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ل تنطوي �لت�ض��ميات �مل�ضتخدمة يف هذ� �ملن�ض��ور ول طريقة عر�ض �ملادة �لتي يت�ضّمنها على �لإعر�ب عن �أي ر�أي كان من جانب 

�أمانة �لأمم �ملتحدة ب�ض��اأن �ملركز �لقانوين لأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�ض��لطات �لقائمة فيها �أو ب�ض��اأن تعيني حدودها �أو 

تخومها. وُي�ضار �إىل �لبلد�ن و�ملناطق بالأ�ضماء �لتي كانت مو�ضع ��ضتخد�م ر�ضمي وقت جمع �لبيانات ذ�ت �ل�ضلة.

وهذ� �ملن�ضور �ضادر دون تنقيح ر�ضمي.
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�شكر وتقدير

هذه �لنمائط �لتدريبية ما كانت لرتى �لنور لول �لدعم �ملايل �ل�ضخي �لذي قدمته حكومة كل من �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

)عرب مبادرة �لأمم �ملتحدة �لعاملية ملكافحة �لجتار بالب�ضر( و�ل�ضويد و�لرنويج.

وقد قادت دفة هذ� �لعمل وحدة مكافحة �لجتار بالب�ض��ر وتهريب �ملهاجرين، �لتابعة ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت 

و�جلرمية، وذلك باإ�ض��ر�ف �ل�ض��يدة ريكا بوتونن ومبعاونة �ل�ض��يد د�ف نيوتن. وجاءت هذه �لنمائط ثمرة جهد عري�ض �ضارك 

فيه خرب�ء كثريون ينتمون �إىل كل مناطق �لعامل ويعملون يف جمالت �إنفاذ �لقو�نني و�لنيابة �لعامة وتوفري �لرعاية. وقد �أدىل 

هوؤلء �خلرب�ء بدلوهم يف �ض��ياغة تلك �لنمائط، حيث �أ�ض��همو� فيها مبا �كت�ض��بوه من خرب�ت مهنية وعملية ومعارف وفرية 

ودر�ية متخ�ض�ضة. وقد جتلى تفانيهم وعطاوؤهم �ملهني فيما بذلوه من جهود م�ضنية وما �ضاقوه من تعليقات وتعقيبات ح�ضيفة 

�أثناء �ضل�ضلة �جتماعات خرب�ء عقدت يف فيينا وبلغ عددها �أربعة �جتماعات. ويطيب لوحدة مكافحة �لجتار بالب�ضر وتهريب 

�ملهاجرين، �لتابعة ملكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية، �أن تعرب عن عميق �متنانها و�ضكرها لهوؤلء �خلرب�ء على 

ما بذلوه من جهد.

كما حظي �مل�ض��روع على �متد�د مر�حله كلها بدعم ل يقدر بثمن من جانب كل من �إد�رة �لهجرة و�جلن�ض��ية يف �أ�ض��رت�ليا، 

ووز�رة �لع��دل يف كن��د�، ومكتب �ل�ض��رطة �لأوروبي، و�ملركز �لدويل لتطوير �ضيا�ض��ات �لهجرة، و�ملنظمة �لدولية لل�ض��رطة 

�جلنائية، و�ملنظمة �لدولية للهجرة، وكلية لندن للنظافة �ل�ضحية و�لطب �ل�ضتو�ئي، ووكالة حت�ضني �أن�ضطة �ل�ضرطة �لوطنية - 

�ململكة �ملتحدة، ومنظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا/�ملوؤ�ض�ض��ة �لدميقر�طية وحقوق �لإن�ض��ان، ومركز �ململكة �ملتحدة ملكافحة 

�لجتار بالب�ضر. وتود �لوحدة �أي�ضاً �أن تعرب عن �ضكرها ملبادرة �لأمم �ملتحدة �لعاملية ملكافحة �لجتار بالب�ضر على �إ�ضهامها يف 

�لجتماع �لر�بع لفريق �خلرب�ء ويف تكاليف �إنتاج هذه �لنمائط.

قائمة اخلرباء

�أدم نولن - �ململكة �ملتحدة

�أ�ضرتيد غانرتر - مكتب �ملوؤ�ض�ضات �لدميقر�طية وحقوق �لإن�ضان، �لتابع ملنظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا

�إليز� ترو�ضريو - �ملركز �لدويل لتطوير �ضيا�ضات �لهجرة

�إليز� كابري� - �ملنظمة �لدولية لل�ضرطة �جلنائية

�أنا كورفينو�ض - هولند�

�أندرو كالين - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

�إي �إي �أومنار �ضو - ميامنار

�إيرينا ت�ضاكاد�ضي - جورجيا

�إيف رولند - �ملنظمة �لدولية لل�ضرطة �جلنائية

�إيلي �أبي خليل - لبنان
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باتريك ديفني - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

بريان مايكل - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

بريت در�ير - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

ثان نغوين تروك - فييت نام

جو� - ميكو هامالينن - فنلند�

جيف هوريل - �أ�ضرت�ليا

د�ليا �أفر�موف - �إ�ضر�ئيل

د�مايل لو�نغا نانتودي - �أوغند�

Child Focus دلفني مور�ليا - موؤ�ض�ضة

ديف نيوتن - �ململكة �ملتحدة )م�ضت�ضار(

�ضانتو�ض فرناندو فلوريز - �لربتغال

�ضتيف تيرتتون - �ململكة �ملتحدة

�ضتيف هاريف - مكتب �ل�ضرطة �لأوروبي

Dayawlka ضكوت بار�ضونز - موؤ�ض�ضة�

�ضو�ضو تاتون - موؤ�ض�ضة World Vision )ميامنار(

�ضونيا بو�ض - �ملركز �لدويل لتطوير �ضيا�ضات �لهجرة

�ضادر� هارونا - نيجرييا

�ضني ماكينا - �ململكة �ملتحدة

غابرييل غار�ضيا - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

غلني ر�نكني - �ململكة �ملتحدة/مركز مكافحة �لجتار بالب�ضر

فري� غر��ضيفا - منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا

كا�ضي ت�ضيمرمان - كلية لندن للنظافة �ل�ضحية و�لطب �ل�ضتو�ئي

كري�ضتيان مارتين�ز - منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا/بلجيكا

كلري مك كيون - �أيرلند�

لو دي باكا - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

ليفيا فيدر��ضكو - �ملنظمة �لدولية للهجرة

ليلى �أبو �لفازيل - ويلمرهال، �لوليات �ملتحدة )حمررة(

ليليانا �ضورنتينو - منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا

ماثيو تايلور - كند�

حممد بابانديدي - نيجرييا

حممد مطر - جامعة جون هوبكن�ز، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

مو�ضى ح�ضني ماجد �لعر�جي - �لعر�ق
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نورمان ما�ضي - كند�

وين هي�ضونغ - �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

يون غاو - منظمة �لعمل �لدولية

مكتب �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية )�خت�ضار�ً: �ملكتب( حتت �لإ�ضر�ف �لعام لل�ضيدة

ريكا بوتونن ومبعاونة �ل�ضيد د�ف نيوتن-�ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار بالب�ضر وتهريب �ملهاجرين

)�خت�ضار�ً: وحدة مكافحة �لجتار(

�أدريانا رويز - ر�ضرتيبو - �ملكتب/كولومبيا

�إليا�ض �ضات�ضي�ض - �ملكتب/وحدة �إنفاذ �لقانون و�جلرمية �ملنظمة ومكافحة غ�ضل �لأمو�ل

�أندريا فوجتاك - �ملكتب/وحدة �إنفاذ �لقانون و�جلرمية �ملنظمة ومكافحة غ�ضل �لأمو�ل

�أوجلا زودوفا - �ملكتب/�أوزبك�ضتان

باتريك �أو �ضوليفان - �ملكتب/وحدة �إنفاذ �لقانون و�جلرمية �ملنظمة ومكافحة غ�ضل �لأمو�ل

بريان تايلو - �ملكتب/ ق�ضم مكافحة �لجتار

بيم نري - �ملكتب/�لهند

ترول�ض ف�ضتري- �ملكتب/فييت نام

تيجال ج�ضر�ين - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار

جوزفني موريف - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار

د�ف نيوتن - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار )م�ضت�ضار(

دميو�ضتينو�ض كري�ضيكو�ض - �ملكتب/ق�ضم مكافحة �لف�ضاد و�جلرمية �لقت�ضادية

ر�جكا فالهوفيت�ض - �ملكتب/�لق�ضم �ملعني باجلرمية �ملنظمة و�لعد�لة �جلنائية

روجر بر�يتون - �ملكتب/�ضربيا

ريبيكا باول - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار

ري�ضار فيليبار - �ملكتب/جمهورية لو �لدميقر�طية �ل�ضعبية

ريك باور - �ملكتب/وحدة �إنفاذ �لقانون و�جلرمية �ملنظمة ومكافحة غ�ضل �لأمو�ل

ريكا بوتونن - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار

�ضيلكي �ألربت - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار

�ضادر� عثمان هارونا - �ملكتب/وحدة مكافحة �لجتار

فالريي لوبو - �ملكتب/�لق�ضم �ملعني باجلرمية �ملنظمة و�لعد�لة �جلنائية

ماري ماتيو - �ملكتب/�لق�ضم �ملعني باجلرمية �ملنظمة و�لعد�لة �جلنائية

ماغايل برنارد - �ملكتب/ق�ضم �ملخترب و�ل�ضوؤون �لعلمية

مايكل بونيو - �ملكتب/تايلند

مريي �ضارون - �ملكتب/�لق�ضم �ملعني باجلرمية �ملنظمة و�لعد�لة �جلنائية
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مة مقدِّ

دة. وقد ياأتي ت�ضدي �لعد�لة �جلنائية لها غري مالئم وغري ناجع عند �إ�ضاءة فهم  �إن جرمية �لجتار بالأ�ضخا�ض جرمية خفية ومعقَّ

�أركان هذه �جلرمية، ح�ض��ب تعريفها �لو�رد يف »بروتوكول منع وقمع ومعاقبة �لجتار بالأ�ض��خا�ض، وبخا�ضة �لن�ضاء و�لأطفال« 

)�خت�ض��ار�ً: بروتوكول �لجتار بالأ�ض��خا�ض(. وتزدهر هذه �جلرمية، �أكرث ما تزدهر، يف �خلفاء حتت �لأر�ض، و�أحياناً ما متتد عرب 

�لوليات �لق�ضائية لعدة دول، مما يجعل �لك�ضف عنها و�إنفاذ �لقو�نني يف مرتكبيها �أمر�ً ع�ضري�ً. 

�أ�ض��ف �إىل ذلك �أن �لنهوج �ملتعددة �ملتبعة حيال مكافحة �لجتار بالأ�ض��خا�ض حديثة �لعهد ن�ض��بياً يف ممار�ض��ات �لعد�لة 

�جلنائية. لذ� ميكن �أن يكون ت�ض��دي �لعد�لة �جلنائية لهذه �جلرمية بطيئاً و�أكرَث تركيز�ً على معاقبة مرتكبيها منه على حماية 

�ض��حاياها. و�أدى ذلك يف بع�ض �لأحيان �إىل �إ�ض��اءة �لتعامل مع ق�ضايا �لجتار بالأ�ضخا�ض حيث �ألقي �لقب�ض على �ضحايا 

�جلرمي��ة وعومل��و� معاملة �ملجرمني. ول يقت�ض��ر تاأثري هذه �لعملية عل��ى تقوي�ض �لثقة �لالزمة من �أج��ل �لتعاون �لفّعال مع 

�لتحقيق يف �جلرمية وحماكمة مرتكبيها و�إمنا يف�ضي �أي�ضاً �إىل معاودة �إيذ�ء �ل�ضحايا وو�ضمهم بالعار.

ُه �إىل ممار�ض��ي �لعد�لة �جلنائية، ��ضتجابًة ل�ض��تى تلك �لتحديات. فهو يهدف �إىل  وياأتي دليُل مكافحة �لجتار بالب�ض��ر، �ملوجَّ

�ض��دِّ �لثغر�ت �لتي ت�ض��وب قدرَة ممار�ضي �لعد�لة �جلنائية �ل�ض��اعني �إىل منع ومكافحة �لجتار بالأ�ضخا�ض وحماية وم�ضاعدة 

�ض��حايا هذ� �لجتار و�إىل �لتعاون �لفّعال مع غريهم من �أجل حتقيق ذلك. وي�ض��هب �لدليل يف ذكر ممار�ض��ات و�عدة تخ�ض 

كل مرحلة من مر�حل ت�ض��دي �لعد�لة �جلنائية جلر�ئم �لجتار بالأ�ض��خا�ض، وهو ُيَعد مر�ض��د�ً عملياً و�أد�ة تدريبية ملمار�ضي 

�لعد�لة �جلنائية. 

عت  �إن دليَل مكافحة �لجتار بالب�ض��ر، �ملوجَه �إىل ممار�ض��ي �لعد�لة �جلنائية هو نتاج خرب�ت تخ�ض�ض��ية عري�ض��ة �لأ�ض�ض ُجمِّ

ت ق�ضاة و�أع�ضاء نيابات عامة وم�ضوؤويل �إنفاذ قو�نني ميار�ضون عملهم يف  يف غ�ض��ون �ضل�ضلة من �جتماعات فرق خرب�ء �ض��مَّ

د ممار�ض��ي �لعد�لة �جلنائية مبا يلزمهم  ميد�ن مكافحة �لجتار بالب�ض��ر. �إن كل منيطة من منائط هذ� �لدليل م�ض��ّممة بحيث تزوِّ

لكي يت�ض��دو� على �لنحو �ملالئم للتحديات �لتي يطرحها �لجتار بالأ�ضخا�ض. و�لق�ضد من �ملمار�ضات �لو�عدة �مل�ضرودة يف 

د �ملو�ضوع �ملطروح ومتكنُي �ملمار�ضني من تطبيق �لدرو�ض �لتي ��ضتخل�ضها ممار�ضون  كل منيطة هو ك�ضف �لنقاب عن �أوجه َتعقُّ

�آخرون على ما يخو�ضونه ُهم من جتارب يف هذ� �مل�ضمار. 

وتتناول هذه �لنمائط كل مرحلة من مر�حل ت�ضدي �لعد�لة �جلنائية لالجتار بالأ�ضخا�ض، بدء�ً بتحديد هوية �ل�ضحايا مرور�ً 

بالتحقيق مع �ملُتَّجرين وحماكمتهم و�نتهاًء بحماية �ل�ضحايا. وكل منيطة من تلك �لنمائط م�ضّممة بحيث تكون كافية وحدها 

لتلبية �لحتياجات �ملحددة �ملتعلقة مبرحلة معينة، ت�ض��عى �لنميطة �إىل تناولها، من مر�حل ت�ضدي �لعد�لة �جلنائية. وينبغي 

هاً �إىل ممار�ضي �لعد�لة �جلنائية.  عدم �لنظر �إىل �لدليل وكاأنه �أطروحة �أكادميية و�إمنا باعتباره مر�ضد�ً عملياً موجَّ



نظرة عامة على النمائط

تعريفا االجتار باالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين النميطة 1: 

ف �مل�ضطلحات �ضمن نطاق  تفيد �لنميطة �لأوىل يف �لتعريف ببع�ض �مل�ضطلحات �مل�ضتخدمة على �متد�د �لدليل. وهي ُتعرِّ

ل  �ضكوك �لأمم �ملتحدة، خا�ضة �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية وبروتوكول �لجتار بالأ�ضخا�ض �ملكمِّ

��بُّ تركيز هذه �لنميطة على تعريف �لجتار بالأ�ض��خا�ض، ح�ضبما جاء يف بروتوكول �لجتار بالأ�ضخا�ض، وتعريف  لها. وين�ضَ

تهريب �ملهاجرين، ح�ضبما جاء يف بروتوكول تهريب �ملهاجرين، وعلى �لفو�رق �لرئي�ضية بينهما.

موؤ�شرات االجتار باالأ�شخا�ص النميطة 2:  

ين من �حتم��ال وجود حالت �جتار  تذك��ر هذه �لنميطة بع�ض �لإ�ض��ار�ت �لأ�ضا�ض��ية �لد�لة �لتي قد حتذر طالئع �ملت�ض��دِّ

بالأ�ض��خا�ض. وهذه �لإ�ض��ار�ت م�ضروحة يف هذه �لنميطة باعتبارها موؤ�ض��ر�ت على �حتمال حدوث �جتار بالأ�ضخا�ض )ل 

باعتبارها برهاناً على حدوثه(، �لأمر �لذي يفرت�ض فيه �أن يطلق �ضر�رة �إجر�ء مزيد من �لتمحي�ض. وت�ضرد �لنميطة موؤ�ضر�ت 

تخ�ض �ضتى �أنو�ع حالت �لجتار بالأ�ضخا�ض من �أجل �إعطاء �إر�ضاد�ت ملوظفي �ضرطة �حلدود وغريهم من �لعاملني �لذين 

قد يكون لهم �ت�ضال ب�ضحايا �لجتار بالأ�ضخا�ض.

ردود الفعل النف�شية ل�شحايا االجتار باالأ�شخا�ص النميطة 3: 

تنظر هذه �لنميطة يف �ملقام �لأول يف تاأثري �لنتهاك و�ل�ضتغالل �جلن�ضيني على �ضحايا �لجتار بالأ�ضخا�ض. وهي ت�ضتك�ضف 

�لكيفية �لتي توؤثر بها عملية �لجتار بالأ�ضخا�ض يف �ل�ضحة �لبدنية و�لذهنية لل�ضحية. كما ت�ضرح �لنميطة �لكيفية �لتي ميكن 

بها لعتالل �ض��حة �ل�ضحية �أن يلحق �ل�ضرر بالتحقيق يف جرمية �لجتار بالأ�ض��خا�ض ومبحاكمة مرتكبيها، وتناق�ض �لنميطُة 

�ل�ض��رت�تيجيات �ملالئم��َة �لتي ينبغي �أن تتبعه��ا �لعد�لة �جلنائية من �أجل متكني �ل�ض��حايا من �لتع��اون مع عمل �لعد�لة 

�جلنائية. و�أخري�ً تعر�ض �لنميطة �إر�ضاد�ت ب�ضاأن �لتقليل قدر �مل�ضتطاع من �لآثار �لنف�ضية �لتي ميكن �أن ُتخلفها �لتحقيقات 

على �ضحايا �لجتار بالأ�ضخا�ض. 

طرائق ال�شيطرة امل�شتخدمة يف االجتار باالأ�شخا�ص النميطة 4: 

ت�ض��رح هذه �لنميطة �لأ�ضكال �لرئي�ضية �لتي ي�ضتخدمها �ملُتَّجرون لب�ضط �ض��يطرتهم على �ضحاياهم، وت�ضف �لكيفية �لتي 

ميكن بها ��ض��تخد�م توليفة من تد�بري �ل�ض��يطرة على �متد�د عملية �لجتار بالأ�ض��خا�ض، وت�ضتك�ض��ف خيار�ت �لت�ض��دي 

لأ�ضكال �ل�ضيطرة �لرئي�ضية عند �لتحقيق يف ق�ضايا �لجتار بالأ�ضخا�ض.

تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار باالأ�شخا�ص النميطة 5: 

تظهر هذه �لنميطة �حلاجَة �إىل �إجر�ء تقييم متو��ضل للمخاطر و�أهمَّ �مل�ضائل �لو�جب مر�عاتها عند �إجر�ء تقييمات للمخاطر 

ح تعر�ض��هم لها يف �ضياق  يف �لتحقيقات �ملتعلقة بالجتار بالأ�ض��خا�ض. وهي ت�ض��رح مفهوم �ملخاطر مبينًة �لأ�ض��خا�َض �ملرجَّ

�لجتار بالأ�ض��خا�ض. كما ت�ض��ف �لنميطة ماهية تلك �ملخاطر وكيفية حتديد م�ض��تو�ها ودرجة �ضدتها و�لإجر�ء�ت �لو�جب 

د.  �لنظر يف �تخاذها عند جمابهة خطر حمدَّ

ه �إىل ممار�ضي �لعد�لة �جلنائية
َّ
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التعاون الدويل يف ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص النميطة 6: 

نظر�ً لأن �لكثري من حالت �لجتار بالأ�ضخا�ض تقع عرب �حلدود �لوطنية فاإن �لتعاون �لدويل �ضروري من �أجل فعالية �لتحقيق 

ر  يف هذه �لق�ضايا. وت�ضرح هذه �لنميطة �لأ�ضباب �لتي من �أجلها يلزم �لتعاون �لدويل يف حالت �لجتار بالأ�ضخا�ض، وُتَذكِّ

ب�ض��تى �أ�ض��كال ومبادئ �لتعاون �لدويل، وتناق�ض �أمناط �لتعاون �لدويل �لتي تتجاوز �أ�ض��كاله �لتقليدية �ملتمثلة يف ت�ض��ليم 

ف يف �تفاقية �جلرمية �ملنظمة، كما تناق�ض تاأثري �ض��تى �لنظم �لقانونية 
َّ
�ملجرمني وتبادل �مل�ض��اعد�ت �لقانونية، على �لنحو �ملُعر

على �لتعاون �لدويل فيما بني �لدول. وتلقي �لنميطة نظرة فاح�ضة على عملية تقدمي طلبات ر�ضمية ب�ضاأن تبادل �مل�ضاعد�ت 

�لقانونية، وحمتويات ر�ض��الة �لطلب، و�لعتبار�ت �لو�جب مر�عاتها عند تقدمي �لطلبات. كما ت�ضتك�ضف �لنميطة �إمكانيات 

�إجر�ء �ت�ض��ال مبا�ض��ر بني �مل�ض��وؤولني عند تقدمي طلبات من ولية ق�ض��ائية �أخرى و�لإجر�ء�ت �لتعاونية �لالزمة عند �إعادة 

�ضحايا �لجتار بالأ�ضخا�ض �إىل �أوطانهم.

فح���ص م�شرح اجلرمي��ة واالأدلة املادي��ة يف التحقيق��ات املتعلقة  النميطة 7: 

باالجتار باالأ�شخا�ص

ت�ض��رح هذه �لنميطة مدى �أهمية حتقيقات »م�ض��رح �جلرمية« �لتي جترى ب�ض��اأن جر�ئم �لجتار بالأ�ضخا�ض. وهي ت�ضف �أنو�ع 

�لأدلة �ملادية �لتي ت�ض��يع م�ض��ادفتها �أكرث من غريها يف حتقيقات �لجتار بالأ�ض��خا�ض، وتبنيِّ �لإجر�ء�ت �لأ�ضا�ضية �لالزمة 

للحفاظ على وقائع م�ض��رح �جلرمية وتوثيقها ول�ض��رتجاع �آثار �لأدلة �ملادية من م�ض��رح �جلرمية. كما تتطرق �لنميطة �إىل �أهم 

�لعتبار�ت و�لإجر�ء�ت �ملمكنة �ملتعلقة بتحقيقات �لجتار بالأ�ضخا�ض عند فح�ض ما يلي:

فيهم؛ و�مل�ضتبه  •   �ل�ضحايا 
•   �لأماكن؛
•   �ملركبات؛

�ملركبات؛ ويف  فيهم  �مل�ضتبه  �أو  �ل�ضحايا  ومع  �جلرمية  م�ضرح  يف  عليها  ُعرث  �لتي  •   �لوثائق 
•     معد�ت تكن��ولوجيا �ملعل��ومات و�لت�ض����الت �لتي ُعث��ر علي��ها يف م�ض��رح �جلرمية ومع �ل�ضحايا �أو �مل�ضتبه فيهم 

ويف �ملركبات.

اإجراء مقابالت �شخ�شية مع �شحايا االجتار باالأ�شخا�ص الذين  النميطة 8:  

يحتمل اأن يكونوا �شهودًا

حت��دد ه��ذه �لنميطة �لهدف �لعام جلميع �ملقابالت �لتي يجريها موظفو �إنفاذ �لقو�نني مع �ض��حايا �لجتار بالأ�ض��خا�ض �لذين 

يحتمل �أن يكونو� �ضهود�ً. وهي حتدد خم�ض مر�حل للنموذج "PEACE" �ملتعلق باإجر�ء مقابالت مع �ضحايا هذه �جلرمية:

•   �لتخطيط و�لإعد�د للمقابلة؛
وم�ضمونها؛ �لعملية  و�ضرح  �ل�ضهود،  �ل�ضحايا  مع  •   �لتعامل 

�ل�ضحية/�ل�ضاهد؛ رو�ية  على  •   �حل�ضول 
مالئم؛ نحو  على  �ملقابلة  •   �إنهاء 

�ملقابلة. م�ضمون  •   تقييم 
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وت�ض��رد �لنميطة �خلطو�ت �لعملية �ملتعلقة بالتخطيط ملثل هذه �ملقابلة و�لعنا�ض��ر �لالزمة للتعامل مع �ضحايا/�ضهود �لجتار 

بالأ�ض��خا�ض �أثناء �ملقابالت �ملتعلقة بالأدلة. كما ت�ض��رح �لنميطة �لتقنيات �خلا�ضة �مل�ضتخدمة يف �ملقابالت، وتبنيِّ �لفو�رق 

بني ما يطرح �أثناء �ملقابالت من �أ�ضئلة مفتوحة و�أ�ضئلة حمددة و�أ�ضئلة مغلقة و�أ�ضئلة �إيحائية.

اإج��راء مقاب��الت �شخ�شية م��ع ال�شحايا االأطف��ال يف ق�شايا  النميطة 9:  

االجتار باالأ�شخا�ص

تَعرِّف هذه �لنميطة �لطفَل باأنه �ضخ�ض دون �لثامنة ع�ضرة من عمره، ح�ضب �ملن�ضو�ض عليه يف بروتوكول �لجتار بالأ�ضخا�ض. 

وه��ي توؤك��د �أن �ملبد�أ �لأ�ضا�ض��ي يف �إد�رة �ملقابالت مع �لأطفال هو وجوب مر�عاة م�ض��لحة �لطف��ل �لعليا عند �إجر�ء تلك 

�ملقابالت. وتقر �لنميطة باأن �لطفل �لذي ي�ض��تبه يف �أنه �ض��حية �جتار بالأ�ض��خا�ض قد يكون �أكرث ه�ضا�ض��ة من �لبالغ �لذي 

 PEACE ع بناء على ذلك كل مرحلة من �ملر�حل �خلم�ض �لتي يتاألف منها �لنموذج ُي�ضتبه يف �أنه �ضحية هذ� �لجتار، وُتَطوِّ

�ملتعلق باملقابالت �لتي جترى مع �ل�ضحايا. 

اال�شتعان��ة مبرتجم��ن �شفوي��ن يف التحقيق��ات املتعلقة  النميطة 10:  

باالجتار باالأ�شخا�ص

ت�ض��رد هذه �لنميطة حالت قد ت�ض��تلزم �ل�ضتعانة مبرتجمني �ض��فويني �أثناء �لتحقيقات، وت�ضرح �أهمية �لإبقاء على مرتجم 

�ض��فوي و�حد على �مت��د�د �لتحقيق يف جرمية �جتار باأ�ض��خا�ض. وهي تبنيِّ �لعتبار�ت ذ�ت �ل�ض��لة �لو�جب مر�عاتها عند 

تخطي��ط خدمات �لرتجمة �ل�ض��فوية و�لإجر�ء�ت �لالزمة عند �لإعد�د لإج��ر�ء مقابلة. كما حتدد �ملعلومات �لتي ينبغي �أن 

يكون �ملرتجم �ل�ضفوي مطلعاً عليها وتلك �لتي ينبغي �أن حتجب عنه �أثناء تقدمي خدمات �لرتجمة �ل�ضفوية.

احتياج��ات ال�شحايا يف اإجراءات العدال��ة اجلنائية املتعلقة  النميطة 11:  

بق�شايا  االجتار باالأ�شخا�ص

يج��ب �لعرت�ف بتاأثري �لإيذ�ء �لذي يلحق بال�ض��حايا �أثناء عملية �لجتار بالأ�ض��خا�ض ومعاجل��ة هذ� �لتاأثري يف كل 

مرحلة من مر�حل ت�ض��دي �لعد�لة �جلنائية لهذه �جلرمية. وين�ض بروتوكول �لجتار بالأ�ض��خا�ض على �ض��رورة تقدمي 

�لدعم و�مل�ضاعدة لهوؤلء �ل�ضحايا. وت�ضهب هذه �لنميطة يف تناول ما يلزم تقدميه من دعم وم�ضاعدة �أثناء كل مرحلة 

م��ن مر�حل عم��ل �لعد�لة �جلنائية، مو�ض��حًة �ملنافع �ملرتتبة على تق��دمي هذ� �لدعم وهذه �مل�ض��اعدة ل فيما يخ�ض 

�ل�ض��حايا وحدهم و�إمنا �أي�ض��اً فيما يخ�ض حتقي��ق �أهد�ف �لعد�لة �جلنائية. كما تط��رح �لنميطة �لتحديات �ملتمثلة يف 

�حرت�م حقوق �ل�ضحايا بغ�ض �لنظر عن مدى تعاونهم مع نظام �لعد�لة �جلنائية. 

حماية وم�شاعدة ال�شحايا - ال�شهود يف ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص النميطة 12:  

ُتع��رِّف هذه �لنميطة وت�ض��رح مفهوَم حماية �ل�ض��حايا بوجه عام و�ض��رورَة ه��ذ� �ملفهوم وحدوده فيما يخ�ض ق�ض��ايا �لجتار 

بالأ�ض��خا�ض. وتقر �لنميطة به�ضا�ضة و�ضع �ل�ضحايا/�ل�ضهود يف هذه �لق�ض��ايا ومبا يتعر�ضون له من خماطر �أثناء عملية �إقامة 

�لعد�لة �جلنائية. وت�ض��هب �لنميطة يف �حلديث عن �لأدو�ر �لتي يوؤديها �ض��تى ممار�ضي �لعد�لة �جلنائية �أثناء خمتلف مر�حل 

ت�ضدي �لعد�لة �جلنائية و�لتد�بري �لتي يلزم �تخاذها من �أجل حماية �ل�ضحايا/�ل�ضهود. وت�ضلِّم �لنميطة باأن �حلماية �ملطلوب 

توفريها لل�ضحايا/�ل�ضهود قد تبد�أ من نقطة حتديد هويتهم وت�ضتمر طو�ل مر�حل �لتحقيق و�ملحاكمة بل وبعدها. 

ه �إىل ممار�ضي �لعد�لة �جلنائية
َّ
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تعوي�ص �شحايا االجتار باالأ�شخا�ص النميطة 13: 

ت�ضري هذه �لنميطة �إىل �أن �لإطار �لقانوين �لدويل لتعوي�ض �ضحايا �لجتار بالأ�ضخا�ض يتمثل يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة 

ذ به �أحكاُمهما يف �لت�ض��ريعات  ل لها على �لنحو �لذي تنفَّ �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية وبروتوكول �لجتار بالأ�ض��خا�ض �ملكمِّ

�لد�خلية للدول �لأطر�ف. كما تربز �لنميطة ما بني �لوليات �لق�ض��ائية من فو�رق ب�ضاأن �إد�رة �لتعوي�ضات ومتويلها و�ملطالبة 

ح �أن ت�ض��تند �إليها دعاوى �لتعوي�ض �لتي يرفعها �ل�ضحايا و�ضتى  بها و�ض��د�دها. وت�ضتك�ضف �أي�ضاً �لأ�ض���َض �لتي من �ملرجَّ

�ملحاكم �لتي قد تف�ضل يف تلك �لدعاوى. 

االعتب��ارات الواج��ب مراعاته��ا عند توقي��ع العقوبات يف  النميطة 14: 

ق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص

تتن��اول ه��ذه �لنميطة نظريات �لعقاب، وت�ض��وق �قرت�حات عملية يف هذ� �ل�ض��دد، ثم تتطرق �إىل دور �لق�ض��اء يف �إ�ض��د�ر 

فة �لو�جب مر�عاتها عند �حلكم عل��ى �ملُتَّجرين، ثم تتحدث عن  دة و�لعو�م��ل �ملخفِّ ر بالعو�مل �مل�ض��دِّ �لأح��كام. وهي تذكِّ

َنة يف ق�ضايا �لجتار بالأ�ضخا�ض. �ل�ضبل �لتي ميكن بها ��ضتخد�م �ملعلومات من �أجل �إ�ضد�ر �لأحكام عن ِعلم وبيِّ
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م�شرد امل�شطلحات*

االإن�شات الن�شط

�لإن�ض��ات �لن�ض��ط يعني �أن َتَدَع �ل�ض��خ�َض �لذي تتحدث �إليه يعرف �أنك �ض��معت ما قاله. وميكن عمل ذلك عن طريق 

"مل يُرق لك ذلك  �أن تقول  تردي��دك فح��وى م��ا �أبلغك به لتوه. فمثاًل �إذ� قال لك "مل يُرق يل ما فعله عندئ��ذ" �أمكنك 

ديِل بها للتو.
ُ
�إذن". لكن من �ملهم �أل تبدي، عن غري وعي �أو عن وعي، مو�فقتك �أو عدم مو�فقتك على �ملعلومات �لتي �أ

الفعل االإجرامي

 �لفعِل �لإجر�مي—�أي �لركن 
َ
يف م�ضطلحات �لقانون �جلنائي ت�ضرتط �لنظم �جلنائية �ملعمول بها يف �ضتى �أنحاء �لعامل تو�فر

ل �ملتهُم م�ضوؤوليَة  ��د �أو �ملادي )�ضو�ء كان و�حد�ً �أو �أكرث(—و�لق�ض��ِد �جلنائي—�أي �لركن �ملعنوي—حتى ُيحمَّ �ملج�ضَّ

ن �جلرمية �ملادي، �أي �إىل فعلة �رتكاب �جلرمية. �رتكاب جرم جنائي. وي�ضري �لفعل �لإجر�مي �إىل مكوِّ

اإما الت�شليم واإما املحاكمة

ي�ض��ري م�ض��طلح �إما �لت�ض��ليم و�إما �ملحاكمة �إىل مبد�أ عام يف �لقانون �لدويل يق�ض��ي باأن �لدول ملزمة باأن تالحق مرتكب�ي 

�جلر�ئم �ملد�نة عاملياً �أو باأن ت�َضلَِّمهم.

تغيري زاوية النظر

من  ما  م�ضهد�ً  يرى  �أنه  يت�ضور  باأن  �ل�ضخ�ض  مطالبَة  �ل�ضخ�ضية  �ملقابالت  تعني تقنية "تغيري ز�وية �لنظر" �مل�ضتخدمة يف 

موقع خمتلف.

تغيري ترتيب �شرد االأحداث

هذه تقنية �أخرى ت�ضتخدم يف �ملقابالت �ل�ضخ�ضية. ومن �أمثلة تغيري ترتيب �ضرد �لأحد�ث مطالبة �ل�ضخ�ض باأن يبد�أ �ضرده 

لالأحد�ث باأبعدها زمنياً �إىل �أحدثها زمنياً ثم باأحدثها زمنياً �إىل �أبعدها زمنياً.

املقابالت ال�شخ�شية االإدراكية

مة خ�ضي�ضاً من �أجل  تقوم �ملقابالت �ل�ضخ�ضية �لإدر�كية على مهار�ت �لتو��ضل �جليدة عالوة على عدد من �لإجر�ء�ت �مل�ضمَّ

م�ضاعدة �ل�ضهود على �إنعا�ض ذ�كرتهم، "و��ضرتجاع �ل�ضياق ذهنياً"، و"تغيري ترتيب �ضرد �لأحد�ث"، و"تغيري ز�وية �لنظر".

ِخر لكي ياأتي �ض��رح �مل�ضطلحات �لو�ردة فيه دقيقاً فاإن  ل ي�ض��عى هذ� �مل�ض��رد �إىل �أن يكون مبثابة قامو�ض قانوين، ويف حني �أنه ما من جهد �دُّ
*

تعريف بع�ض �مل�ضطلحات �لقانونية قد يتفاوت من ولية ق�ضائية �إىل �أخرى.
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ر�شد االت�شاالت

ر�ض��د �لت�ض��الت يعني ��ض��تخد�م تقنيات متنوعة تكفل حتديد ما ي�ض��تخدمه �ملُتَّجرون يف �ت�ض��التهم من �أرقام هو�تف 

وعناوين بريد �إلكرتوين �لخ.

م�شرح اجلرمية

ق باأدلة حمتملة. وقد يت�ضمن ج�ضَد  م�ضرح �جلرمية ميكن �أن يكون �أي م�ضرح مادي موجود يف �أي مكان ميكن �أن يزود �ملحقِّ

�لإن�ض��ان و�أي نوع من �ملباين �أو �ملركبات �أو �لأماكن �خللوية �أو �لأ�ض��ياء �لتي ُيعرث عليها يف �ملكان. وي�ض��ري فح�ض م�ض��رح 

�جلرمية �إىل فح�ض ُت�ضتخدم فيه تقنياٌت �ضرعية �أو علمية من �أجل جمع �أدلة مادية عن �جلرمية و�ضون تلك �لأدلة.

املراقبة الريفية اخلفية

�ملر�قبة �لريفية �خلفية هي �إحدى �ض��يغ �ملر�قبة �لثابتة لكن �ملوظفني ينفذونها يف �أماكن مفتوحة. و�ض��حيح �أن هذ� �مل�ضطلح 

ي�ضتخدم �ل�ضفة "ريفية" �إل �أن هذه �ملر�قبة ميكن �أن جترى يف �أي مكان خلوي. ول ت�ضلح هذه �ملر�قبة لال�ضتخد�م فيما 

يخ�ض بع�ض �أ�ضكال ومر�حل �لجتار بالأ�ضخا�ض ب�ضبب �ملكان �لذي تتم فيه تلك �لأ�ضكال و�ملر�حل.

قابلية االإدانة

ت�ضري قابلية �لإد�نة �إىل مقد�ر موؤ�خذة �جلاين على �جلرم �أو مقد�ر م�ضوؤوليته عنه. وهي تدل على �أن �جلاين ينوي �إيقاع �أذى 

�أو على �أنه ل يبايل مبدى وقوع �أذى و�أنه على علم باملخاطر �ملحددة �ملرتتبة على �أفعاله.

اجلنحة

�جلنحة هي مفهوم من مفاهيم �لقانون �ملدين يق�ض��ي باأن �أي غلٍط متعمد �أو �أي �إهمال ين�ض��ئ �لتز�ماً قانونياً بني �لأطر�ف 

حتى لو مل يكن هناك عقد مربم بني تلك �لأطر�ف.

التحقيقات االإرباكية

يجوز ��ضتخد�م �لتحقيقات �لإرباكية �إذ� �ضنحت فر�ٌض تتيح �إرباك �أن�ضطة فر�دى �ملتجرين �أو �ضبكات �ملُتَّجرين رغم �حتمال 

ع��دم �لتمكن من تاأمني �لأدلة �لالزمة ملالحقة �ملتورطني يف �لجتار بالأ�ض��خا�ض. وت�ض��مل �أمثل��ُة �لتكتيكات �لتي ميكن 

��ضتخد�مها مالحقَة هوؤلء �ملُتَّجرين ب�ضاأن جر�ئم �أخرى �أو �ضبَط موجود�تهم �أو م�ضادرة �أرباحهم �أو خلق بيئة عد�ئية تف�ضي 

�إىل �إز�حتهم.

عدم جواز املحاكمة مرتن على نف�ص اجلرم

ي�ض��ري عدم جو�ز �ملحاكمة مرتني على نف�ض �جلرم �إىل �ملبد�أ �لقائل باأنه ينبغي عدم مالحقة �ل�ض��خ�ض �أكرث من مرة و�حدة 

برئت �ضاحته من تهمة تتعلق بذلك �ل�ضلوك يف 
ُ
على نف�ض �ل�ضلوك �لإجر�مي. وهذ� �ملبد�أ �ضاٍر حتى �إذ� كان �ل�ضخ�ض قد �أ

ولية ق�ضائية �أخرى.
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االقتفاء/التو�شيم االإلكرتوين

ي�ض��يع ��ضتخد�م هذه �لتقنية، �أكرث ما ي�ضيع، يف �قتفاء حركة �ملركبات، وهي تنطوي على �إحلاق جهاز �قتفائي باملركبة. ومن 

�ملز�ي��ا �لت��ي تتيحها هذه �لتقنية �أنها ق��د تكون �أجنع تكلفًة و�أقل خطر�ً على �ملوظفني م��ن �ملر�قبة �ملتحركة، و�أن من �ملمكن 

��ضتخد�مها يف �أو�ضاع �ضديدة �خلطورة �أو يف �أو�ضاع يدرك فيها �مل�ضتهدفون �أنهم مر�قبون.

�أم��ا �أهم عيوبه��ا فيتمثل يف حمدودية �ملعلومات �لتي ميكنها �أن توفرها )فهي تك�ض��ف عن مكان تو�جد �ملركبة فقط ل عما 

يحدث د�خلها �أو حولها( ويف تكلفتها.

املراقبة الراجلة

تنطوي �ملر�قبة �لر�جلة على متابعة �مل�ضاة، مع مالحظة ما يفعلون، و�إىل �أين يذهبون ومع من يتحدثون، وكيف يتو��ضلون مع 

غريهم، وما هي �أمناط �إنفاقهم. وحتى تكون هذه �ملر�قبة فعالة فاإنها تتطلب بوجه عام معلومات �أو ��ضتخبار�ت حمددة. ومن 

ل تقنية ي�ضتعان بها، و�إمنا جرت �لعادة على �ل�ضتعانة بها جنباً �إىل جنب مع تقنيات �أخرى. غري �ملرجح �أن تكون �أوَّ

ال�شرر

�إحلاق �ل�ض��رر بالآخرين ميكن �أن ياأخذ �أ�ض��كاًل متنوعة. وهو يت�ض��من �لإ�ض��ابة �جل�ض��دية، �أو �لنتهاك �جلن�ضي، �أو تكبيد 

خ�ضائر مالية، �أو �لإ�ضر�ر بال�ضحة، �أو �لإيالم �لنف�ضي. وميكن �أن تتفاوت م�ضتويات �ل�ضرر د�خل كل فئة من تلك �لفئات. 

ويتوقف �ل�ضرر على �خل�ضائ�ض �ل�ضخ�ضية لل�ضحية وعلى ظروفها عالوة على طبيعة �حلالة.

املَُبلِّغ

مبعلومات عن  �ل�ضرطة  يزود  �ض��خ�ض  �أي  يدل على  فهو  عطي م�ض��طلُح "�ملبلِّغ" معنى عري�ضاً جد�ً، 
ُ
يف هذ� �ملن�ض��ور �أ

جرمية وقعت.

اال�شتخبارات

�ل�ضتخبار�ت، يف �ضياق �إنفاذ �لقو�نني، هي �ملعلومات �لتي تاأتت من خالل �لعملية �ل�ضتخبارية �ملتمثلة يف جمع �ملعلومات 

وتقييمها وم�ض��اهاتها وحتليلها وبثها. و�لغر�ض من �ل�ض��تخبار�ت هو توفري �أ�ضباب �ملعرفة و�لفهم �لتي ميكن �أن ت�ضتند �إليها 

�لقر�ر�ت �لت�ضغيلية.

تطوير اال�شتخبارات

ميكن تطوير �ل�ض��تخبار�ت لعدة �أ�ض��باب، منها �أن يكون هذ� �لتطوير جزء�ً من مبادرة عامة �أو �أن يتم عند تلقي معلومة من 

موظف �ضرطة �أو من مبلِّغ �أو من تقرير ��ضتخبار�تي و�رد من خارج �لبلد.

املراقبة التدخلية

ت �خلفي على ن�ضاط يف �أو�ض��اع معينة كان �ضينظر �إليها يف �لأحو�ل  ي�ض��ري هذ� �مل�ض��طلح �إىل �أي �ضكل من �أ�ضكال �لتن�ضّ

�لعادية على �أنها �أو�ضاع خا�ضة، �أو �أي �ضكل من �أ�ضكال �لتحديق �خلفي يف هذ� �لن�ضاط. وميكن ��ضتخد�م هذه �ملر�قبة يف 
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�أي نوع من �أنو�ع �ملباين �أو يف �ملركبات �أو �لأماكن �خللوية. وقد تنطوي على ر�ض��د حي ملا يحدث �ض��و�ء با�ض��تعمال جهاز 

ت�ض��جيل �أو بدونه، كما ميكن �أن تتمثل يف نظام ت�ض��جيل ل ُير�ضد �إل عند ت�ضغيل �ض��ر�ئط �لت�ضجيل �أو ما �ضابهها. وميكن 

�أن تكون معد�ت تلك �ملر�قبة جزء�ً من تركيبات ثابتة يف مكان �أو يف مركبة، �أو �أن يحملها �ض��خ�ض ما. وهي تقنية �ض��ديدة 

�لتخ�ض�ض تتطلب قدر�ً كبري�ً من �ملعرفة �لتقنية �ملتخ�ض�ضة ومن �لتخطيط.

الوالية الق�شائية

يف �لقانون ميكن �أن تكون �لولية �لق�ض��ائية �إقليمية �أو قانونية. وت�ض��ري �لولية �لق�ضائية �لإقليمية �إىل مناطق ميكن �أن متاَر�ض 

فيها �ض��لطٌة قانونية معينة، يف حني ت�ض��ري �لولية �لق�ضائية �لقانونية �إىل مقد�ر �ل�ض��لطة �لقانونية، ك�ضلطة �إحدى �ملحاكم يف 

�لف�ضل يف ق�ضايا بعينها.

مذّكرة التفاهم

مذّكرة �لتفاهم هي �تفاق بني �لأطر�ف. وهناك قو�عد خمتلفة قد تنطبق على �لتحقيقات �ملتعلقة بالجتار بالأ�ضخا�ض �لتي 

جتريها هيئات خمتلفة يف وليات ق�ض��ائية خمتلفة. لذ� يو�ض��ى ب�ضدة، حيثما لزم �قت�ض��ام �ملعلومات بني وليات ق�ضائية �أو 

هيئات �أو منظمات، باإبر�م مذّكرة تفاهم حتدد �لأدو�َر و�مل�ضوؤولياِت و�لكيفيَة �لتي �ضيتم بها تبادل �ملعلومات و��ضتخد�مها.

الق�شد اجلنائي

 كل من �لفعل �لإجر�مي—�أي �لركن 
َ
يف م�ض��طلحات �لقانون �جلنائي ت�ضرتط �لنظم �جلنائية يف �ض��تى �أنحاء �لعامل تو�فر

ل �ملتهُم م�ضوؤوليَة  ��د �أو �ملادي )�ضو�ء كان و�حد�ً �أو �أكرث(—و�لق�ض��د �جلنائي—�أي �لركن �ملعنوي —حتى ُيحمَّ �ملج�ضَّ

�رتكاب جرم جنائي.

وي�ض��ري م�ضطلح �لق�ض��د �جلنائي �إىل �حلالة �لذهنية لل�ض��خ�ض �ملتهم بارتكاب جرمية و�إىل نو�ياه. فال ميكن حتميل م�ضوؤولية 

�رتكاب جرم جنائي �إل �إىل من كان لديهم قدر كاٍف من تعّمد �لإيذ�ء، �أي من ت�ضرفو� بنية جنائية �أو عن علم باأن �أفعالهم 

ل م�ض��وؤوليٌة جنائية يف جر�ئم "�مل�ضوؤولية �حل�ضرية" حتى  مَّ
خاطئة. ويف بع�ض �لوليات �لق�ض��ائية ويف بع�ض �لق�ض��ايا قد حُتَ

يف غياب �أي ق�ضد جنائي.

ا�شرتجاع ال�شياق ذهنيًا

ت�ض��تند طريقة ��ض��رتجاع �ل�ضياق ذهنياً �إىل �لنظرية �لتي تقول �إنك �إذ� �أعدت �ضخ�ضاً د�خل �ل�ضياق �لذي وقع فيه �حلدث 

�نتع�ض��ت ذ�كرته ب�ضاأن هذ� �حلدث. وميكن �إعادة �لنا�ض ج�ضدياً �إىل م�ضرح �حلدث �أو مطالبتهم بتذكر �أ�ضياء تخ�ض م�ضرح 

ْف ما ت�ضمع"، ورمبا �أردفت  �حلدث. ومن �أمثلة ��ضتخد�م هذه �لطريقة �أن تقول لل�ضخ�ض: "�أنت �لآن جال�ض يف �لغرفة. �ضِ

ْف �ملو�ضيقى �لتي ت�ضمعها". قائاًل له "�أبو�ضعك �أن ت�ضمع �ملو�ضيقى؟ �ضِ

املراقبة املتحركة

جترى �ملر�قبة �ملتحركة با�ضتخد�م �إحدى �ملركبات. وهي تتيح مدى مر�قبة طوياًل، وميكن ��ضتخد�مها يف متابعة �مل�ضاة �أو يف 

متابعة مركبات �أخرى. وي�ضوبها �لق�ضور عندما يتجول �لنا�ض يف �أماكن يتعذر على �ملركبات �ل�ضرُي فيها. وميكن ��ضتخد�مها 

بدياًل ملركبة مر�قبة ثابتة قد ي�ضهل �فت�ضاح �أمرها. وهي كثري�ً ما تقرتن باملر�قبة �لر�جلة و�ملر�قبة �لثابتة.
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مع اإجراء ما يلزم من تعديل

�لتف�ض��ريية )A/55/383/Add.1، �لفقرة 62( على �عتبار  �إن عبارة "مع �إجر�ء ما يلزم من تعديل" مو�ض��حُة يف �ملذكر�ت 

"مع �إجر�ء �لتعديالت �ل�ضرورية". �أنها تعني "مع �إجر�ء �لتعديالت �لتي قد تقت�ضيها �لظروف" اأو 

املنظمة غري احلكومية

�ملنظم��ة غ��ري �حلكومية ه��ي جمموعة تتاألف م��ن مو�طنني متطوعني ل ته��دف �إىل �لربح وتعمل على �ل�ض��عيد �ملحلي �أو 

�لوطني �أو �لدويل من �أجل تناول م�ض��ائل على نحو يخدم م�ض��الح �لنا�ض. وتوؤدي هذه �ملنظمات، �لتي ين�ضب عملها على 

مهام حمددة وتتاألف من �أ�ض��خا�ض جتمعهم م�ض��الح م�ضرتكة، طائفًة متنوعة من �خلدمات و�لوظائف �لإن�ضانية ت�ضمل تنبيَه 

�حلكومات �إىل �لهموم �لتي ت�ض��غل بال �ملو�طنني، ور�ض��َد تنفيذ �ل�ضيا�ضات و�لرب�مج، وت�ضجيَع م�ضاركة �أ�ضحاب �مل�ضلحة 

من �أع�ضاء �ملجتمع �ملدين يف �لأن�ضطة �مل�ضطلع بها على �ل�ضعيد �ملجتمعي.

بروتوكوالت بالريمو

بروتوكولت بالريمو هي ثالثة بروتوكولت �عتمدتها �لأمم �ملتحدة يف عام 2000 يف بالريمو باإيطاليا، وذلك جنباً �إىل جنب 

مع �تفاقية مكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية.

�إن بروتوكويل بالريمو �مل�ض��ار �إليهما يف هذه �ملو�د �لتدريبية هما "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة �لجتار بالأ�ض��خا�ض، وبخا�ضة 

�لن�ضاء و�لأطفال" و"بروتوكول مكافحة تهريب �ملهاجرين عن طريق �لرب و�لبحر و�جلو".

PEACE النموذج

هذ� �لنموذج هو منوذج مقابالت �ضخ�ضية ت�ضتخدمه عدة بلد�ن يف �ضتى �أرجاء �لعامل وينطبق على �إجر�ء مقابالت �ضخ�ضية 

 Planning and( "مع �مل�ضتبه فيهم و�ل�ضهود و�ل�ضحايا. وهو خمت�ضر ماأخوذ من كلمات �إجنليزية تعني "�لتخطيط و�لإعد�د

�ل�ضحايا/ Preparation( - "و�لتعامل )مع �ل�ضحايا/�ل�ضهود( و�ل�ضرح" )Engage and Explain( - "و�لرو�ية" )رو�ية 

.)Evaluate( و�لتقييم - )Closure( )( - و�لإنهاء )�إنهاء �ملقابلة �ل�ضخ�ضيةAccount( )ل�ضهود�

االختالل الالحق لل�شدمات النف�شية

ع �أو ملحنة ع�ضرية مت خاللها �إحلاق �ضرر بدين ج�ضيم �أو �لتهديد  وِّ َ
ميكن �أن يحدث هذ� �لختالل عقب �لتعر�ض حلدث ُمر

به. وهو ميثل ردَّ فعل �نفعالياً عنيفاً وم�ض��تمر�ً ل�ض��دمة نف�ض��ية بالغة �إىل حد �أن و�ض��ائل �لدفاع �لنف�ض��ي �ملعتادة تعجز عن 

�لت�ض��دي لها. وعادًة ما تظهر �أعر��ض هذ� �لختالل يف غ�ض��ون ثالثة �ض��هور من �ل�ضدمة �لنف�ض��ية لكنها قد ل تظهر قبل 

مرور عام كامل. وميكن �أن تت�ضمن تلك �لأعر��ض �لإ�ضابَة بحالة �قتحام )�حلدث ل يفتاأ يقتحم ذهَن �ل�ضحية متملكاً �إياه 

من خالل ��ضرتجاع �ضوره ومالب�ضاته �أو من خالل �لكو�بي�ض(، �أو �ملعاناَة من �نفعالت موؤملة، �أو �لرغبَة يف �لهروب )جتنب 

�لأعر��ض عن طريق تعاطي �مل�ض��روبات �لكحولية �أو �ملخدر�ت، وجتنب مو�جهة م�ض��اعر �لأ�ضى و�حلنق(، �أو �لفور�َن �لبالغ 

)�لأرق، �لهتياج �لع�ضبي، �جلزع(، �أو �لكتئاب و�لعزوف عن �لنا�ض، �إلخ.

التحقيق اال�شتباقي

�لتحقيق �ل�ض��تباقي هو حتقيق يبد�أه �ملحققون من تلقاء �أنف�ضهم، وكثري�ً ما يكون ذلك نتيجة لورود معلومات ��ضتخبار�تية. 

وميكن يف هذه �حلالت ��ض��تخد�م عدة تقنيات وتكتيكات من �أجل جمع �لأدلة قبل �لنتقال �إىل تنفيذ �أن�ضطة معينة مثل 

توقيف �مل�ضتبه بهم و�إنقاذ �ل�ضحايا.
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التحقيق اال�شتجابي

�لتحقيق �ل�ض��تجابي هو حتقيق ُي�ض��تهل عند ورود معلومات غري متوقعة تفيد بارتكاب جرمية ما مبا يقت�ض��ي ت�ض��دياً فورياً، 

كاإنقاذ �ضحية مثاًل.

تقييم املخاطر

ق خطٍر معني و�لعو�قب �ملرتتبة على حتققه. وي�ض��عى تقييم �ملخاطر �إىل تقرير مدى  �ملق�ض��ود باملخاطر هو ترجيح �حتمال حَتَقُّ

�حتمال �أن ي�ضبح هذ� �خلطر حقيقة و�قعة.

م�شفوفة ت�شنيف املخاطر

م�ض��فوفة ت�ضنيف �ملخاطر هي جدول يبنيِّ �ضتى م�ضتويات �ملخاطر. وتتمثل �إحدى �لطر�ئق �ل�ضائعة ب�ضاأن تقييم م�ضتويات 

�ملخاطر يف �لنظر �إىل �ضدة �ملخاطر و�حتمالت وقوعها. وُي�ضنف كٌل من �ل�ضدة و�لحتمالت باعتبارها عالية �أو متو�ضطة �أو 

منخف�ض��ة. ويعطى كل ت�ضنيف من تلك �لت�ضنيفات رقماً )حيث �لت�ض��نيف �ملنخف�ض يقابله �لرقم 1، و�ملتو�ضط �لرقم 2، 

و�لعايل �لرقم 3(. ويح�ضب ت�ضنيُف �ملخاطر �لإجمايلُّ ب�ضرب �ل�ضدة يف �لحتمالت.

االإيذاء الثانوي

ل يقع �لإيذ�ء �لثانوي كنتيجة مبا�ض��رة للفعل �لإجر�مي و�إمنا من خالل رد فعل �ملوؤ�ض�ض��ات و�لأفر�د �إز�ء �ل�ضحية. فعملية 

�لتحقيق��ات و�ملحاكمات �جلنائية قد ت�ض��بب �إيذ�ًء ثانوياً ب�ض��بب �ض��عوبات �ملو�زنة بني حقوق �ل�ض��حية وحقوق �ملتهم �أو 

�جلاين، �أو حتى ب�ضبب �لتجاهل �لتام لز�وية نظر �ل�ضحية.

تهريب املهاجرين

تق�ض��ي �لفق��رة )�ألف( من �ملادة 3 من "بروتوك��ول مكافحة تهريب �ملهاجرين عن طريق �لرب و�لبحر و�جلو" باأن م�ض��طلح 

"تهريب �ملهاجرين" يعني تدبري �لدخول غري �مل�ضروع ل�ضخ�ض ما �إىل دولة طرف لي�ض ذلك �ل�ضخ�ض من رعاياها �أو من 
�ملقيمني �لد�ئمني فيها، وذلك من �أجل �حل�ضول، ب�ضورة مبا�ضرة �أو غري مبا�ضرة، على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.

امل�شدر

ُي�ضتخدم هذ� �مل�ضطلح يف بع�ض �لوليات �لق�ضائية و�ضفاً للمبلِّغ.

التقنيات التخ�ش�شية

�لتقنية �لتخ�ض�ضية هي تقنية يتعذر �أن جتدها يف عمل �ل�ضرطة �ليومي. وعموماً ما يكون ��ضتخد�م هذه �لتقنية خفياً، 

حي��ث ينبغي بالتاأكيد �أل يكون من ت�ض��تهدفهم على در�ية با�ض��تخد�مها. وهذه �لتقني��ات تقتحم جمالٍت يف حياة 

�لنا�ض عادًة ما ينظر �إليها على �أنها جمالت خا�ض��ة. ولهذ� �ل�ض��بب يخ�ضع ��ض��تخد�مها ل�ضو�بط �ضارمة يف وليات 

ق�ضائية عديدة.
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نقاط املالحظة الثابتة

دة مبالحظني �أو �أن  نق��اط �ملالحظ��ة �لثابتة قد تقام يف مب��اٍن �أو مركبات �أو على �لط��رق. وميكن �أن تكون تلك �لنقاط م��زوَّ

ُت�ضتخدم فيها معد�ت �آلية مثل كامري�ت �لفيديو. وميكن �أن تكون نقاط �ملالحظة �إحدى �أوىل تقنيات �ملر�قبة �لتي ُت�ضتخدم 

يف �لتحقيق عند �ل�ض��تباه يف وجود ن�ض��اط �إجر�مي لكن مع عدم معرفة طبيعته �لدقيقة �أو َمْن �لذي ي�ضطلع به. �إل �أن من 

�ملمكن �أي�ضاً �أن ت�ضتخدم يف �أي مرحلة من مر�حل �لتحقيق.

متالزمة �شتوكهومل

�ْض��ر، هي حالة �أحياناً ما يعانيها �ضحايا �لجتار بالأ�ضخا�ض فاإذ� بهم 
َ
متالزمة �ض��توكهومل، �لتي تعرف �أي�ض��اً با�ضم عبودية �لأ

يتوحدون مع َمْن �أ�ضروهم و��ضتغلوهم بغ�ض �لنظر عن �أو�ضاع �ل�ضتغالل �لتي قد يخ�ضعون لها.

املراقبة

�ملر�قبة هي ر�ضد �أو مالحظة �ل�ضلوك �أثناء �لتحقيق. وهي عموماً ما تتم عن ُبعد �إما مبا�ضرًة، عن طريق ��ضتخد�م �ملناظري �أو 

ت على �ملكاملات �لهاتفية مثاًل. �عرت��ض �لر�ضائل �لربيدية مثاًل، و�إما بو�ضائل �إلكرتونية، عن طريق �لتن�ضّ

التكليف

تكليف �ملبلِّغ باأد�ء مهمة معينة من �أجل �حل�ضول على معلومات حمددة.

اتفاقية االأمم املتحدة ملنع اجلرمية

ت�ض��ري هذه �لتفاقية �إىل �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية. وهذه �لتفاقية تت�ض��من "بروتوكول منع 

وقمع ومعاقبة �لجتار بالأ�ضخا�ض، وبخا�ضة �لن�ضاء و�لأطفال"، و"بروتوكول مكافحة تهريب �ملهاجرين عن طريق �لرب و�لبحر 

و�جلو"، و"بروتوكول مكافحة �ضنع �لأ�ضلحة �لنارية و�أجز�ئها ومكوناتها و�لذخرية و�لجتار بها ب�ضورة غري م�ضروعة".

االجتار باالأ�شخا�ص

هو جتنيد �أ�ضخا�ض �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيو�وؤهم �أو ��ضتقبالهم بو��ضطة �لتهديد بالقوة �أو ��ضتعمالها �أو غري ذلك من �أ�ضكال 

�لق�ض��ر �أو �لختطاف �أو �لحتيال �أو �خلد�ع �أو ��ض��تغالل حالة ��ضت�ض��عاف، �أو باإعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مز�يا لنيل 

مو�فقة �ضخ�ض له �ضيطرة على �ضخ�ض �آخر لغر�ض �ل�ضتغالل. وي�ضمل �ل�ضتغالل، كحد �أدنى، ��ضتغالل دعارة �لغري �أو 

�ض��ائر �أ�ضكال �ل�ضتغالل �جلن�ضي، �أو �ل�ضخرة �أو �خلدمة ق�ض��ر�ً، �أو �ل�ضرتقاق �أو �ملمار�ضات �ل�ضبيهة بالرق، �أو �ل�ضتعباد 

�أو نزع �لأع�ضاء.

ال�شدمة النف�شية

جوهر �ل�ض��دمة �لنف�ضية هو �أنها ت�ض��حق �آلياِت �لت�ضدي �لنف�ضيَة و�لبيولوجيَة لدى �ل�ض��حية. ويحدث ذلك عندما تعجز 

�آلياُت �لت�ضدي �لد�خليُة و�خلارجيُة عن �لتعامل مع تهديد خارجي.
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العمليات ال�شرية

يجوز ��ض��تخد�م �لعمليات �ل�ض��رية �أثناء �لتحقيقات �لتي جتريها �ل�ضرطة ب�ضاأن حالت �لجتار بالأ�ضخا�ض. وهذه �لعمليات 

�ل�ض��رية تنفذها �ل�ض��رطة بتكتم، وهي ميكن �أن ترت�وح بني زيارة ملكان بدعوى �حلاجة �إىل �ض��ر�ء �ضيء ما على �ضبيل جمرد 

�لختبار وعملية �ضخمة ي�ضارك فيها عدد كبري من �لعمالء �ل�ضريني. ويجب على هوؤلء �لعمالء متويه هويتهم �أو ��ضتخد�م 

هوية م�ض��تعارة من �أجل ك�ض��ب ثقة فرد �أو منظمة بغية �لوقوف على معلومات �ض��رية �أو ك�ض��ب ثقة �أفر�د م�ضتهدفني بغية 

�حل�ضول على معلومات �أو �أدلة.

ال�شحية

باأنه  �ل�ضخ�ض  �لق�ضائية يو�ضف  �لق�ضائية. ففي بع�ض �لوليات  مل�ض��طلح "�ل�ض��حية" معاٍن تختلف باختالف �لوليات 

بعدد  �ل�ضخ�ض  على هذ�  "�ل�ضحية" ر�ضمياً  و�ضع  �إ�ضفاء  يعود  �حلالت  ق�ضائية. ويف هذه  �أعقاب عملية  "�ض��حية" يف 
من �لمتياز�ت و�أ�ض��كال �حلماية. ويف وليات ق�ض��ائية �أخرى ُيف�ض��ر هذ� �مل�ض��طلح تف�ض��ري�ً عاماً جد�ً، ول ي�ض��في على 

من يو�ضف به �أيَّ و�ضع قانوين حمدد.

االأقوال ال�شخ�شية التي يديل بها ال�شحايا

تختلف �لأقو�ل �ل�ضخ�ضية �لتي يديل بها �ل�ضحايا عن �لأقو�ل �ملتعلقة بالأدلة �أو �ل�ضهاد�ت �ملكتوبة �ملتعلقة بالأدلة يف �أنها 

ل تت�ضل بوقائع �لق�ضية و�إمنا مبا كان للحالة من تاأثري على �ل�ضحايا.
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