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�شكر وتقدير
هذا املن�شور هو ثمرة مبادرة جمموعة من اخلرباء ينفذها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية يف �إطار مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش.
ومل يكن هذا املن�شور لريى النور لوال الدعم املايل من مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار
بالب�رش ،وهي عملية �أطلقها �سمو الأمري ويل عهد �أبو ظبي ،الإمارات العربية املتحدة .ويو ّد املكتب
يتقدم بال�شكر كذلك للهيئات التايل ذكرها ،الأع�ضاء يف اللجنة التوجيهية للمبادرة ،لتقدميها
�أن
ّ
اخلرباء من �أجل �إعداد هذا املن�شور ،وهي :املنظمة الدولية للهجرة ،ومنظمة الأمن والتعاون يف
�أوروبا ،ومفو�ضية الأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،ومنظمة العمل الدولية.
وقد نظَّ م املكتب ،يومي  9و 10ت�رشين الأول�/أكتوبر  ،2008اجتماعا لفريق من اخلرباء يف فيينا.
وجمع االجتماع  18خبريا يف العدالة اجلنائية والتقييم اجلنائي من منظمات دولية ومنظمات غري
حكومية �إىل جانب هيئات تابعة للأمم املتحدة ،مبا فيها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية.
وح�رض االجتماع اخلرباء التالية �أ�سما�ؤهم� :أمينة توبي عبد الرحمن (مكتب الأمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ،يف نيجرييا) ،لويزا �أليموفا (املكتب الإقليمي املعني باملخدرات واجلرمية
لآ�سيا الو�سطى) ،فيليبـي دي ال توري (املكتب الإقليمي املعني باملخدرات واجلرمية للمك�سيك
و�أمريكا الو�سطى) ،فريا جرا�شيفا (منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا) ،هيذر كوميندا (املنظمة
الدولية للهجرة) ،ليزا كوربييل (�إدارة عمليات حفظ ال�سالم يف الأمانة) ،جويل كفامن (مكتب
الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املقر الرئي�سي) ،ديف نيوتن (خبري م�ست�شار ،اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا ال�شمالية)� ،سوزان نيل�سن (املنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية،
الإنرتبول) ،يو�شي نوجو�شي (منظمة العمل الدولية)� ،آن نيابريا (املكتب الإقليمي املعني باملخدرات
واجلرمية ل�رشق �أفريقيا) ،ناتاليا �أولو�س (املعهد الأوروبي ملنع اجلرمية ومكافحتها ،املنت�سب �إىل
الأمم املتحدة) ،ويليم بريتوريو�س (امل�رشوع الإقليمي املعني باالجتار بالأ�شخا�ص يف �آ�سيا) ،رييكا
بوتونن (مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املقر الرئي�سي) ،جيتا �سيخون (املكتب
الإقليمي املعني باملخدرات واجلرمية جلنوب �آ�سيا) ،ماثيو تايلور (وزارة العدل يف كندا)� ،إيليانور
تايلور-نيكل�سون (احللف العاملي ملكافحة االجتار بالن�ساء) ،باربل هايدي يول (خبرية م�ست�شارة،
�أملانيا)� ،ستيفن ويلكن�سون (ال�رشطة املرتوبولية ،اململكة املتحدة) .ويو ّد مكتب الأمم املتحدة املعني
القيمة.
باملخدرات واجلرمية تقدمي ال�شكر �إىل جميع اخلرباء على م�ساهماتهم ّ
ويو ّد املكتب �أن يعرب عن �شكره اخلا�ص للم�ؤلفة الرئي�سية لهذا املن�شور ،ال�سيدة باربل هايدي
يول ،ولل�سيد ديف نيوتن لقيامه ب�إعداد اال�ستبيان اخلا�ص بتقييم االحتياجات التدريبية الوارد يف
املرفق .وال�شكر مو�صول حتديدا لل�سيدة ريكا بوتونن ،امل�س�ؤولة عن وحدة مكافحة االجتار بالب�رش
وتهريب املهاجرين يف املكتب ،ولل�سيدة جويل كفامن ،اخلبرية امل�شاركة يف الوحدة نف�سها ،ملا ق ّدمتاه
من خربة وم�ساعدة طوال عملية �إعداد هذا املن�شور .واجلدير بالتنويه �أي�ضا امل�ساهمات الأ�سا�سية
التي ق ّدمتها �سيلكا �ألربت ،خبرية منع اجلرمية يف وحدة مكافحة االجتار بالب�رش وتهريب املهاجرين
يف املكتب ،وموظفون �آخرون يف مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش ومكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
iii
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مقدمة
ّ
عملية االجتار بالأ�شخا�ص ظاهرة معقدة تقت�ضي اعتماد نهج من�سق ومتعدد القطاعات من �أجل
الت�صدي لها على نحو فعال .ونظرا للطبيعة املعقدة للم�س�ألة ،ف�إن من الع�سري جداً يف �أحيان
كثرية �أن حتدد املنظمات واحلكومات امل�ساعدة التقنية التي يتطلبها �أحد البلدان .ومن ثم ف�إن
التدابري التي يتم ا�ستحداثها وتنفيذها لتعزيز قدرة العدالة اجلنائية يف بلد ما على الت�صدي
يجب �أن تكون هادفة وقائمة على تقييم مالئم حر�صا على تلبية احتياجات البلد على نحو
يعطي الأولوية للتدابري التي تت�صدى لالحتياجات الأكرث �إحلاحا وي�ضمن اال�ستخدام الأف�ضل
للموارد املتاحة ويع ّزز �أ�شكال الت�آزر كلما �أمكن مع جت ّنب ازدواج العمل.

�ألف�	-أهداف جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات
تهدف جمموعة الأدوات هذه �إىل تقدمي �إر�شادات �شاملة من �أجل تقييم ت�ص ّدي العدالة اجلنائية
لالجتار بالب�رش يف دولة ما .وت�ضم جمموعة الأدوات عددا من املكونات الأ�سا�سية من �أجل كبح
جرمية االجتار بالأ�شخا�ص .ونظ ــرا لأن لهذه اجلرمية طبقات متعـ ــددة ،ف�إن جمموعة الأدوات
تو�سع نطاق التدابري التقلـ ــيدية لت�صـ ــدي العدالة اجلنائية بحي ــث ي�شـ ــمل ج ــميع اجلهات الفاعلة
ِّ
والتدابري ذات ال�صلة مبالحقة اجلناة على نحو مالئ ــم وبــتقدمي امل�ساعدة الك ــافية ل�ضحايا
االجتار بالأ�شخا�ص.
وتت�ألف املجموعة من �أدوات قيا�سية تت�ضمن �إحاالت مرجعية الغر�ض منها متكني اخلرباء من
املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية ووكاالت التنمية الوطنية والهيئات احلكومية الأخرى،
�إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة ،من �إجراء تقييم �شامل �أو حمدد جلوانب خمتارة من تدابري
العدالة اجلنائية املتخذة يف �أحد البلدان للت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص .وي�شمل ذلك�( :أ) ا�ستبانة
الفجوات يف التدابري القائمة
لت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار بالأ�شخا�ص ،و(ب) ت�سهيل �صوغ
ّ
وو�ضع م�شاريع امل�ساعدة التقنية التي ت�ستجيب على نحو كاف للفجوات واالحتياجات امل�ستبانة،
و(ج) ت�سهيل ا�ستحداث م�ؤ�رشات لتقييم �أثر م�شاريع امل�ساعدة التقنية.
بيد �أن جمموعة الأدوات هذه لي�ست �أداة لر�صد وتقييم ال�سيا�سات اجلارية ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص ،مبا يف ذلك تقييم ت�صميمها وتنفيـ ــذها ونت ــائجها .ولذا يو�صى ب�أن يتم الر�صد
كخطوتي متابعة على �أ�سا�س نتائج التقييم .وي ــمكن االطالع على منهجيات و�أدوات
والتقييم
ْ
1

جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات ب�ش�أن ت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار بالب�رش

أعدها
القيام ب�أن�شطة التقييم والر�صد يف جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص( )1التي � ّ
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
مكملة للمن�شورات التي �أعدتها
وت�سعى جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات هذه �إىل �أن تكون
ِّ
منظمات دولية �أخرى ب�ش�أن تقييم التدابري الرامية �إىل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .كما �أنها
أعدها مكتب الأمم املتحدة املعني
تكمل جمموعة �أدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية التي � ّ
ِّ
املحددة التي يتعني مراعاتها يف جمال
باملخدرات واجلرمية ،من حيث �أنها تغطي اخل�صائ�ص
ّ
ت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار بالأ�شخا�ص.
تدابري
ّ
ويحتوي مرفق جمموعة الأدوات هذه ا�ستبيانا ب�ش�أن تقييم االحتياجات التدريبية ي�ستهدف
مكمل لنهج جمموعة الأدوات اال�سرتاتيجي من خالل تزويد
موظفي �إنفاذ القانون .واال�ستبيان ِّ
تفح�ص �أداء امل�ؤ�س�سات والوحدات والأفراد على
القائمني على عمليات التقييم ب�أداة متكِّنهم من ّ
امل�ستوى التنفيذي على نحو �أكرث حتديدا.
ومع �أن اال�ستبيان يركز على التدريب بالدرجة الأوىل ،فهو يتيح كذلك ا�ستبانة امل�سائل التي ميكن
حلّها ،على �سبيل املثال ،عن طريق اعتماد ممار�سات عمل جديدة �أو ا�ستحداث تدخالت �إدارية
�أو �إعادة تنظيم الإدارات والوحدات.
وميكن �أن يُ�ستخدم اال�ستبيان بالتزامن مع جمموعة الأدوات �أو بعد ا�ستكمال �إجراء تقييم �شامل
املحددة مل�ؤ�س�سة ما.
وذلك لتقييم االحتياجات التدريبية
ّ

باء -امل�ستفيدون من جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات
�صدقت على اتفاقية
جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات
م�صممة بحيث تُ�ستخدم يف الدول التي ّ
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( )2وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار
املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة
بالأ�شخا�ص ،وخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
عرب الوطنية� )3(،أو ان�ضمت �إليهما �أو هي يف طريقها �إىل ذلك ،وكذلك يف الدول التي تفتقر �إىل
�إح�صاءات ر�سمية ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص وت�رشيعات ملكافحته .وهي تتميز بقدر كاف من
املرونة بحيث تجُ رى التقييمات �سواء يف الأماكن التي توجد فيها بنية �أ�سا�سية �صلبة من �أجل
مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص �أو يف تلك التي تكون فيها تلك التدابري حمدودة �أو معدومة .وعلى
وجه التحديد ،ف�إن جمموعة الأدوات تخدم اجلهات التالية:
ت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار
•  احلكومات ،من خالل تزويدها بفهم �سليم لتدابري
ّ
بالأ�شخا�ص لديها وجلوانب الق�صور يف تلك التدابري
( )1من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع .A.08.V.14

( )2الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
( )3املرجع نف�سه ،املجلد  ،2237الرقم .39574
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مقدمة

•  املنظمات غري احلـ ــكومية ومنظمـ ــات املجتمع املدين واملنظمات الدولية ،من خالل
م�ساعدتها على تقييم مدى تلبية ا�ستجابات الدول لاللتزامات الدولية القائمة فيما يتعلق
بحقوق الإن�سان
•

م�ؤ�س�سات �إنفاذ القانون املتخ�ص�صة ،من خالل م�ساعدتها على ا�ستعرا�ض وتقييم �أن�شطتها

•  ال�سلطات الق�ض ـ ــائية و�سلطات االدعاء العام ،من خـ ــالل م�سـ ــاعدتها على ا�ستعرا�ض
وتقييم �أن�شطتها
•  الهيئات احلكومية والدولية ،وكذلك املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة يف املجتمع
املقدمة
املدين ،من خالل م�ساعدتها على �إقامة وحت�سني �أ�شكال الدعم وامل�ساعدة واحلماية
ّ
�إىل الأ�شخا�ص الذين يُفرت�ض �أنهم من �ضحايا االجتار ،مبا يف ذلك حماية ال�شهود
•  الهيئات احلكومية واملنظمات الدولية ،من خالل متكني وحت�سني التعاون يف جمال �إنفاذ
القانون والتعاون الق�ضائي عرب احلدود
•  اجلهات املانحـ ــة ،من خالل متـ ــكني وحت�سـ ــني التمـ ــويل الهـ ــادف لأن�شـ ــطة مكاف ــحة
االجتار بالأ�شخا�ص
معمقة وقابلة
•  الهيئات الدولية والوطنية ،من خالل م�ساعدتها على �إعداد حتليالت
ّ
للمقارنة لتدابري الت�صدي التي تتخذها الدول
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�أو ًال -املنهجية
�ألف -كيفية ا�ستخدام جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات
تت�ألف جمموعة الأدوات من ع�رشة ف�صول جوهرية� ،إىل جانب هذا الف�صل عن املنهجية ،تعك�س
جت�سد جمتمعة ا�ستجابة فعالة و�شاملة من جانب العدالة
عددا مقابال من جماالت التدخل التي
ّ
اجلنائية �إزاء االجتار بالأ�شخا�ص .وتقابل هذه املجاالت املعايري الدولية املو�ضوعة ،وخ�صو�صاً
تلك الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص.
وتقدم جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات ،فيما يخ�ص كل جمال من جماالت التدخل ،ا�ستبيانات
ِّ
مقابلة لتوجيه القائمني ب�إعداد التقييم .والهدف من اال�ستبيان هو �أن يكون مبثابة قائمة
يقدم قائمة �شاملة جامعة
مرجعية لتذكري املق ِّيمني باملجاالت املهمة التي يتعني مراعاتها ال �أن ِّ
بكل الأ�سئلة ذات ال�صلة التي ميكن طرحها �أثناء التقييم.
ويت�ضمن كل ف�صل قائمة بال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية �إىل جانب جمموعة
خمتارة من موارد �أخرى.
وميكن ا�ستخدام جمموعة الأدوات لأغرا�ض خمتلفة ومن قِ بل جهات فاعلة خمتلفة .بيد �أنه
ال بد يف جميع احلاالت من حتديد �شخ�ص �أو جهة ،يف مرحلة مبكرة من العملية ،تقع عليها
امل�س�ؤولية ال�شاملة للتقييم ب�أكمله .و�إذا ا�ستُهل التقييم بوا�سطة ممثل لإحدى احلكومات �أو
ومن�سق للقيام
املنظمات الدولية �أو املنظمات احلكومية الدولية ،فينبغي عندئذ تخ�صي�ص �إدارة
ِّ
بعملية التن�سيق .و�إذا ا�ستهلت التقييم منظمات غري حكومية ،ميكن ل�شبكة �إقليمية �أو وطنية
�أن ت�سمي �إحدى املنظمات غري احلكومية لتكون امل�س�ؤولة لتلك الأغرا�ض .وميكن مع ذلك �أن
التقييم خبريٌ منفر ٌد يعمل ل�صالح م�ؤ�س�سة بحثية �أكادميية �أو يجري تقييما م�ستقال جلهود
يطلق
َ
مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص.
ومبجرد تكليف منظمة �أو فرد م�س�ؤول �أو االثنني معا و�ضمان التمويل ،ميكن عندئذ �أن تبد�أ
املرحلة التح�ضريية لعملية التقييم.

5

جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات ب�ش�أن ت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار بالب�رش

باء� -إعداد تقييم االحتياجات وتنفيذه واختتامه
�إعداد التقييم
يقرر الغر�ض
يتعني ،خالل املرحلة الأولية للتقييم ،على املنظمة �أو ال�شخ�ص املنفِّذ للتقييم �أن ِّ
املحدد من التقييم وخطوطه العري�ضة .ويجب �أن يعقب ذلك ا�ستعرا�ض مكتبي حت�ضريي وكذلك
ّ
حتليل لأ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة وحتديد جهات االت�صال.

الغر�ض من التقييم
تقدم جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات هذه عددا من التدخالت والف�صول املقابلة لها التي
ِّ
تعك�س ،جمتمعة ،ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص من �أجل �ضمان تدابري ت�صدي
مي�س جميع جماالت التدخل.
فعالة يف �إطار العدالة اجلنائية .بيد �أن �أي تقييم ال يُ�شرتط �أن
ّ
املحددة ب�شكل مف�صل �أو تقييم ا�سرتاتيجية �شاملة
تفح�ص �أحد املجاالت
ّ
وقد يكون الغر�ض �إما ّ
أعم.
من زاوية � ّ
ولذلك ،يتعني على منفِّذي التقييم �أن يتخذوا قرارا يف مرحلة التخطيط ،وذلك بالتعاون الوثيق
مع ال�رشكاء واملانحني وامل�ستهلني ذوي ال�صلة ،ب�ش�أن الغر�ض ال�شامل من التقييم .وعالوة على
ذلك ،يتعني حتديد العوامل التالية (ميكن ا�ستخدام نتائج اال�ستعرا�ض املكتبي التح�ضريي لو�ضع
اللم�سات الأخرية على اخلطط):
•

عدد �أ�صحاب امل�صلحة الذين �ستُجرى املقابالت معهم

•

نوعية وطبيعة البيانات التي �سيتم جمعها

•

هيكل تقرير التقييم

•

عدد رحالت املهام �إىل الدولة مو�ضوع التقييم

•

الإطار الزمني للعملية برمتها

اال�ستعرا�ض املكتبي التح�ضريي
ينبغي القيام باال�ستعرا�ض املكتبي التح�ضريي قبل ال�رشوع يف مهمة التقييم .وينبغي ،خالل
مرحلة اال�ستعرا�ض ،تقييم البيانات واملعلومات القائمة ب�ش�أن الدولة مو�ضوع التقييم �إزاء
الغر�ض ال�شامل من التقييم .وال بد من �أن يجرى اال�ستعرا�ض املكتبي على نحو �شامل نظرا
للطبيعة املعقدة لظاهرة االجتار بالأ�شخا�ص.
ويُعتقد �أن م�ستوى الإبالغ عن حاالت االجتار بالأ�شخا�ص �أدنى من الواقع نظرا للطبيعة ال�رسية
عدة ،منها اخلوف من
للجرمية .فال�ضحايا مييلون �إىل التزام ال�صمت �إزاء معاناتهم لأ�سباب ّ
املالحقة الق�ضائية و�/أو الرتحيل ب�سبب و�ضع هجرتهم غري القانوين .وعالوة على ذلك ،قد يلج�أ
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�أوالً-

املنهجية

اجلناة �إىل تهديد وق�رس ال�ضحايا و�/أو ذويهم .ونتيجة لذلك ،يظل من ال�صعب توثيق اجلرمية
كما ينبغي .ولهذا ال�سبب ،يتم يف �أحيان كثرية جمع املعلومات وت�صنيفها على نحو غري متنا�سق
وغري كامل.
ومن �أجل الو�صول �إىل ا�ستنتاجات دقيقة خالل عملية التقييم ،ينبغي ت�صنيف املعلومات وفق
موثوقيتها و�شفافيتها .وبينما ينبغي �أخذ التقارير املروية واملعلومات التي تن�رشها و�سائط
الإعالم يف االعتبار عند التقييم ،ف�إنها يجب �أ ّ
ال تختلط مب�صادر املعلومات الأكرث موثوقية �أو
حتل حملها.
حمددة
وينبغي �أن ي�سرت�شد اال�ستعرا�ض املكتبي بالأ�سئلة الرئي�سية التالية�( :أ) هل هناك بيانات ّ
أعدتها ال�سلطات العمومية �أو �أ�صحاب م�صلحة �آخرون؟ و(ب) هل
عن االجتار بالأ�شخا�ص � ّ
حمددة ولكنها مع ذلك ذات �صلة باالجتار بالأ�شخا�ص؟
هناك بيانات غري ّ
ومبجرد االنتهاء من ر�سم �صورة �شاملة لو�ضع البيانات القائمة ،ينبغي �إجراء حتليل على �أ�سا�س
املحددين التاليني:
ال�س�ؤالني
ّ
املحددة
حمددة ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص؟ ت�شمل البيانات
ّ
(�أ) هل يقوم التقييم على بيانات ّ
نتائج البحوث واملعلومات الأخرى التي جتمعها املنظمات الدولية ،والأدلة املروية التي يجمعها
�أ�صحاب امل�صلحة املناه�ضون لالجتار بالب�رش ،والإح�صاءات اجلنائية الوطنية ،والإح�صاءات
الأخرى ذات ال�صلة باجلرمية ،والإح�صاءات التي جتمعها اجلهات الدولية واحلكومية وغري
احلكومية املعنية بتقدمي اخلدمات ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص (يف �شكل �إح�صاءات وتقارير
واملقرر الوطني ،و�آليات املعاهدات الدولية ،واحلكومات ،واملنظمات الإقليمية
�سنوية مثال)،
ِّ
واملنظمات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان القائمة بالر�صد ،والأو�ساط الأكادميية (اجلامعات
الوطنية �أو املحلية وجامعات البلدان الأخرى) ،وو�سائط الإعالم ،وغريها؛

حمددة ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص (وم�سائل ذات
(ب) هل يت�ضمن التقييم بيانات غري ّ
املحددة من قِ بل م�ؤ�س�سات الأحداث ،وم�ؤ�س�سات
�صلة)؟ ميكن جمع مثل هذه البيانات غري
ّ
العدالة اجلنائية ،واالحتادات النقابية ،ودوائر تفتي�ش العمل ،ورابطات الأعمال ،ووكاالت
الت�شغيل اخلا�صة ،وحماكم العمل واملحاكم املدنية ،وم�ؤ�س�سات العدالة .وميكن �أن ترد البيانات
كذلك من ال�سلطات املعنية باملهاجرين (مبن فيهم املهاجرون الأجانب املعتقلون يف �أرا�ضي دولة
ما والالجئون وطالبو اللجوء واملهاجرون املعاد توطينهم) وامل�سائل ذات ال�صلة باملهاجرين (مبا
فيها رف�ض الدخول من قِ بل موظفي مراقبة احلدود) ،وال�سلطات التي تتعامل مع م�سائل مثل
العنف �ضد املر�أة وال ُق�صرَّ غري امل�صحوبني بذويهم والأقليات العرقية ،ومنظمات املجتمع املدين
(اجلهات الفاعلة غري احلكومية التي متثِّل ،على �سبيل املثال ،املهاجرين والأقليات العرقية،
واملر�أة) وغريها.

حتليل �أ�صحاب امل�صلحة
ال بد ،كخطوة ثانية ،من حتديد جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة الذين ال غنى عنهم من
�أجل التقييم وكذلك من يُحتمل �إجراء مقابالت معهم.
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وتبعا ملا �إذا كان التقييم وا�سع النطاق �أم حمددا ن�سبيا ،ميكن اعتبار املذكورين �أدناه من �أ�صحاب
()4
امل�صلحة:

(�أ)

�سلطات �إنفاذ القانون (الوحدات العامة واملتخ�ص�صة)؛

(ب) موظفو اخلطوط الأمامية املعنيون بالهجرة واجلمارك ومراقبة احلدود وتقدمي اخلدمات
االجتماعية وتفتي�ش العمالة ودوريات ال�رشطة واالحتجاز وتقدمي خدمات امل�ساعدة القانونية؛

(ج)

العامون والق�ضاة وغريهم من �أع�ضاء ال�سلك الق�ضائي؛
املدعون
ّ
ّ

(د) الهيئات احلكومية ،مبا فيها الهيئات املكلَّفة والوزارات التي ت�شمل م�س�ؤولياتها
ومقدمو اخلدمات
الت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص (وزارة العدل ،وزارة ال�ش�ؤون الداخلية)،
ّ
ال�صحية ومديرو دور الإيواء التي تديرها احلكومة؛
(هـ) املجتمع املدين (مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية)؛

(و)

املنظمات الدولية؛

(ز) الآليات القائمة (مبا فيها �أفرقة املهام الوطنية ،والأفرقة العاملة �ضمن الإدارات
احلكومية املعنية باالجتار بالأ�شخا�ص ،وغريها)؛

(ح)

املانحون الرئي�سيون عدا احلكومة.

حتديد جهة (جهات) االت�صال
حاملا يتحدد �أ�صحاب امل�صلحة ،يتعني كذلك حتديد جهة ات�صال يف امل�ؤ�س�سات املعنية لدعم التقييم.
وقد ت�ساعد جهة االت�صال الوطنية يف حتديث ما يُجمع من بيانات .وعالوة على ذلك ،قد يكون
من املفيد تعيني م�س�ؤول �إداري حملي لدعم جهود حتديد �أ�صحاب امل�صلحة وتنظيم االجتماعات.

�إجراء التقييم
املحددة يف بلد ما ومبا يتما�شى
ينبغي �إجراء التقييم بالتعاون الوثيق مع جهة (جهات) االت�صال
ّ
مع اخلطوط العري�ضة املتفق عليها من �أجل تقرير التقييم.
وينبغي خالل التقييم �إجراء مقابالت مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة الذين جرى
تعذر �إجراء مقابالت �إفرادية ،ينبغي النظر يف �إمكانية ترتيب اجتماع يح�رضه
حتديدهم .و�إذا ّ
جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة .وكحلٍّ بديل ،ميكن ترتيب اجتماعني �أو ثالثة اجتماعات
ت�ضم ممثلني من م�ؤ�س�سات مت�شابهة.
( )4مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق االن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،آليات الإحالة
الوطنية :ت�ضافر اجلهود بغية حماية الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم—دليل عملي (وار�سو.)2004 ،
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�أوالً-

املنهجية

وينبغي �أن تُ�ستخدم يف املقابالت لغة حمايدة ال تنطوي على �إ�صدار �أحكام .ويتعني ا�ستخدام
الأ�سئلة الواردة يف مرفق جمموعة الأدوات هذه ك�أ�سا�س .وينبغي طرح الأ�سئلة بحيث ت�ستدعي
�إجابات منفتحة مع تفادي الإجابات بكلمة "نعم" �أو "ال" .ومع �أن اال�ستبيان الوارد يف املرفق ال
يت�ضمن �سوى �أ�سئلة مغلقة ،ينبغي ا�ستخال�ص املعلومات ب�ش�أن فعالية التدابري من خالل طلب
الأدلة امل�ساندة من امل�ستجيبني .ويتعني على القائمني باملقابالت �أن ي�ستعينوا بكفاءتهم املهنية
لتقدير متى يكون من املنا�سب التما�س هذه الأدلة.
ويو�صى ب�أن جترى الأنواع الثالثة التالية من التقييم:
(�أ) تقييم البُنى التحتية .ميكن ا�ستخدام جمموعة �أدوات تقييم االحتياجات ك�أ�سا�س
لت�صميم ا�ستبيان ي�ساعد على تقييم البُنى التحتية القانونية واللوج�ستية واملالية القائمة فيما
يتعلق مبكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؛
كمية ،من
(ب) التقييم
الكمي .تتم متابعة الفئات ذات ال�صلة من اخلطوة الأوىل ب�أ�سئلة ّ
ّ
قبيل" :كم عدد الأ�شخا�ص الذين يتل ّقون امل�شورة كل �شهر؟" و"ما هو تواتر اجتماعات املائدة
امل�ستديرة املتعددة التخ�ص�صات؟"؛
امل�ستجوب من خالل �س�ؤاله
(ج) التقييم النوعي .و�أخريا ،ينبغي التما�س ر�أي ال�شخ�ص
َ
عما �إذا كان يعتقد �أن البنية/القانون/العملية القائمة فعالة و�شاملة.

اال�ستنتاجات وتقرير التقييم
ينبغي توثيق نتائج اال�ستعرا�ض املكتبي والتقييم الفعلي �ضمن تقرير.

�إعداد التقرير
ينبغي �أن يت�ضمن التقرير معلومات عن �أ�صحاب امل�صلحة الذين جرت مقابلتهم ونتائج املقابالت.
قدمت املعلومات ولي�س �إىل الأفراد الذين جرت
وينبغي الإ�شارة �إىل امل�ؤ�س�سات/املنظمات التي َّ
مقابلتهم .كما ينبغي ت�ضمني نتائج اال�ستعرا�ض املكتبي يف التقرير.

ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات
ينبغي �أن ت�ستند اال�ستنتاجات �إىل نتائج املقابالت والتقييم القطري واال�ستعرا�ض املكتبي.
وحتدد اال�ستنتاجات االحتياجات
وتوخيا لل�شفافية ،ينبغي �رشح �أ�س�س ا�ستخال�ص اال�ستنتاجات.
ّ
الفعلية لبلد ما وميكن ا�ستخال�صها من خالل تقييم البُنى التحتية القانونية القائمة ومدى
تنفيذ القوانني ذات ال�صلة وفقا للمعايري والأحكام القانونية الدولية .وميكن �أن ت�ستند جمموعة
�أخرى من اال�ستنتاجات �إىل الت�ضارب املحتمل بني ال�سيا�سات التي حظيت بدعم ر�سمي وتلك
املن ّفذة فعال.
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توزيع التقرير
ينبغي توزيع تقرير التقييم على جميع املنظمات/امل�ؤ�س�سات التي تعاونت خالل عملية التقييم.
ح�سا�سة ،ميكن النظر يف خيار �إ�صدار ن�سخة �رسية �إىل جانب
و�إذا احتوى التقرير على معلومات ّ
ن�سخة علنية.
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ثاني ًا -الإطار القانوين والتنظيمي
	�ألف-

الأ�سا�س املنطقي

�إن الإطار القانوين والتنظيمي الدويل ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص نابع من جمموعة معقدة من
التطورات القانونية وقد طر�أت عليه تغريات عديدة خالل القرن املن�رصم .ففي ال�سنوات الأوىل
من القرن الع�رشين ،كان االجتار بالأ�شخا�ص ي�شار �إليه بعبارة "االجتار بالرقيق الأبي�ض" وكان
عرف على �أنه "تدبري الن�ساء والفتيات لأغرا�ض غري �أخالقية يف اخلارج" )5(.وخالل العقود
يُ َّ
التالية ،مت تناول االجتار بالأ�شخا�ص بطرائق خمتلفة من خالل معاهدات خمتلفة ،لكل منها
وت�ضمنت تلك املعاهدات اتفاقيات ب�ش�أن العمل اجلربي )6(،واال�ستغالل
جمال تركيزها اخلا�ص.
ّ
()10
()9
()8
اجلن�سي والدعارة )7(،والتمييز والعنف �ضد املر�أة ،والطفل ،والهجرة ،واجلرمية املنظمة
عرب الوطنية.
ومن خالل الت�صديق على اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،اتفق املجتمع
ويقر التعريف ب�إمكانية االجتار
الدويل على �أول تعريف دويل وملزم قانونيا لالجتار بالأ�شخا�ص.
ّ
بالن�ساء والرجال والأطفال ،وب�أن اال�ستغالل يقع من �أجل طائفة وا�سعة من �أ�شكال اال�ستغالل،
مبا يف ذلك ،كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة
�أو اخلدمة ق�رساً� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد� ،أو نزع الأع�ضاء.
( )5االتفاق الدويل لقمع االجتار بالرقيق الأبي�ض ،ع�صبة الأمم (.)1904
( )6اتفاقية ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي( 1957 ،االتفاقية رقم  ،)105منظمة العمل الدولية (الأمم املتحدة،
جمموعة املعاهدات ،املجـلد  ،320الرقم  ،)4648واتفاقية متعلقة بالعمل اجلربي �أو االلزامي( 1930 ،االتفاقية
رقم  ،)29منظمة العمل الدولية (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،39الرقم .)612
( )7اتفاقية حظر االجتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل دعارة الغري (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد ،96
الرقم .)1342
( )8اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد ،1249
الرقم .)20378
( )9اتفاقية حقوق الطفل (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1577الرقم  )27531والربوتوكول
االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء واملواد الإباحية (الأمم املتحدة،
جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2171الرقم .)27531
( )10االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع
العمال املهاجرين و�أفراد �أ�رسهم (الأمم املتحدة ،جمموعة
ّ
املعاهدات ،املجلد  ،2220الرقم .)39481
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يكر�س االجتار بالأ�شخا�ص كجرمية جنائية.
وكان بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص �أول �صك دويل ِّ
و�إىل جانب مطالبة الربوتوكول الدول الأطراف بتجرمي هذا النوع من االجتار ،فهو يتطلب
جترم الدول الأطراف ال�رشوع يف ارتكاب اجلرمية وامل�ساهمة فيها ك�رشيك وتنظيمها
كذلك �أن ِّ
�أو توجيه �أ�شخا�ص �آخرين الرتكابها (املادة .)5
ت�صدق الدول
ومن �أجل الت�صدي للجرمية مبا تت�سم به من تعقيد ،ف�إن من الأهمية مبكان �أن
ِّ
على بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص وجميع املعاهدات الدولية ذات ال�صلة به و�أن ت ّتخذ اخلطوات
ال�رضورية لتنفيذها على الوجه الأكمل عن طريق ا�ست�صدار القوانني الوطنية .وينبغي �أن ت�ضمن
الت�رشيعات الوطنية جترمي االجتار بالأ�شخا�ص واجلرائم ذات ال�صلة والت�صدي على النحو
املالئم النتهاكات حقوق الإن�سان اخلطرية التي تُرتكب بحق ال�ضحايا .ويف الوقت ذاته ،يتعني
تقدم الدعم لهم.
على الدول �أن ت�ضمن حماية ال�ضحايا و�أن ّ
و�إىل جانب ال�صكوك القانونية الدولية ،و�ضع العديد من ال�صكوك القانونية الإقليمية على
ت�صدق الدول على ال�صكوك الإقليمية ذات ال�صلة
مر العقود املا�ضية .ومن ال�رضوري جدا �أن
ِّ
ّ
التي ت�شملها والتي تعالج العنا�رص املختلفة ملنع االجتار بالأ�شخا�ص ومالحقة املتـّجرين ق�ضائيا
وحماية �ضحايا تلك اجلرمية ،و�أن ت ِّنفذ تلك ال�صكوك.
وي�سعى هذا الف�صل �إىل تقرير ما �إذا كانت الت�رشيعات الوطنية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
موجودة يف بلد ما ونطاق تلك الت�رشيعات يف حال وجودها .وعالوة على ذلك ،تتم معاجلة
حمددة من الأطر القانونية الوطنية ذات ال�صلة يف ف�صول �أخرى من جمموعة الأدوات،
جوانب ّ
املحدد الذي يركز عليه كل ف�صل.
مبا يتما�شى مع املو�ضوع
ّ

باء-

املوارد

ترد يف الإطار  1جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك القانونية الدولية
والإقليمية الرئي�سية وقرارات اجلمعية العامة والأدوات التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية.

الإطار -1

موارد خمتارة ب�ش�أن الإطار القانوين والتنظيمي من �أجل الت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
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اتفاقية متعلقة بالعمل اجلربي �أو الإلزامي ،كما ُع ِّدلت باتفاقية مراجعة املواد اخلتامية1946 ،
(االتفاقية رقم  ،)29منظمة العمل الدولية ،املادتان  1و4
اتفاقية ب�ش�أن �إلغاء العمل اجلربي (االتفاقية رقم  ،)105منظمة العمل الدولية ،املادتان 1و2
االتفاقية ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمــل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليه (االتفاقية
رقم  ،)182منظمة العمل الدولية
ل�سن اال�ستخدام (االتفاقية رقم  ،)138منظمة العمل الدولية
االتفاقية ب�ش�أن احلد الأدنى ِ
االتفاقية املتعلقة بالهجرة من �أجل العمالة (االتفاقية رقم  ،)97منظمة العمل الدولية
االتفاقية ب�ش�أن الهجرة يف �أو�ضاع تع�سفية وتعزيز تكاف�ؤ الفر�ص واملعاملة للعمال املهاجرين
(االتفاقية رقم  ،)143منظمة العمل الدولية
االتفاقية ب�ش�أن وكاالت اال�ستخدام اخلا�صة (االتفاقية رقم  ،)181منظمة العمل الدولية
اتفاقية ب�شـ ـ�أن تفتيـ ــ�ش العمل يف ال ــ�صناعة والتجارة (االتفـ ــاقية رقم  ،)81منـ ــظمة العمل
الدولية
املعدل لها
االتفاقية اخلا�صة بالرق لعام  1926والربوتوكول
ِّ
اتفاقية حظر االجتار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل دعارة الغري
االتفاقية التكميلية لإبطال الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�سات ال�شبيهة بالرق
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،املادة 6
اتفاقية حقوق الطفل ،املواد  11و 19و 34-32و36
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل ب�ش�أن بيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال يف البغاء
واملواد الإباحية
العمــال امل ــهاجرين و�أف ــراد �أ�ســرهم ،املواد  8و11
االتفاقية الدولية حلــماية حقوق جميع
ّ
و16و 17و39
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني والربوتوكول اخلا�ص بو�ضع الالجئني
اتفاقية مناه�ضة التعذيب وغ ــريه من �ض ــروب املع ــاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو
املهينة
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االتفاقية الدولية للق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي
الربوتوكول املتعلق بحقوق املر�أة للميثاق الأفريقي حلقوق الإن�سان وال�شعوب ،املادة 4
�إعالن اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ب�ش�أن مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان ،املادة 6
امليثاق العربي حلقوق الإن�سان ،املادة 10
امليثاق الأفريقي حول حقوق الطفل ورفاهيته ،املادة 29
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش
اتفاقية رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي املتعلقة مبنع ومكافحة االجتار بالن�ساء والأطفال
لأغرا�ض البغاء
اتفاقية رابطة جنوب �آ�سيا للتعاون الإقليمي املتعلقة بالرتتيبات الإقليمية لتعزيز رفاه الطفل يف
جنوب �آ�سيا ،املادة 4
�إعالن رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا امل�شرتك ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ،ال �سيما الن�ساء والأطفال
�إعالن بانكوك املتعلق بالهجرة غري النظامية
�إعالن بروك�سل ب�ش�أن منع االجتار بالب�رش ومكافحته
�إعالن نا�سونيني ب�ش�أن الأمن الإقليمي ،منتدى جزر املحيط الهادئ
قرارات اجلمعية العامة
القرار  176/57امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،2002املعنون "االجتار بالن�ساء والفتيات"
القرار  137/58امل�ؤرخ  22كانون الأول/دي�سمرب  ،2003املعنون "تعزيز التعاون الدويل على منع
االجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته وحماية �ضحاياه"
القرار  156/59امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب  ،2004املعنون "منع ومكافحة االجتار بالأع�ضاء
الب�رشية واملعاقبة عليه"
القرار  166/59امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب  ،2004املعنون "االجتار بالن�ساء والفتيات"
القرار  144/61امل�ؤرخ  19كانون الأول/دي�سمرب  ،2006املعنون "االجتار بالن�ساء والفتيات"
القرار  180/61امل�ؤرخ  20كانون الأول/دي�سمرب  ،2006املعنون "حت�سني تن�سيق اجلهود املبذولة
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص"
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القرار  175/62امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،2007املعنون "تعزيز برنامج الأمم املتحدة ملنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ،وال �سيما قدراته يف جمال التعاون التقني"
القرار  194/63امل�ؤرخ  18كانون الأول/دي�سمرب  ،2008املعنون "حت�سني تن�سيق اجلهود املبذولة
ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص"
موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم
املبيع )A.05.V.2
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع )A.08.V.14
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،قانون منوذجي ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
()2009
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش ،مكافحة
االجتار بالأ�شخا�ص :كتيب �إر�شادي للربملانيني (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع )A.09.V.5
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�س ــان واالجتار بالأ�شخا�ص
)(E/2002/68/Add.1

قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي رقم  33/2008املعنون "تعزيز تن�سيق جهود الأمم املتحدة
وغريها من اجلهود املبذولة يف مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص"

جيم�  -أ�سئلة رئي�سية
 -1هل يتناول الإطار القانوين للدولة جميع عنا�رص جرمية االجتار بالأ�شخا�ص كما هي مبينة
يف بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص؟
 -2هل يتناول الإطار القانوين للدولة جماالت ذات �صلة مبنع االجتار بالأ�شخا�ص ومالحقة
ال�سخرة واال�سرتقاق واال�ستغالل
مرتكبيه وحماية �ضحاياه بالعمل ،على �سبيل املثال ،على منع ُّ
اجلن�سي والتمييز �ضد املر�أة والعنف �ضد املر�أة وانتهاكات حقوق املهاجرين والأطفال؟
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حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ

 -1هل قامت الدولة بتوقيع �أي من ال�صكوك القانونية الدولية املدرجة يف الإطار  1والت�صديق
عليها/االن�ضمام �إليها؟
 -2هل قامت الدولة بتوقيع �أي من ال�صك ــوك القانونية الإقل ــيمية املنطبقة املدرجة يف
الإطار  1والت�صديق عليها/االن�ضمام �إليها؟
-3

هل لدى الدولة قوانني وطنية ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص؟

حمددة �ضمن
 -4هل لدى الدولة قانون �شامل وحيد ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص �أم �أحكام ّ
قوانني �أخرى؟
يجرم القانون الوطني االجتار بالأ�شخا�ص بجميع �أ�شكاله وين�ص على عقوبات تتما�شى
 -5هل ِّ
مع املعايري الدولية و�/أو الإقليمية؟
ال�سخرة �أو اال�سرتقاق �أو اال�ستعباد �أو الزواج
 -6هل اجلنايات ذات ال�صلة باالجتار ،من قبيل ُّ
جمرمة وفقا
احل�رص)،
ال
املثال
�سبيل
(على
بالإكراه �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو عبودية ال َدين
َّ
للت�رشيعات الوطنية؟
املحدد للدولة
يت�ضمن القانون الوطني تعريفا لالجتار بالأ�شخا�ص يرتبط بال�سياق
 -7هل
ّ
ّ
املكونة للتعريف يف بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص (الفعل والو�سيلة
وي ّت�سق مع العنا�رص الثالثة
ِّ
وغر�ض اال�ستغالل)؟
يجرم القانون الوطني االجتار بالن�ساء والرجال والأطفال �سواء ارتُكب يف الداخل �أم
 -8هل ِّ
عرب احلدود؟
يجرم القانون الوطني االجتار بالأ�شخا�ص لأغرا�ض جميع �أ�شكال اال�ستغالل ،مبا
 -9هل
ِّ
فيها ا�ستغالل دعارة الغري وغريه من �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي وال�سخرة �أو اخلدمة ق�رسا
واال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق واال�ستعباد ونزع الأع�ضاء؟
 -10هل يَعترب القانون الوطني ا�ستدراج الأطفال� ،أي الأ�شخا�ص دون الثامنة ع�رشة من العمر،
�أو نقلهم �أو �إيواءهم �أو ا�ستقبالهم لغر�ض اال�ستغالل اجتارا بالأ�شخا�ص؟
 -11هل ي�شمل مفهوم اال�ستغالل �أي�ضا ا�ستغالل عمل الأطفال؟
يجرم القانون الوطني الأفعال التالية:
 -12هل ِّ

(�أ)

امل�شاركة يف جماعة �إجرامية منظمة؟

(ب) ال�رشوع يف االجتار بالأ�شخا�ص واجلرائم ذات ال�صلة �أو امل�ساهمة فيها ك�رشيك �أو
التوجيه الرتكابها �أو تنظيمها �أو متويلها؟
(ج) الت�آمر/املعا�رشة؛ امل�ساعدة �أو التحري�ض؛ غ�سل الأموال �أو غ�سل عائدات اجلرمية؛
الف�ساد الذي يكون �ضالعا فيه موظفون عموميون �أو موظفون مدنيون دوليون؛ عرقلة �سري
العدالة؛ تزوير وثائق الهوية وال�سفر وم�صادرتها و�إتالفها ،وغري ذلك؟
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(د)  �إف�شاء هوية �أحد ال�ضحايا �أو ال�شهود على نحو غري م�رشوع؟
(هـ)   ال�سخرة �أو املمار�سة ال�شبيهة بالرق �أو اال�ستعباد؟

(و)

ا�ستخدام عمل �أو خدمات �أحد �ضحايا االجتار �أو ال�سخرة؟

 -13هل للقانون الوطني والية ق�ضائية يف احلاالت التالية:
(�أ) ارتكاب اجلرمية �ضمن احلدود الوطنية �أو على منت �سفينة �أو طائرة م�سجلة
مبوجب قانون تلك الدولة؟
(ب)  ال�ضحية �أحد مواطني تلك الدولة؟
(ج)   املجرم �أحد مواطني تلك الدولة �أو عدمي اجلن�سية يقع مكان �إقامته املعتاد يف
�أرا�ضي تلك الدولة؟
(د)  املجرم �أحد مواطني تلك الدولة �أو مقيم فيها على نحو معتاد ويُرف�ض ت�سليمه
بحكم اجلن�سية؟
(هـ) املجرم �أحد مواطني تلك الدولة �أو مقيم فيها على نحو معتاد ويُرف�ض ت�سليمه؟
(و) اجلرمية مرتكبة خارج احلدود الوطنية لتلك الدولة بغية ارتكاب جرمية �ضمن
�أرا�ضيها؟
 -14هل يَعترب القانون الوطني االجتار بالأ�شخا�ص جرمية يخ�ضع مرتكبها للت�سليم؟
 -15هل ين�ص القانون الوطني على مالحقة املجرم املزعوم ق�ضائيا �إذا ُرف�ض ت�سليمه بحكم
اجلن�سية؟
 -16هل ين�ص القانون على ما يلي:

(�أ)

م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية؟

(ب) اعتبار االجتار بالأ�شخا�ص واجلرائم الأخرى امل�شمولة باتفاقية اجلرمية املنظمة
جرائم �أ�صلية؟
(ج)  �أحكام بعدم امل�س�ؤولية/عدم املعاقبة ل�صالح �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص؟
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ثالث ًا  -التحقيقات و�إجراءات املحاكم
يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
	�ألف-

الأ�سا�س املنطقي

االجتار بالأ�شخا�ص جرمية معقدة تت�ألف من الكثري من العنا�رص اجلنائية املختلفة ،وهو ما
يجعل التحقيقات املالئمة والفعالة �أمرا ع�سريا حقا .وعالوة على ذلك ،كثريا ما تخلق الطريقة
التي تعر�ض بها و�سائط الإعالم االجتار بالأ�شخا�ص قوالب منطية لل�ضحايا واملجرمني على
ال�سواء يتعني على �سلطات العدالة اجلنائية �أن تتغلب عليها من �أجل �إجراء حتقيقات وا ّتباع
�أ�ساليب مالحقة ت�ستند �إىل املعلومات اال�ستخبارية.
وتتطلب التحقيقات يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص اتباع �أ�ساليب حتقيق خمتلفة ،تغلب عليها
�أ�ساليب التحقيق التفاعلية �أو اال�ستباقية �أو التعطيلية .وهي عملية تعتمد على ا�ستخدام مكثَّف
للوقت واملوارد وكثريا ما تتطلب تعاونا داخليا ودوليا بني الوكاالت املختلفة �إىل جانب حتقيقات
مالية موازية.
وعالوة على ذلك ،وبالنظر �إىل �أن من امل�ألوف �أن ي�صاب ال�ضحايا ب�صدمة نف�سية و�أن يتعر�ضوا
للعزلة والتهديد ،ف�إن على املحقِّقني �أن يعاملوا ال�ضحايا وال�شهود بعناية .ومن املهم التخفيف
من اعتماد �أنظمة العدالة اجلنائية على �شهادة ال�ضحايا وذلك من �أجل زيادة التحقيقات
اال�ستباقية التي ت�ستند �إىل املعلومات اال�ستخبارية بهدف جمع الأدلة امل�ؤيدة.
ونظرا ملدى التعقيد الذي يت�سم به التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص ،يو�صى ب�أن ت�ستحدث
الدول وحدات متخ�ص�صة لإنفاذ القانون يف جمال مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .لكن من املهم
و�سبل ا�ستخدام
�أي�ضا �أن تتو ّفر جلميع وحدات ال�رشطة يف اخلطوط الأمامية املبادئ التوجيهية ُ
�أ�ساليب التحري والتعرف الأ�سا�سية.
املدعي العام بو�ضوح .ففي الكثري من �أنظمة العدالة اجلنائية ،يكون
وال بد من حتليل دور ّ
املدعي العام م�س�ؤوال عن ا�ستهالل الإجراءات اجلنائية والإ�رشاف عليها .ولذلك ،على ال�سلطة
املخت�صة امل�س�ؤولة عن املقا�ضاة �أن تعي با�ستمرار التعقيدات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص.
العامون والق�ضاة دورا هاما يف احلر�ص على عدم تعري�ض
املدعون
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ؤدي ّ
ّ
ال�ضحية �إىل املزيد من ال�صدمات النف�سية من جراء �إجراءات املحكمة اجلنائية.
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باء-

املوارد

ترد يف الإطار  2جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات القانونية
الدولية والإقليمية الرئي ــ�سية التي ا�سـتحدثها مكتب الأمم املتـحدة املعني بامل ــخدرات واجل ــرمية.
الإطار -2

موارد خمتارة من �أجل التحقيقات و�إجراءات املحاكم يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادتان  23و24
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املواد  5و 6و10
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش ،املادة 10
موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ملمار�سي
العدالة اجلنائية ()2009
مكتب الأمـ ــم املتح ــدة املع ــني باملخ ــدرات واجلرمية ،جمم ــوعة �أدوات تقـ ــييم نظم العدالة
اجلنائية ()2006
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع )A.08.V.14
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،املمار�سات اجليدة حلماية ال�شهود يف الإجراءات
اجلنائية ذات ال�صلة باجلرمية املنظمة ()2008
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة (قرار
اجلمعية العامة رقم  ،34/40املرفق)
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان واالتـجار بالأ�شــخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�أ التوجيهي 5

املنظمة الدولية للهجرة ،الكتاب املرجعي ملوظفي �إنفاذ القانون ب�ش�أن املمار�سات اجليدة يف
مكافحة االجتار بالأطفال ()2006
رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ،تدابري الت�صدي يف �إطار العدالة اجلنائية لالجتار بالأ�شخا�ص:
املبادئ التوجيهية للممار�سني يف دول رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ()2007
رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ،تدابري رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا للت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص:
�إنهاء �إفالت امل ّتجرين من العقوبة وحتقيق العدالة لل�ضحايا ()2006
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مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،آلية
الإحالة الوطنية :ت�ضافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم — دليل عملي (وار�سو،
 )2004الف�صل الثاين ،ال�صفحة 16
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل التدريب مل�ساعدة تنفيذ خطة عمل
اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ()2006
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،املعيار الإقليمي للتدريب يف جمال مكافحة االجتار
للق�ضاة واملدعني العامني يف جنوب �رشق �أوروبا ()2004
املكتب الإقليمي لآ�سيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الدليل
للمدعني العامني ب�ش�أن مواجهة االجتار بالب�رش ()2008
التدريبـي ّ
املكتب الإقليمي لآ�سيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الإجراءات
التنفيذية املوحدة ب�ش�أن التحقيق يف جرائم االجتار من �أجل اال�ستغالل اجلن�سي التجاري ()2007
املكتب الإقليمي لآ�سيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،اخلال�صة
الوافية للممار�سات الف�ضلى لدى �أجهزة �إنفاذ القوانني يف مكافحة االجتار بالب�رش ()2007

جيم�  -أ�سئلة رئي�سية
 -1كم عدد التحقيقات واملالحقات الق�ضائية التي تجُ رى والإدانات التي ت�صدر يف البلد
فيما يخ�ص جرائم تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص؟
عامني وممثلون ق�ضائيون
 -2هل هناك وحدات متخ�ص�صة لإنفاذ القانون ومكاتب ّ
مدعني ّ
�آخرون يتعاملون ح�رصا مع االجتار بالأ�شخا�ص؟
 -3هل هناك �آليات ،مبا فيها تلك املعنية بالتدريب وبناء القدرات على نحو منتظم ،ل�ضمان
فهم �سليم للجوانب املعقدة للجرمية لدى كل قطاع مكلَّف ،مبا يف ذلك وحدات �إنفاذ القانون
العامني والهيئات الق�ضائية الأخرى؟
املدعني
ومكاتب ّ
ّ
العامني والق�ضاة
واملدعني
 -4هل هناك �آليات لت�شجيع التعاون بني موظفي �إنفاذ القانون
ّ
ّ
املعنيني بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؟

حمددة
دال�	-أ�سئلة
ّ
�إنفاذ القانون العام
 -1هل ُر�سم خمطط لهيكل �سلك ال�رشطة (على امل�ستوى االحتادي �أو املركزي) وهل هذه
املعلومات متاحة؟
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 -2هل تتوفر ملوظفي اخلطوط الأمامية املعدات الكافية والتمويل املالئم ل�ضمان ا�ستجابة
مالئمة من جانب ال�رشطة؟
-3

هل تت�ضمن بنية �سلك ال�رشطة تدابري من قبيل ال�رشطة املجتمعية على �أ�سا�س منتظم؟

�أن�شطة �إنفاذ القانون
-4

هل ا ُّتخذت تدابري للقيام مبا يلي:
(�أ)  �إن�شاء نظام للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية لردع غ�سل الأموال وك�شفه؟
(ب) �ضمان تو ّفر القدرة لدى ال�سلطات املعنية مبكافحة غ�سل الأموال على التعاون
وتبادل املعلومات على امل�ستويني الوطني والدويل؟

(ج)

ك�شف ور�صد التدفقات املالية عرب احلدود؟

(د)

تعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع ف�سادهم وك�شفه ومعاقبته؟

(هـ) �ضمان اتخاذ التدابري الفعالة ملنع ف�ساد ال�سلطات العمومية وك�شفه ومعاقبته؟
(و) �ضمان نوعية و�سالمة وثائق ال�سفر �أو الهوية ومنع �إعدادها �أو �إ�صدارها �أو
ا�ستخدامها بطريقة غري م�رشوعة؟
(ز) التح ّقق من م�رشوعية و�صالحية وثائق ال�سفر �أو الهوية ال�صادرة با�سم الدولة والتي
يُ�شتبه يف ا�ستخدامها لالجتار بالأ�شخا�ص؟

(ح)

تعزيز ما قد يلزم من �ضوابط رقابية على احلدود ملنع وك�شف االجتار بالأ�شخا�ص؟

(ط) منع ا�ستخدام �رشكات النقل التجارية لالجتار بالأ�شخا�ص؟
(ي)  �إلزام �رشكات النقل التجارية بالت�أكّد من �أن كل الركاب يحملون وثائق �سفر �صاحلة،
وذلك بو�سائل منها فر�ض عقوبات عليها يف حال عدم االمتثال لتلك االلتزامات؟
(ك) توفري �إمكانية منع الأ�شخا�ص ال�ضالعني يف االجتار بالأ�شخا�ص �أو امل�شتبه يف
�ضلوعهم فيه من دخول البلد �أو �إلغاء ت�أ�شريات دخولهم؟

(ل)

تعزيز التعاون بني �سلطات مراقبة احلدود؟

وحدات �إنفاذ القانون املتخ�ص�صة
ـحري اجلرائم املعدات الكافية والتمويل املالئم ل�ضمان تو ّفر ما يلزم من
 -5هل لدى �سلطات ت ّ
موظفني ومعدات تقنية ،مبا يف ذلك �إقـامة وحـدات متخـ�ص�صة للتحقيق يف االجتار بالأ�شــخا�ص
وغ ــريها من الوح ــدات املتخ�صــ�صة ذات ال�ص ــلة (وح ــدات اجلـ ــرمية املنظ ــمة ،وغري ذلك)؟
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مدربة تدريبا خا�صا ،وهل ب�إمكانها الو�صول �إىل املبادئ التوجيهية
 -6هل هذه الوحدات
َّ
املتخ�ص�صة �أو امل�ساعدة املتخ�ص�صة يف املجاالت التالية:

(�أ)

التحقيقات اال�ستباقية؛

(ب) التحقيقات التعطيلية؛

(ج)

التحقيقات يف موقع اجلرمية؛

(د)	 التحقيقات التفاعلية؛

(هـ)

جمع املعلومات والأدلة؛

(و)	 الأ�ساليب ال�رسية؛
(ز)	 ا�ستخدام املخربين؛

(ح)

�أ�ساليب �إجراء املقابالت؛

(ط) املعاملة اخلا�صة للأطفال ،مبا يف ذلك �أ�ساليب املقابلة اخلا�صة و�أ�ساليب التوا�صل
بالفيديو؛
(ي) ا�ستخدام و�سائط الإعالم؛
(ك) قواعد البيانات؛
(ل) .التعاون الدويل يف جمال �إنفاذ القانون ب�أ�ساليب منها �إن�شاء �أفرقة حتقيق م�شرتكة
وجمع وتبادل اال�ستخبارات؛

(م)

الإعداد لتوجيه التُّهم واملحاكمة؛

(ن)

جتميد املوجودات و�ضبطها وم�صادرتها.

�  -7إذا مل تكن هنالك وحدات متخ�ص�صة لإنفاذ القانون ،هل موظفو التحقيقات العامة
مدربون ب�ش�أن �أي من الأمور امل�شار �إليها يف ال�س�ؤال رقم 6؟
َّ
تقدم
 -8هل الوحدات املتخ�ص�صة م�س�ؤولة عن كامل �أرا�ضي الدولة؟ و�إذا مل تكن كذلك ،هل ّ
خدمات ا�ست�شارية للتحقيقات التي يجريها موظفو �إنفاذ القانون غري املتخ�ص�صني؟

جمع الأدلة
 -9هل يجيز القانون الوطني ا�ستخدام �أ�ساليب متخ�ص�صة جلمع الأدلة (مثل ا�ستخدام
املوظفني ال�رسيني واملراقبة الب�رشية والتقنية واعرتا�ض االت�صاالت وعمليات الت�سليم اخلا�ضعة
للمراقبة) وهل يقبل بتلك الأدلة يف املحكمة؟ (فيما يخ�ص م�س�ألة تعاون �أجهزة �إنفاذ القانون
مع اجلهات الفاعلة يف املجتمع الدويل ،انظر كذلك الف�صل اخلام�س ب�ش�أن املواءمة بني حماية
�ضحايا االجتار ومالحقة امل ُ َّتجرين :اتفاقات التعاون بني ممثلي املجتمع املدين والدولة).
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العامون والق�ضاة
املدعون
ّ
ّ
عامون وق�ضاة وموظفون ق�ضائيون �آخرون يركزون ح�رصا على
مدعون
 -10هل هنالك ّ
ّ
االجتار بالأ�شخا�ص؟ من املمكن النظر يف امل�سائل ذات ال�صلة التالية� :إدارة عبء الق�ضايا
و�إدارة الق�ضايا وا�ستدامة التمويل.
عامون وق�ضاة وموظفون ق�ضائيون متخ�ص�صون ،هل يتلقى
�  -11إذا مل يكن هنالك ّ
مدعون ّ
العامون والق�ضاة واملوظفون الق�ضائيون تدريبا ب�ش�أن امل�سائل ذات ال�صلة باالجتار
املدعون
ّ
ّ
بالأ�شخا�ص والقوانني الواجبة التطبيق؟
العامني والق�ضاة واملوظفني الق�ضائيني الذين ال يتعاملون
املدعني
 -12هل هنالك �آليات متكـّن ّ
ّ
مع ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص �إال بني احلني والآخر من الو�صول �إىل اخلربة ذات ال�صلة؟
 -13هل ا�ستحدث النظام الق�ضائي �إجراءات تلبي االحتياجات اخلا�صة لل�ضحايا الذين يدلون
ب�شهادات يف �إطار �إجراءات املحكمة مع �ضمان ح�صول املتهم على حماكمة عادلة؟ ت�شمل امل�سائل
التي ميكن النظر فيها ما يلي:

(�أ)

خدمات املحكمة؛

العامني
واملدعني
(ب) خدمات الرتجمة ال�شفوية ،مبا يف ذلك ل�صالح ال�ضحية واملحققني ّ
ّ
واملوظفني الق�ضائيني ،ل�ضمان و�ضوح االت�صال؛
(ج) اخلدمات اخلا�صة لل�ضحايا وال�شهود ،مبا فيها اخلدمات اال�ست�شارية والتقييمات
النف�سانية وخدمات الدعم النف�ساين والطبي وتوفري ال�سكن والنقل و�أ�شكال امل�ساعدة
املبا�رشة الأخرى؛
(د) جل�سات اال�ستماع العامة �أو املغلقة؛
(هـ)  �إدارة املعلومات؛
(و)	 �إدارة تدفق الق�ضايا؛
(ز)	 الدعم �أثناء املحاكمة (لل�ضحايا الذين يدلون ب�شهادة)؛
(ح)	 املرافق واملعدات؛
(ط) حماية ال�شهود؛

(ي)

احلماية اجل�سدية؛

(ك)

احلماية النف�سانية والدعم النف�ساين؛

(ل)	 احلماية من املعاملة غري املن�صفة؛
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(م)

حماية الهوية؛

(ن)

دعم ال�شهود؛
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(�س) ا�ستبعاد املتهم؛
(ع)	 احتجاز امل�شتبه فيه قبل املحاكمة؛
(ف) املراقبة بالفيديو �أو ا�ستخدام تلفزيون بدائرة مغلقة �أو املرايا الثنائية االجتاه؛
(�ص) ت�أمني خدمات م�ست�شار قانوين لل�شهود؛

(ق)

(كمدع متكافل �أو غري متكافل)؛
م�ست�شار قانوين لل�ضحية
ّ

(ر)	 الو�صول �إىل خدمات الدفاع القانوين.
 -14هل تتو ّفر �آليات ال�شكوى للم�ساعدة على �ضمان �شفافية �إجراءات املحكمة و�إمكانية
�إخ�ضاعها للم�ساءلة؟
بغ�ض النظر عن و�ضعه
 -15هل هناك تدابري ملنع احتجاز �شخ�ص يُفرت�ض �أنه �ضحية االجتار
ّ
املخالف لقانون الهجرة؟ (انظر الف�صل ال�سابع ب�ش�أن الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار
املفرت�ضني يف البلد الأ�صل �أو بلد املق�صد �أو بلد ثالث).
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رابع ًا-
	�ألف-

التعرف على �ضحايا االجتار املفرت�ضني
الأ�سا�س املنطقي

هناك طائفة وا�سعة متنوعة من �أ�صحاب امل�صلحة الذين قد يتعرفون على �ضحايا االجتار
ومقدمو اخلدمات غري احلكوميني وممثلو
املحتملني ،وهي ت�شمل �سلطات العدالة اجلنائية
ِّ
ً
مدربني و�إذا
كانوا
إذا
�
ا
وخ�صو�ص
ال�سفارات،
الرعاية االجتماعية ومفت�شو العمل وحتى موظفو
َّ
كان هناك نظام التفاقات التعاون والإحالة.
والتعرف على من يُفرت�ض �أنهم من �ضحايا االجتار عملية �صعبة وت�ستهلك كثريا من الوقت
نظرا لتعدد طبقات اجلرمية ولأن ا�ستخدام املُتَّجرين للعنف يف معاملة ال�ضحايا وتهديدهم
با�ستخدامه يردع ال�ضحايا يف كثري من الأحيان عن االت�صال بال�سلطات .وعالوة على ذلك،
يفتقر موظفو اخلطوط الأمامية �أحيانا �إىل املوارد للتعرف على حاالت االجتار بالأ�شخا�ص
والت�صدي لها بفعالية .ويف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص ،كثريا ما يكون موظفو اخلطوط الأمامية
م�س�ؤولني عن التعرف على ال�ضحايا و�ضمان �سالمتهم ،وجمع الأدلة واملحافظة عليها ،واحتجاز
امل�شتبه فيهم �إىل �أن تتوىل �أفرقة التحقيق املتخ�ص�صة الق�ضية.
ونظرا لهذه اجلوانب املتعددة الأبعاد للجرمية ،ف�إن من الع�سري على ال�سلطات وغريها من
الأطراف اتخاذ قرارات فورية ب�ش�أن و�ضع من يُفرت�ض �أنه �ضحية اجتار .ومن املمار�سات املب�شرِّ ة
بالنجاح �إحالة �ضحايا االجتار املفرت�ضني �إىل جهات تقدمي خدمات الدعم واحلماية ذات ال�صلة
على �أ�سا�س �أ�ضعف �شبهة.
وكثريا ما تُ�ستخدم عبارة "الأ�شخا�ص املفرت�ض �أنهم �ضحايا االجتار" لتخفي�ض عتبة عمليات
التعرف �سواء من حيث املتطلبات الإدارية �أم تعريف اجلرمية الفعلية على الفور )11(.وبعد �إحالة
ه�ؤالء الأ�شخا�ص �إىل جهات تقدمي الدعم واحلماية ،يتوفر لهم الوقت للتعايف من التجارب التي
مروا بها واال�ستفادة من بيئة داعمة مبا ي�سمح لهم ب�أن يتخذوا قرارا ب�ش�أن و�ضعهم ويتفكروا يف
ّ
االنعكا�سات الإجرائية والإدارية لهذا الو�ضع.

( )11مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،آلية الإحالة
الوطنية :ت�ضافر اجلهود بغية حماية الأ�شــخا�ص امل ُ َّتجر بهم—دليل عملي (وار�سو ،)2004 ،ال�صفحتان  17و.59
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ول�ضمان انخفا�ض عتبة املعايري هذه من �أجل التعرف على �شخ�ص يفرت�ض االجتار به ،ال بد
تخول ال�سلطات ذات ال�صلة مبنح ذلك ال�شخ�ص "فرتة تفكُّر" ،وخ�صو�صاً �إذا كان و�ضعه من
�أن َّ
حيث الهجرة غري قانوين.
وينبغي �إ�رشاك خمتلف ممثلي الهيئات احلكومية وغري احلكومية يف التعرف على الأ�شخا�ص
الذين رمبا كانوا من �ضحايا االجتار وذلك ،على �سبيل املثال ،من خالل القيام ب�أن�شطة توعية
و�إقامة خطوط �ساخنة لالت�صال املبا�رش وتفقـّد املجتمعات املحلية.

باء-

املوارد

ترد يف الإطار  3جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات القانونية
الدولية والإقليمية الرئي�سية التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
الإطار -3

موارد خمتارة من �أجل التعرف على الأ�شخا�ص الذين ُيفرت�ض �أنهم من �ضحايا االجتار

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش ،املادتان  10و13
موارد �أخرى
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بـحقوق الإن�ســان واالجتار بالأ�شخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�أن التوجيهيان  2و8

املوجه �إىل �أوائل
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل الإ�سعافات الأولية
َّ
املتدخِّ لني من موظفي �إنفاذ القانون ملواجهة حاالت االجتار بالب�رش ()2009
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ملمار�سي
العدالة اجلنائية ( ،)2009النميطة 2
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)A.08.V.14ال�صفحات 303-251
اجلمعية الدولية ملكافحة الرق ،بروتوكول للتعرف على هوية الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم وم�ساعدتهم
وجمموعة �أدوات تدريبية ()2005
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستعمال ال�سلطة (قرار
اجلمعية العامة  ،34/40املرفق)

املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،مواد تدريبية ب�ش�أن مكافحة االجتار ملوظفي �إنفاذ القانون
يف اخلطوط الأمامية ()2007
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التعرف على �ضحايا االجتار املفرت�ضني

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،دليل �أف�ضل املمار�سات يف �إنفاذ القانون من �أجل مكافحة االجتار
بالب�رش ()2003

مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،آلية
الإحالة الوطنية :ت�ضافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم  -دليل عملي (وار�سو،
 )2004الف�صل الثاين ،ال�صفحة  16والف�صل الرابع ،ال�صفحة 59
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،املعيار الإقليمي للتدريب يف جمال مكافحة االجتار،
للق�ضاة
واملدعني العامني يف ()2004
ّ
املكتب الإقليمي لآ�سيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الدليل
التدريبـي للمدعني العامني ب�ش�أن مواجهة االجتار بالب�رش ()2008
املكتب الإقليمي لآ�سيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الإجراءات
التنفيذية املوحدة ب�ش�أن التحقيق يف جرائم االجتار من �أجل اال�ستغالل اجلن�سي التجاري ()2007
املكتب الإقليمي لآ�سيا اجلنوبية التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،اخلال�صة
الوافية للممار�سات الف�ضلى لدى �أجهزة �إنفاذ القوانني يف مكافحة االجتار بالب�رش ()2007

جيم-

�أ�سئلة رئي�سية

موحدة ت�ضمن وتنظِّ م تدابري الت�صدي املالئمة ملوظفي
 -1هل هناك �إجراءات تنفيذية
ّ
اخلطوط الأمامية يف التعرف على الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم؟
 -2هل هناك �آلية ت�سمح ب�أن ي�شارك يف عملية التعرف على الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم جميع
�أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة ،مبن فيهم وكاالت �إنفاذ القانون واجلهات الفاعلة يف املجتمع
املدين والهيئات احلكومية والوكاالت الدولية؟
بو�صول مي�سرَّ �إىل بُنى الدعم واحلماية ل�صالح جميع الأ�شخا�ص
 -3هل هناك �إجراءات ت�سمح
ٍ
املفرت�ض االجتار بهم؟

حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
 -1هل هناك �إجراء �إداري ميكن مبقت�ضاه االعرتاف ر�سميا ب�أن "�شخ�صا ما متجر به" مما
يخوله اال�ستفادة من خمتلف اخلدمات واملزايا ،مبا فيها �إذن الإقامة امل�ؤقتة واخلدمات ال�صحية
ّ
وامل�أوى واحلماية؟ و�إذا كانت الإجابة بنعم ،فما هي ال�سلطة املخت�صة؟
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 -2هل تت�ضمن �إجراءات اجلهات الفاعلة غري احلكومية من �أجل التعرف على الأ�شخا�ص
الذين يُفرت�ض �أنهم �ضحايا االجتار ما يلي:

(�أ)

مبادئ توجيهية ب�ش�أن التعرف على ال�ضحايا؟

(ب) قوائم مرجعية معيارية لت�سهيل التعرف على الأ�شخا�ص �ضحايا االجتار؟
(ج) م�ؤ�رشات عامة؟
(د) م�ؤ�رشات متخ�ص�صة (اال�ستغالل اجلن�سي ،اال�ستغالل يف العمل� ،أ�شكال اال�سرتقاق
املعا�رصة ،االجتار بالأع�ضاء ،وغري ذلك)؟
(هـ) م�ؤ�رشات االجتار بالأطفال؟
(و) مبادئ توجيهية ب�ش�أن �إجراء املقابالت مع �ضحايا االجتار املفرت�ضني؟
(ز) �أعمال التوعية (التوعية املتخ�ص�صة مبكافحة االجتار �أو امل�سائل املرتبطة به،
املخدرات والعمالة املهاجرة
مثل الرعاية ال�صحية للعاملني يف جمال اجلن�س ومتعاطي
ّ
والأقليات العرقية)؟
(ح) مراكز الباب املفتوح املي�سرَّ ة (مراكز متخ�ص�صة ملكافحة االجتار مل�ساعدة العاملني
يف جمال اجلن�س والأقليات العرقية واملهاجرين والأطفال غري امل�صحوبني بذويهم
املخدرات)؟
ومتعاطي
ّ
(ط) خطوط هاتفية �ساخنة لالت�صال املبا�رش (خطوط �ساخنة متخ�ص�صة ملكافحة
تعر�ضوا للعنف و�ضحايا
االجتار �أو خطوط �ساخنة ل�صالح الن�ساء والأطفال الذين ّ
اجلرمية .وقد تكون احلكومة �أي�ضا هي اجلهة القائمة على ت�شغيل اخلطوط ال�ساخنة)؟
 -3هل تتبع اجلهات الفاعلة احلكومية ،للتعرف على الأ�شخا�ص �ضحايا االجتار املفرت�ضني،
�إجراءات ت�شمل ما يلي:

(�أ)

مبادئ توجيهية ب�ش�أن التعرف على ال�ضحايا؟

(ب) قوائم مرجعية معيارية لت�سهيل التعرف على الأ�شخا�ص �ضحايا االجتار؟
(ج) م�ؤ�رشات عامة؟
(د) م�ؤ�رشات متخ�ص�صة (اال�ستغالل اجلن�سي ،اال�ستغالل يف العمل� ،أ�شكال اال�سرتقاق
املعا�رصة ،االجتار بالأع�ضاء ،وغري ذلك)؟
(هـ) م�ؤ�رشات االجتار بالأطفال؟
(و) مبادئ توجيهية ومعايري �أخالقية ب�ش�أن �إجراء املقابالت مع �ضحايا االجتار
املفرت�ضني؟

(ز)

تفقـّد املجتمعات املحلية؟

(ح) عمليات تفتي�ش العمالة؟
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التعرف على �ضحايا االجتار املفرت�ضني

(ط) تدابري مراقبة احلدود؟

(ي)

تدريب موظفي ال�سفارات؟

(ك) التفتي�ش املايل؟

(ل)

تفتي�ش الرعاية ال�صحية ،يف ال�صناعات الغذائية مثال؟

(م)

التفتي�ش املتعلق بال�سالمة؟

(ن)

الإبالغ الإلزامي عن حاالت الإ�ساءة �إىل الأطفال؟

(�س) فرتة تفكُّر للأ�شخا�ص الذين يكون و�ضعهم خمالفاً لقانون الهجرة
يُفرت�ض �أنهم �ضحايا االجتار؟

()12

والذين

 -4هل يعلم �أ�صحاب امل�صلحة احلكوميون وغري احلكوميني ذوو ال�صلة بوجود تدابري التعرف؟
وهل يطبقونها يف عملهم؟ وهل املعلومات ب�ش�أن امل�ؤ�رشات متاحة يف �أماكن عملهم؟
 -5هل يتل ّقى جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة ،وخ�صو�صاً موظفو اخلطوط الأمامية،
تدريبا م�ستمرا ب�ش�أن �إجراءات التعرف (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن التحقيقات و�إجراءات
املحاكم يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص)؟
املقدم تدريبا كذلك ب�ش�أن التمييز بني االجتار وغريه من �أ�شكال
 -6هل يت�ضمن التدريب
َّ
الهجرة غري القانونية ،و�أ�ساليب االجتار و�أمناطه واجتاهاته ،وكذلك حقوق ال�ضحايا؟
 -7هل هناك مبادئ توجيهية وا�ضحة ب�ش�أن االت�صال بني موظفي اخلطوط الأمامية ووحدات
�إنفاذ القانون املتخ�ص�صة املعنية مبكافحة االجتار؟
 -8هل هناك �آليات ل�ضمان التعرف على حماوالت االجتار بالأ�شخا�ص ،يف �شكل مبادئ
توجيهية ل�رشطة احلدود وال�سكك احلديدية مثال؟
 -9هل هناك �آلي ــة ذات طــابع م�ؤ�س�سي للتعاون والإحالة (انظر الف�صل اخلام�س ب�ش�أن
املواءمة بني حماية �ضحايا االجتار ومالحقة امل ّتجرين :اتفاقات التعاون بني ممثلي املجتمع
املدين والدولة)؟

( )12وفقا للتقرير التو�ضيحي التفاقية جمل�س �أوروبا املتعلقة بالإجراءات الرامية �إىل مكافحة االجتار بالب�رش،
يُق�صد من املادة  13من االتفاقية ،ب�ش�أن فرتة التعايف والتفكُّر� ،أن تنطبق على جملة �أ�شخا�ص ،منهم �ضحايا االجتار
بالب�رش املقيمون قانونيا مبوجب ت�صاريح �إقامة ق�صرية الأجل.
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خام�س ًا  -املواءمة بني حماية �ضحايا االجتار
ومالحقة ا ُمل َّتجرين:
		
اتفاقات التعاون
		
بني ممثلي املجتمع املدين والدولة
		

	�ألف-

الأ�سا�س املنطقي

�إن �أي ا�ستجابة وطنية �شاملة لالجتار بالأ�شخا�ص يف �إطار العدالة اجلنائية ينبغي �أن ت�شمل
تدابري حلماية �ضحايا االجتار ودعمهم �إىل جانب تدابري مالئمة ملالحقة امل ّتجرين .وقد ثبت
�أن اتفاقيات التعاون بني خمتلف �أ�صحاب امل�صلحة هي �أداة فعالة �ضمن ا�سرتاتيجية �شاملة
حتمي حقوق الإن�سان للأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم وتالحق املتجرين .ومع � ّأن من املهم �أن تتعاون
املنظمات احلكومية واحلكومية الدولية والدولية وغري احلكومية واخلا�صة ،ف�إن هذا الف�صل
تقدم اخلدمات
يركز حتديدا على اتفاقات التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون واجلهات التي ّ
ل�ضحايا االجتار ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية .ومن �ش�أن قيام �سلطة ر�سمية ب�إحالة �شخ�ص
�رسي ذو و�ضع
م ّتجر به �إىل ِّ
مقدم خدمات غري حكومي �أن ي�ساهم يف �أن َ
يعامل �شخ�ص يف قطاع ّ
()13
غري قانوين باعتباره �شخ�صا ي�ستحق تل ّقي اخلدمات.
وبغية م�ساعدة ال�ضحايا على التعايف على نحو �أف�ضل والعمل يف الوقت ذاته على خلق بيئة
ي�شعر فيها ال�ضحايا بالأمان والأمن من �أجل امل�شاركة يف التحقيق اجلنائي ،ومن �أجل املواءمة
ملقدمي اخلدمات لل�ضحايا و�أجهزة �إنفاذ القانون ف�إن من
بني امل�صالح املت�ضــاربة املحت ــملة ّ
مقدمي اخلدمات وموظفي �إنفاذ القانون على نحو
املهم تنظيم وتوجيه ع ــالقة العـ ــمل بني
ّ

( )13انظر �أي�ضا :مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش واملنظمة الدولية للهجرة ،املبادئ
التوجيهية ب�ش�أن مذكرات التفاهم بني �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني و�أجهزة �إنفاذ القانون ب�ش�أن التعاون يف جمال
مكافحة االجتار (.)2009
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وا�ضح .وينبغي �أن تُبنى هذه العالقة على اعتماد نهج يف التعامل مع االجتار بالأ�شخا�ص يع ِّزز
حقوق ال�ضحايا.
ومقدمي اخلدمات لل�ضحايا امل�صالح
وينبغي �أن تراعي اتفاقات التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون
ّ
املختلفة للطرفني �أ�صحاب امل�صلحة و�أن تهــدف يف الوق ــت ذاته �إىل حــماية ال�ضحايا—وهو
واجب على الدولة—و�إ�صدار الأحكام بحق املتجرين� .أ�ضف �إىل ذلك �أن بالإمكان االرتقاء �إىل
م�ستوى معني من الثقة املتبادلة بني ممثلي �إنفاذ القانون واملجتمع املدين عن طريق التعاون
على �أ�سا�س منتظم.
وال بد يف اتفاقات التعاون من حتديد �أدوار وم�س�ؤوليات كل �رشيك على نحو بالغ الدقة .ومن
خالل االلتزام مببادئ ال�شفافية وتو�ضيح حدود االخت�صا�صات ي�صبح اتفاق التعاون �أداة ناجعة
يف مالحقة امل ّتجرين وحماية امل ُ َّتجر بهم.
وهناك �أنواع خمتلفة من اتفاقات التعاون يقوم �أكرثها �شيوعا على مذكرة تفاهم بني ال�رشكاء
املعنيني .وثمة خيار �آخر وهو �أن ت�صدر ال�سلطات املخت�صة توجيها داخليا يق�ضي ب�أن يحيل
بغ�ض
مقدم خدمات غري حكومي،
املوظفون امل�س�ؤولون الأ�شخا�ص املفرت�ض االجتار بهم �إىل
ّ
ّ
النظر عن و�ضع ه�ؤالء الأ�شخا�ص من حيث قانون الهجرة.

باء-

املوارد

ترد يف الإطار  4جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات القانونية
الدولية والإقليمية الرئي�سية التي ا�ستحدثها 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�سية
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادتان  6و7
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش ،املواد  17-11و35-32
موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع )A.08.V.14
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املواءمة بني حماية �ضحايا االجتار ومالحقة امل ُ َّتجرين

املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتع ــلق بحقوق الإن�سان واالجتار بالأ�شخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبادئ التوجيهية  5و 6و8

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق ،بروتوكول للتعرف على هوية الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم وم�ساعدتهم
وجمموعة �أدوات تدريبية ()2005
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة (قرار
اجلمعية العامة رقم  ،34/40املرفق)

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ملمار�سي
العدالة اجلنائية ( ،)2009النمائط  19و 20و22
مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش واملنظمة الدولية للهجرة ،املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن مذكرات التفاهم بني �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني و�أجهزة �إنفاذ القانون ب�ش�أن التعاون يف
جمال مكافحة االجتار ()2009
ت�صد وطنية �شاملة
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،مبادئ توجيهية لو�ضع وتنفيذ تدابري
ّ
من �أجل مكافحة االجتار ()2006
مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،آلية
الإحالة الوطنية :ت�ضافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم — دليل عملي (وار�سو،
 )2004الف�صل الثاين ،ال�صفحة 16

جيم-

�أ�سئلة رئي�سية

ومقدمي اخلدمات غري
 -1هل هناك اتفاقات تعاون ر�سمي بني �أجهزة �إنفاذ القانون
ّ
احلكوميني متكِّن الأ�شخا�ص الذين يُفرت�ض �أنهم من �ضحايا االجتار من الو�صول �إىل بُنى
احلماية والدعم؟
 -2هل متكِّن الآليات القائمة الأ�شخا�ص الذين يخالف و�ضعهم قانون الهجرة والذين يُفرت�ض
عما �إذا كانوا يتعاونون
�أنهم �ضحايا االجتار من الو�صول �إىل بُنى الدعم واحلماية ب�رصف النظر ّ
�أو ال يتعاونون مع �سلطات العدالة اجلنائية؟

حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
 -1هل ي�ضمن �إطار الدولة القانوين والتنظيمي التعاون وتبادل املعلومات بني �أجهزة �إنفاذ
القانون والهجرة والعمل وغريها من الأجهزة املعنية للتعرف على �ضحايا االجتار وامل ّتجرين ،و�أنواع
وثائق ال�سفر امل�ستخدمة لالجتار ،والو�سائل والأ�ساليب التي ت�ستخدمها املجموعات الإجرامية؟
 -2هل يت�ضمن �إطار الدولة القانوين والتنظيمي �أحكاما لتعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ
العامني والكيانات اخلا�صة ذات ال�صلة؟
املدعني
القانون �أو ّ
َ
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 -3ما هي املتطلبات الإدارية من �أجل �إحالة �شخ�ص و�ضعه بالن�سبة للهجرة غري قانوين
ويُفرت�ض �أنه �ضحية االجتار �إىل بُنى الدعم واحلماية؟
 -4هل يرتئي �إطار الدولة القانوين والتنظيمي �أو ي�سمح ب�إمكانية �إبرام عقد بني �سلطات
العدالة اجلنائية وجهات تقدمي اخلدمات لل�ضحايا ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية؟
-5

فيما يتعلق ب�آليات التعاون غري الر�سمي:
(�أ) هل هناك اتفاقات (�شفهية �أو قائمة على العادات �أو التقاليد �أو الأعراف) و/
�أو �أ�شكال من التعاون و�/أو ترتيبات �أخرى بني �سلطات العدالة اجلنائية وجهات تقدمي
اخلدمات لل�ضحايا ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية؟
(ب) هل هناك اتفاقات (�شفهية �أو قائمة على العادات �أو التقاليد �أو الأعراف) و�/أو
�أ�شكال من التعاون و�/أو ترتيبات �أخرى بني �سلطات العدالة اجلنائية واملنظمات الدولية
تقدم اخلدمات؟
التي ّ
(ج) هل حتيل ال�سلطات املعنية الأ�شخا�ص �ضحايا االجتار املفرت�ضني �إىل بُنى الدعم
وامل�ساعدة على نحو منتظم ،وما نوع االتفاقات التي ت�شكل الأ�سا�س ملثل تلك الإحاالت؟

-6

فيما يتعلق باتفاقات التعاون الر�سمي:

(�أ)

هل هناك اتفاقات للتعاون الر�سمي بني منظمات حكومية و�أخرى غري حكومية؟

(ب) هل هناك اتفاقات للتعاون الر�سمي بني منظمات حكومية دولية �أو منظمات دولية
ومنظمات غري حكومية؟
(ج) هل هناك اتفاقات للتعاون الر�سمي بني منظمات حكومية دولية �أو منظمات دولية
ومنظمات حكومية؟
(د) هل هناك اتفاقات تعاون ،وتُعرف كذلك بال�رشاكات بني القطاعني العام واخلا�ص،
بني هيئات عمومية (منظمات حكومية وغري حكومية وحكومية دولية) والقطاع اخلا�ص؟
-7

فيما يتعلق بنماذج التعاون الر�سمي:
(�أ) هل توجد توجيهات داخلية يف الوزارات املعنية متكِّن من �إحالة الأ�شخا�ص �ضحايا
االجتار املفرت�ضني؟
(ب) هل ي�ستند � ٌّأي من النماذج امل�ستخدمة يف الدولة �إىل اتفاقات خطية ،مبا يف ذلك
مذكرات التفاهم؟

 -8فيما يتعلق مبكونات اتفاقات التعاون ،هل حتتوي على ما يلي :تعريف لل�رشكاء ،تعريف
للغر�ض ال�شامل من االتفاق ،مبادئ التعاون ،املجموعات امل�ستهدفة ،امل�س�ؤوليات املختلفة
36

خام�ساً-

املواءمة بني حماية �ضحايا االجتار ومالحقة امل ُ َّتجرين

(بالتف�صيل)� ،إجراءات التعاون بني ال�رشكاء ،و�سائل تقا�سم املعلومات ،مدة الدعم ،التمويل،
توقيت نفاذ اتفاق التعاون ،تعديل اتفاق التعاون وتو�سيع نطاقه؟ (انظر الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن
بُنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا االجتار املفرت�ضني).
-9

لتتبع تنفيذ االتفاق الر�سمي؟
هل هناك نظام ر�صد ُّ

 -10هل هناك اجتماعات منتظمة وذات طابع م�ؤ�س�سي للأطراف يف االتفاق الر�سمي (انظر
الف�صل الثامن ب�ش�أن �آليات التن�سيق الوطنية :و�ضع ال�سيا�سات ور�صدها وتقييمها)؟
 -11هل توفر لآلية التعاون متويل من منظمات حكومية �أو حكومية دولية ؟
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�ساد�س ًاُ   -بنى الدعم وامل�ساعدة
ل�ضحايا االجتار رَ
املفت�ضني
	�ألف-

الأ�سا�س املنطقي

�إن تقدمي الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا عامل حا�سم بالن�سبة للنهج القائم على احلقوق لأي �سيا�سة
تهدف �إىل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص .وهو ي�شمل ُ�سبل الو�صول �إىل دور الإيواء �أو �أ�شكال
الإ�سكان الأخرى �إ�ضافة �إىل اخلدمات املتخ�ص�صة ،من قبيل امل�شورة النف�سانية والقانونية
والطبية .وت�ضمن بُنى الدعم وامل�ساعدة �أن يتمكن ال�شخ�ص الذي يُفرت�ض �أنه �ضحية االجتار
من ال�شعور بالأمان عندما يتخذ قرارات ب�ش�أن التعاون مع �أجهزة �إنفاذ القانون وتقدمي طلبات
االنت�صاف القانوين للح�صول على �أجر وتعوي�ض واللجوء �إىل برامج الإدماج االجتماعي يف
بلده الأ�صلي �أو بلد املق�صد (انظر الف�صل ال�سابع ب�ش�أن الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار
املفرت�ضني يف البلد الأ�صل �أو بلد املق�صد �أو بلد ثالث).
حمددة من احلقوق ل�صالح �ضحايا االجتار ،بو�سائل
وي�ضمن �إطار حقوق الإن�سان القائم جمموعة ّ
من بينها تطبيق مبد�أ عدم التمييز ،واملعاملة الآمنة والعادلة ،والو�صول �إىل العدالة ،والو�صول
�إىل الإجراءات اخلا�صة و�إعادة التوطني ،وو�ضع الإقامة ،والو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية
وغريها من اخلدمات ،والعودة الآمنة والكرمية ،والإدماج االجتماعي.
والكثري من البلدان لديها قوانني و�سيا�سات ولوائح تنظيمية ت�ضمن ل�ضحايا اجلرائم (اخلطرية)
حمددة .وينبغي �أن تنطبق تلك احلقوق على �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �أي�ضا.
حقوقا وخدمات ّ
م�صممة ح�رصا لتعزيز ا�ستجابتها
حمددة للدعم وامل�ساعدة
وبينما ا�ستحدث بع�ض الدول بُنى
ّ
َّ
على �صعيد مكافحة االجتار بالب�رش ،ف�إن املمار�سات اجليدة ت�ضمنت كذلك تكييف خدمات
الدعم وامل�ساندة القائمة مع احتياجات �ضحايا االجتار .فعلى �سبيل املثال ،من املمكن تقييم
تقدم امل�أوى وامل�شورة ل�ضحايا العنف املنـزيل والالجئني والأطفال ومن
املرافق القائمة التي ّ
ثم دجمها �ضمن بُنى �أ�سا�سية �شاملة للدعم وامل�ساعدة ل�صالح �ضحايا االجتار .وتتجلى فائدة
ا�ستخدام البنى القائمة بدال من �إن�شاء مرافق جديدة يف �أن البنى القائمة �أكرث ا�ستدامة.
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ومن �ش�أن تقدمي امل�ساعدة واحلماية املالئمة لل�ضحايا العمل على دعم ال�ضحية ومالحقة املجرم
يف �آن واحد .واله ــدف الرئي ــ�سي من تدابـ ــري الدع ــم هو تخفيف املعاناة التي يعي�شها ال�ضحايا
وما حلق بهم من �أذى وامل�ساعدة على تعافيهم و�إعادة ت�أهي ــلهم .ومن منظور �إنفاذ القانون،
واملدعني
ف�إن امل�ساعدة الكاف ـ ــية لل�ضحي ــة قـ ــد ت�شجعـ ــه كذلــك على التعـ ــاون مع املح ـ ــققني
ّ
العامني وم�ساعدتهم.
ّ
تقدم بُنى الدعم
وينبغي �إحالة ال�ضحايا �إىل م�شاريع امل�ساعدة يف �أ�رسع وقت ممكن .كما ينبغي �أن ّ
وامل�ساعدة خدمات املعونة الفورية والتدخل العاجل لتحقيق الهدوء النف�سي يف حالة الأ�شخا�ص
املت�أثرين .وينبغي �أال تهدف تلك البنى �إىل توفري �إقامة طويلة الأجل �إذ �إن الهدف ال�شامل هو
متكني �ضحايا االجتار من االعتماد على �أنف�سهم بدال من ت�شجيع االتكال الطويل الأجل على بُنى
الدعم .وينبغي و�ضع حلول طويلة الأجل يف �إطار برنامج �شامل للإدماج االجتماعي.
وينبغي �أن يكون من ال�سهل ن�سبيا على �ضحايا االجتار املفرت�ضني �أن يح�صلوا على خدمات
الدعم (انظر الف�صل الرابع ب�ش�أن التعرف على �ضحايا االجتار املفرت�ضني).
والهدف احلا�سم الأهمية من �إن�شاء بنى الدعم وامل�ساعدة هو متكني �ضحايا االجتار من ك�رس
حلقة العنف واالرتهان واتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ش�أن م�ستقبلهم.

باء-

املوارد

ترد يف الإطـ ــار  5جمـ ــموعة خم ــتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات
القانونية الدولية الإقليميـ ــة الرئي�سية التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية.

الإطار -5

موارد خمتارة ب�ش�أن ُبنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا االجتار املفرت�ضني

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة  ،6الفقرات 4-2
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة 25
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش ،املواد 17-11
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�ساد�ساً-

بُنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني

موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ملمار�سي
العدالة اجلنائية ( ،)2009النميطتان  22و23
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)E.08.V.14الف�صالن ال�سابع والثامن
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن واملبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان واالجتار بالأ�شخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�أ التوجيهي 6
�إعالن مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا الإجرام والتع�سف يف ا�ستخدام ال�سلطة (قرار
اجلمعية العامة رقم  ،34/40املرفق) ،املواد 17-14

املنظمة الدولية للهجرة ،دليل املنظمة الدولية للهجرة ب�ش�أن تقدمي امل�ساعدة املبا�رشة ل�ضحايا
االجتار ()2007
املنظمة الدولية للهجرة ،ومبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش ،ومدر�سة لندن
للعلوم املتعلقة بال�صحة وطب الأمرا�ض اال�ستوائية ،رعاية الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم� :إر�شادات
ملقدمي اخلدمات ال�صحية ()2009
ِّ

اجلمعية الدولية ملكافحة الرق ،بروتوكول للتعرف على هوية الأ�شخا�ص امل َّتجر بهم وم�ساعدتهم
وجمموعة �أدوات تدريبية ()2005

منظمة العمل الدولية ،مكافحة االجتار بالأطفال لغر�ض اال�ستغالل يف العمل :جمموعة موارد
ل�صانعي ال�سيا�سات واملمار�سني ( ،)2008الكتاب الرابع
منظمة الأمم املتحدة للطفولة ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حماية الأطفال �ضحايا االجتار ()2006

منظمة ال�صحة العاملية ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن الرعاية الطبية القانونية ل�ضحايا العنف
اجلن�سي ( ،)2003الف�صل ال�سابع
ّ

املبادئ التوجيهية ب�ش�أن العدالة يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها
(قرار املجل�س االقت�صادي واالجتماعي رقم  ،20/2005املرفق) ،املبد�أ التوجيهي 7

منظمة ال�صحة العاملية ،تو�صيات ب�ش�أن ال�سلوك الأخالقي وال�سليم يف مقابلة الن�ساء امل ّتجر بهن
()2003
(منظمة) �آ�سيا ملكافحة االجتار بالأطفال ،حماية حقوق وكرامة الطفل امل ّتجر به يف جنوب �رشق
�آ�سيا ()2007

جيم� -أ�سئلة رئي�سية
 -1هل هناك ُ�سبل و�صول مي�سرّ ة و�ش ّفافة لبُنى الدعم وامل�ساعدة ل�صالح جميع الأ�شخا�ص
�ضحايا االجتار املفرت�ضني؟
بغ�ض النظر عن رغبتهم يف التعاون مع
 -2هل نظام الدعم متاح جلميع �ضحايا االجتار،
ّ
نظام العدالة اجلنائية �أم ال؟
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 -3هل بُنى التدخل العاجل القائمة ،من قبيل مراكز الإيواء وتقدمي امل�شورة ل�ضحايا
مت�ضمنة يف بنية دعم
العنف املنـزيل و�ضحايا جرائم احلقد والأطفال غري امل�صحوبني بذويهم
َّ
متخ�ص�صة ملكافحة االجتار بالب�رش؟

حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
 -1هل يت�ضمن الإطار القانوين املتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص �أحكاما لت�أمني بُنى الدعم
وامل�ساعدة؟
-2

هل ي�سمح القانون بتدابري �أو ين�ص عليها للقيام مبا يلي:
(�أ) م�ساعدة ال�ضحايا على �أن تُعر�ض �آرا�ؤهم وهواج�سهم ويُنظر فيها يف املراحل
املالئمة من الإجراءات اجلنائية؟

(ب)

تقدمي امل�ساعدة القانونية لل�ضحايا؟

(ج) حم ــاية ال�ش ــهود و�أقاربهم �أو �أ�شخا�ص �آخرين قريبني �إليهم من احتمال االنتقام
�أو الرتهيب؟

(د)

ت�أمني �سالمة ال�ضحايا اجل�سدية �أثناء وجودهم يف �أرا�ضي الدولة؟

(هـ)

تقدمي امل�ساعدة واحلماية لل�ضحايا يف حاالت التهديد باالنتقام �أو الرتهيب؟

(و)

�إتاحة �سبل الو�صول �إىل برامج حماية ال�شهود ل�ضحايا االجتار وال�شهود عليه؟

(ز) توفري احلماية البدنية لل�شهود ،على �سبيل املثال من خالل تغيري �أماكن �إقامتهم
وحماية هويتهم؟
(ح) حماية خ�صو�صية ال�شهود وهويتهم ،بو�سائل منها جعل الإجراءات القانونية �رسية،
وجعل جل�سات املحكمة �رسية (�أي دون ح�ضور ممثلي و�سائط الإعالم واجلمهور العام،
والإدالء بال�شهادات بوا�سطة ات�صال فيديوي وختم �سجالت الإجراءات) ،وال�سماح لل�شهود
بالإدالء ب�شهادتهم دون الإف�صاح عن �أ�سمائهم �أو عناوينهم �أو �أي معلومات �أخرى للتعريف
بهم ،وتفادي �أي مواجهة مبا�رشة بني ال�ضحية واملتهم �سواء داخل قاعة املحكمة �أو خارجها؟
(ط) �ضمان مراعاة امل�صالح الف�ضلى للأطفال �ضحايا االجتار (ما يعني ،على �سبيل
املثال ،عدم �إرغام الأطفال �ضحايا االجتار مطلقا على الإدالء بال�شهادة �ضد امل َّتجرين بهم
ك�رشط للبقاء يف البلد امل�ضيف)؟
(ي) ا�ست�صدار ت�رشيعات ت�ضمن منح معاملة خا�صة واتخاذ تدابري �إ�ضافية حلماية
الأطفال ودعمهم يف كل مراحل �إجراءات العدالة اجلنائية؟
-3
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هل مينح الإطار القانوين ال�ضحايا حق تل ّقي امل�ساعدة والدعم على الفور؟

�ساد�ساً-

بُنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني

 -4هل هناك �رشوط �إدارية م�سبقة للو�صول �إىل بُنى الدعم وامل�ساعدة؟ وهل الو�صول �إىل بُنى
الدعم وامل�ساعدة مرهون برغبة �ضحية االجتار املفرت�ض يف التعاون مع ال�رشطة �أو مع �سلطات
خمت�صة �أخرى �أو هل �ضحايا االجتار قادرون على الو�صول �إىل اخلدمات دون �رشوط؟
-5

هل بُنى الدعم وامل�ساعدة تنفِّذها هيئات حكومية �أم غري حكومية �أم حكومية دولية؟

-6

هل تت�ضمن عنا�رص بُنى الدعم وامل�ساعدة ما يلي:

(�أ)

يخ�ص امل�ساعدة املالية:
فيما
ّ
''1

ممولة من احلكومات؟
م�ساعدة مالية قائمة على اخلدمات َّ

''2
''3

ممولة من منظمات دولية؟
م�ساعدة مالية قائمة على اخلدمات َّ

ممولة من جهات فاعلة دولية ووطنية؟
م�ساعدة مالية قائمة على اخلدمات َّ

''4

م�ساعدة مالية مبا�رشة �إىل �ضحايا االجتار املفرت�ضني؟

يخ�ص الإيواء:
(ب) فيما
ّ
''1

دور �إيواء متخ�ص�صة ل�ضحايا االجتار؟

تعر�ضن للعنف� ،أطفال غري
' '2دور �إيواء ملجموعات م�ستهدفة �أخرى (ن�ساء َّ
م�صحوبني بذويهم ،وغريهم)؟
' '3نظام �إيواء ي�شمل ا�ستئجار �شقق يف �أماكن خمتلفة بدال من �إ�سكان اجلميع يف
مكان واحد؟
' '4اللوائح التنظيمية للإيواء ،مبا فيها �ضمان مبادئ حقوق الإن�سان (حرية
احلركة وغري ذلك) والأمن وال�سالمة والإدارة واخلدمات والأن�شطة املرافقة؟

(ج)

يخ�ص اخلدمات املتخ�ص�صة:
فيما
ّ

''1

تقدمي امل�شورة ب�ش�أن الرعاية ال�صحية؟

''2

امل�ساعدة النف�سانية؟

''3

امل�ساعدة القانونية؟

''4

التعليم والتدريب املهني؟

''5

امل�ساعدة ب�ش�أن التوظيف؟

''6

الدعم يف التعامل مع ال�سلطات؟

ال�رسية وال�سالمة،
' '7اللوائح الناظمة لتقدمي امل�شورة ،مبا يف ذلك مبادئ
ّ
واالتفاق واالختيار عن بينة ،والتمكني ،واملواقف التي ال ت�ؤدي �إىل و�صم ال�ضحية
بهذه ال�صفة؟
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�سابع ًا  -الإدماج االجتماعي ل�ضحايا
االجتار املفرت�ضني يف البلد الأ�صل
�أو بلد املق�صد �أو بلد ثالث
	�ألف -الأ�سا�س املنطقي
يركّز الكثري من �سيا�سات مكافحة االجتار بالب�رش على �إعادة الأ�شخا�ص �إىل بلدانهم الأ�صلية
مبجرد بدء جميع الإجراءات اجلنائية والإدارية �أو متابعتها .بيد �أن عودة �ضحايا االجتار �إىل
الو�ضع الذي كانوا عليه عند ا�ستدراجهم �أ�صال للأغرا�ض اال�ستغاللية قد ي�ؤدي �إىل االجتار بهم
من جديد .ولذلك ،ينبغي الرتكيز بوجه خا�ص على الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار من �أجل
التو�صل �إىل حلول دائمة .وينبغي �أن ي�ستند القرار باعتماد ا�سرتاتيجيات للإدماج االجتماعي يف
املكملة
بلدان الأ�صل �أو بلدان املق�صد �أو بلدان ثالثة �إىل تقييم �سليم للمخاطر .ومن العنا�رص
ّ
ال�سرتاتيجية �شاملة للإدماج االجتماعي �إن�شاء حقوق للإقامة وو�ضع �أحكام حلماية البيانات
و�إقامة �آليات للأجر والتعوي�ض.

حقوق الإقامة
�إن منح �ضحايا االجتار املفرت�ضني فرتة تفكُّر ميكن �أن ي�ساعد ال�سلطات �أو �أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين على �إحالة ال�شخ�ص امل�ست�ضعف �إىل بُنى الدعم وامل�ساعدة وكذلك على حتديد عنا�رص
جرمية االجتار بالأ�شخا�ص .وفرتة التفكر والتعافـي يف م�صلحة ال�ضحية وال�سلطات على
ال�سواء� ،إذ �إنها تتيح �أن يتم التعرف على ال�ضحايا على نحو �أف�ضل و�أن ت�أخذ التحقيقات
جمراها .وكخطوة ثانية ،ينبغي منح حق الإقامة الق�صرية الأجل والطويلة الأجل ل�ضحايا
االجتار املفرت�ضني من �أجل تخفيف وط�أة م�شاركتهم يف �إجراءات املحكمة اجلنائية/املدنية
وت�سهيل م�شاركتهم يف برنامج �إدماج اجتماعي.

تقييم املخاطر
�إن مبد�أ عدم الإعادة ق�رسا ،والذي مبقت�ضاه يُحظر على �أي دولة �أن تقوم بطرد �أو �إعادة �أي
أرا�ض حيث تكون حياته �أو حريته مهددة ب�سبب العرق �أو اجلن�سية �أو
الجئ ق�رسا �إىل حدود � ٍ
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االنتماء �إىل جمموعة اجتماعية معينة �أو اعتناق ر�أي �سيا�سي معني )14(،ينبغي �أن يكون الأ�سا�س
الذي يقوم عليه ت�صميم وو�ضع �إجراءات تقييم املخاطر بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص الذين يُفرت�ض
�أنهم �ضحايا االجتار .ويجب �أن ي�أخذ تقييم املخاطر يف االعتبار عوامل مثل خطر الأفعال
االنتقامية من قِ بل �شبكة االجتار �ضد ال�ضحية �أو �أ�رسته ،وقدرة ال�سلطات يف البلد الأ�صلي
على حماية ال�ضحية من مثل تلك الأفعال االنتقامية ورغبتها يف ذلك ،واملركز االجتماعي
تعر�ض ال�ضحية لالعتقال �أو التوقيف �أو املالحقة الق�ضائية من
لل�ضحية حني عودته ،وخطر ُّ
قِ بل ال�سلطات يف بلده الأ�صلي ب�سبب جرائم تتعلق باالجتار (ا�ستخدام وثائق مزورة �أو ممار�سة
الدعارة مثال) ،وتوفر بُنى امل�ساعدة وفر�ص التوظيف الطويل الأجل.

حماية البيانات
تكت�سي �إجراءات تنظيم تبادل املعلومات ال�شخ�صية و�/أو احل�سا�سة �أهمية خا�صة يف حاالت
يعر�ض حياة و�سالمة
االجتار بالأ�شخا�ص نظرا لأن �إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات ب�ش�أن ال�ضحايا قد ِّ
ح�سا�سة يف �إطار
ال�ضحية و�أقاربه خلطر مبا�رش .و�إ�ضافة �إىل ذلك ،قد ي�ؤدي تخزين بيانات ّ
دويل ،من قبيل املعلومات الفردية عن �شخ�ص يُ�ستغل جن�سيا� ،إىل الإمعان يف و�صم ال�ضحية بهذه
ال�صفة ،مبا يف ذلك امل�ضايقة و�أ�شكال الإق�صاء االجتماعي الأخرى.
وينبغي تنفيذ �آليات حماية البيانات ل�ضمان و�صول �ضحايا االجتار �إىل بياناتهم ال�شخ�صية
وقدرتهم على ت�صحيح الأخطاء فيها (انظر �أي�ضا الف�صل الثالث ب�ش�أن التحقيقات و�إجراءات
املحاكم يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص).

التعوي�ض
على الرغم من �أن تعوي�ض �ضحايا اجلرمية من الأمور التي ي�ضمنها القانون الدويل (حيث
ال�صكّان الرئي�سيان هما الفقرة  2من املادة  25من اتفاقية اجلرمية املنظمة ،والفقرة  6من
املادة  6من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص) ،ف�إن الإطار احلايل ملكافحة االجتار بالب�رش ال
يكفل دائما �إجراءات را�سخة م�ؤ�س�سيا لتعوي�ض �ضحايا االجتار( .انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن
التحقيقات و�إجراءات املحاكم يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص).

باء -املوارد
ترد يف الإطار  6جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات القانونية
الدولية والإقليمية الرئي�سية التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
()14

املادة .33
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االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني (الأمم املتح ــدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،189رقم ،)2545

�سابعاً-

الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفرت�ضني

الإطار   -6موارد خمتارة ب�ش�أن الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفرت�ضني يف البلد الأ�صل �أو بلد
املق�صد �أو بلد ثالث
ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املواد  6و 7و8
االتفاقية اخلا�صة بو�ضع الالجئني (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،189رقم ،)2545
املادتان �(1أ) و33
اتفاقية جمل�س �أوروبا ب�ش�أن �إجراءات مكافحة االجتار بالب�رش ،املواد 16-14
موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ملمار�سي
العدالة اجلنائية ( ،)2009النميطة 25
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  )A.08.V.14الف�صالن ال�سابع والثامن
املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلماية الدولية رقم
 :7تطبيق املادة � 1ألف ( )2من اتفاقية �سنة  1951و�/أو بروتوكول �سنة  1967اخلا�ص بو�ضع
املعر�ضني خلطر االجتار بهم
الالجئني على �ضحايا االجتار والأ�شخا�ص ّ
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها في ــما يتعلق بحقوق الإن�سان واالجتار بالأ�شخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�آن التوجيهيان  6و8
منظمة الأمم املتحدة للطفولة ،املبادئ التوجيهية ب�ش�أن حماية الأطفال �ضحايا االجتار ()2006

منظمة الأمم املتحدة للطفولة ،الدليل الإر�شادي عن حماية حقوق الأطفال �ضحايا االجتار يف
�أوروبا ()2006
اجلمعية الدولية ملكافحة الرق ،االجتار بالب�رش وحقوق الإن�سان :تعريف جديد حلماية ال�ضحايا
( ،)2002وخ�صو�صاً التو�صيات  45-40ب�ش�أن و�ضع �إقامة �ضحايا االجتار
منظمة الأمم املتحــدة للطــفولة وم ــكتب الأمم املتح ــدة امل ــعني باملخ ــدرات واجلـرمية ،العدالة
يف امل�سائل التي ت�شمل الأطفال �ضحايا اجلرمية وال�شهود عليها :قانون منوذجي والتعليق ذو
ال�صلة ()2009
القرار الإطاري ملجل�س االحتاد الأوروبي رقم  2008/977/JHAبتاريخ  27ت�رشين الثاين/نوفمرب
 2008ب�ش�أن حماية البيانات ال�شخ�صية املعالجَ ة يف �إطار تعاون ال�رشطة والق�ضاء يف امل�سائل
اجلنائية (اجلريدة الر�سمية للمجتمعات الأوروبية 30 ،L 350 ،كانون الأول/دي�سمرب )2008
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مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا :تعوي�ض
الأ�شخا�ص امل ّتجر بهم وامل�ستغلني يف منطقة منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ()2008

جيم-

�س�ؤال رئي�سي

هل هناك برامج �إدماج اجتماعي �شاملة ومتاحة جلميع �ضحايا االجتار تراعي م�سائل مثل
حقوق الإقامة و�آليات �ضمان التعوي�ض وحماية البيانات وتنفيذ تقييم �شامل للمخاطر؟

حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
-1

تطبق احلقوق والتدابري التالية:
فيما يتعلق بحقوق الإقامة ،هل َّ

(�أ)

فرتة التفكُّر؟

(ب) تقدمي امل�ساعدة القانونية؟
(ج) حقوق الإقامة الق�صرية الأجل مبا ي�ؤثِّر على احلق يف العمل والو�صول �إىل الرعاية
االجتماعية؟
(د) حقوق الإقامة الطويلة الأجل مبا ي�ؤثِّر على احلق يف العمل والو�صول �إىل الرعاية
االجتماعية؟
(هـ) حرية احلركة؟

(و)

جمع �شمل الأ�رسة؟

(ز)  �آلية لطلب و�ضع اللجوء �أو الالجئ؟
 -2هل ين�ص القانون على �إمكانية احل�صول على تعوي�ض عن الأ�رضار الناجمة كجزء من
احلكم �أو من خالل رفع دعوى مدنية (مطالبة مدنية) من �أجل التعوي�ض �إىل هيئة الإجراءات
اجلنائية� ،أو من خالل دعوى مدنية �أو عن طريق حماكم العمل؟
 -3هل ين�ص القانون على �إمكانية ا�ستخدام عائدات اجلرمية امل�صادرة لتعوي�ض ال�ضحايا
عن الأ�رضار الواقعة نتيجة للتعر�ض لالجتار؟
 -4هل ميكن �أن يتلقى ال�ضحايا م�س ــاعدة قانونية لغر�ض احل�صول على التعوي�ض ،وهل
يتقدم ال�ضحايا بطلب التعوي�ض عن الأ�رضار الواقعة عن طريق �صندوق لل�ضحايا
ميكن �أن
ّ
�أن�شئ لهذا الغر�ض؟
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�سابعاً-

-5

الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفرت�ضني

هل هناك �آليات تعوي�ض ذات طابع م�ؤ�س�سي متاحة ل�ضحايا االجتار وتعالج ما يلي:

(�أ)

امل�ساعدة القانونية؟

(ب)  �آليات التعوي�ض؟

(ج)

التعوي�ض الذي يدفعه اجلاين؟

حمددة للقانون اجلنائي؟
(د)  �إجراءات ّ
(هـ)  �إجراءات القانون املدين؟
(و)  �إجراءات قانون العمل؟
(ز) التعوي�ض الذي تدفعه الدولة؟

(ح)

�صندوق ال�ضحايا؟

(ط) االتفاقات الثنائية بني بلدان الأ�صل وبلدان املق�صد ب�ش�أن التعوي�ض و�ضبط
املوجودات؟
 -6هل هنــاك �آليات قائمــة ت�ؤ ِّمن مب ــد�أ عدم الإعادة الق�رسية يف �أي قرار يتعلق ب�إعادة
�ضحية اجتار؟
 -7هل ا ُّتخذت تدابري لو�ضع �إجراءات وبروتوكوالت تنظم تبادل البيانات ال�شخ�صية �أو
البيانات احل�سا�سة لأ�سباب تنفيذية بني الوكاالت الوطنية والدولية املعنية ،مع االحرتام الكامل
خل�صو�صية و�سالمة �ضحايا االجتار؟
 -8هل جترى تقييمات املخاطر على �أ�سا�س كل حالة على حدة؟ وهل تتناول � ٍّأي من تلك
التقييمات جميع التهديدات املمكنة ل�سالمة �ضحايا االجتار؟ وينبغي و�ضع امل�سائل التالية ذات
ال�صلة يف االعتبار:

(�أ)

الإجراءات التنفيذية املعيارية؛

(ب) مبد�أ عدم الإعادة الق�رسية؛
ومقدمو اخلدمات لل�ضحايا (املنظمات غري احلكومية،
(ج) الأفرقة املعنية بالق�ضايا
ِّ
ممثلو �أجهزة �إنفاذ القانون)؛
(د) معلومات موثوقة ومنهجية من البلد الأ�صلي؛
(هـ) عنا�رص اخلطر والتهديدات التي يغطيها تقييم املخاطر (من قبيل :الو�صم
واحتماالت �إعادة الإدماج االجتماعي؛ فر�ص االعتماد على الذات؛ الرعاية الطبية؛
الأفعال االنتقامية التي تنفذها ال�شبكات الإجرامية؛ منظور اال�ستدامة)؛

(و)

االتفاقات الثنائية ب�ش�أن برامج الإعادة بني بلدان الأ�صل وبلدان املق�صد.
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 -9هل البيانات ال�شخ�صية ل�ضحايا االجتار التي تخ ِّزنها املنظمات غري احلكومية واملنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات احلكومية م� َّؤمنة ،وهل هناك �آليات ت�سمح ل�ضحايا االجتار
بالو�صول �إىل البيانات املخ َّزنة وت�صحيحها؟ ويجب �أن تتيح �أي �آلية م�صممة حلماية البيانات
ما يلي:

(�أ)

يقدم البيانات ال�شخ�صية موافقة م�ستنرية (وطوعية)؛
ينبغي �أن يمَ نح ال�شخ�ص الذي ّ

(ب) ينبغي �أن يتمكن �ضحايا االجتار املفرت�ضني من الو�صول �إىل ملفاتهم؛
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(ج)

ينبغي �أن يكون من املمكن ت�صحيح �أي �أخطاء يف البيانات وامللفات؛

(د)

املقدمة.
ينبغي �أن يكون من املمكن �سحب املوافقة
ّ

ثامن ًا�  -آليات التن�سيق الوطنية:
و�ضع ال�سيا�سات
ور�صدها وتقييمها
	�ألف -الأ�سا�س املنطقي
�إن التعاون بني الوكاالت �رشط �أ�سا�سي من �أجل حتقيق النتائج املرجوة من ا�سرتاتيجية وطنية
ملكافحة االجتار بالب�رش .ويتعني تن�سيق �سيا�سات مكافحة االجتار بالب�رش ور�صدها والتفاو�ض
ب�ش�أنها بني جميع �أ�صحاب امل�صلحة الوطنيني على �أ�سا�س منتظم.
وحر�صا على �ضمان نهج ت�شاركي ،ف�إن من الأمور ذات الأهمية احلا�سمة النهو�ض بعمليات
�إر�ساء الدميقراطية يف الدول ،كما ينبغي �إر�ساء هيكل متعدد التخ�ص�صات ي�شمل جميع اجلهات
الفاعلة غري احلكومية واحلكومية والدولية املعنية .وال بد من مثل ذلك الهنكل �أو اجلهاز
الوطني للتن�سيق امل�ستدام من �أجل ت�سهيل توفر ا�ستجابة منا�سبة لالجتار بالب�رش.
وحتى تكون �آليات التعاون فعالة ،يجب �أن تقوم على فهم وا�ضح لأدوار خمتلف �أ�صحاب
يعرف هيكل التعاون الأ�ساليب وال�سبل امل�ستخدمة (من خالل
امل�صلحة املعنيني .وينبغي �أن ِّ
املخ�ص�صة �أو
عقد اجتماعات منتظمة لتقييم الو�ضع ،مثال� ،أو اجتماعات للأفرقة العاملة
َّ
اجتماعات ثنائية) .وينبغي �أن يت�شكل اجلهاز الرئي�سي من فريق متعدد التخ�ص�صات م�ؤلف من
جميع �أ�صحاب امل�صلحة الن�شطني يف �إطار ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة االجتار بالب�رش.
وميكن تعيني من�سق وطني ليرت�أ�س الفريق املتعدد التخ�ص�صات .وميكن للمن�سق تقدمي اقرتاحات
ب�ش�أن تنظيم العمل وجدول االجتماعات وت�شكيلة الأمانة وحجمها وع�ضوية الفريق واملوا�ضيع التي
�ستُطرح للمناق�شة .ويجب �أن يهدف الفريق �إىل تزويد جميع �أ�صحاب امل�صلحة باملالحظات ب�ش�أن
دورهم يف ا�سرتاتيجية مكافحة االجتار بالب�رش و�إىل ت�سهيل تدفق املعلومات (مبا فيها ب�ش�أن �أمناط
الق�ضايا والأعمال اخلا�صة بالق�ضايا) و�إىل االلتزام بنظام داخلي ل�ضوابط الرقابة املتبادلة.
ويف النهاية ،ينبغي �أن يكون هذا الفريق قادرا على ر�صد تنفيذ �سيا�سات مكافحة االجتار
بالب�رش ،وتقييم �أنواع التدريب وبناء القدرات املطلوبة ،واتخاذ القرار ب�ش�أن كيفية تلبية تلك
االحتياجات.
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مقرر وطني� ،أو وظيفة �شبيهة بذلك ،تكون
وعالوة على ذلك ،ميكن للدول �أن تنظر يف تعيني ِّ
مهمته ر�صد �آثار تنفيذ ال�سيا�سات الوطنية (�أو خطة عمل وطنية) وجمع املعلومات من خمتلف
اجلهات الفاعلة وحتليلها على نحو منتظم (انظر الف�صل اخلام�س ب�ش�أن املواءمة بني حماية
�ضحايا االجتار ومالحقة امل ُ َّتجرين :اتفاقات التعاون بني ممثلي املجتمع املدين والدولة).

باء-

املوارد

ترد يف الإطار  7جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات القانونية
الدولية والإقليمية الرئي�سية التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
الإطار  -7موارد خمتارة ب�ش�أن �آليات التن�سيق الوطنية
ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقم ــع ومعاق ــبة االجت ــار بالأ�شـ ــخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبـ ــر الوطني ــة ،الف ــقرة  1من املادة  9والفقرة  1من
املادة 10
موارد �أخرى
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان واالجتار بالأ�ش ــخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�أ التوجيهي 3

ت�صد وطنية �شاملة
املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة ،مبادئ توجيهية لو�ضع وتنفيذ تدابري
ّ
من �أجل مكافحة االجتار ()2006
منظمة العمل الدولية ،االجتار بالب�رش وا�ستغالل العمل اجلربي :مبادئ توجيهية للت�رشيعات
و�إنفاذ القانون ()2005
مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش واملنظمة الدولية للهجرة ،املبادئ التوجيهية
ب�ش�أن مذكرات التفاهم بني �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني و�أجهزة �إنفاذ القانون ب�ش�أن التعاون يف
جمال مكافحة االجتار ()2009
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمات املجتمع املدين :جمموعة
�أدوات لتعزيز ال�رشاكات ()2006
مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� ،آلية
الإحالة الوطنية :ت�ضافر اجلهود حلماية حقوق الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم — دليل عملي ()2004
الف�صل الثالث ،ال�صفحة 47
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،جهود مكافحة االجتار بالب�رش يف منطقة منظمة الأمن والتعاون
يف �أوروبا� :آليات التن�سيق والإبالغ — تقرير ممثل منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا اخلا�ص
52

ثامناً�	  -آليات التن�سيق الوطنية :و�ضع ال�سيا�سات ور�صدها وتقييمها

املقدم يف اجتماع املجل�س الدائم13 ،
ومن�سقها ملكافحة االجتار بالب�رش ال�سنوي لعام 2008
ّ
ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008
كيث ماكاي ،كيف تبني نظم الر�صد والتقييم من �أجل دعم حت�سني احلكم (البنك الدويل)2007 ،

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،مبادئ توجيهية للتقييم والر�صد
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي ،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�  -أ�سئلة رئي�سية
 -1هل هناك �آلية لتن�سيق ور�صد وتقييم ا�سرتاتيجية �شاملة ملكافحة االجتار بالب�رش على
امل�ستوى الوطني؟
 -2هل الآلية قائمة على م�شاركة جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة ،مبن فيهم املجتمع
املدين و�أ�صحاب العمل والنقابات العمالية؟

حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
عينت الدولة رئي�سا
 -1فيما يتعلق ب�إمكانية وجود فريق متعدد التخ�ص�صات يف البلد ،هل َّ
للفريق املتعدد التخ�ص�صات ،وما هو الإجراء املتبع يف تعيينه ،وهل ي�ستند عمل الفريق املتعدد
التخ�ص�صات �إىل �إجراءات �شفافة ،مبا يف ذلك فيما يتعلق بعمليات اتخاذه للقرارات؟
-2

هل هناك خطة عمل وطنية معتمدة من جميع �أ�صحاب امل�صلحة؟

-3

هل ت�ستند �آلية التن�سيق �إىل نهج متعدد التخ�ص�صات وي�شمل عدة قطاعات؟

-4

ما هي الهيئات ال�ضالعة يف اال�ستجابة الوطنية لالجتار بالأ�شخا�ص؟

-5

هل �آراء الأ�شخا�ص امل ُ َّتجر بهم ممثَّلة يف الفريق (و�إذا كانت كذلك ،كيف)؟

 -6هل يتم ر�صد وتقييم ا�سرتاتيجية مكافحة االجتار وخطة العمل الوطنية على �أ�سا�س
منتظم؟
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-7

ما هي املهام التي تكلَّف بها �آلية التن�سيق؟

-8

هل حتدد �آلية التن�سيق االحتياجات على �صعيد التدريب وبناء القدرات؟

�  -9إذا مل يكن ثمة �آلية للتن�سيق ،هل تقوم منظمة �أو �آلية �أخرى ،من قبيل م�ؤ�س�سة وطنية
حلقوق الإن�سان ،بر�صد التدابري الوطنية ملكافحة االجتار بالب�رش؟
 -10هل توفِّر احلكومة التمويل لآلية التن�سيق؟
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تا�سع ًا-

التعاون الدويل

	�ألف -الأ�سا�س املنطقي
�إن اجلرائم ذات ال�صلة باالجتار بالأ�شخا�ص كثريا ما تكون عرب وطنية بطبيعتها ،وهو ما يحتم
قيام تعاون متعدد الهيئات ومرن و�شامل وعابر للحدود ل�ضمان مالحقة امل ُ َّتجرين على نحو
مالئم وحت�سني وتنقيح تدابري حماية ال�ضحايا.
وبينما تتيح اتفاقية اجلرمية املنظمة �إطارا للتعاون الدويل بهدف مكافحة اجلرمية املنظمة
يقدم بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص �إطارا �أكرث حتديدا للتعاون الدويل من �أجل مكافحة
عموماِّ ،
االجتار بالأ�شخا�ص .ومع ذلك ،من اجلدير باملالحظة ،مبقت�ضى الفقرة  2من املادة  34من
اتفاقية اجلرمية املنظمة� ،أن جترمي االجتار بالأ�شخا�ص غري مرهون ك�رشط �أ�سا�سي ال بالطابع
عرب الوطني وال ب�ضلوع جماعة �إجرامية منظمة.
وت�شجع االتفاقية على التعاون الق�ضائي والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون على امل�ستوى عرب
ّ
الوطني يف مالحقة مرتكبي اجلرمية املنظمة والتحقيق فيها .وميكن �أن يكون ذلك على امل�ستوى
الثنائي والإقليمي وعرب الإقليمي والدويل .ومن العنا�رص املهمة للتعاون الدويل مواءمة الأُطر
جترم االجتار بالأ�شخا�ص ،والتحديد ال�شفاف للإجراءات اجلنائية التي
القانونية الوطنية التي ِّ
تخ�ضع لل�سيادة الوطنية يف كل بلد ،و�إقامة قنوات ات�صال ر�سمية ،وتوفر الإرادة ال�سيا�سية ملنع
ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص.
وت�شمل �آليات التعاون الدويل ك ًّ
ال من التعاون الق�ضائي عرب الوطني والتعاون يف جمال �إنفاذ
القانون .ويتيح التعاون الق�ضائي ،على �سبيل املثال ،نقل امل�شتبه فيهم والأدلة ذات ال�صلة بني
الدول ،بينما ي�س ِّهل التعاون يف جمال �إنفاذ القانون التعاون عرب الوطني املطلوب يف جمال
التحقيق .وباجتماع النوعني ،ف�إن التعاون الدويل يت�ألف من تدابري من �ش�أنها تعزيز ت�سليم
امل َّتجرين املفرت�ضني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة ونقل الدعاوى اجلنائية ونقل الأ�شخا�ص
املحكوم عليهم والتحقيقات عرب احلدود وم�صادرة املوجودات وحماية ال�شهود والتعاون يف جمال
�إنفاذ القانون ومنع اجلرمية.
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ومن الأمور ذات الأهمية احلا�سمة �أي�ضا �إن�شاء �شبكات للتعاون الدويل من املنظمات غري
احلكومية التي تن�شط يف تقدمي الدعم لل�ضحايا .ول�ضمان مراعاة حقوق الإن�سان اخلا�صة
بال�ضحايا عند تقدمي امل�ساعدة لهم ،من املفيد م�شاركة ممثلي املجتمع املدين الذين قد يوفرون
طائفة �أو�سع من خيارات امل�ساعدة ،مبا فيها من �أجل �ضحايا االجتار الذين ال يريدون امل�شاركة
يف الإجراءات القانونية.
وعالوة على ذلك ،ميكن للأجهزة احلكومية الدولية والدولية والإقليمية �أن جتعل �إجراءاتها
يخ�ص
الدولية متاحة من �أجل مالحقة مرتكبي اجلرمية وتقدمي الدعم ل�ضحاياها( )15(.فيما
ّ
برامج الإعادة ،انظر الف�صل ال�سابع ب�ش�أن الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني يف
البلد الأ�صل �أو بلد املق�صد �أو بلد ثالث).

باء-

املوارد

ترد يف الإطار  8جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات القانونية
الدولية والإقليمية الرئي�سية التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
الإطار -8

موارد خمتارة ب�ش�أن التعاون الدويل

ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنــظمة عرب الوطنية ،املواد  1و 13و 18-16و19
و 21و27
املكمل التفاقية
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة ( 2ج) ،والفقرة  4من املادة ،9
والفقرة  6من املادة 11
االتفاقية ب�ش�أن حظر �أ�سو�أ �أ�شكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للق�ضاء عليها (االتفاقية
رقم  ،)182منظمة العمل الدولية ،املادة 8
قانون جمل�س االحتاد الأوروبي رقم  2000/C 197/01ب�ش�أن �إر�ساء االتفاقية ب�ش�أن تبادل
امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية فيما بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ( ،)1959وفقا
للمادة  34من معاهدة االحتاد الأوروبي
الربوتوكول الإ�ضايف لالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية (الأمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1496الرقم )6841
الربوتوكول الإ�ضايف الثاين لالتفاقية الأوروبية ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية (الأمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2297الرقم )6841
( )15انظر مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية
( ،)2006وخ�صو�صا امل�س�ألة ال�شاملة ب�ش�أن التعاون الدويل.
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اتفاقية امل�ساعدة املتبادلة والتعاون بني �إدارات اجلمارك ،ا�ستنادا �إىل املادة  K.3من معاهدة
االحتاد الأوروبي (اجلريدة الر�سمية للمجتمعات الأوروبية 23 ،C. 24 ،كانون الثاين/يناير )1998
اتفاق بني حكومات الدول امل�شاركة يف منظمة التعاون االقت�صادي ملنطقة البحر الأ�سود ب�ش�أن
التعاون يف جمال مكافحة اجلرمية ،وال �سيما يف �أ�شكالها املنظمة ،وبروتوكولها
كومنولث الدول امل�ستقلة ،برنامج تعاون ملكافحة االجتار بالب�رش ()2010-2007
اتفاقية البلدان الأمريكية اخلا�صة بامل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية وبروتوكولها
اتفاقية اجلماعة االقت�صادية لدول غرب �أفريقيا املتعلقة بت�سليم املجرمني
بروتوكول اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي ب�ش�أن ت�سليم املجرمني (اعتمد يف عام  2002ومل
يدخل بعد حيز النفاذ)
اتفاق جامعة الدول العربية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني ()1952
خطة ب�ش�أن ت�سليم اجلناة الفارين �ضمن الكومنولث
االتفاقية الأوروبية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،359رقم
 )5146وبروتوكولها (جمل�س �أوروبا ،جمموعة املعاهدات الأوروبية ،رقم )86
االتفاقية التي و�ضعت ا�ستنادا �إىل املادة  K.3من معاهدة االحتاد الأوروبي واملتعلقة بتب�سيط
�إجراءات ت�سليم املجرمني بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي (اجلريدة الر�سمية للمجتمعات
الأوروبية� 30 ،C 078 ،آذار/مار�س )1995
االتفاقية التي و�ضعت ا�ستنادا �إىل املادة K.3من معاهدة االحتاد الأوروبي واملتعلقة بت�سليم
املجرمني بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي (اجلري ــدة الر�س ــمية للمج ــتمعات الأوروبية،
 23 ،C 313ت�رشين الأول� /أكتوبر )1996
اتفاقية البلدان الأمريكية ب�ش�أن ت�سليم املجرمني (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد
 ،1752الرقم )30597
االتفاقية اخلا�صة بغ�سل العائدات املت�أتية من اجلرمية والبحث عنها و�ضبطها وم�صادرتها (الأمم
املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،1862الرقم )31704
موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،دليل مكافحة االجتار بالب�رش ملمار�سي العدالة
اجلنائية ( ،)2009النميطة 7
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع )E.08.V.14
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الأدلة الت�رشيعية لتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة بها (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم
املبيع) A.05.V.2
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مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،القانون النموذجي ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف
امل�سائل اجلنائية ()2007
املعاهدة النموذجية لتبادل امل�ساعدة يف امل�سائل اجلنائية (قرار اجلمعية العامة رقم ،117/45
املرفق)

الرابطة الدولية لأع�ضاء النيابة العامة ،الدليل الأ�سا�سي للمدعني العامني ب�ش�أن احل�صول على
م�ساعدة قانونية متبادلة يف امل�سائل اجلنائية
لوائح امل�ساعدة املتبادلة (اجلرمية املنظمة عرب الوطنية)  ،2004وقانون تبادل امل�ساعدة يف
امل�سائل اجلنائية ل�سنة �( 1987أ�سرتاليا)

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،القانون النموذجي ب�ش�أن ت�سليم املجرمني
()2004
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،تقرير فريق اخلرباء العامل غري الر�سمي املعني
باملمار�سة الفعالة لأن�شطة ت�سليم املجرمني ()2004

م�رشوع �آ�سيا الإقليمي املعني باالجتار بالأ�شخا�ص ،تدابري ت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار
بالأ�شخا�ص� :إنهاء �إفالت املتجرين من العقاب و�ضمان العدالة لل�ضحايا ،معايري النوعية الدولية
( ،2006يف �صيغتها املنقحة يف )2007
املن�سقة حلو�ض امليكونغ ملكافحة االجتار بالب�رش ،مذكرة تفاهم ب�ش�أن التعاون يف
املبادرة الوزارية
ّ
مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص يف منطقة امليكونغ الكربى دون الإقليمية ()2004
اجلماعة الإمنائية للجنوب الأفريقي ،بروتوكول ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة يف امل�سائل
اجلنائية ()2002
اتفاق امل�ساعدة املتبادلة بني الدول الأع�ضاء يف اجلماعة االقت�صادية لدول و�سط �أفريقيا ()2002
رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ،معاهدة ب�ش�أن تبادل امل�ساعدة القانونية يف امل�سائل اجلنائية ()2004
رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ،االجتار بالأ�شخا�ص :دليل ب�ش�أن التعاون الدويل (ي�صدر قريبا)
�أمانة الكومنولث :خطة ب�ش�أن امل�ساعدة املتبادلة يف امل�سائل اجلنائية �ضمن الكومنولث
االتفاقية الأوروبية املتعلقة بنقل الدعاوى اجلنائية (الأمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد
 ،1137الرقم )17825
قانون جمل�س االحتاد الأوروبي رقم  2000/C 197/01الذي و�ضع اتفاقية امل�ساعدة املتبادلة يف
امل�سائل اجلنائية بني الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي ،وفقا للمادة  34من معاهدة االحتاد
الأوروبي (اجلريدة الر�سمية للمجتمعات الأوروبية 12 ،C 197 ،متوز/يوليه )2000
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جيم�  -أ�سئلة رئي�سية
 -1هل هناك اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف تعالج م�سائل مثل تقدمي امل�ساعدة لل�ضحايا
و�إدماجهم االجتماعي ومالحقة مرتكبي اجلرمية والتدابري الوقائية؟
-2

هل الدولة طرف يف معاهدات ت�سليم املجرمني وتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟

قيم اتفاقات التعاون الق�ضائي عرب الوطني والتعاون يف جمال �إنفاذ القانون على
 -3هل تُ َّ
�أ�سا�س منتظم؟

حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
 -1هل هناك �سلطة مركزية مكلَّفة بالقيام ب�أن�شطة التعاون الدويل ملكافحة االجتار
بالأ�شخا�ص؟
 -2هل تعالج معاهدات ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة اجلرائم املتعلقة
باالجتار بالأ�شخا�ص؟
-3

بفعالية على امل�ستوى الثنائي والإقليمي؟
هل تتعاون الوحدات املتخ�ص�صة ملكافحة االجتار ّ

واملدربون تدريبا خا�صا وحمامو ال�سلطة املركزية
العامون املعينون
املدعون
 -4هل يتعاون ّ
ّ
َّ
تعاونا فعاال على امل�ستوى الثنائي والإقليمي والدويل؟
 -5هل تجُ رى تقييمات منتظمة مبا ي�سمح بعمل �آليات للتعاون احلكومي الدويل يف املجاالت
التالية:

(�أ)

ت�سليم املجرمني؟

(ب) امل�ساعدة القانونية املتبادلة؟

(ج)

نقل الدعاوى اجلنائية؟

(د)

نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم؟

(هـ) التحقيق؟

(و)

�ضبط املوجودات ونقلها؟

(ز)

حماية ال�شهود؟

(ح)

التعاون يف جمال �إنفاذ القانون؟
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(ط)

ا�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة؟

(ي)

منع اجلرمية؟

(ك) التحقيقات امل�شرتكة والتدابري امل�شرتكة اخلا�صة باحلدود والتعاون امل�شرتك عرب
احلدود؟
 -6هل تتعاون �أجهزة ال�رشطة بع�ضها مع بع�ض على نحو غري ر�سمي؟ (انظر الف�صل الثالث
ب�ش�أن التحقيقات و�إجراءات املحاكم يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص).
-7

هل �أ�ضفيت ال�صفة الر�سمية على �آليات التعاون غري احلكومي الدويل؟

-8

هل �أن�شئت �آليات للتعاون احلكومي الدويل؟
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عا�رشاً-
	�ألف-

الوقاية
الأ�سا�س املنطقي

هناك الكثري من التدابري املختلفة التي ميكن اتخاذها ملنع االجتار بالأ�شخا�ص .وقد ركَّزت معظم
ا�سرتاتيجيات الوقاية ،خالل العقدين املا�ضيني ،على �إذكاء الوعي لدى فئات النا�س امل�شتبه يف
�أن تكون عر�ضة لالجتار بغية حتذيرهم من هذا اخلطر .وا�ستهدفت ا�سرتاتيجيات وقائية �أخرى
جمع املعلومات وتقييمها �إ�ضافة �إىل البحث يف الأ�سباب اجلذرية لالجتار بالأ�شخا�ص عن طريق
درا�سة الهجرة وطبيعة العمل غري الر�سمية وغري املنظمة على نحو متزايد واجلوانب اخلا�صة
بنوع اجلن�س و�آليات اال�ستبعاد االجتماعي.
ويتناول نهج �آخر من نـ ُ ُهج منع االجتار بالأ�شخا�ص �سال�سل العر�ض وعوامل الطلب التي ت�س ِّهل
ظروف اال�ستغالل.
املكمل لها تدابري ملنع االجتار
وحتدد اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص
ّ
بالأ�شخا�ص يف جماالت خمتلفة تتناولها كذلك ف�صول �أخرى من جمموعة الأدوات هذه ،مبا فيها
ما يلي (انظر املادة  9من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص):

(�أ)

حماية ال�ضحايا من �أجل منع معاودة �إيذائهم؛

(ب) �إطالق حمالت �إجراء البحوث وجمع املعلومات واحلمالت الإعالمية؛

(ج)

القيام باملبادرات االجتماعية واالقت�صادية؛

(د)

تخفيف وط�أة الفقر ومعاجلة التخلف وانعدام تكاف�ؤ الفر�ص؛

(هـ) تثبيط الطلب على ال�سلع واخلدمات املكت�سبة عن طريق ا�ستغالل الغري( .انظر
الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن بُنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني ،والف�صل ال�سابع ب�ش�أن
الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني يف البلد الأ�صل �أو بلد املق�صد �أو بلد ثالث).
وعمال بالفقرتني  3و 4من املادة  9من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،ينبغي ،كلما �أمكن ،اتخاذ
تدابري بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وعنا�رص املجتمع املدين الأخرى ،وكذلك يف �إطار
مبادرات التعاون الثنائية واملتعددة الأطراف.
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وبينما تو�صي املعايري الدولية بدمج جهود الوقاية يف مفاهيم ال�سيا�سات الأو�سع نطاقا ،من قبيل
احلد من الفقر وامل�ساواة بني اجلن�سني ومكافحة الف�ساد ،ف�إنه ينبغي اعتماد نهج �أكرث تخ�ص�صا
ّ
لأغرا�ض جمموعة الأدوات هذه .ولذلك� ،سيتم الرتكيز على اال�سرتاتيجيات الوقائية �ضمن نظام
العدالة اجلنائية.

باء-

املوارد

ترد يف الإطار  9جمموعـ ــة خمـ ــتارة من امل ــوارد ذات ال�صلة ،مبا فيها ال�صكوك والأدوات
القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية التي ا�ستحدثها مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية.
الإطار  -9موارد خمتارة ب�ش�أن الوقاية
ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
املكمل التفاقية الأمم
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال،
ّ
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،املادة  5واملواد 11-9
اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ،الف�صالن الثاين والثالث
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،املادة 10
موارد �أخرى

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،الربنامج العاملي ملكافحة الف�ساد ،جمموعة �أدوات
مكافحة الف�ساد ال�صادرة عن الأمم املتحدة ،الطبعة الثالثة ()2004
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة ال�صكوك القانونية الدولية املتعلقة
بالف�ساد ()2005
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�سان واالت ــجار بالأ�ش ــخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�آن التوجيهيان  3و7

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص
(من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع  ،)E.08.V.14الف�صل التا�سع
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالب�رش ،مكافحة
االتجِّ ار بالأ�شخا�ص :كتيب �إر�شادي للربملانيني (من�شورات الأمم املتحدة ،رقم املبيع) A.09.V.5
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مكتب العمل الدويل ،مكافحة االجتار بالأطفال ال�ستغالل العمل :جمموعة موارد ل�صانعي
ال�سيا�سات واملمار�سني ( ،)2008الكتاب الرابع
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،اخلال�صة الوافية ملعايري الأمم املتحدة وقواعدها
يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ()2006
املنظمة الدولية للهجرة ،الكتاب املرجعي مل�س�ؤويل �إنفاذ القانون ب�ش�أن املمار�سات اجليدة يف
مكافحة االجتار بالأطفال ()2006
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،خطة عمل ب�ش�أن مكافحة االتجِّ ار بالب�رش ()2005
منظمة الأمن والت ــعاون يف �أوروبا ،مكتب املمثل اخلا�ص ومن�سق �ش�ؤون مكافحة االجتار بالب�رش،
جهود مكافحة االجتار بالب�رش يف منطق ــة منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا� :آليات التن�سيق
والإبالغ ()2008
منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا ،مكتب املمثل اخلا�ص ومن�سق �ش�ؤون مكافحة االجتار بالب�رش،
"االجتار بالب�رش لأغرا�ض ا�ستغالل العمل/العمل اجلربي والعمل �سدادا لدين :التعرف-املنع-
املالحقة" و"االجتار بالب�رش لأغرا�ض ا�ستغالل العمل/العمل اجلربي والعمل �سدادا لدين :مالحقة
اجلناة و�ضمان العدالة لل�ضحايا"� ،سل�سلة الورقات غري الدورية رقم )2008( 2
خطة االحتاد الأوروبي ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات واملعايري والإجراءات ملكافحة ومنع االجتار بالب�رش
(اجلريدة الر�سمية للمجتمعات الأوروبية) )(2005/C 311/01

املنظمة الدولية للهجرة/رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا ،رابطة �أمم جنوب �رشق �آ�سيا واالجتار
بالأ�شخا�ص :ا�ستخدام البيانات ك�أداة ملكافحة االجتار بالأ�شخا�ص ()2007
جملـ ــ�س �أوروب ــا ،دلي ــل للربمل ــانيني :اتفاقــية جمل�س �أوروبا ب�شـ ـ�أن �إج ــراءات مكافحــة االجتار
بالب�رش ()2007

جيم�  -أ�سئلة رئي�سية
-1

هل ت�شارك هيئات العدالة اجلنائية يف برامج وقاية متخ�ص�صة؟

-2

هل هناك برامج اجتماعية واقت�صادية ملكافحة ظروف العمل اال�ستغاليل؟

 -3هل هناك م�ؤ�س�سات بحثية متخ�ص�صة تهدف �إىل تعميق فهم الأ�سباب اجلذرية لالجتار
بالأ�شخا�ص والبحث فيها؟
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حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
 -1هل يهدف الإطار القانوين والتنظيمي الوطني للدولة حتديدا ،بو�سائل من بينها �إر�ساء
ال�سيا�سات والربامج وغري ذلك من التدابري� ،إىل القيام مبا يلي:

(�أ)

منع االجتار بالأ�شخا�ص ،بو�سائل من بينها املبادرات االجتماعية واالقت�صادية؟

(ب) حماية ال�ضحايا من معاودة �إيذائهم؟

(ج)

القيام بحمالت املعلومات واحلمالت الإعالمية؟

(د)  �إجراء البحوث؟
احلد من العوامل التي جتعل النا�س عر�ضة لالجتار ،من قبيل الفقر والتخلف
(هـ)
ّ
والتمييز؟
(و) تثبيط الطلب الذي يعزز جميع �أ�شكال اال�ستغالل امل�ؤدية �إىل االجتار ،بو�سائل من
بينها اتخاذ التدابري التعليمية والثقافية واالجتماعية؟
(ز) تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية واملنظمات الأخرى املعنية التي هي جزء
من املجتمع املدين؟

(ح)

تعزيز �أنظمة حماية الأطفال؟

(ط)  �إن�شاء خطوط هاتفية �ساخنة لالت�صال املبا�رش؟
(ي) �ضمان �إنفاذ معايري العمل؟
(ك) تنظيم العمل املنـزيل وفق قانون العمل؟

(ل)

�ضمان امتثال التدابري لقواعد ومعايري حقوق الإن�سان املعرتف بها دوليا؟

-2

حمددة يف القانون اجلنائي الوطني تعالج منع اجلرمية؟
هل هناك �أحكام قانونية ّ

-3

هل هناك وحدات متخ�ص�صة �ضمن نظام العدالة اجلنائية الوطنية تُعنى مبنع اجلرمية؟

 -4هل لدى وحدات �إنفاذ القانون املتخ�ص�صة يف مكافحة االجتار بالأ�شخا�ص حمللون� ،أو
هل تزودها وحدات اال�ستخبارات املتخ�ص�صة باملعلومات ب�ش�أن جرمية االجتار بالأ�شخا�ص
على نحو منتظم؟ (انظر الف�صل الثالث ب�ش�أن التحقيقات و�إجراءات املحاكم يف ق�ضايا االجتار
بالأ�شخا�ص وا�ستبيان تقييم االحتياجات التدريبية الوارد يف مرفق هذا املن�شور).
 -5هل هناك م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف ر�صد االجتار بالأ�شخا�ص و�إجراء البحوث ب�ش�أنه
وتقييمه؟
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الوقاية

هل �أُطلقت حمالت متخ�ص�صة لإذكاء الوعي؟ و�إذا كانت الإجابة بنعم:

(�أ)

ما هي الفئات التي ا�ستهدفتها احلمالت؟

(ب) ماذا كانت ر�سالة احلمالت؟

(ج)

هل عاجلت تلك احلمالت جميع �أ�شكال االجتار؟

(د)

هل ا�ستُخدمت يف احلمالت لغة م�شجعة وممكِّنة؟

(هـ) هل �شملت حمالت �إذكاء الوعي �أغلبية �سكان البلد؟

(و)

هل تُرجمت الن�صو�ص امل�ستخدمة يف حمالت �إذكاء الوعي �إىل اللغات املحلية؟

(ز) هل تهدف حمالت �إذكاء الوعي �إىل تعزيز قدرات اجلهات الفاعلة املحلية ،مبا فيها
املوظفون احلكوميون وغري احلكوميني ،وحتديدا �أولئك العاملون يف جمال �إنفاذ القانون،
للت�صدي لالجتار بالأ�شخا�ص؟

(ح)

هل مت تقييم حمالت �إذكاء الوعي مبجرد انتهائها؟

(ط) هل �أتيحت نتائج ذلك التقييم جلميع اجلهات الفاعلة ذات ال�صلة؟
مقدمو اخلدمات غري
 -7هل يتلقى جميع �أ�صحاب امل�صلحة ذوو ال�صلة ،مبن فيهم
ّ
احلكوميني ووكاالت �إنفاذ القانون و�سلطات العدالة واملحامون و�سلطات الرعاية االجتماعية،
يخ�ص قدراتهم على معاجلة جميع �أ�شكال الوقاية؟
تدريباً م�ستمراً وذا طابع م�ؤ�س�سي فيما
ّ
(انظر ا�ستبيان االحتياجات التدريبية يف مرفق هذا املن�شور).
 -8هل هناك برامج وقاية ت�ستهدف امل�ستهلكني املحتملني للخدمات وال�سلع �أو الأموال املت�أتية
من االجتار بالأ�شخا�ص �أو امل�ستفيدين منها �أو متل ّقيها؟ وهل تعالج تلك الربامج �سبل و�صول
امل�ستهلكني �إىل املعلومات ب�ش�أن �سل�سلة الإمداد وب�ش�أن الظروف التي ي�ضطر النا�س للعمل فيها
من �أجل �إنتاج �سلعة ما؟ وهل تهدف �إىل بلوغ امل�س�ؤولني وامل�ستهلكني �ضمن قطاعات العمل غري
الر�سمية وغري املنظمة وغري املحمية ،مبا فيها العمل املنـزيل والرعاية والتمري�ض املنظَّ مان
تنظيما خا�صا وقطاع البناء والرتفيه وال�صناعات اجلن�سية وغريها؟
 -9هل هناك برامج اجتماعية واقت�صادية تهدف �إىل ا�ستحداث �سبل عي�ش بديلة للمجموعات
مهددة بالوقوع �ضحية لالجتار؟
التي تُعترب َّ
 -10هل هناك برامج للإدماج االجتماعي تهدف �إىل ك�رس حلقة االجتار وحماية ال�ضحايا
حتولهم هم �أنف�سهم �إىل م َّتجرين؟ (انظر الف�صل
من معاودة االجتار بهم ووقاية ال�ضحايا من ُّ
ال�سابع ب�ش�أن الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني يف البلد الأ�صل �أو بلد املق�صد �أو
بلد ثالث ،والف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن بُنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني).
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 -11هل ت�ضع ال�ســلطات الوطــنية مدونات ب�ش�أن قواعد ال�سلوك و�/أو ما ي�صاحبها من
مدربني يف جمال �إنفاذ القانون
تدريب مل�صلحة موظفيها املنت�شــرين كعنا�رص حلفظ ال�سالم �أو ِّ
�أو دبلوما�سيني �أو يف وظائف �أخرى �ضمن �إطار ات ـ ــفاقات الإعارة الدولية؟ (ان ـ ــظر الفــ�صل
احلادي ع�رش ب�شـ�أن عمليات التقييم ال�رسيعة لالح ـ ــتياجات يف من ــاطق الـ ـنـزاع واملن ــاطق
اخلارجة من نـزاع).

66

حادي ع�رش  -عملياتالتقييمال�رسيعةلالحــتياجات
يف مناطق النـزاع واملناطق اخلارجة
من نـزاع
	�ألف -الأ�سا�س املنطقي
كثريا ما تعاين البلدان التي ت�شهد نـزاعات �أو اخلارجة من نـزاعات من مواطن �ضعف ومن م�شاكل
تقو�ض حالة ال�سالم والأمن فيها .وي�ؤدي انهيار الدولة و�سيادة القانون
معقدة ومتعددة الأوجه ِّ
�أثناء النـزاع امل�سلح �أو يف �أعقابه �إىل تزايد مواطن ال�ضعف يف مواجهة الأن�شطة الإجرامية و�إىل
تعر�ض ال�سكان �إىل املخاطر الأمنية ،مبا فيها االجتار بالأ�شخا�ص.
ُّ
وتزيد النـزاعات امل�سلحة من خطر تزايد ن�شاط ال�شبكات الإجرامية يف جماالت مثل تهريب
الأ�سلحة واملهاجرين واالجتار بالأ�شخا�ص .وي�ؤدي غياب �آليات احلماية احلكومية �إىل زيادة
اجلرائم وتقوي�ض دعائم الأمن .وي�ساهم دمار االقت�صادات التقليدية واملنظمة �إىل تزايد
الأ�سواق اجلديدة غري القانونية وغري املنظمة .وي�صبح النظام االجتماعي والبنى الرا�سخة
يف خطر مما تن�ش�أ معه جمموعات متعددة من الفئات امل�ست�ضعفة ،مبا فيها الأيتام والنازحون
داخليا والالجئون.
حمددة .فعلى �سبيل املثال،
ويف النـزاعات امل�سلحة ،يُ�ستدرج الأ�شخا�ص لالجتار بهم لأغرا�ض
ّ
يُجنـَّد ال�صغار كجنود ،ويُرغَ م الرجال والن�ساء والأطفال على تقدمي ال�سلع واخلدمات للع�سكريني
و�أحيانا لعنا�رص حفظ ال�سالم �أي�ضا .وعالوة على ذلك ،تُ َ�س ِّهل النـزاعات على املتجرين ا�ستغالل
الن�ساء والرجال والأطفال النازحني وامل�ست�ضعفني بحكم فقدان �سبل عي�شهم وممتلكاتهم املادية.
وميكن �أن ت�ؤدي الكوارث الطبيعية �إىل العواقب ذاتها.

باء-

املوارد

ترد يف الإطار التايل جمموعة خمتارة من املوارد ذات ال�صلة.
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الإطار   -10موارد خمتارة ب�ش�أن عمليات التقييم ال�رسيعة لالحتياجات يف مناطق النـزاع واملناطق
اخلارجة من نـزاع
ال�صكوك القانونية الدولية والإقليمية الرئي�سية
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية�/إدارة عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم
املتحدة ،معايري الأمم املتحدة للعدالة اجلنائية ال�ستعمال �رشطة حفظ ال�سالم ()2009

حمررتان ،مدونات منوذجية للعدالة اجلنائية يف فرتات ما بعد
فيفيان �أوكونور وكوليت راو�شِّ ،
النـزاعات :القانون اجلنائي النموذجي (معهد الواليات املتحدة للعدالة)2007 ،
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ،جمموعة �أدوات تقييم نظم العدالة اجلنائية
()2006
�إدارة عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة ،جمموعة موارد بخ�صو�ص االجتار بالب�رش
()2004
�إدارة عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة" ،جتميع للمبادئ التوجيهية والتوجيهات
املتعلقة بامل�سائل الت�أديبية للأفراد الذين يخدمون يف بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم وغريها
من البعثات امليدانية" ()2003
�سيا�سة منظمة حلف �شمال الأطل�سي ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�رش ()2004
املقدم �إىل املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
تقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان
ّ
ب�ش�أن املبادئ التوجيهية املو�صى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�س ــان واالجتار بالأ�شخا�ص
) ،(E/2002/68/Add.1املبد�أ التوجيهي 10

معهد الأمم املتحدة الأقاليمي لأبحاث اجلرمية والعدالة ،دليل تدريبـي ب�ش�أن االجتار بالب�رش
وعمليات دعم ال�سالم ()2006

جيم�  -أ�سئلة رئي�سية
 -1هل هناك �آليات لر�صد الأ�سواق غري الر�سمية والأن�شطة االقت�صادية غري القانونية (من
قبيل االجتار يف املخدرات والأ�سلحة و�إرغام النا�س على امل�شاركة يف النـزاعات امل�سلحة وعلى
�إنتاج �سلع معينة وتقدمي خدمات معينة) نتيجة لنـزاع؟
 -2هل يتم تدريب �أفراد حفظ ال�سالم على التعرف على االجتار بالأ�شخا�ص والت�صدي له
وامل�ساعدة على منعه و�إعدادهم لذلك قبل ن�رشهم يف امليدان؟
 -3هل تُ�ستخدم الأدوات التي ا�ستحدثتها �إدارة عمليات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة
لتقدمي امل�شورة والتدريب للأفراد ،مبن فيهم �أع�ضاء �أفرقة العمل امل�شرتكة بني الوكاالت وامل�ست�شارين
ب�ش�أن امل�سائل اجلن�سانية وامل�سائل املتعلقة بالطفل وجهات االت�صال فيما يتعلق باالجتار؟
 -4هل هناك �أي بُنى للدعم وامل�ساعدة متاحة للفئات امل�ست�ضعفة ،مبا فيها الالجئون
والنازحون داخليا والأطفال؟
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حمددة
دال�  -أ�سئلة
ّ
 -1هل هن ــاك كيان ــات دولية �أو �إقليمية لتقدمي املعونة وامل�ساعدة الإن�سانية للمدنيني
املت�أثرين بالنـزاعات امل�س ــلحة؟ (انظر الف�صل ال�ساد�س ب�ش�أن بُنى الدعم وامل�ساعدة ل�ضحايا
االجتار املفرت�ضني).
 -2هل تر�صد هذه الكيانات وتوثِّق خمتلف �أ�شكال انتهاكات حقوق الإن�سان يف املنطقة التي
ت�شهد نـزاعا؟
-3

هل هذه الكيانات مطَّ لعة على جرمية االجتار بالأ�شخا�ص؟

مقدمي املعونة الإن�سانية من توثيق حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؟
 -4هل هناك �أدوات متكِّن ِّ
حمددة لالجتار نا�شئة من نـزاع م�سلح ،مبا يف ذلك االجتار
وهل تَ ِر ُد يف احلاالت املوثَّقة �أ�شكال ّ
لأغرا�ض جتنيد الأطفال واال�ستغالل اجلن�سي والعمل اجلربي واخلدمات اجلربية للم�شاركني يف
النـزاعات امل�سلحة و�أفراد حفظ ال�سالم؟
 -5هل هناك مدونات لل�سلوك لأفراد حفظ ال�سالم تت�ضمن �أحكاما ملنع االجتار بالأ�شخا�ص
وغريه من �أ�شكال اال�ستغالل؟
بغ�ض النظر عما �إذا كان املنتهكون
 -6هل هناك نظام ملالحقة منتهكي مدونات ال�سلوك تلك ّ
ممثلني لهيئات عامة �أو خا�صة؟
 -7هل اجلهات الفاعلة الدولية والإقليمية ،مبا فيها �أفراد الأمم املتحدة الذين يعملون يف
ملمة مبدونات ال�سلوك
�إطار عمليات الأمم املتحدة حلفظ ال�سالم وغريها من املهام امليدانيةّ ،
والتوجيهات التي ا�ستحدثتها �إدارة عمليات حفظ ال�سالم ب�ش�أن امل�ضايقة اجلن�سية؟
 -8هل هناك �آليات لتمكني اتخاذ التدابري الت�أديبية واتباع الإجراءات مبا يتما�شى مع
النظام الإداري ملوظفي الأمم املتحدة ،والتوجيه الإداري  ST/AI/371ب�ش�أن التدابري والإجراءات
الت�أديبية املن ّقحة ،والتوجيه الإداري  ST/AI/379ب�ش�أن �إجراءات التعامل مع امل�ضايقة اجلن�سية؟
 -9هل يتحتم على الوكاالت اخلا�صة املتعاقد معها االلتزام باللوائح التنظيمية احلكومية ب�ش�أن
منع االجتار بالأ�شخا�ص يف حاالت النـزاع وحاالت ما بعد النـزاع؟ و�إذا كان الأمر كذلك ،هل
هناك مبادئ توجيهية و�/أو �آليات �إ�رشاف لر�صد �أن�شطتها؟ (انظر الف�صل العا�رش ب�ش�أن الوقاية).
 -10هل ا ُّتخذت �أي �إجراءات ملنع االجتار بالأ�شخا�ص يف املجتمعات اخلارجة من نـزاع؟
وهل هن ــاك برامج خا�صة لت�شجيع التعليم والتوظيف وغري ذلك من تدابري الإدماج االجتماعي
للأطفال غ ــري امل�صحـ ــوبني بذويهم والأرامل والفــئات امل�ست�ضعفة الأخرى؟ (انظر الف�صل
ال�سابع ب�ش�أن الإدماج االجتماعي ل�ضحايا االجتار املفترَ �ضني يف البلد الأ�صل �أو بلد املق�صد �أو
بلد ثالث).
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ا�ستبيان لتقييم االحتياجات التدريبية
	�ألف-

مقدمة
ّ

ت�ستند هذه الوثيقة �إىل ا�ستبيان ا�ستُخدم يف حتليل لالحتياجات التدريبية �أجراه مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف بداية عام  .2008وقد �أجري املزيد من التطوير على
اال�ستبيان من واقع التجربة العملية .وكانـ ــت النـ ــ�سخة املعرو�ضة �أدناه ت�ستهدف موظفي �إنفاذ
العامني والق�ضاة وغريهم ممن
النواب
ّ
القانون لكنها ُع ِّدلت وا�ستُخدمت لإجراء م ــقابالت مع ّ
هم خارج نظام العدالة اجلنائية .ومن الأم ــور ذات الأهمية احلا�سمة ،يف �أي تقييم الحتياجات
املقدمة على ا�ستبيانات �أخرى� ،إذ �إن ذلك من
امل�ساعدة التقنية� ،أن ت�ض ــاهى الردود مع الردود
ّ
�ش�أنه �إما دعم املعلومات �أو دح�ضها .ومن خالل �إجراء تعديالت طفيفة فقط ،ميكن �أن ي�ساعد
اال�ستبيان على الو�صول �إىل تلك امل�ضاهاة ،على �سبيل املثال من خالل توجيه ال�س�ؤال نف�سه �أ�سا�ساً
ـقدم الأ�سا�س املنطقي
�إىل املديرين واملمار�سني الوطنيني والإقليميني واملحـ ــليني .ويُرت�أى �أن يـ ِّ
الوارد يف بداية كل ق�سم من �أق�سام اال�ستبيان �إر�شادات للقائمني باملقابالت/املحللني .وال بد من
املحددة يف اال�ستبيان.
الت�أكيد �أن من غري املرجح �أن يعالج التدريب وحده جميع امل�سائل
ّ

باء-

الأدوار

الأ�سا�س املنطقي
�إن التحديد الدقيق لدور �شخ�ص ما ي�ساعد القائمني على املقابالت على اختيار الأ�سئلة التي
�سيطرحونها ومقارنة الآراء يف نهاية املطاف (فقد يختلف ،على �سبيل املثال ،تقييم املديرين
للممار�سني عن تقييم املمار�سني لأنف�سهم).
ورغم �صعوبة مثل ذلك التحديد ،قد يكون من املفيد وجود بع�ض املوا�صفات النظرية العمومية
لبع�ض الأدوار ،للمحقِّق الأ�سا�سي مثال يف هذا ال�سياق .وتكمن قيمة ذلك يف �أنها ت�سمح باملقارنة
مع دول �أخرى لتحديد التدخالت التدريبية التي تنطوي على �إمكانية النجاح.
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ويكمن خطر حتديد تفا�صيل دور ما يف �أنه ي�سمح بالتعرف على �صاحبه ،وهو ما قد ي�ؤثِّر على
الردود.

الأ�سئلة
-1

ما هو دورك؟

-2

ما هي واجباتك؟

-3

ما دور وحدتك؟

-4

هل ا�شرتكت من قبل يف التحقيق يف جرائم تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص؟

�  -5إذا كنت قد �شاركت من قبل يف التحقيق يف جرائم تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص ،ماذا كان
دورك؟ (هل كنت حمققا؟ هل كنت �إداريا �صغريا �أم متو�سطا �أم رفيعا؟) مالحظة �إىل
القائمني على املقابالت :موا�صفات الأدوار يف التحقيقات تختلف على الأرجح اختالفا
كبريا من والية ق�ضائية �إىل �أخرى.
  -6ما هي �أ�شكال االجتار بالأ�شخا�ص التي حققت فيها (�أي من �أجل اال�ستغالل اجلن�سي �أم
ا�ستغالل العمالة �أم االجتار بالأع�ضاء)؟ مالحظة �إىل القائمني على املقابالت :انظر يف
طرح �أ�سئلة تكميلية يف هذه املرحلة لتقرير طبيعة اجلرائم بدقة ،لأنها قد تختلف بع�ضها
عن بع�ض اختالفا كبريا.
  -7يف �أي من �أنواع اجلرائم املذكورة �أدناه حققت ،وب�أي �صفة؟ مالحظة �إىل القائمني على
املقابالت :اجلرائم املذكورة �أدناه اختريت الحتوائها على عنا�رص ترتبط بالتحقيق يف
اجلرائم ذات ال�صلة باالجتار بالأ�شخا�ص .وقد يختلف م�سمى اجلرمية وو�صفها اختالفا
كبريا من والية ق�ضائية �إىل �أخرى .والقائمة لي�ست جامعة ،وقد يو ّد القائمون على
املقابالت طرح �أ�سئلة ب�ش�أن جرائم �أخرى �إ�ضافة �إىل اجلرائم املدرجة �أدناه �أو بدال منها.

(�أ)

االختطاف؛

(ب) االغت�صاب؛

(ج)

االعتداء اجلن�سي؛

(د)

االعتداء البدين اخلطري؛

(هـ)

احلب�س غري امل�رشوع؛

(و)

االبتزاز.

-8

هل جتمع وحدتك املعلومات؟

-9

هل حتلِّل وحدتك املعلومات؟
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 -10هل تن�رش وحدتك نتائج التحليل؟
تخ�ص االجتار بالأ�شخا�ص حتديدا؟
 -11هل جتمع وحدتك معلومات
ّ
تخ�ص االجتار بالأ�شخا�ص حتديدا؟
 -12هل حتلِّل وحدتك معلومات
ّ
حمددة؟
 -13هل تن�رش وحدتك نتائج حتليالت ّ

جيم-

االجتار بالأ�شخا�ص يف [ا�سم البلد]

الأ�سا�س املنطقي
على الرغم من �أن بع�ض هذه الأ�سئلة قد يبدو غري مالئم بالن�سبة �إىل بع�ض امل�ستجيبني ،فقد
ثبت بالتجربة �أن هناك فائدة عظيمة يف طرحها.
وال بد �أن يُنظر �إىل الردود يف �سياقها (�أي �أن ال�شخ�ص الذي مل يحقق �سوى يف ق�ضايا االجتار
يقدم ردودا تعك�س تلك التجربة) ،بيد �أن طرح
بالأ�شخا�ص لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي قد ِّ
بغ�ض النظر عن م�ستوى م�س�ؤولية امل�ستجيب ثبتت فائدته لأغرا�ض امل�ضاهاة.
الأ�سئلة
ّ

الأ�سئلة
  -1ما حتليلك ب�ش�أن [ا�سم البلد] كمكان ميار�س فيه االجتار بالأ�شخا�ص؟ هل هو من بلدان
الأ�صل �أم العبور �أم املق�صد �أم مزيج من اثنني �أو ثالثة من هذه الأو�صاف؟
أهم يف �سياق [ا�سم البلد]؟
  -2ما هي م�ؤ�رشات االجتار بالأ�شخا�ص التي تعتربها ال ّ

  -3ما الذي ترى �أنه امل�ساهم الأكرب يف جناح التحقيقات يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص يف
[ا�سم البلد]؟
  -4ما الذي تعتربه �أكرب امل�شاكل التي يواجهها [ا�سم البلد] يف التحقيق يف االجتار بالأ�شخا�ص؟
  -5ما �شكل االجتار بالأ�شخا�ص الذي تعتربه الأكرث �شيوعا يف [ا�سم البلد] :االجتار بالأ�شخا�ص
لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي �أم �أحد �أ�شكال اال�ستغالل يف العمل؟
  -6ما هي املدونة (املدونات) القانونية امل�ستخدمة ملالحقة مرتكبي جرائم االجتار بالأ�شخا�ص
يف [ا�سم البلد]؟ وملاذا ا�ستُخدمت هذه املدونة (املدونات)؟
  -7من واقع جتربتك ،كيف ا�ستُهلَّت حتقيقات االجتار بالأ�شخا�ص يف [ا�سم البلد]؟ هل
تعرف املنظمات غري احلكومية �أو موظفي �إنفاذ القانون فرادى على
ا�ستندت ،مثال� ،إىل ُّ
�ضحايا االجتار املفرت�ضني؟
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العمل مع وحدات �أو منظمات �أخرى

دال-

الأ�سا�س املنطقي
هذه الأ�سئلة ثَبُتَت قيمتها ب�صفة خا�صة يف م�ضاهاة املعلومات وتكوين �صورة دقيقة للو�ضع.

الأ�سئلة
  -1ما هي الوحدات الأخرى (�سواء �ضمن �إدارة �إنفاذ القانون �أم �إدارة املالحقة الق�ضائية �أم
املنظمات غري احلكومية �أم غريها من الوكاالت) التي تعمل وحدتك معها؟
-2

هل لك �أن ت�صف عملك مع هذه الهيئات؟

-3

هل لك �أن ت�صف ترتيبات تقا�سم املعلومات بني الوحدات واملنظمات؟

-4

عند العمل مع الوحدات الأخرى وغريها ،ما هي الأمور التي ت�سري على ما يرام؟

-5

ما الذي ميكن حت�سينه؟

هاء�  -أ�ساليب التحري
الأ�سا�س املنطقي
ا�ستُحدث هذا الق�سم خ�صيــ�صا من �أج ــل املح ــققني؛ وقد مت تو�ســيع نطاقه منذ ا�ستخدامه
لأول مرة.
و�أُدرجت �أ�سئلة كمية ونوعية يف حماولة لتحديد الفجوات والتما�س مقرتحات من �أجل حلّها.
وميكن ،بعد �إجراء بع�ض التعديالت الطفيفة ،طرح الأ�سئلة نف�سها على املديرين واملمار�سني
العامني مثال.
املدعني
وغريهمّ ،
ّ
املقدم من ال�شخ�ص لتحديد الأ�سئلة
وينبغي للقائمني على املقابالت اال�ستناد �إىل الدور الأ�صلي
َّ
التي �سيتم طرحها .لكن ينبغي �أال يغرب عن بالهم �أن دور ال�شخ�ص الر�سمي قد ي�شري �إىل �أن
لي�س لديه ما يفيد به ب�ش�أن مو�ضوع معني ،ومع ذلك فقد تتوفر لديه معلومات مفيدة.

الأ�سئلة
 -1عند التحقيق يف جرائم تتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص� ،أي الأ�ساليب التالية ا�ستخدمتها �أنت
�أو �شخ�ص تعرفه:
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(�أ)

مدربون على �إجراء املقابالت مع ال�شهود امل�ست�ضعفني؛
املقابالت التي يجريها موظفون ّ
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ب)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

فح�ص الطب اجلنائي لل�شهود؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ج)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

فح�ص الطب اجلنائي للم�شتبه فيهم؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا
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(د)

الفح�ص اجلنائي للمواقع؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(هـ)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

الفح�ص اجلنائي للمركبات؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(و)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

الفح�ص اجلنائي للوثائق؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا
76

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

املرفق

(ز)

املراقبة الثابتة
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ح)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

املراقبة املتنقلة؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ط)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

املراقبة املرتجلة؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا
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(ي)

املراقبة االقتحامية يف الأماكن؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ك)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

تدابري حماية ال�ضحايا وال�شهود؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ل)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

حتليل بيانات االت�صاالت؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا
78

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

املرفق

(م)

عمليات التفتي�ش الروتينية يف نقاط احلدود وداخل البلد؛
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(ن)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

املحددة؛
حتليل املعلومات وحتديد معامل االجتاهات العامة واحلاالت
ّ
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

(�س)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

اال�ستف�سارات يف الواليات الق�ضائية لدول �أخرى.
''1

ا�ستخدام الأ�سلوب

ال يُ�ستخدم مطلقا

''2

يُ�ستخدم يف اجلرائم العامة

يُ�ستخدم يف االجتار بالأ�شخا�ص

املعرفة بالأ�سلوب

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

' '3التطبيق العملي للأ�سلوب
جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا
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-2

من بني الأ�ساليب املدرجة �أعاله امل�ستخدمةّ � ،أي �أ�سلوب كان الأجنح ،وملاذا؟

-3

رجح �أن
من بني الأ�سـ ــاليب املدرج ــة �أعاله الت ــي مل ت�ستـ ــخدمها بعدّ � ،أي �أ�سلوب يُ َّ
ت�ستخدم ،وملاذا؟

-4

ما التدريب الذي تل ّقاه املح ّققون يف ا�ستخدام الأ�ساليب املتخ�ص�صة يف:

(�أ)

التحقيقات العامة؟

(ب) التحقيقات يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؟
�  -5إذا كانت الأ�ساليب املتخ�ص�صة تُ�ستخدم ،هل يقوم بذلك حم ّققون من وحدات منفردة �أو
�أ�شخا�ص تتمثّل واجباتهم الرئي�سية يف ا�ستخدام تلك الأ�ساليب؟

التوعية احلالية يف [ا�سم البلد]

واو-

الأ�سا�س املنطقي
ميكن ا�ستخدام الأ�سئلة التي ترد يف هذا الق�سم لدعوة �شخ�ص ما لتقييم م�ستوى وعيه
ال�شخ�صي وم�ستوى وعي جمموعات عموما ،مبا فيها موظفو الدوريات من ال�رشطة العامة
العامون و�أع�ضاء
واملدعون
العامون واملح ّققون املتخ�ص�صون
و�رشطة احلدود واللجوء واملح ّققون
ّ
ّ
ّ
ال�سلك الق�ضائي .ويتيح طرح تلك الأ�سئلة فر�صا مل�ضاهاة الردود ودعمها �أو دح�ضها.
وتو ّفر الأ�سئلة ب�ش�أن تعريف االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين �شيئا من التح ّقق امل�ستقل
لتقييم �أحد الأ�شخا�ص ملعارفه.

الأ�سئلة
-1

كيف تق ِّيم مدى معرفتك مبا يلي؟

(�أ)

ت�رشيعات االجتار بالأ�شخا�ص؛
جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

(ب) م�ؤ�رشات االجتار بالأ�شخا�ص؛
جيدة جدا
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جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

املرفق

(ج) ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص الراهنة التي يواجهها [ا�سم البلد]؛
جيدة جدا

(د)

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

تعر�ض الأ�شخا�ص خلطر االجتار؛
عمليات التقييم من �أجل تقرير احتمال ُّ

جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

(هـ)  �آليات �إحالة ال�ضحايا يف [ا�سم البلد].
جيدة جدا

جيدة

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جدا

تعرف "االجتار بالأ�شخا�ص"؟ (ميكن مقارنة الردود بالت�رشيعات الوطنية القائمة.
  -2كيف ِّ
ومن �ش�أن ذلك �أن ي�ساعد على تقدمي حتليل مو�ضوعي مل�ستويات املعرفة).
-3

تعرف "تهريب املهاجرين"؟
كيف ِّ

-4

ما هي الفروق بني االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين؟

زاي -التدريب
الأ�سا�س املنطقي
من امل�ست�صوب ،متى �أكَّد امل�ستجيبون �أن مواد قد ُو ِّزعت �أو تدريبا ق ُِّدم ،القيام بزيارات �شخ�صية
لبع�ض املتل ّقني على الأقل للت�أكد مما �إذا كان ذلك قد حدث فعال.

الأ�سئلة
-1

ِ�صف التدريب الذي تل ّقيته ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص؟

-2

ما هي املوا�ضيع التي �شملها التدريب؟

-3

ما هي حما�سن ذلك التدريب؟

-4

ما هي �سبل حت�سني التدريب؟

-5

قدم التدريب؟
من َّ
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-6

من َح�ضرَ التدريب؟

-7

هل يُطلب �إىل املوظفني البقاء يف مراكزهم لفرتة زمنية معينة بعد تل ّقي التدريب؟

  -8هل يندمج التدريب ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص يف �أنواع �أخرى من التدريب (من قبيل
العامني ،املج ّندين اجلدد ،وغري ذلك)؟ و�إذا كانت احلال
املدعني
دورات للمح ّققنيّ ،
ّ
كذلك� ،أي �أنواع من التدريب؟
-9

هل من املمكن احل�صول على ن�سخ من مواد التدريب؟

العامني وغريهم �أو �إحاطتهم علماً
واملدعني
  -10كيف يتم تدريب موظفي الدوريات واملح ّققني
ّ
ّ
باالجتاهات والت�رشيعات اجلديدة يف جمال اجلرمية؟
�  -11إذا مل تكن قد تلقيت تدريبا خا�صا يف االجتار بالأ�شخا�ص ،كيف علمت به؟
�  -12إذا كنت قد ح�رضت دورات ب�ش�أن االجتار بالأ�شخا�ص لكنك تعلمت املزيد عن املو�ضوع
منذ تدريبك الأول ،كيف تعلمت املزيد؟
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