفاقات الثنائية طائف ًة وا�سعة من الإجراءات التحقيقية .ومن �أمثلة ذلك ما يلي:
• تطوير بيانات ا�ستخبارية؛
التن�صت على االت�صاالت؛
• اال�ضطالع ب�أن�شطة معينة ،مثل مراقبة التوريدات �أو عمليات الإ�شراف �أو ّ
• حتديد الأدلة املتاحة قبل تقدمي طلب ر�سمي التما�ساً للح�صول على تلك الأدلة.
وال ينبغي لك �أبداً �أن ت�ستخدم طلبات غري ر�سمية �إذا كنت تعتزم تقدمي الأدلة التي وفرتها لك والية ق�ضائية �أخرى �إىل
تقدم
حمكمة تقع �ض��من واليتك الق�ض��ائية .ف�إذا كان يف نيتك �أن ت�س��تخدم الأدلة �أمام املحكمة وجب عليك دائماً �أن ّ
طلبات ر�سمية.

�إر�شادات عملية
"الطلبات غري الر�سمية" يف بلدك
ا�ستعلم عن الكيفية التي تعا َمل بها
ُ
من امل�ستحيل �إعطا�ؤك هنا �إر�شادات تف�صيلية عن جميع �أنواع الرتتيبات غري الر�سمية املوجودة يف �شتى �أنحاء العامل.
عليك �أن ت�س��تعلم بنف�س��ك عن الرتتيب��ات املحلية املط ّبقة لديك .و�إياك �أن تفرت�ض �أنه��ا واحدة يف جميع الظروف �أو يف
جميع البلدان :فهي قد تتفاوت تفاوتاً �شا�سعاً.
وعليك دائماً �أن تلتم�س امل�شورة من وحدات �أو نقاط االت�صال (�إن ُوجدت).
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الطلبات العاجلة

�إن الطلبات العاجلة ال�شخ�ص��ية قد تع ِّر�ض �ض��حي ًة �أو قريباً لها �أو �شخ�صاً �آخر ملخاطر من خالل "ت�سريب معلومات" ،عن
عمد �أو غري ذلك ،من الوكالة املعنية .وقد يكون من ال�صعب جداً تقييم م�ستوى �أو ت�أثري تلك املخاطر عن بعد.
وعليك حيثما �أمكن �أن تتحدث مع �إدارات �أو نقاط االت�ص��ال من �أجل حتديد الأ�ش��خا�ص الذين ميكنك االت�ص��ال بهم
ب�أمان .وكثري من تلك الإدارات لديها نظام ات�صال على مدار �ساعات اليوم الأربع والع�شرين .وعليك �أن ت�ستعلم عما �إذا
كانت هناك �إدارة من هذا القبيل يف واليتك الق�ضائية.
و�إذا كان �أمان �ش��خ�ص ما معر�ض��اً للخطر كان من غري املرجح �أن تكون "ر�سالة الطلب" الر�سمية هي ال�سبيل املنا�سب.
فمن املرجح �أن �إحالة الأمر �إىل �س��لطتك املركزية� ،أو �إىل ال�س��لطة املركزية لبلد ثان ،و�أخرياً �إىل وحدة ميدانية� ،ست�ستغرق
وقتاً طويالً.

االت�صاالت ال�شخ�صية املبا�شرة

�إن لالت�صاالت املبا�شرة التي تتم بني �ضابط و�ضابط �أو بني حمقق وحمقق مزاياها وعيوبها.
حتدث العديد من ممار�سي �إنفاذ القوانني والعدالة اجلنائية يف �شتى �أرجاء العامل عن الفوائد الكبرية التي تعود على التعاون
فقد ّ
الدويل من وراء العالقات ال�شخ�صية اجليدة .وهذا القول ين�سحب بوجه خا�ص جداً على حاالت االجتار بالأ�شخا�ص� ،إذ �أن
أنا�س يف عدة بلدان.
بو�سعها �أن تنتقل ب�سرعة كبرية جداً و�أن حتمل �أحياناً يف طياتها خماطر �آنية يتعر�ض لها � ٌ
�أما عيوب تلك االت�صاالت فت�شمل ما يلي:
• تعري�ض زمالء يف بلدان �أخرى ملخاطر متزايدة �إن هم �ساعدوك؛
• الت�سبب يف وقوع �إ�شكاالت دبلوما�سية تعزى �إىل عدم درا�سة الإجراءات على النحو الواجب؛
• تعري�ض ال�ضحايا �أو غريهم ملخاطر متزايدة من خالل ت�سريب املعلومات وغريها عن غري علم �أو عن عمد؛
• تزايد احتماالت الإ�ضرار بعمليات �أخرى �أو مبوظفي �إنفاذ القوانني.
وعليك �أن تنظر يف اتخاذ اخلطوات التالية من �أجل تقليل املخاطر قدر الإمكان
• امتنع عن �إجراء ات�صاالت فردية بني م�س�ؤول وم�س�ؤول �إذا كانت �إحدى الواليات الق�ضائية حتظر ذلك حتديداً؛
• عليك �أن ت�ستعلم عن ترتيبات التعاون القائمة بني بلديكما .ف�إذا كانت تلك الرتتيبات ت�شتمل على نقاط �أو وحدات
ات�صال وجب عليك �أن تلتم�س م�شورتها ب�ش�أن االت�صاالت و�أن متتثل للإجراءات املحلية املتبعة لديك؛
تعر�ض �أ�شخا�ص��اً للخطر �إال بعدما حتدد املخاطر املرتتبة على االت�ص��ال بوحدة معينة �أو
• امتنع عن نقل معلومات قد ّ
بفرد معني؛
• عليك �أن تبقي وحدات االت�صال على علم مبا تفعله �أنت.

ات�صال ال�ضابط/املحقق باجلمهور
كقاعدة عامة ينبغي �أال يت�ص��ل �ض��باط ال�ش��رطة �أو املحققون التابعون لأحد البلدان ات�صا ًال مبا�شراً ب�أفراد اجلمهور يف بلد
�آخر .فمثل هذا االت�ص��ال ينبغي �أن يتم �إما من خالل نوع ما من �أنواع االت�ص��االت املعتمدة غري الر�س��مية بني وكاالت
العدالة اجلنائية و�إما من خالل ر�سالة طلب ر�سمية.
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فات�صال �ضباط ال�شرطة باجلمهور ميكن �أن يف�ضي �إىل �إ�شكاالت �سيا�سية بني الدول ،و�إىل تعري�ض ال�ضحايا وغريهم للخطر
لأن ه�ؤالء ال�ضباط ال يعرفون مع َمن يتعاملون ،و�إىل �إحلاق ال�ضرر عن غري علم بعمليات �إنفاذ القانون الأخرى.
لكن من امل�س�� ّلم به �أن االت�ص��ال املبا�ش��ر ب�أفراد اجلمهور يكون يف بع�ض الظروف �إما �أمراً ال مفر منه و�إما مفيداً للمعنيني
كافة .ومن �أمثلة تلك الظروف ما يلي:
• احلاالت التي ت�ستوجب �إجراء فورياً عندما يت�صل �ضحية يف �أحد البلدان ب�شخ�ص ي�سارع بدوره عندئذ باالت�صال
مبا�شر ًة بال�شرطة يف بلد �آخر؛
• احلاالت التي يعاد فيها �ضحايا �إىل �أوطانهم قبل بدء املحاكمة حيث يكون من ال�ضروري االت�صال به�ؤالء ال�ضحايا
يقدموا ما لديهم من �أدلة.
ودعمهم من �أجل �ضمان �أن ّ
علي��ك �أن تفك��ر يف االقــرتاح��ات التـالية الرامية �إىل التقليل قدر الإمكان من املخاطر التي تكتنف ات�ص��ال �ض��باط
ال�شرطة باجلمهور:
• �إذا كانت لديك ات�ص��االت مبا�ش��رة كان عليك �أن تتحدث �إىل نقطة/وحدة االت�صال ذات ال�صلة يف �أقرب وقت
ممكن .وعليك �أن تق�ص عليهم ما حدث و�أن تلتم�س م�شورتهم.
• عليك �أال تخطط لإجراء ات�صاالت مبا�شرة �أثناء التحقيق مع جماهري دول �أخرى .وعليك بوجه خا�ص �أن تتجنب
�أن�ش��طة معينة مثل زيارة بلدان �أخرى و�إجراء مقابالت �شخ�ص��ية مع �أنا�س هناك �أو �أخذ �أقوال منهم ما مل تكن تفعل
ذلك يف �إطار ترتيبات غري ر�سمية �أو ر�سمية ذات �صلة.
• �إذا �أعيدت �إحدى ال�ضحايا �إىل وطنها كان عليك �أن تفاحت ،على نحو �سليم وبطريقة ر�سمية �أو غري ر�سمية ،البلد املعني
من �أجـل احل�صول على �إذن منه مبوا�صلة ات�صاالتك .وعليك عند االقتــ�ضاء �أن توا�صل ات�صاالتك من خالل ال�سلطة
املركزي��ة و�/أو موظفي العدالة اجلـنــائية يف البلد� .أما البديل فهو �أن تفــكر يف احل�ص��ول على دعم من خالل منظمة
تقدم خدمـات لل�ض��حايا ،لكن عليك �أن حت�ص��ل على �إذن من خـالل قنوات التعاون
غري حكـومية �أو جهات �أخرى ّ
ذات ال�صلة.

الطلبات املتوازية

�صحيح �أنه ينبغي ا�ستخدام طلب ر�سمي من �أجل احل�صول على معلومات تقبلها املحكمة باعتبارها �أدلة �إال �أن بو�سعك �أن
تقدم ا�ستف�سارات غري ر�سمية موازية ملثل هذا الطلب .وامليزة التي يوفرها ذلك هي �أن ب�إمكانك �أن حت�صل على معلومات
ّ
تتي��ح لك تطوير حترياتك �أثناء انتظارك الر َّد الر�س��مي .وهذا النهج ميكن �أن ي�س��اعدك على زي��ادة فعالية حترياتك وجتنب
اخلو�ض يف م�سارات حتر ال طائل وراءها.

زيارة واليات ق�ضائية �أخرى
يف بع�ض الظروف قد يكون من املفيد �أن يزور املحققون املنتمون لوالية ق�ض��ائية معينة والية ق�ض��ائية �أخرى من �أجل دعم
حتقيقاتهم �أو من �أجل �إجرائها (يف بع�ض احلاالت) .وهنا ينبغي مراعاة النقاط التالية:
ينبغي �أن تتم �أي زيارة ب�إذن تام من كلتا الواليتني وبعلمها التام.
ميك��ن يف بع�ض احلاالت احل�ص��ول على هذا الإذن عرب نوع ما من �أن��واع االتفاقات الثنائية ،لكن ينبغي يف حاالت كثرية
اتباع م�سار الطلبات الر�سمية.
وينبغي �أن يبني الطلب بدقة ما هي التحريات املزمع �إجرا�ؤها وكيفية �إجرائها ،و�أن توافق على ذلك الدولة امل�س��تقبِلة قبل
بدء الزيارة.
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وقد تتفاوت الأن�ش��طة امل�س��موح اال�ض��طالع بها �أثناء تلك الزيارات .ونادراً ما ُي�سمح للمحققني الزائرين ب�إجراء حتقيقات
ي�ش��اركهم فيها موظفون حمليون .فقد ي�س��مح للمحققني ب�أن يكونوا حا�ضرين �أثناء املقابالت ال�شخ�صية وغريها لكن دون
�أن ي�ش��اركوا فيها ،وقد ي�س��مح لهم ب�أن يزوروا البلد لكن دون �أن يكونوا حا�ض��رين �أثناء املقابالت ال�شخ�صية وغريها .وقد
ُيرف�ض �إذن الزيارة ،ويتوىل املوظفون املحليون �إجراء التحريات.
وق��د تك��ون املوارد حم��دودة جداً يف بع�ض الأماك��ن .هنا عليك �أن تتحقق م��ن مدى توافر و�س��ائل النقل وغريها حتى
ت�ستخدمها وكاالت �إنفاذ القوانني .وعليك �أن تفكر يف �أن تعر�ض امل�ساهمة يف التكاليف عند االقت�ضاء.
كما ميكن التعامل بعدد من ال�س��بل مع املواد امل�س��تمدة من الزيارات .وقد ال ت�أذن بع�ض الواليات الق�ض��ائية للمحققني
وج َب على املحققني �أن ي�سهبوا قدر
الأجانب ب�أخذ مواد �أو ن�س��خ �أو �إر�س��الها عرب القنوات العادية .ف�إذا كان الأمر كذلك َ
الإمكان يف تدوين مالحظاتهم بالتف�صيل من �أجل امل�ساعدة على تقلي�ص فرتات الت�أخري يف التحقيقات.
ويف معظم احلاالت ي�سمح للمحققني ب�أخذ ن�سخ من املواد �شريطة �أن يوافقوا على ا�ستخدامها يف �أغرا�ض املعلومات ال يف
الدعاوى الق�ضائية .وبطبيعة احلال ميكن ا�ستخدام املواد يف الدعاوى الق�ضائية �إذا جاءت عرب القنوات الر�سمية.

مناق�شة
تلقى �ضابط �شرطة يعمل يف مكان م�صدري معلومات تفيد ب�أن امر�أتني تقيمان يف احلي قد اجتر بهما ف ُنقلتا �إىل بلد �أجنبـي
حيث يجري ا�س��تغاللهما جن�س��ياً .وقد ح�صل على ا�سميهما لكنه مل يح�ص��ل على �أي تفا�صيل ب�ش�أن ما تعمالنه على
وجه الدقة.
ت�أكد ال�ضابط من هوية املر�أتني ومن �أن �آخر مرة �شوهدتا فيها يف احلي كانت منذ �ستة �أ�شهر .وقال �أ�صدقا�ؤهما �إنهم يظنون
�أنهما موجودتان يف قرية تقع يف بلد �آخر .وذكروا ا�سم القرية والبلد اللذين يعتقدون �أن املر�أتني قد ذهبتا �إليهما ،كما �أبلغوا
عن رقمي هاتفيهما املحمولني .فقد ات�صلت املر�أتان م�ؤخراً ب�أ�صدقائهما م�ستخدمتني هاتفيهما املحمولني ،وقالتا �إنهما غري
�سعيدتني وتريدان العودة للوطن لكنهما رف�ضتا اخلو�ض يف تفا�صيل ما تعمالنه على وجه الدقة.
ُت َرى ما هو نوع التعاون الدويل املنا�سب يف هذا التحقيق؟

تقييم ذاتي
متى يكون من املنا�سب ومن غري املنا�سب ا�ستخدام طلبات تعاون دويل غري ر�سمية؟
ما هي الإجراءات الالزمة عند تقدمي طلبات عاجلة ومبا�شرة يوجهها �ضابط/حمقق �إىل �ضابط/حمقق؟
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ما هي النقاط التي ينبغي مراعاتها عند قيام �ضابط/حمقق باالت�صال ب�أفراد اجلمهور يف والية ق�ضائية �أخرى؟
م��ا ه��ي النقـاط التي ينبغــ��ي �أن يراعيها ال�ض��باط/املحققون عن��د زيارتهم واليات ق�ض��ائية �أخ��رى بغر�ض �إجراء
حتريات؟

تقا�سم املعلومات
مطلوب من الدول �أن تتقا�سم املعلومات �إما على �أ�سا�س طوعي و�إما وفقاً التفاقات �أو ترتيبات قائمة.
وي�ؤدي عدم وجود قنوات ات�ص��ال �إىل العجز عن احل�ص��ول على معلومات ت�شغيلية (�أي بيانات تفيد يف الت�صدي جلرائم
حم��ددة وجلناة بعينهم) وعلى معلومات عامة (�أي بيانات تتعلق مث ًال ب�أ�ش��كال اجلريـم��ة العـابرة للحدود ومبداها)� .إن
املـ��ادة  27م��ن اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ت�ش��جع الدول الأط��راف على �أن تتعاون تعاوناً
وثيقاً فيما بينها ،وذلك مث ًال عن طريق تعزيز قنوات االت�ص��ال بني �س��لطاتها و�أجهزتها ودوائرها املخت�ص��ة ،و�إن�شاء تلك
القنوات عند ال�ضرورة ،من �أجل تي�سري تبادل املعلومات على نحو م�أمون و�سريع عن كل جوانب اجلرائم امل�شمولة بتلك
االتفاقي��ة� ،أو توطي��د التعاون على �إجراء التحري��ات� ،أو تقدمي مفردات لأغرا�ض حتليلي��ة �أو حتقيقية� ،أو تبادل املعلومات
ب�ش�أن �أ�ساليب عمل اجلناة.
وعالوة على ذلك تطالب املادة  10من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص هيئات �إنفاذ القوانني والهجرة وغريها من ال�سلطات
ذات ال�ص��لة يف ال��دول الأطراف ب���أن تتعاون فيما بينها عن طريق تب��ادل املعلومات املتعلقة مبرتكبـي �أو �ض��حايا جرائم
االجتار بالأ�شخا�ص وب�أنواع وثائق ال�سفر امل�ستخدمة يف مثل هذا الن�شاط الإجرامي والو�سائل والأ�ساليب التي ت�ستخدمها
اجلماعات الإجرامية املنظمة بغر�ض االجتار بالأ�شخا�ص.
وبوجه عام ينبغي تعزيز التعاون الدويل من خالل و�ضع نظم �أكرث فعالية تكفل تقا�سم املعلومات على ال�صعيد الإقليمي
والدويل ب�ش���أن �أمناط واجتاهات ارتكاب جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص وب�ش���أن اجتاهات تط ُّور اجلماعات الإجرامية املنظمة.
وعلى �ضوء ما �سبق ينبغي �إر�ساء تعاون يندرج �ضمن هياكل دولية .ومن الأمثلة ذات ال�صلة يف هذا ال�صدد اجلهد الذي
يبذله الإنرتبول واليوروبول ودول اتفاق �شنغن ومنظمة التعاون الإقليمي لر�ؤ�ساء ال�شرطة يف اجلنوب الأفريقي.
ويت�ضمن نوع املعلومات املطلوب تقا�سمها ما يلي:
�شخ�ص م�ساف ٌر بدون وثائق �سفر �أو بوثائق تخ�ص �أنا�ساً �آخرين جانياً ارتكب
• معلومات تتيح للبلد �أن يحدد ما �إذا كان ٌ
جرمية اجتار ب�أ�شخا�ص �أو �ضحي ًة ملثل هذه اجلرمية؛
• �أنواع الوثائق التي ا�ستخدمها الأفراد عند عبورهم� ،أو حماولتهم عبور ،احلدود لأغرا�ض االجتار بالأ�شخا�ص؛
• الأ�ساليب التي ت�ستعملها اجلماعات الإجرامية املنظمة يف كل جوانب االجتار بالأ�شخا�ص.
�إن ال��دول الت��ي تتلقى معلومات ملزم ٌة ب�أن تتقيد ب�أي �ش��روط يفر�ض��ها البلد الذي �أر�س��ل تل��ك املعلومات على �أوجه
ا�ستخدامها.
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وال�شروط املعتادة تت�ضمن قيوداً على نوع الق�ضايا التي يجوز فيها ا�ستخدام املعلومات ك�أدلة وقيوداً على �إف�شاء املعلومات
لأفراد اجلمهور �أو ملن ي�شتبه يف احتمال �أن يكون له ن�شاط �إجرامي.
وميكن تقا�سم املعلومات تلقائياً �إذا كانت لدى الدولة معلومات �أو �أدلة تعتقد �أنها هامة يف منع وقوع جرمية ما.
وقبل تقا�سم املعلومات تلقائياً �أو فر�ض قيود على ا�ستخدامها ينبغي �أن تناق�ش الدولة املطال َبة بتقدميها �أي م�س�ألة مطروحة
مع الدولة املتلقية.
• ينبغي �أن تكون دولتك قد و�ضعت �إجراءات تكفل تقا�سم املعلومات مع البلدان الأخرى؛
• عليك �أن حتذر من تقا�سم املعلومات على نحو فيه انتهاك لت�شريعاتك الداخلية؛
• ال ت�س��تخدم املعلومات �إال على نحو ميتثل لرغبات الدولة املر�س��لة .وعليك بوجه خا�ص �أال ت�ستخدمها ك�أدلة �إذا مل
يوافق البلد املر�س��ل على ا�س��تخدامها بهذه ال�صفة .فهذا قد ي�سبب م�ش��اكل دبلوما�سية ويحد من حجم املعلومات
املتقا�سمة م�ستقب ًال؛
• عليك �أن تتحني فر�ص تقا�سم املعلومات التي قد ت�ساعد على منع �أو �إرباك حماوالت االجتار بالأ�شخا�ص يف واليات
ق�ض��ائية �أخرى .وعليك �أن ت�س��تخدم القنوات املن�ش���أة حملياً من �أجل مناق�شة �أي م�س��ائل مع البلد الذي تفكر يف
�إر�سال املعلومات �إليه قبل �أن تر�سلها فع ًال.
�إن ترويج التعاون بني هيئات �إنفاذ القوانني من �أجل مكافحة جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص هو �أمر حتث عليه �أي�ض��اً �أحكام
�أخرى يف بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص تنادي بتعزيز التعاون فيما بني وكاالت مراقبة احلدود ،وكذلك ب�إن�ش��اء و�ص��ون
قنوات ات�صال مبا�شر فيما بينها (الفقرة  6من املادة  ،)11وتعاون ال�سلطات املخت�صة بالتحقق من �شرعية و�صالحية وثائق
ال�سفر �أو الهوية (املادة .])13

تقييم ذاتي
ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عند تقا�سم املعلومات بني الواليات الق�ضائية؟

�إعادة ال�ضحايا �إىل �أوطانهم
ت�س��مح املادة  8من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص ب�إعادة �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم �إذا كانوا ،وقت دخولهم
الدولة امل�ستقبلة ،من رعايا دولة املن�ش�أ �أو ممن يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيها.
وهنـاك عـدة تدابــري ،من�ص��و�ص عليها يف تلك املادة ،ت�س��مح ب�إعادة ال�ض��حـايا �إىل بلـد من�ش��ئهم .وتت�ض��مــن تلك
التدابري ما يلي:
وتي�سر الدول ُة التي يكون ال�ضحايا من رعاياها �أو من املقيمني الدائمني فيها عود َتهم �إىل بلدهم يف ظل
• �أن تقبل ّ
املراعاة الواجبة لأمانهم؛

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
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املف�ضل �أن تكون عودة ال�ضحايا طوعية؛
• من ّ
• على الدولة التي تعيد ال�ضحايا �إىل �أوطانهم �أن تراعي �أمانهم حق املراعاة؛
• �إذا عرث على �ض��حية يف �أحد البلدان كان على البلدان الأخرى �أن تتحقق مما �إذا كانت ال�ض��حية من رعاياها �أو من
املقيمني فيها؛
• عند اعتزام �إعادة �ضحايا �إىل بلد هم من رعاياه �أو من املقيمني فيه يكون على هذا البلد �أن ي�صدر الوثائق �أو الأذون
التي تتيح لل�ضحايا �أن ي�سافروا ويدخلوا �إىل �إقليمه.
�إذا عر�ض �أحد البلدان على �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص حق البقاء فيه لفرتة من الوقت �أو �إذا �أعطاهم �أي حقوق �أخرى
مل يكن يف �أي من الأحكام ال�سابقة م�سا�س بتلك احلقوق.
ال مي�س � ٌّأي من الأحكام ال�سابقة � َّأي اتفاق ثنائي �أو متعدد الأطراف قائم بني البلدان.
• �إن الإعادة �إىل الوطن ميكن �أن تعود بفوائد كبرية على ال�ضحايا واملحققني لكنها ميكن �أي�ضاً �أن حتمل يف ثناياها عدداً
من املخاطر؛
• عليك دائماً �أن جتري تقييماً للمخاطر قبل �أن َتتخذ ترتيبات لإعادة �ضحية �إىل وطنها .وعليك �أن ت�ستخدم م�صادر
ا�س��تخبارية داخلي��ة ودولية .كما �إن عليك �أن تت�ص��ل مبنظمات دولية معرتف بها ،مثل املنظم��ة الدولية للهجرة،
التما�ساً مل�شورتها؛
• ال تت�ص��ل تلقائي��اً مبوظفي �إنفاذ القوان�ين املحليني �أو غريهم من امل�س���ؤولني املحليني يف البلد املزمع �إعادة ال�ض��حية
�إليه .فعليك �أن تتحقق دائماً من امل�ص��ادر املذكورة �آنفاً مما �إذا كانت هناك �أي م�س��ائل حمتملة تتعلق بف�س��اد ه�ؤالء
الأ�شخا�ص؛
• ال ُت ِعد �أبداً �أي �ضحية �إىل �أو�ضاع تكون فيها عر�ضة لإحلاق �ضرر بالغ بها �أو للموت؛
• عليك �أن ت�أخذ احتياجات التحقيق بعني االعتبار عندما ترتب لإعادة �ضحية �إىل الوطن .وعليك �أن تتخذ ترتيبات
تكفل عودة ال�ضحية (عند االقت�ضاء) لتقدمي ما لديها من �أدلة� ،أو عليك �أن تق ِّيم �إمكانية اللجوء �إىل خيارات بديلة،
مثل ا�ستخدام و�صالت الفيديو .وعليك �أن ت�ضع خططاً تكفل موا�صلة االت�صال بال�ضحية بعد �إعادتها �إىل الوطن.

تقييم ذاتي
ما هي الإجراءات الالزمة عند النظر يف �إعادة �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم؟

موجز
• هذه الإر�ش��ادات هي �إر�ش��ادات عامة .لذا من املهم �أن ت�س��تعلم ع��ن ترتيبات التعاون ال��دويل املعمول بها داخل
واليتك الق�ضائية.
• التعاون الدويل �شرط م�سبق �أ�سا�سي ملكافحة جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.
ف�س��ر تف�س�يراً
• اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية هي �ص��ك قانوين دويل متكيني .وينبغي �أن ُت َّ
وا�سعاً ،خا�صة عند النظر يف م�س�ألة التعاون الدويل.
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طلبات م�س��اعدة قانونيــة ر�س��ـمي ٌة عندما يلزم ا�ستخدام نتائج هذه الطلبات �أدل ًة يف ق�ضية تنظر
ينبــغي �أن ُت َّ
قــدم ُ
فيها املحكمة.
تقدم من خالل ال�سلطة املركزية يف واليتك الق�ضائية.
الطلبات الر�سمية ينبغي �أن ّ
على الرغم من �أنه ال يجوز ل�ضباط ال�شرطة واملحققني �صياغة طلبات ر�سمية ب�ش�أن تقدمي م�ساعدة قانونية متبادلة ف�إن
الزمن الالزم ل�صياغة تلك الطلبات �سيتقل�ص كثرياً �إذا �أُدرج يف تلك الطلبات �أك ُرب قدر ممكن من التفا�صيل املتعلقة
التحقيقات املطلوب �إجرا�ؤها.
بالأدلة و ُذكرت فيها بدقة
ُ
عليك �أن تف�س��ح قدراً كافياً من الوقت للرد على الطلبات الر�س��مية :فكثرياً ما حتتاج معاجلة تلك الطلبات �إىل فرتة
تقدم فيها الطلبات.
طويلة �سواء داخل الدولة الطالبة �أو داخل الدولة التي َّ
يف حاالت كثرية قد يكون من املنا�سب البدء بتقدمي طلبات غري ر�سمية و�أخرى ر�سمية موازية لها.
�إن لالت�ص��االت ال�شخ�صية املبا�شرة بني �ض��ابط و�ضابط �أو بني حمقق وحمقق مزايا وعيوباً .وينبغي عدم �إجراء تلك
االت�صاالت �إذا كانت �إحدى الواليات الق�ضائية حتظر �إجراءها ،وينبغي �إبالغ وحدات االت�صال ب�ش�أن ما يجرى من
ات�صاالت ،كما ينبغي �إيالء عناية �شديدة لأال ت�ؤدي تلك االت�صاالت �إىل تعري�ض �شخ�ص ما للخطر.
بوجه عام ينبغي �أال يجري �ض��باط من والية ق�ضائية ات�صاالت مبا�ش��رة ب�أفراد اجلمهور يف والية ق�ضائية �أخرى .ف�إذا
كان ال منا�ص من �إجراء مثل هذه االت�صاالت كان عليك �أن تب ّلغ بها وحدات االت�صال يف �أقرب وقت ممكن.
تقا�س��م املعلومات على ال�ص��عيد الدويل �أمر حيوي يف عديد من التحقيقات املتعلقة بجرائم االجتار بالأ�شخا�ص .لذا
يو�صى ب�إبرام مذكرات تفاهم ثنائية ومتعددة الأطراف حتدد املعلومات املراد تقا�سمها وا�ستخدامها.
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