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 �صكر وتقدير

هذا املن�شور هو ثمرة مبادرة جمموعة من اخلرباء ينفذها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية يف اإطار مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش.

ومل يكن هذا املن�شور لريى النور لول الدعم املايل من مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار 

بالب�رش، وهي عملية اأطلقها �شمو الأمري ويل عهد اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة. ويوّد املكتب 

م بال�شكر كذلك للهيئات التايل ذكرها، الأع�شاء يف اللجنة التوجيهية للمبادرة، لتقدميها  اأن يتقّدّ

اخلرباء من اأجل اإعداد هذا املن�شور، وهي: املنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الأمن والتعاون يف 

اأوروبا، ومفو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، ومنظمة العمل الدولية.

م املكتب، يومي 9 و10 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2008، اجتماعا لفريق من اخلرباء يف فيينا.  وقد نظَّ

وجمع الجتماع 18 خبريا يف العدالة اجلنائية والتقييم اجلنائي من منظمات دولية ومنظمات غري 

اإىل جانب هيئات تابعة للأمم املتحدة، مبا فيها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات  حكومية 

واجلرمية.

وح�رش الجتماع اخلرباء التالية اأ�شماوؤهم: اأمينة توبي عبد الرحمن )مكتب الأمم املتحدة املعني 

األيموفا )املكتب الإقليمي املعني باملخدرات واجلرمية  باملخدرات واجلرمية، يف نيجرييا(، لويزا 

للمك�شيك  واجلرمية  باملخدرات  املعني  الإقليمي  )املكتب  توري  ل  دي  فيليبـي  الو�شطى(،  لآ�شيا 

)املنظمة  كوميندا  هيذر  اأوروبا(،  والتعاون يف  الأمن  )منظمة  فريا جرا�شيفا  الو�شطى(،  واأمريكا 

)مكتب  كفامن  الأمانة(، جويل  ال�شلم يف  عمليات حفظ  )اإدارة  كوربييل  ليزا  للهجرة(،  الدولية 

الرئي�شي(، ديف نيوتن )خبري م�شت�شار، اململكة  الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املقر 

املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�شمالية(، �شوزان نيل�شن )املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية، 

الإنرتبول(، يو�شي نوجو�شي )منظمة العمل الدولية(، اآن نيابريا )املكتب الإقليمي املعني باملخدرات 

واجلرمية ل�رشق اأفريقيا(، ناتاليا اأولو�س )املعهد الأوروبي ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنت�شب اإىل 

الأمم املتحدة(، ويليم بريتوريو�س )امل�رشوع الإقليمي املعني بالجتار بالأ�شخا�س يف اآ�شيا(، رييكا 

بوتونن )مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املقر الرئي�شي(، جيتا �شيخون )املكتب 

الإقليمي املعني باملخدرات واجلرمية جلنوب اآ�شيا(، ماثيو تايلور )وزارة العدل يف كندا(، اإيليانور 

يول )خبرية م�شت�شارة،  باربل هايدي  بالن�شاء(،  العاملي ملكافحة الجتار  تايلور-نيكل�شون )احللف 

اأملانيا(، �شتيفن ويلكن�شون )ال�رشطة املرتوبولية، اململكة املتحدة(. ويوّد مكتب الأمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية تقدمي ال�شكر اإىل جميع اخلرباء على م�شاهماتهم القّيمة.

باربل هايدي  ال�شيدة  املن�شور،  لهذا  الرئي�شية  للموؤلفة  �شكره اخلا�س  يعرب عن  اأن  املكتب  ويوّد 

يول، ولل�شيد ديف نيوتن لقيامه باإعداد ال�شتبيان اخلا�س بتقييم الحتياجات التدريبية الوارد يف 

املرفق. وال�شكر مو�شول حتديدا لل�شيدة ريكا بوتونن، امل�شوؤولة عن وحدة مكافحة الجتار بالب�رش 

وتهريب املهاجرين يف املكتب، ولل�شيدة جويل كفامن، اخلبرية امل�شاركة يف الوحدة نف�شها، ملا قّدمتاه 

من خربة وم�شاعدة طوال عملية اإعداد هذا املن�شور. واجلدير بالتنويه اأي�شا امل�شاهمات الأ�شا�شية 

التي قّدمتها �شيلكا األربت، خبرية منع اجلرمية يف وحدة مكافحة الجتار بالب�رش وتهريب املهاجرين 

يف املكتب، وموظفون اآخرون يف مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش ومكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
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1

مقّدمة

عملية الجتار بالأ�شخا�س ظاهرة معقدة تقت�شي اعتماد نهج من�شق ومتعدد القطاعات من اأجل 

الت�شدي لها على نحو فعال. ونظرا للطبيعة املعقدة للم�شاألة، فاإن من الع�شري جداً يف اأحيان 

كثرية اأن حتدد املنظمات واحلكومات امل�شاعدة التقنية التي يتطلبها اأحد البلدان. ومن ثم فاإن 

التدابري التي يتم ا�شتحداثها وتنفيذها لتعزيز قدرة العدالة اجلنائية يف بلد ما على الت�شدي 

اأن تكون هادفة وقائمة على تقييم ملئم حر�شا على تلبية احتياجات البلد على نحو  يجب 

يعطي الأولوية للتدابري التي تت�شدى للحتياجات الأكرث اإحلاحا وي�شمن ال�شتخدام الأف�شل 

للموارد املتاحة ويعّزز اأ�شكال التاآزر كلما اأمكن مع جتّنب ازدواج العمل.

اأهداف جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات األف- 

تهدف جمموعة الأدوات هذه اإىل تقدمي اإر�شادات �شاملة من اأجل تقييم ت�شّدي العدالة اجلنائية 

للجتار بالب�رش يف دولة ما. وت�شم جمموعة الأدوات عددا من املكونات الأ�شا�شية من اأجل كبح 

جرمية الجتار بالأ�شخا�س. ونظـــرا لأن لهذه اجلرمية طبقات متعــــددة، فاإن جمموعة الأدوات 

ع نطاق التدابري التقلــــيدية لت�شــــدي العدالة اجلنائية بحيـــث ي�شــــمل جـــميع اجلهات الفاعلة  تو�شِّ

ل�شحايا  الكـــافية  امل�شاعدة  وبــتقدمي  ملئـــم  نحو  على  اجلناة  مبلحقة  ال�شلة  ذات  والتدابري 

الجتار بالأ�شخا�س.

اإحالت مرجعية الغر�س منها متكني اخلرباء من  اأدوات قيا�شية تت�شمن  وتتاألف املجموعة من 

املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ووكالت التنمية الوطنية والهيئات احلكومية الأخرى، 

اأو حمدد جلوانب خمتارة من تدابري  اإجراء تقييم �شامل  اإىل املوؤ�ش�شات ذات ال�شلة، من  اإ�شافة 

العدالة اجلنائية املتخذة يف اأحد البلدان للت�شدي للجتار بالأ�شخا�س. وي�شمل ذلك: )اأ( ا�شتبانة 

الفجوات يف التدابري القائمة لت�شّدي العدالة اجلنائية للجتار بالأ�شخا�س، و)ب( ت�شهيل �شوغ 

وو�شع م�شاريع امل�شاعدة التقنية التي ت�شتجيب على نحو كاف للفجوات والحتياجات امل�شتبانة، 

و)ج( ت�شهيل ا�شتحداث موؤ�رشات لتقييم اأثر م�شاريع امل�شاعدة التقنية.

ملكافحة الجتار  ال�شيا�شات اجلارية  وتقييم  لر�شد  اأداة  لي�شت  الأدوات هذه  اأن جمموعة  بيد 

بالأ�شخا�س، مبا يف ذلك تقييم ت�شميمها وتنفيــــذها ونتـــائجها. ولذا يو�شى باأن يتم الر�شد 

اأ�شا�س نتائج التقييم. ويـــمكن الطلع على منهجيات واأدوات   متابعة على 
ْ
والتقييم كخطوتي



جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات ب�شاأن ت�شدي العدالة اجلنائية للجتار بالب�رش

2

 التي اأعّدها 
)1(

القيام باأن�شطة التقييم والر�شد يف جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

اأعدتها  التي  للمن�شورات  لة  اأن تكون مكمِّ اإىل  تقييم الحتياجات هذه  اأدوات  وت�شعى جمموعة 

منظمات دولية اأخرى ب�شاأن تقييم التدابري الرامية اإىل مكافحة الجتار بالأ�شخا�س. كما اأنها 

املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  اأعّدها  التي  اجلنائية  العدالة  نظم  تقييم  اأدوات  ل جمموعة  تكمِّ

باملخدرات واجلرمية، من حيث اأنها تغطي اخل�شائ�س املحّددة التي يتعني مراعاتها يف جمال 

تدابري ت�شّدي العدالة اجلنائية للجتار بالأ�شخا�س.

ي�شتهدف  التدريبية  الحتياجات  تقييم  ب�شاأن  ا�شتبيانا  هذه  الأدوات  مرفق جمموعة  ويحتوي 

ل لنهج جمموعة الأدوات ال�شرتاتيجي من خلل تزويد  موظفي اإنفاذ القانون. وال�شتبيان مكمِّ

نهم من تفّح�س اأداء املوؤ�ش�شات والوحدات والأفراد على  القائمني على عمليات التقييم باأداة متكِّ

امل�شتوى التنفيذي على نحو اأكرث حتديدا.

ومع اأن ال�شتبيان يركز على التدريب بالدرجة الأوىل، فهو يتيح كذلك ا�شتبانة امل�شائل التي ميكن 

حلّها، على �شبيل املثال، عن طريق اعتماد ممار�شات عمل جديدة اأو ا�شتحداث تدخلت اإدارية 

اأو اإعادة تنظيم الإدارات والوحدات.

وميكن اأن يُ�شتخدم ال�شتبيان بالتزامن مع جمموعة الأدوات اأو بعد ا�شتكمال اإجراء تقييم �شامل 

وذلك لتقييم الحتياجات التدريبية املحّددة ملوؤ�ش�شة ما.

امل�صتفيدون من جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات باء- 

جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات م�شّممة بحيث تُ�شتخدم يف الدول التي �شّدقت على اتفاقية 

 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار 
)2(

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

بالأ�شخا�س، وخا�شة الن�شاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

 اأو ان�شمت اإليهما اأو هي يف طريقها اإىل ذلك، وكذلك يف الدول التي تفتقر اإىل 
)3(

عرب الوطنية،

تتميز بقدر كاف من  بالأ�شخا�س وت�رشيعات ملكافحته. وهي  ب�شاأن الجتار  اإح�شاءات ر�شمية 

املرونة بحيث جُترى التقييمات �شواء يف الأماكن التي توجد فيها بنية اأ�شا�شية �شلبة من اأجل 

مكافحة الجتار بالأ�شخا�س اأو يف تلك التي تكون فيها تلك التدابري حمدودة اأو معدومة. وعلى 

وجه التحديد، فاإن جمموعة الأدوات تخدم اجلهات التالية:

للجتار  اجلنائية  العدالة  ت�شّدي  لتدابري  �شليم  بفهم  تزويدها  خلل  من  •  احلكومات، 
بالأ�شخا�س لديها وجلوانب الق�شور يف تلك التدابري

.A.08.V.14 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
 )1(

الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574.
 )2(

املرجع نف�شه، املجلد 2237، الرقم 39574.
 )3(
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مقدمة

خلل  من  الدولية،  واملنظمات  املدين  املجتمع  ومنظمــــات  احلــــكومية  غري  •  املنظمات 
م�شاعدتها على تقييم مدى تلبية ا�شتجابات الدول لللتزامات الدولية القائمة فيما يتعلق 

بحقوق الإن�شان

• موؤ�ش�شات اإنفاذ القانون املتخ�ش�شة، من خلل م�شاعدتها على ا�شتعرا�س وتقييم اأن�شطتها

ا�شتعرا�س  على  م�شــــاعدتها  خــــلل  من  العام،  الدعاء  و�شلطات  الق�شـــــائية  •  ال�شلطات 
وتقييم اأن�شطتها

•  الهيئات احلكومية والدولية، وكذلك املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة يف املجتمع 
املدين، من خلل م�شاعدتها على اإقامة وحت�شني اأ�شكال الدعم وامل�شاعدة واحلماية املقّدمة 

اإىل الأ�شخا�س الذين يُفرت�س اأنهم من �شحايا الجتار، مبا يف ذلك حماية ال�شهود

•  الهيئات احلكومية واملنظمات الدولية، من خلل متكني وحت�شني التعاون يف جمال اإنفاذ 
القانون والتعاون الق�شائي عرب احلدود

مكافـــحة  لأن�شــــطة  الهــــادف  التمــــويل  وحت�شــــني  متــــكني  خلل  من  املانحــــة،  •  اجلهات 
الجتار بالأ�شخا�س

وقابلة  معّمقة  حتليلت  اإعداد  على  م�شاعدتها  خلل  من  والوطنية،  الدولية  •  الهيئات 
للمقارنة لتدابري الت�شدي التي تتخذها الدول
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اأوًل- املنهجية

األف- كيفية ا�صتخدام جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات

تتاألف جمموعة الأدوات من ع�رشة ف�شول جوهرية، اإىل جانب هذا الف�شل عن املنهجية، تعك�س 

عددا مقابل من جمالت التدخل التي جت�ّشد جمتمعة ا�شتجابة فعالة و�شاملة من جانب العدالة 

اجلنائية اإزاء الجتار بالأ�شخا�س. وتقابل هذه املجالت املعايري الدولية املو�شوعة، وخ�شو�شاً 

تلك الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول الجتار بالأ�شخا�س.

م جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات، فيما يخ�س كل جمال من جمالت التدخل، ا�شتبيانات  وتقدِّ

قائمة  مبثابة  يكون  اأن  هو  ال�شتبيان  من  والهدف  التقييم.  باإعداد  القائمني  لتوجيه  مقابلة 

م قائمة �شاملة جامعة  مرجعية لتذكري املقيِّمني باملجالت املهمة التي يتعني مراعاتها ل اأن يقدِّ

بكل الأ�شئلة ذات ال�شلة التي ميكن طرحها اأثناء التقييم.

ويت�شمن كل ف�شل قائمة بال�شكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�شية اإىل جانب جمموعة 

خمتارة من موارد اأخرى.

اأنه  بيد  فاعلة خمتلفة.  ِقبل جهات  ومن  لأغرا�س خمتلفة  الأدوات  ا�شتخدام جمموعة  وميكن 

ل بد يف جميع احلالت من حتديد �شخ�س اأو جهة، يف مرحلة مبكرة من العملية، تقع عليها 

اأو  احلكومات  لإحدى  ممثل  بوا�شطة  التقييم  ا�شتُهل  واإذا  باأكمله.  للتقييم  ال�شاملة  امل�شوؤولية 

ق للقيام  املنظمات الدولية اأو املنظمات احلكومية الدولية، فينبغي عندئذ تخ�شي�س اإدارة ومن�شِّ

اأو وطنية  اإقليمية  بعملية التن�شيق. واإذا ا�شتهلت التقييم منظمات غري حكومية، ميكن ل�شبكة 

اأن ت�شمي اإحدى املنظمات غري احلكومية لتكون امل�شوؤولة لتلك الأغرا�س. وميكن مع ذلك اأن 

يطلق التقييَم خبريٌ منفرٌد يعمل ل�شالح موؤ�ش�شة بحثية اأكادميية اأو يجري تقييما م�شتقل جلهود 

مكافحة الجتار بالأ�شخا�س.

ومبجرد تكليف منظمة اأو فرد م�شوؤول اأو الثنني معا و�شمان التمويل، ميكن عندئذ اأن تبداأ 

املرحلة التح�شريية لعملية التقييم.
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باء- اإعداد تقييم الحتياجات وتنفيذه واختتامه

اإعداد التقييم

ر الغر�س  ذ للتقييم اأن يقرِّ يتعني، خلل املرحلة الأولية للتقييم، على املنظمة اأو ال�شخ�س املنفِّ

املحّدد من التقييم وخطوطه العري�شة. ويجب اأن يعقب ذلك ا�شتعرا�س مكتبي حت�شريي وكذلك 

حتليل لأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة وحتديد جهات الت�شال.

الغر�س من التقييم

م جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات هذه عددا من التدخلت والف�شول املقابلة لها التي  تقدِّ

تعك�س، جمتمعة، ا�شرتاتيجية �شاملة ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س من اأجل �شمان تدابري ت�شدي 

فعالة يف اإطار العدالة اجلنائية. بيد اأن اأي تقييم ال يُ�شرتط اأن مي�ّس جميع جماالت التدخل. 

وقد يكون الغر�س اإما تفّح�س اأحد املجالت املحّددة ب�شكل مف�شل اأو تقييم ا�شرتاتيجية �شاملة 

من زاوية اأعّم.

ذي التقييم اأن يتخذوا قرارا يف مرحلة التخطيط، وذلك بالتعاون الوثيق  ولذلك، يتعني على منفِّ

مع ال�رشكاء واملانحني وامل�شتهلني ذوي ال�شلة، ب�شاأن الغر�س ال�شامل من التقييم. وعلوة على 

ذلك، يتعني حتديد العوامل التالية )ميكن ا�شتخدام نتائج ال�شتعرا�س املكتبي التح�شريي لو�شع 

اللم�شات الأخرية على اخلطط(:

• عدد اأ�شحاب امل�شلحة الذين �شتُجرى املقابلت معهم
• نوعية وطبيعة البيانات التي �شيتم جمعها

• هيكل تقرير التقييم
• عدد رحلت املهام اإىل الدولة مو�شوع التقييم

• الإطار الزمني للعملية برمتها

ال�شتعرا�س املكتبي التح�شريي

وينبغي، خلل  التقييم.  مهمة  ال�رشوع يف  قبل  التح�شريي  املكتبي  بال�شتعرا�س  القيام  ينبغي 

اإزاء  التقييم  مو�شوع  الدولة  ب�شاأن  القائمة  واملعلومات  البيانات  تقييم  ال�شتعرا�س،  مرحلة 

اأن يجرى ال�شتعرا�س املكتبي على نحو �شامل نظرا  الغر�س ال�شامل من التقييم. ول بد من 

للطبيعة املعقدة لظاهرة الجتار بالأ�شخا�س.

ويُعتقد اأن م�شتوى الإبلغ عن حالت الجتار بالأ�شخا�س اأدنى من الواقع نظرا للطبيعة ال�رشية 

للجرمية. فال�شحايا مييلون اإىل التزام ال�شمت اإزاء معاناتهم لأ�شباب عّدة، منها اخلوف من 

امللحقة الق�شائية و/اأو الرتحيل ب�شبب و�شع هجرتهم غري القانوين. وعلوة على ذلك، قد يلجاأ 
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اجلناة اإىل تهديد وق�رش ال�شحايا و/اأو ذويهم. ونتيجة لذلك، يظل من ال�شعب توثيق اجلرمية 

كما ينبغي. ولهذا ال�شبب، يتم يف اأحيان كثرية جمع املعلومات وت�شنيفها على نحو غري متنا�شق 

وغري كامل.

ومن اأجل الو�شول اإىل ا�شتنتاجات دقيقة خلل عملية التقييم، ينبغي ت�شنيف املعلومات وفق 

و�شائط  تن�رشها  التي  واملعلومات  املروية  التقارير  اأخذ  ينبغي  وبينما  و�شفافيتها.  موثوقيتها 

الإعلم يف العتبار عند التقييم، فاإنها يجب اأّل تختلط مب�شادر املعلومات الأكرث موثوقية اأو 

حتل حملها.

وينبغي اأن ي�شرت�شد ال�شتعرا�س املكتبي بالأ�شئلة الرئي�شية التالية: )اأ( هل هناك بيانات حمّددة 

هل  و)ب(  اآخرون؟  م�شلحة  اأ�شحاب  اأو  العمومية  ال�شلطات  اأعّدتها  بالأ�شخا�س  الجتار  عن 

هناك بيانات غري حمّددة ولكنها مع ذلك ذات �شلة بالجتار بالأ�شخا�س؟

ومبجرد النتهاء من ر�شم �شورة �شاملة لو�شع البيانات القائمة، ينبغي اإجراء حتليل على اأ�شا�س 

ال�شوؤالني املحّددين التاليني:

)اأ( هل يقوم التقييم على بيانات حمّددة ب�شاأن الجتار بالأ�شخا�س؟ ت�شمل البيانات املحّددة 

نتائج البحوث واملعلومات الأخرى التي جتمعها املنظمات الدولية، والأدلة املروية التي يجمعها 

والإح�شاءات  الوطنية،  اجلنائية  والإح�شاءات  بالب�رش،  املناه�شون للجتار  امل�شلحة  اأ�شحاب 

الدولية واحلكومية وغري  التي جتمعها اجلهات  ال�شلة باجلرمية، والإح�شاءات  الأخرى ذات 

احلكومية املعنية بتقدمي اخلدمات ل�شحايا الجتار بالأ�شخا�س )يف �شكل اإح�شاءات وتقارير 

الإقليمية  واملنظمات  واحلكومات،  الدولية،  املعاهدات  واآليات  الوطني،  ر  واملقرِّ مثل(،  �شنوية 

واملنظمات الدولية املعنية بحقوق االإن�شان القائمة بالر�شد، واالأو�شاط االأكادميية )اجلامعات 

الوطنية اأو املحلية وجامعات البلدان الأخرى(، وو�شائط الإعلم، وغريها؛

)ب( هل يت�شمن التقييم بيانات غري حمّددة ب�شاأن الجتار بالأ�شخا�س )وم�شائل ذات 

وموؤ�ش�شات  الأحداث،  موؤ�ش�شات  ِقبل  من  املحّددة  غري  البيانات  هذه  مثل  جمع  ميكن  �شلة(؟ 

ووكالت  الأعمال،  ورابطات  العمل،  تفتي�س  ودوائر  النقابية،  والحتادات  اجلنائية،  العدالة 

الت�شغيل اخلا�شة، وحماكم العمل واملحاكم املدنية، وموؤ�ش�شات العدالة. وميكن اأن ترد البيانات 

كذلك من ال�شلطات املعنية باملهاجرين )مبن فيهم املهاجرون الأجانب املعتقلون يف اأرا�شي دولة 

ما واللجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون املعاد توطينهم( وامل�شائل ذات ال�شلة باملهاجرين )مبا 

فيها رف�س الدخول من ِقبل موظفي مراقبة احلدود(، وال�شلطات التي تتعامل مع م�شائل مثل 

العنف �شد املراأة والُق�رشَّ غري امل�شحوبني بذويهم والأقليات العرقية، ومنظمات املجتمع املدين 

العرقية،  والأقليات  املهاجرين  املثال،  �شبيل  التي متثِّل، على  الفاعلة غري احلكومية  )اجلهات 

واملراأة( وغريها.

حتليل اأ�شحاب امل�شلحة

ل بد، كخطوة ثانية، من حتديد جميع اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة الذين ل غنى عنهم من 

اأجل التقييم وكذلك من يُحتمل اإجراء مقابلت معهم.
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وتبعا ملا اإذا كان التقييم وا�شع النطاق اأم حمددا ن�شبيا، ميكن اعتبار املذكورين اأدناه من اأ�شحاب 

)4(
امل�شلحة:

)اأ(  �شلطات اإنفاذ القانون )الوحدات العامة واملتخ�ش�شة(؛

)ب( موظفو اخلطوط االأمامية املعنيون بالهجرة واجلمارك ومراقبة احلدود وتقدمي اخلدمات 

الجتماعية وتفتي�س العمالة ودوريات ال�رشطة والحتجاز وتقدمي خدمات امل�شاعدة القانونية؛

)ج( املّدعون العاّمون والق�شاة وغريهم من اأع�شاء ال�شلك الق�شائي؛

م�شوؤولياتها  ت�شمل  التي  والوزارات  املكلَّفة  الهيئات  فيها  مبا  احلكومية،  )د( الهيئات 

اخلدمات  ومقّدمو  الداخلية(،  ال�شوؤون  وزارة  العدل،  )وزارة  بالأ�شخا�س  للجتار  الت�شدي 

ال�شحية ومديرو دور الإيواء التي تديرها احلكومة؛

)هـ( املجتمع املدين )مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية(؛

)و( املنظمات الدولية؛

)ز( الآليات القائمة )مبا فيها اأفرقة املهام الوطنية، والأفرقة العاملة �شمن الإدارات 

احلكومية املعنية بالجتار بالأ�شخا�س، وغريها(؛

)ح( املانحون الرئي�شيون عدا احلكومة.

حتديد جهة )جهات( الت�شال

حاملا يتحدد اأ�شحاب امل�شلحة، يتعني كذلك حتديد جهة ات�شال يف املوؤ�ش�شات املعنية لدعم التقييم. 

وقد ت�شاعد جهة الت�شال الوطنية يف حتديث ما يُجمع من بيانات. وعلوة على ذلك، قد يكون 

من املفيد تعيني م�شوؤول اإداري حملي لدعم جهود حتديد اأ�شحاب امل�شلحة وتنظيم الجتماعات.

اإجراء التقييم

ينبغي اإجراء التقييم بالتعاون الوثيق مع جهة )جهات( الت�شال املحّددة يف بلد ما ومبا يتما�شى 

مع اخلطوط العري�شة املتفق عليها من اأجل تقرير التقييم.

جرى  الذين  ال�شلة  ذوي  امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع  مع  مقابلت  اإجراء  التقييم  وينبغي خلل 

حتديدهم. واإذا تعّذر اإجراء مقابلت اإفرادية، ينبغي النظر يف اإمكانية ترتيب اجتماع يح�رشه 

جميع اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة. وكحلٍّ بديل، ميكن ترتيب اجتماعني اأو ثلثة اجتماعات 

ت�شم ممثلني من موؤ�ش�شات مت�شابهة.

 مكتب املوؤ�ش�شات الدميقراطية وحقوق الن�شان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، اآليات الإحالة 
)4(

الوطنية: ت�شافر اجلهود بغية حماية الأ�شخا�س املُتَّجر بهم—دليل عملي )وار�شو، 2004(.
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وينبغي اأن تُ�شتخدم يف املقابلت لغة حمايدة ل تنطوي على اإ�شدار اأحكام. ويتعني ا�شتخدام 

الأ�شئلة الواردة يف مرفق جمموعة الأدوات هذه كاأ�شا�س. وينبغي طرح الأ�شئلة بحيث ت�شتدعي 

اإجابات منفتحة مع تفادي الإجابات بكلمة "نعم" اأو "ل". ومع اأن ال�شتبيان الوارد يف املرفق ل 

يت�شمن �شوى اأ�شئلة مغلقة، ينبغي ا�شتخل�س املعلومات ب�شاأن فعالية التدابري من خلل طلب 

الأدلة امل�شاندة من امل�شتجيبني. ويتعني على القائمني باملقابلت اأن ي�شتعينوا بكفاءتهم املهنية 

لتقدير متى يكون من املنا�شب التما�س هذه الأدلة.

ويو�شى باأن جترى الأنواع الثلثة التالية من التقييم:

كاأ�شا�س  الحتياجات  تقييم  اأدوات  ا�شتخدام جمموعة  التحتية. ميكن  البُنى  )اأ( تقييم 

لت�شميم ا�شتبيان ي�شاعد على تقييم البُنى التحتية القانونية واللوج�شتية واملالية القائمة فيما 

يتعلق مبكافحة الجتار بالأ�شخا�س؛

)ب( التقييم الكّمي. تتم متابعة الفئات ذات ال�شلة من اخلطوة الأوىل باأ�شئلة كّمية، من 

و"ما هو تواتر اجتماعات املائدة  قبيل: "كم عدد الأ�شخا�س الذين يتلّقون امل�شورة كل �شهر؟" 

امل�شتديرة املتعددة التخ�ش�شات؟"؛

)ج( التقييم النوعي. واأخريا، ينبغي التما�س راأي ال�شخ�س امل�شتجَوب من خلل �شوؤاله 

عما اإذا كان يعتقد اأن البنية/القانون/العملية القائمة فعالة و�شاملة.

ال�صتنتاجات وتقرير التقييم

ينبغي توثيق نتائج ال�شتعرا�س املكتبي والتقييم الفعلي �شمن تقرير.

اإعداد التقرير

ينبغي اأن يت�شمن التقرير معلومات عن اأ�شحاب امل�شلحة الذين جرت مقابلتهم ونتائج املقابلت. 

مت املعلومات ولي�س اإىل الأفراد الذين جرت  وينبغي الإ�شارة اإىل املوؤ�ش�شات/املنظمات التي قدَّ

مقابلتهم. كما ينبغي ت�شمني نتائج ال�شتعرا�س املكتبي يف التقرير.

ا�شتخل�س ال�شتنتاجات

املكتبي.  وال�شتعرا�س  القطري  والتقييم  املقابلت  نتائج  اإىل  ال�شتنتاجات  ت�شتند  اأن  ينبغي 

وتوخيا لل�شفافية، ينبغي �رشح اأ�ش�س ا�شتخل�س ال�شتنتاجات. وحتّدد ال�شتنتاجات الحتياجات 

ومدى  القائمة  القانونية  التحتية  البُنى  تقييم  من خلل  ا�شتخل�شها  ما وميكن  لبلد  الفعلية 

تنفيذ القوانني ذات ال�شلة وفقا للمعايري والأحكام القانونية الدولية. وميكن اأن ت�شتند جمموعة 

اأخرى من ال�شتنتاجات اإىل الت�شارب املحتمل بني ال�شيا�شات التي حظيت بدعم ر�شمي وتلك 

املنّفذة فعل.
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توزيع التقرير

ينبغي توزيع تقرير التقييم على جميع املنظمات/املوؤ�ش�شات التي تعاونت خلل عملية التقييم. 

واإذا احتوى التقرير على معلومات ح�ّشا�شة، ميكن النظر يف خيار اإ�شدار ن�شخة �رشية اإىل جانب 

ن�شخة علنية.
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ثانيًا- الإطار القانوين والتنظيمي

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

اإن الإطار القانوين والتنظيمي الدويل ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س نابع من جمموعة معقدة من 

التطورات القانونية وقد طراأت عليه تغريات عديدة خلل القرن املن�رشم. ففي ال�شنوات الأوىل 

من القرن الع�رشين، كان الجتار بالأ�شخا�س ي�شار اإليه بعبارة "الجتار بالرقيق الأبي�س" وكان 

 وخلل العقود 
)5(

اأنه "تدبري الن�شاء والفتيات لأغرا�س غري اأخلقية يف اخلارج". ف على  يُعرَّ

التالية، مت تناول الجتار بالأ�شخا�س بطرائق خمتلفة من خلل معاهدات خمتلفة، لكل منها 

وال�شتغلل 
 )6(

جمال تركيزها اخلا�س. وت�شّمنت تلك املعاهدات اتفاقيات ب�شاأن العمل اجلربي،

 واجلرمية املنظمة 
)10(

 والهجرة،
)9(

 والطفل،
)8(

 والتمييز والعنف �شد املراأة،
)7(

اجلن�شي والدعارة،

عرب الوطنية.

ومن خلل الت�شديق على اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول الجتار بالأ�شخا�س، اتفق املجتمع 

الدويل على اأول تعريف دويل وملزم قانونيا للجتار بالأ�شخا�س. ويقّر التعريف باإمكانية الجتار 

بالن�شاء والرجال والأطفال، وباأن ال�شتغلل يقع من اأجل طائفة وا�شعة من اأ�شكال ال�شتغلل، 

مبا يف ذلك، كحد اأدنى، ا�شتغلل دعارة الغري اأو �شائر اأ�شكال ال�شتغلل اجلن�شي، اأو ال�شخرة 

اأو اخلدمة ق�رشاً، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق، اأو ال�شتعباد، اأو نزع الأع�شاء.

التفاق الدويل لقمع الجتار بالرقيق الأبي�س، ع�شبة الأمم )1904(.
 )5(

اتفاقية ب�شاأن اإلغاء العمل اجلربي، 1957 )التفاقية رقم 105(، منظمة العمل الدولية )الأمم املتحدة، 
 )6(

جمموعة املعاهدات، املجـلد 320، الرقم 4648(، واتفاقية متعلقة بالعمل اجلربي اأو اللزامي، 1930 )التفاقية 

رقم 29(، منظمة العمل الدولية )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 39، الرقم 612(.

اتفاقية حظر الجتار بالأ�شخا�س وا�شتغلل دعارة الغري )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 96، 
 )7(

الرقم 1342(.

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1249، 
 )8(

الرقم 20378(.

اتفاقية حقوق الطفل )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1577، الرقم 27531( والربوتوكول 
 )9(

الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�شاأن بيع الأطفال وا�شتغلل الأطفال يف البغاء واملواد الإباحية )الأمم املتحدة، 

جمموعة املعاهدات، املجلد 2171، الرقم 27531(.

جمموعة  املتحدة،  )الأمم  اأ�رشهم  واأفراد  املهاجرين  العّمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية 
 )10(

املعاهدات، املجلد 2220، الرقم 39481(.
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ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

املكّمل لتفاقية  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�س،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

الإطار 1- موارد خمتارة ب�صاأن الإطار القانوين والتنظيمي من اأجل الت�صدي لالجتار بالأ�صخا�ص

�س الجتار بالأ�شخا�س كجرمية جنائية.  وكان بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س اأول �شك دويل يكرِّ

يتطلب  فهو  الجتار،  من  النوع  هذا  بتجرمي  الأطراف  الدول  الربوتوكول  مطالبة  جانب  واإىل 

م الدول الأطراف ال�رشوع يف ارتكاب اجلرمية وامل�شاهمة فيها ك�رشيك وتنظيمها  كذلك اأن جترِّ

اأو توجيه اأ�شخا�س اآخرين لرتكابها )املادة 5(.

ق الدول  ومن اأجل الت�شدي للجرمية مبا تت�شم به من تعقيد، فاإن من الأهمية مبكان اأن ت�شدِّ

على بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س وجميع املعاهدات الدولية ذات ال�شلة به واأن تّتخذ اخلطوات 

ال�رشورية لتنفيذها على الوجه الأكمل عن طريق ا�شت�شدار القوانني الوطنية. وينبغي اأن ت�شمن 

النحو  على  والت�شدي  ال�شلة  ذات  واجلرائم  بالأ�شخا�س  الجتار  الوطنية جترمي  الت�رشيعات 

امللئم لنتهاكات حقوق الإن�شان اخلطرية التي تُرتكب بحق ال�شحايا. ويف الوقت ذاته، يتعني 

على الدول اأن ت�شمن حماية ال�شحايا واأن تقّدم الدعم لهم.

على  الإقليمية  القانونية  ال�شكوك  من  العديد  و�شع  الدولية،  القانونية  ال�شكوك  جانب  واإىل 

ق الدول على ال�شكوك الإقليمية ذات ال�شلة  مّر العقود املا�شية. ومن ال�رشوري جدا اأن ت�شدِّ

جرين ق�شائيا 
ّ
التي ت�شملها والتي تعالج العنا�رش املختلفة ملنع الجتار بالأ�شخا�س وملحقة املتـ

وحماية �شحايا تلك اجلرمية، واأن تنِّفذ تلك ال�شكوك.

بالأ�شخا�س  الوطنية ملكافحة الجتار  الت�رشيعات  اإذا كانت  اإىل تقرير ما  الف�شل  وي�شعى هذا 

تتم معاجلة  الت�رشيعات يف حال وجودها. وعلوة على ذلك،  تلك  بلد ما ونطاق  موجودة يف 

جوانب حمّددة من الأطر القانونية الوطنية ذات ال�شلة يف ف�شول اأخرى من جمموعة الأدوات، 

مبا يتما�شى مع املو�شوع املحّدد الذي يركز عليه كل ف�شل.

 باء- املوارد

ترد يف الإطار 1 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك القانونية الدولية 

املتحدة  ا�شتحدثها مكتب الأمم  التي  العامة والأدوات  الرئي�شية وقرارات اجلمعية  والإقليمية 

املعني باملخدرات واجلرمية.
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لت باتفاقية مراجعة املواد اخلتامية، 1946  اتفاقية متعلقة بالعمل اجلربي اأو الإلزامي، كما ُعدِّ

)التفاقية رقم 29(، منظمة العمل الدولية، املادتان 1 و4

اتفاقية ب�شاأن اإلغاء العمل اجلربي )التفاقية رقم 105(، منظمة العمل الدولية، املادتان 1و2

اأ�شكال عمــل الأطفال والإجراءات الفورية للق�شاء عليه )التفاقية  اأ�شواأ  التفاقية ب�شاأن حظر 

رقم 182(، منظمة العمل الدولية

التفاقية ب�شاأن احلد الأدنى ل�ِشن ال�شتخدام )التفاقية رقم 138(، منظمة العمل الدولية

التفاقية املتعلقة بالهجرة من اأجل العمالة )التفاقية رقم 97(، منظمة العمل الدولية

املهاجرين  للعمال  واملعاملة  الفر�س  تكافوؤ  وتعزيز  تع�شفية  اأو�شاع  يف  الهجرة  ب�شاأن  التفاقية 

)التفاقية رقم 143(، منظمة العمل الدولية

التفاقية ب�شاأن وكالت ال�شتخدام اخلا�شة )التفاقية رقم 181(، منظمة العمل الدولية

العمل  منــــظمة   ،)81 رقم  )التفــــاقية  والتجارة  الـــ�شناعة  يف  العمل  تفتيــــ�س  ب�شـــاأن  اتفاقية 

الدولية

ل لها التفاقية اخلا�شة بالرق لعام 1926 والربوتوكول املعدِّ

اتفاقية حظر الجتار بالأ�شخا�س وا�شتغلل دعارة الغري

التفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالرق

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، املادة 6

اتفاقية حقوق الطفل، املواد 11 و19 و32-34 و36

البغاء  الأطفال يف  وا�شتغلل  الأطفال  بيع  ب�شاأن  الطفل  لتفاقية حقوق  الختياري  الربوتوكول 

واملواد الإباحية

و11   8 املواد  اأ�شــرهم،  واأفـــراد  املـــهاجرين  العّمــال  جميع  حقوق  حلــماية  الدولية  التفاقية 

و16و17 و39

التفاقية اخلا�شة بو�شع اللجئني والربوتوكول اخلا�س بو�شع اللجئني

اأو  اللاإن�شانية  اأو  القا�شية  العقوبة  اأو  املعـــاملة  �شـــروب  وغـــريه من  التعذيب  مناه�شة  اتفاقية 

املهينة
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التفاقية الدولية للق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز العن�رشي

الربوتوكول املتعلق بحقوق املراأة للميثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب، املادة 4

اإعلن اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا ب�شاأن مكافحة الجتار بالأ�شخا�س

التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�شان، املادة 6

امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، املادة 10

امليثاق الأفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته، املادة 29

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش

اآ�شيا للتعاون الإقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة الجتار بالن�شاء والأطفال  اتفاقية رابطة جنوب 

لأغرا�س البغاء

اتفاقية رابطة جنوب اآ�شيا للتعاون الإقليمي املتعلقة بالرتتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل يف 

جنوب اآ�شيا، املادة 4

اإعلن رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا امل�شرتك ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س، ل �شيما الن�شاء والأطفال

اإعلن بانكوك املتعلق بالهجرة غري النظامية

اإعلن بروك�شل ب�شاأن منع الجتار بالب�رش ومكافحته

اإعلن نا�شونيني ب�شاأن الأمن الإقليمي، منتدى جزر املحيط الهادئ

قرارات اجلمعية العامة

القرار 176/57 املوؤرخ 18 كانون الأول/دي�شمرب 2002، املعنون "الجتار بالن�شاء والفتيات"

القرار 137/58 املوؤرخ 22 كانون الأول/دي�شمرب 2003، املعنون "تعزيز التعاون الدويل على منع 

الجتار بالأ�شخا�س ومكافحته وحماية �شحاياه"

القرار 156/59 املوؤرخ 20 كانون الأول/دي�شمرب 2004، املعنون "منع ومكافحة الجتار بالأع�شاء 

الب�رشية واملعاقبة عليه"

القرار 166/59 املوؤرخ 20 كانون الأول/دي�شمرب 2004، املعنون "الجتار بالن�شاء والفتيات"

القرار 144/61 املوؤرخ 19 كانون الأول/دي�شمرب 2006، املعنون "الجتار بالن�شاء والفتيات"

القرار 180/61 املوؤرخ 20 كانون الأول/دي�شمرب 2006، املعنون "حت�شني تن�شيق اجلهود املبذولة 

ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س"
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القرار 175/62 املوؤرخ 18 كانون الأول/دي�شمرب 2007، املعنون "تعزيز برنامج الأمم املتحدة ملنع 

اجلرمية والعدالة اجلنائية، ول �شيما قدراته يف جمال التعاون التقني"

القرار 194/63 املوؤرخ 18 كانون الأول/دي�شمرب 2008، املعنون "حت�شني تن�شيق اجلهود املبذولة 

ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س"

موارد اأخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )من�شورات الأمم املتحدة، رقم 

)A.05.V.2 املبيع

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)A.08.V.14 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، قانون منوذجي ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)2009(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش، مكافحة 

)A.09.V.5 الجتار بالأ�شخا�س: كتيب اإر�شادي للربملانيني )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شخا�س  والجتار  الإن�شـــان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)

قرار املجل�س القت�شادي والجتماعي رقم 33/2008 املعنون "تعزيز تن�شيق جهود الأمم املتحدة 

وغريها من اجلهود املبذولة يف مكافحة الجتار بالأ�شخا�س"

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

1- هل يتناول الإطار القانوين للدولة جميع عنا�رش جرمية الجتار بالأ�شخا�س كما هي مبينة 

يف بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س؟

2- هل يتناول الإطار القانوين للدولة جمالت ذات �شلة مبنع الجتار بالأ�شخا�س وملحقة 

خرة وال�شرتقاق وال�شتغلل  مرتكبيه وحماية �شحاياه بالعمل، على �شبيل املثال، على منع ال�شُّ

اجلن�شي والتمييز �شد املراأة والعنف �شد املراأة وانتهاكات حقوق املهاجرين والأطفال؟



جمموعة اأدوات تقييم الحتياجات ب�شاأن ت�شدي العدالة اجلنائية للجتار بالب�رش

16

 دال- اأ�صئلة حمّددة

1- هل قامت الدولة بتوقيع اأي من ال�شكوك القانونية الدولية املدرجة يف الإطار 1 والت�شديق 

عليها/الن�شمام اإليها؟

يف  املدرجة  املنطبقة  الإقلـــيمية  القانونية  ال�شكـــوك  من  اأي  بتوقيع  الدولة  قامت  2- هل 

الإطار 1 والت�شديق عليها/الن�شمام اإليها؟

3- هل لدى الدولة قوانني وطنية ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س؟

4- هل لدى الدولة قانون �شامل وحيد ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س اأم اأحكام حمّددة �شمن 

قوانني اأخرى؟

م القانون الوطني الجتار بالأ�شخا�س بجميع اأ�شكاله وين�س على عقوبات تتما�شى  5- هل يجرِّ

مع املعايري الدولية و/اأو الإقليمية؟

خرة اأو ال�شرتقاق اأو ال�شتعباد اأو الزواج  6- هل اجلنايات ذات ال�شلة بالجتار، من قبيل ال�شُّ

مة وفقا  املثال ل احل�رش(، جمرَّ �شبيل  الَدين )على  اأو عبودية  اأو ال�شتغلل اجلن�شي  بالإكراه 

للت�رشيعات الوطنية؟

7- هل يت�شّمن القانون الوطني تعريفا للجتار بالأ�شخا�س يرتبط بال�شياق املحّدد للدولة 

نة للتعريف يف بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س )الفعل والو�شيلة  ويّت�شق مع العنا�رش الثلثة املكوِّ

وغر�س ال�شتغلل(؟

م القانون الوطني الجتار بالن�شاء والرجال والأطفال �شواء ارتُكب يف الداخل اأم  8- هل يجرِّ

عرب احلدود؟

ال�شتغلل، مبا  اأ�شكال  لأغرا�س جميع  بالأ�شخا�س  الجتار  الوطني  القانون  م  يجرِّ 9- هل 

ق�رشا  اخلدمة  اأو  وال�شخرة  اجلن�شي  ال�شتغلل  اأ�شكال  من  وغريه  الغري  دعارة  ا�شتغلل  فيها 

وال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق وال�شتعباد ونزع الأع�شاء؟

10- هل يَعترب القانون الوطني ا�شتدراج الأطفال، اأي الأ�شخا�س دون الثامنة ع�رشة من العمر، 

اأو نقلهم اأو اإيواءهم اأو ا�شتقبالهم لغر�س ال�شتغلل اجتارا بالأ�شخا�س؟

11- هل ي�شمل مفهوم ال�شتغلل اأي�شا ا�شتغلل عمل الأطفال؟

م القانون الوطني الأفعال التالية: 12- هل يجرِّ

)اأ( امل�شاركة يف جماعة اإجرامية منظمة؟

 )ب( ال�رشوع يف الجتار بالأ�شخا�س واجلرائم ذات ال�شلة اأو امل�شاهمة فيها ك�رشيك اأو 

التوجيه لرتكابها اأو تنظيمها اأو متويلها؟

التاآمر/املعا�رشة؛ امل�شاعدة اأو التحري�س؛ غ�شل الأموال اأو غ�شل عائدات اجلرمية؛   )ج( 

الف�شاد الذي يكون �شالعا فيه موظفون عموميون اأو موظفون مدنيون دوليون؛ عرقلة �شري 

العدالة؛ تزوير وثائق الهوية وال�شفر وم�شادرتها واإتلفها، وغري ذلك؟
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)د( اإف�شاء هوية اأحد ال�شحايا اأو ال�شهود على نحو غري م�رشوع؟

)هـ(   ال�شخرة اأو املمار�شة ال�شبيهة بالرق اأو ال�شتعباد؟

)و( ا�شتخدام عمل اأو خدمات اأحد �شحايا الجتار اأو ال�شخرة؟

13- هل للقانون الوطني ولية ق�شائية يف احلالت التالية:

م�شجلة  طائرة  اأو  �شفينة  منت  على  اأو  الوطنية  احلدود  �شمن  اجلرمية  ارتكاب   )اأ( 

مبوجب قانون تلك الدولة؟

)ب(  ال�شحية اأحد مواطني تلك الدولة؟

املعتاد يف  اإقامته  يقع مكان  اأو عدمي اجلن�شية  الدولة  تلك  اأحد مواطني  )ج(    املجرم 

اأرا�شي تلك الدولة؟

اأو مقيم فيها على نحو معتاد ويُرف�س ت�شليمه  )د(  املجرم اأحد مواطني تلك الدولة 

بحكم اجلن�شية؟

)هـ( املجرم اأحد مواطني تلك الدولة اأو مقيم فيها على نحو معتاد ويُرف�س ت�شليمه؟

ارتكاب جرمية �شمن  الدولة بغية  لتلك  الوطنية   )و( اجلرمية مرتكبة خارج احلدود 

اأرا�شيها؟

14- هل يَعترب القانون الوطني الجتار بالأ�شخا�س جرمية يخ�شع مرتكبها للت�شليم؟

15- هل ين�س القانون الوطني على ملحقة املجرم املزعوم ق�شائيا اإذا ُرف�س ت�شليمه بحكم 

اجلن�شية؟

16- هل ين�س القانون على ما يلي:

م�شوؤولية الهيئات العتبارية؟
 

)اأ(

اعتبار الجتار بالأ�شخا�س واجلرائم الأخرى امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة   )ب( 

جرائم اأ�شلية؟

)ج( اأحكام بعدم امل�شوؤولية/عدم املعاقبة ل�شالح �شحايا الجتار بالأ�شخا�س؟
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 ثالثًا-  التحقيقات واإجراءات املحاكم

       يف ق�صايا الجتار بالأ�صخا�ص

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

ما  وهو  املختلفة،  العنا�رش اجلنائية  الكثري من  تتاألف من  بالأ�شخا�س جرمية معقدة  الجتار 

يجعل التحقيقات امللئمة والفعالة اأمرا ع�شريا حقا. وعلوة على ذلك، كثريا ما تخلق الطريقة 

التي تعر�س بها و�شائط الإعلم الجتار بالأ�شخا�س قوالب منطية لل�شحايا واملجرمني على 

ال�شواء يتعني على �شلطات العدالة اجلنائية اأن تتغلب عليها من اأجل اإجراء حتقيقات واّتباع 

اأ�شاليب ملحقة ت�شتند اإىل املعلومات ال�شتخبارية.

اأ�شاليب حتقيق خمتلفة، تغلب عليها  وتتطلب التحقيقات يف جرائم الجتار بالأ�شخا�س اتباع 

اأ�شاليب التحقيق التفاعلية اأو ال�شتباقية اأو التعطيلية. وهي عملية تعتمد على ا�شتخدام مكثَّف 

للوقت واملوارد وكثريا ما تتطلب تعاونا داخليا ودوليا بني الوكالت املختلفة اإىل جانب حتقيقات 

مالية موازية.

وعلوة على ذلك، وبالنظر اإىل اأن من املاألوف اأن ي�شاب ال�شحايا ب�شدمة نف�شية واأن يتعر�شوا 

قني اأن يعاملوا ال�شحايا وال�شهود بعناية. ومن املهم التخفيف  للعزلة والتهديد، فاإن على املحقِّ

التحقيقات  زيادة  اأجل  من  وذلك  ال�شحايا  �شهادة  على  اجلنائية  العدالة  اأنظمة  اعتماد  من 

ال�شتباقية التي ت�شتند اإىل املعلومات ال�شتخبارية بهدف جمع الأدلة املوؤيدة.

ونظرا ملدى التعقيد الذي يت�شم به التحقيق يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س، يو�شى باأن ت�شتحدث 

الدول وحدات متخ�ش�شة لإنفاذ القانون يف جمال مكافحة الجتار بالأ�شخا�س. لكن من املهم 

اأي�شا اأن تتوّفر جلميع وحدات ال�رشطة يف اخلطوط االأمامية املبادئ التوجيهية و�ُشبل ا�شتخدام 

اأ�شاليب التحري والتعرف الأ�شا�شية.

يكون  اجلنائية،  العدالة  اأنظمة  من  الكثري  ففي  بو�شوح.  العام  املّدعي  دور  بد من حتليل  ول 

املدعي العام م�شوؤول عن ا�شتهلل الإجراءات اجلنائية والإ�رشاف عليها. ولذلك، على ال�شلطة 

املخت�شة امل�شوؤولة عن املقا�شاة اأن تعي با�شتمرار التعقيدات املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�س.

تعري�س  دورا هاما يف احلر�س على عدم  والق�شاة  العاّمون  املّدعون  يوؤدي  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

ال�شحية اإىل املزيد من ال�شدمات النف�شية من جراء اإجراءات املحكمة اجلنائية.
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 باء- املوارد

ترد يف الإطار 2 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك والأدوات القانونية 

الدولية والإقليمية الرئيـــ�شية التي ا�شـتحدثها مكتب الأمم املتـحدة املعني باملـــخدرات واجلـــرمية.

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادتان 23 و24

املكّمل لتفاقية  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�س،  ومعاقبة الجتار  وقمع  بروتوكول منع 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املواد 5 و6 و10

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش، املادة 10

موارد اأخرى

ملمار�شي  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

العدالة اجلنائية )2009(

العدالة  نظم  تقــــييم  اأدوات  جممـــوعة  واجلرمية،  باملخـــدرات  املعـــني  املتحـــدة  الأمــــم  مكتب 

اجلنائية )2006(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)A.08.V.14 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، املمار�شات اجليدة حلماية ال�شهود يف الإجراءات 

اجلنائية ذات ال�شلة باجلرمية املنظمة )2008(

ال�شلطة )قرار  ا�شتخدام  اإعلن مبادئ العدل الأ�شا�شية املتعلقة ب�شحايا الإجرام والتع�شف يف 

اجلمعية العامة رقم 34/40، املرفق(

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شــخا�س  والتـجار  الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداأ التوجيهي 5

يف  اجليدة  املمار�شات  ب�شاأن  القانون  اإنفاذ  ملوظفي  املرجعي  الكتاب  للهجرة،  الدولية  املنظمة 

مكافحة الجتار بالأطفال )2006(

بالأ�شخا�س:  العدالة اجلنائية للجتار  اإطار  الت�شدي يف  تدابري  اآ�شيا،  اأمم جنوب �رشق  رابطة 

املبادئ التوجيهية للممار�شني يف دول رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا )2007(

رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا، تدابري رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا للت�شدي للجتار بالأ�شخا�س: 

اإنهاء اإفلت املّتجرين من العقوبة وحتقيق العدالة لل�شحايا )2006(

 الإطار 2-  موارد خمتارة من اأجل التحقيقات واإجراءات املحاكم يف ق�صايا الجتار بالأ�صخا�ص
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اآلية  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  التابع  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  مكتب 

الإحالة الوطنية: ت�شافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�س املُتَّجر بهم — دليل عملي )وار�شو، 

2004( الف�شل الثاين، ال�شفحة 16 

عمل  خطة  تنفيذ  مل�شاعدة  التدريب  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س )2006(

الجتار  مكافحة  جمال  يف  للتدريب  الإقليمي  املعيار  الهجرة،  �شيا�شات  لتطوير  الدويل  املركز 

للق�شاة واملدعني العامني يف جنوب �رشق اأوروبا )2004(

املكتب الإقليمي لآ�شيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الدليل 

التدريبـي للمّدعني العامني ب�شاأن مواجهة الجتار بالب�رش )2008( 

املكتب الإقليمي لآ�شيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الإجراءات 

التنفيذية املوحدة ب�شاأن التحقيق يف جرائم الجتار من اأجل ال�شتغلل اجلن�شي التجاري )2007(

املكتب الإقليمي لآ�شيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، اخلل�شة 

الوافية للممار�شات الف�شلى لدى اأجهزة اإنفاذ القوانني يف مكافحة الجتار بالب�رش )2007(

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

البلد  التي ت�شدر يف  التي جُترى والإدانات  التحقيقات وامللحقات الق�شائية  1- كم عدد 

فيما يخ�س جرائم تتعلق بالجتار بالأ�شخا�س؟

2- هل هناك وحدات متخ�ش�شة لإنفاذ القانون ومكاتب مّدعني عاّمني وممثلون ق�شائيون 

اآخرون يتعاملون ح�رشا مع الجتار بالأ�شخا�س؟

3- هل هناك اآليات، مبا فيها تلك املعنية بالتدريب وبناء القدرات على نحو منتظم، ل�شمان 

فهم �شليم للجوانب املعقدة للجرمية لدى كل قطاع مكلَّف، مبا يف ذلك وحدات اإنفاذ القانون 

ومكاتب املّدعني العاّمني والهيئات الق�شائية الأخرى؟

4- هل هناك اآليات لت�شجيع التعاون بني موظفي اإنفاذ القانون واملّدعني العاّمني والق�شاة 

املعنيني بق�شايا الجتار بالأ�شخا�س؟

اأ�صئلة حمّددة  دال- 

اإنفاذ القانون العام

وهل هذه  املركزي(  اأو  الحتادي  امل�شتوى  )على  ال�رشطة  �شلك  لهيكل  ُر�شم خمطط  1- هل 

املعلومات متاحة؟
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2- هل تتوفر ملوظفي اخلطوط االأمامية املعدات الكافية والتمويل املالئم ل�شمان ا�شتجابة 

ملئمة من جانب ال�رشطة؟

3- هل تت�شمن بنية �شلك ال�رشطة تدابري من قبيل ال�رشطة املجتمعية على اأ�شا�س منتظم؟

اأن�صطة اإنفاذ القانون

4- هل اتُّخذت تدابري للقيام مبا يلي:

اإن�شاء نظام للم�شارف واملوؤ�ش�شات املالية لردع غ�شل الأموال وك�شفه؟ )اأ( 

التعاون  على  الأموال  غ�شل  املعنية مبكافحة  ال�شلطات  لدى  القدرة  توّفر  �شمان   )ب(  

وتبادل املعلومات على امل�شتويني الوطني والدويل؟

)ج( ك�شف ور�شد التدفقات املالية عرب احلدود؟

)د( تعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع ف�شادهم وك�شفه ومعاقبته؟

)هـ(  �شمان اتخاذ التدابري الفعالة ملنع ف�شاد ال�شلطات العمومية وك�شفه ومعاقبته؟

اأو  اإ�شدارها  اأو  اإعدادها  ومنع  الهوية  اأو  ال�شفر  وثائق  و�شلمة  نوعية   )و( �شمان 

ا�شتخدامها بطريقة غري م�رشوعة؟

 )ز( التحّقق من م�رشوعية و�شلحية وثائق ال�شفر اأو الهوية ال�شادرة با�شم الدولة والتي 

يُ�شتبه يف ا�شتخدامها للجتار بالأ�شخا�س؟

)ح( تعزيز ما قد يلزم من �شوابط رقابية على احلدود ملنع وك�شف الجتار بالأ�شخا�س؟

)ط(  منع ا�شتخدام �رشكات النقل التجارية للجتار بالأ�شخا�س؟

 )ي( اإلزام �رشكات النقل التجارية بالتاأّكد من اأن كل الركاب يحملون وثائق �شفر �شاحلة، 

وذلك بو�شائل منها فر�س عقوبات عليها يف حال عدم المتثال لتلك اللتزامات؟

يف  امل�شتبه  اأو  بالأ�شخا�س  الجتار  يف  ال�شالعني  الأ�شخا�س  منع  اإمكانية  توفري   )ك(  

�شلوعهم فيه من دخول البلد اأو اإلغاء تاأ�شريات دخولهم؟

)ل( تعزيز التعاون بني �شلطات مراقبة احلدود؟

وحدات اإنفاذ القانون املتخ�ص�صة

5- هل لدى �شلطات تـحّري اجلرائم املعدات الكافية والتمويل امللئم ل�شمان توّفر ما يلزم من 

موظفني ومعدات تقنية، مبا يف ذلك اإقـامة وحـدات متخـ�ش�شة للتحقيق يف الجتار بالأ�شــخا�س 

وغـــريها من الوحـــدات املتخ�شــ�شة ذات ال�شـــلة )وحـــدات اجلــــرمية املنظـــمة، وغري ذلك(؟
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التوجيهية  املبادئ  اإىل  الو�شول  باإمكانها  تدريبا خا�شا، وهل  بة  الوحدات مدرَّ 6- هل هذه 

املتخ�ش�شة اأو امل�شاعدة املتخ�ش�شة يف املجالت التالية:

)اأ( التحقيقات ال�شتباقية؛

التحقيقات التعطيلية؛ )ب(  

)ج( التحقيقات يف موقع اجلرمية؛

)د(  التحقيقات التفاعلية؛

)هـ( جمع املعلومات والأدلة؛

)و(  الأ�شاليب ال�رشية؛

)ز(  ا�شتخدام املخربين؛

)ح( اأ�شاليب اإجراء املقابلت؛

 )ط(  املعاملة اخلا�شة للأطفال، مبا يف ذلك اأ�شاليب املقابلة اخلا�شة واأ�شاليب التوا�شل 

بالفيديو؛

)ي( ا�شتخدام و�شائط الإعلم؛

)ك( قواعد البيانات؛

 )ل(  التعاون الدويل يف جمال اإنفاذ القانون باأ�شاليب منها اإن�شاء اأفرقة حتقيق م�شرتكة 

وجمع وتبادل ال�شتخبارات؛

)م( الإعداد لتوجيه التُّهم واملحاكمة؛

)ن( جتميد املوجودات و�شبطها وم�شادرتها.

العامة  التحقيقات  موظفو  هل  القانون،  لإنفاذ  متخ�ش�شة  وحدات  هنالك  تكن  مل  7- اإذا 

بون ب�شاأن اأي من الأمور امل�شار اإليها يف ال�شوؤال رقم 6؟ مدرَّ

8- هل الوحدات املتخ�ش�شة م�شوؤولة عن كامل اأرا�شي الدولة؟ واإذا مل تكن كذلك، هل تقّدم 

خدمات ا�شت�شارية للتحقيقات التي يجريها موظفو اإنفاذ القانون غري املتخ�ش�شني؟

جمع الأدلة

ا�شتخدام  )مثل  الأدلة  جلمع  متخ�ش�شة  اأ�شاليب  ا�شتخدام  الوطني  القانون  يجيز  9- هل 

املوظفني ال�رشيني واملراقبة الب�رشية والتقنية واعرتا�س الت�شالت وعمليات الت�شليم اخلا�شعة 

للمراقبة( وهل يقبل بتلك الأدلة يف املحكمة؟ )فيما يخ�س م�شاألة تعاون اأجهزة اإنفاذ القانون 

مع اجلهات الفاعلة يف املجتمع الدويل، انظر كذلك الف�شل اخلام�س ب�شاأن املواءمة بني حماية 

�شحايا الجتار وملحقة املُتَّجرين: اتفاقات التعاون بني ممثلي املجتمع املدين والدولة.(
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 املّدعون العاّمون والق�صاة

على  ح�رشا  يركزون  اآخرون  ق�شائيون  وموظفون  وق�شاة  عاّمون  مّدعون  هنالك  10- هل 

الق�شايا  عبء  اإدارة  التالية:  ال�شلة  ذات  امل�شائل  يف  النظر  املمكن  من  بالأ�شخا�س؟  الجتار 

واإدارة الق�شايا وا�شتدامة التمويل.

يتلقى  ق�شائيون متخ�ش�شون، هل  وموظفون  وق�شاة  عاّمون  مّدعون  يكن هنالك  مل  11- اإذا 

بالجتار  ال�شلة  ذات  امل�شائل  ب�شاأن  تدريبا  الق�شائيون  واملوظفون  والق�شاة  العاّمون  املّدعون 

بالأ�شخا�س والقوانني الواجبة التطبيق؟

ن املّدعني العاّمني والق�شاة واملوظفني الق�شائيني الذين ل يتعاملون 
ّ
12- هل هنالك اآليات متكـ

مع ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س اإل بني احلني والآخر من الو�شول اإىل اخلربة ذات ال�شلة؟

13- هل ا�شتحدث النظام الق�شائي اإجراءات تلبي الحتياجات اخلا�شة لل�شحايا الذين يدلون 

ب�شهادات يف اإطار اإجراءات املحكمة مع �شمان ح�شول املتهم على حماكمة عادلة؟ ت�شمل امل�شائل 

التي ميكن النظر فيها ما يلي:

)اأ( خدمات املحكمة؛

 )ب( خدمات الرتجمة ال�شفوية، مبا يف ذلك ل�شالح ال�شحية واملحققني واملّدعني العاّمني 

واملوظفني الق�شائيني، ل�شمان و�شوح الت�شال؛

 )ج( اخلدمات اخلا�شة لل�شحايا وال�شهود، مبا فيها اخلدمات ال�شت�شارية والتقييمات 

امل�شاعدة  واأ�شكال  والنقل  ال�شكن  وتوفري  والطبي  النف�شاين  الدعم  وخدمات  النف�شانية 

املبا�رشة الأخرى؛

)د( جل�شات ال�شتماع العامة اأو املغلقة؛

)هـ( اإدارة املعلومات؛

)و(  اإدارة تدفق الق�شايا؛

)ز(  الدعم اأثناء املحاكمة )لل�شحايا الذين يدلون ب�شهادة(؛

)ح(  املرافق واملعدات؛

)ط( حماية ال�شهود؛

)ي( احلماية اجل�شدية؛

)ك( احلماية النف�شانية والدعم النف�شاين؛

)ل(  احلماية من املعاملة غري املن�شفة؛

)م( حماية الهوية؛

)ن( دعم ال�شهود؛
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)�س( ا�شتبعاد املتهم؛

)ع(  احتجاز امل�شتبه فيه قبل املحاكمة؛

)ف( املراقبة بالفيديو اأو ا�شتخدام تلفزيون بدائرة مغلقة اأو املرايا الثنائية الجتاه؛

)�س( تاأمني خدمات م�شت�شار قانوين لل�شهود؛

)ق(  م�شت�شار قانوين لل�شحية )كمّدع متكافل اأو غري متكافل(؛

)ر(  الو�شول اإىل خدمات الدفاع القانوين.

واإمكانية  املحكمة  اإجراءات  �شفافية  �شمان  على  للم�شاعدة  ال�شكوى  اآليات  تتوّفر  14- هل 

اإخ�شاعها للم�شاءلة؟

15- هل هناك تدابري ملنع احتجاز �شخ�س يُفرت�س اأنه �شحية الجتار بغ�ّس النظر عن و�شعه 

الجتار  ل�شحايا  الجتماعي  الإدماج  ب�شاأن  ال�شابع  الف�شل  )انظر  الهجرة؟  لقانون  املخالف 

املفرت�شني يف البلد الأ�شل اأو بلد املق�شد اأو بلد ثالث.(
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 رابعًا- التعرف على �صحايا الجتار املفرت�صني

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

الجتار  �شحايا  على  يتعرفون  قد  الذين  امل�شلحة  اأ�شحاب  من  متنوعة  وا�شعة  طائفة  هناك 

وممثلو  احلكوميني  غري  اخلدمات  مو  ومقدِّ اجلنائية  العدالة  �شلطات  ت�شمل  وهي  املحتملني، 

بني واإذا  الرعاية الجتماعية ومفت�شو العمل وحتى موظفو ال�شفارات، وخ�شو�شاً اإذا كانوا مدرَّ

كان هناك نظام لتفاقات التعاون والإحالة.

الوقت  من  كثريا  وت�شتهلك  �شعبة  الجتار عملية  �شحايا  من  اأنهم  يُفرت�س  من  على  والتعرف 

ال�شحايا وتهديدهم  للعنف يف معاملة  املُتَّجرين  ا�شتخدام  لتعدد طبقات اجلرمية ولأن  نظرا 

ذلك،  بال�شلطات. وعلوة على  الت�شال  الأحيان عن  كثري من  ال�شحايا يف  يردع  با�شتخدامه 

باالأ�شخا�س  للتعرف على حاالت االجتار  املوارد  اإىل  اأحيانا  االأمامية  يفتقر موظفو اخلطوط 

والت�شدي لها بفعالية. ويف ق�شايا االجتار باالأ�شخا�س، كثريا ما يكون موظفو اخلطوط االأمامية 

م�شوؤولني عن التعرف على ال�شحايا و�شمان �شلمتهم، وجمع الأدلة واملحافظة عليها، واحتجاز 

امل�شتبه فيهم اإىل اأن تتوىل اأفرقة التحقيق املتخ�ش�شة الق�شية.

من  وغريها  ال�شلطات  على  الع�شري  من  فاإن  للجرمية،  الأبعاد  املتعددة  اجلوانب  لهذه  ونظرا 

ة  الأطراف اتخاذ قرارات فورية ب�شاأن و�شع من يُفرت�س اأنه �شحية اجتار. ومن املمار�شات املب�رشِّ

بالنجاح اإحالة �شحايا الجتار املفرت�شني اإىل جهات تقدمي خدمات الدعم واحلماية ذات ال�شلة 

على اأ�شا�س اأ�شعف �شبهة.

لتخفي�س عتبة عمليات  وكثريا ما تُ�شتخدم عبارة "الأ�شخا�س املفرت�س اأنهم �شحايا الجتار" 

 وبعد اإحالة 
)11(

التعرف �شواء من حيث املتطلبات الإدارية اأم تعريف اجلرمية الفعلية على الفور.

هوؤلء الأ�شخا�س اإىل جهات تقدمي الدعم واحلماية، يتوفر لهم الوقت للتعايف من التجارب التي 

مّروا بها وال�شتفادة من بيئة داعمة مبا ي�شمح لهم باأن يتخذوا قرارا ب�شاأن و�شعهم ويتفكروا يف 

النعكا�شات الإجرائية والإدارية لهذا الو�شع.

 مكتب املوؤ�ش�شات الدميقراطية وحقوق الإن�شان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، اآلية الإحالة 
)11(

الوطنية: ت�شافر اجلهود بغية حماية الأ�شــخا�س املُتَّجر بهم—دليل عملي )وار�شو، 2004(، ال�شفحتان 17 و59.
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ول�شمان انخفا�س عتبة املعايري هذه من اأجل التعرف على �شخ�س يفرت�س الجتار به، ل بد 

ر"، وخ�شو�شاً اإذا كان و�شعه من  ل ال�شلطات ذات ال�شلة مبنح ذلك ال�شخ�س "فرتة تفكُّ اأن تخوَّ

حيث الهجرة غري قانوين.

اإ�رشاك خمتلف ممثلي الهيئات احلكومية وغري احلكومية يف التعرف على الأ�شخا�س  وينبغي 

الذين رمبا كانوا من �شحايا الجتار وذلك، على �شبيل املثال، من خلل القيام باأن�شطة توعية 

د املجتمعات املحلية.
ّ
واإقامة خطوط �شاخنة لالت�شال املبا�رش وتفقـ

 باء- املوارد

ترد يف الإطار 3 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك والأدوات القانونية 

الدولية والإقليمية الرئي�شية التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

الإطار 3- موارد خمتارة من اأجل التعرف على الأ�صخا�ص الذين ُيفرت�ص اأنهم من �صحايا الجتار

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش، املادتان 10 و13

موارد اأخرى

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شخا�س  والجتار  الإن�شــان  بـحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداأن التوجيهيان 2 و8

اأوائل  اإىل  ه  املوجَّ الأولية  الإ�شعافات  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

لني من موظفي اإنفاذ القانون ملواجهة حالت الجتار بالب�رش )2009( املتدخِّ

ملمار�شي  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

العدالة اجلنائية )2009(، النميطة 2

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.08.V.14(، ال�شفحات 303-251

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق، بروتوكول للتعرف على هوية الأ�شخا�س املتَّجر بهم وم�شاعدتهم 

وجمموعة اأدوات تدريبية )2005(

)قرار  ال�شلطة  ا�شتعمال  والتع�شف يف  الإجرام  ب�شحايا  املتعلقة  الأ�شا�شية  العدل  مبادئ  اإعلن 

اجلمعية العامة 34/40، املرفق(

املركز الدويل لتطوير �شيا�شات الهجرة، مواد تدريبية ب�شاأن مكافحة الجتار ملوظفي اإنفاذ القانون 

يف اخلطوط االأمامية )2007(
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برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، دليل اأف�شل املمار�شات يف اإنفاذ القانون من اأجل مكافحة الجتار 

بالب�رش )2003(

اآلية  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  التابع  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  مكتب 

املُتَّجر بهم - دليل عملي )وار�شو،  الأ�شخا�س  الوطنية: ت�شافر اجلهود حلماية حقوق  الإحالة 

2004( الف�شل الثاين، ال�شفحة 16 والف�شل الرابع، ال�شفحة 59

الجتار،  مكافحة  يف جمال  للتدريب  الإقليمي  املعيار  الهجرة،  �شيا�شات  لتطوير  الدويل  املركز 

للق�شاة واملّدعني العامني يف )2004(

املكتب الإقليمي لآ�شيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الدليل 

التدريبـي للمدعني العامني ب�شاأن مواجهة الجتار بالب�رش )2008( 

املكتب الإقليمي لآ�شيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الإجراءات 

التنفيذية املوحدة ب�شاأن التحقيق يف جرائم الجتار من اأجل ال�شتغلل اجلن�شي التجاري )2007(

املكتب الإقليمي لآ�شيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، اخلل�شة 

الوافية للممار�شات الف�شلى لدى اأجهزة اإنفاذ القوانني يف مكافحة الجتار بالب�رش )2007(

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

ملوظفي  امللئمة  الت�شدي  تدابري  م  وتنظِّ ت�شمن  موّحدة  تنفيذية  اإجراءات  هناك  1- هل 

اخلطوط االأمامية يف التعرف على االأ�شخا�س املُتَّجر بهم؟

املُتَّجر بهم جميع  الأ�شخا�س  التعرف على  ي�شارك يف عملية  باأن  ت�شمح  اآلية  2- هل هناك 

اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة، مبن فيهم وكالت اإنفاذ القانون واجلهات الفاعلة يف املجتمع 

املدين والهيئات احلكومية والوكالت الدولية؟

3- هل هناك اإجراءات ت�شمح بو�شوٍل مي�رشَّ اإىل بُنى الدعم واحلماية ل�شالح جميع الأ�شخا�س 

املفرت�س الجتار بهم؟

 دال- اأ�صئلة حمّددة

1- هل هناك اإجراء اإداري ميكن مبقت�شاه العرتاف ر�شميا باأن "�شخ�شا ما متجر به" مما 

يخّوله ال�شتفادة من خمتلف اخلدمات واملزايا، مبا فيها اإذن الإقامة املوؤقتة واخلدمات ال�شحية 

واملاأوى واحلماية؟ واإذا كانت الإجابة بنعم، فما هي ال�شلطة املخت�شة؟
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2- هل تت�شمن اإجراءات اجلهات الفاعلة غري احلكومية من اأجل التعرف على الأ�شخا�س 

الذين يُفرت�س اأنهم �شحايا الجتار ما يلي:

)اأ(  مبادئ توجيهية ب�شاأن التعرف على ال�شحايا؟

)ب( قوائم مرجعية معيارية لت�شهيل التعرف على الأ�شخا�س �شحايا الجتار؟

)ج( موؤ�رشات عامة؟

 )د(  موؤ�رشات متخ�ش�شة )ال�شتغلل اجلن�شي، ال�شتغلل يف العمل، اأ�شكال ال�شرتقاق 

املعا�رشة، الجتار بالأع�شاء، وغري ذلك(؟

)هـ( موؤ�رشات الجتار بالأطفال؟

)و( مبادئ توجيهية ب�شاأن اإجراء املقابلت مع �شحايا الجتار املفرت�شني؟

به،  املرتبطة  امل�شائل  اأو  الجتار  مبكافحة  املتخ�ش�شة  )التوعية  التوعية   )ز( اأعمال 

مثل الرعاية ال�شحية للعاملني يف جمال اجلن�س ومتعاطي املخّدرات والعمالة املهاجرة 

والأقليات العرقية(؟

ة )مراكز متخ�ش�شة ملكافحة الجتار مل�شاعدة العاملني   )ح( مراكز الباب املفتوح املي�رشَّ

بذويهم  امل�شحوبني  غري  والأطفال  واملهاجرين  العرقية  والأقليات  اجلن�س  جمال  يف 

ومتعاطي املخّدرات(؟

ملكافحة  متخ�ش�شة  �شاخنة  )خطوط  املبا�رش  لالت�شال  �شاخنة  هاتفية   )ط( خطوط 

و�شحايا  للعنف  تعّر�شوا  الذين  واالأطفال  الن�شاء  ل�شالح  �شاخنة  خطوط  اأو  االجتار 

اجلرمية. وقد تكون احلكومة اأي�شا هي اجلهة القائمة على ت�شغيل اخلطوط ال�شاخنة(؟

3- هل تتبع اجلهات الفاعلة احلكومية، للتعرف على الأ�شخا�س �شحايا الجتار املفرت�شني، 

اإجراءات ت�شمل ما يلي:

مبادئ توجيهية ب�شاأن التعرف على ال�شحايا؟ )اأ( 

)ب( قوائم مرجعية معيارية لت�شهيل التعرف على الأ�شخا�س �شحايا الجتار؟

)ج( موؤ�رشات عامة؟

 )د( موؤ�رشات متخ�ش�شة )ال�شتغلل اجلن�شي، ال�شتغلل يف العمل، اأ�شكال ال�شرتقاق 

املعا�رشة، الجتار بالأع�شاء، وغري ذلك(؟

)هـ( موؤ�رشات الجتار بالأطفال؟

الجتار  �شحايا  مع  املقابلت  اإجراء  ب�شاأن  اأخلقية  ومعايري  توجيهية  مبادئ   )و( 

املفرت�شني؟

د املجتمعات املحلية؟
ّ
تفقـ )ز( 

)ح( عمليات تفتي�س العمالة؟
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)ط( تدابري مراقبة احلدود؟

تدريب موظفي ال�شفارات؟ )ي( 

)ك( التفتي�س املايل؟

)ل(  تفتي�س الرعاية ال�شحية، يف ال�شناعات الغذائية مثل؟

التفتي�س املتعلق بال�شلمة؟ )م( 

)ن(  الإبلغ الإلزامي عن حالت الإ�شاءة اإىل الأطفال؟

والذين   
)12(

الهجرة لقانون  خمالفاً  و�شعهم  يكون  الذين  للأ�شخا�س  ر  تفكُّ  )�س( فرتة 

يُفرت�س اأنهم �شحايا الجتار؟

4- هل يعلم اأ�شحاب امل�شلحة احلكوميون وغري احلكوميني ذوو ال�شلة بوجود تدابري التعرف؟ 

وهل يطبقونها يف عملهم؟ وهل املعلومات ب�شاأن املوؤ�رشات متاحة يف اأماكن عملهم؟

اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة، وخ�شو�شاً موظفو اخلطوط االأمامية،  يتلّقى جميع  5- هل 

واإجراءات  التحقيقات  ب�شاأن  الثالث  الف�شل  )انظر  التعرف  اإجراءات  ب�شاأن  م�شتمرا  تدريبا 

املحاكم يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س(؟

اأ�شكال  من  الجتار وغريه  بني  التمييز  ب�شاأن  كذلك  تدريبا  م  املقدَّ التدريب  يت�شمن  6- هل 

الهجرة غري القانونية، واأ�شاليب الجتار واأمناطه واجتاهاته، وكذلك حقوق ال�شحايا؟

7- هل هناك مبادئ توجيهية وا�شحة ب�شاأن االت�شال بني موظفي اخلطوط االأمامية ووحدات 

اإنفاذ القانون املتخ�ش�شة املعنية مبكافحة الجتار؟

مبادئ  �شكل  يف  بالأ�شخا�س،  الجتار  حماولت  على  التعرف  ل�شمان  اآليات  هناك  8- هل 

توجيهية ل�رشطة احلدود وال�شكك احلديدية مثل؟

ب�شاأن  اخلام�س  الف�شل  )انظر  والإحالة  للتعاون  موؤ�ش�شي  طــابع  ذات  اآليـــة  هناك  9- هل 

املجتمع  التعاون بني ممثلي  اتفاقات  املّتجرين:  املواءمة بني حماية �شحايا الجتار وملحقة 

املدين والدولة(؟

 وفقا للتقرير التو�شيحي لتفاقية جمل�س اأوروبا املتعلقة بالإجراءات الرامية اإىل مكافحة الجتار بالب�رش، 
)12(

ر، اأن تنطبق على جملة اأ�شخا�س، منهم �شحايا الجتار  يُق�شد من املادة 13 من التفاقية، ب�شاأن فرتة التعايف والتفكُّ

بالب�رش املقيمون قانونيا مبوجب ت�شاريح اإقامة ق�شرية الأجل.
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 خام�صًا-  املواءمة بني حماية �صحايا الجتار 

جرين: ومالحقة امُلتَّ    

اتفاقات التعاون     

بني ممثلي املجتمع املدين والدولة    

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

اإن اأي ا�شتجابة وطنية �شاملة للجتار بالأ�شخا�س يف اإطار العدالة اجلنائية ينبغي اأن ت�شمل 

تدابري حلماية �شحايا الجتار ودعمهم اإىل جانب تدابري ملئمة مللحقة املّتجرين. وقد ثبت 

�شاملة  ا�شرتاتيجية  فعالة �شمن  اأداة  امل�شلحة هي  اأ�شحاب  التعاون بني خمتلف  اتفاقيات  اأن 

تتعاون  اأن  املهم  اأّن من  ومع  املتجرين.  بهم وتلحق  املُتَّجر  للأ�شخا�س  الإن�شان  حتمي حقوق 

املنظمات احلكومية واحلكومية الدولية والدولية وغري احلكومية واخلا�شة، فاإن هذا الف�شل 

تقّدم اخلدمات  التي  القانون واجلهات  اإنفاذ  اأجهزة  التعاون بني  اتفاقات  يركز حتديدا على 

ل�شحايا الجتار، مبا فيها املنظمات غري احلكومية. ومن �شاأن قيام �شلطة ر�شمية باإحالة �شخ�س 

م خدمات غري حكومي اأن ي�شاهم يف اأن يعاَمل �شخ�س يف قطاع �رّشي ذو و�شع  مّتجر به اإىل مقدِّ

)13(
غري قانوين باعتباره �شخ�شا ي�شتحق تلّقي اخلدمات.

وبغية م�شاعدة ال�شحايا على التعايف على نحو اأف�شل والعمل يف الوقت ذاته على خلق بيئة 

ي�شعر فيها ال�شحايا بالأمان والأمن من اأجل امل�شاركة يف التحقيق اجلنائي، ومن اأجل املواءمة 

فاإن من  القانون  اإنفاذ  واأجهزة  لل�شحايا  املحتـــملة ملقّدمي اخلدمات  املت�شــاربة  امل�شالح  بني 

اإنفاذ القانون على نحو  العــــمل بني مقّدمي اخلدمات وموظفي  املهم تنظيم وتوجيه عـــلقة 

بالب�رش واملنظمة الدولية للهجرة، املبادئ  العاملية ملكافحة الجتار  اأي�شا: مبادرة الأمم املتحدة   انظر 
)13(

التوجيهية ب�شاأن مذكرات التفاهم بني اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني واأجهزة اإنفاذ القانون ب�شاأن التعاون يف جمال 

مكافحة الجتار )2009(.
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ز  وا�شح. وينبغي اأن تُبنى هذه العلقة على اعتماد نهج يف التعامل مع الجتار بالأ�شخا�س يعزِّ

حقوق ال�شحايا.

وينبغي اأن تراعي اتفاقات التعاون بني اأجهزة اإنفاذ القانون ومقّدمي اخلدمات لل�شحايا امل�شالح 

املختلفة للطرفني اأ�شحاب امل�شلحة واأن تهــدف يف الوقـــت ذاته اإىل حــماية ال�شحايا—وهو 

واجب على الدولة—واإ�شدار الأحكام بحق املتجرين. اأ�شف اإىل ذلك اأن بالإمكان الرتقاء اإىل 

اإنفاذ القانون واملجتمع املدين عن طريق التعاون  م�شتوى معني من الثقة املتبادلة بني ممثلي 

على اأ�شا�س منتظم.

ول بد يف اتفاقات التعاون من حتديد اأدوار وم�شوؤوليات كل �رشيك على نحو بالغ الدقة. ومن 

خلل اللتزام مببادئ ال�شفافية وتو�شيح حدود الخت�شا�شات ي�شبح اتفاق التعاون اأداة ناجعة 

يف ملحقة املّتجرين وحماية املُتَّجر بهم.

وهناك اأنواع خمتلفة من اتفاقات التعاون يقوم اأكرثها �شيوعا على مذكرة تفاهم بني ال�رشكاء 

املعنيني. وثمة خيار اآخر وهو اأن ت�شدر ال�شلطات املخت�شة توجيها داخليا يق�شي باأن يحيل 

بغ�ّس  مقّدم خدمات غري حكومي،  اإىل  بهم  الجتار  املفرت�س  الأ�شخا�س  امل�شوؤولون  املوظفون 

النظر عن و�شع هوؤلء الأ�شخا�س من حيث قانون الهجرة.

 باء- املوارد

ترد يف الإطار 4 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك والأدوات القانونية 

الدولية والإقليمية الرئي�شية التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

الإطار 4- موارد خمتارة فيما يتعلق باتفاقات التعاون بني ممثلي املجتمع املدين والدولة

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

املكّمل لتفاقية  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�س،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادتان 6 و7

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش، املواد 11-17 و35-32

موارد اأخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)A.08.V.14 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(
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تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شخا�س  والجتار  الإن�شان  بحقوق  يتعـــلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبادئ التوجيهية 5 و6 و8

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق، بروتوكول للتعرف على هوية الأ�شخا�س املتَّجر بهم وم�شاعدتهم 

وجمموعة اأدوات تدريبية )2005(

ال�شلطة )قرار  ا�شتخدام  املتعلقة ب�شحايا الإجرام والتع�شف يف  الأ�شا�شية  العدل  اإعلن مبادئ 

اجلمعية العامة رقم 34/40، املرفق(

ملمار�شي  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

العدالة اجلنائية )2009(، النمائط 19 و20 و22

مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش واملنظمة الدولية للهجرة، املبادئ التوجيهية 

ب�شاأن مذكرات التفاهم بني اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني واأجهزة اإنفاذ القانون ب�شاأن التعاون يف 

جمال مكافحة الجتار )2009(

املركز الدويل لتطوير �شيا�شات الهجرة، مبادئ توجيهية لو�شع وتنفيذ تدابري ت�شّد وطنية �شاملة 

من اأجل مكافحة الجتار )2006( 

اآلية  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  التابع  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  مكتب 

الإحالة الوطنية: ت�شافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�س املُتَّجر بهم — دليل عملي )وار�شو، 

2004( الف�شل الثاين، ال�شفحة 16

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

غري  اخلدمات  ومقّدمي  القانون  اإنفاذ  اأجهزة  بني  ر�شمي  تعاون  اتفاقات  هناك  1- هل 

بُنى  اإىل  الو�شول  من  الجتار  �شحايا  من  اأنهم  يُفرت�س  الذين  الأ�شخا�س  ن  متكِّ احلكوميني 

احلماية والدعم؟

ن الآليات القائمة الأ�شخا�س الذين يخالف و�شعهم قانون الهجرة والذين يُفرت�س  2- هل متكِّ

اأنهم �شحايا الجتار من الو�شول اإىل بُنى الدعم واحلماية ب�رشف النظر عّما اإذا كانوا يتعاونون 

اأو ل يتعاونون مع �شلطات العدالة اجلنائية؟

 دال- اأ�صئلة حمّددة

اإنفاذ  اأجهزة  بني  املعلومات  وتبادل  التعاون  والتنظيمي  القانوين  الدولة  اإطار  ي�شمن  1- هل 

القانون والهجرة والعمل وغريها من الأجهزة املعنية للتعرف على �شحايا الجتار واملّتجرين، واأنواع 

وثائق ال�شفر امل�شتخدمة للجتار، والو�شائل والأ�شاليب التي ت�شتخدمها املجموعات الإجرامية؟

اإنفاذ  اأجهزة  التعاون بني  لتعزيز  اأحكاما  والتنظيمي  القانوين  الدولة  اإطار  يت�شمن  2- هل 

القانون اأو املّدعني العاَمني والكيانات اخلا�شة ذات ال�شلة؟
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قانوين  غري  للهجرة  بالن�شبة  و�شعه  �شخ�س  اإحالة  اأجل  من  الإدارية  املتطلبات  هي  3- ما 

ويُفرت�س اأنه �شحية الجتار اإىل بُنى الدعم واحلماية؟

اإبرام عقد بني �شلطات  باإمكانية  اأو ي�شمح  اإطار الدولة القانوين والتنظيمي  4- هل يرتئي 

العدالة اجلنائية وجهات تقدمي اخلدمات لل�شحايا، مبا فيها املنظمات غري احلكومية؟

5- فيما يتعلق باآليات التعاون غري الر�شمي:

و/ الأعراف(  اأو  التقاليد  اأو  العادات  قائمة على  اأو  )�شفهية  اتفاقات   )اأ( هل هناك 

اأو اأ�شكال من التعاون و/اأو ترتيبات اأخرى بني �شلطات العدالة اجلنائية وجهات تقدمي 

اخلدمات لل�شحايا، مبا فيها املنظمات غري احلكومية؟

 )ب( هل هناك اتفاقات )�شفهية اأو قائمة على العادات اأو التقاليد اأو الأعراف( و/اأو 

اأ�شكال من التعاون و/اأو ترتيبات اأخرى بني �شلطات العدالة اجلنائية واملنظمات الدولية 

التي تقّدم اخلدمات؟

 )ج( هل حتيل ال�شلطات املعنية الأ�شخا�س �شحايا الجتار املفرت�شني اإىل بُنى الدعم 

وامل�شاعدة على نحو منتظم، وما نوع التفاقات التي ت�شكل الأ�شا�س ملثل تلك الإحالت؟

6- فيما يتعلق باتفاقات التعاون الر�شمي:

)اأ( هل هناك اتفاقات للتعاون الر�شمي بني منظمات حكومية واأخرى غري حكومية؟

 )ب( هل هناك اتفاقات للتعاون الر�شمي بني منظمات حكومية دولية اأو منظمات دولية 

ومنظمات غري حكومية؟

 )ج( هل هناك اتفاقات للتعاون الر�شمي بني منظمات حكومية دولية اأو منظمات دولية 

ومنظمات حكومية؟

 )د( هل هناك اتفاقات تعاون، وتُعرف كذلك بال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�س، 

بني هيئات عمومية )منظمات حكومية وغري حكومية وحكومية دولية( والقطاع اخلا�س؟

7- فيما يتعلق بنماذج التعاون الر�شمي:

ن من اإحالة الأ�شخا�س �شحايا   )اأ( هل توجد توجيهات داخلية يف الوزارات املعنية متكِّ

الجتار املفرت�شني؟

 )ب(      هل ي�شتند اأيٌّ من النماذج امل�شتخدمة يف الدولة اإىل اتفاقات خطية، مبا يف ذلك 

مذكرات التفاهم؟

8- فيما يتعلق مبكونات اتفاقات التعاون، هل حتتوي على ما يلي: تعريف لل�رشكاء، تعريف 

املختلفة  امل�شوؤوليات  امل�شتهدفة،  املجموعات  التعاون،  مبادئ  التفاق،  من  ال�شامل  للغر�س 
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التمويل،  الدعم،  مدة  املعلومات،  تقا�شم  و�شائل  ال�رشكاء،  بني  التعاون  اإجراءات  )بالتف�شيل(، 

توقيت نفاذ اتفاق التعاون، تعديل اتفاق التعاون وتو�شيع نطاقه؟ )انظر الف�شل ال�شاد�س ب�شاأن 

بُنى الدعم وامل�شاعدة ل�شحايا الجتار املفرت�شني(.

9- هل هناك نظام ر�شد لتتبُّع تنفيذ التفاق الر�شمي؟

10- هل هناك اجتماعات منتظمة وذات طابع موؤ�ش�شي للأطراف يف التفاق الر�شمي )انظر 

الف�شل الثامن ب�شاأن اآليات التن�شيق الوطنية: و�شع ال�شيا�شات ور�شدها وتقييمها(؟

11- هل توفر لآلية التعاون متويل من منظمات حكومية اأو حكومية دولية ؟
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 �صاد�صًا-  ُبنى الدعم وامل�صاعدة 

�صني         ل�صحايا الجتار املفرترَ

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

اإن تقدمي الدعم وامل�شاعدة ل�شحايا عامل حا�شم بالن�شبة للنهج القائم على احلقوق لأي �شيا�شة 

اأ�شكال  اأو  الإيواء  دور  اإىل  الو�شول  �ُشبل  ي�شمل  بالأ�شخا�س. وهو  اإىل مكافحة الجتار  تهدف 

والقانونية  النف�شانية  امل�شورة  قبيل  من  املتخ�ش�شة،  اخلدمات  اإىل  اإ�شافة  الأخرى  الإ�شكان 

والطبية. وت�شمن بُنى الدعم وامل�شاعدة اأن يتمكن ال�شخ�س الذي يُفرت�س اأنه �شحية الجتار 

من ال�شعور بالأمان عندما يتخذ قرارات ب�شاأن التعاون مع اأجهزة اإنفاذ القانون وتقدمي طلبات 

الجتماعي يف  الإدماج  برامج  اإىل  واللجوء  وتعوي�س  اأجر  على  للح�شول  القانوين  النت�شاف 

بلده الأ�شلي اأو بلد املق�شد )انظر الف�شل ال�شابع ب�شاأن الإدماج الجتماعي ل�شحايا الجتار 

املفرت�شني يف البلد الأ�شل اأو بلد املق�شد اأو بلد ثالث(.

وي�شمن اإطار حقوق الإن�شان القائم جمموعة حمّددة من احلقوق ل�شالح �شحايا الجتار، بو�شائل 

من بينها تطبيق مبداأ عدم التمييز، واملعاملة الآمنة والعادلة، والو�شول اإىل العدالة، والو�شول 

ال�شحية  اخلدمات  اإىل  والو�شول  الإقامة،  وو�شع  التوطني،  واإعادة  اخلا�شة  الإجراءات  اإىل 

وغريها من اخلدمات، والعودة الآمنة والكرمية، والإدماج الجتماعي.

والكثري من البلدان لديها قوانني و�شيا�شات ولوائح تنظيمية ت�شمن ل�شحايا اجلرائم )اخلطرية( 

حقوقا وخدمات حمّددة. وينبغي اأن تنطبق تلك احلقوق على �شحايا الجتار بالأ�شخا�س اأي�شا. 

مة ح�رشا لتعزيز ا�شتجابتها  وبينما ا�شتحدث بع�س الدول بُنى حمّددة للدعم وامل�شاعدة م�شمَّ

تكييف خدمات  كذلك  ت�شمنت  املمار�شات اجليدة  فاإن  بالب�رش،  الجتار  مكافحة  �شعيد  على 

الدعم وامل�شاندة القائمة مع احتياجات �شحايا الجتار. فعلى �شبيل املثال، من املمكن تقييم 

ومن  والأطفال  واللجئني  املنـزيل  العنف  ل�شحايا  وامل�شورة  املاأوى  تقّدم  التي  القائمة  املرافق 

اأ�شا�شية �شاملة للدعم وامل�شاعدة ل�شالح �شحايا الجتار. وتتجلى فائدة  ثم دجمها �شمن بُنى 

ا�شتخدام البنى القائمة بدل من اإن�شاء مرافق جديدة يف اأن البنى القائمة اأكرث ا�شتدامة.
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ومن �شاأن تقدمي امل�شاعدة واحلماية امللئمة لل�شحايا العمل على دعم ال�شحية وملحقة املجرم 

يف اآن واحد. والهـــدف الرئيـــ�شي من تدابــــري الدعـــم هو تخفيف املعاناة التي يعي�شها ال�شحايا 

القانون،  اإنفاذ  تاأهيـــلهم. ومن منظور  واإعادة  تعافيهم  وامل�شاعدة على  اأذى  بهم من  وما حلق 

فاإن امل�شاعدة الكافـــــية لل�شحيـــة قــــد ت�شجعــــه كذلــك على التعــــاون مع املحـــــققني واملّدعني 

العاّمني وم�شاعدتهم.

وينبغي اإحالة ال�شحايا اإىل م�شاريع امل�شاعدة يف اأ�رشع وقت ممكن. كما ينبغي اأن تقّدم بُنى الدعم 

وامل�شاعدة خدمات املعونة الفورية والتدخل العاجل لتحقيق الهدوء النف�شي يف حالة الأ�شخا�س 

املتاأثرين. وينبغي األ تهدف تلك البنى اإىل توفري اإقامة طويلة الأجل اإذ اإن الهدف ال�شامل هو 

متكني �شحايا الجتار من العتماد على اأنف�شهم بدل من ت�شجيع التكال الطويل الأجل على بُنى 

الدعم. وينبغي و�شع حلول طويلة الأجل يف اإطار برنامج �شامل للإدماج الجتماعي.

اأن يح�شلوا على خدمات  املفرت�شني  ن�شبيا على �شحايا الجتار  ال�شهل  يكون من  اأن  وينبغي 

الدعم )انظر الف�شل الرابع ب�شاأن التعرف على �شحايا الجتار املفرت�شني(.

والهدف احلا�شم الأهمية من اإن�شاء بنى الدعم وامل�شاعدة هو متكني �شحايا الجتار من ك�رش 

حلقة العنف والرتهان واتخاذ قرارات م�شتنرية ب�شاأن م�شتقبلهم.

 باء- املوارد

والأدوات  ال�شكوك  فيها  مبا  ال�شلة،  ذات  املوارد  من  خمـــتارة  جمــــموعة   5 الإطــــار  يف  ترد 

القانونية الدولية الإقليميــــة الرئي�شية التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية.

الإطار 5- موارد خمتارة ب�صاأن ُبنى الدعم وامل�صاعدة ل�صحايا الجتار املفرت�صني

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

املكّمل لتفاقية  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�س،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 6، الفقرات 4-2

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 25

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش، املواد 17-11
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ملمار�شي  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

العدالة اجلنائية )2009(، النميطتان 22 و23

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع E.08.V.14(، الف�شلن ال�شابع والثامن

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شخا�س  والجتار  الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداأ التوجيهي 6

ال�شلطة )قرار  ا�شتخدام  املتعلقة ب�شحايا الإجرام والتع�شف يف  الأ�شا�شية  العدل  اإعلن مبادئ 

اجلمعية العامة رقم 34/40، املرفق(، املواد 17-14

املنظمة الدولية للهجرة، دليل املنظمة الدولية للهجرة ب�شاأن تقدمي امل�شاعدة املبا�رشة ل�شحايا 

الجتار )2007(

املنظمة الدولية للهجرة، ومبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش، ومدر�شة لندن 

اإر�شادات  بهم:  املُتَّجر  الأ�شخا�س  رعاية  ال�شتوائية،  الأمرا�س  وطب  بال�شحة  املتعلقة  للعلوم 

مي اخلدمات ال�شحية )2009( ملقدِّ

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق، بروتوكول للتعرف على هوية الأ�شخا�س املتَّجر بهم وم�شاعدتهم 

وجمموعة اأدوات تدريبية )2005(

منظمة العمل الدولية، مكافحة الجتار بالأطفال لغر�س ال�شتغلل يف العمل: جمموعة موارد 

ل�شانعي ال�شيا�شات واملمار�شني )2008(، الكتاب الرابع

منظمة الأمم املتحدة للطفولة، املبادئ التوجيهية ب�شاأن حماية الأطفال �شحايا الجتار )2006(

العنف  ل�شحايا  القانونية  الطبية  الرعاية  ب�شاأن  التوجيهية  املبادئ  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

 )2003(، الف�شل ال�شابع
ّ
اجلن�شي

املبادئ التوجيهية ب�شاأن العدالة يف امل�شائل التي ت�شمل الأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود عليها 

)قرار املجل�س القت�شادي والجتماعي رقم 20/2005، املرفق(، املبداأ التوجيهي 7

منظمة ال�شحة العاملية، تو�شيات ب�شاأن ال�شلوك الأخلقي وال�شليم يف مقابلة الن�شاء املّتجر بهن 

)2003(

)منظمة( اآ�شيا ملكافحة الجتار بالأطفال، حماية حقوق وكرامة الطفل املّتجر به يف جنوب �رشق 

اآ�شيا )2007(

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

1- هل هناك �ُشبل و�شول مي�رّشة و�شّفافة لبُنى الدعم وامل�شاعدة ل�شالح جميع الأ�شخا�س 

�شحايا الجتار املفرت�شني؟

2- هل نظام الدعم متاح جلميع �شحايا الجتار، بغ�ّس النظر عن رغبتهم يف التعاون مع 

نظام العدالة اجلنائية اأم ل؟
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ل�شحايا  امل�شورة  وتقدمي  الإيواء  مراكز  قبيل  من  القائمة،  العاجل  التدخل  بُنى  3- هل 

نة يف بنية دعم  العنف املنـزيل و�شحايا جرائم احلقد والأطفال غري امل�شحوبني بذويهم مت�شمَّ

متخ�ش�شة ملكافحة الجتار بالب�رش؟

 دال- اأ�صئلة حمّددة

الدعم  بُنى  لتاأمني  اأحكاما  بالأ�شخا�س  بالجتار  املتعلق  القانوين  الإطار  يت�شمن  1- هل 

وامل�شاعدة؟

2- هل ي�شمح القانون بتدابري اأو ين�س عليها للقيام مبا يلي:

املراحل  يف  فيها  ويُنظر  وهواج�شهم  اآراوؤهم  تُعر�س  اأن  على  ال�شحايا  م�شاعدة   )اأ(  

امللئمة من الإجراءات اجلنائية؟

)ب( تقدمي امل�شاعدة القانونية لل�شحايا؟

 )ج(  حمـــاية ال�شـــهود واأقاربهم اأو اأ�شخا�س اآخرين قريبني اإليهم من احتمال النتقام 

اأو الرتهيب؟

)د(  تاأمني �شلمة ال�شحايا اجل�شدية اأثناء وجودهم يف اأرا�شي الدولة؟

)هـ( تقدمي امل�شاعدة واحلماية لل�شحايا يف حالت التهديد بالنتقام اأو الرتهيب؟

)و(  اإتاحة �شبل الو�شول اإىل برامج حماية ال�شهود ل�شحايا الجتار وال�شهود عليه؟

 )ز(  توفري احلماية البدنية لل�شهود، على �شبيل املثال من خلل تغيري اأماكن اإقامتهم 

وحماية هويتهم؟

 )ح(  حماية خ�شو�شية ال�شهود وهويتهم، بو�شائل منها جعل الإجراءات القانونية �رشية، 

العام،  الإعلم واجلمهور  )اأي دون ح�شور ممثلي و�شائط  وجعل جل�شات املحكمة �رشية 

والإدلء بال�شهادات بوا�شطة ات�شال فيديوي وختم �شجلت الإجراءات(، وال�شماح لل�شهود 

بالإدلء ب�شهادتهم دون الإف�شاح عن اأ�شمائهم اأو عناوينهم اأو اأي معلومات اأخرى للتعريف 

بهم، وتفادي اأي مواجهة مبا�رشة بني ال�شحية واملتهم �شواء داخل قاعة املحكمة اأو خارجها؟

 )ط( �شمان مراعاة امل�شالح الف�شلى للأطفال �شحايا الجتار )ما يعني، على �شبيل 

املثال، عدم اإرغام الأطفال �شحايا الجتار مطلقا على الإدلء بال�شهادة �شد املتَّجرين بهم 

ك�رشط للبقاء يف البلد امل�شيف(؟

حلماية  اإ�شافية  تدابري  واتخاذ  خا�شة  معاملة  منح  ت�شمن  ت�رشيعات   )ي( ا�شت�شدار 

الأطفال ودعمهم يف كل مراحل اإجراءات العدالة اجلنائية؟

3- هل مينح الإطار القانوين ال�شحايا حق تلّقي امل�شاعدة والدعم على الفور؟
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4- هل هناك �رشوط اإدارية م�شبقة للو�شول اإىل بُنى الدعم وامل�شاعدة؟ وهل الو�شول اإىل بُنى 

الدعم وامل�شاعدة مرهون برغبة �شحية الجتار املفرت�س يف التعاون مع ال�رشطة اأو مع �شلطات 

خمت�شة اأخرى اأو هل �شحايا االجتار قادرون على الو�شول اإىل اخلدمات دون �رشوط؟

ذها هيئات حكومية اأم غري حكومية اأم حكومية دولية؟ 5- هل بُنى الدعم وامل�شاعدة تنفِّ

6- هل تت�شمن عنا�رش بُنى الدعم وامل�شاعدة ما يلي:

)اأ( فيما يخ�ّس امل�شاعدة املالية:

لة من احلكومات؟ '1' م�شاعدة مالية قائمة على اخلدمات مموَّ

لة من منظمات دولية؟ '2' م�شاعدة مالية قائمة على اخلدمات مموَّ

لة من جهات فاعلة دولية ووطنية؟ '3' م�شاعدة مالية قائمة على اخلدمات مموَّ

'4' م�شاعدة مالية مبا�رشة اإىل �شحايا الجتار املفرت�شني؟

)ب( فيما يخ�ّس الإيواء:

'1' دور اإيواء متخ�ش�شة ل�شحايا الجتار؟

غري  اأطفال  للعنف،  �شن  تعرَّ )ن�شاء  اأخرى  م�شتهدفة  ملجموعات  اإيواء   '2' دور 

م�شحوبني بذويهم، وغريهم(؟

 '3' نظام اإيواء ي�شمل ا�شتئجار �شقق يف اأماكن خمتلفة بدل من اإ�شكان اجلميع يف 

مكان واحد؟

)حرية  الإن�شان  حقوق  مبادئ  �شمان  فيها  مبا  للإيواء،  التنظيمية   '4' اللوائح 

احلركة وغري ذلك( والأمن وال�شلمة والإدارة واخلدمات والأن�شطة املرافقة؟

)ج( فيما يخ�ّس اخلدمات املتخ�ش�شة:

'1' تقدمي امل�شورة ب�شاأن الرعاية ال�شحية؟

'2' امل�شاعدة النف�شانية؟

'3' امل�شاعدة القانونية؟

'4' التعليم والتدريب املهني؟

'5' امل�شاعدة ب�شاأن التوظيف؟

'6' الدعم يف التعامل مع ال�شلطات؟

وال�شلمة،  ال�رّشية  مبادئ  ذلك  يف  مبا  امل�شورة،  لتقدمي  الناظمة   '7' اللوائح 

والتفاق والختيار عن بينة، والتمكني، واملواقف التي ل توؤدي اإىل و�شم ال�شحية 

بهذه ال�شفة؟
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 �صابعًا-  الإدماج الجتماعي ل�صحايا

        الجتار املفرت�صني يف البلد الأ�صل

        اأو بلد املق�صد اأو بلد ثالث

الأ�صا�ص املنطقي  األف- 

يرّكز الكثري من �شيا�شات مكافحة الجتار بالب�رش على اإعادة الأ�شخا�س اإىل بلدانهم الأ�شلية 

مبجرد بدء جميع الإجراءات اجلنائية والإدارية اأو متابعتها. بيد اأن عودة �شحايا الجتار اإىل 

الو�شع الذي كانوا عليه عند ا�شتدراجهم اأ�شل للأغرا�س ال�شتغللية قد يوؤدي اإىل الجتار بهم 

من جديد. ولذلك، ينبغي الرتكيز بوجه خا�س على الإدماج الجتماعي ل�شحايا الجتار من اأجل 

التو�شل اإىل حلول دائمة. وينبغي اأن ي�شتند القرار باعتماد ا�شرتاتيجيات للإدماج الجتماعي يف 

بلدان الأ�شل اأو بلدان املق�شد اأو بلدان ثالثة اإىل تقييم �شليم للمخاطر. ومن العنا�رش املكّملة 

البيانات  اأحكام حلماية  اإن�شاء حقوق للإقامة وو�شع  �شاملة للإدماج الجتماعي  ل�شرتاتيجية 

واإقامة اآليات للأجر والتعوي�س.

حقوق الإقامة

ر ميكن اأن ي�شاعد ال�شلطات اأو اأ�شحاب امل�شلحة  اإن منح �شحايا الجتار املفرت�شني فرتة تفكُّ

الآخرين على اإحالة ال�شخ�س امل�شت�شعف اإىل بُنى الدعم وامل�شاعدة وكذلك على حتديد عنا�رش 

على  وال�شلطات  ال�شحية  م�شلحة  يف  والتعافـي  التفكر  وفرتة  بالأ�شخا�س.  الجتار  جرمية 

التحقيقات  تاأخذ  واأن  اأف�شل  نحو  على  ال�شحايا  على  التعرف  يتم  اأن  تتيح  اإنها  اإذ  ال�شواء، 

ل�شحايا  الأجل  والطويلة  الأجل  الق�شرية  الإقامة  حق  منح  ينبغي  ثانية،  وكخطوة  جمراها. 

اجلنائية/املدنية  املحكمة  اإجراءات  يف  م�شاركتهم  وطاأة  تخفيف  اأجل  من  املفرت�شني  الجتار 

وت�شهيل م�شاركتهم يف برنامج اإدماج اجتماعي.

تقييم املخاطر

اإن مبداأ عدم الإعادة ق�رشا، والذي مبقت�شاه يُحظر على اأي دولة اأن تقوم بطرد اأو اإعادة اأي 

لجئ ق�رشا اإىل حدود اأرا�سٍ حيث تكون حياته اأو حريته مهددة ب�شبب العرق اأو اجلن�شية اأو 
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 ينبغي اأن يكون الأ�شا�س 
)14(

النتماء اإىل جمموعة اجتماعية معينة اأو اعتناق راأي �شيا�شي معني،

الذي يقوم عليه ت�شميم وو�شع اإجراءات تقييم املخاطر بالن�شبة اإىل الأ�شخا�س الذين يُفرت�س 

الأفعال  العتبار عوامل مثل خطر  املخاطر يف  تقييم  ياأخذ  اأن  ويجب  اأنهم �شحايا الجتار. 

الأ�شلي  البلد  ال�شلطات يف  اأ�رشته، وقدرة  اأو  ال�شحية  �شبكة الجتار �شد  ِقبل  النتقامية من 

الجتماعي  واملركز  ذلك،  يف  ورغبتها  النتقامية  الأفعال  تلك  مثل  من  ال�شحية  حماية  على 

لل�شحية حني عودته، وخطر تعرُّ�س ال�شحية للعتقال اأو التوقيف اأو امللحقة الق�شائية من 

ِقبل ال�شلطات يف بلده الأ�شلي ب�شبب جرائم تتعلق بالجتار )ا�شتخدام وثائق مزورة اأو ممار�شة 

الدعارة مثل(، وتوفر بُنى امل�شاعدة وفر�س التوظيف الطويل الأجل.

حماية البيانات

اأهمية خا�شة يف حالت  و/اأو احل�شا�شة  ال�شخ�شية  املعلومات  تبادل  تنظيم  اإجراءات  تكت�شي 

�س حياة و�شلمة  الجتار بالأ�شخا�س نظرا لأن اإ�شاءة ا�شتخدام املعلومات ب�شاأن ال�شحايا قد يعرِّ

اإطار  اإىل ذلك، قد يوؤدي تخزين بيانات ح�ّشا�شة يف  ال�شحية واأقاربه خلطر مبا�رش. واإ�شافة 

دويل، من قبيل املعلومات الفردية عن �شخ�س يُ�شتغل جن�شيا، اإىل الإمعان يف و�شم ال�شحية بهذه 

ال�شفة، مبا يف ذلك امل�شايقة واأ�شكال الإق�شاء الجتماعي الأخرى.

ال�شخ�شية  بياناتهم  اإىل  الجتار  �شحايا  و�شول  ل�شمان  البيانات  حماية  اآليات  تنفيذ  وينبغي 

وقدرتهم على ت�شحيح الأخطاء فيها )انظر اأي�شا الف�شل الثالث ب�شاأن التحقيقات واإجراءات 

املحاكم يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س(.

التعوي�ص

الدويل )حيث  القانون  ي�شمنها  التي  الأمور  تعوي�س �شحايا اجلرمية من  اأن  الرغم من  على 

ال�شّكان الرئي�شيان هما الفقرة 2 من املادة 25 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، والفقرة 6 من 

ل  بالب�رش  الجتار  ملكافحة  احلايل  الإطار  فاإن  بالأ�شخا�س(،  الجتار  بروتوكول  من   6 املادة 

ب�شاأن  الثالث  الف�شل  )انظر  لتعوي�س �شحايا الجتار.  موؤ�ش�شيا  را�شخة  اإجراءات  دائما  يكفل 

التحقيقات واإجراءات املحاكم يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س(.

املوارد  باء- 

ترد يف الإطار 6 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك والأدوات القانونية 

الدولية والإقليمية الرئي�شية التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

رقم 2545(،  املجلد 189،  املعاهدات،  املتحـــدة، جمموعة  )الأمم  اللجئني  بو�شع  التفاقية اخلا�شة   
)14(

املادة 33.
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ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

املكّمل لتفاقية  والأطفال،  الن�شاء  وبخا�شة  بالأ�شخا�س،  الجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املواد 6 و7 و8

التفاقية اخلا�شة بو�شع اللجئني )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 189، رقم 2545(، 

املادتان 1)اأ( و33

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش، املواد 16-14

موارد اأخرى

ملمار�شي  بالأ�شخا�س  الجتار  مكافحة  دليل  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

العدالة اجلنائية )2009(، النميطة 25

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع A.08.V.14( الف�شلن ال�شابع والثامن

املفو�شية ال�شامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، املبادئ التوجيهية ب�شاأن احلماية الدولية رقم 

7: تطبيق املادة 1 األف )2( من اتفاقية �شنة 1951 و/اأو بروتوكول �شنة 1967 اخلا�س بو�شع 

اللجئني على �شحايا الجتار والأ�شخا�س املعّر�شني خلطر الجتار بهم

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شخا�س  والجتار  الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيـــما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداآن التوجيهيان 6 و8

منظمة الأمم املتحدة للطفولة، املبادئ التوجيهية ب�شاأن حماية الأطفال �شحايا الجتار )2006(

منظمة الأمم املتحدة للطفولة، الدليل الإر�شادي عن حماية حقوق الأطفال �شحايا الجتار يف 

اأوروبا )2006(

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق، الجتار بالب�رش وحقوق الإن�شان: تعريف جديد حلماية ال�شحايا 

)2002(، وخ�شو�شاً التو�شيات 40-45 ب�شاأن و�شع اإقامة �شحايا الجتار

منظمة الأمم املتحــدة للطــفولة ومـــكتب الأمم املتحـــدة املـــعني باملخـــدرات واجلـرمية، العدالة 

ذو  والتعليق  قانون منوذجي  عليها:  وال�شهود  الأطفال �شحايا اجلرمية  ت�شمل  التي  امل�شائل  يف 

ال�شلة )2009(

القرار الإطاري ملجل�س الحتاد الأوروبي رقم JHA/2008/977 بتاريخ 27 ت�رشين الثاين/نوفمرب 

امل�شائل  والق�شاء يف  ال�رشطة  تعاون  اإطار  املعاجَلة يف  ال�شخ�شية  البيانات  ب�شاأن حماية   2008

اجلنائية )اجلريدة الر�شمية للمجتمعات الأوروبية، L 350، 30 كانون الأول/دي�شمرب 2008(

الإطار 6-  موارد خمتارة ب�صاأن الإدماج الجتماعي ل�صحايا الجتار املفرت�صني يف البلد الأ�صل اأو بلد 

املق�صد اأو بلد ثالث
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مكتب املوؤ�ش�شات الدميقراطية وحقوق الإن�شان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا: تعوي�س 

الأ�شخا�س املّتجر بهم وامل�شتغلني يف منطقة منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا )2008(

 جيم- �صوؤال رئي�صي

مثل  م�شائل  تراعي  الجتار  �شحايا  ومتاحة جلميع  �شاملة  اجتماعي  اإدماج  برامج  هناك  هل 

حقوق الإقامة واآليات �شمان التعوي�س وحماية البيانات وتنفيذ تقييم �شامل للمخاطر؟

 دال- اأ�صئلة حمّددة

1- فيما يتعلق بحقوق الإقامة، هل تطبَّق احلقوق والتدابري التالية:

ر؟ )اأ( فرتة التفكُّ

)ب( تقدمي امل�شاعدة القانونية؟

 )ج( حقوق الإقامة الق�شرية الأجل مبا يوؤثِّر على احلق يف العمل والو�شول اإىل الرعاية 

الجتماعية؟

 )د( حقوق الإقامة الطويلة الأجل مبا يوؤثِّر على احلق يف العمل والو�شول اإىل الرعاية 

الجتماعية؟

)هـ( حرية احلركة؟

)و( جمع �شمل الأ�رشة؟

)ز( اآلية لطلب و�شع اللجوء اأو اللجئ؟

اإمكانية احل�شول على تعوي�س عن الأ�رشار الناجمة كجزء من  2- هل ين�س القانون على 

احلكم اأو من خلل رفع دعوى مدنية )مطالبة مدنية( من اأجل التعوي�س اإىل هيئة الإجراءات 

اجلنائية، اأو من خلل دعوى مدنية اأو عن طريق حماكم العمل؟

3- هل ين�س القانون على اإمكانية ا�شتخدام عائدات اجلرمية امل�شادرة لتعوي�س ال�شحايا 

عن الأ�رشار الواقعة نتيجة للتعر�س للجتار؟

التعوي�س، وهل  لغر�س احل�شول على  قانونية  م�شـــاعدة  ال�شحايا  يتلقى  اأن  4- هل ميكن 

لل�شحايا  الواقعة عن طريق �شندوق  الأ�رشار  التعوي�س عن  ال�شحايا بطلب  يتقّدم  اأن  ميكن 

اأن�شئ لهذا الغر�س؟
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5- هل هناك اآليات تعوي�س ذات طابع موؤ�ش�شي متاحة ل�شحايا الجتار وتعالج ما يلي:

)اأ( امل�شاعدة القانونية؟

)ب( اآليات التعوي�س؟

)ج( التعوي�س الذي يدفعه اجلاين؟

)د( اإجراءات حمّددة للقانون اجلنائي؟

)هـ( اإجراءات القانون املدين؟

)و( اإجراءات قانون العمل؟

)ز( التعوي�س الذي تدفعه الدولة؟

)ح( �شندوق ال�شحايا؟

و�شبط  التعوي�س  ب�شاأن  املق�شد  وبلدان  الأ�شل  بلدان  بني  الثنائية   )ط( التفاقات 

املوجودات؟

باإعادة  يتعلق  قرار  اأي  الق�رشية يف  الإعادة  عدم  مبـــداأ  ن  توؤمِّ قائمــة  اآليات  هنــاك  6- هل 

�شحية اجتار؟

اأو  ال�شخ�شية  البيانات  تبادل  تنظم  وبروتوكولت  اإجراءات  لو�شع  تدابري  اتُّخذت  7- هل 

البيانات احل�شا�شة لأ�شباب تنفيذية بني الوكالت الوطنية والدولية املعنية، مع الحرتام الكامل 

خل�شو�شية و�شلمة �شحايا الجتار؟

اأيٍّ من تلك  اأ�شا�س كل حالة على حدة؟ وهل تتناول  8- هل جترى تقييمات املخاطر على 

التقييمات جميع التهديدات املمكنة ل�شلمة �شحايا الجتار؟ وينبغي و�شع امل�شائل التالية ذات 

ال�شلة يف العتبار:

)اأ( الإجراءات التنفيذية املعيارية؛

)ب( مبداأ عدم الإعادة الق�رشية؛

لل�شحايا )املنظمات غري احلكومية،  مو اخلدمات  بالق�شايا ومقدِّ املعنية   )ج( الأفرقة 

ممثلو اأجهزة اإنفاذ القانون(؛

)د( معلومات موثوقة ومنهجية من البلد الأ�شلي؛

الو�شم  قبيل:  )من  املخاطر  تقييم  يغطيها  التي  والتهديدات  اخلطر   )هـ( عنا�رش 

الطبية؛  الرعاية  الذات؛  على  العتماد  فر�س  الجتماعي؛  الإدماج  اإعادة  واحتمالت 

الأفعال النتقامية التي تنفذها ال�شبكات الإجرامية؛ منظور ال�شتدامة(؛

)و( التفاقات الثنائية ب�شاأن برامج الإعادة بني بلدان الأ�شل وبلدان املق�شد.
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نها املنظمات غري احلكومية واملنظمات  9- هل البيانات ال�شخ�شية ل�شحايا الجتار التي تخزِّ

الجتار  ل�شحايا  ت�شمح  اآليات  هناك  وهل  نة،  موؤمَّ احلكومية  واملنظمات  الدولية  احلكومية 

نة وت�شحيحها؟ ويجب اأن تتيح اأي اآلية م�شممة حلماية البيانات  بالو�شول اإىل البيانات املخزَّ

ما يلي:

)اأ(  ينبغي اأن مَينح ال�شخ�س الذي يقّدم البيانات ال�شخ�شية موافقة م�شتنرية )وطوعية(؛

)ب( ينبغي اأن يتمكن �شحايا الجتار املفرت�شني من الو�شول اإىل ملفاتهم؛

)ج( ينبغي اأن يكون من املمكن ت�شحيح اأي اأخطاء يف البيانات وامللفات؛

)د( ينبغي اأن يكون من املمكن �شحب املوافقة املقّدمة.
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 ثامنًا-  اآليات التن�صيق الوطنية: 

        و�صع ال�صيا�صات 

        ور�صدها وتقييمها

الأ�صا�ص املنطقي  األف- 

اإن التعاون بني الوكاالت �رشط اأ�شا�شي من اأجل حتقيق النتائج املرجوة من ا�شرتاتيجية وطنية 

ملكافحة الجتار بالب�رش. ويتعني تن�شيق �شيا�شات مكافحة الجتار بالب�رش ور�شدها والتفاو�س 

ب�شاأنها بني جميع اأ�شحاب امل�شلحة الوطنيني على اأ�شا�س منتظم.

بعمليات  النهو�س  احلا�شمة  الأهمية  ذات  الأمور  من  فاإن  ت�شاركي،  نهج  �شمان  على  وحر�شا 

اإر�شاء الدميقراطية يف الدول، كما ينبغي اإر�شاء هيكل متعدد التخ�ش�شات ي�شمل جميع اجلهات 

اجلهاز  اأو  الهنكل  ذلك  مثل  من  بد  ول  املعنية.  والدولية  واحلكومية  احلكومية  غري  الفاعلة 

الوطني للتن�شيق امل�شتدام من اأجل ت�شهيل توفر ا�شتجابة منا�شبة للجتار بالب�رش.

اأ�شحاب  خمتلف  لأدوار  وا�شح  فهم  على  تقوم  اأن  يجب  فعالة،  التعاون  اآليات  تكون  وحتى 

)من خلل  امل�شتخدمة  وال�شبل  الأ�شاليب  التعاون  هيكل  يعرِّف  اأن  وينبغي  املعنيني.  امل�شلحة 

اأو  �شة  املخ�شَّ العاملة  للأفرقة  اجتماعات  اأو  مثل،  الو�شع،  لتقييم  منتظمة  اجتماعات  عقد 

اجتماعات ثنائية(. وينبغي اأن يت�شكل اجلهاز الرئي�شي من فريق متعدد التخ�ش�شات موؤلف من 

جميع اأ�شحاب امل�شلحة الن�شطني يف اإطار ا�شرتاتيجية �شاملة ملكافحة الجتار بالب�رش.

وميكن تعيني من�شق وطني ليرتاأ�س الفريق املتعدد التخ�ش�شات. وميكن للمن�شق تقدمي اقرتاحات 

ب�شاأن تنظيم العمل وجدول الجتماعات وت�شكيلة الأمانة وحجمها وع�شوية الفريق واملوا�شيع التي 

�شتُطرح للمناق�شة. ويجب اأن يهدف الفريق اإىل تزويد جميع اأ�شحاب امل�شلحة بامللحظات ب�شاأن 

دورهم يف ا�شرتاتيجية مكافحة االجتار بالب�رش واإىل ت�شهيل تدفق املعلومات )مبا فيها ب�شاأن اأمناط 

الق�شايا والأعمال اخلا�شة بالق�شايا( واإىل اللتزام بنظام داخلي ل�شوابط الرقابة املتبادلة.

الجتار  مكافحة  �شيا�شات  تنفيذ  ر�شد  على  قادرا  الفريق  هذا  يكون  اأن  ينبغي  النهاية،  ويف 

تلبية تلك  ب�شاأن كيفية  القرار  القدرات املطلوبة، واتخاذ  وبناء  التدريب  اأنواع  بالب�رش، وتقييم 

الحتياجات.
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ر وطني، اأو وظيفة �شبيهة بذلك، تكون  وعلوة على ذلك، ميكن للدول اأن تنظر يف تعيني مقرِّ

مهمته ر�شد اآثار تنفيذ ال�شيا�شات الوطنية )اأو خطة عمل وطنية( وجمع املعلومات من خمتلف 

اجلهات الفاعلة وحتليلها على نحو منتظم )انظر الف�شل اخلام�س ب�شاأن املواءمة بني حماية 

�شحايا الجتار وملحقة املُتَّجرين: اتفاقات التعاون بني ممثلي املجتمع املدين والدولة(.

 باء- املوارد

ترد يف الإطار 7 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك والأدوات القانونية 

الدولية والإقليمية الرئي�شية التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

الإطار 7- موارد خمتارة ب�صاأن اآليات التن�صيق الوطنية

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

بروتوكول منع وقمـــع ومعاقـــبة الجتـــار بالأ�شــــخا�س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، املكّمل لتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبــــر الوطنيـــة، الفـــقرة 1 من املادة 9 والفقرة 1 من 

املادة 10

موارد اأخرى

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شـــخا�س  والجتار  الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداأ التوجيهي 3

املركز الدويل لتطوير �شيا�شات الهجرة، مبادئ توجيهية لو�شع وتنفيذ تدابري ت�شّد وطنية �شاملة 

من اأجل مكافحة الجتار )2006(

للت�رشيعات  توجيهية  مبادئ  اجلربي:  العمل  وا�شتغلل  بالب�رش  الجتار  الدولية،  العمل  منظمة 

واإنفاذ القانون )2005(

مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش واملنظمة الدولية للهجرة، املبادئ التوجيهية 

ب�شاأن مذكرات التفاهم بني اأ�شحاب امل�شلحة الرئي�شيني واأجهزة اإنفاذ القانون ب�شاأن التعاون يف 

جمال مكافحة الجتار )2009(

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمات املجتمع املدين: جمموعة 

اأدوات لتعزيز ال�رشاكات )2006(

اآلية  اأوروبا،  يف  والتعاون  الأمن  ملنظمة  التابع  الإن�شان  وحقوق  الدميقراطية  املوؤ�ش�شات  مكتب 

الإحالة الوطنية: ت�شافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�س املُتَّجر بهم — دليل عملي )2004( 

الف�شل الثالث، ال�شفحة 47 

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، جهود مكافحة الجتار بالب�رش يف منطقة منظمة الأمن والتعاون 

اأوروبا اخلا�س  والتعاون يف  الأمن  تقرير ممثل منظمة   — والإبلغ  التن�شيق  اآليات  اأوروبا:  يف 
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 13 الدائم،  املجل�س  اجتماع  املقّدم يف   2008 لعام  ال�شنوي  بالب�رش  الجتار  ملكافحة  ومن�شقها 

ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008

كيث ماكاي، كيف تبني نظم الر�شد والتقييم من اأجل دعم حت�شني احلكم )البنك الدويل، 2007(

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي، مبادئ توجيهية للتقييم والر�شد

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�شادي، معايري نوعية التقييم

فريق الأمم املتحدة املعني بالتقييم، معايري التقييم يف منظومة الأمم املتحدة )2005(

فريق الأمم املتحدة املعني بالتقييم، قواعد التقييم يف منظومة الأمم املتحدة )2005(

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

بالب�رش على  الجتار  ملكافحة  �شاملة  ا�شرتاتيجية  وتقييم  ور�شد  لتن�شيق  اآلية  1- هل هناك 

امل�شتوى الوطني؟

2- هل الآلية قائمة على م�شاركة جميع اأ�شحاب امل�شلحة ذوي ال�شلة، مبن فيهم املجتمع 

املدين واأ�شحاب العمل والنقابات العمالية؟

 دال- اأ�صئلة حمّددة

1- فيما يتعلق باإمكانية وجود فريق متعدد التخ�ش�شات يف البلد، هل عيَّنت الدولة رئي�شا 

للفريق املتعدد التخ�ش�شات، وما هو الإجراء املتبع يف تعيينه، وهل ي�شتند عمل الفريق املتعدد 

التخ�ش�شات اإىل اإجراءات �شفافة، مبا يف ذلك فيما يتعلق بعمليات اتخاذه للقرارات؟

2- هل هناك خطة عمل وطنية معتمدة من جميع اأ�شحاب امل�شلحة؟

3- هل ت�شتند اآلية التن�شيق اإىل نهج متعدد التخ�ش�شات وي�شمل عدة قطاعات؟

4- ما هي الهيئات ال�شالعة يف ال�شتجابة الوطنية للجتار بالأ�شخا�س؟

5- هل اآراء الأ�شخا�س املُتَّجر بهم ممثَّلة يف الفريق )واإذا كانت كذلك، كيف(؟

اأ�شا�س  على  الوطنية  العمل  وخطة  الجتار  مكافحة  ا�شرتاتيجية  وتقييم  ر�شد  يتم  6- هل 

منتظم؟
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7- ما هي املهام التي تكلَّف بها اآلية التن�شيق؟

8- هل حتدد اآلية التن�شيق الحتياجات على �شعيد التدريب وبناء القدرات؟

اأخرى، من قبيل موؤ�ش�شة وطنية  اآلية  اأو  للتن�شيق، هل تقوم منظمة  اآلية  9- اإذا مل يكن ثمة 

حلقوق الإن�شان، بر�شد التدابري الوطنية ملكافحة الجتار بالب�رش؟

ر احلكومة التمويل لآلية التن�شيق؟ 10- هل توفِّ
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 تا�صعًا- التعاون الدويل

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

اإن اجلرائم ذات ال�شلة بالجتار بالأ�شخا�س كثريا ما تكون عرب وطنية بطبيعتها، وهو ما يحتم 

املُتَّجرين على نحو  للحدود ل�شمان ملحقة  و�شامل وعابر  الهيئات ومرن  تعاون متعدد  قيام 

ملئم وحت�شني وتنقيح تدابري حماية ال�شحايا.

للتعاون الدويل بهدف مكافحة اجلرمية املنظمة  اإطارا  وبينما تتيح اتفاقية اجلرمية املنظمة 

م بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س اإطارا اأكرث حتديدا للتعاون الدويل من اأجل مكافحة  عموما، يقدِّ

الجتار بالأ�شخا�س. ومع ذلك، من اجلدير بامللحظة، مبقت�شى الفقرة 2 من املادة 34 من 

اتفاقية اجلرمية املنظمة، اأن جترمي االجتار باالأ�شخا�س غري مرهون ك�رشط اأ�شا�شي ال بالطابع 

عرب الوطني ول ب�شلوع جماعة اإجرامية منظمة.

امل�شتوى عرب  على  القانون  اإنفاذ  والتعاون يف جمال  الق�شائي  التعاون  على  التفاقية  وت�شّجع 

الوطني يف ملحقة مرتكبي اجلرمية املنظمة والتحقيق فيها. وميكن اأن يكون ذلك على امل�شتوى 

الثنائي والإقليمي وعرب الإقليمي والدويل. ومن العنا�رش املهمة للتعاون الدويل مواءمة الأُطر 

م الجتار بالأ�شخا�س، والتحديد ال�شفاف للإجراءات اجلنائية التي  القانونية الوطنية التي جترِّ

تخ�شع لل�شيادة الوطنية يف كل بلد، واإقامة قنوات ات�شال ر�شمية، وتوفر الإرادة ال�شيا�شية ملنع 

ومكافحة الجتار بالأ�شخا�س.

اإنفاذ  اآليات التعاون الدويل كلًّ من التعاون الق�شائي عرب الوطني والتعاون يف جمال  وت�شمل 

القانون. ويتيح التعاون الق�شائي، على �شبيل املثال، نقل امل�شتبه فيهم والأدلة ذات ال�شلة بني 

جمال  يف  املطلوب  الوطني  عرب  التعاون  القانون  اإنفاذ  جمال  يف  التعاون  ل  ي�شهِّ بينما  الدول، 

ت�شليم  تعزيز  �شاأنها  من  تدابري  من  يتاألف  الدويل  التعاون  فاإن  النوعني،  وباجتماع  التحقيق. 

الأ�شخا�س  ونقل  اجلنائية  الدعاوى  ونقل  املتبادلة  القانونية  وامل�شاعدة  املفرت�شني  املتَّجرين 

املحكوم عليهم والتحقيقات عرب احلدود وم�شادرة املوجودات وحماية ال�شهود والتعاون يف جمال 

اإنفاذ القانون ومنع اجلرمية.
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غري  املنظمات  من  الدويل  للتعاون  �شبكات  اإن�شاء  اأي�شا  احلا�شمة  الأهمية  ذات  الأمور  ومن 

اخلا�شة  الإن�شان  حقوق  مراعاة  ول�شمان  لل�شحايا.  الدعم  تقدمي  تن�شط يف  التي  احلكومية 

بال�شحايا عند تقدمي امل�شاعدة لهم، من املفيد م�شاركة ممثلي املجتمع املدين الذين قد يوفرون 

طائفة اأو�شع من خيارات امل�شاعدة، مبا فيها من اأجل �شحايا الجتار الذين ل يريدون امل�شاركة 

يف الإجراءات القانونية.

اأن جتعل اإجراءاتها  وعلوة على ذلك، ميكن للأجهزة احلكومية الدولية والدولية والإقليمية 

 )فيما يخ�ّس 
)15(

الدولية متاحة من اأجل ملحقة مرتكبي اجلرمية وتقدمي الدعم ل�شحاياها.

برامج الإعادة، انظر الف�شل ال�شابع ب�شاأن الإدماج الجتماعي ل�شحايا الجتار املفرَت�شني يف 

البلد الأ�شل اأو بلد املق�شد اأو بلد ثالث.(

 باء- املوارد

ترد يف الإطار 8 جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شكوك والأدوات القانونية 

الدولية والإقليمية الرئي�شية التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

الإطار 8- موارد خمتارة ب�صاأن التعاون الدويل

 انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية 
)15(

)2006(، وخ�شو�شا امل�شاألة ال�شاملة ب�شاأن التعاون الدويل.

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

و19  و18-16  و13   1 املواد  الوطنية،  املنــظمة عرب  ملكافحة اجلرمية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

و21 و27

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، املكّمل لتفاقية 

الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 2 )ج(، والفقرة 4 من املادة 9، 

والفقرة 6 من املادة 11

التفاقية ب�شاأن حظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�شاء عليها )التفاقية 

رقم 182(، منظمة العمل الدولية، املادة 8

تبادل  ب�شاأن  التفاقية  اإر�شاء  ب�شاأن   2000/C 197/01 رقم  الأوروبي  الحتاد  جمل�س  قانون 

امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية فيما بني الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي )1959(، وفقا 

للمادة 34 من معاهدة الحتاد الأوروبي

)الأمم  اجلنائية  امل�شائل  يف  امل�شاعدة  تبادل  ب�شاأن  الأوروبية  للتفاقية  الإ�شايف  الربوتوكول 

املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1496، الرقم 6841(

الربوتوكول الإ�شايف الثاين للتفاقية الأوروبية ب�شاأن تبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية )الأمم 

املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2297، الرقم 6841(
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معاهدة  K.3 من  املادة  اإىل  ا�شتنادا  اإدارات اجلمارك،  بني  والتعاون  املتبادلة  امل�شاعدة  اتفاقية 

الحتاد الأوروبي )اجلريدة الر�شمية للمجتمعات الأوروبية، C. 24، 23 كانون الثاين/يناير 1998(

اتفاق بني حكومات الدول امل�شاركة يف منظمة التعاون القت�شادي ملنطقة البحر الأ�شود ب�شاأن 

التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية، ول �شيما يف اأ�شكالها املنظمة، وبروتوكولها

كومنولث الدول امل�شتقلة، برنامج تعاون ملكافحة الجتار بالب�رش )2010-2007(

اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�شة بامل�شاعدة املتبادلة يف امل�شائل اجلنائية وبروتوكولها

اتفاقية اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا املتعلقة بت�شليم املجرمني

بروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي ب�شاأن ت�شليم املجرمني )اعتمد يف عام 2002 ومل 

يدخل بعد حيز النفاذ(

اتفاق جامعة الدول العربية ب�شاأن ت�شليم املجرمني )1952(

خطة ب�شاأن ت�شليم اجلناة الفارين �شمن الكومنولث

التفاقية الأوروبية ب�شاأن ت�شليم املجرمني )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 359، رقم 

5146( وبروتوكولها )جمل�س اأوروبا، جمموعة املعاهدات الأوروبية، رقم 86(

بتب�شيط  واملتعلقة  الأوروبي  الحتاد  معاهدة  K.3 من  املادة  اإىل  ا�شتنادا  و�شعت  التي  التفاقية 

اإجراءات ت�شليم املجرمني بني الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي )اجلريدة الر�شمية للمجتمعات 

الأوروبية، C 078، 30 اآذار/مار�س 1995(

بت�شليم  واملتعلقة  الأوروبي  الحتاد  معاهدة  من    K.3املادة اإىل  ا�شتنادا  و�شعت  التي  التفاقية 

املجرمني بني الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي )اجلريـــدة الر�شـــمية للمجـــتمعات الأوروبية، 

C 313، 23 ت�رشين الأول/ اأكتوبر 1996(

املجلد  املعاهدات،  املتحدة، جمموعة  )الأمم  املجرمني  ت�شليم  ب�شاأن  الأمريكية  البلدان  اتفاقية 

1752، الرقم 30597(

التفاقية اخلا�شة بغ�شل العائدات املتاأتية من اجلرمية والبحث عنها و�شبطها وم�شادرتها )الأمم 

املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 1862، الرقم 31704(

موارد اأخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، دليل مكافحة الجتار بالب�رش ملمار�شي العدالة 

اجلنائية )2009(، النميطة 7

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)E.08.V.14 من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها )من�شورات الأمم املتحدة، رقم 

) A.05.V.2املبيع
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مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، القانون النموذجي ب�شاأن امل�شاعدة املتبادلة يف 

امل�شائل اجلنائية )2007(

املعاهدة النموذجية لتبادل امل�شاعدة يف امل�شائل اجلنائية )قرار اجلمعية العامة رقم 117/45، 

املرفق(

الرابطة الدولية لأع�شاء النيابة العامة، الدليل الأ�شا�شي للمدعني العامني ب�شاأن احل�شول على 

م�شاعدة قانونية متبادلة يف امل�شائل اجلنائية

يف  امل�شاعدة  تبادل  وقانون   ،2004 الوطنية(  عرب  املنظمة  )اجلرمية  املتبادلة  امل�شاعدة  لوائح 

امل�شائل اجلنائية ل�شنة 1987 )اأ�شرتاليا(

املجرمني  ت�شليم  ب�شاأن  النموذجي  القانون  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

)2004(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�شمي املعني 

باملمار�شة الفعالة لأن�شطة ت�شليم املجرمني )2004(

للجتار  اجلنائية  العدالة  ت�شدي  تدابري  بالأ�شخا�س،  بالجتار  املعني  الإقليمي  اآ�شيا  م�رشوع 

بالأ�شخا�س: اإنهاء اإفلت املتجرين من العقاب و�شمان العدالة لل�شحايا، معايري النوعية الدولية 

)2006، يف �شيغتها املنقحة يف 2007(

املبادرة الوزارية املن�ّشقة حلو�س امليكونغ ملكافحة الجتار بالب�رش، مذكرة تفاهم ب�شاأن التعاون يف 

مكافحة الجتار بالأ�شخا�س يف منطقة امليكونغ الكربى دون الإقليمية )2004(

امل�شائل  املتبادلة يف  القانونية  امل�شاعدة  ب�شاأن  بروتوكول  الأفريقي،  للجنوب  الإمنائية  اجلماعة 

اجلنائية )2002(

اتفاق امل�شاعدة املتبادلة بني الدول الأع�شاء يف اجلماعة القت�شادية لدول و�شط اأفريقيا )2002(

رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا، معاهدة ب�شاأن تبادل امل�شاعدة القانونية يف امل�شائل اجلنائية )2004(

رابطة اأمم جنوب �رشق اآ�شيا، الجتار بالأ�شخا�س: دليل ب�شاأن التعاون الدويل )ي�شدر قريبا(

اأمانة الكومنولث: خطة ب�شاأن امل�شاعدة املتبادلة يف امل�شائل اجلنائية �شمن الكومنولث 

التفاقية الأوروبية املتعلقة بنقل الدعاوى اجلنائية )الأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 

1137، الرقم 17825(

قانون جمل�س الحتاد الأوروبي رقم C 197/01/2000 الذي و�شع اتفاقية امل�شاعدة املتبادلة يف 

امل�شائل اجلنائية بني الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي، وفقا للمادة 34 من معاهدة الحتاد 

الأوروبي )اجلريدة الر�شمية للمجتمعات الأوروبية، C 197، 12 متوز/يوليه 2000(
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 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

1- هل هناك اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تعالج م�شائل مثل تقدمي امل�شاعدة لل�شحايا 

واإدماجهم الجتماعي وملحقة مرتكبي اجلرمية والتدابري الوقائية؟

2- هل الدولة طرف يف معاهدات ت�شليم املجرمني وتقدمي امل�شاعدة القانونية املتبادلة؟

اإنفاذ القانون على  3- هل تُقيَّم اتفاقات التعاون الق�شائي عرب الوطني والتعاون يف جمال 

اأ�شا�س منتظم؟

 دال- اأ�صئلة حمّددة

الجتار  ملكافحة  الدويل  التعاون  باأن�شطة  بالقيام  مكلَّفة  مركزية  �شلطة  هناك  1- هل 

بالأ�شخا�س؟

املتعلقة  اجلرائم  املتبادلة  القانونية  وامل�شاعدة  املجرمني  ت�شليم  معاهدات  تعالج  2- هل 

بالجتار بالأ�شخا�س؟

3- هل تتعاون الوحدات املتخ�ش�شة ملكافحة الجتار بفّعالية على امل�شتوى الثنائي والإقليمي؟

املركزية  ال�شلطة  تدريبا خا�شا وحمامو  بون  واملدرَّ املعينون  العاّمون  املّدعون  يتعاون  4- هل 

تعاونا فعال على امل�شتوى الثنائي والإقليمي والدويل؟

5- هل جُترى تقييمات منتظمة مبا ي�شمح بعمل اآليات للتعاون احلكومي الدويل يف املجالت 

التالية:

)اأ( ت�شليم املجرمني؟

)ب(  امل�شاعدة القانونية املتبادلة؟

)ج( نقل الدعاوى اجلنائية؟

)د( نقل الأ�شخا�س املحكوم عليهم؟

)هـ(  التحقيق؟

)و( �شبط املوجودات ونقلها؟

)ز( حماية ال�شهود؟

)ح( التعاون يف جمال اإنفاذ القانون؟
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)ط( ا�شتخدام اأ�شاليب التحري اخلا�شة؟

)ي( منع اجلرمية؟

 )ك( التحقيقات امل�شرتكة والتدابري امل�شرتكة اخلا�شة باحلدود والتعاون امل�شرتك عرب 

احلدود؟

6- هل تتعاون اأجهزة ال�رشطة بع�شها مع بع�س على نحو غري ر�شمي؟ )انظر الف�شل الثالث 

ب�شاأن التحقيقات واإجراءات املحاكم يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س.(

7- هل اأ�شفيت ال�شفة الر�شمية على اآليات التعاون غري احلكومي الدويل؟

8- هل اأن�شئت اآليات للتعاون احلكومي الدويل؟
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 عا�رشًا- الوقاية

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

هناك الكثري من التدابري املختلفة التي ميكن اتخاذها ملنع الجتار بالأ�شخا�س. وقد ركَّزت معظم 

ا�شرتاتيجيات الوقاية، خلل العقدين املا�شيني، على اإذكاء الوعي لدى فئات النا�س امل�شتبه يف 

اأن تكون عر�شة للجتار بغية حتذيرهم من هذا اخلطر. وا�شتهدفت ا�شرتاتيجيات وقائية اأخرى 

جمع املعلومات وتقييمها اإ�شافة اإىل البحث يف الأ�شباب اجلذرية للجتار بالأ�شخا�س عن طريق 

درا�شة الهجرة وطبيعة العمل غري الر�شمية وغري املنظمة على نحو متزايد واجلوانب اخلا�شة 

بنوع اجلن�س واآليات ال�شتبعاد الجتماعي.

ل  ُهج منع الجتار بالأ�شخا�س �شل�شل العر�س وعوامل الطلب التي ت�شهِّ
ُ
ويتناول نهج اآخر من نـ

ظروف ال�شتغلل.

وحتدد اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول الجتار بالأ�شخا�س املكّمل لها تدابري ملنع الجتار 

بالأ�شخا�س يف جمالت خمتلفة تتناولها كذلك ف�شول اأخرى من جمموعة الأدوات هذه، مبا فيها 

ما يلي )انظر املادة 9 من بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س(:

حماية ال�شحايا من اأجل منع معاودة اإيذائهم؛ )اأ( 

)ب(  اإطلق حملت اإجراء البحوث وجمع املعلومات واحلملت الإعلمية؛

)ج( القيام باملبادرات الجتماعية والقت�شادية؛

)د(  تخفيف وطاأة الفقر ومعاجلة التخلف وانعدام تكافوؤ الفر�س؛

)هـ( تثبيط الطلب على ال�شلع واخلدمات املكت�شبة عن طريق ا�شتغلل الغري. )انظر 

الف�شل ال�شاد�س ب�شاأن بُنى الدعم وامل�شاعدة ل�شحايا الجتار املفرَت�شني، والف�شل ال�شابع ب�شاأن 

الإدماج الجتماعي ل�شحايا الجتار املفرَت�شني يف البلد الأ�شل اأو بلد املق�شد اأو بلد ثالث.(

وعمل بالفقرتني 3 و4 من املادة 9 من بروتوكول الجتار بالأ�شخا�س، ينبغي، كلما اأمكن، اتخاذ 

تدابري بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وعنا�رش املجتمع املدين الأخرى، وكذلك يف اإطار 

مبادرات التعاون الثنائية واملتعددة الأطراف.
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وبينما تو�شي املعايري الدولية بدمج جهود الوقاية يف مفاهيم ال�شيا�شات الأو�شع نطاقا، من قبيل 

احلّد من الفقر وامل�شاواة بني اجلن�شني ومكافحة الف�شاد، فاإنه ينبغي اعتماد نهج اأكرث تخ�ش�شا 

لأغرا�س جمموعة الأدوات هذه. ولذلك، �شيتم الرتكيز على ال�شرتاتيجيات الوقائية �شمن نظام 

العدالة اجلنائية.

 باء- املوارد

والأدوات  ال�شكوك  فيها  مبا  ال�شلة،  ذات  املـــوارد  من  خمــــتارة  جمموعــــة   9 الإطار  يف  ترد 

التي ا�شتحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات  الرئي�شية  القانونية الدولية والإقليمية 

واجلرمية.

الإطار 9- موارد خمتارة ب�صاأن الوقاية

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجتار بالأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املادة 5 واملواد 11-9

اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الف�شلن الثاين والثالث

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، املادة 10

موارد اأخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، الربنامج العاملي ملكافحة الف�شاد، جمموعة اأدوات 

مكافحة الف�شاد ال�شادرة عن الأمم املتحدة، الطبعة الثالثة )2004(

املتعلقة  الدولية  القانونية  ال�شكوك  واجلرمية، جمموعة  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

بالف�شاد )2005(

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شـــخا�س  والتـــجار  الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداآن التوجيهيان 3 و7

بالأ�شخا�س  الجتار  ملكافحة  اأدوات  واجلرمية، جمموعة  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

)من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع E.08.V.14(، الف�شل التا�شع

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة الجتار بالب�رش، مكافحة 

) A.09.V.5ار بالأ�شخا�س: كتيب اإر�شادي للربملانيني )من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع الجتِّ
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ل�شانعي  موارد  جمموعة  العمل:  ل�شتغلل  بالأطفال  الجتار  مكافحة  الدويل،  العمل  مكتب 

ال�شيا�شات واملمار�شني )2008(، الكتاب الرابع

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، اخلل�شة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها 

يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية )2006(

يف  اجليدة  املمار�شات  ب�شاأن  القانون  اإنفاذ  مل�شوؤويل  املرجعي  الكتاب  للهجرة،  الدولية  املنظمة 

مكافحة الجتار بالأطفال )2006(

ار بالب�رش )2005( منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، خطة عمل ب�شاأن مكافحة الجتِّ

منظمة الأمن والتـــعاون يف اأوروبا، مكتب املمثل اخلا�س ومن�شق �شوؤون مكافحة الجتار بالب�رش، 

التن�شيق  اآليات  اأوروبا:  يف  والتعاون  الأمن  منظمة  منطقـــة  يف  بالب�رش  الجتار  مكافحة  جهود 

والإبلغ )2008(

منظمة الأمن والتعاون يف اأوروبا، مكتب املمثل اخلا�س ومن�شق �شوؤون مكافحة الجتار بالب�رش، 

التعرف-املنع- لدين:  �شدادا  والعمل  اجلربي  العمل/العمل  ا�شتغلل  لأغرا�س  بالب�رش  "الجتار 
امللحقة" و"الجتار بالب�رش لأغرا�س ا�شتغلل العمل/العمل اجلربي والعمل �شدادا لدين: ملحقة 

اجلناة و�شمان العدالة لل�شحايا"، �شل�شلة الورقات غري الدورية رقم 2 )2008(

خطة الحتاد الأوروبي ب�شاأن اأف�شل املمار�شات واملعايري والإجراءات ملكافحة ومنع الجتار بالب�رش 

(2005/C 311/01) )اجلريدة الر�شمية للمجتمعات الأوروبية(

والجتار  اآ�شيا  �رشق  جنوب  اأمم  رابطة  اآ�شيا،  �رشق  جنوب  اأمم  للهجرة/رابطة  الدولية  املنظمة 

بالأ�شخا�س: ا�شتخدام البيانات كاأداة ملكافحة الجتار بالأ�شخا�س )2007(

الجتار  مكافحــة  اإجـــراءات  ب�شـــاأن  اأوروبا  جمل�س  اتفاقــية  للربملـــانيني:  دليـــل  اأوروبـــا،  جملــــ�س 

بالب�رش )2007(

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

1- هل ت�شارك هيئات العدالة اجلنائية يف برامج وقاية متخ�ش�شة؟

2- هل هناك برامج اجتماعية واقت�شادية ملكافحة ظروف العمل ال�شتغليل؟

3- هل هناك موؤ�ش�شات بحثية متخ�ش�شة تهدف اإىل تعميق فهم الأ�شباب اجلذرية للجتار 

بالأ�شخا�س والبحث فيها؟
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 دال- اأ�صئلة حمّددة

1- هل يهدف الإطار القانوين والتنظيمي الوطني للدولة حتديدا، بو�شائل من بينها اإر�شاء 

ال�شيا�شات والربامج وغري ذلك من التدابري، اإىل القيام مبا يلي:

)اأ( منع الجتار بالأ�شخا�س، بو�شائل من بينها املبادرات الجتماعية والقت�شادية؟

)ب(  حماية ال�شحايا من معاودة اإيذائهم؟

)ج( القيام بحملت املعلومات واحلملت الإعلمية؟

)د( اإجراء البحوث؟

والتخلف  الفقر  قبيل  من  للجتار،  عر�شة  النا�س  التي جتعل  العوامل  من   )هـ( احلّد 

والتمييز؟

 )و( تثبيط الطلب الذي يعزز جميع اأ�شكال ال�شتغلل املوؤدية اإىل الجتار، بو�شائل من 

بينها اتخاذ التدابري التعليمية والثقافية والجتماعية؟

 )ز( تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأخرى املعنية التي هي جزء 

من املجتمع املدين؟

)ح( تعزيز اأنظمة حماية الأطفال؟

)ط( اإن�شاء خطوط هاتفية �شاخنة لالت�شال املبا�رش؟

)ي( �شمان اإنفاذ معايري العمل؟

)ك( تنظيم العمل املنـزيل وفق قانون العمل؟

)ل( �شمان امتثال التدابري لقواعد ومعايري حقوق الإن�شان املعرتف بها دوليا؟

2- هل هناك اأحكام قانونية حمّددة يف القانون اجلنائي الوطني تعالج منع اجلرمية؟

3- هل هناك وحدات متخ�ش�شة �شمن نظام العدالة اجلنائية الوطنية تُعنى مبنع اجلرمية؟

4- هل لدى وحدات اإنفاذ القانون املتخ�ش�شة يف مكافحة الجتار بالأ�شخا�س حمللون، اأو 

بالأ�شخا�س  الجتار  جرمية  ب�شاأن  باملعلومات  املتخ�ش�شة  ال�شتخبارات  وحدات  تزودها  هل 

على نحو منتظم؟ )انظر الف�شل الثالث ب�شاأن التحقيقات واإجراءات املحاكم يف ق�شايا الجتار 

بالأ�شخا�س وا�شتبيان تقييم الحتياجات التدريبية الوارد يف مرفق هذا املن�شور.(

ب�شاأنه  البحوث  واإجراء  بالأ�شخا�س  الجتار  ر�شد  يف  متخ�ش�شة  موؤ�ش�شات  هناك  5- هل 

وتقييمه؟
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6- هل اأُطلقت حملت متخ�ش�شة لإذكاء الوعي؟ واإذا كانت الإجابة بنعم:

)اأ( ما هي الفئات التي ا�شتهدفتها احلملت؟

)ب( ماذا كانت ر�شالة احلملت؟

)ج( هل عاجلت تلك احلملت جميع اأ�شكال الجتار؟

نة؟ )د( هل ا�شتُخدمت يف احلملت لغة م�شجعة وممكِّ

)هـ(  هل �شملت حملت اإذكاء الوعي اأغلبية �شكان البلد؟

)و( هل تُرجمت الن�شو�س امل�شتخدمة يف حملت اإذكاء الوعي اإىل اللغات املحلية؟

 )ز( هل تهدف حملت اإذكاء الوعي اإىل تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة املحلية، مبا فيها 

املوظفون احلكوميون وغري احلكوميني، وحتديدا اأولئك العاملون يف جمال اإنفاذ القانون، 

للت�شدي للجتار بالأ�شخا�س؟

)ح( هل مت تقييم حملت اإذكاء الوعي مبجرد انتهائها؟

)ط(  هل اأتيحت نتائج ذلك التقييم جلميع اجلهات الفاعلة ذات ال�شلة؟

غري  اخلدمات  مقّدمو  فيهم  مبن  ال�شلة،  ذوو  امل�شلحة  اأ�شحاب  جميع  يتلقى  7- هل 

احلكوميني ووكالت اإنفاذ القانون و�شلطات العدالة واملحامون و�شلطات الرعاية الجتماعية، 

الوقاية؟  اأ�شكال  معاجلة جميع  قدراتهم على  يخ�ّس  فيما  موؤ�ش�شي  وذا طابع  م�شتمراً  تدريباً 

)انظر ا�شتبيان الحتياجات التدريبية يف مرفق هذا املن�شور.(

8- هل هناك برامج وقاية ت�شتهدف امل�شتهلكني املحتملني للخدمات وال�شلع اأو الأموال املتاأتية 

اأو متلّقيها؟ وهل تعالج تلك الربامج �شبل و�شول  اأو امل�شتفيدين منها  من الجتار بالأ�شخا�س 

امل�شتهلكني اإىل املعلومات ب�شاأن �شل�شلة الإمداد وب�شاأن الظروف التي ي�شطر النا�س للعمل فيها 

من اأجل اإنتاج �شلعة ما؟ وهل تهدف اإىل بلوغ امل�شوؤولني وامل�شتهلكني �شمن قطاعات العمل غري 

مان  املنظَّ والتمري�س  والرعاية  املنـزيل  العمل  فيها  املحمية، مبا  وغري  املنظمة  وغري  الر�شمية 

تنظيما خا�شا وقطاع البناء والرتفيه وال�شناعات اجلن�شية وغريها؟

9- هل هناك برامج اجتماعية واقت�شادية تهدف اإىل ا�شتحداث �شبل عي�س بديلة للمجموعات 

دة بالوقوع �شحية للجتار؟ التي تُعترب مهدَّ

10- هل هناك برامج للإدماج الجتماعي تهدف اإىل ك�رش حلقة الجتار وحماية ال�شحايا 

من معاودة الجتار بهم ووقاية ال�شحايا من حتوُّلهم هم اأنف�شهم اإىل متَّجرين؟ )انظر الف�شل 

ال�شابع ب�شاأن الإدماج الجتماعي ل�شحايا الجتار املفرَت�شني يف البلد الأ�شل اأو بلد املق�شد اأو 

بلد ثالث، والف�شل ال�شاد�س ب�شاأن بُنى الدعم وامل�شاعدة ل�شحايا الجتار املفرَت�شني.(
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من  ي�شاحبها  ما  و/اأو  ال�شلوك  قواعد  ب�شاأن  مدونات  الوطــنية  ال�شــلطات  ت�شع  11- هل 

تدريب مل�شلحة موظفيها املنت�شــرين كعنا�رش حلفظ ال�شلم اأو مدرِّبني يف جمال اإنفاذ القانون 

الفــ�شل  اتـــــفاقات الإعارة الدولية؟ )انـــــظر  اإطار  اأخرى �شمن  اأو يف وظائف  اأو دبلوما�شيني 

واملنـــاطق  الـــنـزاع  منـــاطق  يف  للحـــــتياجات  ال�رشيعة  التقييم  عمليات  ب�شـاأن  ع�رش  احلادي 

اخلارجة من نـزاع.(
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 حادي ع�رش-  عمليات التقييم ال�رشيعة لالحــتياجات 

اخلارجة  واملناطق  النـزاع  مناطق  يف 

من نـزاع

 األف- الأ�صا�ص املنطقي

كثريا ما تعاين البلدان التي ت�شهد نـزاعات اأو اخلارجة من نـزاعات من مواطن �شعف ومن م�شاكل 

معقدة ومتعددة الأوجه تقوِّ�س حالة ال�شلم والأمن فيها. ويوؤدي انهيار الدولة و�شيادة القانون 

اأثناء النـزاع امل�شلح اأو يف اأعقابه اإىل تزايد مواطن ال�شعف يف مواجهة الأن�شطة الإجرامية واإىل 

�س ال�شكان اإىل املخاطر الأمنية، مبا فيها الجتار بالأ�شخا�س. تعرُّ

النـزاعات امل�شلحة من خطر تزايد ن�شاط ال�شبكات االإجرامية يف جماالت مثل تهريب  وتزيد 

زيادة  اإىل  احلكومية  احلماية  اآليات  غياب  ويوؤدي  بالأ�شخا�س.  والجتار  واملهاجرين  الأ�شلحة 

تزايد  اإىل  واملنظمة  التقليدية  القت�شادات  دمار  وي�شاهم  الأمن.  دعائم  وتقوي�س  اجلرائم 

الرا�شخة  والبنى  الجتماعي  النظام  وي�شبح  املنظمة.  وغري  القانونية  غري  اجلديدة  الأ�شواق 

يف خطر مما تن�شاأ معه جمموعات متعددة من الفئات امل�شت�شعفة، مبا فيها الأيتام والنازحون 

داخليا واللجئون.

ويف النـزاعات امل�شلحة، يُ�شتدرج الأ�شخا�س للجتار بهم لأغرا�س حمّددة. فعلى �شبيل املثال، 

د ال�شغار كجنود، ويُرَغم الرجال والن�شاء والأطفال على تقدمي ال�شلع واخلدمات للع�شكريني 
َّ
يُجنـ

ل النـزاعات على املتجرين ا�شتغلل  واأحيانا لعنا�رش حفظ ال�شلم اأي�شا. وعلوة على ذلك، تُ�َشهِّ

الن�شاء والرجال والأطفال النازحني وامل�شت�شعفني بحكم فقدان �شبل عي�شهم وممتلكاتهم املادية. 

وميكن اأن توؤدي الكوارث الطبيعية اإىل العواقب ذاتها.

 باء- املوارد

ترد يف الإطار التايل جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�شلة. 
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ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�صية

للأمم  التابعة  ال�شلم  حفظ  عمليات  واجلرمية/اإدارة  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب 

املتحدة، معايري الأمم املتحدة للعدالة اجلنائية ل�شتعمال �رشطة حفظ ال�شلم )2009(

رتان، مدونات منوذجية للعدالة اجلنائية يف فرتات ما بعد  فيفيان اأوكونور وكوليت راو�س، حمرِّ

النـزاعات: القانون اجلنائي النموذجي )معهد الوليات املتحدة للعدالة، 2007(

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، جمموعة اأدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية 

)2006(

بالب�رش  الجتار  بخ�شو�س  موارد  املتحدة، جمموعة  للأمم  التابعة  ال�شلم  عمليات حفظ  اإدارة 

)2004(

والتوجيهات  التوجيهية  للمبادئ  "جتميع  املتحدة،  للأمم  التابعة  ال�شلم  حفظ  عمليات  اإدارة 

املتعلقة بامل�شائل التاأديبية للأفراد الذين يخدمون يف بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�شلم وغريها 

من البعثات امليدانية" )2003(

�شيا�شة منظمة حلف �شمال الأطل�شي ب�شاأن مكافحة الجتار بالب�رش )2004(

تقرير مفو�شية الأمم املتحدة ال�شامية حلقوق الإن�شان املقّدم اإىل املجل�س القت�شادي والجتماعي 

بالأ�شخا�س  والجتار  الإن�شـــان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  املبادئ  ب�شاأن 

(E/2002/68/Add.1)، املبداأ التوجيهي 10

بالب�رش  الجتار  ب�شاأن  تدريبـي  دليل  والعدالة،  لأبحاث اجلرمية  الأقاليمي  املتحدة  الأمم  معهد 

وعمليات دعم ال�شلم )2006(

 جيم- اأ�صئلة رئي�صية

1- هل هناك اآليات لر�شد الأ�شواق غري الر�شمية والأن�شطة القت�شادية غري القانونية )من 

قبيل الجتار يف املخدرات والأ�شلحة واإرغام النا�س على امل�شاركة يف النـزاعات امل�شلحة وعلى 

اإنتاج �شلع معينة وتقدمي خدمات معينة( نتيجة لنـزاع؟

2- هل يتم تدريب اأفراد حفظ ال�شلم على التعرف على الجتار بالأ�شخا�س والت�شدي له 

وامل�شاعدة على منعه واإعدادهم لذلك قبل ن�رشهم يف امليدان؟

املتحدة  التابعة للأمم  ال�شلم  اإدارة عمليات حفظ  ا�شتحدثتها  التي  الأدوات  تُ�شتخدم  3- هل 

لتقدمي امل�شورة والتدريب للأفراد، مبن فيهم اأع�شاء اأفرقة العمل امل�شرتكة بني الوكالت وامل�شت�شارين 

ب�شاأن امل�شائل اجلن�شانية وامل�شائل املتعلقة بالطفل وجهات الت�شال فيما يتعلق بالجتار؟

اللجئون  فيها  مبا  امل�شت�شعفة،  للفئات  متاحة  وامل�شاعدة  للدعم  بُنى  اأي  هناك  4- هل 

والنازحون داخليا والأطفال؟

واملناطق  النـزاع  مناطق  يف  لالحتياجات  ال�رشيعة  التقييم  عمليات  ب�صاأن  خمتارة  الإطار 10-  موارد 

اخلارجة من نـزاع
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 دال- اأ�صئلة حمّددة

للمدنيني  الإن�شانية  وامل�شاعدة  املعونة  لتقدمي  اإقليمية  اأو  دولية  كيانـــات  هنـــاك  1- هل 

ل�شحايا  وامل�شاعدة  الدعم  بُنى  ب�شاأن  ال�شاد�س  الف�شل  )انظر  امل�شـــلحة؟  بالنـزاعات  املتاأثرين 

الجتار املفرت�شني.(

2- هل تر�شد هذه الكيانات وتوثِّق خمتلف اأ�شكال انتهاكات حقوق الإن�شان يف املنطقة التي 

ت�شهد نـزاعا؟

لعة على جرمية الجتار بالأ�شخا�س؟ 3- هل هذه الكيانات مطَّ

مي املعونة الإن�شانية من توثيق حالت الجتار بالأ�شخا�س؟  ن مقدِّ 4- هل هناك اأدوات متكِّ

وهل تَِرُد يف احلالت املوثَّقة اأ�شكال حمّددة للجتار نا�شئة من نـزاع م�شلح، مبا يف ذلك الجتار 

لأغرا�س جتنيد الأطفال وال�شتغلل اجلن�شي والعمل اجلربي واخلدمات اجلربية للم�شاركني يف 

النـزاعات امل�شلحة واأفراد حفظ ال�شلم؟

5- هل هناك مدونات لل�شلوك لأفراد حفظ ال�شلم تت�شمن اأحكاما ملنع الجتار بالأ�شخا�س 

وغريه من اأ�شكال ال�شتغلل؟

6- هل هناك نظام مللحقة منتهكي مدونات ال�شلوك تلك بغ�ّس النظر عما اإذا كان املنتهكون 

ممثلني لهيئات عامة اأو خا�شة؟

7- هل اجلهات الفاعلة الدولية والإقليمية، مبا فيها اأفراد الأمم املتحدة الذين يعملون يف 

اإطار عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�شلم وغريها من املهام امليدانية، ملّمة مبدونات ال�شلوك 

والتوجيهات التي ا�شتحدثتها اإدارة عمليات حفظ ال�شلم ب�شاأن امل�شايقة اجلن�شية؟

مع  يتما�شى  مبا  الإجراءات  واتباع  التاأديبية  التدابري  اتخاذ  لتمكني  اآليات  هناك  8- هل 

النظام الإداري ملوظفي الأمم املتحدة، والتوجيه الإداري ST/AI/371 ب�شاأن التدابري والإجراءات 

التاأديبية املنّقحة، والتوجيه الإداري ST/AI/379 ب�شاأن اإجراءات التعامل مع امل�شايقة اجلن�شية؟

9- هل يتحتم على الوكالت اخلا�شة املتعاقد معها اللتزام باللوائح التنظيمية احلكومية ب�شاأن 

الأمر كذلك، هل  كان  واإذا  النـزاع؟  بعد  ما  النـزاع وحالت  بالأ�شخا�س يف حالت  منع الجتار 

هناك مبادئ توجيهية و/اأو اآليات اإ�رشاف لر�شد اأن�شطتها؟ )انظر الف�شل العا�رش ب�شاأن الوقاية.(

نـزاع؟  من  اخلارجة  املجتمعات  بالأ�شخا�س يف  الجتار  ملنع  اإجراءات  اأي  اتُّخذت  10- هل 

وهل هنـــاك برامج خا�شة لت�شجيع التعليم والتوظيف وغري ذلك من تدابري الإدماج الجتماعي 

الف�شل  )انظر  الأخرى؟  امل�شت�شعفة  والفــئات  والأرامل  بذويهم  امل�شحــــوبني  غـــري  للأطفال 

ال�شابع ب�شاأن الإدماج الجتماعي ل�شحايا الجتار املفرَت�شني يف البلد الأ�شل اأو بلد املق�شد اأو 

بلد ثالث.(
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ا�صتبيان لتقييم الحتياجات التدريبية

 األف- مقّدمة

ت�شتند هذه الوثيقة اإىل ا�شتبيان ا�شتُخدم يف حتليل للحتياجات التدريبية اأجراه مكتب الأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف بداية عام 2008. وقد اأجري املزيد من التطوير على 

ال�شتبيان من واقع التجربة العملية. وكانــــت النــــ�شخة املعرو�شة اأدناه ت�شتهدف موظفي اإنفاذ 

لت وا�شتُخدمت لإجراء مـــقابلت مع النّواب العاّمني والق�شاة وغريهم ممن  القانون لكنها ُعدِّ

هم خارج نظام العدالة اجلنائية. ومن الأمـــور ذات الأهمية احلا�شمة، يف اأي تقييم لحتياجات 

امل�شاعدة التقنية، اأن ت�شـــاهى الردود مع الردود املقّدمة على ا�شتبيانات اأخرى، اإذ اإن ذلك من 

�شاأنه اإما دعم املعلومات اأو دح�شها. ومن خلل اإجراء تعديلت طفيفة فقط، ميكن اأن ي�شاعد 

ال�شتبيان على الو�شول اإىل تلك امل�شاهاة، على �شبيل املثال من خلل توجيه ال�شوؤال نف�شه اأ�شا�شاً 

م الأ�شا�س املنطقي  اأن يــقدِّ اإىل املديرين واملمار�شني الوطنيني والإقليميني واملحــــليني. ويُرتاأى 

الوارد يف بداية كل ق�شم من اأق�شام ال�شتبيان اإر�شادات للقائمني باملقابلت/املحللني. ول بد من 

التاأكيد اأن من غري املرجح اأن يعالج التدريب وحده جميع امل�شائل املحّددة يف ال�شتبيان.

 باء- الأدوار

الأ�صا�ص املنطقي

اإن التحديد الدقيق لدور �شخ�س ما ي�شاعد القائمني على املقابلت على اختيار الأ�شئلة التي 

�شيطرحونها ومقارنة الآراء يف نهاية املطاف )فقد يختلف، على �شبيل املثال، تقييم املديرين 

للممار�شني عن تقييم املمار�شني لأنف�شهم(.

ورغم �شعوبة مثل ذلك التحديد، قد يكون من املفيد وجود بع�س املوا�شفات النظرية العمومية 

ق الأ�شا�شي مثل يف هذا ال�شياق. وتكمن قيمة ذلك يف اأنها ت�شمح باملقارنة  لبع�س الأدوار، للمحقِّ

مع دول اأخرى لتحديد التدخلت التدريبية التي تنطوي على اإمكانية النجاح.
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ويكمن خطر حتديد تفا�شيل دور ما يف اأنه ي�شمح بالتعرف على �شاحبه، وهو ما قد يوؤثِّر على 

الردود.

الأ�صئلة

1- ما هو دورك؟

2- ما هي واجباتك؟

3- ما دور وحدتك؟

4- هل ا�شرتكت من قبل يف التحقيق يف جرائم تتعلق بالجتار بالأ�شخا�س؟

5-  اإذا كنت قد �شاركت من قبل يف التحقيق يف جرائم تتعلق بالجتار بالأ�شخا�س، ماذا كان 

اإىل  رفيعا؟( ملحظة  اأم  متو�شطا  اأم  اإداريا �شغريا  كنت  كنت حمققا؟ هل  دورك؟ )هل 

القائمني على املقابلت: موا�شفات الأدوار يف التحقيقات تختلف على الأرجح اختلفا 

كبريا من ولية ق�شائية اإىل اأخرى.

6-  ما هي اأ�شكال الجتار بالأ�شخا�س التي حققت فيها )اأي من اأجل ال�شتغلل اجلن�شي اأم 

ا�شتغلل العمالة اأم الجتار بالأع�شاء(؟ ملحظة اإىل القائمني على املقابلت: انظر يف 

طرح اأ�شئلة تكميلية يف هذه املرحلة لتقرير طبيعة اجلرائم بدقة، لأنها قد تختلف بع�شها 

عن بع�س اختلفا كبريا.

7-  يف اأي من اأنواع اجلرائم املذكورة اأدناه حققت، وباأي �شفة؟ ملحظة اإىل القائمني على 

بالتحقيق يف  ترتبط  اختريت لحتوائها على عنا�رش  اأدناه  املذكورة  املقابلت: اجلرائم 

اجلرائم ذات ال�شلة بالجتار بالأ�شخا�س. وقد يختلف م�شمى اجلرمية وو�شفها اختلفا 

على  القائمون  يوّد  وقد  جامعة،  لي�شت  والقائمة  اأخرى.  اإىل  ق�شائية  ولية  من  كبريا 

املقابلت طرح اأ�شئلة ب�شاأن جرائم اأخرى اإ�شافة اإىل اجلرائم املدرجة اأدناه اأو بدل منها.

)اأ(  الختطاف؛

)ب( الغت�شاب؛

)ج( العتداء اجلن�شي؛

)د( العتداء البدين اخلطري؛

)هـ( احلب�س غري امل�رشوع؛

)و( البتزاز.

8- هل جتمع وحدتك املعلومات؟

9- هل حتلِّل وحدتك املعلومات؟



املرفق

73

10- هل تن�رش وحدتك نتائج التحليل؟

11- هل جتمع وحدتك معلومات تخ�ّس الجتار بالأ�شخا�س حتديدا؟

12- هل حتلِّل وحدتك معلومات تخ�ّس الجتار بالأ�شخا�س حتديدا؟

13- هل تن�رش وحدتك نتائج حتليلت حمّددة؟

 جيم- الجتار بالأ�صخا�ص يف ]ا�صم البلد[

الأ�صا�ص املنطقي

على الرغم من اأن بع�س هذه الأ�شئلة قد يبدو غري ملئم بالن�شبة اإىل بع�س امل�شتجيبني، فقد 

ثبت بالتجربة اأن هناك فائدة عظيمة يف طرحها.

ول بد اأن يُنظر اإىل الردود يف �شياقها )اأي اأن ال�شخ�س الذي مل يحقق �شوى يف ق�شايا الجتار 

اأن طرح  بيد  التجربة(،  م ردودا تعك�س تلك  بالأ�شخا�س لأغرا�س ال�شتغلل اجلن�شي قد يقدِّ

الأ�شئلة بغ�ّس النظر عن م�شتوى م�شوؤولية امل�شتجيب ثبتت فائدته لأغرا�س امل�شاهاة.

 الأ�صئلة

1-  ما حتليلك ب�شاأن ]ا�شم البلد[ كمكان ميار�س فيه الجتار بالأ�شخا�س؟ هل هو من بلدان 

الأ�شل اأم العبور اأم املق�شد اأم مزيج من اثنني اأو ثلثة من هذه الأو�شاف؟

2-  ما هي موؤ�رشات الجتار بالأ�شخا�س التي تعتربها الأهّم يف �شياق ]ا�شم البلد[؟

3-  ما الذي ترى اأنه امل�شاهم الأكرب يف جناح التحقيقات يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س يف 

]ا�شم البلد[؟

4-  ما الذي تعتربه اأكرب امل�شاكل التي يواجهها ]ا�شم البلد[ يف التحقيق يف الجتار بالأ�شخا�س؟

5-  ما �شكل الجتار بالأ�شخا�س الذي تعتربه الأكرث �شيوعا يف ]ا�شم البلد[: الجتار بالأ�شخا�س 

لأغرا�س ال�شتغلل اجلن�شي اأم اأحد اأ�شكال ال�شتغلل يف العمل؟

6-  ما هي املدونة )املدونات( القانونية امل�شتخدمة مللحقة مرتكبي جرائم الجتار بالأ�شخا�س 

يف ]ا�شم البلد[؟ وملاذا ا�شتُخدمت هذه املدونة )املدونات(؟

هل  البلد[؟  ]ا�شم  يف  بالأ�شخا�س  الجتار  حتقيقات  ا�شتُهلَّت  كيف  جتربتك،  واقع  7-  من 

ا�شتندت، مثل، اإىل تعرُّف املنظمات غري احلكومية اأو موظفي اإنفاذ القانون فرادى على 

�شحايا الجتار املفرت�شني؟
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 دال- العمل مع وحدات اأو منظمات اأخرى

الأ�صا�ص املنطقي

هذه الأ�شئلة ثَبُتَت قيمتها ب�شفة خا�شة يف م�شاهاة املعلومات وتكوين �شورة دقيقة للو�شع.

الأ�صئلة

1-  ما هي الوحدات الأخرى )�شواء �شمن اإدارة اإنفاذ القانون اأم اإدارة امللحقة الق�شائية اأم 

املنظمات غري احلكومية اأم غريها من الوكالت( التي تعمل وحدتك معها؟

2- هل لك اأن ت�شف عملك مع هذه الهيئات؟

3- هل لك اأن ت�شف ترتيبات تقا�شم املعلومات بني الوحدات واملنظمات؟

4- عند العمل مع الوحدات الأخرى وغريها، ما هي الأمور التي ت�شري على ما يرام؟

5- ما الذي ميكن حت�شينه؟

 هاء- اأ�صاليب التحري

الأ�صا�ص املنطقي

ا�شتخدامه  تو�شــيع نطاقه منذ  املحـــققني؛ وقد مت  اأجـــل  الق�شم خ�شيــ�شا من  ا�شتُحدث هذا 

لأول مرة.

واأُدرجت اأ�شئلة كمية ونوعية يف حماولة لتحديد الفجوات والتما�س مقرتحات من اأجل حلّها.

اإجراء بع�س التعديلت الطفيفة، طرح الأ�شئلة نف�شها على املديرين واملمار�شني  وميكن، بعد 

وغريهم، املّدعني العاّمني مثل.

م من ال�شخ�س لتحديد الأ�شئلة  وينبغي للقائمني على املقابلت ال�شتناد اإىل الدور الأ�شلي املقدَّ

التي �شيتم طرحها. لكن ينبغي األ يغرب عن بالهم اأن دور ال�شخ�س الر�شمي قد ي�شري اإىل اأن 

لي�س لديه ما يفيد به ب�شاأن مو�شوع معني، ومع ذلك فقد تتوفر لديه معلومات مفيدة.

الأ�صئلة

1- عند التحقيق يف جرائم تتعلق بالجتار بالأ�شخا�س، اأي الأ�شاليب التالية ا�شتخدمتها اأنت 

اأو �شخ�س تعرفه:
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 )اأ( املقابلت التي يجريها موظفون مدّربون على اإجراء املقابلت مع ال�شهود امل�شت�شعفني؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

)ب( فح�س الطب اجلنائي لل�شهود؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )ج( فح�س الطب اجلنائي للم�شتبه فيهم؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا
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 )د( الفح�س اجلنائي للمواقع؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )هـ( الفح�س اجلنائي للمركبات؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )و( الفح�س اجلنائي للوثائق؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا



املرفق

77

 )ز( املراقبة الثابتة

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )ح( املراقبة املتنقلة؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )ط( املراقبة املرتجلة؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا
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 )ي( املراقبة القتحامية يف الأماكن؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )ك( تدابري حماية ال�شحايا وال�شهود؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )ل( حتليل بيانات الت�شالت؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا
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 )م( عمليات التفتي�س الروتينية يف نقاط احلدود وداخل البلد؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )ن( حتليل املعلومات وحتديد معامل الجتاهات العامة واحلالت املحّددة؛

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

 )�س( ال�شتف�شارات يف الوليات الق�شائية لدول اأخرى.

'1' ا�شتخدام الأ�شلوب

'2' املعرفة بالأ�شلوب

التطبيق العملي للأ�شلوب  '3'

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

ل يُ�شتخدم مطلقا

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف اجلرائم العامة

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

يُ�شتخدم يف الجتار بالأ�شخا�س

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا
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2- من بني الأ�شاليب املدرجة اأعله امل�شتخدمة، اأّي اأ�شلوب كان الأجنح، وملاذا؟

اأن  ح  يُرجَّ اأ�شلوب  اأّي  بعد،  ت�شتــــخدمها  مل  التـــي  اأعله  املدرجـــة  الأ�شــــاليب  بني  3-   من 

ت�شتخدم، وملاذا؟

4- ما التدريب الذي تلّقاه املحّققون يف ا�شتخدام الأ�شاليب املتخ�ش�شة يف:

)اأ( التحقيقات العامة؟

)ب( التحقيقات يف ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س؟

5-  اإذا كانت الأ�شاليب املتخ�ش�شة تُ�شتخدم، هل يقوم بذلك حمّققون من وحدات منفردة اأو 

اأ�شخا�س تتمّثل واجباتهم الرئي�شية يف ا�شتخدام تلك الأ�شاليب؟

 واو- التوعية احلالية يف ]ا�صم البلد[

الأ�صا�ص املنطقي

وعيه  م�شتوى  لتقييم  ما  �شخ�س  لدعوة  الق�شم  هذا  يف  ترد  التي  الأ�شئلة  ا�شتخدام  ميكن 

العامة  ال�رشطة  من  الدوريات  موظفو  فيها  مبا  عموما،  وعي جمموعات  وم�شتوى  ال�شخ�شي 

و�رشطة احلدود واللجوء واملحّققون العاّمون واملحّققون املتخ�ش�شون واملّدعون العاّمون واأع�شاء 

ال�شلك الق�شائي. ويتيح طرح تلك الأ�شئلة فر�شا مل�شاهاة الردود ودعمها اأو دح�شها.

وتوّفر الأ�شئلة ب�شاأن تعريف الجتار بالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين �شيئا من التحّقق امل�شتقل 

لتقييم اأحد الأ�شخا�س ملعارفه.

الأ�صئلة

1- كيف تقيِّم مدى معرفتك مبا يلي؟

 )اأ( ت�رشيعات الجتار بالأ�شخا�س؛

 )ب( موؤ�رشات الجتار بالأ�شخا�س؛

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا
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 )ج(  ق�شايا الجتار بالأ�شخا�س الراهنة التي يواجهها ]ا�شم البلد[؛

�س الأ�شخا�س خلطر الجتار؛  )د( عمليات التقييم من اأجل تقرير احتمال تعرُّ

 )هـ( اآليات اإحالة ال�شحايا يف ]ا�شم البلد[.

2-  كيف تعرِّف "الجتار بالأ�شخا�س"؟ )ميكن مقارنة الردود بالت�رشيعات الوطنية القائمة. 

ومن �شاأن ذلك اأن ي�شاعد على تقدمي حتليل مو�شوعي مل�شتويات املعرفة.(

3- كيف تعرِّف "تهريب املهاجرين"؟

4- ما هي الفروق بني الجتار بالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين؟

التدريب  زاي- 

الأ�صا�ص املنطقي

م، القيام بزيارات �شخ�شية  د امل�شتجيبون اأن مواد قد ُوزِّعت اأو تدريبا ُقدِّ من امل�شت�شوب، متى اأكَّ

لبع�س املتلّقني على الأقل للتاأكد مما اإذا كان ذلك قد حدث فعل.

الأ�صئلة

ف التدريب الذي تلّقيته ب�شاأن الجتار بالأ�شخا�س؟ 1- �شِ

2- ما هي املوا�شيع التي �شملها التدريب؟

3- ما هي حما�شن ذلك التدريب؟

4- ما هي �شبل حت�شني التدريب؟

م التدريب؟ 5- من قدَّ

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا

�شعيفة جدا�شعيفةمتو�شطةجيدةجيدة جدا
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6- من َح�رَش التدريب؟

7- هل يُطلب اإىل املوظفني البقاء يف مراكزهم لفرتة زمنية معينة بعد تلّقي التدريب؟

قبيل  )من  التدريب  من  اأخرى  اأنواع  بالأ�شخا�س يف  الجتار  ب�شاأن  التدريب  يندمج  8-  هل 

احلال  كانت  واإذا  ذلك(؟  وغري  اجلدد،  املجّندين  العاّمني،  املّدعني  للمحّققني،  دورات 

كذلك، اأي اأنواع من التدريب؟

9- هل من املمكن احل�شول على ن�شخ من مواد التدريب؟

10-  كيف يتم تدريب موظفي الدوريات واملحّققني واملّدعني العاّمني وغريهم اأو اإحاطتهم علماً 

بالجتاهات والت�رشيعات اجلديدة يف جمال اجلرمية؟

11- اإذا مل تكن قد تلقيت تدريبا خا�شا يف الجتار بالأ�شخا�س، كيف علمت به؟

12-  اإذا كنت قد ح�رشت دورات ب�شاأن الجتار بالأ�شخا�س لكنك تعلمت املزيد عن املو�شوع 

منذ تدريبك الأول، كيف تعلمت املزيد؟
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