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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 :12
حماية وم�ساعدة ال�ضحايا-ال�شهود
يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
•
•
•
•

الإحاطة مبفهوم حماية ال�شهود يف نظام العدالة اجلنائية وب�أهميته يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
فهم �ضرورة حماية ال�ضحايا يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
ا�س��تذكار تدابــري احلمايــة املالئمــة التــي ينبغي �إر�س��ا�ؤها لل�ضحايا-ال�ش��هود يف كل مرحل��ة من مراحل عملية
العدالة اجلنائية؛
و�صف دور كل مدير من مدراء العدالة اجلنائية يف �ضمان حماية ال�ضحايا-ال�شهود.

مقدّ مة
حماية ال�ش��هود م�ص��طلح ال ي�سهل تعريفه بدقة .وقد يفهمه كل �شخ�ص بطريقة خمتلفة .ويزداد هذا الفهم تعقيداً ب�سبب
اختالف اللوائح واملمار�سات فيما بني الواليات الق�ضائية .ولأغرا�ض هذه النميطة ،تعني حماية ال�شهود ما يلي:
تقــدم لل�ش��اهد �أو امل َب ِّلغ �أو �أي جهة تعنى بتوفري
حماية ال�ش��هود هي �أي �ش��كل من �أ�ش��كال احلماية اجل�س��ـدية التي ّ
معلومات حيوية (�ضد جماعة �أو �شبكة �أو �أن�شـطة �إجــرامية) ميكن �أن تــ�ؤدي �إىل �إطالق عملية من عملــيات العــدالة
اجلنائية �ض��د هذه اجلماعة �أو ال�ش��بكة بهدف تفكيكها .وميكن �أن ت�ش��مل احلــماية على �س��ــبيل املثال ال احلــ�ص��ر
احلماية التي توفرهـا ال�شرطة واحلماية الق�ضــائية �أثناء مرحلة التحقيق واملحاكمة التـــي متر بهما �أي ق�ضية ،وقد تت�ســع
لت�ص��ــبح برناجما كامـال حلماية ال�ش��هود ي�ش��مل نقل ال�ش��اهد �أو املُ َب ِّلغ �إىل مكان خمتلف مع تغيري هويته واملعلومات
احليوية اخلا�صة به.
ورغم �أنه ال ينبغي ا�س��تبعاد ا�س��تخدام ّ
خمططات احلماية الكاملة لل�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص� ،أثبتت التجارب
العاملية �أن تطبيقها �سيكون على الأرجح حمدودا للغاية .وتو�ضح هذه النميطة م�س�ألة النظر يف و�ضع برامج احلماية الكاملة
ت�شدد بقدر �أكرب على الأ�شكال الأخرى حلماية ال�شهود.
لل�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص ،لكنها ّ
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اتفاقية اجلرمية ّ
املنظمة
املادة  24من اتفاقية مكافحة اجلرمية ّ
املنظمة عرب الوطنية تق�ضي ب�أن تتخذ كل دولة طرف "تدابري مالئمة يف حدود
�إمكانياتها لتوفري حماية ف ّعالة لل�شهود الذين يدلون يف الإجراءات اجلنائية ب�شهادة " ،"...وكذلك لأقاربهم و�سائر
الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم".
وتق�ض��ي امل��ادة  25من االتفاقي��ة ب�أن "تتخذ كل دولة ط��رف تدابري مالئمة يف حدود �إمكانياتها لتوفري امل�س��اعدة
واحلماية ل�ضحايا" االجتار بالأ�شخا�ص" ،خ�صو�صا يف حاالت تعر�ضهم للتهديد باالنتقام �أو للرتهيب".
وبالتايل ،تو�س��ع االتفاقية نطاق حماية ال�ش��هود يف احلاالت املنا�س��بة لت�شمل �أقارب ال�ش��هود �أو �سائر الأ�شخا�ص
وتقر االتفاقية �أي�ضا بحاجة
الوثيقي ال�ص��لة بهم .وت�ش��مل �أي�ضا جميع ال�شهود ،ولي�س فقط ال�شهود من ال�ض��حاياّ .
ال�ض��حايا �إىل امل�س��اعدة واحلماية ف�ض�لا عن دورهم ك�ش��هود .وبعبارة �أخرى ،ف�إن االتفاقية تق�ض��ي بتقدمي الدعم
واحلماية لل�ضحايا �سواء �أكانوا �أم مل يكونوا �شهودا يف الق�ضية .وقد ي�ساعد تقدمي الدعم لل�ضحايا ،الذين ال يرغبون
يف البداية يف تقدمي �شهادتهم ،يف ت�شجيعهم على �أن ي�صبحوا �شهودا يف وقت ما خالل العملية.
وتق�ضي املادة  6من بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص املكمل التفاقية اجلرمية املنظمة ب�أن حتر�ص كل دولة طرف على
�ص��ون احلرمة ال�شخ�صية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص وهويتهم ،بو�س��ائل منها جعل الإجراءات القانونية املتع ّلقة
بذلـك االجتــار �س��رية .كما تق�ض��ي ب�أن تكفل تقدمي طائفة وا�س��عة من الدعم يف احلاالت التي تقت�ض��ي ذلك،
ومنها مثالً:
(�أ) معلومات عن الإجراءات الق�ضائية والإدارية ذات ال�صلة؛
(ب)	م�ساعدات لتمكينهم من عر�ض �آرائهم و�شواغلهم و�أخذها بعني االعتبار يف املراحل املنا�سبة من
الإجراءات اجلنائية �ضد اجلناة ،مبا ال مي�س بحقوق الدفاع.
كما ي�س ّلم بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص باحلاجة �إىل تدابري تتيح التعايف اجل�سدي والنف�ساين واالجتماعي ل�ضحايا
االجتار بالأ�ش��خا�ص .ويو�ص��ى ،عند تقدمي تلك امل�س��اعدات ،بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية و�سائر املنظمات
ذات ال�صلة وغريها من عنا�صر املجتمع املدين.
وت�شمل التدابري ،يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك ،توفري ما يلي:
(�أ) ال�سكن الالئق؛
(ب)	امل�شورة واملعلومات ،خ�صو�صا فيما يتعلق بحقوقهم القانونية ،بلغة ميكن ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
فهمها؛
(ج) امل�ساعدة الطبية والنف�سانية واملادية؛
(د) فر�ص العمل والتعليم والتدريب.

الرج��اء النظ��ر يف كيفي��ة تنــاول الت�ش��يعات الوطــني��ة يف واليتك الق�ض��ائية حلمـاية ال�ش��هود وم�س��اعدة ال�ض��حايا
وحمايتهم.
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ال�ش��اغل الأ�سا�س��ي للجميع يف عملية العدالة اجلنائية هو �أن يبدي ال�شخ�ص� ،أكان �شاهدا �أو �ضحية �أو غري ذلك� ،أكرب
ق��در ممك��ن من التعاون يف عملية العدال��ة اجلنائية .ويتزايد احتم��ال حجب هذا التعاون كلما تناق�ص��ت ف ّعالية حماية
ال�شهود.
وحماية ال�ش��هود يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص نهج ذو م�س��ارين �أولهما ت�أمني ال�سالمة اجل�س��دية لل�شاهد وثانيهما تقدمي
امل�س��اعدة واحلماية ح�سب االقت�ض��اء .ويتمثل الهدف العام لهذا النهج يف رفع احتمال تعاون ال�شاهد �إىل احلد الأق�صى
و�ضمان �أن يكون التعاون من �أف�ضل نوعية ممكنة.
ولالجتار بالب�ش��ر عدد من ال�س��مات التي متيزه عن غريه من اجلرائم .وهذا يعني دائما �أن تدابري حماية ال�ش��هود يف ق�ضايا
االجتار بالب�ش��ر قد تكون خمتلفة بع�ض ال�ش��يء عن تدابري حماية ال�شهود يف الق�ض��ايا الأخرى .ومن الوا�ضح �أن �سالمة
ال�ش��اهد اجل�س��دية هي ال�ش��اغل الأول للنيابة العامة ،وي�ستمر هذا ال�ش��اغل داخل النظام الق�ضائي يف خمتلف مراحل
الق�ض��ية وبعد �إغالقها .وقد يكون توفري احلماية اجل�س��دية �صعبا للغاية لأ�س��باب عديدة ،لي�س �أقلها �أنه قد يتعينّ توفريها
ل�ضحايا االجتار وللأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم يف واليات ق�ضائية �أخرى غري والياتك الق�ضائية.
وثمة حتد مماثل� ،إن مل يكن �أكرث �ص��عوبة ،يتمثل يف احلاجة �إىل تقدمي ما يلزم من دعم وم�س��اعدة �إىل جانب توفري احلماية
اجل�س��دية ،وال�س��يما يف حالة ال�ش��هود ال�ضحايا .وال طائل من �ض��مان ال�سالمة اجل�سدية ل�ش��خ�ص ما دون معاجلة الآثار
النف�سية لالجتار عليه.
ول�ض��مان �أف�ض��ل تعاون ممكن من جانب ال�ش��هود ،يتطلب الأمر مزيجا من التدابري املادية ملنع العنف والرتهيب ،وتقدمي
الدعم وامل�ساعدة للت�صدي للعوامل النف�سية-االجتماعية وغريها من الأ�سباب التي قد حتول دون ذلك التعاون.

ال�ضحية �أو ال�شاهد �أو ال�ضحية-ال�شاهد
املحور الرئي�س��ي لهذه النميطة هو حماية ال�ضحية-ال�ش��اهد ،رغم �أن الكثري من التوجيهات تنطبق بالت�ساوي على جميع
ال�ش��هود يف ق�ضايا االجتار .وعادة ما يكون ال�ضحايا-ال�شهود �أ�ضعف ال�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص .وقد �أ ّدى عدم
تعاون ال�ضحايا-ال�ش��هود منذ البداية �أو حجب تعاونهم فيما بعد �إىل �إ�ض��عاف عدد كبري من ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص
�إ�ضعافاً �شديداً �أو �إىل انهيارها التام.
وقد تت�أثر تدابري حماية ال�شهود وتدابري دعمهم املتاحة بت�شريعات الوالية الق�ضائية املعنية .فبع�ض تلك الت�شريعات تن�ص
على �ش��روط �ص��ارمة ال بد من ا�س��تيفائها حتى يو�صف ال�شخ�ص ب�أنه �ض��حية .وقد يكون ذلك مرتبطا مبا �إذا كان ينبغي
اعتبار ال�شخ�ص "�ضحية" �أم ال.
وت�س��تخدم بع�ض الواليات الق�ضائية كلمة "�ض��حية" مبعنى عام ووا�سع جدا .فكل �شخ�ص ار ُتكبت يف حقه جرمية ُيعترب
تلقائيا "�ضحية جلرمية" ،فهو �ضحية �إذا ُ�سرقت حمفظ ُته وهو �ضحية �إذا قُتل.
وثمة واليات ق�ض��ائية �أخرى تعطي تعريفا �ض��يقا وحمددا جدا لل�ضحية .فاكت�س��اب ال�شخ�ص لو�ضعية ال�ضحية يتقرر يف
عملية ق�ضائية �أو �إدارية وفقا ملعايري معينة .وما �أن ُيع َلن ال�شخ�ص "�ضحيةً" حتى ت�صبح لهذا ال�شخ�ص حقوق معينة ،ويف
بع�ض الواليات الق�ضائية ترتتب عليه م�س�ؤوليات .ويرتتب على ذلك عدد من الآثار يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.
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وال يكون لل�ش��خ�ص يف بع�ض الواليات الق�ض��ائية حق اال�س��تفادة من تدابري معينة حلماية ال�ضحايا ما مل تكن و�ضعيته
حتدد الإجراء املعمول به يف واليتك الق�ضائية .وقد يكون من املفيد �أي�ضا �إر�ساء
ك�ض��حية قد �أُعلنت ر�س��ميا .وينبغي �أن ّ
ٍ
حتقيقات م�شرتك ًة معها يف الوقت احلايل �أو يف امل�ستقبل.
�إجراءات �ضمن الواليات الق�ضائية التي قد جتري
وثمة اجتاه نا�شئ يف هذا املجال مفاده �أن الواليات الق�ضائية التي ال تكون لديها عملية ر�سمية العتبار ال�شخ�ص "�ضحية"
قد تكون لديها �آلية �إحالة وطنية تق�ضي ب�إ�صدار حكم ب�ش�أن و�ضعية ال�ضحية يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.
وعلى العموم ،ثمة ممار�س��ة جيدة و�ض��رورية تتمثل يف تقدمي بع�ض الدعم وامل�س��اعدة واحلماية لكل من ي�ش��تبه يف كونه
�ضحية لالجتار.

تقييم ال�ضحية ال�شاهد
العملية واالعتبارات
ي�شكل تقييم املخاطر واحلاجة �إىل حماية ال�ضحايا-ال�شهود عملية م�ستمرة ودينامية تبد�أ من حلظة متا�س ال�ضحية-ال�شاهد
املحتمل ب�إجراءات العدالة اجلنائية ،وميكن �أن متتد لبع�ض الوقت وحتى �إىل ما بعد انتهاء املحاكمة.
وقد ال تظل التقييمات التي تجُ رى يف بداية التحقيق �سارية املفعول ،بال�ضرورة ،طوال فرتة التحقيق .وقد
ت�صبح التهديدات ظاهرة للعيان �أو تنح�سر مع مرور الوقت �أو يف مراحل معينة من التحقيق والإجراءات
الق�ضائية.
وتتلخ�ص العملية ،على النحو الذي حددته الإنرتبول ،فيما يلي:
• امل�سائل— ُيجرى تقييم للم�سائل ال�سائدة التي قد ت�ؤثر على تعاون ال�ضحايا-ال�شهود.
املرجح �أن ي�شمل االت�صال ب�أجهزة
• االت�صاالت—ي�شمل هذا التقييم االت�صال بال�ضحايا-ال�شهود املحتملني ،ومن ّ
�أخرى.
• املخاطر— ُيجرى تقييم للمخاطر التي تنطوي عليها امل�سائل املختلفة.
• احلماية—وفقا لتقييم املخاطرُ ،يتخذ قرار ب�ش�أن تدابري احلماية اجل�سدية وغريها من التدابري.
• امل�س��توى—قد تعني تدابري احلماية اجل�س��دية هذه و�ضع ال�شخ�ص �ض��من برنامج حماية كاملة لل�شهود ،لكنها
قد ت�ش��تمل ،على الأرجح ،على طائفة �أ�س��اليب تتنا�س��ب مع م�س��توى املخاطر وال ترقى �إىل م�ستوى برنامج حماية
كاملة لل�شهود.

امل�سائل التي ميكن �أن ت�ؤ ّثر على التعاون
وهي تنق�سم �إىل ثالث فئات رئي�سية:
• التهديد اجل�سدي؛
• معتقدات ال�ضحايا؛
• �شواغل ال�ضحايا.
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التهديد اجل�سدي
قد يكون هناك تهديد بوقوع اعتداء ج�س��دي على �شخ�ص ال�ضحية-ال�شاهد �أو الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة به .وقد يكون
ال�شاهد �أو ال يكون على علم بهذه التهديدات .وقد ي�ؤدي جناح االعتداء اجل�سدي �إىل تخويف ال�شخ�ص ودفعه �إىل عدم
التعاون �أو �إىل حجب تعاونه مع جهاز املالحقة الق�ضائية �أو قد تكون الإ�صابات من ال�شدة (التي قد ت�صل �إىل حد الوفاة)
بحيث حتول دون تعاون ال�شخ�ص.

املعتقدات
ثمة طائفة متنوعة من املعتقدات قد ت�ؤثّر على ا�ستعداد ال�ضحية-ال�شاهد للتعاون مع املحقّقني �أو على قدرته على التعاون.
وتعطيك النميطة  3املعنونة "ردود الفعل النف�سية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص" �صورة �أكرث و�ضوحا عن �سبب ذلك وعن
عواقبه عليك ب�صفتك ممار�سا للعدالة اجلنائية.
املرجح �أن معظم ال�ض��حايا يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص لن يثقوا بك يف
ومن الآثار الهامة ملعتقدات ال�ض��حايا �أن من ّ
البداية .ولذلك ُيعترب بناء هذه الثقة من خالل توفري احلماية وامل�س��اعدة وغري ذلك عن�ص��را �أ�سا�سيا يف جناح التحقيقات
يف ق�ضايا االجتار بالب�شر.

ال�شواغل
قد تكون لدى ال�ضحايا-ال�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص الكثري من ال�شواغل .وقد مّت التعرف على خم�سة �شواغل
ثابتة هي:
• اخل�شية على �سالمتهم �أو �سالمة عائالتهم �أو ذويهم؛
• كيفية التعامل معهم لأنهم ارتكبوا جرائم؛
• و�ضعية �إقامتهم يف البلد (يف حالة اجلرائم عرب الوطنية)؛
• اخلوف من و�صمة العار؛
• اخلوف من التواجد يف مكان واحد مع املتجرين.

االت�صاالت
�أية �شواغل ت�ساور �أي �شخ�ص داخل نظام العدالة اجلنائية حول �سالمة ال�شهود ينبغي �إبالغها ،دون �إبطاء� ،إىل الأ�شخا�ص
الآخرين يف ال�سل�سلة ،القادرين على اتخاذ تدابري للحد من املخاطر والتخطيط لتوفري احلماية وامل�ساعدة.
ومن الأمثلة على ذلك �ضباط �إنفاذ القانون الذين يناق�شون م�سائل احلماية مع �أع�ضاء النيابة العامة ،و�أع�ضاء النيابة العامة
الذين يثريون م�سائل خمتلفة مع الق�ضاة يف جل�سات اال�ستماع ال�سابقة للمحاكمة.
وينبغي �أال تقت�ص��ر االت�صاالت على العاملني يف النظام الر�سمي للعدالة اجلنائية .فالتعامل مع ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
متع��ددة كي يكون ف ّعاال .وقد يفيدك ال�ش��ركاء ،ومنهم املنظمات غ�ير احلكومية ،يف حتديد
يتطل��ب تعاون��ا بني وكاالت ّ
املخاطر وتقدمي احللول على ال�سواء.
وينبغي �أن تكون االت�صاالت ا�ستباقية .ف�إذا ا�سـتلم حمقّق ما ق�ضية من �أحد موظــفي �إنفــاذ القانــون املعنــيني بالتدابري
الأوىل ،كان عليه طرح �أ�س��ــئلة تــتيح له معــرفة ما �إذا كان ذلــك املوظف قــد الحظ �أيــة عوامـل خطر .كما ينــبغي
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�أن ي�ستف�س��ر �أع�ض��اء النيابة العامة ،عند ا�س��تالمهم لق�ض��ية مـا من املحققني ،حول �أية م�س��ائل ميكن �أن تتعلق بحماية
ال�شهود.

املخاطر
ينبغي ا�س��تخدام النميط��ة  5املعنونة "تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�ش��خا�ص" للم�س��اعدة يف تقييم
املخاطر .وتت�صل االعتبارات الإ�ضافية التالية بالقرارات اخلا�صة بحماية ال�شهود حتديدا:
• احلالة التي يكون فيها ال�شخ�ص �ضحية االجتار بالأ�شخا�ص �شاهدا يف ق�ضية مرفوعة على امل َّتجر به مما ي�ؤدي �إىل زيادة
فيما يواجهه من خطر عال �أ�صال؛
• يبقى �أمامك دوما خيار عدم ا�ستخدام ال�ضحية �شاهدا �إذا �أ�صبح م�ستوى التهديد �أكرب مما ُي َطاق؛
• ينبغي متكني ال�ضحايا من العي�ش ب�أمان ،وا�ستعادة عافيتهم ومن تويل زمام �سالمتهم ال�شخ�صية يف الأجل الطويل؛
• ينبغي �أن يكون الدعم واحلماية م�ؤقتني؛
• ينبغي تطبيق ذلك بح�سب م�ستوى اخلطر الذي يواجهه ال�ضحايا؛
• ينبغي الت�شاور مع ال�ضحايا ب�ش�أن �أي قرارات ت�ؤثر على �سالمتهم ،و�إبالغهم ،عند االقت�ضاء ،ب�أي قرارات ُتتخذ.

احلماية
ينبغي �أن تكون احلماية �شاملة لتبديد خماوف ال�ضحايا و�شواغلهم .وال ينبغي �أن تقت�صر على احلماية اجل�سدية وحدها.

امل�ستوى
ُتعطى بع�ض التوجيهات ب�ش�أن م�ستوى احلماية اجل�سدية التي توفرها برامج احلماية الكاملة لل�شهود وحول كيفية ا�ستخدام
احلماية اجل�سدية حيثما تكون احلماية الكاملة لل�شهود غري كافية.
الق�س��م املتعلق بربامج احلماية الكاملة لل�ش��هود هو ق�س��م منف�صل .وهو يقدم و�ص��فا وتوجيها عامني .وينبغي لك معرفة
تفا�صيل برامج احلماية الكاملة لل�شهود يف واليتك الق�ضائية (�إن وجدت) ،عندما ي�صبح هذا اخليار �ضروريا.
و ُتقدم �إر�ش��ادات عن تدابري احلماية اجل�س��دية الهجين��ة الأخرى فيما يتعلق بكل دور م��ن الأدوار يف �إجراءات العدالة
اجلنائية.

برامج احلماية الكاملة لل�شهود
ال�ش��ائع �أن برنامج احلماية الكاملة لل�ش��هود هو برنامج ر�سمي نوعا ما توفره الدولة بهدف حماية ال�شهود يف ق�ضايا اجلرائم
اخلطرية واملنظمة.
وال�س��مات املعتادة لهذه الربامج هي تغيري الهوية ونقل امل�ش��اركني ،وحمايتهم يف الأجلني املتو�سط والطويل ،وتقدمي نوع
من الدعم املايل لهم يف الأجلني املتو�سط والطويل مما ِّ
ميكن ال�شهود من �إعادة بناء حياتهم.
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وال�ش��ائع �أن برامج احلماية الكاملة لل�ش��هود ال تهدف �إال �إىل حماية ال�ش��هود بغية متكينهم من تقدمي املعلومات .وهي ال
تقدم �أي �شكل من �أ�شكال الدعم الإ�ضايف.
وكثريا ما تكون الربامج مفتوحة �أمام �أي �ش��خ�ص �ش��اهد يف ق�ض��ية م�ستوفية لل�ش��روط .ويف املمار�سة العملية ،يكون (�أو
باملدعى عليهم يف ق�ضايا اجتار .وقد يكون لديهم هم
يظل) معظم الأ�ش��خا�ص املنخرطني يف هذه الربامج على �ص��لة وثيقة ّ
�أنف�س��هم تاريخ �إجرامي طويل بل ميكن �أن يكونوا قد �أ ّدوا �أدوارا معينة يف اجلرائم قيد التحقيق .ولي�س م�س��تغربا �أن يتم
باملدعى عليهم يف هذه املخططات ،لكنه �أمر نادر احلدوث.
و�ضع �شاهد ال �صلة له ّ

احلماية الكاملة لل�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص—التجربة الدولية
نادرا ما ُي�ستخدم خمطط احلماية الكاملة لل�شهود يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص .وقد يعود ذلك �إىل عدد من الأ�سباب.
ويف املمار�س��ة العملية ،ال تكون احلماية الكاملة لل�ش��هود يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص �أف�ض��ل حل لل�ضحية من الناحية
النف�سية ،يف غالب الأحيان .فالعديد من ال�ضحايا ي�شتاقون �إىل �أ�سرهم وذويهم وال يقدرون على تخيل و�ضعهم بعد تغيري
هويتهم واالنتقال �إىل مكان �آخر.
عالوة على ذلك� ،أفاد بع�ض ممار�س��ي العدالة اجلنائية �أنهم ال يط ّبقون ّ
خمطط احلماية الكاملة �إال �إذا كانت الق�ض��ية تتعلق
مبنظمة �أو ع�صابة لالجتار بالب�شر تكون على قدر من التنظيم �أو االنت�شار �أو التجهيز يكفي لت�شكيل م�ستوى التهديد الذي
ي�ستدعي تطبيق ذلك ّ
توخي احلذر ب�سبب االختالف بني حالة و�أخرى .فمن غري امل�ستبعد �أن ت�شمل
املخطط .هنا ينبغي ّ
بع�ض ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص �شهودا يحتاجون �إىل حماية بالقدر الذي يكفله نوع الربنامج املبينَّ  ،لكن يعتقد �أن ذلك
�أمر نادر.

معايري الإدراج يف برنامج حماية كاملة لل�شهود
�إذا كان لدي��ك برنامج حماية كاملة لل�ش��هود يف واليتك الق�ض��ائية ،عليك �أن تنظر يف معاي�ير الإدراج يف هذا الربنامج.
وتختل��ف هذه املعايري من مكان �إىل �آخر يف العامل .عليك �أن تتحقق من ماهية هذه املعايري يف واليتك الق�ض��ائية .وفيما
يلي بع�ض املعايري العامة التي ت�ستخدم يف قبول �شاهد معني يف الربنامج:
• يجب �أن تكون �شهادة ال�شاهد املحمي متعلقة بجرمية خطرية؛
• يجب �أن ت�ؤدي �شهادة ال�شاهد املحمي �إىل جترمي جمرم رفيع امل�ستوى داخل �شبكة اجلماعة الإجرامية؛
• يجب �أن تكون �شهادة ال�شاهد املحمي ال غنى عنها لنجاح املالحقة الق�ضائية؛
• يجب �أن يكون م�س��توى اخلطر الذي يتعر�ض له ال�ش��اهد املحمي عندما يقرر التعاون يف الإجراءات الق�ضائية �سهل
الإثبات ويربر احلاجة �إىل اتخاذ تدابري احلماية الكاملة لل�شاهد؛
• يجب �أن يكون ال�ش��اهد املحمي على ا�س��تعداد لالن�ضمام �إىل الربنامج ،واالمتثال لأية تعليمات �صادرة عن موظفي
احلماية.

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

8

ال يوجد هنا تعريف لتعبري "جمرم رفيع امل�ستوى" (لكن رمبا كانت ت�شريعاتك الداخلية تعطي �إر�شادات �أكرث حتديدا
يف هذا ال�ش���أن) .ثمة �أ�س���س ُيحتج بها للقول ب�أن معظم �ضحايا�-ش��هود االجتار بالأ�ش��خا�ص غري قادرين على تقدمي �أدلة
�ضد "جمرم رفيع امل�ستوى" لأن معرفتهم قد تكون مق�صورة على �أفراد الع�صابة ذوي امل�ستوى املنخف�ض ن�سبيا وعلى
العمليات الإجرامية امل�ستقلة ذات احلجم ال�صغري.
�إذا كان ال�شاهد-ال�ض��حية ي�س��تويف معايري الإدراج يف برنامج احلماية الكاملة لل�ش��هود ،ف�إن توفري تدابري الدعم الإ�ضايف
لتلبية احتياجات هذه ال�ضحية (الأمثلة مبينة �أدناه) ي�ساعد يف تعزيز تعاون ال�ضحية .ويف بع�ض الق�ضايا قد يكون عليك
�أي�ضا واجب قانوين يتمثل يف توفري هذا النوع من الدعم وامل�ساعدة.

تقييم ذاتي
ما هي العوامل التي ت�ستوجب اتخاذ تدابري حلماية ال�شهود؟
ما هي اعتبارات قبول ا�ستفادة �شخ�ص من تدابري حماية ال�شهود؟
ما هي فوائد تدابري حماية ال�شهود؟
(�أ) لل�شاهد/ال�ضحية يف ق�ضية اجتار بالب�شر؛
(ب) لإجراءات العدالة اجلنائية يف ق�ضية اجتار بالب�شر.

مثال حالة
يف ق�ض��ية اجتار حقّق فيها مدع عام يف �ش��رق �أوروباّ ،قدمت �إحدى الأحداث ال�ض��حايا من بل��د جماور ثالث �إفادات
املدعى عليهم وتبينّ �أنهم
وقدمت �أدلة تثبت جرم ّ
�إثباتية بني  1متوز/يوليه  2004و 30كانون الأول/دي�س��مرب ّ .2004
هددوا "بقتلها ،وبقتل �شقيقها الوحيد ،ثم جميع �أفراد �أ�سرتها"،
اجتروا بها واغت�ص��بوها .و�أ�شارت �أي�ض��ا �إىل �أن املتهمني ّ
"و�إخفاء جميع �أفراد عائلتها الكبرية" ،و"قطع ر�أ�سها" �إذا ما د ّلت ال�شرطة على مكانهم .ومع ذلك مل ُت َّقدم لها �أي
املدعى عليهم .وغريت �إفادتها تغيريا كبريا
تدابري حماية .وعندما �أدلت ب�ش��هادتها يف املحاكمة ،رافقها والدا وعم �أحد ّ
ف�سحبت جميع الإفادات املج ِّرمة التي �أعطتها من قبل .وو�صفت حمكمة املقاطعة واملحكمة العليا �إفادتها اجلديدة ب�أنها
"منافية للمنطق".

الواجبات املحدّ دة ملمار�سي العدالة اجلنائية
يبني الق�سم التايل واجبات خمتلف فئات ممار�سي العدالة اجلنائية فيما يخ�ص حماية ال�شهود .وهي على النحو التايل:
• طالئع املت�صدين؛
• املحقّقون؛
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• �أع�ضاء النيابة العامة؛
• الق�ضاة.
م��ن امل�س��لم به �أنه قد يحدث يف العديد من الواليات الق�ض��ائية ت��داول لتلك الأدوار �أو تداخل بينه��ا ،فقد يكون �أول
املت�صدين حمقّقا �أو قا�ضيا ي�ضطلع مب�س�ؤوليات التحقيق.
من املهم �أن نتذكر �أن هذه االقرتاحات لي�س��ت �ش��املة .وينبغي �أن تقوم جميع الأن�ش��طة على تقييم املخاطر وقد يكون
ب�إمكانك �أن تفكر يف �أ�شياء �أخرى تالئم ال�سياق الذي تعمل فيه.

طالئع املت�صدين
ن�ص��ب هذا الق�س��م على احلاالت التي ي�ص��ا َدف فيها ،خالل �أداء واجبات �إنفاذ القانون الروتينيةَ ،م ْن ُي�ش��تبه يف �أنهم
َي ُّ
�ضحايا.
املرجح �أن يكون حتديد و�س��ائل حماية ال�ش��هود على املدى املتو�س��ط والطويل منا�سبا يف �أول مرحلة من مراحل
من غري ّ
م�ص��ادفة ال�ض��حايا .وتتمثل الأهداف الرئي�سية يف �إعطاء من ُي�شتبه يف �أنهم �ضحايا �أف�ضل فر�صة للإبالغ عن االجتار بهم
من خالل �إ�شعارهم بالأمان وبدء عملية بناء ثقة ال�ضحايا يف نظام العدالة اجلنائية.
وي�شري ّ
املخطط التايل �إىل بع�ض طرائق تبديد خماوف ال�ضحية التي قد تود النظر فيها.

تدابري احلماية اجل�سدية

•
•

•
•
•

عليك التحدث مع الأفراد كل على حدة؛
عليك �أال تتحدث مع �شخ�ص واحد يف املجموعة ،ثم �إذا بك تتخذ �إجراءات �ضد باقي املجموعة ،ك�أن تقوم بتوقيفهم
مثال .فم�صدر معلوماتك �سيكون عندئذ وا�ضحاً للعيان؛
عليك �أن تراقب ال�شخ�ص الذي يبدو م�سيطرا على املجموعة ويتحدث با�سم الآخرين؛
علي��ك �أن تنتب��ه �إذا كان هن��اك ما يقال فيما بني �أع�ض��اء املجموعة دون �أن ت�س��معه �أو تفهمه .وعليك �أن مت ِّرر
املعلومات �إىل املحققني كي يقوموا با�ستي�ضاحها يف املقابالت ،الخ؛
عليك �أال تطلب �إىل �شخ�ص من جمموعة �أو �إىل �شخ�ص متطوع �آخر �أن يقوم بالرتجمة� ،إذا كان بالإمكان جت ّنب
توجه نف�س الأ�س��ئلة �إىل جميع
ذلك .ف�إذا كنت غري قادر على جتنب ذلك كان عليك �أال تطرح �أ�س��ئلة مبا�ش��رة و�أن ّ
�أفراد املجموعة ثم �أن تالحظ رد فعل الأفراد على ما يقوله املرتجم.

تدابري الدعم الأخرى
املرج��ح �أن تكون قادرا على �إعطاء تطمينات حول ع��دم اتخاذ �إجراء بحق من
• يف اللق��اءات الأوىل ،م��ن غري ّ
ارتكب جرائم .فعاد ًة ما يعود �أمر اتخاذ هذه القرارات �إىل النيابة العامة وال�سلطات الأخرى.
• ال ينبغي ب�أي حال من الأحوال توقيف َم ْن ُي�شتبه يف �أنهم �ضحايا اجتار ب�أ�شخا�ص �أو احتجازهم �أو �إبقا�ؤهم يف
�أي مرفق من مرافق االحتجاز .فهذا الت�صرف يق�ضي على �إمكانيات بناء الثقة.
• �إذا مل يكن لديك �أي خيار �سوى التوقيف كان عليك �أن تفكر يف �أمور معينة ،مثل عدم ا�ستخدام الأ�صفاد،
و�إبعاد الأ�ص��فاد عن الأنظار �إذا ا�س�� ُتخدمت ،و�إبعاد املوقوفني عن �أنظار الآخرين عند اقتيادهم بعيدا ،الخ .وثمة �أمر
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هام—عليك �أن تفكر دوما يف �سالمتك ال�شخ�صية عند اتخاذ قرارات من هذا النوع و�أن تت�صرف وفقا للت�شريعات
وال�سيا�سات املعمول بها لديك.
• عليك �أال تعطي وعودا ال ميكنك �أن تفي بها .وينطبق ذلك ب�شكل خا�ص على حقوق الإقامة يف البلد .ومن
املرجح �أن ال تتمكن من �إف�ساح مهلة للتفكري �أمام �أي �شخ�ص يف هذه املرحلة.
ّ
• ميكنك امل�ساعدة من خالل عدم �إبداء عالمات اال�شمئزاز �أو ال�صدمة �أو النفور �أو االحتقار عندما ُيك�شف لك عما
�أُجرب َم ْن ُي�شتبه يف �أنهم �ضحايا على فعله ،وعن كيفية عي�شهم �أو عن مظهرهم.

املح ّققون
يتمتع املحقّقون بو�ضع ميكنهم من النظر يف جمموعة وا�سعة من تدابري حماية ال�شهود ودعمهم.
وينبغي �أن يقوم املحقّق مبا يلي:
• تقييم مدى حاجة ال�ضحية-ال�شاهد �إىل دعم مالئم؛
• اختيار نهج مالئم يف التعامل مع �ضحية�-شاهد ،بالتعاون مع ال�شركاء املعنيني (�أي �أع�ضاء النيابة العامة ،ووكاالت
الدعم)؛
• تنفيذ هذا النهج باال�شرتاك مع ال�شركاء املعنيني.
ميكنك �أن تتعرف على َم ْن ُي�ش��تبه يف �أنهم �ض��حايا اجتار ب�أ�شخا�ص نتيجة لرد فعل معني ،ك�أن يقوم �أحد ال�ضحايا املعنيني
بتقدمي تقرير مبا�شر� ،أو عن طريق "ت�صرف �إنقاذي" من جانب الغري� ،أو عن طريق الإحالة من جانب وكالة �أخرى �أو
عن طريق اكت�ش��اف ال�ض��حية من جانب �أول املت�ص��دين من موظفي �إنفاذ القانون .وقد ت�ؤدي اال�س��تخبارات �إىل حتقيق
يحدد َم ْن ُي�ش��تبه يف �أنهم �ضحايا .ومهما كانت الظروف عليك �أن تبد�أ النظر يف حماية ودعم ال�شهود مبجرد �أن
ا�س��تباقي ّ
تعلم بوجود �ضحية حمتملة ،و�أن ت�ستمر يف ذلك طوال فرتة التحقيق.
املحددة التي يتم تناولها ت ّربر اتخاذ
عند النظر يف احلماية �أوال ،يتعني �أن يكون القرار الأويل هو تقييم ما �إذا كانت احلالة ّ
تدابري احلماية الكاملة لل�شهود� ،أو ما �إذا كان النهج املركّ ب هو الأن�سب.
و�س��تحدد جمموعة من االعتبارات يتم تناول بع�ض��ها مبزيد من التف�ص��يل �أدناه ،الإجابة على هذا ال�س�ؤال .ومن امل�س ّلم
ّ
به �أن توافر احلماية الكاملة لل�ش��هود يف واليتك الق�ض��ائية قد تكون م�س�ألة مهمة ينبغي التبكري بالنظر فيها .و�إذا كان هذا
خم�ص�صة لهذا الربنامج؟
الربنامج موجودا فهل تتوفّر موارد ّ
ومن ال�ص��عب تقدمي م�ش��ورة عامة يف هذه الظروف .ومن اجلدير بالذكر �أنه حتى الآن مل ُت�ستخدم برامج احلماية الكاملة
لل�ش��هود لفائدة ال�ضحايا-ال�ش��هود �إال يف عدد قليل جدا من حاالت االجتار يف العامل .كما اع ُتربت الأ�س��اليب املركّ بة
وا�سعة النطاق و�سهلة التكييف وف ّعالة يف كثري من احلاالت.
وهناك حاجة �أي�ض��ا �إىل تدابري لدعم ال�شهود-ال�ضحايا امل�ستفيدين من احلماية الكاملة لل�شهود و�أولئك املحميني بتدابري
مركّ بة .وينبغي �إتاحة م�س���ألتي التعايف والتمكني ب�ص��رف النظر عن م�س��توى اخلطر .ويف الواقع كلما ارتفع اخلطر ارتفع
م�ستوى برنامج الدعم الذي ُيتاح لل�ضحية.
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و�إذا كانت احلماية الكاملة لل�ش��هود غري منا�س��بة ،ف�إن ال�س���ؤال التايل الذي ينبغي النظر فيه هو ما يتعينّ �إدراجه يف خطة
حماية مركّ بة .واخليارات املمكنة مبينة �أدناه .وت�ض��ع ت�ش��ريعات بع�ض الواليات الق�ض��ائية قيودا على ا�س��تخدام بع�ض
التقنيات ،لكن يف كثري من احلاالت ،تبقى اخليارات مفتوحة �إىل احلدود التي ي�س��مح بها خيال ممار�س��ي العدالة اجلنائية
وغريهم من موظفي الوكاالت املعنية الأخرى ما دامت االعتبارات التي تقوم عليها تلك اخليارات قانونية.
املرجح انطباق
وم��ن املفيد النظر يف البداية يف معايري احلماية الكاملة لل�ش��هود الت��ي ُتطبق يف واليتك .ورغم �أنه من غري ّ
ذلك على الكثري من ال�ضحايا-ال�ش��هود يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص ،ف�إنه يعطي �إطارا وا�ضحا لقرارك الأويل وي�ساعدك
املرجح �أن تكون حاالت التعايف التي ف�ش��لت فيها يف حتديد اخلطر �ص��عبة للغاية .ويق ّلل
يف حتديد �س��ندك املنطقي .ومن ّ
متحي�ص هذه العملية فر�ص ارتكاب هذه الأخطاء.

تدابري احلماية اجل�سدية

�إذا �أُحيل �إليك ملف ال�شخ�ص بو�صفه �ضحية حمتملة ،فقد تكون �أمامك فر�صة للتخطيط ملكان اللقاء الأول.
• عليك �أال تتكلم مع ال�ضحايا املحتملني يف املالجئ �أو يف �أماكن م�شابهة .فقد يكون لتجار املخدرات و�شركائهم
وج��ود يف امللج���أ �أو ق��د تكون لهم على الأقل �ص��لة ب�أولئ��ك املوجودين يف امللج�أ مما ّ
ي�ش��كل خطرا على ال�ض��حية
املحتملة وعلى موظفي امللج�أ وعلى املحقّقني.
• عليك �أال ت�ض��غط باجتاه احل�ص��ول على هوية ال�ض��حايا املحتملني �إذا كانت الوكالة التي �أحالتهم �إليك تعرف
هويتهم.
تخطط لطرح الأ�س��ئلة يف وقت ّ
• عليك �أن ّ
مبكر من املقابالت لتعلم �إن كان ال�ض��حايا واعني بالتهديدات التي
يتعر�ضون �إليها �أو يتعر�ض �إليها غريهم.
• عليك �أن تبقي ال�شهود وامل�شتبه فيهم يف �أماكن منف�صلة يف جميع الأوقات �أثناء عملية التحقيق. .
• عليك �أن تنظر يف ا�ستخدام مواقع منف�صلة لإجراء املقابالت مع ال�شهود ومع امل�شتبه فيهم.
• عليك �أن تنتبه �إىل �أن بع�ض الأ�ش��خا�ص الذين ّيدعون �أنهم �ض��حايا قد يكونون من اجلناة .وعليك �أن تبقي
املحددي الهوية باالجتماع بحرية قد ي�ساعدهم على
ال�ض��حايا منف�ص��لني يف املراحل الأولية .وال�س��ماح لل�ض��حايا ّ
التع��ايف النف�س��ي-االجتماعي ،لكن ينبغي �أن ُيدار ذلك بطريقة ن�ش��طة و�أال يتم �إال �إذا كن��ت على ثقة من �أنه لن
ي�ؤدي �إىل التخويف .وعليك �أن تنتبه �إىل �أن هذا النوع من االجتماعات قد ُي�ستخدم �أي�ضا لال ّدعاء بالتواط�ؤ فيما بني
ال�شهود.
تقرر ما �إذا كان من املنا�س��ب �إجراء مقابالت مع ال�ض��حية املحتملة بهويتها احلقيقية �أو �إذا كان عدم
• عليك �أن ّ
الك�ش��ف عن الهوية �أو ك�ش��ف جزء منها هو �أحد اخليارات .و�إذا كان عدم الك�شف عن الهوية م�سموحا ،قد يكون
من املمكن تو�سيع نطاقه لي�شمل �أي جل�سات ا�ستماع الحقة يف املحكمة.
مرجح يحدق بال�ضحية
• �إذا كنت تتعامل مع حتريات ا�ستجابية كان عليك ا�ستعرا�ض الظروف لتحديد �أي خطر ّ
ب�أ�سرع ما ميكن.
• يف احلاالت اال�س��تباقية عليك �أن ت�ض��ع �سيا�س��ة تتيح اال�ستمرار يف ر�ص��د املخاطر ذات ال�صلة على ال�ضحايا-
ال�شهود املحتملني.
ومقدمي اخلدمات �إىل ال�ضحايا ،الذين قد يكونون قادرين
• عليك �أن جتري ات�صاالت مع املنظمات غري احلكومية ّ
على تقدمي الدعم واحلماية لل�ضحايا/ال�شهود .وعليك �أن تفعل ذلك ّ
كمخطط طوارئ قبل البدء ب�أي حتقيق.
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عن��د التخطي��ط حلاالت الطوارئ عليك �أن تنظر فيما ميكن للمنظمات ال�ش��ريكة �أن تفعله .وت�ش��مل امل�س��ائل
املعتادة ما يلي:
 هل امللج�أ املتاح ي�ضمن ال�سالمة اجل�سدية؟ هل يوجد موظفون �أمنيون؟يرجح �أن تكون قادرا على احلفاظ على "�سريته" بعيدا عن املتجرين؟
 هل يوجد امللج�أ يف مكان ّمعدات االت�صاالت املتاحة لطلب امل�ساعدة �أو للتحذير من �أية �شواغل؟
 ما هي ّ هل يتم تدريب املوظفني على �أدوارهم يف امللج�أ وما �إىل ذلك؟	هل يوجد يف املالجئ نظام "�إنذار مبكر" يتيح للنـزالء الإبالغ ب�سرية عن نزالء �آخرين ي�شتبهون بتعاملهم مع املتجرين؟ هل يوجد م�ست�شارون �أو موظفو دعم �آخرون؟	�إىل �أي مدى كان التنظيم ال�سابق فعا ًال يف حماية ودعم ال�ضحايا-ال�شهود؟ كيف يمُ َّول التنظيم؟ وهل �سي�ستمر هذا التمويل �إىل الوقت الذي تتوقع فيه ح�ضور ال�ضحايا-ال�شهود؟وحتدد مذكرات التفاهم هذه
عليك �أن تنظر يف و�ضع مذكرة تفاهم بني وكالتك والوكاالت ال�شريكة الأخرىّ .
واجبات ال�شركاء وما هو متوقع منهم( .انظر املرفق �ألف ملزيد من التفا�صيل).
ما هو الأمن املادي املطلوب حلماية ال�ضحية-ال�شاهد على �ضوء م�ستوى التهديد؟
�إذا كان التهديد كبريا ،هل يوجد مرفق يكفل م�ستويات �أمن مادي عالية؟
هل ميكن و�ضع ال�ضحايا-ال�شهود يف مكان "�سري" غري معروف للمتجرين؟
هل توجد احتماالت معقولة لبقاء هذا املكان "�سريا"؟ وعلى �سبيل املثال:
	هل ُيحتمل �أن يت�ص��ل ال�ضحية-ال�شاهد باملتجرين �أو ب�شركائهم �أو ب�أ�شخا�ص �آخرين مرتبطني بهم �أثناء وجودهيف املكان "ال�سري"؟
 هل �سيك�شف ال�ضحية-ال�شاهد عن مكان وجوده لأي �شخ�ص على �صلة باملتجرين؟	هل هناك �أدلة على �أن ال�ضحية/ال�ش��اهد يعاين من م�ش��اكل تتعلق بال�ص��حة العقلية �أو الإدمان على الكحول�أو املخدرات �أو غريها من امل�شاكل ذات ال�صلة مبا ي�ؤدي �إىل منط حياة يجعله يك�شف ،عن غري ق�صد ،عن ذلك
املكان بطريقة ما؟
هل توفّر التدابري الأخرى املزيد من احلماية �أو الدعم� ،أو هل تكون كافية للحد من حاالت اخلطر؟ وميكن �أن
ت�شمل الأمثلة ما يلي:
 اال�ستفادة من خدمات الهواتف النقالة؛	�أرقام هواتف خا�صة لالت�صال بها؛يكر�س جهده لدعم ال�ضحايا؛
 تعيني م�ست�شار من وكالة خارجية �أو موظف داخل وكالة �إنفاذ القانون ّ	�إر�شادات لل�ضحايا/ال�شهود ب�ش�أن طريقة الت�صرف التي حتفظ �سالمتهم؛	�إر�شادات ب�ش�أن �إعطاء �إ�شارات توحي باحتمال تعر�ضهم للتهديد؛		 توفري �أجهزة �إنذار مثل �أجهزة الإنذار بالتعر�ض لهجوم �شخ�صي التي يحملها الأفراد �أو التي تو�ضع يف �أماكن �إقامتهم؛" -نظم �إنذار مبكر" لإخطار ال�ضحايا-ال�شهود يف حالة وجود تغيري يف التهديدات التي يواجهونها؛
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	معرف��ة ما �إذا كانت ت�ش��ريعاتك تبيح �أي �ش��كل من �أ�ش��كال �إغفال الهوي��ة ،و�إذا كان الأم��ر كذلك فما هيالإجراءات التي يجب �أن ت ّتبعها العتماد هذا اخليار.
	عليك �أال تلتقي بال�ضحايا-ال�شهود يف املالجئ �أو غريها من الأماكن التي يعي�شون فيها ما مل يكن �أمرا ال مفرمنه .و�إذا كان ال مفر من االجتماع بهم يف ملج�أ �أو يف مكان م�شابه فلتكن الزيارة �سرية قدر الإمكان.
 		-عليك �أن تذهب �إىل هناك مبالب�س غري ر�سمية و�أن ال ت�ستخدم �سيارات حتمل عالمات ال�شرطة وما �إىل ذلك.

االت�صاالت العائلية
تت�س��م م�س���ألة االت�صال ب�أفراد العائلة يف الوطن بال�صعوبة .ومن الطبيعي متاما �أن يرغب ال�ضحايا-ال�شهود يف التحدث �إىل
ذويهم متى �أرادوا ،وقد ّ
ت�شكل قدرتهم على القيام بذلك جزءا هاما من عملية التعايف.
ومع ذلك ،ميكن �أن ّ
ت�شكل االت�صاالت العائلية �أي�ضا خماطر �أمنية .وهناك جماالن من املخاطر:
• قد يكون �أفراد �أ�س��رة ال�ضحايا-ال�شهود �أو ذووهم متورطني يف جرمية االجتار �أو تربطهم عالقة ما باملتجرين ،بعلم
ال�ضحايا �أو بدون علمهم .وقد ت�ؤدي االت�صاالت بالعائلة وغريها �إىل ك�شف مكان ال�ضحايا-ال�شهود.
• �إذا كان املتجرون على علم مبكان �أفراد �أ�سرة ال�ضحايا �أو ذويهم ،فقد يكونون قد بد�أوا برتهيبهم بالفعل وقد
يكونون قادرين على ر�صد االت�صاالت ب�شكل من الأ�شكال يف حماولة لتحديد مكان ال�ضحية-ال�شاهد.
�أما يف احلاالت التي تكون فيها م�ؤ�شرات اخلطر �ضئيلة فينبغي ال�سماح لل�ضحايا/ال�شهود باالت�صال بذويهم ولكن ينبغي
�إبالغهم ب�ضرورة توخي احلذر يف اختيار ما يتحدثون عنه من موا�ضيع.
وال ينبغي �أن ُين�صح ال�ضحية بعدم االت�صال على الإطالق �إال يف احلاالت التي تنطوي على خماطر كبرية .وكحل و�سط
مريح يف مثل هذه احلاالت ،ميكن مترير الر�سائل عرب �أع�ضاء فريق التحقيق �أو حتت مراقبتهم.
ويف جميع احلاالت ،و�أيا كان م�س��ار العمل الذي يعترب الأف�ض��ل من ناحيتي االرتياح النف�س��ي والأمن ،ينبغي �س���ؤال
ال�ضحية عن وجهة نظره و�أخذها يف االعتبار قبل اتخاذ �أي قرار �أو �إجراء.

حتذير
من ال�ض��روري �أن تتناول خطة الدعم واحلماية بطريقة ال تبدو معها كما لو كانت �ش��كال من �أ�ش��كال التحري�ض،
فهذا �أمر ميكن �أن ُي�ستخدم �ضدك خالل جل�سات اال�ستماع اخلا�صة بالق�ضية.
عليك �أن تكون حذرا عند توفري �أي �شيء لدعم ال�شاهد ،مثل ال�سكن والهواتف .وينبغي جتنب املبالغة وت�سجيل
مربرات �أي �شيء تقوم به ،وحتديد �أي �شطط يف الدعم على نحو �سريع ومعاجلته يف �أقرب وقت ممكن.

• عليك �أن تف�صل بني من ت�شتبه يف �أنهم م َّتجرون ومن تظن �أنهم �ضحايا.
• عليك الف�صل بني امل�شتبه فيهم وال�ضحايا املحتملني داخل مراكز ال�شرطة �أثناء التحقيق.
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وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

�إذا قررت ا�صطحاب ال�شهود للتعرف على �أماكن معينة وما �إىل ذلك ،عليك �أن ترتب عملية النقل مبا يتيح �إخفاء هوية
ال�شاهد .وعليك توفري عدد كاف من املوظفني حلماية ال�ضحايا املحتملني وطم�أنتهم على �أنهم �سيحظون باحلماية.
�إذا ا�ضطلعت ب�إجراءات ِّمتكن ال�ضحايا-ال�شهود من التعرف على م�شتبه فيهم حمتملني كان عليك القيام بذلك
بطريقة حتمي هوية ال�ضحية-ال�شاهد.
عليك الت�أكد عند اال�ضطالع ب�أي �إجراء من �إجراءات حتديد الهوية من �أن ذلك ال يتناق�ض مع ت�شريعات بلدك.
�إذا كنت ت�صطحب ال�ضحايا-ال�شهود ل�شراء م�أكوالت �أو مالب�س �أو غريها كان عليك �أن تتفادى الذهاب �إىل �أماكن
ُيحتمل �أن يتواجد فيها م َّتجرون م�شتبه فيهم.
عليك التحدث مع موظفي املحاكم والنيابة العامة ملعرفة مدى �إمكانية عدم ك�ش��ف هوية ال�ضحية-ال�ش��اهد يف
�أي جل�سة ا�ستماع يف املحكمة.

تدابري الدعم الأخرى
• عليك �أن متتنع متاماً عن تقدمي وعود ال ميكنك الوفاء بها.
• عليك �أال ت�ستخدم �أبدا عدم املالحقة الق�ضائية على اجلرائم كحافز لل�ضحية-ال�شاهد على التعاون.
فاتخاذ قرار بعدم املالحقة الق�ضائية قد يكون �صعبا جدا نظرا ملتطلبات القانون ،والطبيعة املعقّدة للإيذاء يف ق�ضايا االجتار.
وقد يكون مرتكبو جرائم االجتار �ض��حايا يف الأ�ص��ل .وينبغي النظر يف كل حالة على حدة ،لأن كون ال�شخ�ص �ضحية يف
الأ�صل ال ينبغي �أن يعني تلقائيا �أنه معفى من املالحقة الق�ضائية �أو �أن ّ
ي�شكل ذلك �سببا تخفيفيا.
• عليك �أن ت�س��تعلم عن �سيا�س��ة عدم املالحقة الق�ض��ائية يف ظروف معينة .وعليك �أن تفعل ذلك قبل �أن تبد�أ
حتقيقا يف جمال االجتار بالب�شر.
• عند التحقيق يف ق�ض��ية معينة ،عليك حتديد الأماكن التي قد يكون ال�ضحايا-ال�ش��هود قد ارتكبوا (�أو يعتقدون
�أنهم ارتكبوا) جرائم فيها.
حتدد ،قدر امل�ستطاع ،مدى �ضلوع ال�ضحايا-ال�شهود يف تلك اجلرائم.
حتدد ماهية تلك اجلرائم و�أن ّ
• عليك �أن ّ
• عليك االت�صال بال�شخ�ص القادر �أو الدائرة القادرة على اتخاذ قرار ب�ش�أن طريقة التعامل مع �شاهد ارتكب جرما.
وعليك �أن تفعل ذلك ب�أ�سرع ما ميكن.
• عليك اعتماد ال�صدق يف �إبالغ ال�ضحية-ال�شاهد بالقرار.
• �إذا كان القرار املتخذ هو املالحقة الق�ضائية كان عليك �أن تتذكر �أن هذا ال�شخ�ص ال يزال �ضحية .وال ينبغي
حرمانه من احل�صول على خدمات الدعم.
• عليك �أن متتنع متاماً عن تقدمي وعود ال ميكنك الوفاء بها.
• عليك �أال ت�ستخدم �أبدا م�س�ألة حقوق الإقامة يف البلد كحافز لل�ضحية-ال�شاهد على التعاون.
• عليك معرفة ال�سيا�سة املحلية ب�ش�أن حقوق �إقامة �ضحايا االجتار املحتملني.
• علي��ك النظ��ر يف التحدث �إىل �س��لطات الهجرة ذات ال�ص��لة قب��ل التحقيق يف �أي حالة م��ن حاالت االجتار
بالأ�شخا�ص .وعليك حتديد �إجراءاتها و�شروطها .وعليك �أي�ضا معرفة ما �إذا كان املوظفون امل�شاركون يف العملية على
علم بال�سيا�سات ذات ال�صلة وبامل�سائل التي تواجه �ضحايا االجتار املحتملني.
خمت�صة ذات م�ستوى منا�سب ب�أ�سرع ما ميكن التخاذ قرار ب�ش�أن
• عند التحقيق يف حالة عليك االت�صال ب�سلطات ّ
حقوق الإقامة.
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عليك �أال حترك �ضحايا االجتار املحتملني من مكان �إىل �آخر وهم مكبلو الأيدي �أو مقيدون ب�أي �شكل �آخر.
عليك �أال تعر�ض ال�ضحايا للت�صوير �أو لو�سائل الإعالم دون موافقتهم امل�ستنرية.
عليك �أال تبدي �أي عالمات ا�ش��مئزاز �أو نفور عندما ي�س��رد لك �أحد الأ�ش��خا�ص ما تعر�ض له ك�ض��حية اجتار
بالأ�شخا�ص.
عليك �أن تدرك العواقب املرتتبة على االجتار بالأ�شخا�ص يف �أو�ساط ال�ضحايا املحتملني.
تعر�ضت للأذى كان عليك معرفة امل�سائل التي
�إذا كانت لديك معلومات ا�ستخباراتية ت�شري �إىل �أو�ساط معينة ّ
رجح �أن يواجهها �ضحايا االجتار الذين مت �إنقاذهم.
ُي ّ
للح�صول على معلومات عن و�صمة العار املحتملة ،عليك �أن تبحث عنها لدى امل�صادر التالية:
 موظفي االرتباط يف وكاالت �إنفاذ القانون الدويل؛ املنظمات غري احلكومية؛ موظفي مكاتب املجتمعات املحلية؛ مواد امل�صادر املفتوحة على �شبكة الإنرتنت؛ ممثلي املجتمع املحلي.عليك �أن حتر�ص على عدم و�ضع ال�ضحايا املحتملني يف �أماكن يتواجد فيها �أنا�س قد يتعرفون عليهم �أو �أماكن
يتواج��د فيه��ا �أنا�س قد يعرفون �أ�شخا�ص��ا يعرفونهم (وقد يكون هذا الأمر �ص��عبا جدا يف جمتمعات حملية �ص��غرية
جداً يف مكان معني).
عليك �أن تتذكر �أن ال�ض��حايا قد يعانون من و�ص��مة العار بعد تعر�ض��هم لأي �شكل من �أ�شكال االجتار ،ولي�س
فقط عند تعر�ضهم لالجتار لأغرا�ض اال�ستغالل اجلن�سي.
علي��ك �أال تعترب �أن ال�ض��حايا �سيو�ص��مون تلقائيا .فهناك حاالت قامت فيه��ا جمتمعات حملية تلقت معلومات
كافي��ة بحماية ال�ش��هود وتقدمي الدعم لهم .وعليك �أن تعرف م��ا �إذا كان ذلك قد حدث من قبل يف املجتمع املحلي
الذي تنحدر منه ال�ضحية املحتملة.
�إذا كان هذا النوع من الدعم املجتمعي مل يحدث من قبل كان عليك �أن تنظر يف كيفية تطوير هذا النهج يف
املجتمع املحلي الذي تعمل معه.
عليك �أن ّ
تخطط وترتب خدمات امل�شورة التي تراعي اجلوانب الثقافية الحتياجات ال�شخ�ص.
مقدمي اخلدمات �إىل ال�ض��حايا ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية التي لديها خربة داخل
عليك العمل مع ّ
جمتمع معني� ،أو خربة يف جوانب مع ّينة لدعم ال�ضحايا.
علي��ك حتدي��د اخلدم��ات التي ميكن �أن يوفرها مقدمو اخلدمات �إىل ال�ض��حايا ،مبا فيه��ا املنظمات غري احلكومية
وغريها من مقدمي اخلدمات الذين ميكن �أن يدعموا عودة �شخ�ص ما �إىل املكان الذي ينحدر منه.
عليك الإبقاء على االت�صاالت مع بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف بلدك �إذا كانت موجودة ،للعمل على �إمكانية
ت�سهيل العودة الطوعية لل�ضحايا �إىل �أوطانهم.

�أع�ضاء النيابة العامة
تدابري احلماية اجل�سدية

• قد يكون �إغفال الهوية مالئما لبع�ض ال�ضحايا-ال�ش��هود .وقد يكون هذا الإغفال كليا �أو جزئيا تبعا للمقت�ض��يات
القانونية وم�ستوى التهديد.
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وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

•	عليك ا�ستعرا�ض احلاالت لتحديد ما �إذا كانت هناك حاجة �إىل �إغفال هوية ال�ضحايا-ال�شهود (يف الواليات الق�ضائية
الت��ي ت�س��مح بذلك) .وعليك اتخاذ الرتتيبات املنا�س��بة الالزم��ة لإغفال الهوية يف كل مرحل��ة مبا يف ذلك خالل
جل�سات اال�ستماع الق�ضائية.
• علي��ك النظ��ر فيما �إذا كانت املخاطر التي يتعر�ض لها ال�ض��حية تربر احتجاز م�ش��تبه في��ه (فيهم) حلني انعقاد
جل�س��ة اال�س��تماع النهائية يف املحكمة .ويف بع�ض الواليات الق�ض��ائية ،قد يو�ضع ال�ض��حايا يف مالجئ �أو يف غريها
من البيوت الآمنة وت�ؤ َّمن حمايتهم .وبعد املحاكمة ميكن �إر�ساء ّ
خمطط منا�سب حلماية ال�شهود.
تقدم طلبا �إىل املحكمة
• وحيثما ال تكون لديك �س��لطة ال�س��ماح باالحتجاز قبل جل�س��ات اال�ستماع ،عليك �أن ّ
لتجيز لك هذا االحتجاز.
• عليك �أال تلتقي بال�ضحايا-ال�ش��هود يف املالجئ �أو غريها من الأماكن التي يعي�ش��ون فيها ما مل يكن ذلك �أمرا ال
مفر منه.
• �إذا مل يكن هناك مفر من االجتماع بهم يف ملج�أ� ،أو يف مكان م�شابه ،فلتكن الزيارة �سرية قدر الإمكان.
متخ�ص�صة يف النظر يف ق�ضايا االجتار ت�ضمن لل�ضحية بع�ض احلماية .ويجوز
• قد يكون من املنا�سب �إن�شاء حمكمة ّ
�أن تت��اح �أي�ض��ا �إمكانية نقل ق�ض��ية م��ا �إىل حمكمة �أخرى .وقد يكون ذلك �ض��روريا لأن من ال�ص��عب ،يف ق�ض��ايا
االجتار ،ترتيب احلماية يف بع�ض املحاكم ،فبع�ض املحاكم لديها خربة يف التعامل مع ق�ضايا االجتار �أو قد تكون املحاكم
قد �أن�شئت خ�صي�صا للنظر يف ق�ضايا االجتار.
• عليك �أن تعرف الإجراءات التي يتعني اتخاذها لنقل جل�سة ا�ستماع �إىل حمكمة �أخرى و�أن تكفل التجهيزات
الالزمة لذلك .وعليك �أن تالحظ �أن هذا النقل ال ت�سمح به بع�ض الواليات الق�ضائية.
• عليك �أن تنظر يف �أي تدابري حماية قد تكون مطلوبة يف مباين املحاكم خالل �أي جل�سات ا�ستماع (مبا يف ذلك
جل�سات املحاكمة التي ت�سبق جل�سات اال�ستماع واملحاكمة الكاملة) .ويجوز �أن يت�ضمن ذلك ما يلي:
		 و�صالت ب�صرية �أو �سمعية �سواء تربط قاعات داخل مبنى املحكمة بقاعة املحكمة نف�سها �أو تكون خارج مبنى املحكمة؛	يف بع���ض احل��االت قد تكون قادرا على ا�س��تخدام و�ص�لات الفيديو من خارج بلدك .ف���إذا كان ذلك مقبوالوخيارا تود النظر فيه كان عليك �أن تتحقق مما �إذا كان عمليا يف واليتك الق�ض��ائية ،و�أن تتحقق من الإجراءات
التي حتتاج �إىل اتباعها ،ورمبا كان عليك �أن تتبادل الأفكار مع ع�ض��و من �أع�ض��اء النيابة العامة ا�س��تخدم هذه
الطريقة من قبل؛
 �شا�شات لل�شهود لإبقاء ال�ضحايا-ال�شهود بعيدين عن �أنظار امل�شتبه فيهم وغريهم من الأ�شخا�ص يف املحكمة؛ غرف انتظار منف�صلة لل�ضحايا-ال�شهود وامل�شتبه فيهم و�شهود الدفاع؛ ت�أكد من �إدراك موظفي املحاكم ملا ينبغي لهم القيام به للم�ساعدة يف حماية ال�ضحايا-ال�شهود؛ ت�أمني الطرق من املحكمة و�إليها؛ ترتيب �أماكن �إقامة تكون �آمنة وي�سهل الو�صول منها �إىل املحكمة؛	اطالع ال�ضحايا-ال�ش��هود على كل �أجزاء مبنى املحكمة قبل جل�س��ة اال�ستماع و�شرح �إجراءات املحكمة لهم.ومن املهم عدم توجيه ال�ضحية-ال�شاهد ب�ش�أن كيفية تقدمي الأدلة؛
	يف بع�ض الواليات الق�ض��ائية التي يرتدي فيها الق�ضاة واملحامون لبا�سا موحدا ،قد يكون اتخاذ ترتيبات خا�صةمثل خلع �أع�ض��اء النيابة العامة وحمامي الدفاع والق�ض��اة للعباءات وال�شعر امل�ستعار منا�سبا لتهيئة بيئة ودية يف
قاعة املحكمة؛
	�إذا احتجت �إىل موافقة ق�ض��ائية م�س��بقة على �أية ترتيبات خا�ص��ة كان عليك �إبالغ ال�سلطات الق�ضائية والبدءبالإجراءات املطلوبة قبل �إدراج الق�ضية يف جدول جل�سات اال�ستماع؛
 -عليك زيارة املحاكم للت�أكد من �أنها منا�سبة لتقدمي م�ستويات احلماية املطلوبة.
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• عليك اال�س��تعانة بداعمي ال�ش��هود وفقا للإجراءات املحلية .وت�ض��ع بع�ض الواليات الق�ض��ائية �شروطا حمددة
املحدد
لال�س��تعانة بداعمي ال�ش��هود يف املحكمة يف ق�ض��ية تَخُ ُّ�ص �ضحايا�/ش��هوداً .وحيثما ال ُيفر�ض هذا ال�ش��رط ّ
يقدمه �سوى
ف�إن دعم ال�شهود يف حدود ما ي�سمح به القانون يعترب من املمار�سات اجليدة ،لكن هذا الدعم ينبغي �أال ّ
�أ�شخا�ص مدربني وذوي خربة .وملزيد من التفا�صيل عن اال�ستعانة بالداعمني ،انظر النميطة  11املعنونة "احتياجات
ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص".

حتذير
عليك �أن تالحظ �أن على ه�ؤالء الداعمني �أن يكتفوا ب�ش��رح عملية املحاكمة .وال ينبغي �أن يت�ص��رفوا وك�أنهم "يوجهون"
ال�شهود ب�ش�أن تفا�صيل ق�ضية معينة.

تدابري الدعم الأخرى
•
•
•
•
•
•
•
•

عليك �أال تعمد �أبدا �إىل تقدمي وعود �إىل ال�ضحايا-ال�شهود ال ميكنك �أن تفي بها.
عليك �أن ت�س��تعلم عن الإجراءات القانونية والإدارية يف بلدك ب�ش���أن ال�ش��هود الذين ارتكبوا جرائم ،وخا�ص��ة
حيثما تكون تلك اجلرائم ذات �ص��لة مبا�شرة بعملية �إيذاء .وعليك الت�أكد من فهم ه�ؤالء للإجراءات ومن �إدراكهم
للق�ضايا التي تواجه �ضحايا�-شهود االجتار بالأ�شخا�ص.
عليك النظر يف االت�صال بالأفراد الرئي�سيني الذين �سيتخذون قرارات قبل �أن تتناول الق�ضية.
ينبغي �أال تعر�ض� ،صراحة �أو �ضمنا ،على ال�ضحايا-ال�شهود عدم م�ساءلتهم مقابل احل�صول على تعاونهم.
حمددة .لكن يف
يف بع���ض الوالي��ات الق�ض��ائية قد تكون لديك �س��لطة اتخاذ قرار بعدم املالحقة يف ح��االت ّ
واليات ق�ض��ائية �أخرى قد حتتاج يف ذلك �إىل التما�س َمن هم �أعلى منك رتبة يف �س��لك النيابة �أو الق�ض��اء .ومهما
كانت العملية التي يتعينّ عليك اتباعها ،عليك �أن تبد�أها حاملا تعلم �أن �أحد ال�ضحايا-ال�شهود قد ارتكب جرمية.
عليك �إبالغ ال�ضحية-ال�شاهد ب�أي قرارات تتعلق باملالحقة الق�ضائية على الفور وبطريقة يفهمها.
عليك �أن ت�ستعلم عن الإجراءات املحلية املت�صلة بالهجرة قبل تناول �أي ق�ضية اجتار.
عليك النظر يف االت�صال ب�أفراد رئي�سيني يف �سلطات الهجرة قبل تناول �أي ق�ضية .وعليك الت�أكد من فهم ه�ؤالء
للإجراءات ومن �إدراكهم للق�ضايا التي تواجه �ضحايا�/شهود االجتار بالأ�شخا�ص.

عليك ،على وجه اخل�ص��و�ص� ،أال تعر�ض �صراحة �أو �ضمنا منح الإقامة ل�ضحية ما مقابل التعاون مع نظام العدالة اجلنائية
�إال �إذا كانت هذه العرو�ض جزءا من ال�سيا�سات العامة يف الوالية الق�ضائية.
• يف بع���ض الواليات الق�ض��ائية ق��د يكون املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القانون قد اتخ��ذوا بالفعل ترتيبات م�ؤقتة مع
�س��لطات الهجرة للح�ص��ول على ت�صاريح �إقامة .هنا عليك �أن تعرف ما �إذا كان ذلك قد مت وما �إذا كانت هناك حاجة
�إىل مزيد من العمل لإ�ضفاء �صفة ر�سمية على �أي ترتيبات �أو متديدها.
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•
•
•
•
•
•
•

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

يف واليات ق�ض��ائية �أخرى قد يكون االت�ص��ال ب�س��لطات الهجرة من م�س�ؤوليتك لرتتيب احل�صول على ت�صريح
�إقامة وما �إىل ذلك.
قبل التحدث �إىل �سلطات الهجرة عن و�ضعية ال�ضحايا-ال�شهود عليك الت�أكد من قدرتك على �إعطاء الكثري من
التفا�صيل عن املخاطر التي يواجهونها .و�سي�سمح ذلك باتخاذ قرار م�ستنري.
عليك �إبالغ ال�ضحايا-ال�شهود فورا ب�أي قرارات ب�ش�أن حقوق �إقامتهم يف البلد حتى �إذا كان القرار هو عدم ال�سماح
لهم بالبقاء.
عليك �أال تبدي �أي عالمات ا�شمئزاز �أو نفور عندما ي�سرد ال�شاهد-ال�ضحية ما حدث له.
عليك التحدث �إىل الذين �سبق لهم �أن عملوا مع ال�ضحية-ال�شاهد .وقد ي�شمل ذلك �ضباط ال�شرطة واملر�شدين
االجتماعيني واملنظمات غري احلكومية .وعليك حتديد �أي ق�ضايا قد ت�شري �إىل م�سائل تتعلق بو�صم حمتمل.
�إذا حددت م�س���ألة لها عالقة بالو�ص��م يف حالة معينة تت�ص��ل ب�ض��حية ما كان عليك �أن تبلغ بها متخذي القرارات
الآخرين ،ومنهم ،على �سبيل املثال �أولئك الذين قد يتخذون قرارات ب�ش�أن و�ضعية الهجرة ومالحقة مرتكبي اجلرائم.
ينبغي �أن تراعي �أي�ضا خوف ال�ضحية من التواجد يف مكان ما بح�ضور املتجرين.

ال�سلطة الق�ضائية

تدابري احلماية اجل�سدية

•
•
•

•

ب�ص��ورة عامة ثمة حاجة يف ق�ض��ايا االجتار �إىل �ض��مان م�س��توى معني من حماية ال�ضحايا-ال�ش��هود يف كثري من
الأحيان .وقد ي�ش��مل ذلك على �س��بيل املثال ال احل�ص��ر احلاجة �إىل عدم الك�ش��ف عن معلومات ب�ش�أن ال�ضحايا-
ال�شهود �أو �إىل فر�ض قيود على هذا الك�شف.
عليك النظر يف تطهري بيئة املحكمة من جميع عوامل التخويف مبا يف ذلك العن�صر الب�شري الذي قد ي�ؤثر �سلبا
على الطابع الطوعي ل�شهادة ال�ضحايا-ال�شهود.
عليك الت�أكد من �أن التغطية الإعالمية للدعوى لن تك�شف ال�ضحايا �أمام امللأ ولن تع ّر�ضهم للمزيد من الو�صم
والأذى.
دون امل�سا�س بحقوق املتهم عليك النظر يف تدابري احلماية التالية التي توفرها املحكمة� ،إذا كانت هذه التدابري
منطبقة يف واليتك الق�ضائية:
	�إجراء املحاكمات يف جل�سات مغلقة� ،أي دون وجود و�سائل الإعالم واجلمهور .وقد يعني ذلك �ضمنا �إجراءهايف قاعة حمكمة مغلقة �أو يف غرفة من غرف الق�ضاة.
 ختم حما�ضر املحاكمة.	اال�س��تماع �إىل الأد ّل��ة الت��ي يقدمها ال�ضحايا-ال�ش��هود من خالل و�ص��لة فيديو� ،أو با�س��تخدام تكنولوجياتات�صاالت �أخرى.
	�إذا كانت هذه التكنولوجيا غري متاحة ،اال�ستماع �إىل الأدلة التي يقدمها ال�ضحايا-ال�شهود من وراء حجاب �أوبو�سائل م�شابهة بعيدا عن �أنظار املتهم.
 يجوز �أن ي�ستخدم ال�ضحية �أو ال�شاهد ا�سما م�ستعارا. قبول بيان ال�ضحية �أو ال�شاهد الذي يديل به يف املرحلة ال�سابقة للمحاكمة �أمام القا�ضي بو�صفه �أحد الأدلة.	يف بع�ض الواليات الق�ضائية التي يرتدي فيها الق�ضاة واملحامون لبا�سا موحدا ،قد يكون اتخاذ ترتيبات خا�صة مثل خلع�أع�ضاء النيابة العامة وحمامي الدفاع والق�ضاة للعباءات وال�شعر امل�ستعار منا�سبا لتهيئة بيئة ودية يف قاعة املحكمة.
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• عليك النظر فيما �إذا كانت املخاطر التي يتعر�ض لها ال�ضحية تبرّ ر احتجاز م�شتبه فيه (فيهم) حلني انعقاد جل�سة
اال�س��تماع النهائية يف املحكمة .ويف بع�ض الواليات الق�ضائية قد يو�ضع ال�ضحايا يف مالجئ �أو يف غريها من البيوت
الآمنة وت�ؤ َّمن حمايتهم .وبعد املحاكمة ميكن �إر�ساء ّ
خمطط منا�سب حلماية ال�شهود.
	يف بع�ض احلاالت قد تكون قادرا على ا�ستخدام و�صالت الفيديو من خارج بلدك .هنا يكون عليك �أن تراعييف ذلك م�صلحة العدالة.
حمددة
• عليك اال�س��تعانة بداعمي ال�ش��هود وفقا للإجراءات املحلية .وت�ض��ع بع�ض الواليات الق�ض��ائية �شروطا ّ
املحدد،
لال�س��تعانة بداعمي ال�ش��هود يف املحكمة يف ق�ض��ية تتعلق ب�ضحية�/ش��اهد .وحيثما ال ُيفر�ض هذا ال�شرط ّ
ف�إن دعم ال�شهود يف حدود ما ي�سمح به القانون يعترب من املمار�سات اجليدة ،لكن هذا الدعم ينبغي �أال يقدمه �سوى
�أ�شخا�ص مد ّربني وذوي خربة .وملزيد من التفا�صيل عن اال�ستعانة بالداعمني ،انظر النميطة  11املعنونة "احتياجات
ال�ضحايا يف �إجراءات العدالة اجلنائية املتعلقة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص".

تدابري الدعم الأخرى
•

•
•
•
•
•
•

قد يكون بع�ض �ضحايا االجتار قد ارتكبوا جرائم .لكن قد يكون ه�ؤالء ال�ضحايا قد �أُكرهوا على ارتكاب اجلرمية
(دفاع الإكراه) �أو قد يكون ارتكابها مرتبطا ارتباطا مبا�شرا باالجتار بالأ�شخا�ص �أو متعلقا بهذا االجتار.
ينبغي �أن يكون عدم حتميل ال�ضحايا امل�س�ؤولية هو نقطة البداية عندما يكون ال�ضحايا قد �أُكرهوا على ارتكاب
اجلرمي��ة �أو عندم��ا تكــون اجلرميـة مرتبطة ارتباطا مبا�ش��را باالجتار بالأ�ش��خا�ص �أو متعلقة به��ذا االجتار ،مثل خرق
قوانني الهجرة.
�إذا كانت اجلرمية ذات خطورة بالغة قد تكون هناك ا�ستثناءات مل�س�ألة عدم امل�ساءلة .وعلى �أي حال ينبغي النظر �إىل
كون مرتكب اجلرمية �ضحية باعتباره عامال خمفِّفا.
يف بع���ض الواليات الق�ض��ائية ق��د يكون املوظفون املكلفون ب�إنفاذ القانون قد اتخ��ذوا بالفعل ترتيبات م�ؤقتة مع
�س��لطات الهجرة للح�ص��ول على ت�ص��اريح �إقامة .و�إذا كان هذا هو دورك كان عليك �أن تت�أكد من و�ض��ع اللم�س��ات
النهائية على الرتتيبات.
عليك �أال تبدي �أي عالمات ا�شمئزاز �أو نفور عندما ي�سرد ال�شاهد-ال�ضحية ما حدث له.
حددت م�س���ألة لها عالقة بالو�ص��م يف حالة معينة تت�صل ب�ض��حية ما ،عليك �أن تبلغ بها متخذي القرارات
�إذا ّ
الآخرين ،ومنهم ،على �سبيل املثال� ،أولئك الذين قد يتخذون قرارات ب�ش�أن و�ضعية الهجرة.
ينبغي �أن تراعي �أي�ضا خوف ال�ضحية من التواجد يف مكان ما بح�ضور املتجرين .و�إذا كان ذلك منطبقا يف واليتك
كان عليك �أن تت�أكد من عدم �إف�ساح �أي فر�صة �أمام املدعى عليه لتخويف ال�ضحية ب�أي �شكل من الأ�شكال.

تقييم ذاتي
�صف ب�إيجاز دور كل واحد من ممار�سي العدالة اجلنائية التالني يف جمال حماية ال�ضحايا-ال�شهود وم�ساعدتهم
(�أ) املحقق
(ب) املدعي العام
(ج) القا�ضي.

وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ
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موجز
•
•
•
•
•

•
•

حماية ال�ش��هود هي �أي �ش��كل من �أ�ش��كال احلماية اجل�س��دية التي تقدم �إىل �ش��اهد �أو ُم َب ِّلغ �أو �أي متعاون مع
العدالة اجلنائية.
تق�ضي املادتان  24و 25من اتفاقية مكافحة اجلرمية ّ
املنظمة ب�أن تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة لتوفري احلماية
ل�ضحايا اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،خ�صو�صا يف حاالت تعر�ضهم للتهديد باالنتقام �أو للرتهيب �أو غريهما.
حلماية ال�شهود نهج ذو م�سار مزدوج يف ت�أمني �سالمة ال�شاهد اجل�سدية و�ضمان تعاون ال�ضحايا يف عملية العدالة
اجلنائية ب�أق�صى قدر ممكن.
تختلف تدابري و�إجراءات احلماية من والية ق�ضائية �إىل �أخرى ،فلدى البع�ض طريقة ر�سمية �إدارية �أو ق�ضائية يف
�إ�ض��فاء �ص��فة ال�ضحية على ال�ش��خ�ص قبل قبوله يف برنامج احلماية ،فيما يعترب البع�ض الآخر �أي �ضحية من �ضحايا
اجلرائم اخلطرية يتعاون مع التحقيقات �شاهدا ي�ستحق �أن ُيقبل يف الربنامج.
ّ
ت�شكل �أ�سباب واحتياجات حماية ال�ضحايا-ال�شهود عملية ديناميكية وم�ستمرة .وهي ت�شمل ما يلي:
 تقييم الظروف ال�سائدة؛ االت�صال امل�ستمر بال�ضحية؛	وجوب �أن ي�ستند القرار �إىل حالة تقييم املخاطر ووجوب �أن تكون احلماية متنا�سبة مع م�ستوى املخاطر الذي متتقييمه.
رغم �أن تطبيق برامج احلماية الكاملة لل�ش��هود نادر جدا يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�ش��خا�ص ،ال ينبغي ا�ستبعاد هذه
الإمكانية.
فيما يلي بع�ض املعايري العامة التي ت�ستخدم يف قبول �شاهد معني يف برنامج احلماية الكاملة لل�شهود:
 يجب �أن تكون �شهادة ال�شاهد املحمي متعلقة بجرمية خطرية. يجب �أن ت�ؤدي �شهادة ال�شاهد املحمي �إىل جترمي جمرم ذي م�ستوى رفيع داخل �شبكة اجلماعة الإجرامية. يجب �أن تكون �شهادة ال�شاهد املحمي ال غنى عنها لنجاح املالحقة الق�ضائية.يقرر التعاون يف الإجراءات الق�ض��ائية
يتعر�ض له ال�ش��اهد املحمي عندما ّ
	يجب �أن يكون م�س��توى اخلطر الذي ّ�سهل الإثبات وي ّربر احلاجة �إىل اتخاذ تدابري احلماية الكاملة لل�شاهد.
	يجب �أن يكون ال�ش��اهد املحمي على ا�س��تعداد لالن�ض��مام �إىل الربنامج ،واالمتثال لأية تعليمات �ص��ادرة عنموظفي احلماية.
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املرفق �ألف
هذا مثال على مذكرة تفاهم مت ا�ستخدامها بنجاح يف �أملانيا لعدة �سنوات.
يحدد الربوتوكول �أوال تفاهما �أ�سا�سيا بني الطرفني ب�ش�أن ما يلي.
ّ
• كفالة ف ّعالية املالحقة الق�ضائية ملجرمي االجتار وا�ضطالع ال�ضحايا ال�شهود بدور رئي�سي يف هذه العملية.
• وجوب اعرتاف جميع الأطراف بال�صدمة الناجمة عن اجلرمية وب�إجراءات نظام العدالة اجلنائية.
• وجوب �أن يتلقّى ال�ضحايا معاملة كرمية.
• حقيقة �أن ال�ضحايا املتعاونني يف ق�ضايا االجتار يتعر�ضون خلطر دائم.
يقدمونها.
املقدمتني لل�ضحايا ي�ؤدي �إىل حت�سني نوعية الأدلة التي ّ
• حت�سني الرعاية وامل�شورة ّ
• يف حالة توفّر �أي دليل على وجود خطر ملمو�س على �ضحية�/شاهد من �أ�صل �أجنبي �إذا عاد �إىل وطنه ،يجب
�أن يمُ نح �إذنا ا�ستثنائيا بالبقاء يف البلد املعني.
• جميع التدابري املتخذة يف �إطار برامج حماية ال�شهود يجب �أن تتم بالرتا�ضي.
يحدد الربوتوكول التدابري التي يتعني اتخاذها.
ثم ّ
ثم يحدد االتفاق التدابري التي يتعني على اجلانبني اتخاذها:

�إنفاذ القوانني
•
•
•
•
•
•

يجب �أن يب ّلغ املحققون ال�ضحية بتوافر خدمات الدعم.
مبجرد �أن يوافق ال�ضحية على تقدمي �شهادته ،يقوم املحقّق باالت�صال بوكالة دعم ال�ضحايا.
يكفل املحقّق عدم �إف�شاء �أي معلومات ميكن �أن تع ِّرف بهوية ال�شاهد.
وكالة �إنفاذ القانون م�س���ؤولة عن تدابري احلماية قبل و�أثناء وبعد كل ن�ش��اط يرتبط ب�إج��راءات العدالة اجلنائية ،مثل
املعاين��ات التي جتريها املحكمة للموقع ،واملقابالت ،وح�ض��ور عر�ض امل�ش��تبه فيهم لأغرا���ض التعرف على مرتكب
اجلرمية ،وجل�سات اال�ستماع التمهيدية والكاملة ،حتى وقت �إعادة ال�ضحية �إىل امللج�أ.
ي�س��مح حمقّق ال�ش��رطة بح�ضور م�ست�شار مد ّرب يف كل ن�شاط من هذه الأن�شطة� ،شريطة �أن تتوفّر هذه اخلدمات و�أن
يوافق ال�ضحية على وجود مثل هذا امل�ست�شار.
ت�سدي ال�شرطة م�شورة �أمنية ب�ش�أن حماية ال�ضحايا �إىل امل�ست�شارين واملوظفني العاملني يف وكالة دعم ال�ضحايا.

وكاالت دعم ال�ضحايا

• يبت موظفو الدعم ،بالت�ش��اور مع وكالة �إنفاذ القانون ،ب�ش���أن ال�س��كن املالئم لل�ضحية وي�ض��عون الرتتيبات الالزمة
لذلك.
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تقدم وكالة الدعم الرعاية النف�سية-االجتماعية �إىل ال�ضحية وتتخذ الرتتيبات الالزمة لتقدمي الرعاية الطبية اجل�سدية
ّ
واجلن�سية والنف�سية.
متخ�ص�ص يف ق�ضايا
يبلغ امل�ست�ش��ارون القانونيون ال�ض��حايا باملرفق الذي يتز ّودون فيه ب�إحاطات �ش��فهية وخطية من ّ
االجتار �إذا رغبوا يف ذلك ،وي�شرع امل�ست�شار ب�إجراء ات�صاالت مع رئي�س وحدة ال�شرطة املعنية مبكافحة االجتار �إذا طلب
ال�ضحية ذلك.
يح�ضر امل�ست�شارون القانونيون و�/أو النف�سيون مقابلة ال�شهود.
يقدم امل�ست�شارون الدعم القانوين والنف�سي لل�شاهد خالل جميع الأن�شطة املت�صلة ب�إجراءات العدالة اجلنائية.
تقدم وكاالت دعم ال�ضحايا تدابري الدعم مل�ساعدة ال�ضحايا-ال�شهود على االندماج من جديد يف املجتمع.

ثم يبني الربوتوكول امل�شورة الأمنية الالزمة لل�ضحايا  -ال�شهود
كما ي�ضطلع ال�ضحايا-ال�شهود بدور رئي�سي يف �ضمان �سالمتهم وينبغي �إعطا�ؤهم توجيهات وا�ضحة ب�ش�أن الق�ضايا املبينة
�أدناه.
• كتدبري حماية ذاتية للمحقق ،ينبغي و�ضع �سجل كلما ق ُّدمت م�شورة �إىل �ضحية�-شاهد ،يت�ضمن التفا�صيل الدقيقة
للم�شورة وهوية ال�ضابط الذي ّقدمها وتاريخ ووقت تقدميها.
• ينبغي �أن يقوم املوظف الذي �أن�ش���أ ال�س��جل بتوقيعه وتدوين وقت وتاريخ تقدمي امل�ش��ورة على �أن ي�صادق على ذلك
املوظف امل�شرف.

امل�س�ؤولية ال�شخ�صية
�أيا كان �شكل التدابري الوقائية املتبعة ،ينبغي تقدمي امل�شورة �إىل ال�ضحايا وال�شهود حول ما يلي:
• واجبهم يف احرتام �أي قواعد تو�ضع كجزء من برنامج الدولة حلماية ال�شهود �أو �أي قواعد ي�ضعها موظفو وكاالت دعم
ال�ضحايا.
• جتنب الذهاب �إىل املناطق التي ُيحتمل �أن يتجمع فيها امل�شتبه فيهم و�/أو �شركا�ؤهم �أو �أ�شخا�ص من خلفيات وطنية
�أو عرقية مت�شابهة.
• �ضرورة توخي احلذر فيما يتعلق بال�صداقات واالت�صاالت.
• ع��دم �إب�لاغ عناوينه��م �أو �أرقام هواتفه��م �إىل �أي �أحد قبل ا�ست�ش��ارة حمقق ال�ش��رطة و�/أو موظف��ي وكاالت دعم
ال�ضحايا.
• توخي احلذر ال�ش��ديد �أثناء االت�ص��ال بعائالتهم �أو �أ�صدقائهم ،ال�سيما �إذا كان من �ش�أن هذه االت�صاالت �أن تك�شف
عن مواقعهم احلالية.
• الإ�سراع فورا ب�إبالغ فريق التحقيق و�/أو وكالة دعم ال�ضحايا عن �أي �أحداث م�شبوهة.
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