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يت�ضمنها على الإعراب عن �أي ر�أي كان من جانب
ال تنطوي الت�س��ميات امل�ستخدمة يف هذا املن�ش��ور وال طريقة عر�ض املادة التي ّ
�أمانة الأمم املتحدة ب�ش���أن املركز القانوين لأي بلد �أو �إقليم �أو مدينة �أو منطقة �أو لل�س��لطات القائمة فيها �أو ب�ش���أن تعيني حدودها �أو
تخومها .و ُي�شار �إىل البلدان واملناطق بالأ�سماء التي كانت مو�ضع ا�ستخدام ر�سمي وقت جمع البيانات ذات ال�صلة.
وهذا املن�شور �صادر دون تنقيح ر�سمي.

�شكر وتقدير
هذه النمائط التدريبية ما كانت لرتى النور لوال الدعم املايل ال�سخي الذي قدمته حكومة كل من الإمارات العربية املتحدة
(عرب مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر) وال�سويد والرنويج.
وقد قادت دفة هذا العمل وحدة مكافحة االجتار بالب�ش��ر وتهريب املهاجرين ،التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية ،وذلك ب�إ�ش��راف ال�س��يدة ريكا بوتونن ومبعاونة ال�س��يد داف نيوتن .وجاءت هذه النمائط ثمرة جهد عري�ض �شارك
فيه خرباء كثريون ينتمون �إىل كل مناطق العامل ويعملون يف جماالت �إنفاذ القوانني والنيابة العامة وتوفري الرعاية .وقد �أدىل
ه�ؤالء اخلرباء بدلوهم يف �ص��ياغة تلك النمائط ،حيث �أ�س��هموا فيها مبا اكت�س��بوه من خربات مهنية وعملية ومعارف وفرية
ودراية متخ�ص�صة .وقد جتلى تفانيهم وعطا�ؤهم املهني فيما بذلوه من جهود م�ضنية وما �ساقوه من تعليقات وتعقيبات ح�صيفة
�أثناء �سل�سلة اجتماعات خرباء عقدت يف فيينا وبلغ عددها �أربعة اجتماعات .ويطيب لوحدة مكافحة االجتار بالب�شر وتهريب
املهاجرين ،التابعة ملكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية� ،أن تعرب عن عميق امتنانها و�شكرها له�ؤالء اخلرباء على
ما بذلوه من جهد.
كما حظي امل�ش��روع على امتداد مراحله كلها بدعم ال يقدر بثمن من جانب كل من �إدارة الهجرة واجلن�س��ية يف �أ�س�تراليا،
ووزارة الع��دل يف كن��دا ،ومكتب ال�ش��رطة الأوروبي ،واملركز الدويل لتطوير �سيا�س��ات الهجرة ،واملنظمة الدولية لل�ش��رطة
اجلنائية ،واملنظمة الدولية للهجرة ،وكلية لندن للنظافة ال�صحية والطب اال�ستوائي ،ووكالة حت�سني �أن�شطة ال�شرطة الوطنية -
اململكة املتحدة ،ومنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا/امل�ؤ�س�س��ة الدميقراطية وحقوق الإن�س��ان ،ومركز اململكة املتحدة ملكافحة
االجتار بالب�شر .وتود الوحدة �أي�ضاً �أن تعرب عن �شكرها ملبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر على �إ�سهامها يف
االجتماع الرابع لفريق اخلرباء ويف تكاليف �إنتاج هذه النمائط.

قائمة اخلرباء
�أدم نوالن  -اململكة املتحدة
�أ�سرتيد غانرتر  -مكتب امل�ؤ�س�سات الدميقراطية وحقوق الإن�سان ،التابع ملنظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
�إليزا ترو�سريو  -املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
�إليزا كابريا  -املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
�أنا كورفينو�س  -هولندا
�أندرو كالين  -الواليات املتحدة الأمريكية
�إي �إي �أومنار �شو  -ميامنار
�إيرينا ت�ساكاد�شي  -جورجيا
�إيف روالند  -املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية
�إيلي �أبي خليل  -لبنان
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باتريك ديفني  -الواليات املتحدة الأمريكية
بريان مايكل  -الواليات املتحدة الأمريكية
بريت دراير  -الواليات املتحدة الأمريكية
ثان نغوين تروك  -فييت نام
جوا  -ميكو هاماالينن  -فنلندا
جيف هوريل � -أ�سرتاليا
داليا �أفراموف � -إ�سرائيل
دامايل لوانغا نانتودي � -أوغندا
دلفني موراليا  -م�ؤ�س�سة Child Focus
ديف نيوتن  -اململكة املتحدة (م�ست�شار)
�سانتو�س فرناندو فلوريز  -الربتغال
�ستيف تيرتتون  -اململكة املتحدة
�ستيف هاريف  -مكتب ال�شرطة الأوروبي
�سكوت بار�سونز  -م�ؤ�س�سة Dayawlka
�سو�سو تاتون  -م�ؤ�س�سة ( World Visionميامنار)
�سونيا بو�ش  -املركز الدويل لتطوير �سيا�سات الهجرة
�شادرا هارونا  -نيجرييا
�شني ماكينا  -اململكة املتحدة
غابرييل غار�سيا  -الواليات املتحدة الأمريكية
غلني رانكني  -اململكة املتحدة/مركز مكافحة االجتار بالب�شر
فريا غرا�شيفا  -منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
كا�سي ت�سيمرمان  -كلية لندن للنظافة ال�صحية والطب اال�ستوائي
كري�ستيان مارتينـز  -منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا/بلجيكا
كلري مك كيون � -أيرلندا
لو دي باكا  -الواليات املتحدة الأمريكية
ليفيا فيدرا�سكو  -املنظمة الدولية للهجرة
ليلى �أبو الفازيل  -ويلمرهال ،الواليات املتحدة (حمررة)
ليليانا �سورنتينو  -منظمة الأمن والتعاون يف �أوروبا
ماثيو تايلور  -كندا
حممد بابانديدي  -نيجرييا
حممد مطر  -جامعة جون هوبكنـز ،الواليات املتحدة الأمريكية
مو�سى ح�سني ماجد العراجي  -العراق

�شكر وتقدير

نورمان ما�سي  -كندا
وين هي�سونغ  -الواليات املتحدة الأمريكية
يون غاو  -منظمة العمل الدولية
مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (اخت�صاراً :املكتب) حتت الإ�شراف العام لل�سيدة
ريكا بوتونن ومبعاونة ال�سيد داف نيوتن-املكتب/وحدة مكافحة االجتار بالب�شر وتهريب املهاجرين
(اخت�صاراً :وحدة مكافحة االجتار)
�أدريانا رويز  -ر�سرتيبو  -املكتب/كولومبيا
�إليا�س �شات�سي�س  -املكتب/وحدة �إنفاذ القانون واجلرمية املنظمة ومكافحة غ�سل الأموال
�أندريا فوجتاك  -املكتب/وحدة �إنفاذ القانون واجلرمية املنظمة ومكافحة غ�سل الأموال
�أوجلا زودوفا  -املكتب�/أوزبك�ستان
باتريك �أو �سوليفان  -املكتب/وحدة �إنفاذ القانون واجلرمية املنظمة ومكافحة غ�سل الأموال
بريان تايلو  -املكتب /ق�سم مكافحة االجتار
بيم نري  -املكتب/الهند
ترول�س ف�ستري -املكتب/فييت نام
تيجال ج�سراين  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار
جوزفني موريف  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار
داف نيوتن  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار (م�ست�شار)
دميو�ستينو�س كري�سيكو�س  -املكتب/ق�سم مكافحة الف�ساد واجلرمية االقت�صادية
راجكا فالهوفيت�ش  -املكتب/الق�سم املعني باجلرمية املنظمة والعدالة اجلنائية
روجر برايتون  -املكتب�/صربيا
ريبيكا باول  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار
ري�شار فيليبار  -املكتب/جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية
ريك باور  -املكتب/وحدة �إنفاذ القانون واجلرمية املنظمة ومكافحة غ�سل الأموال
ريكا بوتونن  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار
�سيلكي �ألربت  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار
�شادرا عثمان هارونا  -املكتب/وحدة مكافحة االجتار
فالريي لوبو  -املكتب/الق�سم املعني باجلرمية املنظمة والعدالة اجلنائية
ماري ماتيو  -املكتب/الق�سم املعني باجلرمية املنظمة والعدالة اجلنائية
ماغايل برنارد  -املكتب/ق�سم املخترب وال�ش�ؤون العلمية
مايكل بونيو  -املكتب/تايلند
مريي �شارون  -املكتب/الق�سم املعني باجلرمية املنظمة والعدالة اجلنائية
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مقدِّ مة
�إن جرمية االجتار بالأ�شخا�ص جرمية خفية ومعقَّدة .وقد ي�أتي ت�صدي العدالة اجلنائية لها غري مالئم وغري ناجع عند �إ�ساءة فهم
�أركان هذه اجلرمية ،ح�س��ب تعريفها الوارد يف «بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال»
(اخت�ص��اراً :بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص) .وتزدهر هذه اجلرمية� ،أكرث ما تزدهر ،يف اخلفاء حتت الأر�ض ،و�أحياناً ما متتد عرب
الواليات الق�ضائية لعدة دول ،مما يجعل الك�شف عنها و�إنفاذ القوانني يف مرتكبيها �أمراً ع�سرياً.
�أ�ض��ف �إىل ذلك �أن النهوج املتعددة املتبعة حيال مكافحة االجتار بالأ�ش��خا�ص حديثة العهد ن�س��بياً يف ممار�س��ات العدالة
اجلنائية .لذا ميكن �أن يكون ت�ص��دي العدالة اجلنائية لهذه اجلرمية بطيئاً و�أك َرث تركيزاً على معاقبة مرتكبيها منه على حماية
�ض��حاياها .و�أدى ذلك يف بع�ض الأحيان �إىل �إ�س��اءة التعامل مع ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص حيث �ألقي القب�ض على �ضحايا
اجلرمي��ة وعومل��وا معاملة املجرمني .وال يقت�ص��ر ت�أثري هذه العملية عل��ى تقوي�ض الثقة الالزمة من �أج��ل التعاون الف ّعال مع
التحقيق يف اجلرمية وحماكمة مرتكبيها و�إمنا يف�ضي �أي�ضاً �إىل معاودة �إيذاء ال�ضحايا وو�صمهم بالعار.
وي�أتي ُ
املوج ُه �إىل ممار�س��ي العدالة اجلنائية ،ا�ستجاب ًة ل�ش��تى تلك التحديات .فهو يهدف �إىل
دليل مكافحة االجتار بالب�ش��رَّ ،
�س��د الثغرات التي ت�ش��وب قدر َة ممار�سي العدالة اجلنائية ال�س��اعني �إىل منع ومكافحة االجتار بالأ�شخا�ص وحماية وم�ساعدة
ِّ
�ض��حايا هذا االجتار و�إىل التعاون الف ّعال مع غريهم من �أجل حتقيق ذلك .وي�س��هب الدليل يف ذكر ممار�س��ات واعدة تخ�ص
كل مرحلة من مراحل ت�ص��دي العدالة اجلنائية جلرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وهو ُي َعد مر�ش��داً عملياً و�أداة تدريبية ملمار�سي
العدالة اجلنائية.
�إن َ
دليل مكافحة االجتار بالب�ش��ر ،املوج َه �إىل ممار�س��ي العدالة اجلنائية هو نتاج خربات تخ�ص�ص��ية عري�ض��ة الأ�س�س ُج ِّمعت
�ض��مت ق�ضاة و�أع�ضاء نيابات عامة وم�س�ؤويل �إنفاذ قوانني ميار�سون عملهم يف
يف غ�ض��ون �سل�سلة من اجتماعات فرق خرباء َّ
م�ص��ممة بحيث تز ِّود ممار�س��ي العدالة اجلنائية مبا يلزمهم
ميدان مكافحة االجتار بالب�ش��ر� .إن كل منيطة من منائط هذا الدليل ّ
لكي يت�ص��دوا على النحو املالئم للتحديات التي يطرحها االجتار بالأ�شخا�ص .والق�صد من املمار�سات الواعدة امل�سرودة يف
كل منيطة هو ك�شف النقاب عن �أوجه َتعقُّد املو�ضوع املطروح ومتك ُني املمار�سني من تطبيق الدرو�س التي ا�ستخل�صها ممار�سون
�آخرون على ما يخو�ضونه ُهم من جتارب يف هذا امل�ضمار.
وتتناول هذه النمائط كل مرحلة من مراحل ت�صدي العدالة اجلنائية لالجتار بالأ�شخا�ص ،بدءاً بتحديد هوية ال�ضحايا مروراً
م�صممة بحيث تكون كافية وحدها
بالتحقيق مع املُ َّتجرين وحماكمتهم وانتها ًء بحماية ال�ضحايا .وكل منيطة من تلك النمائط ّ
لتلبية االحتياجات املحددة املتعلقة مبرحلة معينة ،ت�س��عى النميطة �إىل تناولها ،من مراحل ت�صدي العدالة اجلنائية .وينبغي
موجهاً �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية.
عدم النظر �إىل الدليل وك�أنه �أطروحة �أكادميية و�إمنا باعتباره مر�شداً عملياً َّ
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نظرة عامة على النمائط
النميطة  :1تعريفا االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين
تفيد النميطة الأوىل يف التعريف ببع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة على امتداد الدليل .وهي ُتع ِّرف امل�صطلحات �ضمن نطاق
املكمل
�صكوك الأمم املتحدة ،خا�صة اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ِّ
��ب تركيز هذه النميطة على تعريف االجتار بالأ�ش��خا�ص ،ح�سبما جاء يف بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ،وتعريف
لهاَ .
وين�ص ُّ
تهريب املهاجرين ،ح�سبما جاء يف بروتوكول تهريب املهاجرين ،وعلى الفوارق الرئي�سية بينهما.

النميطة  :2م�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص
املت�ص��دين من احتم��ال وجود حاالت اجتار
تذك��ر هذه النميطة بع�ض الإ�ش��ارات الأ�سا�س��ية الدالة التي قد حتذر طالئع
ِّ
بالأ�ش��خا�ص .وهذه الإ�ش��ارات م�شروحة يف هذه النميطة باعتبارها م�ؤ�ش��رات على احتمال حدوث اجتار بالأ�شخا�ص (ال
باعتبارها برهاناً على حدوثه) ،الأمر الذي يفرت�ض فيه �أن يطلق �شرارة �إجراء مزيد من التمحي�ص .وت�سرد النميطة م�ؤ�شرات
تخ�ص �شتى �أنواع حاالت االجتار بالأ�شخا�ص من �أجل �إعطاء �إر�شادات ملوظفي �شرطة احلدود وغريهم من العاملني الذين
قد يكون لهم ات�صال ب�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.

النميطة  :3ردود الفعل النف�سية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
تنظر هذه النميطة يف املقام الأول يف ت�أثري االنتهاك واال�ستغالل اجلن�سيني على �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص .وهي ت�ستك�شف
الكيفية التي ت�ؤثر بها عملية االجتار بالأ�شخا�ص يف ال�صحة البدنية والذهنية لل�ضحية .كما ت�شرح النميطة الكيفية التي ميكن
بها العتالل �ص��حة ال�ضحية �أن يلحق ال�ضرر بالتحقيق يف جرمية االجتار بالأ�ش��خا�ص ومبحاكمة مرتكبيها ،وتناق�ش النميط ُة
اال�س�تراتيجيات املالئم�� َة التي ينبغي �أن تتبعه��ا العدالة اجلنائية من �أجل متكني ال�ض��حايا من التع��اون مع عمل العدالة
اجلنائية .و�أخرياً تعر�ض النميطة �إر�شادات ب�ش�أن التقليل قدر امل�ستطاع من الآثار النف�سية التي ميكن �أن ُتخلفها التحقيقات
على �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.

النميطة  :4طرائق ال�سيطرة امل�ستخدمة يف االجتار بالأ�شخا�ص
ت�ش��رح هذه النميطة الأ�شكال الرئي�سية التي ي�ستخدمها املُ َّتجرون لب�سط �س��يطرتهم على �ضحاياهم ،وت�صف الكيفية التي
ميكن بها ا�س��تخدام توليفة من تدابري ال�س��يطرة على امتداد عملية االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وت�ستك�ش��ف خيارات الت�ص��دي
لأ�شكال ال�سيطرة الرئي�سية عند التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.

النميطة  :5تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص
أهم امل�سائل الواجب مراعاتها عند �إجراء تقييمات للمخاطر
تظهر هذه النميطة احلاج َة �إىل �إجراء تقييم متوا�صل للمخاطر و� َّ
املرجح تعر�ض��هم لها يف �سياق
يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�ش��خا�ص .وهي ت�ش��رح مفهوم املخاطر مبين ًة ال
َ
أ�ش��خا�ص َّ
االجتار بالأ�ش��خا�ص .كما ت�ص��ف النميطة ماهية تلك املخاطر وكيفية حتديد م�س��تواها ودرجة �شدتها والإجراءات الواجب
حمدد.
النظر يف اتخاذها عند جمابهة خطر َّ
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النميطة  :6التعاون الدويل يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
نظراً لأن الكثري من حاالت االجتار بالأ�شخا�ص تقع عرب احلدود الوطنية ف�إن التعاون الدويل �ضروري من �أجل فعالية التحقيق
يف هذه الق�ضايا .وت�شرح هذه النميطة الأ�سباب التي من �أجلها يلزم التعاون الدويل يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص ،و ُت َذ ِّكر
ب�ش��تى �أ�ش��كال ومبادئ التعاون الدويل ،وتناق�ش �أمناط التعاون الدويل التي تتجاوز �أ�ش��كاله التقليدية املتمثلة يف ت�س��ليم
املجرمني وتبادل امل�س��اعدات القانونية ،على النحو املُع َّرف يف اتفاقية اجلرمية املنظمة ،كما تناق�ش ت�أثري �ش��تى النظم القانونية
على التعاون الدويل فيما بني الدول .وتلقي النميطة نظرة فاح�صة على عملية تقدمي طلبات ر�سمية ب�ش�أن تبادل امل�ساعدات
القانونية ،وحمتويات ر�س��الة الطلب ،واالعتبارات الواجب مراعاتها عند تقدمي الطلبات .كما ت�ستك�شف النميطة �إمكانيات
�إجراء ات�ص��ال مبا�ش��ر بني امل�س���ؤولني عند تقدمي طلبات من والية ق�ض��ائية �أخرى والإجراءات التعاونية الالزمة عند �إعادة
�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �إىل �أوطانهم.

النميطة  :7فح���ص م�سرح اجلرمي��ة والأدلة املادي��ة يف التحقيق��ات املتعلقة
باالجتار بالأ�شخا�ص
ت�ش��رح هذه النميطة مدى �أهمية حتقيقات «م�س��رح اجلرمية» التي جترى ب�ش���أن جرائم االجتار بالأ�شخا�ص .وهي ت�صف �أنواع
الأدلة املادية التي ت�ش��يع م�ص��ادفتها �أكرث من غريها يف حتقيقات االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وتبينِّ الإجراءات الأ�سا�سية الالزمة
للحفاظ على وقائع م�س��رح اجلرمية وتوثيقها وال�س�ترجاع �آثار الأدلة املادية من م�س��رح اجلرمية .كما تتطرق النميطة �إىل �أهم
االعتبارات والإجراءات املمكنة املتعلقة بتحقيقات االجتار بالأ�شخا�ص عند فح�ص ما يلي:
• ال�ضحايا وامل�شتبه فيهم؛
• الأماكن؛
• املركبات؛
• الوثائق التي ُعرث عليها يف م�سرح اجلرمية ومع ال�ضحايا �أو امل�شتبه فيهم ويف املركبات؛
• معدات تكنــولوجيا املعلــومات واالت�ص��ــاالت التي ُعثــر عليــها يف م�س��رح اجلرمية ومع ال�ضحايا �أو امل�شتبه فيهم
ويف املركبات.

النميطة �	:8إجراء مقابالت �شخ�صية مع �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص الذين
يحتمل �أن يكونوا �شهود ًا
حت��دد ه��ذه النميطة الهدف العام جلميع املقابالت التي يجريها موظفو �إنفاذ القوانني مع �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص الذين
يحتمل �أن يكونوا �شهوداً .وهي حتدد خم�س مراحل للنموذج " "PEACEاملتعلق ب�إجراء مقابالت مع �ضحايا هذه اجلرمية:
• التخطيط والإعداد للمقابلة؛
• التعامل مع ال�ضحايا ال�شهود ،و�شرح العملية وم�ضمونها؛
• احل�صول على رواية ال�ضحية/ال�شاهد؛
• �إنهاء املقابلة على نحو مالئم؛
• تقييم م�ضمون املقابلة.
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وت�س��رد النميطة اخلطوات العملية املتعلقة بالتخطيط ملثل هذه املقابلة والعنا�ص��ر الالزمة للتعامل مع �ضحايا�/شهود االجتار
بالأ�ش��خا�ص �أثناء املقابالت املتعلقة بالأدلة .كما ت�ش��رح النميطة التقنيات اخلا�صة امل�ستخدمة يف املقابالت ،وتبينِّ الفوارق
بني ما يطرح �أثناء املقابالت من �أ�سئلة مفتوحة و�أ�سئلة حمددة و�أ�سئلة مغلقة و�أ�سئلة �إيحائية.

النميطة �	:9إج��راء مقاب�لات �شخ�صية م��ع ال�ضحايا الأطف��ال يف ق�ضايا
االجتار بالأ�شخا�ص
ت َع ِّرف هذه النميطة َ
الطفل ب�أنه �شخ�ص دون الثامنة ع�شرة من عمره ،ح�سب املن�صو�ص عليه يف بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص.
وه��ي ت�ؤك��د �أن املبد�أ الأ�سا�س��ي يف �إدارة املقابالت مع الأطفال هو وجوب مراعاة م�ص��لحة الطف��ل العليا عند �إجراء تلك
املقابالت .وتقر النميطة ب�أن الطفل الذي ي�ش��تبه يف �أنه �ض��حية اجتار بالأ�ش��خا�ص قد يكون �أكرث ه�شا�ش��ة من البالغ الذي
ُي�شتبه يف �أنه �ضحية هذا االجتار ،و ُت َط ِّوع بناء على ذلك كل مرحلة من املراحل اخلم�س التي يت�ألف منها النموذج PEACE
املتعلق باملقابالت التي جترى مع ال�ضحايا.

النميطة  :10اال�ستعان��ة مبرتجم�ين �شفوي�ين يف التحقيق��ات املتعلقة
باالجتار بالأ�شخا�ص
ت�س��رد هذه النميطة حاالت قد ت�س��تلزم اال�ستعانة مبرتجمني �ش��فويني �أثناء التحقيقات ،وت�شرح �أهمية الإبقاء على مرتجم
�ش��فوي واحد على امت��داد التحقيق يف جرمية اجتار ب�أ�ش��خا�ص .وهي تبينِّ االعتبارات ذات ال�ص��لة الواجب مراعاتها عند
تخطي��ط خدمات الرتجمة ال�ش��فوية والإجراءات الالزمة عند الإعداد لإج��راء مقابلة .كما حتدد املعلومات التي ينبغي �أن
يكون املرتجم ال�شفوي مطلعاً عليها وتلك التي ينبغي �أن حتجب عنه �أثناء تقدمي خدمات الرتجمة ال�شفوية.

النميطة  :11احتياج��ات ال�ضحايا يف �إجراءات العدال��ة اجلنائية املتعلقة
بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
يج��ب االعرتاف بت�أثري الإيذاء الذي يلحق بال�ض��حايا �أثناء عملية االجتار بالأ�ش��خا�ص ومعاجل��ة هذا الت�أثري يف كل
مرحلة من مراحل ت�ص��دي العدالة اجلنائية لهذه اجلرمية .وين�ص بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص على �ض��رورة تقدمي
الدعم وامل�ساعدة له�ؤالء ال�ضحايا .وت�سهب هذه النميطة يف تناول ما يلزم تقدميه من دعم وم�ساعدة �أثناء كل مرحلة
م��ن مراحل عم��ل العدالة اجلنائية ،مو�ض��ح ًة املنافع املرتتبة على تق��دمي هذا الدعم وهذه امل�س��اعدة ال فيما يخ�ص
ال�ض��حايا وحدهم و�إمنا �أي�ض��اً فيما يخ�ص حتقي��ق �أهداف العدالة اجلنائية .كما تط��رح النميطة التحديات املتمثلة يف
احرتام حقوق ال�ضحايا بغ�ض النظر عن مدى تعاونهم مع نظام العدالة اجلنائية.

النميطة  :12حماية وم�ساعدة ال�ضحايا  -ال�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
ُتع�� ِّرف هذه النميطة وت�ش��رح مفهو َم حماية ال�ض��حايا بوجه عام و�ض��رور َة ه��ذا املفهوم وحدوده فيما يخ�ص ق�ض��ايا االجتار
بالأ�ش��خا�ص .وتقر النميطة به�شا�شة و�ضع ال�ضحايا/ال�شهود يف هذه الق�ض��ايا ومبا يتعر�ضون له من خماطر �أثناء عملية �إقامة
العدالة اجلنائية .وت�س��هب النميطة يف احلديث عن الأدوار التي ي�ؤديها �ش��تى ممار�سي العدالة اجلنائية �أثناء خمتلف مراحل
ت�صدي العدالة اجلنائية والتدابري التي يلزم اتخاذها من �أجل حماية ال�ضحايا/ال�شهود .وت�س ِّلم النميطة ب�أن احلماية املطلوب
توفريها لل�ضحايا/ال�شهود قد تبد�أ من نقطة حتديد هويتهم وت�ستمر طوال مراحل التحقيق واملحاكمة بل وبعدها.
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النميطة  :13تعوي�ض �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
ت�شري هذه النميطة �إىل �أن الإطار القانوين الدويل لتعوي�ض �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص يتمثل يف اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة
املكمل لها على النحو الذي تنفَّذ به �أحكا ُمهما يف الت�ش��ريعات
اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص ِّ
الداخلية للدول الأطراف .كما تربز النميطة ما بني الواليات الق�ض��ائية من فوارق ب�ش�أن �إدارة التعوي�ضات ومتويلها واملطالبة
املرجح �أن ت�س��تند �إليها دعاوى التعوي�ض التي يرفعها ال�ضحايا و�شتى
أ�س���س التي من َّ
بها و�س��دادها .وت�ستك�شف �أي�ضاً ال َ
املحاكم التي قد تف�صل يف تلك الدعاوى.

النميطة  :14االعتب��ارات الواج��ب مراعاته��ا عند توقي��ع العقوبات يف
ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
تتن��اول ه��ذه النميطة نظريات العقاب ،وت�س��وق اقرتاحات عملية يف هذا ال�ص��دد ،ثم تتطرق �إىل دور الق�ض��اء يف �إ�ص��دار
الأح��كام .وهي ِّ
امل�ش��ددة والعوام��ل املخفِّفة الواجب مراعاتها عند احلكم عل��ى املُ َّتجرين ،ثم تتحدث عن
تذكر بالعوامل ِّ
ال�سبل التي ميكن بها ا�ستخدام املعلومات من �أجل �إ�صدار الأحكام عن عِ لم وب ِّي َنة يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.
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م�سرد امل�صطلحات

*

الإن�صات الن�شط
ال�ش��خ�ص الذي تتحدث �إليه يعرف �أنك �س��معت ما قاله .وميكن عمل ذلك عن طريق
الإن�ص��ات الن�ش��ط يعني �أن َت َد َع
َ
تردي��دك فح��وى م��ا �أبلغك به لتوه .فمث ًال �إذا قال لك "مل ي ُرق يل ما فعله عندئ��ذ" �أمكنك �أن تقول "مل ي ُرق لك ذلك
�إذن" .لكن من املهم �أال تبدي ،عن غري وعي �أو عن وعي ،موافقتك �أو عدم موافقتك على املعلومات التي �أُدليِ بها للتو.
الفعل الإجرامي
الفعل الإجرامي—�أي الركن
يف م�صطلحات القانون اجلنائي ت�شرتط النظم اجلنائية املعمول بها يف �شتى �أنحاء العامل تواف َر ِ
املتهم م�س�ؤولي َة
املج�س��د �أو املادي (�سواء كان واحداً �أو �أكرث)—والق�ص��دِ اجلنائي—�أي الركن املعنوي—حتى ُي َّ
حمل ُ
َّ
ارتكاب جرم جنائي .وي�شري الفعل الإجرامي �إىل مك ِّون اجلرمية املادي� ،أي �إىل فعلة ارتكاب اجلرمية.
�إما الت�سليم و�إما املحاكمة
ي�ش�ير م�ص��طلح �إما الت�س��ليم و�إما املحاكمة �إىل مبد�أ عام يف القانون الدويل يق�ض��ي ب�أن الدول ملزمة ب�أن تالحق مرتكبـي
اجلرائم املدانة عاملياً �أو ب�أن َت�س ِّل َمهم.
تغيري زاوية النظر
تعني تقنية "تغيري زاوية النظر" امل�ستخدمة يف املقابالت ال�شخ�صية مطالب َة ال�شخ�ص ب�أن يت�صور �أنه يرى م�شهداً ما من
موقع خمتلف.
تغيري ترتيب �سرد الأحداث
هذه تقنية �أخرى ت�ستخدم يف املقابالت ال�شخ�صية .ومن �أمثلة تغيري ترتيب �سرد الأحداث مطالبة ال�شخ�ص ب�أن يبد�أ �سرده
للأحداث ب�أبعدها زمنياً �إىل �أحدثها زمنياً ثم ب�أحدثها زمنياً �إىل �أبعدها زمنياً.
املقابالت ال�شخ�صية الإدراكية
امل�صممة خ�صي�صاً من �أجل
تقوم املقابالت ال�شخ�صية الإدراكية على مهارات التوا�صل اجليدة عالوة على عدد من الإجراءات َّ
م�ساعدة ال�شهود على �إنعا�ش ذاكرتهم" ،وا�سرتجاع ال�سياق ذهنياً" ،و"تغيري ترتيب �سرد الأحداث" ،و"تغيري زاوية النظر".
*ال ي�س��عى هذا امل�س��رد �إىل �أن يكون مبثابة قامو�س قانوين ،ويف حني �أنه ما من جهد ا ُّدخِ ر لكي ي�أتي �ش��رح امل�صطلحات الواردة فيه دقيقاً ف�إن
تعريف بع�ض امل�صطلحات القانونية قد يتفاوت من والية ق�ضائية �إىل �أخرى.
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ر�صد االت�صاالت
ر�ص��د االت�ص��االت يعني ا�س��تخدام تقنيات متنوعة تكفل حتديد ما ي�س��تخدمه املُ َّتجرون يف ات�ص��االتهم من �أرقام هواتف
وعناوين بريد �إلكرتوين الخ.
م�سرح اجلرمية
ج�سد
م�سرح اجلرمية ميكن �أن يكون �أي م�سرح مادي موجود يف �أي مكان ميكن �أن يزود املحقِّق ب�أدلة حمتملة .وقد يت�ضمن َ
الإن�س��ان و�أي نوع من املباين �أو املركبات �أو الأماكن اخللوية �أو الأ�ش��ياء التي ُيعرث عليها يف املكان .وي�ش�ير فح�ص م�س��رح
تقنيات �شرعية �أو علمية من �أجل جمع �أدلة مادية عن اجلرمية و�صون تلك الأدلة.
اجلرمية �إىل فح�ص ُت�ستخدم فيه ٌ
املراقبة الريفية اخلفية
املراقبة الريفية اخلفية هي �إحدى �ص��يغ املراقبة الثابتة لكن املوظفني ينفذونها يف �أماكن مفتوحة .و�ص��حيح �أن هذا امل�صطلح
ي�ستخدم ال�صفة "ريفية" �إال �أن هذه املراقبة ميكن �أن جترى يف �أي مكان خلوي .وال ت�صلح هذه املراقبة لال�ستخدام فيما
يخ�ص بع�ض �أ�شكال ومراحل االجتار بالأ�شخا�ص ب�سبب املكان الذي تتم فيه تلك الأ�شكال واملراحل.
قابلية الإدانة
ت�شري قابلية الإدانة �إىل مقدار م�ؤاخذة اجلاين على اجلرم �أو مقدار م�س�ؤوليته عنه .وهي تدل على �أن اجلاين ينوي �إيقاع �أذى
�أو على �أنه ال يبايل مبدى وقوع �أذى و�أنه على علم باملخاطر املحددة املرتتبة على �أفعاله.
اجلنحة
اجلنحة هي مفهوم من مفاهيم القانون املدين يق�ض��ي ب�أن �أي ٍ
غلط متعمد �أو �أي �إهمال ين�ش��ئ التزاماً قانونياً بني الأطراف
حتى لو مل يكن هناك عقد مربم بني تلك الأطراف.
التحقيقات الإرباكية
فر�ص تتيح �إرباك �أن�شطة فرادى املتجرين �أو �شبكات املُ َّتجرين رغم احتمال
يجوز ا�ستخدام التحقيقات الإرباكية �إذا �سنحت ٌ
ع��دم التمكن من ت�أمني الأدلة الالزمة ملالحقة املتورطني يف االجتار بالأ�ش��خا�ص .وت�ش��مل �أمثل�� ُة التكتيكات التي ميكن
ا�ستخدامها مالحق َة ه�ؤالء املُ َّتجرين ب�ش�أن جرائم �أخرى �أو َ
�ضبط موجوداتهم �أو م�صادرة �أرباحهم �أو خلق بيئة عدائية تف�ضي
�إىل �إزاحتهم.
عدم جواز املحاكمة مرتني على نف�س اجلرم
ي�ش�ير عدم جواز املحاكمة مرتني على نف�س اجلرم �إىل املبد�أ القائل ب�أنه ينبغي عدم مالحقة ال�ش��خ�ص �أكرث من مرة واحدة
على نف�س ال�سلوك الإجرامي .وهذا املبد�أ �سا ٍر حتى �إذا كان ال�شخ�ص قد �أُبرئت �ساحته من تهمة تتعلق بذلك ال�سلوك يف
والية ق�ضائية �أخرى.
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االقتفاء/التو�سيم الإلكرتوين
ي�ش��يع ا�ستخدام هذه التقنية� ،أكرث ما ي�شيع ،يف اقتفاء حركة املركبات ،وهي تنطوي على �إحلاق جهاز اقتفائي باملركبة .ومن
املزاي��ا الت��ي تتيحها هذه التقنية �أنها ق��د تكون �أجنع تكلف ًة و�أقل خطراً على املوظفني م��ن املراقبة املتحركة ،و�أن من املمكن
ا�ستخدامها يف �أو�ضاع �شديدة اخلطورة �أو يف �أو�ضاع يدرك فيها امل�ستهدفون �أنهم مراقبون.
�أم��ا �أهم عيوبه��ا فيتمثل يف حمدودية املعلومات التي ميكنها �أن توفرها (فهي تك�ش��ف عن مكان تواجد املركبة فقط ال عما
يحدث داخلها �أو حولها) ويف تكلفتها.
املراقبة الراجلة
تنطوي املراقبة الراجلة على متابعة امل�شاة ،مع مالحظة ما يفعلون ،و�إىل �أين يذهبون ومع من يتحدثون ،وكيف يتوا�صلون مع
غريهم ،وما هي �أمناط �إنفاقهم .وحتى تكون هذه املراقبة فعالة ف�إنها تتطلب بوجه عام معلومات �أو ا�ستخبارات حمددة .ومن
غري املرجح �أن تكون �أ َّول تقنية ي�ستعان بها ،و�إمنا جرت العادة على اال�ستعانة بها جنباً �إىل جنب مع تقنيات �أخرى.
ال�ضرر
�إحلاق ال�ض��رر بالآخرين ميكن �أن ي�أخذ �أ�ش��كا ًال متنوعة .وهو يت�ض��من الإ�ص��ابة اجل�س��دية� ،أو االنتهاك اجلن�سي� ،أو تكبيد
خ�سائر مالية� ،أو الإ�ضرار بال�صحة� ،أو الإيالم النف�سي .وميكن �أن تتفاوت م�ستويات ال�ضرر داخل كل فئة من تلك الفئات.
ويتوقف ال�ضرر على اخل�صائ�ص ال�شخ�صية لل�ضحية وعلى ظروفها عالوة على طبيعة احلالة.
املُ َب ِّلغ

م�ص��طلح "املب ِّلغ" معنى عري�ضاً جداً ،فهو يدل على �أي �ش��خ�ص يزود ال�شرطة مبعلومات عن
يف هذا املن�ش��ور �أُعطي
ُ
جرمية وقعت.
اال�ستخبارات

اال�ستخبارات ،يف �سياق �إنفاذ القوانني ،هي املعلومات التي ت�أتت من خالل العملية اال�ستخبارية املتمثلة يف جمع املعلومات
وتقييمها وم�ض��اهاتها وحتليلها وبثها .والغر�ض من اال�س��تخبارات هو توفري �أ�سباب املعرفة والفهم التي ميكن �أن ت�ستند �إليها
القرارات الت�شغيلية.
تطوير اال�ستخبارات
ميكن تطوير اال�س��تخبارات لعدة �أ�س��باب ،منها �أن يكون هذا التطوير جزءاً من مبادرة عامة �أو �أن يتم عند تلقي معلومة من
موظف �شرطة �أو من مب ِّلغ �أو من تقرير ا�ستخباراتي وارد من خارج البلد.
املراقبة التدخلية
التن�صت اخلفي على ن�شاط يف �أو�ض��اع معينة كان �سينظر �إليها يف الأحوال
ي�ش�ير هذا امل�ص��طلح �إىل �أي �شكل من �أ�شكال ّ
العادية على �أنها �أو�ضاع خا�صة� ،أو �أي �شكل من �أ�شكال التحديق اخلفي يف هذا الن�شاط .وميكن ا�ستخدام هذه املراقبة يف
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�أي نوع من �أنواع املباين �أو يف املركبات �أو الأماكن اخللوية .وقد تنطوي على ر�ص��د حي ملا يحدث �س��واء با�س��تعمال جهاز
ت�س��جيل �أو بدونه ،كما ميكن �أن تتمثل يف نظام ت�س��جيل ال ُير�صد �إال عند ت�شغيل �ش��رائط الت�سجيل �أو ما �شابهها .وميكن
�أن تكون معدات تلك املراقبة جزءاً من تركيبات ثابتة يف مكان �أو يف مركبة� ،أو �أن يحملها �ش��خ�ص ما .وهي تقنية �ش��ديدة
التخ�ص�ص تتطلب قدراً كبرياً من املعرفة التقنية املتخ�ص�صة ومن التخطيط.
الوالية الق�ضائية
يف القانون ميكن �أن تكون الوالية الق�ض��ائية �إقليمية �أو قانونية .وت�ش�ير الوالية الق�ضائية الإقليمية �إىل مناطق ميكن �أن متا َر�س
فيها �س��لط ٌة قانونية معينة ،يف حني ت�ش�ير الوالية الق�ضائية القانونية �إىل مقدار ال�س��لطة القانونية ،ك�سلطة �إحدى املحاكم يف
الف�صل يف ق�ضايا بعينها.
ّ
مذكرة التفاهم
ّ
مذكرة التفاهم هي اتفاق بني الأطراف .وهناك قواعد خمتلفة قد تنطبق على التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص التي
جتريها هيئات خمتلفة يف واليات ق�ض��ائية خمتلفة .لذا يو�ص��ى ب�شدة ،حيثما لزم اقت�س��ام املعلومات بني واليات ق�ضائية �أو
هيئات �أو منظمات ،ب�إبرام ّ
مذكرة تفاهم حتدد الأدوا َر وامل�س� ِ
ؤوليات والكيفي َة التي �سيتم بها تبادل املعلومات وا�ستخدامها.
الق�صد اجلنائي
يف م�ص��طلحات القانون اجلنائي ت�شرتط النظم اجلنائية يف �ش��تى �أنحاء العامل تواف َر كل من الفعل الإجرامي—�أي الركن
املتهم م�س�ؤولي َة
املج�س��د �أو املادي (�سواء كان واحداً �أو �أكرث)—والق�ص��د اجلنائي—�أي الركن املعنوي —حتى ُي َّ
حمل ُ
َّ
ارتكاب جرم جنائي.
وي�ش�ير م�صطلح الق�ص��د اجلنائي �إىل احلالة الذهنية لل�ش��خ�ص املتهم بارتكاب جرمية و�إىل نواياه .فال ميكن حتميل م�س�ؤولية
ارتكاب جرم جنائي �إال �إىل من كان لديهم قدر ٍ
تعمد الإيذاء� ،أي من ت�صرفوا بنية جنائية �أو عن علم ب�أن �أفعالهم
كاف من ّ
خاطئة .ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية ويف بع�ض الق�ض��ايا قد تحُ َ َّمل م�س���ؤولي ٌة جنائية يف جرائم "امل�س�ؤولية احل�صرية" حتى
يف غياب �أي ق�صد جنائي.
ا�سرتجاع ال�سياق ذهني ًا
ت�س��تند طريقة ا�س�ترجاع ال�سياق ذهنياً �إىل النظرية التي تقول �إنك �إذا �أعدت �شخ�صاً داخل ال�سياق الذي وقع فيه احلدث
انتع�ش��ت ذاكرته ب�ش�أن هذا احلدث .وميكن �إعادة النا�س ج�سدياً �إىل م�سرح احلدث �أو مطالبتهم بتذكر �أ�شياء تخ�ص م�سرح
احلدث .ومن �أمثلة ا�ستخدام هذه الطريقة �أن تقول لل�شخ�ص�" :أنت الآن جال�س يف الغرفة�ِ .ص ْف ما ت�سمع" ،ورمبا �أردفت
قائ ًال له "�أبو�سعك �أن ت�سمع املو�سيقى؟ ِ�ص ْف املو�سيقى التي ت�سمعها".
املراقبة املتحركة
جترى املراقبة املتحركة با�ستخدام �إحدى املركبات .وهي تتيح مدى مراقبة طوي ًال ،وميكن ا�ستخدامها يف متابعة امل�شاة �أو يف
متابعة مركبات �أخرى .وي�شوبها الق�صور عندما يتجول النا�س يف �أماكن يتعذر على املركبات ال�س ُري فيها .وميكن ا�ستخدامها
بدي ًال ملركبة مراقبة ثابتة قد ي�سهل افت�ضاح �أمرها .وهي كثرياً ما تقرتن باملراقبة الراجلة واملراقبة الثابتة.
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مع �إجراء ما يلزم من تعديل
�إن عبارة "مع �إجراء ما يلزم من تعديل" مو�ض��ح ُة يف املذكرات التف�س�يرية ( ،A/55/383/Add.1الفقرة  )62على اعتبار
�أنها تعني "مع �إجراء التعديالت التي قد تقت�ضيها الظروف" �أو "مع �إجراء التعديالت ال�ضرورية".
املنظمة غري احلكومية
املنظم��ة غ�ير احلكومية ه��ي جمموعة تت�ألف م��ن مواطنني متطوعني ال ته��دف �إىل الربح وتعمل على ال�ص��عيد املحلي �أو
الوطني �أو الدويل من �أجل تناول م�س��ائل على نحو يخدم م�ص��الح النا�س .وت�ؤدي هذه املنظمات ،التي ين�صب عملها على
مهام حمددة وتت�ألف من �أ�ش��خا�ص جتمعهم م�ص��الح م�شرتكة ،طائف ًة متنوعة من اخلدمات والوظائف الإن�سانية ت�شمل تنبي َه
ور�ص��د تنفيذ ال�سيا�سات والربامج ،وت�شجي َع م�شاركة �أ�صحاب امل�صلحة
احلكومات �إىل الهموم التي ت�ش��غل بال املواطنني،
َ
من �أع�ضاء املجتمع املدين يف الأن�شطة امل�ضطلع بها على ال�صعيد املجتمعي.
بروتوكوالت بالريمو
بروتوكوالت بالريمو هي ثالثة بروتوكوالت اعتمدتها الأمم املتحدة يف عام  2000يف بالريمو ب�إيطاليا ،وذلك جنباً �إىل جنب
مع اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية.
�إن بروتوكويل بالريمو امل�ش��ار �إليهما يف هذه املواد التدريبية هما "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وبخا�صة
الن�ساء والأطفال" و"بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو".
النموذج PEACE

هذا النموذج هو منوذج مقابالت �شخ�صية ت�ستخدمه عدة بلدان يف �شتى �أرجاء العامل وينطبق على �إجراء مقابالت �شخ�صية
مع امل�شتبه فيهم وال�شهود وال�ضحايا .وهو خمت�صر م�أخوذ من كلمات �إجنليزية تعني "التخطيط والإعداد" (Planning and
" - )Preparationوالتعامل (مع ال�ضحايا/ال�شهود) وال�شرح" (" - )Engage and Explainوالرواية" (رواية ال�ضحايا/
ال�شهود) ( - )Accountوالإنهاء (�إنهاء املقابلة ال�شخ�صية) ( - )Closureوالتقييم (.)Evaluate
االختالل الالحق لل�صدمات النف�سية
ميكن �أن يحدث هذا االختالل عقب التعر�ض حلدث ُم َر ِّوع �أو ملحنة ع�سرية مت خاللها �إحلاق �ضرر بدين ج�سيم �أو التهديد
به .وهو ميثل ر َّد فعل انفعالياً عنيفاً وم�س��تمراً ل�ص��دمة نف�س��ية بالغة �إىل حد �أن و�س��ائل الدفاع النف�س��ي املعتادة تعجز عن
الت�ص��دي لها .وعاد ًة ما تظهر �أعرا�ض هذا االختالل يف غ�ض��ون ثالثة �ش��هور من ال�صدمة النف�س��ية لكنها قد ال تظهر قبل
ذهن ال�ضحية متملكاً �إياه
مرور عام كامل .وميكن �أن تت�ضمن تلك الأعرا�ض الإ�صاب َة بحالة اقتحام (احلدث ال يفت�أ يقتحم َ
من خالل ا�سرتجاع �صوره ومالب�ساته �أو من خالل الكوابي�س)� ،أو املعانا َة من انفعاالت م�ؤملة� ،أو الرغب َة يف الهروب (جتنب
الأعرا�ض عن طريق تعاطي امل�ش��روبات الكحولية �أو املخدرات ،وجتنب مواجهة م�ش��اعر الأ�سى واحلنق)� ،أو الفورانَ البالغ
(الأرق ،االهتياج الع�صبي ،اجلزع)� ،أو االكتئاب والعزوف عن النا�س� ،إلخ.
التحقيق اال�ستباقي
التحقيق اال�س��تباقي هو حتقيق يبد�أه املحققون من تلقاء �أنف�سهم ،وكثرياً ما يكون ذلك نتيجة لورود معلومات ا�ستخباراتية.
وميكن يف هذه احلاالت ا�س��تخدام عدة تقنيات وتكتيكات من �أجل جمع الأدلة قبل االنتقال �إىل تنفيذ �أن�شطة معينة مثل
توقيف امل�شتبه بهم و�إنقاذ ال�ضحايا.
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التحقيق اال�ستجابي
التحقيق اال�س��تجابي هو حتقيق ُي�س��تهل عند ورود معلومات غري متوقعة تفيد بارتكاب جرمية ما مبا يقت�ض��ي ت�ص��دياً فورياً،
ك�إنقاذ �ضحية مث ًال.
تقييم املخاطر
املق�ص��ود باملخاطر هو ترجيح احتمال تحَ َقُّق خط ٍر معني والعواقب املرتتبة على حتققه .وي�س��عى تقييم املخاطر �إىل تقرير مدى
احتمال �أن ي�صبح هذا اخلطر حقيقة واقعة.
م�صفوفة ت�صنيف املخاطر
م�ص��فوفة ت�صنيف املخاطر هي جدول يبينِّ �شتى م�ستويات املخاطر .وتتمثل �إحدى الطرائق ال�شائعة ب�ش�أن تقييم م�ستويات
املخاطر يف النظر �إىل �شدة املخاطر واحتماالت وقوعها .و ُي�صنف ٌ
كل من ال�شدة واالحتماالت باعتبارها عالية �أو متو�سطة �أو
منخف�ض��ة .ويعطى كل ت�صنيف من تلك الت�صنيفات رقماً (حيث الت�ص��نيف املنخف�ض يقابله الرقم  ،1واملتو�سط الرقم ،2
ت�صنيف املخاطر الإجما ُّيل ب�ضرب ال�شدة يف االحتماالت.
والعايل الرقم  .)3ويح�سب
ُ
الإيذاء الثانوي
ال يقع الإيذاء الثانوي كنتيجة مبا�ش��رة للفعل الإجرامي و�إمنا من خالل رد فعل امل�ؤ�س�س��ات والأفراد �إزاء ال�ضحية .فعملية
التحقيق��ات واملحاكمات اجلنائية قد ت�س��بب �إيذا ًء ثانوياً ب�س��بب �ص��عوبات املوازنة بني حقوق ال�ض��حية وحقوق املتهم �أو
اجلاين� ،أو حتى ب�سبب التجاهل التام لزاوية نظر ال�ضحية.
تهريب املهاجرين
تق�ض��ي الفق��رة (�ألف) من املادة  3من "بروتوك��ول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو" ب�أن م�ص��طلح
"تهريب املهاجرين" يعني تدبري الدخول غري امل�شروع ل�شخ�ص ما �إىل دولة طرف لي�س ذلك ال�شخ�ص من رعاياها �أو من
املقيمني الدائمني فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،على منفعة مالية �أو منفعة مادية �أخرى.
امل�صدر
ُي�ستخدم هذا امل�صطلح يف بع�ض الواليات الق�ضائية و�صفاً للمب ِّلغ.
التقنيات التخ�ص�صية
التقنية التخ�ص�صية هي تقنية يتعذر �أن جتدها يف عمل ال�شرطة اليومي .وعموماً ما يكون ا�ستخدام هذه التقنية خفياً،
ٍ
جماالت يف حياة
حي��ث ينبغي بالت�أكيد �أال يكون من ت�س��تهدفهم على دراية با�س��تخدامها .وهذه التقني��ات تقتحم
النا�س عاد ًة ما ينظر �إليها على �أنها جماالت خا�ص��ة .ولهذا ال�س��بب يخ�ضع ا�س��تخدامها ل�ضوابط �صارمة يف واليات
ق�ضائية عديدة.
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نقاط املالحظة الثابتة
نق��اط املالحظ��ة الثابتة قد تقام يف مب��انٍ �أو مركبات �أو على الط��رق .وميكن �أن تكون تلك النقاط م��ز َّودة مبالحظني �أو �أن
ُت�ستخدم فيها معدات �آلية مثل كامريات الفيديو .وميكن �أن تكون نقاط املالحظة �إحدى �أوىل تقنيات املراقبة التي ُت�ستخدم
يف التحقيق عند اال�ش��تباه يف وجود ن�ش��اط �إجرامي لكن مع عدم معرفة طبيعته الدقيقة �أو َم ْن الذي ي�ضطلع به� .إال �أن من
املمكن �أي�ضاً �أن ت�ستخدم يف �أي مرحلة من مراحل التحقيق.
متالزمة �ستوكهومل
متالزمة �س��توكهومل ،التي تعرف �أي�ض��اً با�سم عبودية الأَ ْ�س��ر ،هي حالة �أحياناً ما يعانيها �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص ف�إذا بهم
يتوحدون مع َم ْن �أ�سروهم وا�ستغلوهم بغ�ض النظر عن �أو�ضاع اال�ستغالل التي قد يخ�ضعون لها.
املراقبة
املراقبة هي ر�صد �أو مالحظة ال�سلوك �أثناء التحقيق .وهي عموماً ما تتم عن ُبعد �إما مبا�شرةً ،عن طريق ا�ستخدام املناظري �أو
التن�صت على املكاملات الهاتفية مث ًال.
اعرتا�ض الر�سائل الربيدية مث ًال ،و�إما بو�سائل �إلكرتونية ،عن طريق ّ
التكليف
تكليف املب ِّلغ ب�أداء مهمة معينة من �أجل احل�صول على معلومات حمددة.
اتفاقية الأمم املتحدة ملنع اجلرمية
ت�ش�ير هذه االتفاقية �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية .وهذه االتفاقية تت�ض��من "بروتوكول منع
وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�شخا�ص ،وبخا�صة الن�ساء والأطفال" ،و"بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر
واجلو" ،و"بروتوكول مكافحة �صنع الأ�سلحة النارية و�أجزائها ومكوناتها والذخرية واالجتار بها ب�صورة غري م�شروعة".
االجتار بالأ�شخا�ص
هو جتنيد �أ�شخا�ص �أو نقلهم �أو تنقيلهم �أو �إيوا�ؤهم �أو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال
الق�س��ر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو اخلداع �أو ا�س��تغالل حالة ا�ست�ض��عاف� ،أو ب�إعطاء �أو تلقي مبالغ مالية �أو مزايا لنيل
موافقة �شخ�ص له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض اال�ستغالل .وي�شمل اال�ستغالل ،كحد �أدنى ،ا�ستغالل دعارة الغري �أو
�س��ائر �أ�شكال اال�ستغالل اجلن�سي� ،أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق�س��راً� ،أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق� ،أو اال�ستعباد
�أو نزع الأع�ضاء.
ال�صدمة النف�سية
جوهر ال�ص��دمة النف�سية هو �أنها ت�س��حق � ِ
آليات الت�صدي النف�سي َة والبيولوجي َة لدى ال�ض��حية .ويحدث ذلك عندما تعجز
آليات الت�صدي الداخلي ُة واخلارجي ُة عن التعامل مع تهديد خارجي.
� ُ
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العمليات ال�سرية
يجوز ا�س��تخدام العمليات ال�س��رية �أثناء التحقيقات التي جتريها ال�شرطة ب�ش�أن حاالت االجتار بالأ�شخا�ص .وهذه العمليات
ال�س��رية تنفذها ال�ش��رطة بتكتم ،وهي ميكن �أن ترتاوح بني زيارة ملكان بدعوى احلاجة �إىل �ش��راء �شيء ما على �سبيل جمرد
االختبار وعملية �ضخمة ي�شارك فيها عدد كبري من العمالء ال�سريني .ويجب على ه�ؤالء العمالء متويه هويتهم �أو ا�ستخدام
هوية م�س��تعارة من �أجل ك�س��ب ثقة فرد �أو منظمة بغية الوقوف على معلومات �س��رية �أو ك�س��ب ثقة �أفراد م�ستهدفني بغية
احل�صول على معلومات �أو �أدلة.
ال�ضحية
مل�ص��طلح "ال�ض��حية" معانٍ تختلف باختالف الواليات الق�ضائية .ففي بع�ض الواليات الق�ضائية يو�صف ال�شخ�ص ب�أنه
"�ض��حية" يف �أعقاب عملية ق�ضائية .ويف هذه احلاالت يعود �إ�ضفاء و�ضع "ال�ضحية" ر�سمياً على هذا ال�شخ�ص بعدد
من االمتيازات و�أ�ش��كال احلماية .ويف واليات ق�ض��ائية �أخرى ُيف�س��ر هذا امل�ص��طلح تف�س�يراً عاماً جداً ،وال ي�ض��في على
من يو�صف به � َّأي و�ضع قانوين حمدد.
الأقوال ال�شخ�صية التي يديل بها ال�ضحايا
تختلف الأقوال ال�شخ�صية التي يديل بها ال�ضحايا عن الأقوال املتعلقة بالأدلة �أو ال�شهادات املكتوبة املتعلقة بالأدلة يف �أنها
ال تت�صل بوقائع الق�ضية و�إمنا مبا كان للحالة من ت�أثري على ال�ضحايا.
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