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النميطة 11:

احتياجات ال�ضحايا يف اإجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة 

بق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص



ل تنطوي الت�ض��ميات امل�ضتخدمة يف هذا املن�ض��ور ول طريقة عر�ص املادة التي يت�ضّمنها على الإعراب عن اأي راأي كان من جانب 

اأمانة الأمم املتحدة ب�ض��اأن املركز القانوين لأي بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو لل�ض��لطات القائمة فيها اأو ب�ض��اأن تعيني حدودها اأو 

تخومها. وُي�ضار اإىل البلدان واملناطق بالأ�ضماء التي كانت مو�ضع ا�ضتخدام ر�ضمي وقت جمع البيانات ذات ال�ضلة.

وهذا املن�ضور �ضادر دون تنقيح ر�ضمي.
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النميطة 11:

احتياج��ات ال�شحاي��ا يف اإج��راءات العدال��ة اجلنائية 

املتعلقة بق�شايا االجتار باالأ�شخا�ص

االأهداف

عند اإكمال هذه النميطة �ضيدرك امل�ضتخدمون ما يلي:

تعد؛ ول  حت�ضى  ل  حتديات  تواجههم  ما  عادة  بالأ�ضخا�ص  الجتار  �ضحايا  اأن  	•
خمتلفون؛ مهنيون  يدعمها  اأن  يلزم  احتياجات  هي  التحديات  هذه  بع�ص  اأن  	•

نهم من اأن ي�ضاركوا  	اأن من �ض��اأن تلبية هذه الحتياجات على نحو فعال اأن يي�ض��ر تعايف ال�ض��حايا بدنياً ونف�ضياً مما ميكِّ 	•
م�ضاركة فعالة يف م�ضرية العدالة اجلنائية.

مقّدمة

تتن��اول ه��ذه النميطة اأحكام امل��واد 6 و7 و8 من بروتوكول الجتار بالأ�ض��خا�ص ب�ض��اأن احتياجات �ض��حايا هذا الجتار 

وحقوقهم، وتقّدم اقرتاحات عملية ب�ض��اأن كيفية ا�ض��تيفاء ودعم هذه الحتياجات واحلقوق على امتداد مراحل م�ض��رية 

العدالة اجلنائية: بدءاً من احلظر والتحقيق وانتهاًء مبحاكمة مرتكبي جرائم الجتار بالأ�ضخا�ص.

اإن حقوق ال�ضحايا واحتياجاتهم لي�ضت عن�ضراً دخياًل ي�ضاف اإىل التحقيقات اأو اإىل اأن�ضطة املحاكمة التمهيدية واملحاكمة 

الفعلية واإمنا هي تدخل يف �ضميم العملية برمتها. وي�ضكل تعاون ال�ضحايا عاماًل رئي�ضياً يف جناح اأي حتقيق وحماكمة ب�ضاأن 

الجتار بالأ�ضخا�ص. فاإذا مل يكن لديك �ضحايا يدلون ب�ضهاداتهم اأمكن األ تكون لديك ق�ضية تعر�ضها على املحكمة. اإل 

اأنه جتدر الإ�ض��ارة اإىل اأن الو�ض��ع الأمثل هو وجوب عدم اعتبار قدرة ال�ضحايا على التعاون مع العملية القانونية اأو رغبتهم 

يف التعاون معها �ضرطاً حل�ضولهم على هذا الدعم وهذه امل�ضاعدة واحلماية.

اإن حقوق ال�ض��حايا من�ض��و�ص عليها يف اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني��ة ويف بروتوكول الجتار 

بالأ�ضخا�ص. وهذه احلقوق هي اإ�ضافة وا�ضتكمال للحقوق املن�ضو�ص عليها يف "مبادئ العدل الأ�ضا�ضية املتعلقة ب�ضحايا 

الإجرام والتع�ض��ف يف ا�ض��تعمال ال�ض��لطة" )القرار 34/40 ال��ذي اعتمدته اجلمعية العام��ة يف 1985(. ويف حني اأن 

الربوتوكول جعل بع�ص حقوق ال�ضحايا حقوقاً اإلزامية فاإن ن�ضبة ملحوظة منها ظلت حقوقاً تقديرية. لذا تتفاوت بتفاوت 

الوليات الق�ض��ائية احلقوُق املكفولة لل�ض��حايا من الناحية العملية. و�ضحيح اأن ت�ضريعاتك قد ل تن�ص على احتياجات 

معينة لل�ضحايا باعتبارها حقوقاً مكفولة لهم لكن لعلك تود اأن تنظر يف كيفية توفريك هذه امل�ضاعدة بغية تلبية احتياجات 

ال�ضحايا، باعتبار ذلك ممار�ضة جيدة يو�ضى بها.



اإن ظروف ال�ضحايا املّتجر بهم قد ت�ضّكل ما هو اأ�ضبه بطائفة حتديات فريدة من نوعها اأمام املحققني واأع�ضاء النيابة العامة 

والق�ضاة. فعملية الإيذاء يف جرائم الجتار بالأ�ضخا�ص هي عملية معقدة ومتعددة الأوجه واأحياناً ما متتد لفرتة طويلة. ومن 

اأجل جمابهة اآثار هذه العملية يجب اأن يكون النهج املّتبع يف الت�ض��دي مل�ض��اكل ال�ض��حايا، وهو نهج قائم على حقوقهم/

احتياجاتهم، �ض��اماًل وفعاًل بالقدر نف�ض��ه. اإن بع�ص احللول العملية التي تقرتحها هذه النميطة ب�ض��اأن تلبية احتياجات 

ال�ض��حايا قد تتطلب موارد اإ�ض��افية معينة، مثل تدبري و�ضائل اإعا�ضة لل�ض��حايا اأو اتخاذ بع�ص التدابري التي تكفل حماية 

ال�ض��هود. وقد يكون عن�ض��ر تدبري املوارد هاماً لكن العن�ضر احلا�ض��م يف جناح نهج احلقوق/الحتياجات هو اأنت باعتبارك 

اإحدى حلقات �ضل�ض��لة نظام العدالة اجلنائية. واملق�ض��ود بذلك هو قدرتك على حتديد امل�ض��ائل وابتداع حلول مبتكرة 

�ضمن �ضياق دورك ووليتك الق�ضائية وتقدمي دعم عملي ل�ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص.

وت�ض��وق هذه النميطة بع�ص القرتاحات العملية ب�ض��اأن الكيفية التي ميكنك بها دعم تلك احلقوق والحتياجات. وهي 

تق�ض��م اأ�ض��كال الدعم هذه اإىل دعم يخ�ص مرحلة التحقيق واآخر يخ�ص مرحلة جل�ضات املحكمة، على نحو ي�ضمل فيما 

ي�ض��مل الدعم الوجداين وامل�ض��اعدات املبا�ض��رة وتزويد ال�ض��حايا مبعلومات عند كل مرحلة من مراحل م�ضرية العدالة 

اجلنائية كلها.

املبادئ العامة

ثمة عدة مبادئ عامة ت�ضري على كل ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص. وهذه املبادئ هي:

جرائم؛ �ضحايا  بالأ�ضخا�ص  الجتار  �ضحايا  اعتبار  ينبغي  	•
جمرمون؛ اأنهم  على  معاملتهم  عدم  ينبغي  	•

فقط. اأدلة  م�ضدر  جمرد  اأنهم  على  معاملتهم  عدم  ينبغي  	•

اإن عدم الإقرار باأن �ضخ�ضاً ما هو �ضحية حمتملة لالجتار بالأ�ضخا�ص قد ل يقت�ضر على انتهاك حقوق هذا ال�ضخ�ص وعلى 

اإحلاق ال�ض��رر به واإمنا قد يوؤدي اأي�ض��اً اإىل تبديد فر�ص الت�ض��دي ملرتكبي جرائم الجتار بالأ�ضخا�ص عرب احلظر والتحقيق 

واملحاكمة.

ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية
َّ
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اإن متطلب��ات م�ض��اعدة ودعم ال�ض��حايا، املن�ض��و�َص عليها يف امل��واد 6 و7 و8 م��ن »بروتوكول منع وقم��ع ومعاقبة الجتار 

بالأ�ض��خا�ص، وبخا�ض��ة الن�ض��اء والأطفال، املكمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية«، تندرج يف 

فئتني: متطلبات اإجرائية اإلزامية و�ض��مانات اأ�ضا�ض��ية، ومتطلبات تقديرية تكفل م�ض��اعدة ودعم ال�ض��حايا. وينبغي قراءة 

تل��ك امل��واد وتنفيذها على نحو يقرنها باملادتني 24 و25 من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اللتني 

تت�ضمنان اأحكاماً ب�ضاأن ال�ضحايا وال�ضهود. اإن املادة 24 من التفاقية املذكورة تغطي ال�ضحايا بقدر ما يكونون �ضهوداً اأي�ضاً، 

يف حني اأن مادتها 25 تغطي كل ال�ضحايا، ال�ضهود منهم وغري ال�ضهود.

هذه الأحكام تدعم حقوق �ضحايا جرائم الجتار بالأ�ضخا�ص. وترد يف �ضتى اأجزاء هذه املواد اإ�ضارات تدل على كل اإجراء 

من �ضاأنه اأن يقدم دعماً خا�ضاً لواحد من اأحكام بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.



وتتفاقم امل�ض��كلة اإذا عومل هذا ال�ضخ�ص معاملة املجرمني. فبناء الثقة اأمر اأ�ضا�ضي من اأجل ك�ضب تعاون ال�ضحايا. اأما 

توقيفهم واحتجازهم فمن �ضاأنهما اأن ي�ضببا نك�ضة خطرية يف بناء تلك الثقة اأو حتى اأن يدمرا كل فر�ص بنائها.

ميثل ال�ض��حايا بكل تاأكيد م�ضدر اأدلة هاماً جداً لكن هذا امل�ضدر قد يتال�ضى ب�ضرعة اإذا مل جتد احتياجاتهم الأ�ضا�ضيُة 

العنايَة الواجبة. من ثم متثل معاملُة ال�ض��حايا املتجر بهم على اأنهم م�ض��در اأدلة ل اأقل ول اأكرث نهجاً ق�ضري الأجل ماآله 

الف�ضل.

الدعم اأثناء التحقيق يف اجلرمية

املعلومات واالت�شاالت

يف مرحلة التحقيق عندما يلتقي موظفو اإنفاذ القوانني لأول مرة ب�ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص يجب على هوؤلء املوظفني اأن 

يتخذوا عدة تدابري تبث م�ض��اعر الطمئنان والثقة يف نفو�ص ال�ض��حايا. وتت�ضمن بع�ص اخلطوات الأ�ضا�ضية، على �ضبيل 

املثال ل احل�ضر، ما يلي:

	علي��ك اأن ت�ض��توثق من اأن ال�ض��حايا على دراية باحلق��وق املكفولة لهم وامل�ض��اعدات املتاحة له��م داخل وليتك  	•
الق�ض��ائية. وعليك اأن ُتلم بالعمليات املتبعة يف نظامك اخلا�ص بالعدال��ة اجلنائية واخلدمات الجتماعية فيما يتعلق 

بتلبية الحتياجات الفورية وتقدمي امل�ض��اعدات العاجلة لل�ضحايا املحددين يف جرائم الجتار بالأ�ضخا�ص، وذلك من 

اأج��ل جتنب اأي تاأخري ل داعي له. وهذا الإملام ي�ض��اعد على كفالة قيامك بتقدمي معلومات دقيقة وي�ض��مح لك باأن 

تخطط الدعم املقّدم لل�ضحايا تخطيطاً واقعياً.

	عليك اأن تقول لل�ضحايا دائماً َمن اأنت وما هو دورك يف العملية كلها. واإذا �ضارك يف هذه العملية مهنيون اآخرون ومت  	•
تقدميهم لل�ضحايا كان عليك اأن حتدد لل�ضحايا هويتهم واأن ت�ضرح لل�ضحايا اأدوار كل �ضخ�ص من هوؤلء الأ�ضخا�ص، 

اأو اأن تطلب من هوؤلء املهنيني اأن يفعلوا هم ذلك.

�ضفوي. مرتجم  اإىل  احلاجة  عند  متحيز،  وغري  كفئاً  �ضفوياً  مرتجماً  لديك  اأن  من  ت�ضتوثق  اأن  عليك  	•
	عليك اأن تخرب ال�ضحايا، قدر الإمكان، مبا يحدث حولهم وباأ�ضبابه. فمن املرجح اأن توؤدي معرفة الأ�ضباب التي تدعو  	•
اإىل اتخ��اذ اإج��راءات معينة اإىل تدعيم الثقة وتعزيز احتمالت تعاون ال�ض��حايا يف التحقيق وتعاونهم ك�ض��هود اأثناء 

املحاكمة. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتيها 2 و3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

لهم. توفريها  ميكن  التي  وبامل�ضاعدات  بحقوقهم  ال�ضحايا  تخرب  اأن  عليك  الظروف  ت�ضمح  اأن  ما  	•
بها. تفي  اأن  ت�ضتطيع  ل  م�ضاعدات  بتقدمي  وعوداً  اأبداً  نف�ضك  على  تقطع  األ  عليك  	•

	يج��ب على كل من ي�ض��ارك يف م�ض��رية العدال��ة اجلنائية )مبن يف ذلك املحققون واأع�ض��اء النياب��ة العامة واملوظفون  	•
الق�ض��ائيون( اأن يتحدثوا على نحو وا�ض��ح وبلغة وطريقة يفهمهما ال�ض��حايا. )هذا يتما�ض��ى مع املادة 6 )حتديداً مع 

فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	عليك اأن تتحقق من �ضحة اأي معلومة تقدم اإىل ال�ضحايا واأن ت�ضتوثق من اأنهم فهموا ما قيل لهم. وعليك اأن تدعو  	•
ال�ض��حايا اإىل طرح اأ�ض��ئلة مبا يكفل اأ�ضباب التحاور والتفاهم. فاإذا مل ي�ض��تجيبوا لدعواك كان عليك األ تلح عليهم. 

ل ق�ض��رية تتحقق بعدها  وعليك، اإن اأمكن، اأن تغري النمط الذي تتبعه يف اإجراء املقابلة. وعليك اأن ت�ض��مح بفرتة مَتهُّ

من مدى فهمهم )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتيها 2 و3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(
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	عليك اأن تبحث عن اأي من�ض��ور اإعالمي متاح قد يفيد ال�ض��حايا. ويجب اأن يكون مثل هذا املن�ضور من النوع الذي  	•
ي�ضتطيع ال�ضحايا قراءته وا�ضتيعابه.

	عليك اأن تدرك اأن ال�ض��حايا قد يكونون يعانون من �ض��دمة نف�ضية. ويف حني اأن عليك اأن تراعي ما لهذه ال�ضدمات  	•
من اآثار حمتملة على قدرة ال�ضحايا على اإعطاء رواية دقيقة عن الأحداث، عليك اأي�ضاً اأن تربز �ضرورة وقيمة اإعطائهم 

روايات تف�ضيلية ومت�ضقة ودقيقة عن الأحداث التي اأف�ضت بهم اإىل اأو�ضاعهم الراهنة.

	ينبغي عدم اإجراء اأي عمليات حتقيقية اقتحامية تتطلب فح�ضاً وتقييماً بدنيني ونف�ضيني اإل مبوافقة ال�ضحايا عن علم  	•
َنة. وينبغي اإبالغ ال�ض��حايا باخلطوات والعملية امل�ض��تخدمة يف هذا ال�ضدد وبالأ�ضباب املوجبة لها. وينبغي عدم  وبيِّ

تف�ضري �ضمت ال�ضحايا على اأنه موافقة منهم.

	ينبغي احلفاظ على �ض��رية حياة ال�ض��حايا اخلا�ض��ة وهويتهم واملعلومات التي يف�ض��حون عنها اأثن��اء عملية الفح�ص  	•
والتقييم. وينبغي اأن ُتكفل احلماية، طوال جميع مراحل التحقيق، حلقوق ال�ض��حايا يف اخل�ضو�ض��ية وال�ض��رية وفقاً 

لت�ضريعاتك.

يو�ض��ى باإنتاج مواد اإعالمية بلغات خمتلفة ب�ض��اأن حقوق �ض��حايا الجتار بالأ�ض��خا�ص وامل�ض��اعدات املتاحة لهم و�ضبل 

حمايتهم. وينبغي الحتفاظ بهذه املعلومات امل�ضجلة يف اأق�ضام ال�ضرطة الخ تي�ضرياً لطالع ال�ضحايا عليها.

الدعم الوجداين

	ينبغي اأن يجري م�هنيون موؤه��لون تقييماً مبكراً حلالة ال�ض��حايا النف�ض��ية والوجدانية ما اأن يتناهى اأمر ال�ضحايا اإىل  	•
علم املحققني.

	ينبغي اأن جترى تقييمات ترمي اإىل حتديد احتياجات ال�ض��حايا الفورية وكذلك قدراتهم النف�ض��ية قبل النتقال اإىل  	•
عملية التحقيق واملحاكمة.

	ميكن للتقييمات اأن حتدد اأي�ض��اً ال�ض��حايا الذين يعانون من �ضدمة نف�ضية حادة ب�ض��بب عملية الجتار بهم اأو الذين  	•
ل اأعباء م�ضرية العدالة اجلنائية باأ�ضرها. فنتيجة هذه التقييمات  يعانون من اإعاقات اأخرى قد توؤثر على قدرتهم على حتمُّ

تفيد يف اتخاذ اأي تدابري/قرارات بديلة قد تكون �ضرورية. وينبغي األ يكون مظهر ال�ضحايا ال�ضحي الأويلُّ عائقاً اأمام 

اإجراء التقييمات الالزمة.

	ينبغ��ي اأن يت��وىل موظفون موؤهلون اإج��راء هذه التقييم��ات. وقد تتكفل بع�ص نظ��م العدالة اجلنائي��ة بتوفري هوؤلء  	•
املتخ�ض�ض��ني املوؤهل��ني، فاإذا تعذر وجودهم داخل نظام العدالة اجلنائية وج��ب النظر يف التعاون مع موظفي اجلهات 

املالئمة املخت�ضة بتقدمي م�ضاعدات لل�ضحايا والتي متلك مثل هذه القدرات، ومنها املنظمات غري احلكومية. وعليك 

قب��ل ذل��ك اأن تتيقن من مدى كفاءة وعولي��ة املهنيني الذين تعتزم تلك اجلهات ال�ض��تعانة بهم. وينبغي اأن يكون 

هوؤلء املتخ�ض�ضون املوؤهلون على دراية مبتطلبات الجتار بالأ�ضخا�ص من حيث حقوق ال�ضحايا واحتياجاتهم.

	اإذا مل يكن املهنيون املوؤهلون متاحني مبا�ض��رًة جاز، كتدبري موؤقت، ا�ض��تخدام املبادئ التوجيهية العملية الواردة يف  	•
النميطة 3 املعنونة "ردود الفعل النف�ض��ية ل�ض��حايا الجتار بالأ�ض��خا�ص"، فيما يخ�ص اآثار ال�ضدمات النف�ضية التي 

حتدث يف جرائم الجتار بالأ�ض��خا�ص بغر�ص ا�ض��تغاللهم جن�ضياً. اإل اأنه يجب الت�ضديد بقوة على اأن ا�ضتخدام تلك 

املبادئ التوجيهية ل ُيْغني عن �ض��رورة اإجراء تقييم كامل. فقيمة تلك املبادئ هي امل�ضاعدة على تخطيط قدر معني 

من الدعم ُيقدم عند عدم توافر امل�ضاعدات املهنية.

	هناك ارتباط وثيق بني تقييم حالة ال�ض��حايا و�ض��رورة توفري م�ض��اعدة طبية ونف�ض��ية واإر�ضادات طوال جميع مراحل  	•
التحقيق مبا يف ذلك مرحلة نظر املحكمة يف الق�ضية. فقد توؤدي هذه امل�ضاعدة والإر�ضادات اإىل معاونة ال�ضحايا على 
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التعايف من ال�ض��دمات النف�ض��ية عالوة على املعاونة على كفالة اأف�ضل دعم ميكن لل�ض��حايا اأن يقدموه اإىل التحقيق 

والنظر يف الق�ضية. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	حتى اإذا كان هناك اعتقاد قوي باأن ج�ضد ال�ضحية يحمل اأدلة تدعم املحاكمة ينبغي عدم احل�ضول على تلك الأدلة  	•
اإل مبوافقة ال�ض��حية. فمن املرجح اأن يوؤدي الفح�ص الطبي ال��ذي يجرى دون موافقة تامة وعن علم وبينة اإىل تدمري 

الثقة وتقلي�ص فر�ص م�ضي ال�ضحية يف التعاون مع التحقيق. وتبعاً ملا يق�ضي به النظام القانوين ينبغي اإبالغ ال�ضحايا 

مبا اإذا كان يحق لهم رف�ص هذا الفح�ص.

	الفحو�ص الطبية ينبغي اأن جترى يف ظل مراعاة احل�ضا�ضيات الجتماعية والثقافية املقبولة يف البيئة التي يعي�ص فيها  	•
ال�ض��حايا مع �ضرورة احل�ض��ول على موافقتهم على اإجراء تلك الفحو�ص. وينبغي اأن يكون ال�ضبب الأول يف اإجراء 

فح�ص طبي هو التيقن من حالة ال�ضحايا ال�ضحية والنف�ضية، اأما تاأكيد �ضحة الأدلة فال ينبغي اأن يكون �ضوى �ضبب 

ثانوي لإجراء هذا الفح�ص. وينبغي اأن يتوىل اإجراء هذه الفحو�ص اأ�ضخا�ص ينتمون اإىل نف�ص جن�ص ال�ضحية.

	علي��ك اأن تعر�ص بدائ��ل للفحو�ص احلميمة، ومن هذه البدائل ت�ض��جيل الإ�ض��ابات املرئية اأثناء ارتداء ال�ض��حايا  	•
مالب�ض��هم. فقد ير�ضي هذا البديُل التوازَن ال�ضروري بني حق ال�ضحايا يف اخل�ضو�ضية وبني احل�ضول على معلومات 

ُترثي التحقيق.

	ينبغي للفاح�ص اأن ي�ض��عى جاهداً اإىل ا�ض��تخدام ما ع�ض��اه يت��اح من مرافق، مثل غرف التحقي��ق يف العتداءات  	•
اجلن�ضية. فهذه املرافق تتيح اإجراء الفحو�ص على نحو يحفظ كرامة ال�ضحايا ويكفل حقوقهم يف هذا ال�ضدد.

	اإذا مل يكن مثل هذا الدعم متاحاً كان عليك اأن تنظر يف كيفية ال�ضعي اإىل اإتاحته، وذلك مثاًل بالتعاون مع املنظمات  	•
غري احلكومية، واإ�ضراك موظفي اإنفاذ القوانني املتخ�ض�ضني يف جمالت معينة مثل التحقيق يف العتداءات اجلن�ضية، 

وو�ضع �ضيا�ضات تكفل اإعادة زمام ال�ضيطرة اإىل ال�ضحايا عرب تخيريهم يف اأمور معينة مثل املاأكل وامللب�ص.

	اإذا مل تتي�ضر لك ال�ضتعانة مبرافق الفح�ص الالزمة امل�ضار اإليها اآنفاً، وكان توفريها ي�ضتغرق وقتاً طوياًل، وجب عليك  	•
اأن ت�ض��تخدم غرفاً نظيفة واأن تراعي اأوجه اخل�ضو�ضية اأثناء الفحو�ص. وعليك اأن تفكر يف ا�ضتخدام مرافق طبية، اإذا 

كان ذلك ممكناً يف اأو�ضاعك املحلية ويف وليتك الق�ضائية.

	قد ت�ض��اعد البيئات الداعمة والأفراد الداعمون يف �ض��تى مراحل �ض��ري العدالة اجلنائية على التبكري بتعايف �ضحايا  	•
الجتار بالأ�ضخا�ص.

	بع�ص الوليات الق�ض��ائية تت�ض��من متطلبات قانونية حمددة تق�ض��ي بتوفري دعم اجتماعي لل�ض��حايا امل�ضت�ضعفني،  	•
�ضواء يف مرحلة التحقيق اأو يف مرحلة نظر املحكمة يف الق�ضية. وميكن حتقيق ذلك بال�ضماح لعامل اجتماعي/مر�ضد 

اجتماعي باحل�ضور اأثناء املراحل الإجرائية املالئمة.

	عليك اأن تنظر يف توفري دعم ل�ض��حايا الجتار بالأ�ض��خا�ص، ي�ض��مل توفري عامل اجتماعي/مر�ضد اجتماعي، على  	•
اعتبار اأن ذلك ميّثل ممار�ض��ة جيدة حتى اإذا مل يكن هناك قانون حمدد يدعم هذه املمار�ض��ة �ضريطة األ تكون هذه 

املمار�ضة حمظورة.

	اإذا مل تكن لديك هياكل ر�ضمية تقدم هذا الدعم اأمكن اأن تكون املنظمات غري احلكومية قادرة على م�ضاعدتك يف  	•
هذا ال�ضدد. هنا اأي�ضاً عليك اأن ت�ضتوثق من عولية وقدرات وكفاءات موظفي تلك املنظمات قبل اأن ترتك ال�ضحايا 

حتت رحمتهم. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	من املهم اإجراء حتقيق فعال يف كل ق�ض��ايا الجتار بالأ�ضخا�ص بغ�ص النظر عن اأو�ضاع اإقامة ال�ضحايا يف البلد. فعدم  	•
اإجراء حتقيق �ض��ليم يف جرمية اجتار باأ�ض��خا�ص ملجرد عدم قانونية و�ض��ع اإقامة ال�ضخ�ص يف البلد ل يعني اإل اأن بو�ضع 

املتجرين اأن يزدهروا واأن ال�ض��حايا مهددون بالجتار بهم مرة اأخرى. اإن من حق ال�ض��حايا اأن توجه اإليهم اأ�ضئلة على 

النحو الالئق. اأما توجيه اأ�ض��ئلة اإليهم على نحو غري لئق، كما يحدث عند اتباع نهج ال�ضتجواب القتحامي، فمن 

5 النميطة 11: احتياجات ال�ضحايا يف اإجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة بق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص 



املرجح اأن يحول دون تعاونهم واأن يقلل من حجم املعلومات التي حت�ضل عليها. وتت�ضمن النميطة 8 املعنونة "اإجراء 

مقابالت �ضخ�ضية مع �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص الذين يحتمل اأن يكونوا �ضهوداً" اإر�ضادات ب�ضاأن النهج الالئق يف 

هذا ال�ض��دد. ويف حني اأن النميطة تن�ضب اأ�ضا�ضاً على املقابالت التحقيقية فاإن املبادئ الواردة فيها ت�ضري على كل 

اأ�ض��كال املقابالت. )هذا يتما�ض��ى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 3( واملادة 7 )حتدي��داً مع فقرتها 2( من بروتوكول 

الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	عليك اأن تكون �ض��ديد احل�ضا�ض��ية اإزاء احتياجات الأطفال اخلا�ض��ة عند اإجراء مقابالت معهم. و�ضت�ضاعدك على  	•
ذلك حمتوياُت النميطة 9 املعنونة "اإجراء مقابالت �ضخ�ض��ية مع ال�ض��حايا الأطفال يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص". 

)هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 4( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.

امل�شاعدة املبا�شرة

م املخاطر التي حتدق بال�ض��حايا منذ البدايات الأوىل. وعليك اأن تواظب على ا�ض��تعرا�ص هذا التقييم  	عليك اأن تقيِّ 	•
على �ض��وء ما قد ي�ض��تجد من معلومات. وللح�ضول على مزيد من املعلومات يف هذا ال�ضدد انظر النميطة 5 املعنونة 

بالأ�ضخا�ص". بالجتار  املتعلقة  التحقيقات  يف  املخاطر  "تقييم 
	علي��ك اأن توفر حماية فعالة لل�ض��هود من حلظ��ة تناهي اأمرهم اإىل علم �ض��لطات التحقيق وحتى انته��اء الإجراءات. اإن  	•
ال�ضماح للم�ضتبه فيهم بالو�ضول اإىل ال�ضحايا قد يدمر اأركان الق�ضية، بل وقد يوؤدي يف بع�ص الأحيان اإىل تعري�ص ال�ضهود 

ملخاطر الإ�ض��ابة اأو حتى الت�ضفية. وللح�ض��ول على مزيد من املعلومات يف هذا ال�ضدد انظر النميطة 12 املعنونة "حماية 

وم�ضاعدة ال�ضحايا-ال�ضهود". )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 5( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	ينبغي قدر الإمكان اأن متتد احلماية لت�ض��مل عائالت ال�ض��حايا، خا�ضة اأطفال ال�ض��حايا، وكذلك ال�ضهود اأنف�ضهم.  	•
فعدم حماية عائالتهم قد يعني اأن للمتجرين �ضطوة ونفوذاً على ال�ضحايا.

	ينبغي م�ض��ك �ضجالت تف�ض��يلية بنفقات عالج ال�ضحايا من اأجل الرجوع اإليها يف حالة وجود اأي ادعاء باأن تعاون  	•
ال�ضحايا قد "ا�ضرُتي" باملال.

تقييم ذاتي

ما هي اأنواع الدعم وامل�ضاعدة التي تعتزم توفريها ل�ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص اأثناء مرحلة التحقيق؟

ملاذا ينبغي توفري دعم وم�ضاعدة لل�ضحايا؟

الدعم اأثناء مرحلة املحاكمة التمهيدية ومرحلة املحاكمة الفعلية

املعلومات واالت�شاالت

	اإن �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص هم اأكرث النا�ص حر�ضاً على اإجراء حماكمة ناجحة للجناة. وهذا معناه اأن من م�ضلحتهم  	•
اأن يكون التحقيق احرتافياً وكفئاً. لذا عليك اأن تخرب ال�ض��حايا، متى اأمكنك اإخبارهم، مبا يحدث حولهم وباأ�ضبابه. 

فالوقوف على الأ�ض��باب من املرجح اأن يدعم الثقة ويعزز م�ض��اهمة ال�ض��اهد. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع 

فقرتيها 2 و3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(
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	اإذا اأخذت اأي متعلقات �ضخ�ض��ية من ال�ض��حايا اأو من اأ�ضخا�ص ذوي تاأثري مبا�ضر على ال�ضحايا بغر�ص تاأكيد �ضحة  	•
الأدلة كان عليك اأن تبلغ هوؤلء ال�ض��حايا اأو الأ�ض��خا�ص باأن الأدلة املادية يف احلفظ وال�ضون وباأنها �ضتعاد اإليهم يف 

التوقيت املنا�ضب.

يلي: ما  تت�ضمن  اإي�ضالها  يف  تفكر  قد  التي  املعلومات  	•
الفرتة الزمنية املرجح انق�ضاوؤها قبل اإجراء حماكمة تامة للق�ضية؛  -  

-  اأي معلوم��ات عن مكان امل�ض��تبه فيهم، كاأن يكونوا حمتجزين مثاًل، وخا�ض��ة اأي تغيري يطراأ على اأو�ض��اعهم،   

كالإفراج عن اأحدهم مثاًل؛

-  اإجراءات املحكمة، خا�ضة ما اإذا كان ال�ضحايا �ضيحجبون عن اأنظار اجلمهور وو�ضائل الإعالم، اأو اأي تدابري خا�ضة   

اأخرى متاحة يف املحكمة. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 5( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص(؛

-  الدعم املتاح اأثناء الفرتة ال�ض��ابقة على املحاكمة اأو اأثناء املحاكمة اأو بعدها. )هذا يتما�ض��ى مع املادة 6 )حتديداً   

مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص(؛

	عليك اأن تبعث بهذه الر�ض��ائل على نحو وا�ض��ح بحيث يفهم ال�ض��حايا م�ض��مونها. وينبغي اأن يفعل ذلك كل  	•
امل�ض��اركني يف العملية: كل املحققني واأع�ض��اء الني�ابة العامة والق�ض��اة. )هذا يتما�ض��ى مع املادة 6 )حتديداً مع 

فقرتيها 2 و3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

الدعم الوجداين

	تقييم و�ض��ع ال�ض��حايا النف�ضي والوجداين ينبغي اأن يتوا�ضل، ح�ضب القت�ض��اء، طوال مرحلة املحاكمة التمهيدية  	•
ومرحلة املحاكمة الفعلية من مراحل �ضري العدالة اجلنائية. وجتدر مالحظة اأن ال�ضحايا قد يبدو عليهم يف البداية اأنهم 

قادرون متاماً على جتاوز معاناة اإ�ض��ابتهم ب�ض��دمات نف�ض��ية اإل اأن الوقت وحده كفيل بالإف�ضاح التام عن حجم تلك 

املعاناة وتاأثري تلك ال�ضدمات. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	اإن التقييمات حتمي حقوق ال�ض��حايا اإذ حتدد ما اإذا كانت �ضدماتهم النف�ضية �ضتتفاقم ب�ضبب عملية املحاكمة وحتدد  	•
اأ�ضكال التدخل التي قد تلزم ملعاونة ال�ضحايا على التعايف. وهي تفيد ممار�ضي العدالة اجلنائية اإذ تتيح حتديد التدابري 

التي قد ت�ضاعد ال�ضحايا على اإعطاء اأدلة وتعزز فر�ص جناح املحاكمة.

	ينبغي توفري الإر�ض��اد طوال م�ضرية التحقيق والنظر يف الق�ض��ية. الو�ضع الأمثل هو اأن يوؤدي الإر�ضاد اإىل تدارك اأي  	•
ق�ض��ور يظهره تقييُم اأو�ض��اع ال�ضحايا. وهو قد ي�ضاعد على �ضفاء ال�ضحايا من �ض��دماتهم النف�ضية، وحماية حقوقهم 

الفردية، بل وعلى كفالة تقدميهم اأف�ض��ل دعم ممكن للتحقيق يف الق�ض��ية وحماكمة اجلناة. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 

)حتديداً مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	ينبغ��ي عدم النظر اإىل الإر�ض��اد على اأنه دور منوط باملهنيني وحدهم. فالبيئ��ات الداعمة والأفراد الداعمون يف كل  	•
مراحل �ضري العدالة اجلنائية قد ي�ضاعدون على �ضفاء �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص.

مثال حالة

ر ينتمي اإىل اأحد بلدان غرب اأفريقيا اأعيدت اإىل ق�ص، اأ�ض��بح يف نهاية املطاف �ض��اهد  عند انتهاء اإجراءات حماكمة متجِّ

خذت من �ضندوق تعويذاته. وقد اأدين 
ُ
الق�ض��ية، اأدلة مادية داعمة منها منقو�ضات خ�ضبية و�ض��ور وكتب واأ�ضياء اأخرى اأ

املتجر وحكم عليه بال�ضجن لعدة �ضنوات.

7 النميطة 11: احتياجات ال�ضحايا يف اإجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة بق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص 



امل�شاعدة املبا�شرة

	حمايُة ال�ضهود الفعالُة ينبغي اأن ت�ضتمر طوال م�ضرية العدالة اجلنائية نظراً لأن من املرجح اأن ت�ضتمر املخاطر املحدقة  	•
به��م ط��وال مرحلتي املحاكمة التمهيدية واملحاكمة الفعلية )بل وبعدهما(. )هذا يتما�ض��ى م��ع املادة 6 )حتديداً مع 

فقرتها 5( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	ينبغي تزويد ال�ضحايا مبا يلزم من و�ضائل اإعا�ضة ودعم على نحو يت�ضق مع ما يواجهونه من خماطر. )هذا يتما�ضى مع  	•
املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	اإذا كان��ت الق�ض��ية تنطوي على اجتار ذي طابع عرب وطني رمبا اأمكن اإعادة ال�ض��حايا اإىل بلد من�ض��ئهم خالل الفرتة  	•
الفا�ض��لة بني اإجراء التحقيق الأويل والنظر يف الق�ض��ية اأمام املحكمة. ففي بع�ص الظروف قد يوؤدي ذلك اإىل دعم 

احتياجات ال�ض��حايا عرب متكينهم من النتفاع من هياكل الدعم الر�ض��مية وغري الر�ضمية. )هذا يتما�ضى مع املادة 8 

)حتديداً مع فقرتيها 1 و2( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

-  عليك األ تعيد ال�ض��حايا اإىل مكان امل�ض��در يف الفرتة الفا�ض��لة بني التحقيق واملحاكمة اإل اإذا كانت اإعادتهم   

ماأمونة. وعليك اأن تفكر يف الدخول يف �ض��راكات مع اجلهات التي تقدم خدمات لل�ض��حايا، مبا فيها املنظمات 

غري احلكومية، من اأجل �ضمان تلبية احتياجاتهم؛

عليك اأن تنظر يف تدابري احلماية التي ميكن اأن ُتكفل لل�ضحايا العائدين؛  -  

عليك اأن تنظر يف كيفية بقائك على ات�ضال بهم بغية توفري اأف�ضل فر�ص مثول ال�ضهود اأمام املحكمة.  -  

طرائق: بعدة  ال�ضحايا  حقوق  يحمي  اأن  ميكن  التمهيدية  املحاكمة  مرحلة  اأثناء  فيهم  امل�ضتبه  احتجاز  	•
حماية ال�ضحايا وعائالتهم وذويهم من النتقام؛  -  

-  زي��ادة احتم��الت اإجراء حماكمة عادلة عرب تقلي�ص الفر�ص املتاحة اأمام امل�ض��تبه فيهم من اأجل اختالق رواية   

مزيفة اأو التالعب بالأدلة؛

تقلي�ص الفر�ص املتاحة اأمام امل�ضتبه فيهم من اأجل التاأثري على ال�ضهود اأو ترويعهم.  -  

	عن��د القت�ض��اء، ويف ظل املراعاة الواجبة حلقوق امل�ض��تبه فيهم، ينبغي لأع�ض��اء النيابة العام��ة اأن ينظروا يف حب�ص  	•
امل�ض��تبه فيهم حب�ض��اً احتياطياً على ذمة الق�ضية بناء على اأمر �ضادر عن حمكمة خمت�ضة. فمن �ضاأن هذا الإجراء اأن 

يطمئن ال�ضحايا وي�ضاعد على تاأمني ا�ضتمرار تعاونهم مع نظام العدالة اجلنائية.

	عند حب�ص م�ض��تبه فيه حب�ض��اً احتياطياً على ذمة الق�ضية ينبغي اأن تبداأ الإجراءات يف اأ�ضرع وقت ممكن �ضماناً لأن  	•
تكون مدة حب�ضه اأق�ضر ما ميكن.

	تت�ض��من بع�ص الوليات الق�ضائية متطلبات قانونية حمددة تق�ضي بتوفري دعم اجتماعي لل�ضحايا امل�ضت�ضعفني قبل  	•
مرحلة النظر يف الق�ضية واأثناءها.

	حتى اإذا مل تكن يف وليتك الق�ض��ائية اإجراءات ر�ضمية تق�ضي بتوفري دعم اجتماعي فاإن من املمار�ضات اجليدة اأن  	•
توفر مثل هذا الدعم نظراً لأنه يخدم احتياجات ال�ضحايا وم�ضرية التحقيق. 

	اإذا مل تكن لديك هياكل ر�ضمية تكفل توفري الدعم املطلوب فقد تكون املنظمات غري احلكومية قادرة على اأن ت�ضاعدك  	•
يف هذا ال�ض��دد. هنا اأي�ض��اً عليك اأن ت�ض��توثق م��ن اأن موظفي هذه املنظم��ات اأكفاء ويعول عليهم وق��ادرون على فهم 

احتياجات نظام العدالة اجلنائية. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 3( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

  عليك اأن تنظر يف اتخاذ ما ميكنك من تدابري اأثناء املحاكمة من اأجل حماية ال�ضحايا/ال�ضهود. ومن اأمثلة تلك التدابري 

تخ�ض��ي�ص غرف انتظار م�ض��تقلة لل�ضهود، وعقد جل�ضات ا�ضتماع مغلقة، وا�ضتخدام و�ضالت فيديو، وا�ضتعمال اأ�ضماء 

م�ضتعارة. ول يجب اأن تكون تلك التدابري معقدة اأو باهظة التكاليف. وللح�ضول على مزيد من املعلومات انظر النميطة 

12 املعنونة "حماية وم�ضاعدة ال�ضحايا-ال�ضهود يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص" حتى ت�ضاعدك على تقرير كيفية اإجراء 

املقابالت. )هذا يتما�ضى مع املادة 24 )حتديداً مع فقرتها الفرعية 2ب( من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة.(
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	من الأهمية مبكان كفالة اأن يكون جميع امل�ضاركني يف هذه العملية على علم مبا عليهم اأن يعملوه وبكيفية عمله. وهذا  	•
ي�ضمل اأنا�ضاً معينني مثل َمن يديرون جل�ضات ال�ضتماع.

	ال�ض��ماح للجمهور على نحو غري مالئم بح�ضور جل�ضات ال�ضتماع قد ي�ضبب خماطر لل�ضحايا ويوؤثر على رغبتهم يف  	•
التعاون. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 1( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	ينبغ��ي عر�ص ومراعاة اآراء ال�ض��حايا وخماوفهم عند مراحل مالئمة من العملية كلها. اإن اإقرار ال�ض��لطات العمومية  	•
التي متثل العدالة بهذه الآراء واملخاوف قد ي�ضاعد الأفراد على جتاوز حمنتهم. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع 

فقرتها 2( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

	يف بع�ص الوليات الق�ض��ائية ل يكون ال�ضحايا ملزمني بالإدلء ب�ضهادتهم اأمام املحكمة اإذا مل يرغبوا يف ذلك. ويف  	•
هذه الوليات الق�ضائية ينبغي احرتام رغبات ال�ضحايا.

	يف بع�ص الوليات الق�ض��ائية يطاَلب ال�ض��حايا بالإدلء ب�ض��هاداتهم اأمام املحكمة. ولعلك لحظت يف منائط اأخرى  	•
اأن هناك اأ�ض��باباً كثرية جتعل ال�ض��حايا ميانعون يف الإدلء ب�ض��هاداتهم. لذا فعندما يكون ال�ض��حايا مطالبني بالإدلء 

ب�ضهاداتهم يكون من املهم جداً اأن تتوافر لهم كل تدابري الدعم الأخرى من اأجل التجاوب مع حالتهم واحتياجاتهم 

النف�ضية حتى يت�ضنى للمحكمة اأن حت�ضل على اأجود �ضهادات ممكنة.

	عليك اأن تلتفت اإىل العتبارات العملية، مثل كيفية و�ض��ول ال�ض��حايا اإىل املحكمة حل�ضور اأي جل�ضات ا�ضتماع، اأو  	•
رعاية الأطفال، اأو متكني ال�ض��حايا من ا�ض��رتداد املكا�ضب التي �ض��اعت عليهم، وذلك خ�ضية اأن يوؤدي جتاهل تلك 

العتبارات اإىل منع ال�ضحايا من الإدلء ب�ضهاداتهم. )هذا يتما�ضى مع املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 6( من بروتوكول 

الجتار بالأ�ضخا�ص.( 

	ق��د تك��ون لديك هياكل قائمة توفر دعماً عملياً. فاإذا مل تكن لديك مثل هذه الهياكل كان عليك اأن تنظر يف اتخاذ  	•
ترتيبات خا�ضة من اأجل ال�ضحايا. وقد تكون املنظمات غري احلكومية قادرة على م�ضاعدتك يف هذا ال�ضدد، �ضريطة 

اأن يتوافر فيها عن�ضرا الكفاءة واللياقة.

اخلوف. بدافع  اأو  نف�ضية  ب�ضدمات  اإ�ضابتهم  ب�ضبب  �ضهادات  باأية  الإدلء  يف  ال�ضحايا  ميانع  قد  	•
	قد ُي�ضرتط اإجراء مقابالت مع ال�ضحايا من اأجل ا�ضتي�ضاح نقاط معينة يف الفرتة الفا�ضلة بني مدة التحقيق الرئي�ضية  	•
وتوقيت اإحالة الق�ضية اإىل املحكمة. ومن ال�ضروري اأثناء مرحلة التحقيق اإجراء تقييم حلالة ال�ضحايا النف�ضية و�ضدة 

اإ�ض��اباتهم النف�ض��ية قبل عقد تلك املقابالت. وعليك األ تلح على عقد تلك املقابالت اإذ اإن اأقوال ال�ضحايا الذين 

يعانون من �ضدمات نف�ضية حادة قد ل تكون جديرة بالتعويل عليها مما يجعلها غري �ضاحلة لال�ضتخدام يف التحقيقات. 

وعليك اأن ت�ضتعني باملعلومات الواردة يف النميطة 3 املعنونة "ردود الفعل النف�ضية ل�ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص" حتى 

ت�ضاعدك على تقرير الكيفية التي �ضتجري بها املقابالت يف هذه احلالت.

	عليك اأن تكون �ضديد احل�ضا�ضية اإزاء احتياجات الأطفال اخلا�ضة عند اإجراء مقابالت معهم. و�ضت�ضاعدك على ذلك  	•
النميطة 9 املعنونة "اإجراء مقابالت �ضخ�ضية مع ال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص". )هذا يتما�ضى مع 

املادة 6 )حتديداً مع فقرتها 4( من بروتوكول الجتار بالأ�ضخا�ص.(

9 النميطة 11: احتياجات ال�ضحايا يف اإجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة بق�ضايا الجتار بالأ�ضخا�ص 

تقييم ذاتي

ما هي اأنواع الدعم وامل�ض��اعدة التي تعتزم توفريها ل�ض��حايا الجتار بالأ�ض��خا�ص اأثناء مرحلة املحاكمة التمهيدية ومرحلة 

املحاكمة الفعلية؟

ملاذا ينبغي توفري دعم وم�ضاعدة لل�ضحايا؟



موجز

	اأو�ضاع ال�ضحايا املتجر بهم تطرح طائفة فريدة من التحديات اأمام املحققني واأع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة لأن عملية  	•
الإيذاء يف جرائم الجتار بالأ�ضخا�ص ميكن اأن تكون معقدة ومتعددة الأوجه وممتدة لفرتة طويلة.

	ل بد لكل من ميثل حلقة يف �ضل�ضلة م�ضرية العدالة اجلنائية اأن يعرف الحتياجات اخلا�ضة لل�ضحايا واأن ي�ضع حلوًل  	•
مبتكرة �ضمن �ضياق الدور امل�ضند اإليه.

	ينبغي اأن تك��ون املبادئ التالية حا�ض��رة يف الأذهان طول الوقت منذ اأول لقاء مع اأ�ض��خا�ص ي�ضتبه يف اأنهم �ضحايا  	•
اجتار باأ�ضخا�ص:

�ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص ينبغي اعتبارهم �ضحايا جرائم؛  -   

ينبغي عدم معاملتهم على اأنهم جمرمون؛  -   

ينبغي عدم معاملتهم على اأنهم جمرد م�ضدر اأدلة فقط.  -   

	عند كل مرحلة من مراحل ت�ض��دي العدالة اجلنائية، بدءاً مبرحلة التحقيق وانتهاًء مبرحلة املحاكمة، ل بد من توفري  	•
اأ�ضكال الدعم التالية ملن مت حتديده من �ضحايا الجتار بالأ�ضخا�ص:

املعلومات والت�ضالت؛  -   

الدعم الوجداين؛  -   

امل�ضاعدة املبا�ضرة.  -   

ه اإىل ممار�ضي العدالة اجلنائية
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