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الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص

فيينا 29 ،و 30حزيران/يونيه 2022
َّ *
البند  3من جدول األعمال المؤقت

أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة

والمالحقات القضائية المتخصصة

أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية
المتخصصة
ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة

أوال -مقدمة
أعدت األمانة ورقة المعلومات األساسية هذه لتيسير المناقشات التي سيجريها الفريق العامل المعني
-1
باالتجار باألشخاص في اجتماعه الثاني عشر .وهي ِّ
تكمل ورقة المعلومات األساسية التي أ َّ
ُعدت لالجتماع

العاشر للفريق العامل ،المعقود يومي  10و 11أيلول/سبتمبر ،)CTOC/COP/WG.4/2020/3( 2020
وتتناول التطورات والتحديات وأفضل الممارسات التي ظهرت في العامين الماضيين في مجال التحقيقات المشتركة

والمالحقات القضائية المتخصصة ،بما في ذلك في ضوء جائحة مرض فيروس كورونا (جائحة كوفيد)19-

والقيود ذات الصلة .وتتضمن الورقة أيضا قائمة بالموارد الرئيسية التي ُنشرت منذ المناقشة السابقة بشأن هذا

الموضوع التي أجراها الفريق العامل في أيلول/سبتمبر .2020

ثانيا -مسائل للمناقشة
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استنادا إلى المناقشات السابقة بشأن موضوع التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة،

لعل الوفود تود أن تنظر في ردود دولها على األسئلة التالية لدى التحضير لمداوالت الفريق العامل:
(أ)

هل اعتمدت الدول األطراف تشـ ـريعات محددة تس ــما ب جراء التحقيقات المش ــتركة في قض ــايا

االتجار باألشخاص عبر الحدود؟

__________
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(ب)

كيف واجهت الدول األطراف التحديات التي فرضـ ــتها جائحة كوفيد 19-وما يتصـ ــل مها من قيود

على التعاون عبر الحدود ،مع التركيز موجه خاص على التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة؟
’‘1

هـل أ َّرت الجـائحـة في قـدرة الـدول األطراف على إجراء التحقيقـات المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة والمالحقـات

’‘2

هل عدَّلت الدول األطراف قوانينها المحلية أو اعتمدت تدامير إجرائية لتيس ـ ـ ـ ـ ـ ــير التعاون عبر

’‘3

هل وضعت الدول األطراف مبادئ توجيهية تشغيلية أو مروتوكوالت للممارسين لتيسير إجراء

’‘4

هل اعتمدت الدول األطراف تدامير لتيس ـ ــير رقمنة نظم العدالة؟ وهل ُخ ِّ
صـ ـ ـع تمويل لتعزيز

القضائية المتخصصة؟

الحدود استجابة لجائحة كوفيد19-؟

التحقيقات المشتركة أَّناء األزمة الصحية؟

آليات العدالة اإللكترونية؟
(ج)

هل أجرت الدول األطراف مؤخ ار أي تحقيقات مشـ ـ ـ ـ ـ ــتركة ناجحة موجه خاص أسـ ـ ـ ـ ـ ــفرت عن

تعطيل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــبقات اتجار و؟نقاذ الض ـ ـ ـ ـ ـ ــحايا؟ و؟ذا كانت اإلجابة نعم ،هل كانت هنا أي جوان

التحديات التي ُووجهت؟

مبتكرة؟ وما هي

(د)

هل تسـما الدول األطراف لففرقة المتعددة التخصـصـات بالمشـاركة في التحقيقات المشـتركة،

(هـ)

هل أنشـ ـ ـ ــأت الدول األطراف مؤخ ار وحدات ادعاء عا متخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة في االتجار باألشـ ـ ـ ــخاص؟

(و)

هـل تعـاونـت الـدول األطراف على إنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبقـات إقليميـة أو دوليـة جـديـدة من المحققين

(ز)

هل قدَّمت الدول األطراف تدريبا متخص ـ ـ ـصـ ـ ــا للمدعين العامين بشـ ـ ــأن المسـ ـ ــائل المسـ ـ ــتجدة

و؟ذا كانت اإلجابة نعم ،فما هي خلفيات أعضاء هذه األفرقة؟

وهل تتألف هذه الوحدات من أفرقة متعددة التخصصات؟ وهل هذه الوحدات مركزية أ َّ
موزعة على أراضي الدولة؟
والمدعين العامين؟ وكيف تكيَّفت أنشطة هذه الشبقات مع القيود المتصلة بجائحة كوفيد19-؟

المتعلقة باالتجار ،وكذلك بشـ ـ ـ ـ ـ ــأن النهى القائمة على حقو اإلنسـ ـ ـ ـ ـ ــان التي تركز على الضـ ـ ـ ـ ـ ــحايا وتراعي آَّار
الصدمات ،بما في ذلك مبدأ عد معاقبة ضحايا االتجار على األفعال التي تُرتك
(ح)

كنتيجة مباشرة لالتجار مهم؟

هــل يمقن للــدول األطراف أن تقــد أمثلــة على الحــاالت التي ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار فيهــا مــدعون عــامون

متخصصون منجاح في تحقيقات مشتركة؟
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ولدى مواصلة المناقشات بشأن أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية

المتخصصة ،لعل الفريق العامل يود أن ينظر في تشجيع الدول األطراف على اتخاذ جملة من اإلجراءات،

منها ما يلي:
(أ)

تعزيز تدامير العدالة الجنائية الوطنية والدولية المنس ـ ــقة للتحقيق في القض ـ ــايا المحلية والعامرة

للحدود ومالحقة الجناة فيها قضـ ـ ـ ــائيا ،بما في ذلك قضـ ـ ـ ــايا االتجار ،بسـ ـ ـ ــبل منها تشـ ـ ـ ــجيع اسـ ـ ـ ــتخدا التحقيقات

المشتركة وأسالي
(ب)

التحري الخاصة والمالحقات القضائية المتخصصة؛

النظر في وضـ ـ ــع أطر قانونية وطنية و/أو اعتماد اتفاقات َّنائية أو متعددة األطراف تسـ ـ ــما

ب جراء التحقيقات المشــتركة في القضــايا العامرة للحدود ،وال ســيما قضــايا االتجار باألشــخاص ،بما فيها القضــايا

التي تشمل أكثر من ملدين؛
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(ج)

النظر في وض ـ ــع مروتوكوالت ومبادئ توجيهية تش ـ ــغيلية من أجل دعم الممارس ـ ــين في إجراء

(د)

تعزيز آليات العدالة اإللكترونية ،بما في ذلك عن طريق تشجيع استخدا المنصات القضائية

التحقيقات المشتركة باالستناد إلى الدروس المستفادة خالل جائحة كوفيد 19-وفي سياقات الطوارئ األخرى؛

اإللكترونية ،ونظم تحديد الهوية والتوَّق منها لفطراف المعنية ،والملفات القض ـ ـ ـ ــائية اإللكترونية ،واإلدارة الرقمية

للقضـايا ،واالسـتعانة بأدوات التداول بالفيديو في جلسـات االسـتماع والمحاكمات ،مع مراعاة أهمية حصـول جميع
الجهات الفاعلة المشـاركة في عملية العدالة الجنائية على التكنولوجيا ،وكذلك األمان السـيبراني واألمن السـيبراني

واحت ار حقو اإلنسان والحريات األساسية؛
(هـ)

النظر في إنش ـ ــاء وحدات متخص ـ ـص ـ ــة متعددة التخص ـ ـص ـ ــات من المدعين العامين المعنيين

بقضـ ـ ـ ـ ــايا االتجار باألشـ ـ ـ ـ ــخاص ،تتألف من أفرقة ذات خلفيات وخبرات مختلفة في مجاالت منها ،على سـ ـ ـ ـ ــبيل

المثال ،الجرائم المالية ذات الصلة (مثل غسل األموال)؛
(و)

ض ــمان وض ــع مناهى تدريبية للمدعين العامين والمحققين والقض ــاة وتحديثها بانتظا  ،بما في

ذلك بش ـ ــأن اس ـ ــتخدا آليات العدالة اإللكترونية في قض ـ ــايا االتجار باألش ـ ــخاص ،باالس ـ ــتناد إلى نهى في معاملة

الضحايا تراعي السن ونوع الجنس وآَّار الصدمات ،وكذلك بشأن األشقال المستجدة من االتجار باألشخاص؛
(ز)

التماس الدعم التقني والتشـ ـ ـ ــغيلي من المنظمات الدولية واإلقليمية القائمة المتخصـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة في

التعاون القضـ ـ ــائي عبر الحدود بسية تيسـ ـ ــير إجراء التحقيقات المشـ ـ ــتركة ،بما في ذلك عن طريق االسـ ـ ــتفادة من
األدوات التقنية والمواد اإلرشادية المتاحة؛
(ح)

تعزيز تبــادل المعلومــات مين الجهــات الفــاعلــة في مجــال العــدالــة الجنــائيــة ،بمــا في ذلــك عن

طريق االستفادة على نطا واسع من شبقات التنسيق والتعاون القائمة ،الرسمية منها وغير الرسمية.

ثالثا -معلومات أساسية
-4

إن االتجار باألشخاص جريمة معقدة من حيث التحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها .ويعمل المتجرون

باألشخاص باستمرار على تكييف نماذجهم التشغيلية مع الظروف المتغيرة بسية زيادة أرباحهم ،مع الحد في

الوقت نفسه من خطر اكتشاف جرائمهم ومساءلتهم عنها .ويشير التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص

لعا  2020الصادر عن مقت األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المقت المعني بالمخدرات والجريمة

أو المقت ) إلى أن أكثر من نصف ضحايا االتجار قد اكتُشفوا داخل الحدود الوطنية .ميد أن تدفقات االتجار

عبر الحدود ال تزال ظاهرة هامة ،حيث تحدث معظم التدفقات في جميع أنحاء العالم داخل نفس المنطقة دون
اإلقليمية أو المنطقة(.)1

وحسن التوقيت ضروري لتفكيك شبقات االتجار التي تعمل في
-5
ومن َّ
َّم ،ف ن التعاون الدولي الفعال َ
َّ
ملدان مختلفة .وهو ضروري أيضا في إنقاذ الضحايا (الناجين) ونقلهم إلى أماكن آمنة .ومن المسلم به على نطا

واسع اليو أن التحقيقات المشتركة مين البلدان التي تعمل فيها الشبقات اإلجرامية الدولية الضالعة في االتجار
باألشخاص هي وسيلة ناجحة للتعاون ساعدت في تحقيق نتائى هامة في مقافحة هذه الجريمة في العقود الماضية.
وقد انبثقت عن ممارسات الدول عدة نماذج ونهى للتحقيقات المشتركة .ويشمل أكثرها شيوعا إجراء تحقيقات

__________
( )1منشـورات األمـم المتحـدة ،2020 ،الصفحتان  58و.59
V.22-01851
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مخصصة
متوازية في وقت واحد في البلدان المعنية ،و؟نشاء هيئات تحقيق مشتركة أو أفرقة تحقيق مشتركة
َّ
فيما مين سائر البلدان المعنية(.)2

ونظ ار للتعقيدات المرتبطة بالمالحقة القضائية في قضايا االتجار باألشخاص ،بما في ذلك في ضوء
-6
تزايد استخدا المتجرين للتكنولوجيات الحديثة ،دون الكشف عن هويتهم ،في تجنيد الضحايا واستغاللهم ،ظهرت
في السنوات الماضية ممارسة فعالة أخرى تهدف إلى تيسير المالحقات القضائية وضمان صدور أحقا باإلدانة

في قضايا االتجار ،وتتمثل في نشر مدعين عامين متخصصين داخل هياكل العدالة الجنائية القائمة و/أو إنشاء
وحدات ادعاء عا وطنية متخصصة في هذا الموضوع .ويملك المدعون العامون المتخصصون معرفة فنية
بالعناصر والمؤشرات واألنماط الرئيسية لجرائم االتجار باألشخاص ،وهو ما ِّ
يمقنهم من التغل على التعقيدات
الناشئة طوال العملية و؟قامة قضايا أقوى أما المحاكم وتجن

-7

معاودة إيذاء الضحايا و؟صامتهم بالصدمة مجددا.

وناقش الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص ،في اجتماعه العاشر المعقود في عا  ،2020مسألة

التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة ،وتبادل ممارسات وطنية .ومنذ ذلك االجتماع ،استمرت حالة

الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة كوفيد 19-في التأَّير على التحقيقات في قضايا االتجار ومالحقة الجناة فيها قضائيا
في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك التحقيقات المشتركة عبر الحدود وعمل المدعين العامين المتخصصين.

-8

وعلى الرغم من القيود العديدة المفروضة للحد من انتشار ذلك المرض ،واصلت الدول األعضاء إجراء

َّم ،اكتسبت هذه الممارسة مزيدا من الزخم موصفها أداة
التحقيقات المشتركة في أنحاء عديدة من العالم؛ ومن َّ
تنفيذية فعالة لتفكيك عصابات االتجار اإلجرامية ،و؟نقاذ الضحايا بفضلها .وبالمثل ،واصل المدعون العامون

المتخصصون في ملدان مختلفة اإلسها في مساءلة الجناة عن طريق تحقيق العدالة للضحايا بسبل جديدة ومبتكرة.
ميد أن إجراء تلك التحقيقات والمالحقات القضائية المشتركة واجه عدة عقبات.

-9

َّم ،سوف تستكشف األقسا التالية تحديات محددة أعاقت إجراء التحقيقات المشتركة والمالحقات
ومن َّ

القضائية المتخصصة في قضايا االتجار خالل جائحة كوفيد ،19-مع تقديم أمثلة على الممارسات الواعدة التي
استجدت منذ عا  ،2020بما في ذلك في إطار التعامل مع األزمة الصحية والقيود ذات الصلة.

التحديات المتعلقة بجائحة كوفيد 19-التي واجهتها التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة
كما ُذكر أعاله ،كان لجائحة كوفيد 19-المستمرة أَّر كبير على التحقيق في قضايا االتجار باألشخاص
-10
ومالحقة الجناة فيها قضائيا على الصعيد العالمي .وفي عا  ،2021نشر المقت دراسة عن آَّار األزمة الصحية على
مجاالت منها تدامير العدالة الجنائية إزاء االتجار باألشخاص .ومن المرجا أن تلك اآلَّار كان لها أيضا تأَّير على
قدرة الدول على إجراء التحقيقات المشتركة ،وكذلك على عمل المدعين العامين المتخصصين(.)3

وكشفت الدراسة ،من مين نتائى أخرى ،أن قدرات إنفاذ القانون في العديد من البلدان قد ُح ِّولت لدعم
-11
تدامير التصدي الوطنية لجائحة كوفيد .19-فقد أُبعدت وحدات الشرطة والتحقيق المتخصصة في تدامير التصدي
وكلِّفت مدعم إنفاذ سائر التدامير المفروضة للحد من انتشار الفيروس(.)4
لالتجار عن واجباتها العادية ُ
-12

وبوجه عا  ،تشير األدلة إلى أن نظم العدالة الجنائية قد شهدت ،وال سيما في المرحلة المبقرة من

الجائحة ،حاالت تأخير للعمل أو حتى تعليقه ،وهو ما أَّر على قدرة العديد من الدول على إجراء التحقيقات في

__________
( )2لالطالع على وصف ألنواع التحقيقات المشتركة واألطر القانونية والمزايا والتحديات ،انظر .CTOC/COP/WG.4/2020/3
وانظر أيضا .CTOC/COP/WG.3/2020/2

(United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The Effects of the COVID-19 Pandemic on )3

).Trafficking in Persons and Responses to the Challenges: A Global Study of Emerging Evidence (2021

( )4المرجع نفسه ،الصفحة .10
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قضايا االتجار وضمان صدور أحقا باإلدانة فيها .وفي بعض المناطق ،انخفضت قدرات أجهزة إنفاذ القانون

واالدعاء العا بسب

إصابة موظفيها بفيروس كوفيد 19-أو خضوعهم للعزل(.)5

وفي بعض البلدانُ ،حِّول التمويل المخصع لنظا العدالة الجنائية لسد النفقات المتصلة بالصحة.
-13
وأدى انخفاض التمويل ،في جملة أمور ،إلى عد القدرة على شراء المعدات التقنية الالزمة لتمقين موظفي العدالة
الجنائية من العمل عن بعد ،بما في ذلك الحواسي المحمولة وكاميرات الفيديو ،أو االستعانة بخبراء في مجال تكنولوجيا

المعلومات لتركي تلك المعدات وتدري موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والجهاز القضائي على استخدامها(.)6
-14

وانطوت القيود المتصلة بالجائحة على تحديات تشغيلية أخرى أعاقت طريقة عمل أفرقة التحقيق

المشتركة خالل فترة الجائحة ،بما في ذلك تأجيل األنشطة المشتركة ،وعد قدرة أعضاء أفرقة التحقيق المشتركة

على السفر وعقد اجتماعات شخصية ،وتأخير المفاوضات بشأن إنشاء أفرقة التحقيق المشتركة الجديدة ،والتحديات

المتعلقة بالصحة القانونية للنسخ اإللكترونية من الوَّائق ،مثل اتفاقات تشقيل أفرقة التحقيق المشتركة ،عوضا
َّ
الموقعة(.)7
عن النسخ الورقية األصلية
-15

وباإلضافة إلى ذلك ،واجه المدعون العامون في المراحل األولى من الجائحة قيودا على الوصول إلى

النسخ الورقية من ملفات القضايا وغيرها من وَّائق المحقمة بسب

القيود الصارمة المفروضة على التنقل .
()8

وعالوة على ذلك ،أُفيد بأن تأخر اإلجراءات القضائية في بعض البلدان قد أدى إلى مقاضاة مرتكبي االتجار في

إطار جرائم أقل خطورة(.)9

وباإلضافة إلى ذلكُ ،علِّقت أنشطة التدري
-16
القانون أو الموظفين القضائيين في بعض البلدان نتيجة لما يتصل بالجائحة من قيود على التجمعات(.)10

المتخصع في مجال مقافحة االتجار لموظفي إنفاذ

-17

وفي عا  ،2021أعدت األمانة ورقة معلومات أساسية بسية إَّراء مناقشات الفريق العامل المعني

بالتعاون الدولي بشأن أَّر جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-على التعاون الدولي في المسائل الجنائية

( .)CTOC/COP/WG.3/2021/2وعلى الرغم من أن تلك الورقة ال تركز تحديدا على قضايا االتجار

باألشخاص ،ف نها توفر سردا مفيدا للصعوبات الرئيسية التي سببتها الجائحة في التعاون عبر الحدود ،بما في
ذلك التحقيقات المشتركة ،وكذلك الممارسات واالتجاهات المستجدة فيما يتعلق بالتصدي لتلك التحديات.

__________
( )5المرجع نفسه.
( )6المرجع نفسه ،الصفحة .46
( )7انظر European Judicial Network, “COVID-19 and judicial cooperation in criminal matters”, 21 January 2022
(التحديث األخير) .وانظر أيضا European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust), The Impact

).of COVID-19 on Judicial Cooperation in Criminal Matters: Analysis of Eurojust Casework (May 2021
( ،United States, Department of State, Trafficking in Persons Report (June 2021) )8الصفحة .451
( )9المرجع نفسه ،الصفحة .237
( )10المرجع نفسه ،الصفحة .407
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رابعا -الممارسات الواعدة الحديثة فيما يتعلق بالتحقيقات المشتركة والمالحقات
القضائية المتخصصة في قضايا االتجار باألشخاص
ألف -التطورات والممارسات التي استجدت منذ عام  2020في مجال التحقيقات المشتركة،
بما في ذلك أثناء فترة جائحة كوفيد19-

-18

منذ عا  ،2020عاد التش ـ ـ ـ ـ ــديد في األطر االس ـ ـ ـ ـ ــتراتيجية وخطل العمل اإلقليمية والوطنية الرامية إلى

مقافحة الج ريمة على اس ـ ـ ـ ــتخدا التحقيقات المش ـ ـ ـ ــتركة لتفكيك ش ـ ـ ـ ــبقات االتجار بالبش ـ ـ ـ ــر  .ففي عا ،2021
على سبيل المثال ،اعتمد االتحاد األوروبي استراتيجيته لمقافحة االتجار بالبشر للفترة  ،2025-2021التي ُش ِّدد
() 11

فيها على أهمية التحقيقات المشـ ـ ـ ـ ــتركة كأداة للتعاون الفعال عبر الحدود .وفي هذه االسـ ـ ـ ـ ــتراتيجيةُ ،دعيت الدول
األعضـ ـ ـ ــاء في االتحاد األوروبي إلى االسـ ـ ـ ــتفادة الكاملة من األدوات القائمة للتعاون التنفيذي مثل أفرقة التحقيق
المش ــتركة ،مدعم من وكالة االتحاد األوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول) ،و؟لى مواص ــلة التعاون

التنفيذي في إطار المنبر األوروبي المتعدد التخصصات لمقافحة التهديدات اإلجرامية.
-19

وظل دعم المنظمات اإلقليمية والدولية المتخصصة في إنفاذ القانون والتعاون القضائي عبر الحدود،

بما في ذلك التحقيقات المشتركة ،أم ار أساسيا خالل جائحة كوفيد .19-وقد المقت

ويوروجست واليوروبول

ومركز إنفاذ القانون لجنوب شر أوروبا والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (اإلنتربول) ،من مين جهات معنية

أخرى ،الدعم التقني والتنفيذي للدول من أجل مدء التحقيقات المشتركة أو مواصلة ما هو قائم منها بالفعل.
-20

وفي عا  ،2020أملغت يوروجست عن تقديم الدعم إلى  11فريق تحقيق مشتر جديد بشأن قضايا

اتجار باألشخاص في القارة األوروبية( .)12وفي اآلونة األخيرة ،في أيلول/سبتمبر  ،2021أدى تحقيق مشتر مين
ملدين أوروبيين مدعم من يوروجست إلى تفكيك شبقة لالتجار كانت ِّ
تجند النساء الضعيفات عبر اإلنترنت
وتجبرهن على العبودية المنزلية .وأدت هذه العملية إلى إنقاذ  90ضحية(.)13

-21

ودعم اإلنتربول أيضا في العامين الماضيين عدة عمليات مشتركة واسعة النطا  ،بالتعاون مع المقت

وسائر المنظمات الدولية واإلقليمية .ومن األمثلة الحديثة على ذلك عملية "ليبرتيرا" (،)Operation Liberterra
التي ُنِّفذت في تموز/يوليه  ،2021والتي شار فيها  47ملدا وأدت إلى اعتقال  286مشتبها فيهم في جميع أنحاء
العالم ،فضال عن إنقاذ  430ضحية من ضحايا االتجارُ .ووفرت الحماية للعديد من الضحايا ،وأحيلوا إلى مراكز

الخدمات الطبية والنفسية وخدمات اإلسقان(.)14
-22

وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر  ،2020جمعت عملية "توركيسا ،)Turquesa II( "2

التي قادتها اإلنتربول مدعم من المقت من خالل مبادرته لتحويل اإلنذارات إلى تدامير في مجال العدالة الجنائية من

أجل مقافحة االتجار باألشخاص في إطار تدفقات الهجرة ( 32 ،)TRACK4TIPملدا عبر أربع قارات وأدت إلى

__________
( )11انظر مثال United States, The National Action Plan to Combat Human Trafficking (Washington, D.C., White

) ،House, 2021الصفحة .55

( ،Eurojust, Annual Report 2020 (The Hague, 2021) )12الصفحة .10
(.Eurojust, “Nearly 90 victims saved from severe labour exploitation in Italy”, 4 September 2021 )13
(.INTERPOL, “286 arrested in global human trafficking and migrant smuggling operation”, 26 July 2021 )14
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نتائى منها إنقاذ نحو  100ضحية محتملة من ضحايا لالتجار باألشخاص في إطار تدفقات الهجرة( .)15وكان التعاون
الفعال المتعدد الوكاالت مين جميع السلطات المعنية عامال محوريا في نجاح تلك العملية المشتركة(.)16

-23

وفي تشرين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر  ،2021أدت عملية "توركيسا ،)Turquesa III( "3

التي قادتها اإلنتربول مدعم من المقت

والمنظمة الدولية للهجرة واليوروبول وشار فيها  34ملدا ،إلى إنقاذ

 127ضحية من ضحايا االتجار باألشخاص ألغراض العمل القسري واالستغالل الجنسي .ومن مين هؤالء الضحايا،
أُنقذ عدد كبير من األطفال المتَّجر مهم أساسا ألغراض االستغالل الجنسي وُقِّدمت لهم المساعدة الالزمة(.)17
-24

ومنذ عا  ،2020يركز الدعم المقد من المنظمات الدولية واإلقليمية على التخفيف من حدة بعض

الصعوبات التي تواجهها الدول في إجراء التحقيقات المشتركة خالل فترة الجائحة .فعلى سبيل المثال ،عدلت
يوروجست مرنامجها لتمويل أفرقة التحقيق المشتركة وزودت أعضاء هذه األفرقة بمنصات اتصال آمنة لعقد

االجتماعات عبر اإلنترنت( .)18وباإلضافة إلى ذلك ،واصلت يوروجست تقديم الدعم المالي والتشغيلي الذي يغطي
كامل دورة حياة التحقيقات المشتركة خالل جائحة كوفيد.)19(19-

ونظ ار ألن قضايا االتجار بالبشر العامرة للحدود الوطنية تنطوي على واليات قضائية متعددةَّ ،مة
-25
ممارسة أخرى ُسلِّل الضوء عليها مؤخ ار موصفها من الممارسات الواعدة ،وهي إش ار أكثر من ملدين في التحقيقات
المشتركة في قضايا االتجار .فعلى سبيل المثال ،أملغت يوروجست عن تزايد عدد أفرقة التحقيق المشتركة التي
تضم ملدانا َّالثة في السنوات األخيرة ،وهو ما أدى إلى تحقيق نتائى مرضية( .)20وفي هذا السيا  ،أُشير إلى أن
استخدا الشبقات الموجودة إلقامة اتصاالت تهدف إلى إنشاء أفرقة التحقيق المشتركة في مرحلة مبقرة ،وكذلك

الحفاظ على قنوات اتصال منتظمة وفعالة مع جميع األطراف المعنية ،تُعد من الممارسات الجيدة(.)21

و ُسلِّل الضوء أيضا بصورة متزايدة على تعيين قضاة االتصال في عدة ملدان موصفه أداة فعالة لتيسير
-26
التحقيقات والمالحقات القضائية الدولية المشتركة ،بما في ذلك في القضايا عبر اإلقليمية .وقضاة االتصال هم

مدربون من ملد ما ُيوَفدون إلى ملد آخر للعمل كحلقة وصل مين السلطات المركزية الوطنية في
مدعون عامون َّ
ِّ
الموفد والبلد المضيف .ويؤدي قضاة االتصال دو ار رئيسيا في تحديد ما إذا كان ينبغي مدء التعاون القضائي
البلد

__________
( )15مبادرة تحويل اإلنذارات إلى تدامير في مجال العدالة الجنائية من أجل مقافحة االتجار باألشخاص في إطار تدفقات الهجرة
( )TRACK4TIPهي مبادرة من المقت

المعني بالمخدرات والجريمة ،مدتها َّالث سنوات ( .)2022–2019ويهدف هذا المشروع إلى

تعزيز تدامير العدالة الجنائية المتخذة على الصعيد اإلقليمي للتصدي لالتجار بالبشر في إطار تدفقات الهجرة داخل البلدان المستفيدة

باتباع نهى متعدد التخ صصات يركز على الضحايا ،والعمل على الصعيدين اإلقليمي والمحلي لتحديد الحاالت ومنعها ومالحقة مرتكبيها
قضائيا .وهو يغطي َّمانية ملدان في أمريقا الجنوبية والكاريبي ،وتصحبه إجراءات متخذة على الصعيدين الوطني واإلقليمي في أروبا،

و؟كوادور ،والب ارزيل ،وبيرو ،وترينيداد وتوباغو ،والجمهورية الدومينيقية ،وكوراساو ،وكولومبيا .ولالطالع على مزيد من المعلومات،

انظر UNODC, Liaison and Partnership Office in Brazil, “TRACK4TIP programme: an anti-trafficking

 ،”initiativeمتاح على الرابل .www.unodc.org/

(.INTERPOL, “INTERPOL operation targets migrant smuggling and human trafficking”, 11 December 2020 )16
(INTERPOL, “Americas: 216 arrests in INTERPOL-led operation against migrant smuggling and human )17

.trafficking”, 10 December 2021

( ،Eurojust, Annual Report 2020 )18الصفحة .10
( )19المرجع نفسه ،الصفحة .9
( )20المرجع نفسه ،الصفحة .10
( )21انظر Eurojust, Third JIT Evaluation Report: Evaluations Received between November 2017 and November

) ،2019 (March 2020الصفحة .4
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الدولي ،بما في ذلك التحقيقات المشتركة .ويمقنهم تيسير إقامة هذا التعاون بسهولة عن طريق تقديم المشورة

ِّ
الموفد(.)22
القانونية وخدمات التنسيق ،والمتابعة مع السلطات ذات الصلة في البلد
-27

ومن خالل المشروع المشتر المعنون "حماية المهاجرين :العدالة وحقو اإلنسان وتهري

( ،)23(")PROMISقد المقت

المهاجرين

ومفوضية األمم المتحدة لحقو اإلنسان مؤخ ار الدعم من أجل انتداب مدعين

عامين من ملدان أفريقية للعمل في أوروبا من خالل إنشاء وظائف لقضاة اتصال ،بسية تعزيز التعاون القضائي
في قضايا منها القضايا المتصلة باالتجار باألشخاص(.)24

و؟ضافة إلى ذلك ،ال يزال ُينظر إلى استخدا األفرقة المتعددة الوكاالت في التحقيقات والعمليات
-28
المشتركة ،بما ال يقتصر على قوات الشرطة فحس  ،مل يشمل أيضا المدعين العامين أو القضاة (حيثما ينطبق
ذلك) ومنظمات إنفاذ القانون الدولية أو اإلقليمية والمنظمات غير الحقومية ،موصفه من الممارسات الفضلى.
وفي اجتماع لفريق خبراء إقليمي بقيادة المقت بشأن جنوب شر أوروبا عقد في حزيران/يونيه َّ ،2021
سلم
ُ
الخبراء بأن العمليات المشتركة التي َّبت أنها األنجا في تعطيل شبقات االتجار كانت هي تلك التي عملت فيها
منظمات ومؤسسات مختلفة معا ،وقدمت كل منها خبراتها وتدخالتها الخاصة.

-29

وخالل العامين الماضيين ،ظهرت مسألة رقمنة التعاون الدولي ،بما في ذلك التحقيقات المشتركة،

طلع بعدة مبادرات ترمي
وهي مسألة أمرزتها جائحة كوفيد ،19-موصفها حاجة ملحة .وتحقيقا لهذه الغاية ،اض ُ

إلى تحسين تبادل المعلومات وتقاسم األدلة فيما مين المحققين باستخدا الوسائل اإللكترونية .ومن األمثلة اإليجامية

قريبة العهد اقتراح المفوضية األوروبية في عا  2020ب نشاء منصة للتعاون مين أفرقة التحقيق المشتركة كجزء
من مبادرتها الجديدة للعدالة الجنائية الرقمية(.)25

-30

وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد ،19-وضعت عدة ملدان ومنظمات للتعاون القضائي

أيضا مبادئ توجيهية وبروتوكوالت خاصة

() 26

تهدف إلى تيسير عمل الممارسين في مجال العدالة الجنائية أَّناء

عمليات اإلغال  ،بما في ذلك عن طريق استخدا التكنولوجيات الجديدة ،مثل النظم اآلمنة للتداول بالفيديو

.

() 27

باء -التطورات والممارسات التي استجدت منذ عام  2020في المالحقات القضائية المتخصصة
في قضايا االتجار باألشخاص

-31

كما ُذكر أعالهَّ ،
حتمت جائحة كوفيد 19-والقيود ذات الصلة وضع حلول مبتكرة للمالحقات القضائية في

قضايا االتجار باألشخاص ،بما في ذلك تلك التي يجريها المدعون العامون المتخصصون ،في العامين الماضيين.

__________
( )22انظر مثال UNODC, “Deploying African liaison magistrates to fight transnational organized crime: building on

.the Nigerian experience”, 27 October 2020

( )23لمعرفة المزيد حول مشروع "حماية المهاجرين :العدالة وحقو اإلنسان وتهري

المهاجرين ( ،")PROMISانظر UNODC, West

and Central Africa, “Discover the PROMIS* champions working to protect and promote the human rights of

.migrants during COVID-19”, 2 November 2020
( )24لمزيد من المعلومات ،انظر UNODC, West and Central Africa, “UNODC deploys a liaison Magistrate from Niger
to Italy to strengthen judicial cooperation on cases related to trafficking in persons and smuggling of

.migrants”, 1 November 2021
( )25يوروجست ،التقرير السنوي لعا  ،2020الصفحتان  10و.11
( )26انظر مثال يوروجست.)2020( ”Eurojust, “Guidelines on operational support during the COVID-19 pandemic ،
( )27لمزيد من المعلومات ،انظر Council of the European Union, “EJN videoconference on COVID-19 measures”,

.document No. 7923/20
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-32

وقد َّ
علقت وحدات االدعاء العا في العديد من البلدان التحقيقات واإلجراءات الجنائية المتعلقة بقضايا

االتجار في البداية ،ولكنها كيَّفت جهودها فيما بعد من أجل مواصلة عملها

 .وعلى وجه الخصوص ،مذلت

() 28

ملدان كثيرة جهودا لرقمنة آليات العدالة ،بما في ذلك إجراءات المحاكم ،وأفادت عدة واليات قضائية بأنها زودت

المدعين العامين بأدوات تقنية وبرامجيات لمواصلة إجراء المقامالت مع الشهود وعقد جلسات االستماع عن

بعد( .)29وكما أفاد المقت  ،استخدمت الجهات الفاعلة القضائية في عدة ملدان منصات العدالة اإللكترونية لتقديم

الوَّائق وااللتماسات وغيرها من الطلبات عبر اإلنترنت(.)30

و؟ضافة إلى ذلكُ ،نِّفذت أنشطة لتبادل المعلومات والتنسيق غير الرسمي أو الرسمي مين المدعين
-33
العامين المتخصصين باستخدا تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت .ففي أمريقا الجنوبية مثال ،استخدمت الشبقة
اإليبيرية-األمريقية للمدعين العامين المتخصصين في مقافحة االتجار باألشخاص وتهري

المهاجرين ،التي

أنشأها المقت  ،التكنولوجيات المتاحة على نطا واسع للتنسيق مع أفرقة التحقيق خالل الجائحة .وعلى وجه

الخصوص ،عقد المدعون العامون المتخصصون في الشبقة جميع اجتماعاتهم عبر اإلنترنت ،وهو ما أتاح ميزة
االتصال األسرع وتبادل المعلومات بسرعة أكبر بشأن قضايا االتجار باألشخاص(.)31
-34

وَّمة ممارسة جيدة أخرى أُملغ عنها خالل عمليات اإلغال

وهي إنشاء دردشات على منصات

المراسلة الفورية بسية تيسير االتصال مين أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين بشأن قض ايا االتجار
باألشخاص .وفي حالة َّ
محد دة ،استخد المدعي العا المعني باالتجار باألشخاص في إحدى البلدان ،جنبا

إلى جن مع خبير قانوني ،إحدى تلك المنصات لتقديم اإلرشاد والمساعدة التقنية في قضايا اتجار للمشاركين

في المنصة في جميع أنحاء البلد(.)32

المتخصع للمدعين العامين أم ار ضروريا لنجاح تدامير

-35

و؟ضافة إلى ذلك ،ال يزال توفير التدري

المناس

على النهى القائمة على حقو اإلنسان التي تركز على الضحايا وتراعي االعتبارات الجنسانية والسن

العدالة الجنائية الرامية إلى التصدي لالتجار باألشخاص .والمدعون العامون المتخصصون ،عندما يتلقون التدري

وآَّار الصدمات ،مجهزون بشقل أفضل للتعامل مع ضحايا االتجار باألشخاص .وخالل جائحة كوفيد 19-على

وجه الخصوص ،ربما يقون ضحايا االتجار بالبشر قد تعرضوا ألنواع مختلفة من االستغالل ،بما في ذلك

االستغالل الجنسي عبر اإلنترنت ،األمر الذي ربما يقون قد أدى ،باالقتران بفترات العزلة الطويلة ،إلى تعرُّضهم

ألشقال محددة من الصدمات .ومن المهم أن يقون المدعون العامون المتخصصون على دراية مهذه األشقال من

الصدمات ،وبقيفية أخذها في االعتبار عند التفاعل مع الضحايا.
-36

وطوال عا  ،2021واصل المقت

توفير تدريبات للمدعين العامين في جنوب شر آسيا من خالل

مبادرة العمل العالمي من أجل منع االتجار باألشخاص وتهري

المهاجرين والتصدي لهما في آسيا والشر

األوسل ،التي يمولها االتحاد األوروبي .وأَّناء تلك التدريبات ،اتضا أن هنا حاجة إلى مزيد من المعرفة والخبرة
بشأن المسائل اإلَّباتية فيما يتعلق بالضحايا الذين يتصرفون كشهود ،وعد معاقبة ضحايا االتجار على السلو

__________
( ،United States, Department of State, Trafficking in Persons Report )28الصفحة .222
(،UNODC, The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges )29
الصفحة  .63وانظر أيضا على سبيل المثال،United States, Department of State, Trafficking in Persons Report :
الصفحة .248

(،UNODC, The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges )30
الصفحة .63

( )31المرجع نفسه ،الصفحة .66
( ،United States, Department of State, Trafficking in Persons Report )32الصفحة .14
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غير القانوني الذي يرتكبونه كنتيجة مباشرة لالتجار مهم .وفي العديد من السياقات القانونية ،ال يزال تطبيق هذا

المبدأ على نحو سليم أم ار يتسم بالتعقيد.
-37

ومع تكييف المتجرين السريع ألسالي

عملهم خالل جائحة كوفيد 19-ونقلهم الكثير من األنشطة غير

المشروعة إلى اإلنترنت ،واجه المدعون العامون أيضا بصورة متزايدة الحاجة إلى الحصول على األدلة الرقمية
والبيانات ومعالجتها عبر اإلنترنت .واحتاجوا أيضا إلى تدريبات متخصصة ،بما في ذلك فيما يتعلق بمقبولية

األدلة الرقمية في إجراءات المحقمة.
-38

وبالمثل ،أصبا من الواضا في العامين الماضيين أن هنا

حاجة إلى تدري

المدعين العامين

المتخصصين بانتظا على استخدا تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت بسية تمقينهم من إجراء المحاكمات

بالفيديو وغيرها من اإلجراءات عبر اإلنترنت .ومع أن آليات العدالة اإللكترونية قد أنشئت أو ُع ِّززت في البداية
في إطار التصدي الفوري للجائحة ،إال أن من المرجا مواصلة استخدامها حيثما أمقن ذلك(.)33

وأخيرا ،اعتُبر أيضا في العامين الماضيين أن قيا المنظمات الدولية واإلقليمية متوفير التعاون التقني
-39
وتنمية القدرات أمر أساسي لدعم إنشاء وحدات ادعاء عا ومحاكم متخصصة في مجال االتجار باألشخاص.
فعلى سبيل المثال ،قد المقت

مؤخ ار الدعم والتدري

إلنشاء سبع محاكم متخصصة لمقافحة االتجار بالبشر

وعِّين في تلك
في منغالديش ،تقع مقراتها في أجزاء مختلفة من البلد (ومن المزمع افتتاح محقمتين أخريين قريبا)ُ .

المحاكم قضاة ومدعون عامون
مخصصون مهدف إقامة العدل على وجه السرعة في قضايا االتجار باألشخاص،
َّ
بسية معالجة القضايا المتراكمة حاليا.

خامسا -المسائل المنبثقة عن االجتماع العاشر للفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص
-40

ناقش الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص ،في اجتماعه العاشر المعقود في أيلول/

سبتمبر  ،2020أفضل الممارسات في التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة ،مسترشدا مورقة
معلومات أساسية من إعداد األمانة ( .)CTOC/COP/WG.4/2020/3وبلورت العروض اإليضاحية التي
قدمها المناظرون والمناقشة التي تلت ذلك الممارسات الواعدة واألمثلة الناجحة وكذلك التحديات المتعلقة بالتعاون
عبر الحدود في المسائل الجنائية لمقافحة االتجار باألشخاص (انظر  .)CTOC/COP/WG.4/2020/4وفيما

يلي بعض المواضيع الرئيسية المستمدة من تلك المناقشة والتعليقات الواردة من الوفود بعد االجتماع ،على النحو

المبيَّن في ورقة االجتماع :CTOC/COP/2020/CRP.2
(أ)

الحاجة إلى تطبيق نهى قائم على حقو اإلنسـ ـ ـ ـ ــان يركز على الضـ ـ ـ ـ ــحايا لحماية الضـ ـ ـ ـ ــحايا

(ب)

الحاجة إلى الحد من اعتماد التحقيقات وارتكازها على شــهادة الضــحايا والتركيز ،مدال من ذلك،

(ج)

أهمية إنشـاء وحدات أو أفرقة ادعاء متخصـصـة متعددة الواليات القضـائية والتخصـصـات من

(د)

الحاجة إلى تعزيز التبادل المنسق للمعلومات عبر الحدود مين السلطات في مختلف الواليات

المقتشفين عند إجراء التحقيقات المشتركة والمالحقات القضائية المتخصصة؛
َ
على مناء القضايا من خالل العناصر المحيطة بالضحايا؛
أجل التصدي للطابع المتعدد الجوان
القضائية؛

لجريمة االتجار باألشخاص؛

__________
(،UNODC, The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trafficking in Persons and Responses to the Challenges )33
الصفحتان  63و.64
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(هـ)

الحاجة إلى توفير تدريبات متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــة للجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية وس ـ ـ ــائر

الجهات الفاعلة المعنية ،بما في ذلك بش ــأن النهى القائمة على حقو اإلنس ــان التي تركز على الض ــحايا وتراعي
السن ونوع الجنس وآَّار الصدمات ،وكذلك بشأن الجريمة المنظمة والتعاون الدولي ومواطن ضعف الضحايا؛
(و)

صـصـة لتيسـير التعاون الدولي على مقافحة االتجار
الحاجة إلى االسـتفادة من الشـبقات المخ َّ

(ز)

أَّر جائحة كوفيد 19-على التحقيقات والمالحقات القضـائية عبر الحدود ،بما في ذلك تأخر

باألشخاص ،بما في ذلك تحديد الثغرات القائمة في األطر التشريعية ومعالجتها؛
المحاكمات و؟ش ار الضحايا أَّناء العملية.
-41

وفي حين جرت مناقشة مستفيضة بشأن أفضل الممارسات في مجال التحقيقات المشتركة والمالحقات

القضائية المتخصصة ،لم يتمقن الفريق العامل من إتما المفاوضات سط ار بسطر بشأن مشاريع التوصيات

المقترحة أَّناء االجتماع (انظر .)CTOC/COP/2020/CRP.2

سادسا -أدوات أساسية وموارد موصى بها
التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص لعا 2020
-42

يستكشف التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص لعا  ،2020الذي يشقل جزءا من سلسلة من

التقارير التي ينشرها المقت

كل عامين ،مبدأ عد معاقبة ضحايا االتجار ويقد توصيات من أجل التنفيذ الفعال

لذلك المبدأ وحماية ضحايا االتجار باألشخاص.

آَّار جائحة كوفيد 19-على االتجار باألشخاص وتدامير التصدي للتحديات :دراسة عالمية لفدلة

المستجدة ()2021
-43

توضا هذه الدراسة الحديثة التي نشرها المقت

األَّر المدمر الذي أحدَّته جائحة كوفيد 19-على

ضحايا االتجار بالبشر والناجين منه ،وتسلل الضوء على تزايد استهداف األطفال واستغاللهم .ويستكشف التقرير

على وجه الخصوص آَّار جائحة كوفيد 19-على( :أ) نطا االتجار باألشخاص وخصائصه؛ (ب) ضحايا

االتجار؛ (ج) المنظمات العاملة في الخطوط األمامية (أجهزة إنفاذ القانون واالدعاء العا  ،والجهاز القضائي،

وخ دمات الحماية و؟عادة اإلدماج التي تقدمها المنظمات غير الحقومية) .كما يدرس التقرير مختلف المبادرات
التي ُوضعت في إطار التصدي للتحديات الناجمة عن جائحة كوفيد ،19-ويحدد الممارسات الواعدة.

أَّر جائحة كوفيد 19-على التعاون القضائي في المسائل الجنائية :تحليل يوروجست بشأن تقصي الحاالت
-44

يحدد هذا التقرير الذي أعدته يوروجست الصعوبات المستبانة الناجمة عن الجائحة فيما يتعلق متطبيق

أكثر أدوات التعاون القضائي استخداما ،بما في ذلك أفرقة التحقيق المشتركة .ويتناول التقرير أيضا دور يوروجست
في تلك المسائل ،ويقد ملخصات ألفضل الممارسات لفائدة الممارسين وواضعي السياسات.

مجموعة أدوات لمقافحة االتجار باألشخاص
-45

تهدف مجموعة أدوات المقت لمقافحة االتجار باألشخاص إلى تيسير تبادل المعارف والمعلومات مين

واضعي السياسات وموظفي إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين ومقدمي الخدمات للضحايا وأعضاء المجتمع
المدني .وعلى وجه التحديدُ ،يقصد من مجموعة األدوات هذه توفير توجيهات وعرض أمثلة للممارسات الواعدة
والتوصية بموارد في المجاالت المواضيعية .ويتناول الفصل الخامس من مجموعة األدوات مسألة إنفاذ القانون
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والمالحقة القضائية ،بما في ذلك التحقيقات المشتركة ،ويوفر أدوات مرجعية ومجموعات من القوائم المرجعية

والمؤشرات والمواد التدريبية التي تتناول االعتبارات األساسية المتصلة متدامير إنفاذ القانون في مجال االتجار
باألشخاص .ويتناول الفصل الرابع اآلليات الدولية للتعاون في مجال العدالة الجنائية ،بما في ذلك التعاون في

مجال إنفاذ القانون.

مركز ودور المدعين العامين :دليل مقت األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والرابطة الدولية للمدعين العامين
-46

أصدر المقت

المعني بالمخدرات والجريمة والرابطة الدولية للمدعين العامين منشو ار مشتركا بعنوان

"مركز ودور المدعين العامين :دليل مقت

األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والرابطة الدولية للمدعين

العامين" ،يهدف إلى مساعدة الدول األعضاء على استعراض أو وضع قواعد لدوائر االدعاء العا  ،وفقا للمعايير

والقواعد الدولية .ويسعى الدليل إلى توضيا تلك المعايير والقواعد و؟لى تعريف القراء بممارسات مختلفة جديرة

بالمالحظة ،بما في ذلك تخصع المعرفة.

كتي
-47

رابطة أمم جنوب شر آسيا بشأن التعاون القانوني الدولي في قضايا االتجار باألشخاص
أصدر المقت

المعني بالمخدرات والجريمة باالشت ار مع رابطة أمم جنوب شر آسيا وحقومة أستراليا

كتيبا بشأن التعاون القانوني الدولي في قضايا االتجار باألشخاص في الرابطة بعنوان "كتي

رابطة أمم جنوب

شر آسيا بشأن التعاون القانوني الدولي في قضايا االتجار باألشخاص" ،يقد المشورة بشأن تدامير التعاون
القانوني الدولي ،مع التركيز على الدول األعضاء في الرابطة .ويعرض الدليل أنواعا مختلفة من التعاون الدولي،
مصمم ليقون
بما فيها التعاون غير الرسمي مين أجهزة الشرطة وأنواع أكثر تحديدا من التعاون الرسمي .والمنشور
َّ

أداة عملية لتمقين الممارسين في مجال العدالة الجنائية ،ال سيما موظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين والمحامين

وغيرهم من أعضاء السلطة المركزية داخل منطقة الرابطة ،من التصدي للتحديات التي يطرحها االتجار من خالل
التحقيق في قضايا االتجار ومالحقة مرتكبيها قضائيا وتنفيذ طلبات المساعدة الدولية على نحو مناس .

المبادئ التوجيهية بشأن شبقة أفرقة التحقيق المشتركة
-48

تقد هذه األداة ،التي أعدتها يوروجست ،إرشادات بشأن تكوين وأنشطة شبقة الخبراء الوطنيين المعنية

بأفرقة التحقيق المشتركة (شبقة أفرقة التحقيق المشتركة) وتعاونها مع الشركاء الخارجيين والدول غير األعضاء

في االتحاد األوروبي ،وتتناول بمزيد من التفصيل المبادئ الواردة في وَّيقة مجلس االتحاد األوروبي 11037/05

المعنونة "أفرقة التحقيق المشتركة :اقتراح متعيين خبراء وطنيين".

الدليل العملي بشأن أفرقة التحقيق المشتركة
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يقد المنشـ ـ ــور المعنون "الدليل العملي بشـ ـ ــأن أفرقة التحقيق المشـ ـ ــتركة" معلومات وتوجيهات ومشـ ـ ــورة

بشـ ـ ــأن تشـ ـ ــقيل أفرقة التحقيق المشـ ـ ــتركة من جان

الممارسـ ـ ــين األوروبيين .وقد وضـ ـ ــعت شـ ـ ــبقة أفرقة التحقيق

ـور وأطلقته في عا  2017بالتعاون مع يوروجسـت واليوروبول والمقت
المشـتركة التابعة لالتحاد األوروبي المنش َ
األوروبي لمقافحة االحتيال .ويســتند هذا الدليل إلى دليل ســامق يتناول أســاس الخبرة العملية المقتســبة في الدول

األعض ـ ــاء في االتحاد األوروبي ،كما أنه يتض ـ ــمن اتفاقا نموذجيا بش ـ ــأن تش ـ ــقيل أفرقة التحقيق المش ـ ــتركة يمقن
للدول استخدامه.
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