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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.

النميطة :11
احتياج��ات ال�ضحاي��ا يف �إج��راءات العدال��ة اجلنائية
املتعلقة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيدرك امل�ستخدمون ما يلي:
• �أن �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص عادة ما تواجههم حتديات ال حت�صى وال تعد؛
• �أن بع�ض هذه التحديات هي احتياجات يلزم �أن يدعمها مهنيون خمتلفون؛
• �أن من �ش���أن تلبية هذه االحتياجات على نحو فعال �أن يي�س��ر تعايف ال�ض��حايا بدنياً ونف�سياً مما ِّ
ميكنهم من �أن ي�شاركوا
م�شاركة فعالة يف م�سرية العدالة اجلنائية.

مقدّ مة
تتن��اول ه��ذه النميطة �أحكام امل��واد  6و 7و 8من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص ب�ش���أن احتياجات �ض��حايا هذا االجتار
وتقدم اقرتاحات عملية ب�ش���أن كيفية ا�س��تيفاء ودعم هذه االحتياجات واحلقوق على امتداد مراحل م�س�يرة
وحقوقهمّ ،
العدالة اجلنائية :بدءاً من احلظر والتحقيق وانتها ًء مبحاكمة مرتكبي جرائم االجتار بالأ�شخا�ص.
�إن حقوق ال�ضحايا واحتياجاتهم لي�ست عن�صراً دخي ًال ي�ضاف �إىل التحقيقات �أو �إىل �أن�شطة املحاكمة التمهيدية واملحاكمة
الفعلية و�إمنا هي تدخل يف �صميم العملية برمتها .وي�شكل تعاون ال�ضحايا عام ًال رئي�سياً يف جناح �أي حتقيق وحماكمة ب�ش�أن
االجتار بالأ�شخا�ص .ف�إذا مل يكن لديك �ضحايا يدلون ب�شهاداتهم �أمكن �أال تكون لديك ق�ضية تعر�ضها على املحكمة� .إال
�أنه جتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن الو�ض��ع الأمثل هو وجوب عدم اعتبار قدرة ال�ضحايا على التعاون مع العملية القانونية �أو رغبتهم
يف التعاون معها �شرطاً حل�صولهم على هذا الدعم وهذه امل�ساعدة واحلماية.
�إن حقوق ال�ض��حايا من�ص��و�ص عليها يف اتفاقية الأمم املتح��دة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطني��ة ويف بروتوكول االجتار
بالأ�شخا�ص .وهذه احلقوق هي �إ�ضافة وا�ستكمال للحقوق املن�صو�ص عليها يف "مبادئ العدل الأ�سا�سية املتعلقة ب�ضحايا
الإجرام والتع�س��ف يف ا�س��تعمال ال�س��لطة" (القرار  34/40ال��ذي اعتمدته اجلمعية العام��ة يف  .)1985ويف حني �أن
الربوتوكول جعل بع�ض حقوق ال�ضحايا حقوقاً �إلزامية ف�إن ن�سبة ملحوظة منها ظلت حقوقاً تقديرية .لذا تتفاوت بتفاوت
الواليات الق�ض��ائية احلقوقُ املكفولة لل�ض��حايا من الناحية العملية .و�صحيح �أن ت�شريعاتك قد ال تن�ص على احتياجات
معينة لل�ضحايا باعتبارها حقوقاً مكفولة لهم لكن لعلك تود �أن تنظر يف كيفية توفريك هذه امل�ساعدة بغية تلبية احتياجات
ال�ضحايا ،باعتبار ذلك ممار�سة جيدة يو�صى بها.
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�إن ظروف ال�ضحايا امل ّتجر بهم قد ّ
ت�شكل ما هو �أ�شبه بطائفة حتديات فريدة من نوعها �أمام املحققني و�أع�ضاء النيابة العامة
والق�ضاة .فعملية الإيذاء يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص هي عملية معقدة ومتعددة الأوجه و�أحياناً ما متتد لفرتة طويلة .ومن
�أجل جمابهة �آثار هذه العملية يجب �أن يكون النهج امل ّتبع يف الت�ص��دي مل�ش��اكل ال�ض��حايا ،وهو نهج قائم على حقوقهم/
احتياجاتهم� ،ش��ام ًال وفعا ًال بالقدر نف�س��ه� .إن بع�ض احللول العملية التي تقرتحها هذه النميطة ب�ش���أن تلبية احتياجات
ال�ض��حايا قد تتطلب موارد �إ�ض��افية معينة ،مثل تدبري و�سائل �إعا�شة لل�ض��حايا �أو اتخاذ بع�ض التدابري التي تكفل حماية
ال�ش��هود .وقد يكون عن�ص��ر تدبري املوارد هاماً لكن العن�صر احلا�س��م يف جناح نهج احلقوق/االحتياجات هو �أنت باعتبارك
�إحدى حلقات �سل�س��لة نظام العدالة اجلنائية .واملق�ص��ود بذلك هو قدرتك على حتديد امل�س��ائل وابتداع حلول مبتكرة
�ضمن �سياق دورك وواليتك الق�ضائية وتقدمي دعم عملي ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.
وت�س��وق هذه النميطة بع�ض االقرتاحات العملية ب�ش���أن الكيفية التي ميكنك بها دعم تلك احلقوق واالحتياجات .وهي
تق�س��م �أ�ش��كال الدعم هذه �إىل دعم يخ�ص مرحلة التحقيق و�آخر يخ�ص مرحلة جل�سات املحكمة ،على نحو ي�شمل فيما
ي�ش��مل الدعم الوجداين وامل�س��اعدات املبا�ش��رة وتزويد ال�ض��حايا مبعلومات عند كل مرحلة من مراحل م�سرية العدالة
اجلنائية كلها.
املن�ص��و�ص عليها يف امل��واد  6و 7و 8م��ن «بروتوكول منع وقم��ع ومعاقبة االجتار
�إن متطلب��ات م�س��اعدة ودعم ال�ض��حايا،
َ
بالأ�ش��خا�ص ،وبخا�ص��ة الن�س��اء والأطفال ،املكمل التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية» ،تندرج يف
فئتني :متطلبات �إجرائية �إلزامية و�ض��مانات �أ�سا�س��ية ،ومتطلبات تقديرية تكفل م�س��اعدة ودعم ال�ض��حايا .وينبغي قراءة
تل��ك امل��واد وتنفيذها على نحو يقرنها باملادتني  24و 25من اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية اللتني
تت�ضمنان �أحكاماً ب�ش�أن ال�ضحايا وال�شهود� .إن املادة  24من االتفاقية املذكورة تغطي ال�ضحايا بقدر ما يكونون �شهوداً �أي�ضاً،
يف حني �أن مادتها  25تغطي كل ال�ضحايا ،ال�شهود منهم وغري ال�شهود.
هذه الأحكام تدعم حقوق �ضحايا جرائم االجتار بالأ�شخا�ص .وترد يف �شتى �أجزاء هذه املواد �إ�شارات تدل على كل �إجراء
من �ش�أنه �أن يقدم دعماً خا�صاً لواحد من �أحكام بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص.

املبادئ العامة
ثمة عدة مبادئ عامة ت�سري على كل ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص .وهذه املبادئ هي:
• ينبغي اعتبار �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �ضحايا جرائم؛
• ينبغي عدم معاملتهم على �أنهم جمرمون؛
• ينبغي عدم معاملتهم على �أنهم جمرد م�صدر �أدلة فقط.
�إن عدم الإقرار ب�أن �شخ�صاً ما هو �ضحية حمتملة لالجتار بالأ�شخا�ص قد ال يقت�صر على انتهاك حقوق هذا ال�شخ�ص وعلى
�إحلاق ال�ض��رر به و�إمنا قد ي�ؤدي �أي�ض��اً �إىل تبديد فر�ص الت�ص��دي ملرتكبي جرائم االجتار بالأ�شخا�ص عرب احلظر والتحقيق
واملحاكمة.
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وتتفاقم امل�ش��كلة �إذا عومل هذا ال�شخ�ص معاملة املجرمني .فبناء الثقة �أمر �أ�سا�سي من �أجل ك�سب تعاون ال�ضحايا� .أما
توقيفهم واحتجازهم فمن �ش�أنهما �أن ي�سببا نك�سة خطرية يف بناء تلك الثقة �أو حتى �أن يدمرا كل فر�ص بنائها.
ميثل ال�ض��حايا بكل ت�أكيد م�صدر �أدلة هاماً جداً لكن هذا امل�صدر قد يتال�شى ب�سرعة �إذا مل جتد احتياجاتهم الأ�سا�سي ُة
العناي َة الواجبة .من ثم متثل معامل ُة ال�ض��حايا املتجر بهم على �أنهم م�ص��در �أدلة ال �أقل وال �أكرث نهجاً ق�صري الأجل م�آله
الف�شل.

الدعم �أثناء التحقيق يف اجلرمية
املعلومات واالت�صاالت
يف مرحلة التحقيق عندما يلتقي موظفو �إنفاذ القوانني لأول مرة ب�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص يجب على ه�ؤالء املوظفني �أن
يتخذوا عدة تدابري تبث م�ش��اعر االطمئنان والثقة يف نفو�س ال�ض��حايا .وتت�ضمن بع�ض اخلطوات الأ�سا�سية ،على �سبيل
املثال ال احل�صر ،ما يلي:
• علي��ك �أن ت�س��توثق من �أن ال�ض��حايا على دراية باحلق��وق املكفولة لهم وامل�س��اعدات املتاحة له��م داخل واليتك
الق�ض��ائية .وعليك �أن ُتلم بالعمليات املتبعة يف نظامك اخلا�ص بالعدال��ة اجلنائية واخلدمات االجتماعية فيما يتعلق
بتلبية االحتياجات الفورية وتقدمي امل�س��اعدات العاجلة لل�ضحايا املحددين يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ،وذلك من
�أج��ل جتنب �أي ت�أخري ال داعي له .وهذا الإملام ي�س��اعد على كفالة قيامك بتقدمي معلومات دقيقة وي�س��مح لك ب�أن
املقدم لل�ضحايا تخطيطاً واقعياً.
تخطط الدعم ّ
• عليك �أن تقول لل�ضحايا دائماً َمن �أنت وما هو دورك يف العملية كلها .و�إذا �شارك يف هذه العملية مهنيون �آخرون ومت
تقدميهم لل�ضحايا كان عليك �أن حتدد لل�ضحايا هويتهم و�أن ت�شرح لل�ضحايا �أدوار كل �شخ�ص من ه�ؤالء الأ�شخا�ص،
�أو �أن تطلب من ه�ؤالء املهنيني �أن يفعلوا هم ذلك.
• عليك �أن ت�ستوثق من �أن لديك مرتجماً �شفوياً كفئاً وغري متحيز ،عند احلاجة �إىل مرتجم �شفوي.
• عليك �أن تخرب ال�ضحايا ،قدر الإمكان ،مبا يحدث حولهم وب�أ�سبابه .فمن املرجح �أن ت�ؤدي معرفة الأ�سباب التي تدعو
�إىل اتخ��اذ �إج��راءات معينة �إىل تدعيم الثقة وتعزيز احتماالت تعاون ال�ض��حايا يف التحقيق وتعاونهم ك�ش��هود �أثناء
املحاكمة( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتيها  2و )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
• ما �أن ت�سمح الظروف عليك �أن تخرب ال�ضحايا بحقوقهم وبامل�ساعدات التي ميكن توفريها لهم.
• عليك �أال تقطع على نف�سك �أبداً وعوداً بتقدمي م�ساعدات ال ت�ستطيع �أن تفي بها.
• يج��ب على كل من ي�ش��ارك يف م�س�يرة العدال��ة اجلنائية (مبن يف ذلك املحققون و�أع�ض��اء النياب��ة العامة واملوظفون
الق�ض��ائيون) �أن يتحدثوا على نحو وا�ض��ح وبلغة وطريقة يفهمهما ال�ض��حايا( .هذا يتما�ش��ى مع املادة ( 6حتديداً مع
فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
• عليك �أن تتحقق من �صحة �أي معلومة تقدم �إىل ال�ضحايا و�أن ت�ستوثق من �أنهم فهموا ما قيل لهم .وعليك �أن تدعو
ال�ض��حايا �إىل طرح �أ�س��ئلة مبا يكفل �أ�سباب التحاور والتفاهم .ف�إذا مل ي�س��تجيبوا لدعواك كان عليك �أال تلح عليهم.
وعليك� ،إن �أمكن� ،أن تغري النمط الذي تتبعه يف �إجراء املقابلة .وعليك �أن ت�س��مح بفرتة تمَ ُّهل ق�ص�يرة تتحقق بعدها
من مدى فهمهم (هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتيها  2و )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
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• عليك �أن تبحث عن �أي من�ش��ور �إعالمي متاح قد يفيد ال�ض��حايا .ويجب �أن يكون مثل هذا املن�شور من النوع الذي
ي�ستطيع ال�ضحايا قراءته وا�ستيعابه.
• عليك �أن تدرك �أن ال�ض��حايا قد يكونون يعانون من �ص��دمة نف�سية .ويف حني �أن عليك �أن تراعي ما لهذه ال�صدمات
من �آثار حمتملة على قدرة ال�ضحايا على �إعطاء رواية دقيقة عن الأحداث ،عليك �أي�ضاً �أن تربز �ضرورة وقيمة �إعطائهم
روايات تف�صيلية ومت�سقة ودقيقة عن الأحداث التي �أف�ضت بهم �إىل �أو�ضاعهم الراهنة.
• ينبغي عدم �إجراء �أي عمليات حتقيقية اقتحامية تتطلب فح�صاً وتقييماً بدنيني ونف�سيني �إال مبوافقة ال�ضحايا عن علم
وب ِّي َنة .وينبغي �إبالغ ال�ض��حايا باخلطوات والعملية امل�س��تخدمة يف هذا ال�صدد وبالأ�سباب املوجبة لها .وينبغي عدم
تف�سري �صمت ال�ضحايا على �أنه موافقة منهم.
• ينبغي احلفاظ على �س��رية حياة ال�ض��حايا اخلا�ص��ة وهويتهم واملعلومات التي يف�ص��حون عنها �أثن��اء عملية الفح�ص
والتقييم .وينبغي �أن ُتكفل احلماية ،طوال جميع مراحل التحقيق ،حلقوق ال�ض��حايا يف اخل�صو�ص��ية وال�س��رية وفقاً
لت�شريعاتك.
يو�ص��ى ب�إنتاج مواد �إعالمية بلغات خمتلفة ب�ش���أن حقوق �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص وامل�س��اعدات املتاحة لهم و�سبل
حمايتهم .وينبغي االحتفاظ بهذه املعلومات امل�سجلة يف �أق�سام ال�شرطة الخ تي�سرياً الطالع ال�ضحايا عليها.

الدعم الوجداين
•
•
•

•

•

•

ينبغي �أن يجري مـهنيون م�ؤهــلون تقييماً مبكراً حلالة ال�ض��حايا النف�س��ية والوجدانية ما �أن يتناهى �أمر ال�ضحايا �إىل
علم املحققني.
ينبغي �أن جترى تقييمات ترمي �إىل حتديد احتياجات ال�ض��حايا الفورية وكذلك قدراتهم النف�س��ية قبل االنتقال �إىل
عملية التحقيق واملحاكمة.
ميكن للتقييمات �أن حتدد �أي�ض��اً ال�ض��حايا الذين يعانون من �صدمة نف�سية حادة ب�س��بب عملية االجتار بهم �أو الذين
حتمل �أعباء م�سرية العدالة اجلنائية ب�أ�سرها .فنتيجة هذه التقييمات
يعانون من �إعاقات �أخرى قد ت�ؤثر على قدرتهم على ُّ
تفيد يف اتخاذ �أي تدابري/قرارات بديلة قد تكون �ضرورية .وينبغي �أال يكون مظهر ال�ضحايا ال�صحي الأو ُّيل عائقاً �أمام
�إجراء التقييمات الالزمة.
ينبغ��ي �أن يت��وىل موظفون م�ؤهلون �إج��راء هذه التقييم��ات .وقد تتكفل بع�ض نظ��م العدالة اجلنائي��ة بتوفري ه�ؤالء
املتخ�ص�ص�ين امل�ؤهل�ين ،ف�إذا تعذر وجودهم داخل نظام العدالة اجلنائية وج��ب النظر يف التعاون مع موظفي اجلهات
املالئمة املخت�صة بتقدمي م�ساعدات لل�ضحايا والتي متلك مثل هذه القدرات ،ومنها املنظمات غري احلكومية .وعليك
قب��ل ذل��ك �أن تتيقن من مدى كفاءة وعولي��ة املهنيني الذين تعتزم تلك اجلهات اال�س��تعانة بهم .وينبغي �أن يكون
ه�ؤالء املتخ�ص�صون امل�ؤهلون على دراية مبتطلبات االجتار بالأ�شخا�ص من حيث حقوق ال�ضحايا واحتياجاتهم.
�إذا مل يكن املهنيون امل�ؤهلون متاحني مبا�ش��ر ًة جاز ،كتدبري م�ؤقت ،ا�س��تخدام املبادئ التوجيهية العملية الواردة يف
النميطة  3املعنونة "ردود الفعل النف�س��ية ل�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص" ،فيما يخ�ص �آثار ال�صدمات النف�سية التي
حتدث يف جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص بغر�ض ا�س��تغاللهم جن�سياً� .إال �أنه يجب الت�شديد بقوة على �أن ا�ستخدام تلك
املبادئ التوجيهية ال ُي ْغني عن �ض��رورة �إجراء تقييم كامل .فقيمة تلك املبادئ هي امل�ساعدة على تخطيط قدر معني
من الدعم ُيقدم عند عدم توافر امل�ساعدات املهنية.
هناك ارتباط وثيق بني تقييم حالة ال�ض��حايا و�ض��رورة توفري م�س��اعدة طبية ونف�س��ية و�إر�شادات طوال جميع مراحل
التحقيق مبا يف ذلك مرحلة نظر املحكمة يف الق�ضية .فقد ت�ؤدي هذه امل�ساعدة والإر�شادات �إىل معاونة ال�ضحايا على
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التعايف من ال�ص��دمات النف�س��ية عالوة على املعاونة على كفالة �أف�ضل دعم ميكن لل�ض��حايا �أن يقدموه �إىل التحقيق
والنظر يف الق�ضية( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
حتى �إذا كان هناك اعتقاد قوي ب�أن ج�سد ال�ضحية يحمل �أدلة تدعم املحاكمة ينبغي عدم احل�صول على تلك الأدلة
�إال مبوافقة ال�ض��حية .فمن املرجح �أن ي�ؤدي الفح�ص الطبي ال��ذي يجرى دون موافقة تامة وعن علم وبينة �إىل تدمري
الثقة وتقلي�ص فر�ص م�ضي ال�ضحية يف التعاون مع التحقيق .وتبعاً ملا يق�ضي به النظام القانوين ينبغي �إبالغ ال�ضحايا
مبا �إذا كان يحق لهم رف�ض هذا الفح�ص.
الفحو�ص الطبية ينبغي �أن جترى يف ظل مراعاة احل�سا�سيات االجتماعية والثقافية املقبولة يف البيئة التي يعي�ش فيها
ال�ض��حايا مع �ضرورة احل�ص��ول على موافقتهم على �إجراء تلك الفحو�ص .وينبغي �أن يكون ال�سبب الأول يف �إجراء
فح�ص طبي هو التيقن من حالة ال�ضحايا ال�صحية والنف�سية� ،أما ت�أكيد �صحة الأدلة فال ينبغي �أن يكون �سوى �سبب
ثانوي لإجراء هذا الفح�ص .وينبغي �أن يتوىل �إجراء هذه الفحو�ص �أ�شخا�ص ينتمون �إىل نف�س جن�س ال�ضحية.
علي��ك �أن تعر�ض بدائ��ل للفحو�ص احلميمة ،ومن هذه البدائل ت�س��جيل الإ�ص��ابات املرئية �أثناء ارتداء ال�ض��حايا
مالب�س��هم .فقد ير�سي هذا ُ
البديل التوازنَ ال�ضروري بني حق ال�ضحايا يف اخل�صو�صية وبني احل�صول على معلومات
ُترثي التحقيق.
ينبغي للفاح�ص �أن ي�س��عى جاهداً �إىل ا�س��تخدام ما ع�س��اه يت��اح من مرافق ،مثل غرف التحقي��ق يف االعتداءات
اجلن�سية .فهذه املرافق تتيح �إجراء الفحو�ص على نحو يحفظ كرامة ال�ضحايا ويكفل حقوقهم يف هذا ال�صدد.
�إذا مل يكن مثل هذا الدعم متاحاً كان عليك �أن تنظر يف كيفية ال�سعي �إىل �إتاحته ،وذلك مث ًال بالتعاون مع املنظمات
غري احلكومية ،و�إ�شراك موظفي �إنفاذ القوانني املتخ�ص�صني يف جماالت معينة مثل التحقيق يف االعتداءات اجلن�سية،
وو�ضع �سيا�سات تكفل �إعادة زمام ال�سيطرة �إىل ال�ضحايا عرب تخيريهم يف �أمور معينة مثل امل�أكل وامللب�س.
�إذا مل تتي�سر لك اال�ستعانة مبرافق الفح�ص الالزمة امل�شار �إليها �آنفاً ،وكان توفريها ي�ستغرق وقتاً طوي ًال ،وجب عليك
�أن ت�س��تخدم غرفاً نظيفة و�أن تراعي �أوجه اخل�صو�صية �أثناء الفحو�ص .وعليك �أن تفكر يف ا�ستخدام مرافق طبية� ،إذا
كان ذلك ممكناً يف �أو�ضاعك املحلية ويف واليتك الق�ضائية.
قد ت�س��اعد البيئات الداعمة والأفراد الداعمون يف �ش��تى مراحل �س�ير العدالة اجلنائية على التبكري بتعايف �ضحايا
االجتار بالأ�شخا�ص.
بع�ض الواليات الق�ض��ائية تت�ض��من متطلبات قانونية حمددة تق�ض��ي بتوفري دعم اجتماعي لل�ض��حايا امل�ست�ضعفني،
�سواء يف مرحلة التحقيق �أو يف مرحلة نظر املحكمة يف الق�ضية .وميكن حتقيق ذلك بال�سماح لعامل اجتماعي/مر�شد
اجتماعي باحل�ضور �أثناء املراحل الإجرائية املالئمة.
عليك �أن تنظر يف توفري دعم ل�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص ،ي�ش��مل توفري عامل اجتماعي/مر�شد اجتماعي ،على
اعتبار �أن ذلك مي ّثل ممار�س��ة جيدة حتى �إذا مل يكن هناك قانون حمدد يدعم هذه املمار�س��ة �شريطة �أال تكون هذه
املمار�سة حمظورة.
�إذا مل تكن لديك هياكل ر�سمية تقدم هذا الدعم �أمكن �أن تكون املنظمات غري احلكومية قادرة على م�ساعدتك يف
هذا ال�صدد .هنا �أي�ضاً عليك �أن ت�ستوثق من عولية وقدرات وكفاءات موظفي تلك املنظمات قبل �أن ترتك ال�ضحايا
حتت رحمتهم( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
من املهم �إجراء حتقيق فعال يف كل ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص بغ�ض النظر عن �أو�ضاع �إقامة ال�ضحايا يف البلد .فعدم
�إجراء حتقيق �س��ليم يف جرمية اجتار ب�أ�ش��خا�ص ملجرد عدم قانونية و�ض��ع �إقامة ال�شخ�ص يف البلد ال يعني �إال �أن بو�سع
املتجرين �أن يزدهروا و�أن ال�ض��حايا مهددون باالجتار بهم مرة �أخرى� .إن من حق ال�ض��حايا �أن توجه �إليهم �أ�سئلة على
النحو الالئق� .أما توجيه �أ�س��ئلة �إليهم على نحو غري الئق ،كما يحدث عند اتباع نهج اال�ستجواب االقتحامي ،فمن

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ
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املرجح �أن يحول دون تعاونهم و�أن يقلل من حجم املعلومات التي حت�صل عليها .وتت�ضمن النميطة  8املعنونة "�إجراء
مقابالت �شخ�صية مع �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص الذين يحتمل �أن يكونوا �شهوداً" �إر�شادات ب�ش�أن النهج الالئق يف
هذا ال�ص��دد .ويف حني �أن النميطة تن�صب �أ�سا�ساً على املقابالت التحقيقية ف�إن املبادئ الواردة فيها ت�سري على كل
�أ�ش��كال املقابالت( .هذا يتما�ش��ى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )3واملادة ( 7حتدي��داً مع فقرتها  )2من بروتوكول
االجتار بالأ�شخا�ص).
• عليك �أن تكون �ش��ديد احل�سا�س��ية �إزاء احتياجات الأطفال اخلا�ص��ة عند �إجراء مقابالت معهم .و�ست�ساعدك على
حمتويات النميطة  9املعنونة "�إجراء مقابالت �شخ�ص��ية مع ال�ض��حايا الأطفال يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص".
ذلك
ُ
(هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )4من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص.

امل�ساعدة املبا�شرة

•
•

•
•

عليك �أن تق ِّيم املخاطر التي حتدق بال�ض��حايا منذ البدايات الأوىل .وعليك �أن تواظب على ا�س��تعرا�ض هذا التقييم
على �ض��وء ما قد ي�س��تجد من معلومات .وللح�صول على مزيد من املعلومات يف هذا ال�صدد انظر النميطة  5املعنونة
"تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص".
علي��ك �أن توفر حماية فعالة لل�ش��هود من حلظ��ة تناهي �أمرهم �إىل علم �س��لطات التحقيق وحتى انته��اء الإجراءات� .إن
ال�سماح للم�شتبه فيهم بالو�صول �إىل ال�ضحايا قد يدمر �أركان الق�ضية ،بل وقد ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل تعري�ض ال�شهود
ملخاطر الإ�ص��ابة �أو حتى الت�صفية .وللح�ص��ول على مزيد من املعلومات يف هذا ال�صدد انظر النميطة  12املعنونة "حماية
وم�ساعدة ال�ضحايا-ال�شهود"( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )5من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
ينبغي قدر الإمكان �أن متتد احلماية لت�ش��مل عائالت ال�ض��حايا ،خا�صة �أطفال ال�ض��حايا ،وكذلك ال�شهود �أنف�سهم.
فعدم حماية عائالتهم قد يعني �أن للمتجرين �سطوة ونفوذاً على ال�ضحايا.
ينبغي م�س��ك �سجالت تف�ص��يلية بنفقات عالج ال�ضحايا من �أجل الرجوع �إليها يف حالة وجود �أي ادعاء ب�أن تعاون
ال�ضحايا قد "ا�شترُ ي" باملال.

تقييم ذاتي
ما هي �أنواع الدعم وامل�ساعدة التي تعتزم توفريها ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �أثناء مرحلة التحقيق؟
ملاذا ينبغي توفري دعم وم�ساعدة لل�ضحايا؟

الدعم �أثناء مرحلة املحاكمة التمهيدية ومرحلة املحاكمة الفعلية
املعلومات واالت�صاالت
• �إن �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص هم �أكرث النا�س حر�صاً على �إجراء حماكمة ناجحة للجناة .وهذا معناه �أن من م�صلحتهم
�أن يكون التحقيق احرتافياً وكفئاً .لذا عليك �أن تخرب ال�ض��حايا ،متى �أمكنك �إخبارهم ،مبا يحدث حولهم وب�أ�سبابه.
فالوقوف على الأ�س��باب من املرجح �أن يدعم الثقة ويعزز م�س��اهمة ال�ش��اهد( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع
فقرتيها  2و )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
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• �إذا �أخذت �أي متعلقات �شخ�ص��ية من ال�ض��حايا �أو من �أ�شخا�ص ذوي ت�أثري مبا�شر على ال�ضحايا بغر�ض ت�أكيد �صحة
الأدلة كان عليك �أن تبلغ ه�ؤالء ال�ض��حايا �أو الأ�ش��خا�ص ب�أن الأدلة املادية يف احلفظ وال�صون وب�أنها �ستعاد �إليهم يف
التوقيت املنا�سب.

مثال حالة
متجر ينتمي �إىل �أحد بلدان غرب �أفريقيا �أعيدت �إىل ق�س� ،أ�ص��بح يف نهاية املطاف �ش��اهد
عند انتهاء �إجراءات حماكمة ِّ
الق�ض��ية� ،أدلة مادية داعمة منها منقو�شات خ�شبية و�ص��ور وكتب و�أ�شياء �أخرى �أُخذت من �صندوق تعويذاته .وقد �أدين
املتجر وحكم عليه بال�سجن لعدة �سنوات.

• املعلومات التي قد تفكر يف �إي�صالها تت�ضمن ما يلي:
 الفرتة الزمنية املرجح انق�ضا�ؤها قبل �إجراء حماكمة تامة للق�ضية؛	�أي معلوم��ات عن مكان امل�ش��تبه فيهم ،ك�أن يكونوا حمتجزين مث ًال ،وخا�ص��ة �أي تغيري يطر�أ على �أو�ض��اعهم،كالإفراج عن �أحدهم مث ًال؛
	�إجراءات املحكمة ،خا�صة ما �إذا كان ال�ضحايا �سيحجبون عن �أنظار اجلمهور وو�سائل الإعالم� ،أو �أي تدابري خا�صة�أخرى متاحة يف املحكمة( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )5من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص)؛
	الدعم املتاح �أثناء الفرتة ال�س��ابقة على املحاكمة �أو �أثناء املحاكمة �أو بعدها( .هذا يتما�ش��ى مع املادة ( 6حتديداًمع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص)؛
• عليك �أن تبعث بهذه الر�س��ائل على نحو وا�ض��ح بحيث يفهم ال�ض��حايا م�ض��مونها .وينبغي �أن يفعل ذلك كل
امل�ش��اركني يف العملية :كل املحققني و�أع�ض��اء النيـابة العامة والق�ض��اة( .هذا يتما�ش��ى مع املادة ( 6حتديداً مع
فقرتيها  2و )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).

الدعم الوجداين

•

•
•

•

تقييم و�ض��ع ال�ض��حايا النف�سي والوجداين ينبغي �أن يتوا�صل ،ح�سب االقت�ض��اء ،طوال مرحلة املحاكمة التمهيدية
ومرحلة املحاكمة الفعلية من مراحل �سري العدالة اجلنائية .وجتدر مالحظة �أن ال�ضحايا قد يبدو عليهم يف البداية �أنهم
قادرون متاماً على جتاوز معاناة �إ�ص��ابتهم ب�ص��دمات نف�س��ية �إال �أن الوقت وحده كفيل بالإف�صاح التام عن حجم تلك
املعاناة وت�أثري تلك ال�صدمات( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
�إن التقييمات حتمي حقوق ال�ض��حايا �إذ حتدد ما �إذا كانت �صدماتهم النف�سية �ستتفاقم ب�سبب عملية املحاكمة وحتدد
�أ�شكال التدخل التي قد تلزم ملعاونة ال�ضحايا على التعايف .وهي تفيد ممار�سي العدالة اجلنائية �إذ تتيح حتديد التدابري
التي قد ت�ساعد ال�ضحايا على �إعطاء �أدلة وتعزز فر�ص جناح املحاكمة.
ينبغي توفري الإر�ش��اد طوال م�سرية التحقيق والنظر يف الق�ض��ية .الو�ضع الأمثل هو �أن ي�ؤدي الإر�شاد �إىل تدارك �أي
تقييم �أو�ض��اع ال�ضحايا .وهو قد ي�ساعد على �شفاء ال�ضحايا من �ص��دماتهم النف�سية ،وحماية حقوقهم
ق�ص��ور يظهره ُ
الفردية ،بل وعلى كفالة تقدميهم �أف�ض��ل دعم ممكن للتحقيق يف الق�ض��ية وحماكمة اجلناة( .هذا يتما�شى مع املادة 6
(حتديداً مع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
ينبغ��ي عدم النظر �إىل الإر�ش��اد على �أنه دور منوط باملهنيني وحدهم .فالبيئ��ات الداعمة والأفراد الداعمون يف كل
مراحل �سري العدالة اجلنائية قد ي�ساعدون على �شفاء �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.
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امل�ساعدة املبا�شرة
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• حماي ُة ال�شهود الفعال ُة ينبغي �أن ت�ستمر طوال م�سرية العدالة اجلنائية نظراً لأن من املرجح �أن ت�ستمر املخاطر املحدقة
به��م ط��وال مرحلتي املحاكمة التمهيدية واملحاكمة الفعلية (بل وبعدهما)( .هذا يتما�ش��ى م��ع املادة ( 6حتديداً مع
فقرتها  )5من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
• ينبغي تزويد ال�ضحايا مبا يلزم من و�سائل �إعا�شة ودعم على نحو يت�سق مع ما يواجهونه من خماطر( .هذا يتما�شى مع
املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
• �إذا كان��ت الق�ض��ية تنطوي على اجتار ذي طابع عرب وطني رمبا �أمكن �إعادة ال�ض��حايا �إىل بلد من�ش��ئهم خالل الفرتة
الفا�ص��لة بني �إجراء التحقيق الأويل والنظر يف الق�ض��ية �أمام املحكمة .ففي بع�ض الظروف قد ي�ؤدي ذلك �إىل دعم
احتياجات ال�ض��حايا عرب متكينهم من االنتفاع من هياكل الدعم الر�س��مية وغري الر�سمية( .هذا يتما�شى مع املادة 8
(حتديداً مع فقرتيها  1و )2من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
	عليك �أال تعيد ال�ض��حايا �إىل مكان امل�ص��در يف الفرتة الفا�ص��لة بني التحقيق واملحاكمة �إال �إذا كانت �إعادتهمم�أمونة .وعليك �أن تفكر يف الدخول يف �ش��راكات مع اجلهات التي تقدم خدمات لل�ض��حايا ،مبا فيها املنظمات
غري احلكومية ،من �أجل �ضمان تلبية احتياجاتهم؛
 عليك �أن تنظر يف تدابري احلماية التي ميكن �أن ُتكفل لل�ضحايا العائدين؛ عليك �أن تنظر يف كيفية بقائك على ات�صال بهم بغية توفري �أف�ضل فر�ص مثول ال�شهود �أمام املحكمة.• احتجاز امل�شتبه فيهم �أثناء مرحلة املحاكمة التمهيدية ميكن �أن يحمي حقوق ال�ضحايا بعدة طرائق:
 حماية ال�ضحايا وعائالتهم وذويهم من االنتقام؛	زي��ادة احتم��االت �إجراء حماكمة عادلة عرب تقلي�ص الفر�ص املتاحة �أمام امل�ش��تبه فيهم من �أجل اختالق روايةمزيفة �أو التالعب بالأدلة؛
 تقلي�ص الفر�ص املتاحة �أمام امل�شتبه فيهم من �أجل الت�أثري على ال�شهود �أو ترويعهم.• عن��د االقت�ض��اء ،ويف ظل املراعاة الواجبة حلقوق امل�ش��تبه فيهم ،ينبغي لأع�ض��اء النيابة العام��ة �أن ينظروا يف حب�س
امل�ش��تبه فيهم حب�س��اً احتياطياً على ذمة الق�ضية بناء على �أمر �صادر عن حمكمة خمت�صة .فمن �ش�أن هذا الإجراء �أن
يطمئن ال�ضحايا وي�ساعد على ت�أمني ا�ستمرار تعاونهم مع نظام العدالة اجلنائية.
• عند حب�س م�ش��تبه فيه حب�س��اً احتياطياً على ذمة الق�ضية ينبغي �أن تبد�أ الإجراءات يف �أ�سرع وقت ممكن �ضماناً لأن
تكون مدة حب�سه �أق�صر ما ميكن.
• تت�ض��من بع�ض الواليات الق�ضائية متطلبات قانونية حمددة تق�ضي بتوفري دعم اجتماعي لل�ضحايا امل�ست�ضعفني قبل
مرحلة النظر يف الق�ضية و�أثناءها.
• حتى �إذا مل تكن يف واليتك الق�ض��ائية �إجراءات ر�سمية تق�ضي بتوفري دعم اجتماعي ف�إن من املمار�سات اجليدة �أن
توفر مثل هذا الدعم نظراً لأنه يخدم احتياجات ال�ضحايا وم�سرية التحقيق.
• �إذا مل تكن لديك هياكل ر�سمية تكفل توفري الدعم املطلوب فقد تكون املنظمات غري احلكومية قادرة على �أن ت�ساعدك
يف هذا ال�ص��دد .هنا �أي�ض��اً عليك �أن ت�س��توثق م��ن �أن موظفي هذه املنظم��ات �أكفاء ويعول عليهم وق��ادرون على فهم
احتياجات نظام العدالة اجلنائية( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )3من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
	عليك �أن تنظر يف اتخاذ ما ميكنك من تدابري �أثناء املحاكمة من �أجل حماية ال�ضحايا/ال�شهود .ومن �أمثلة تلك التدابري
تخ�ص��ي�ص غرف انتظار م�س��تقلة لل�شهود ،وعقد جل�سات ا�ستماع مغلقة ،وا�ستخدام و�صالت فيديو ،وا�ستعمال �أ�سماء
م�ستعارة .وال يجب �أن تكون تلك التدابري معقدة �أو باهظة التكاليف .وللح�صول على مزيد من املعلومات انظر النميطة
 12املعنونة "حماية وم�ساعدة ال�ضحايا-ال�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص" حتى ت�ساعدك على تقرير كيفية �إجراء
املقابالت( .هذا يتما�شى مع املادة ( 24حتديداً مع فقرتها الفرعية 2ب) من اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة).

النميطة  :11احتياجات ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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من الأهمية مبكان كفالة �أن يكون جميع امل�شاركني يف هذه العملية على علم مبا عليهم �أن يعملوه وبكيفية عمله .وهذا
ي�شمل �أنا�ساً معينني مثل َمن يديرون جل�سات اال�ستماع.
ال�س��ماح للجمهور على نحو غري مالئم بح�ضور جل�سات اال�ستماع قد ي�سبب خماطر لل�ضحايا وي�ؤثر على رغبتهم يف
التعاون( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )1من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
ينبغ��ي عر�ض ومراعاة �آراء ال�ض��حايا وخماوفهم عند مراحل مالئمة من العملية كلها� .إن �إقرار ال�س��لطات العمومية
التي متثل العدالة بهذه الآراء واملخاوف قد ي�ساعد الأفراد على جتاوز حمنتهم( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع
فقرتها  )2من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).
يف بع�ض الواليات الق�ض��ائية ال يكون ال�ضحايا ملزمني بالإدالء ب�شهادتهم �أمام املحكمة �إذا مل يرغبوا يف ذلك .ويف
هذه الواليات الق�ضائية ينبغي احرتام رغبات ال�ضحايا.
يف بع�ض الواليات الق�ض��ائية يطا َلب ال�ض��حايا بالإدالء ب�ش��هاداتهم �أمام املحكمة .ولعلك الحظت يف منائط �أخرى
�أن هناك �أ�س��باباً كثرية جتعل ال�ض��حايا ميانعون يف الإدالء ب�ش��هاداتهم .لذا فعندما يكون ال�ض��حايا مطالبني بالإدالء
ب�شهاداتهم يكون من املهم جداً �أن تتوافر لهم كل تدابري الدعم الأخرى من �أجل التجاوب مع حاالتهم واحتياجاتهم
النف�سية حتى يت�سنى للمحكمة �أن حت�صل على �أجود �شهادات ممكنة.
عليك �أن تلتفت �إىل االعتبارات العملية ،مثل كيفية و�ص��ول ال�ض��حايا �إىل املحكمة حل�ضور �أي جل�سات ا�ستماع� ،أو
رعاية الأطفال� ،أو متكني ال�ض��حايا من ا�س�ترداد املكا�سب التي �ض��اعت عليهم ،وذلك خ�شية �أن ي�ؤدي جتاهل تلك
االعتبارات �إىل منع ال�ضحايا من الإدالء ب�شهاداتهم( .هذا يتما�شى مع املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )6من بروتوكول
االجتار بالأ�شخا�ص).
ق��د تك��ون لديك هياكل قائمة توفر دعماً عملياً .ف�إذا مل تكن لديك مثل هذه الهياكل كان عليك �أن تنظر يف اتخاذ
ترتيبات خا�صة من �أجل ال�ضحايا .وقد تكون املنظمات غري احلكومية قادرة على م�ساعدتك يف هذا ال�صدد� ،شريطة
�أن يتوافر فيها عن�صرا الكفاءة واللياقة.
قد ميانع ال�ضحايا يف الإدالء ب�أية �شهادات ب�سبب �إ�صابتهم ب�صدمات نف�سية �أو بدافع اخلوف.
قد ُي�شرتط �إجراء مقابالت مع ال�ضحايا من �أجل ا�ستي�ضاح نقاط معينة يف الفرتة الفا�صلة بني مدة التحقيق الرئي�سية
وتوقيت �إحالة الق�ضية �إىل املحكمة .ومن ال�ضروري �أثناء مرحلة التحقيق �إجراء تقييم حلالة ال�ضحايا النف�سية و�شدة
�إ�ص��اباتهم النف�س��ية قبل عقد تلك املقابالت .وعليك �أال تلح على عقد تلك املقابالت �إذ �إن �أقوال ال�ضحايا الذين
يعانون من �صدمات نف�سية حادة قد ال تكون جديرة بالتعويل عليها مما يجعلها غري �صاحلة لال�ستخدام يف التحقيقات.
وعليك �أن ت�ستعني باملعلومات الواردة يف النميطة  3املعنونة "ردود الفعل النف�سية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص" حتى
ت�ساعدك على تقرير الكيفية التي �ستجري بها املقابالت يف هذه احلاالت.
عليك �أن تكون �شديد احل�سا�سية �إزاء احتياجات الأطفال اخلا�صة عند �إجراء مقابالت معهم .و�ست�ساعدك على ذلك
النميطة  9املعنونة "�إجراء مقابالت �شخ�صية مع ال�ضحايا الأطفال يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص"( .هذا يتما�شى مع
املادة ( 6حتديداً مع فقرتها  )4من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص).

تقييم ذاتي
ما هي �أنواع الدعم وامل�س��اعدة التي تعتزم توفريها ل�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص �أثناء مرحلة املحاكمة التمهيدية ومرحلة
املحاكمة الفعلية؟
ملاذا ينبغي توفري دعم وم�ساعدة لل�ضحايا؟
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موجز
• �أو�ضاع ال�ضحايا املتجر بهم تطرح طائفة فريدة من التحديات �أمام املحققني و�أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة لأن عملية
الإيذاء يف جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ميكن �أن تكون معقدة ومتعددة الأوجه وممتدة لفرتة طويلة.
• ال بد لكل من ميثل حلقة يف �سل�سلة م�سرية العدالة اجلنائية �أن يعرف االحتياجات اخلا�صة لل�ضحايا و�أن ي�ضع حلو ًال
مبتكرة �ضمن �سياق الدور امل�سند �إليه.
• ينبغي �أن تكــون املبادئ التالية حا�ض��رة يف الأذهان طول الوقت منذ �أول لقاء مع �أ�ش��خا�ص ي�شتبه يف �أنهم �ضحايا
اجتار ب�أ�شخا�ص:
		 � -ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص ينبغي اعتبارهم �ضحايا جرائم؛
		  -ينبغي عدم معاملتهم على �أنهم جمرمون؛
		  -ينبغي عدم معاملتهم على �أنهم جمرد م�صدر �أدلة فقط.
• عند كل مرحلة من مراحل ت�ص��دي العدالة اجلنائية ،بدءاً مبرحلة التحقيق وانتها ًء مبرحلة املحاكمة ،ال بد من توفري
�أ�شكال الدعم التالية ملن مت حتديده من �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص:
		  -املعلومات واالت�صاالت؛
		  -الدعم الوجداين؛
		  -امل�ساعدة املبا�شرة.

مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
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