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ُم َّ
النميطة :2
م�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص

الأمــم املتحــدة
نيويورك2010 ،

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 :2
م�ؤ�شـرات االجتـار بالأ�شـخا�ص
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
• �شرح الكيفية التي ميكن بها ملمار�سي العدالة اجلنائية �أن يحددوا حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؛
• �سرد امل�ؤ�شرات العامة لالجتار بالأ�شخا�ص؛
تثبيت م�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص.
• ذكر الأ�سباب التي توجب َ

مقدّ مة

املق�ص��ود بهذه النميطة هو �أن ي�س��تخدمها الذين يكون لهم ،بحكم طبيعة عملهم ،ات�ص��ال ب�ض��حايا االجتار بالأ�شخا�ص
ويحتاجون �إىل معرفة امل�ؤ�ش��رات الدالة على وجود حالة اجتار بالأ�ش��خا�ص و�إىل معرفة نوعية الإجراءات التي قد ت�س��اعد
على ك�شف النقاب عن تلك امل�ؤ�شرات مبا يتيح �إنقاذ ال�ضحايا وبدء التحقيقات.
ويعر�ض اجلزء الأول بع�ض الطرائق التي ميكن ا�س��تخدامها من �أجل التعرف على حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص .وي�شرح
اجلزء الثاين من النميطة بع�ض امل�ؤ�ش��رات العامة التي ُوجِ د �أنها تقرتن ب�ض��حايا هذا االجتار� .أما اجلزء الثالث فيت�ض��من
تفا�صيل بع�ض امل�ؤ�شرات املحددة التي ميكن طباعتها على هيئة وريقة �إعالمية �أو ا�ستخدامها ك�أ�سا�س ت�ستند �إليه وريقتكم
املوجهة �إىل ممار�س��ي العدالة اجلنائية الذين يقفون يف اخلطوط الأمامية و�إىل املمار�س�ين العاملني يف املنظمات
الإعالمية َّ
والوكاالت ال�شريكة.
نهج متعدد التخ�ص�ص��ات .ويجب على
وحت��ى يكون التعرف على حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص فعا ًال يجب �أن ُيتبع حياله ٌ
َ
ِ
املتح�صل عليها،
الروايات
املنظمات �أن تتقا�سم �أكرب قدر ممكن من املعلومات �إذا �أرادت تعظيم فر�ص هذا التعرف ،و�أن تث ِّبت
و�أن تعمد يف نهاية املطاف �إىل حتديد معامل هذا االجتار بغية �إنقاذ �ض��حاياه ومعاقبة اجلناة� .إن كثرياً من املنظمات امل�ش��اركة
يف هذا العمل تكون لها �أهداف خمتلفة يف �أداء �أدوارها اخلا�ص��ة بها .فمث ًال قد ال يهم املنظمات غري احلكومية �س��وى �إنقاذ
ال�ض��حايا وتزويدهم مب�أوى �آمن ومبا يحتاجونه من توجيهات وغريها من �أ�ش��كال الدعم .وقد ال يكون من بني �أهداف تلك
املنظم��ات دعم التحقيقات التي جتريها هيئات �إنفاذ القوانني .لذا ف�إن حتقيق التعاون املطلوب يقت�ض��ي الإقرار ب�أهداف كل
جهة من اجلهات امل�ش��اركة ،والو�ض��ع الأمثل هو �أن ي�أخذ هذا الإقرار �شك ًال من �أ�شكال االتفاقات املكتوبة ،كمذكرة تفاهم
مث ًال �أو اتفاق حتديد لالخت�صا�صات �أو مبادئ توجيهية ب�ش�أن التعاون بني املنظمات غري احلكومية وهيئات �إنفاذ القوانني.
�إن التعرف على حاالت االجتار بالأ�شخا�ص لي�س بالأمر الهينِّ  .فاملُ َّتجرون يبذلون جهوداً م�ضنية من �أجل �ضمان �صعوبة
افت�ض��اح �أن�ش��طتهم .ومن غري املمك��ن �أن تتماثل متاماً كل حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص .لذا فالأرجح ج��داً �أن تتفاوت
م�ؤ�شرات هذا االجتار من حالة �إىل �أخرى.
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اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (اتفاقية اجلرمية)
�إن ا�ستخدام تدابري َت َع ُّرف فعالة ي�ساعد الدول على ا�ستيفاء ال�شرط املذكور يف الفقرة الفرعية ( 1ب) ' '1من املادة ،27
التي تن�ص على ما يلي:
"تتع��اون ال��دول الأطراف فيما بينها تعاوناً وثيقاً ،مبا يتفق والنظم القانوني��ة والإدارية الداخلية لكل منها ،من �أجل تعزيز
فاعلي��ة تدابري �إنف��اذ القوانني الرامية �إىل مكافحة اجلرائم امل�ش��مولة به��ذه االتفاقية .وتعتمد كل دول��ة طرف ،على وجه
اخل�صو�ص ،تدابري فعالة من �أجل:
		

(�أ) ...

(ب) التع��اون مع الــدول الأط��راف الأخـرى ،فيما يتعـل��ق باجلـرائم امل�ش��مولة بهـذه االتفـاقــي��ة ،علـى �إجــراء
حتـــريات ب�ش�أن:
' '1هوية الأ�ش��خا�ص امل�ش��تـبه يف �ض��ـلوعهم يف تلــك اجلـرائم و�أماكن وجودهم و�أن�ش��طتهم� ،أو �أماكن الأ�ش��خا�ص
الآخرين املعنيني"

م�ؤ�شرات ال �إثباتات
من املهم َت َذكُّ ر �أن امل�ؤ�ش��رات امل�ش��ار �إليها يف هذه النميطة ال تعدو �أن تكون جمرد م�ؤ�شرات� .أي �أنها لي�ست يف حد ذاتها
�إثباتات على �أنه قد حدث اجتار بالأ�ش��خا�ص .وينبغي �أن تكون مالحظ ُة وجود �أحد هذه امل�ؤ�ش��رات نقط َة ا�ستهاللِ ٍ
مزيد
من التحريات.

مواقف من املرجح �أن ي�صادف املر ُء فيها حال َة اجتار بالأ�شخا�ص

�إن التعرف على حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص قد يكون عملية طويلة الأجل .فقد تعطي حادثة ما م�ؤ�ش��راً مبا�ش��راً وفورياً
على وقوع حالة اجتار ب�أ�شخا�ص ،لكن يف حاالت كثرية قد ال يكون هناك �سوى م�ؤ�شر واحد �أو م�ؤ�شرين على هذا االجتار.
املج�س��دة �أو الإ�شارات اجللية ب�ش���أن وجود حالة اجتار ب�أ�شخا�ص .ويف
وال�ش��ائع هو وجود قدر �ض��ئيل جداً من املعلومات َّ
�أحيان كثرية ال يعدو الأمر جمرد �شعور م�ؤ ِّرق ب�أنك ب�صدد حالة اجتار ب�أ�شخا�ص .فما �أ�سهل اخللط بني االجتار بالأ�شخا�ص
و�أ�ش��كال �أخرى من الإجرام مثل تهريب املهاجرين واالعتداءات اجلن�سية �أو غري اجلن�سية .ثم �إن ت�أثري ال�صدمة النف�سية
على �ضحايا هذا االجتار قد يجعلهم ال ينبِ�سون ِب ِب ْنت �شَ َف ٍة عن �أو�ضاعهم �إال بعد م�ضي �أ�سابيع �أو حتى �شهور.

التبليغ املبا�شر من جانب ال�ضحايا وغريهم
يجوز لل�ضحية �أن يتوجه مبا�شرة �إىل �أفراد دورية �شرطة �أو نقطة �شرطة للتبليغ عن �أو�ضاعه .كما يجوز للمنظمات الأخرى
�أن حتيل ال�ض��حايا �إىل هيئات �إنفاذ القوانني يف �ش��تى �أنحاء العامل ،وقد �أحالت فع ًال تلك املنظمات �أعداداً كبرية منهم.
ويف كثري من الأحيان جاءت تلك الإحاالت من منظمات غري حكومية ،معظمها ذات ر�سالة حمددة تتمثل يف مكافحة
االجتار بالب�شر.
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ويف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص من �أجل اال�ستغالل اجلن�سي �شوهدت عمليات "�إنقاذ على يد الزبائن" ومن �أمثلة ذلك
�أن يدفع رجل ثمن لقائه اجلن�س��ي مع امر�أة ثم تخربه املر�أة ب�أنها متجر بها .فهنا قد ي�ص��طحب الرجل املر�أة �إىل ال�ش��رطة �أو
�إىل جهة �أخرى �أو قد يتوجه بنف�سه للإبالغ عن الأمر.
كما حدث لأفراد �آخرين من اجلمهور لي�سوا زبائن �أن "�أنقذوا" �ضحايا و�أبلغوا عنهن ال�شرطة �أو جهات �أخرى.

�أن�شط ُة ال�شرط ِة الروتيني ُة
كالتوجه �إىل م�س��رح احلوادث غري املتعلقة مبا�شرة باالجتار بالأ�شخا�ص مثل حوادث ال�سطو
�إن �أن�ش��طة ال�شرطة الروتينية،
ّ
وحوادث ال�سري وتقارير الإخالل بالنظام العام ،متثل فر�صاً للتعرف على حاالت االجتار بالأ�شخا�ص .ومن الأمثلة املحددة
على ذلك ما يلي:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الأن�شطة الروتينية امل�ضطلع بها عند معابر احلدود ونقاط التفتي�ش الدائمة؛
التقارير التي يحتمل فيها �أن يكون �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �شهوداً؛
التقارير التي َ
ارتكب فيها �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص جرمي ًة ما؛
التقارير التي يكون فيها �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �ضحايا جلرمية �أخرى؛
الأن�ش��طة التي ت�ض��طلع بها ال�ش��رطة وهيئات �إنفاذ القوان�ين الأخرى ،كتوقيف الأفراد واملركب��ات من �أجل فح�ص
امل�ستندات �أو �إجراء حتريات عامة؛
الزيارات الروتينية ملبانٍ يرجح �أن ت�شهد ا�ستغال ًال ل�ضحايا ،مثل املواخري �أو امل�صانع �أو الأماكن الزراعية؛
املتابعة الروتينية للإعالنات التي تن�شر يف و�سائط الإعالم ،مبا فيها �شبكة الإنرتنت؛
الأن�شطة امل�شرتكة بني املجتمع وال�شرطة من �أجل �إحالل الأمن؛
الأن�شطة الروتينية امل�ضطلع بها يف ال�سفارات والقن�صليات؛
التحريات التي جترى ب�ش�أن �أطفال مفقودين.

ت�أثري الأن�شطة الروتينية على �سلوك املُ َّتجرين
َت َبينَّ يف عدد من الواليات الق�ض��ائية �أن املتجرين ال يغريون بال�ض��رورة ما ي�ستخدمونه من طرائق �أو �أماكن �أو و�سائل نقل
ب�س��بب الأن�شطة الروتينية التي ت�ض��طلع بها هيئات �إنفاذ القوانني (�أو ب�سبب ما تبدو وك�أنها �أن�شطة روتينية) ،حتى عندما
تف�ضي تلك الأن�شطة �إىل القب�ض على بع�ضهم.

الأن�شطة اال�ستباقية
�أثبتت الأن�ش��طة اال�س��تباقية ،التي كثرياً ما تقودها �أجهزة اال�س��تخبارات ،جناحها يف التعرف على هوية �ض��حايا االجتار
بالأ�شخا�ص ويف تخلي�صهم من قب�ضة اجلناة .ومن �أمثلة تلك الأن�شطة ما يلي:
• الغارات امل�ستهدفة التي ُت�شن على املباين والأماكن امل�شتبه فيها ،مثل امل�صانع واملناجم واملواخري واملن�ش�آت الزراعية؛
• م�ص��احبة وكاالت �أخرى ،مثل وكاالت التفتي�ش املخت�ص��ة بالعمل وال�ص��حة والأمان ،فيما ت�ض��طلع به من �أن�شطة
ا�ستباقية بغر�ض مراقبة الأو�ضاع والتعرف على هوية املوجودين؛
• التعرف على امل�سارات امل�ستخدمة ،وتخطيط عمليات تنفَّذ يف مرافق النقل وغريها من حلقات "ال�سل�سلة" امل�شتبه فيها؛
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• �إجراء عمليات �ش��راء اختبارية (حيثما �سمحت الت�ش��ريعات بذلك) من �أجل حتديد ما يحدث وهوية ال�ضالعني يف
ن�شاط معينّ ؛
• ا�ستخدام تقنيات املراقبة وغريها من تقنيات التحقيقات اال�ستباقية؛
• تنفيذ عمليات خمططة تخ�ص احلدود.

مثال حالة
تناه��ى �إىل علم هيئ��ات �إنفاذ القوانني الهندية �أن عدداً كبرياً من النا�س ُيتجر به��م عرب حدود الهند مع بلد جماور .وكان
عبور احلدود ينطوي على الهبوط من �شاحنة على �أحد جانبي احلدود ثم عبور نقطة املراقبة �سرياً على الأقدام ثم ال�صعود
�إىل �شاحنة �أخرى على اجلانب الآخر من احلدود.
�أن�ش�أت ال�شرطة وهيئات �أخرى ،منها منظمات غري حكومية ،مركزاً ا�ست�شارياً م�شرتكاً عند معرب احلدود .و�أُ�سديت م�شورة
ب�ش�أن م�سائل مع ّينة مثل حقوق وا�ستحقاقات العمل يف الهند .وكان دخول هذا املركز طوعياً متاماً.
و�أُعط��ي موظفو املركز توجيهــات ب�ش���أن كيفية التعرف على �ض��حايا االجت��ار املحتملني وكيفية �إج��راء مقابالت فر ٍز مع
ال�ضحايا املحتملني.

تثبيت م�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص
ميكن تثبيت امل�ؤ�ش��رات بعدد من ال�س��بل تبعاً ملالب�سات احلالة .وقد ينطوي هذا التثبيت على ا�ستخدام تقنيات حمددة،
علنية �أو خفية .وقد ال يعدو �أن يكون جمرد طرح ب�ضعة �أ�سئلة على �شخ�ص ما.
ويفرت�ض �أن تف�ضي نتائج تلك التحريات �إىل اتخاذ قرار ب�ش�أن الإجراء الالحق الواجب اتخاذه .وتتفاوت تلك الإجراءات
تبعاً لطبيعة االجتار ،واملخاطر التي تواجه ال�ضحايا وغريهم ،واملعلومات املتاحة.
وتكون �أ�س���س العملية واحدة �سواء كان الأمر يتعلق بعملية وا�سعة النطاق تقودها �أجهزة اال�ستخبارات �أو بعملية فح�ص
روتينية ب�سيطة يتوالها موظف واحد.
ويتفاوت الوقت الذي ت�س��تغرقه تلك العملية تبعاً للظروف واملالب�س��ات .فالعمليات الوا�سعة النطاق قد ت�ستغرق �أ�سابيع
لكنها قد تك�شف النقاب عن معلومات تقت�ضي اتخاذ �إجراء فوري� .أما الفح�ص الروتيني فقد يبد�أ مب�ؤ�شر واحد ،لكنه قد
يعرث ب�س��رعة على م�ؤ�شرات �أخرى فينتقل �إىل مرحلة اتخاذ قرار �إجرائي يف غ�ضون دقائق معدودات .ويف بع�ض احلاالت
ت�ستوجب ال�ضرورة اتخاذ قرار �إجرائي فوري ،مث ًال عندما تتوجه �ضحية �إىل مركز �شرطة �أو دورية �شرطة.

تقييم ذاتي
ملاذا يلزم تثبيت امل�ؤ�شرات يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؟

النميطة  :2م�ؤ�شـرات االجتـار بالأ�شـخا�ص

5

امل�ؤ�شرات العامة على احتمال �أن يكون هناك َم ْن جُّاتِر به

ت�س��رد هذه امل�ؤ�ش��رات بع�ض العوامل التي قد تزيد من احتماالت �أن يكون �ش��خ�ص �ض��حي َة اجتار بالأ�شخا�ص .ويجب
الت�أكيد على �أنها م�ؤ�شرات عامة بطبيعتها و�أنها قد ال تنطبق كلها على كل حالة من حاالت االجتار بالأ�شخا�ص.

مناذج �ضحايا خمتلفة ،بل �إن نف�س النوع العام من تلك الأن�شطة
�إن الأنواع املختلفة من �أن�ش��طة االجتار بالأ�ش��خا�ص ُتفرز َ
يولد اختالفات ملمو�سة بني تلك النماذج من مكان �إىل �آخر.
وينبغي ا�ستخدام تلك امل�ؤ�شرات جنباً �إىل جنب مع �أف�ضل اال�ستخبارات املتاحة من �أجل تكوين منوذج خا�ص ب�سياقكم
املحلي .و�إذا مل يكن لديكم �أي معلومات/ا�س��تخبارات ب�ش���أن االجتار بالأ�شخا�ص ف�إن بع�ض تلك امل�ؤ�شرات قد ت�ساعد
على التعرف على م�شكلة جديدة �أو نا�شئة تتعلق بهذا االجتار.

ال ُعمر
تتوقف ال�شريحة العمرية للأ�شخا�ص امل�شتبه يف كونهم �ضحايا يف مكان بعينه على طبيعة االجتار بالأ�شخا�ص وعلى نوعية
الطلبات ال�سائدة يف موقع اال�ستغالل .ومع الت�سليم بوجود بع�ض اال�ستثناءات فكلما زاد عمر ال�شخ�ص َق َّلت احتماالت
�أن تكون احلالة تنطوي على اجتار ب�أ�شخا�ص .وهذا القول ين�سحب بوجه خا�ص على حاالت اال�ستغالل اجلن�سي .فعاد ًة
ما ال يعمد املتجرون �إىل االجتار بكبار ال�س��ن لغر�ض اال�س��تغالل اجلن�سي نظراً لأن "حجم طلب الزبائن" عليهم �ضئيل.
لكن لوحظ وجود ا�ستثناءات يبدو فيها ُ
بع�ض كبار ال�سن املنتمني �إىل ِعرق معني �شباباً يف عيون "الزبائن".
وهذه القاعدة العامة نف�س��ها ميكن �أن تنطبق على ا�س��تغالل العمالة لأنه كلما طعن ال�شخ�ص يف ال�سن َق َّلت �إنتاجيته يف
ظروف العمل ال�ش��اق �أو اال�ستعبادي .لكن لهذه القاعدة ا�س��تثناءات ،ومن �أمثلة تلك اال�ستثناءات االجتار مب�سنني من
�أجل ا�ستخدامهم يف �أن�شطة الت�سول.
�إن الأطفال م َع َّر�ضون بوجه خا�ص لالجتار بهم نظراً لأنهم قد يكونون طيعني ولأن من املمكن ا�ستغاللهم بطرائق متنوعة،
يف �ص��ناعة اجلن�س ،و�أ�س��واق العمالة غري امل�ش��روعة مبا فيها الت�سول والن�ش��ل ،وباعتبارهم "عبيداً" منـزليني ،ومن �أجل
االجتار ب�أع�ضائهم.

نوع اجلن�س
إناث .وهناك �أدلة وفرية على �أن��ه ال يكاد يخلو بلد من بلدان
االجتار بالأ�ش��خا�ص لأغرا�ض جن�س��ية مي���س �أكرث ما مي�س ال َ
العامل من وجود حاالت اجتار ب�أ�شخا�ص بغر�ض اال�ستغالل اجلن�سي املغاير ب�شكل �أو ب�آخر.
وقد تبينّ وجود اجتار بالذكور لأغرا�ض الدعارة ،خا�ص��ة يف �ص��فوف املراهقني وال�ص��بية ال�صغار ،لكن البحوث واملعارف
حمدودة يف هذا املجال.
�أما االجتار بالأ�شخا�ص بغر�ض اال�ستغالل يف �أداء �أعمال ال�سخرة فهو مي�س الذكور والإناث .وترتاوح الن�سب تبعاً ل�شكل
العمل وللأدوار ال�سائدة التي ي�ؤديها الذكور والإناث يف املكان الذي يحدث فيه هذا االجتار.
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املكان الأ�صلي
تعتمد �سل�س��لة الإمداد بال�ض��حايا على ا�س��تغالل توليفة من العوامل ت�شمل الفقر الن�س��بي ،والتمييز ،ونق�ص الفر�ص.
وينتمي �ضحايا كثريون �إىل بلدان نامية �أو �إىل بلدان متر مبرحلة انتقالية تت�سم ب�أن الفر�ص املتاحة فيها حمدودة.
ويف البلدان املتقدمة يحدث االجتار بالأ�ش��خا�ص لأغرا�ض متنوعة .فنجد مث ًال �أن الفتيات يجري حت�ض�يرهن للجن�س من
جانب "�أ�صدقائهن" ثم يجري نقلهن بعد ذلك داخل البلد الواحد �أو من بلد �إىل �آخر من �أجل ا�ستغاللهن جن�سياً .ويف
الآونة الأخرية �أظهرت البحوث ودرا�سات احلاالت �أن ال�ضحايا املنتمني �إىل بلدان متقدمة ُي َّتجر بهم �أي�ضاً لأغرا�ض ا�ستغالل
العمالة .لكن حتى يف تلك احلاالت يالحظ �أن �أغلب ال�ضحايا ينتمون �إىل الفئات ال�سكانية املحرومة وامل�ست�ضعفة.

مثال حالة
يف الق�ض��ية التي �ش��هدتها �أوروبا ال�شمالية م�ؤخر َاً كان املدعى عليه �أحد مواطني االحتاد الأوروبي .وقد وجهت �إليه الئحة
اتهام و�أُدين بتهمة �إخ�ض��اع �أربع �ض��حايا ،منهم اثنان من مواطني االحتاد الأوروبي ،لل�س��خرة .وجاء يف الئحة االتهام �أنه
قبل �آب�/أغ�سط�س  2007قام املدعى عليه و�أخوه بتجنيد عدة �أ�شخا�ص يف االحتاد الأوروبي .وكان ه�ؤالء الأ�شخا�ص يف
حالة ا�ست�ضعاف لأنهم كانوا �إما بال م�أوى �أو خمتلني عقلياً �أو بال عمل �أو بال دخل .وقد ا�ستغلهم املدعى عليه من خالل
ا�س��تعمال نظام �شديد ال�ص��رامة ،حيث ا�س��تخدم العنف والتهديد لإكراه ال�ض��حايا على �أداء عمل يقوم على الر�صف
بالأ�س��فلت واحلجارة .ومل ُت َتح لل�ضحايا �أي فر�ص��ة حقيقية ومقبولة لإنهاء عالقة العمل هذه .وكانت �أجرة العمل زهيدة
للغاية حيث ح�ص��ل ال�ض��حايا على مبالغ تقل عن املتفق عليه يف البداية ،و�أُجربوا على العي�ش يف ظروف بالغة الب�ؤ�س،
وكانت �س��اعات عملهم اليومي طويلة للغاية يف بع�ض الأحيان ،وكانوا خا�ض��عني ملراقبة م�س��تمرة ،وقيل لهم ت�ص��ريحاً �أو
تلميحاً �إنهم �إذا تقاع�سوا يف العمل �أو الذوا بالفرار ف�سي�ؤتى بهم ثم ُي�ض َربون �أو ُيق َتلون.

امل�ستندات
�شخ�ص �آخر عند معرب حدود �أو نقطة تفتي�ش �أخرى هو م�ؤ�شر عام على وجود
�إن تقدمي
�ش��خ�ص م�س��تندات هوية ووثائق �سفر ٍ
ٍ
اجتار بالأ�ش��خا�ص عند كل املراحل/الأماكن الداخلة يف العملية� .أ�ض��ف �إىل ذلك �أن عدم وجود م�س��تندات �أو وثائق �سفر
خا�صة ب�ضحية حمتملة ،ووجود م�ستندات هوية �أو وثائق �سفر مزورة ،هما �أي�ضاً م�ؤ�شران قويان على وجود اجتار بالأ�شخا�ص.

�آخر مكان
�أياً ما كانت الأحوال �س��يظل للمكان الذي ُعثرِ فيه على ال�ض��حية ،قبيل �أن يتناهى �أمرها �إىل علم موظفي �إنفاذ القوانني،
�أهمي ُت��ه .وهذا امل��كان ميكن �أن يكون ماخوراً� ،أو وكالة لت�ش��غيل فتيات الليل �أو نادياً ليلياً� ،أو مكاناً ال�س��تغالل العمالة
كم�ص��انع ت�س��خري العمال� ،أو مطابخ مطاعم� ،أو مناجم� ،أو حماجر� ،أو مواقع زراعية ،فهذه الأماكن جميعها ميكن �أن متثل
م�ؤ�شرات على احتمال حدوث ا�ستغالل.
ويف الأماكن الأ�صلية �أو العابرة قد تكون هناك �أهمية لآخر مكان عرث فيه على ال�ضحية ،وهذه الأماكن ت�شمل مرافق مع ّينة،
كالبارات التي يتم فيها جتنيد ال�ضحايا �أو حمطات النقل املحورية التي �سبق �أن كان لها ارتباط بحاالت اجتار ب�أ�شخا�ص.

النميطة  :2م�ؤ�شـرات االجتـار بالأ�شـخا�ص

7

كم��ا ميك��ن �أن يكون �آخر مكان هو البلد الذي تنتمي �إليه ال�ض��حية �أو املقاطعة التي تنتمي �إليها ال�ض��حية عندما توحي
املعلومات اال�ستخبارية القائمة ب�أن هذا املكان املحدد هو مكان �أ�صلي �أو عابر ي�ستوطن فيه وباء االجتار بالأ�شخا�ص.

النقل
قد متثل الكيفية التي مت بها (�أو يجري بها) نقل �ش��خ�ص ما م�ؤ�ش��راً على وجود حالة اجتار ب�أ�شخا�ص� .إن بع�ض اخل�صائ�ص
التي يت�سم بها النقل يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص �شبيهة جداً بخ�صائ�ص النقل يف حاالت تهريب املهاجرين ،لكن ثمة
اختالفات حمتملة بني هذه وتلك.
فعلى �س��بيل املثال ي�سعى املُ َّتجرون دائماً �إىل ال�س��يطرة على كل جوانب النقل ابتدا ًء من املكان الأ�صلي ومروراً باملكان
العابر وانتها ًء بالوجهة النهائية ،ويرجع ال�سبب يف ذلك �إىل �أنهم ال يجنون �أرباحهم �إال عند و�صول �ضحاياهم �إىل الوجهة
املهربني ولو جزءاً من �أتعابهم قبل
النهائية/مرحلة اال�س��تغالل� .أما امله ِّربون فيمكن �أن يكونوا قد ا�ستلموا من املهاجرين َّ
�أن يغادر املهاجرون املكان الأ�صلي.
ومن امل�ؤ�ش��رات الأخرى على وجود حالة اجتار ب�أ�ش��خا�ص �أثناء نقلهم توا ُف ُر �أدلة على وجود ُمرا ِفق يتوىل حرا�س�� َة فر ٍد ما
طوال فرتة عبوره احلدو َد ،ووجود عدد �ض��ئيل من ال�ض��حايا تقودهم �أعدا ٌد كبرية ن�س��بياً من احلرا�س املرافقني مع زيادة
م�ستويات الإ�شراف كلما اقرتبوا من وجهة نهائية حمددة/مكانِ ا�ستغاللٍ حمدد .وقد يكون هذا الإ�شراف املتزايد الزماً
يف احلاالت التي كان فيها من ال�س��هل ن�سبياً خداع ال�ض��حايا املحتملني �أثناء وجودهم يف املكان الأ�صلي لكن املتجرين
�صاروا يخ�شون من �أن يفطن ال�ضحايا ،عند اقرتاب املجموعة من الوجهة النهائية� ،إىل �أنهم يف طريقهم لأن ُي�س َتغلوا .ففي
مثل هذه الأو�ضاع يكون الإ�شراف املتزايد مبثابة �آلية تكفل ال�سيطرة على ال�ضحايا.
وقد الحظ موظفو �إنفاذ القوانني يف بع�ض الأماكن املوجودة يف �شتى �أنحاء العامل �أن املُ َّتجرين كثرياً ما يظلون ي�ستخدمون
نف�س م�س��ار النقل الواحد طوال فرتة زمنية مديدة .ولعل ال�س��بب يف ذلك يرجع �إىل �أن ترتيب �إجراءات النقل عرب عدة
بلدان ميكن �أن يكون �أمراً معقداً ،خا�ص��ة �إذا كانت �صالت املُ َّتجرين الرئي�سيني بالأطراف املحلية حمدودةً .لذا من املهم
�إخ�ضاع م�سارات النقل املنتظمة �أو املعروفة لر�صد م�ستمر وروتيني.

ظروف الإحالة
قد يعلم موظفو �إنفاذ القوانني ب�أمر ال�ضحايا املتجر بهم من خالل �إحالة هذا الأمر �إليهم من جانب منظمات غري حكومية
�أو من جانب زبائن ا�ستعملوا خدمات ه�ؤالء ال�ضحايا (الإنقاذ على يد الزبائن).
ويف جميع الأحوال تظل الظروف التي �أف�ض��ت �إىل تلك الإحالة م�ؤ�ش��راً رئي�س��ياً ،وهذه الظروف قد تكون قيام ال�شرطة
برتحي��ل ال�ض��حايا من مواخري� ،أو �إنقاذ ال�ض��حايا على يد زبائن� ،أو قيام منظمات �ش��ريكة غ�ير حكومية بالتعرف على
ال�ضحايا و�إنقاذهم.

�أدلة �إ�ساءة املعاملة
�إن �أي عالمة على �إ�ص��ابة ج�س��دية حلقت بال�ض��حية ميكن �أن تكون م�ؤ�ش��راً على وجود حالة اجتار ب�أ�شخا�ص ،فال�ضحايا
يتعر�ضون لإ�ساءة املعاملة من جانب املتجرين والزبائن.
�إال �أن عليك �أال تفرت�ض �أن ال�شخ�ص مل يتجر به ملجرد خلوه من �أي عالمة تدل على �إ�صابته �أو �إ�ساءة معاملته ج�سدياً .فرمبا
ا�س ُتخدِ مت معه تداب ُري �سيطر ٍة ال تقل عن ذلك فعالية �إن مل تزد ،منها التهديد ب�إ�ساءة املعاملة �أو م�صادرة م�ستندات مع ّينة.
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تقييم اجلهة املحيلة
�إذا كانت منظمة غري حكومية هي التي �أحالت احلالة �إىل هيئة �إنفاذ القوانني ،كان ر�أي الأ�شخا�ص املحيلني العاملني
يف ه��ذا املج��ال مهماً يف جميع الأحوال بالن�س��بة لعملية التع��رف على احلالة ،لذا ينبغي �إدراج هذا الر�أي �ض��من
التقييم الإجمايل.

املعارف الراهنة
قارن كل امل�ؤ�ش��رات ال�س��ابقة مب��ا تخربك به معلوماتك اال�س��تخبارية عن �أو�ض��اع االجتار الراهنة املندرجة �ض��من جمال
م�س���ؤوليتك .فهل فئات امل�ؤ�شرات ال�سابقة تنطبق على الأو�ضاع يف جمال م�س�ؤوليتك؟ وما هي طريقة عمل املتجرين يف
جمال م�س�ؤوليتك؟

كلمة حتذير
قد ال تكون لديك �أي معلومات ا�س��تخبارية على الإطالق ب�ش���أن االجتار بالأ�ش��خا�ص� ،أو ق��د ال تكون لديك معلومات
ا�س��تخبارية كافية عن �ش��كل االجتار املحدد الذي تعر�ضت له �ض��حية مع ّينة .عليك �أن َت َتن َّبه بوجه خا�ص للظروف التي
يوجد فيها عدد من امل�ؤ�ش��رات لكن تلك امل�ؤ�ش��رات ال تندرج �ض��من منط معروف .فهذا ينبغي �أن يطلق �إ�شارة البدء يف
�إجراء مزيد من التحريات من �أجل حتديد جوانب م�شكلة اجتار حمتملة مل تكن �أنت متنبهاً لها.

تقييم ذاتي
ما هي امل�ؤ�شرات العامة الدالة على االجتار بالأ�شخا�ص؟

تقييم ذاتي
اقر�أ امل�ؤ�شرات الدالة على �شتى �أنواع اال�ستغالل.
�أي تلك امل�ؤ�شرات ذو �صلة بعملك؟
كيف ميكنك ا�ستخدام قوائم امل�ؤ�شرات تلك ا�ستخداماً عملياً يف مكان عملك؟
هل �أنت على علم ،ا�ستناداً �إىل خربتك ال�سابقة ،ب�أية م�ؤ�شرات �إ�ضافية تدل على االجتار بالأ�شخا�ص؟
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م�ؤ�شرات االجتار بالب�شر
امل�ؤ�شرات امل�سرودة �أدناه ال تتوافر كلها يف كل الأو�ضاع التي تنطوي على اجتار ب�أ�شخا�ص .و�صحيح �أن وجود �أو غياب �أي
من تلك امل�ؤ�ش��رات ال هو يثبت وال هو ينفي حدوث اجتار بالب�ش��ر �إال �أن وجود �أي منها ينبغي �أن يف�ضي �إىل �إجراء مزيد
من التحريات �أو التحقيقات.
�إن �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص ميكن �أن ُيعثرَ عليهم يف �أو�ض��اع متنوعة .وبو�س��عك �أن ت�ؤدي دوراً يف التعرف على
ه�ؤالء ال�ضحايا.
�إن النا�س الذين جُّاتر بهم ميكن �أن:
• يعتقدوا �أن عليهم �أن يعملوا دوناً عنهم؛
• يكونوا غري قادرين على ترك بيئة عملهم؛
• تبدو عليهم �إمارات توحي ب�أن حتركاتهم خا�ضعة للمراقبة؛
• ي�شعروا ب�أنه ال ميكنهم �أن يغادروا املكان؛
• تبدو عليهم عالمات اجلزع �أو القلق؛
• يخ�ضعوا للعنف �أو لتهديد با�ستخدام العنف �ضدهم �أو �ضد ذويهم �أو �أحبائهم؛
• تلحق بهم �إ�صابات تبدو نتيجة اعتداء وقع عليهم؛
• تلحق بهم �إ�صابات �أو عاهات ي�شيع اقرتانها مبهن مع ّينة �أو تداب ِري �سيطر ٍة مع ّينة؛
• تلحق بهم �إ�صابات يبدو �أنها نتيجة تطبيقِ تدابيرَ �سيطر ٍة عليهم؛
• يرتابوا يف ال�سلطات؛
• ي َه َّددوا بت�سليمهم لل�سلطات؛
• يخ�شوا الإف�صاح عن و�ضعهم كمهاجرين؛
• ال تكون بحوزتهم جوازات �سفرهم �أو غريها من م�ستندات ال�سفر �أو الهوية ،نظراً الحتجازها من ِق َبل �شخ�ص �آخر؛
م�ستندات هوي ٍة �أو �سف ٍر مزور ٌة؛
• تكون لديهم
ُ
• ُيعثرَ عليهم يف مكان من النوع الذي ُي َر َّجح ا�ستخدا ُمه بغر�ض ا�ستغالل النا�س� ،أو �أن يرتبطوا مبثل هذا املكان؛
• ال يكونوا ملمني باللغة املحلية؛
• ال يعرفوا عنوانَ م�سك ِنهم �أو عم ِلهم؛
• ي�سمحوا لآخرين بالتحدث نياب ًة عنهم عندما َ
يخاطبون مبا�شرةً؛
• يت�صرفوا وك�أنهم خا�ضعون لتعليمات �صادرة عن �شخ�ص �آخر؛
• ُيكرهوا على العمل يف ظل ظروف مع ّينة؛
• يكونوا من�ضبطني خوفاً من العقاب؛
• يكونوا عاجزين عن التفاو�ض ب�ش�أن ظروف عملهم؛
• يح�صلوا على �أجر زهيد �أو ال يح�صلوا على �أي �أجر؛
• ال ميكنهم احل�صول على �أجورهم؛
• يعملوا �ساعات طويلة للغاية على امتداد فرتات طويلة؛
• ال يح�صلوا على �أي �إجازات عمل؛
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يقيموا يف �أماكن �سيئة �أو متدنية امل�ستوى؛
ال يح�صلوا على �أي رعاية طبية؛
يكون تفاعلهم مع املجتمع حمدوداً �أو منعدماً؛
يكون ات�صالهم ب�أُ�سرهم �أو مبن هم خارج دائرتهم املبا�شرة حمدوداً؛
يكونوا غري قادرين على التوا�صل بحرية مع غريهم؛
يت�صوروا �أنهم يعملون وفا ًء َلد ْين م�ستحق عليهم؛
يكونوا يف حالة تبعية؛
ي�أتوا من مكان معروف عنه �أنه م�صدر من م�صادر االجتار بالأ�شخا�ص؛
يكونوا جعلوا ُم َي ِّ�س��رين يدفعون نياب ًة عنهم ر�س��وم نقلهم �إىل بلد املق�ص��د ،بحيث �أ�ص��بح يتحتم عليهم �أن يردوا لهم
املبالغ التي دفعوها عن طريق العمل �أو تقدمي خدمات يف بلد املق�صد؛
يت�صرفوا ا�ستناداً �إىل وعود زائفة.

�إن الأطفال الذين جُّاتر بهم ميكن �أن:
• ال يكون ب�إمكانهم االت�صال ب�آبائهم �أو بالأو�صياء عليهم؛
• تبدو عليهم عالمات اخلوف ويت�صرفوا على نحو ال يتفق وال�سلوك املعتاد لأطفال يف �سنهم؛
• ال يكون لهم �أ�صدقاء يف مثل �سنهم خارج العمل؛
• ال تتاح �أمامهم �أي فر�ص تعليمية؛
• ال يكون لديهم وقت للهو؛
• يعي�شوا منعزلني عن غريهم من الأطفال ويقيموا يف �أماكن متدنية امل�ستوى؛
• يتناولوا طعامهم وحدهم بعيداً عن �سائر �أفراد "الأ�سرة"؛
• ال ُي َ
عط ْوا من الطعام �إال بقاياه؛
• ي�ؤدوا �أعما ًال ال تالئم الأطفال؛
• ي�سافروا وحدهم دون �أ�شخا�ص بالغني يرافقونهم؛
• ي�سافروا يف جمموعات مع �أ�شخا�ص ال تربطهم بهم �أي �صلة قرابة.
الأمور التالية قد تدل �أي�ض ًا على �أن هناك �أطفا ًال قد جُّاتر بهم:
• وجود مالب�س �أطفال عاد ًة ما ُترتدى لأداء �أعمال يدوية �أو ممار�سات جن�سية؛
�سرة ومالب�س �أطفال يف �أماكن غري الئقة ،كاملواخري وامل�صانع؛
• وجود ُدمى و�أَ َّ
• بالغ قدمه �شخ�ص بالغ يفيد ب�أنه "عرث" على طفل ُم�شَ َّرد؛
م�شردين يحملون �أرقاماً هاتفية ال�ستدعاء �سيارات التاك�سي؛
• العثور على �أطفال َّ
• اكت�شاف حاالت تنطوي على َت نَ ٍب غري م�شروع.
النا�س الذين جُّاتر بهم بغر�ض اال�ستعباد املنـزيل ميكن �أن:
• يقيموا مع �أ�سرة؛
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ال يتناولوا طعامهم مع بقية �أفراد الأ�سرة؛
خا�ص بهم يف امل�سكن؛
ال يكون لهم َح ِّيز ٌ
يناموا يف َح ِّيز م�شرتك �أو غري الئق؛
ُي َب ِّلغ م�ستخد ُمهم �أنهم مفقودون رغم �أنهم ما زالوا يقيمون يف منـزله؛
ال يغادروا املنـزل �أبداً� ،أو �إال نادراً ،لأ�سباب اجتماعية؛
ال يغادروا املنـزل �أبداً �إال ُب�صحبة م�ستخدمهم؛
ال ُي َ
عط ْوا من الطعام �إال بقاياه؛
يتعر�ضوا لل�شتم �أو �إ�ساءة املعاملة �أو التهديد �أو العنف.

النا�س الذين جُّاتر بهم بغر�ض اال�ستغالل اجلن�سي ميكن �أن:
• يكونوا يف �أي ِ�سنٍ  ،رغم �أن �أعمارهم قد تتفاوت تبعاً للمكان وال�سوق؛
• يتنقلوا من ماخور �إىل �آخر �أو يعملوا يف �أماكن متنوعة؛
حرا�س يحر�سونهم ،ذهاباً و�إياباً ،يف رحلة العمل وغريه من الأن�شطة اخلارجية؛
• يرافقهم دائماً ٌ
• تكون على �أج�سادهم �أو�شام �أو عالمات �أخرى تدل على �أنهم " ِملك" مل�ستغليهم؛
• يعملوا �ساعات طويلة �أو يح�صلوا� ،إنْ ُهم ح�صلوا ،على �إجازات عمل قليلة جداً؛
• يناموا يف املكان الذي يعملون فيه؛
• يعي�شوا �أو ي�سافروا يف جمموعات� ،أحياناً مع ن�ساء �أخريات ال تتحدثن نف�س اللغة؛
• ال يكون لديهم من الثياب �إال �أقل القليل؛
• تكون لديهم مالب�س هي يف معظمها من النوع الذي يرتدى عاد ًة �أثناء املمار�سات اجلن�سية؛
• ال يعرفوا كيف يتفوهون من كلمات اللغة املحلية �أو لغة جمموعة الزبائن �إال ما كان ذا �صلة باجلن�س؛
• ال يحملوا �أي مبالغ نقدية؛
• يكونوا غري قادرين على �إظهار �أي وثيق ِة هوي ٍة.
العنيف؛
اجلن�س غ َري املُوقى و�/أو
َ
• وجود �أدلة على �أن �ضحايا حمتملني قد مار�سوا َ
• وجود �أدلة على �أن �ضحايا حمتملني ال ي�ستطيعون �أن يرف�ضوا ممار�سة اجلن�س غري املوقى و�/أو العنيف؛
• وجود �أدلة على �أن �شخ�صاً ما قد بيع وا�شترُ ِي؛
• وجود �أدلة على �أن جمموعة من الن�ساء تخ�ضع ل�سيطرة �آخرين؛
• ن�شر �إعالنات عن مواخري �أو �أماكن م�شابهة تعر�ض خدمات ن�ساء تنتمني �إىل ِعرق معينّ �أو جن�سية مع ّينة؛
• وجود تقارير تفيد ب�أن عما ًال جن�سيني يقدمون خدمات �إىل زبائن ينتمون �إىل ِعرق معينّ �أو جن�سية مع ّينة؛
• وجود تقارير من زبائن ي�شكون فيها من �أن العمال اجلن�سيني ال يبت�سمون.
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النا�س الذين اجتر بهم بغر�ض ا�ستغالل العمالة عاد ًة ما ي�ضطرون للعمل يف قطاعات مع ّينة ،مثل
الزراعة ،والبناء ،والرتفيه ،و�صناعة اخلدمات ،والت�صنيع (يف م�صانع ت�سخري العمال)� .إن النا�س
الذين اجتر بهم بغر�ض ا�ستغالل العمالة ميكن �أن:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يعي�ش��وا يف جماع��ات يف نف���س امل��كان الذي يعملون في��ه ،وال يغ��ادروا ذلك امل��كان �إال ملاماً �أو ال يغ��ادروه على
الإطالق؛
يقيموا يف �أماكن رديئة ال ت�صلح للعي�ش فيها ،ك�أن يقيموا يف مبانٍ زراعية �أو �صناعية؛
ال يرتدوا ما يالئم العمل الذي ي�ؤدونه ،فقد يفتقرون مث ًال �إىل معدات واقية �أو �إىل ثياب تقيهم من الربد؛
ال ُي َ
عط ْوا من الطعام �إال بقاياه؛
ال ميكنهم احل�صول على �أجورهم؛
ال يكون لديهم عقد عمل؛
يعملوا �ساعات طويلة للغاية؛
يعتمدوا على م�ستخدمهم يف احل�صول على عدة خدمات ،منها العمل والنقل والإعا�شة؛
ال يكون لديهم �أي خيار فيما يخ�ص ظروف الإعا�شة؛
ال يغادروا مكان العمل �إال ب�صحبة م�ستخدمهم؛
ال ي�ستطيعوا �أن يتنقلوا بحرية؛
يخ�ضعوا لتدابري �أمنية تهدف �إىل �إبقائهم داخل مكان العمل؛
يخ�ضعوا لغرامات ت َوقَّع عليهم �إذا خالفوا التعليمات؛
يتعر�ضوا لل�شتم �أو �إ�ساءة املعاملة �أو التهديد �أو العنف؛
ال يح�صلوا على التدريب الأ�سا�سي والرخ�ص املهنية.

الأمور التالية قد تدل �أي�ض ًا على �أن هناك �أنا�س ًا قد جُّاتر بهم بغر�ض ا�ستغالل العمالة:
•
•
•
•
•
•
•
•

ن�شر تنبيهات بلغات �أخرى غري اللغة املحلية؛
عدم وجود تنبيهات تتعلق بال�صحة والأمان؛
عدم قدرة امل�ستخدم �أو املدير على تقدمي امل�ستندات املطلوبة ال�ستخدام عمال من بلدان �أخرى؛
عدم قدرة امل�ستخدم �أو املدير على تقدمي �سجالت الأجور املدفوعة للعمال؛
املعدات املتعلقة بال�صحة والأمان �إما رديئة اجلودة �أو غري موجودة �أ�ص ًال؛
وجود معدات م�صممة �أو معدلة بحيث ميكن للأطفال ت�شغيلها؛
وجود �أدلة على انتهاك قوانني العمل؛
وجود �أدلة على �إجبار العمال على دفع تكاليف الأدوات �أو الطعام �أو الإعا�شة� ،أو �أدلة على ا�ستقطاع تلك التكاليف
من �أجورهم.

النميطة  :2م�ؤ�شـرات االجتـار بالأ�شـخا�ص

13

النا�س الذين جُّاتر بهم بغر�ض الت�سول �أو ارتكاب جرائم ب�سيطة ميكن �أن:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يكونوا �أطفا ًال �أو �شيوخاً �أو مهاجرين معاقني يت�سولون يف الأماكن العامة وو�سائل النقل؛
يكونوا �أطفا ًال ينقلون و�/أو يبيعون خمدرات؛
تكون لديهم عاهات ج�سدية يبدو �أنها ناجتة عن ت�شويه متعمد؛
يكونوا �أطفا ًال ينتمون �إىل نف�س اجلن�س��ية �أو الع ِـرق ،يتحــركون يف جمموعات �ض��خمة ب�صحبة عدد قليل فقط
من البالغني؛
يكونوا �أحداثاً م�شردين "عرث" عليهم �شخ�ص بالغ ينتمي �إىل نف�س اجلن�سية �أو ال ِعرق؛
يتحركوا يف جمموعات عندما ي�ستقلون و�سائل النقل العام ،فقد يذرعون القطارات جيئ ًة وذهاباً جميعاً معاً؛
ي�شاركوا يف �أن�شطة ع�صابات �إجرامية منظمة؛
ينخرطوا �ضمن جمموعات �ضخمة من الأطفال حتت و�صاية نف�س ال�شخ�ص البالغ؛
يتعر�ضوا للعقاب �إذا مل يجمعوا �أو ي�سرقوا مبالغ كافية؛
يقيموا مع �أع�ضاء ع�صابتهم؛
ي�سافروا مع �أع�ضاء ع�صابتهم �إىل بلد املق�صد؛
يقيموا ،ك�أع�ضاء ع�صابة واحدة ،مع بالغني لي�سوا �آباءهم؛
يتنقلوا يومياً يف جمموعات �ضخمة قاطعني م�سافات كبرية.

الأم��ور التالية قد تدل �أي�ض ًا على �أن هناك �أنا�س ًا ق��د جُّاتر بهم بغر�ض الت�سول �أو ارتكاب
جرائم ب�سيطة:
• ظهور �أ�شكال جديدة من اجلرائم املتعلقة بالع�صابات؛
• وجود �أدلة على �أن جمموعة �ضحايا حمتملني قد تنقلوا ،خالل فرتة زمنية مع ّينة ،عرب عدة بلدان؛
• وجود �أدلة على �أن �ضحايا حمتملني قد تورطوا يف �أعمال الت�سول �أو يف ارتكاب جرائم ب�سيطة يف بلد �آخر.

موجز
امل�ؤ�شرات لي�ست دلي ًال على حدوث اجتار ب�أ�شخا�ص و�إمنا هي ت�شكل نقطة البدء يف �إجراء حتقيقات.
ميكن التعرف على حدوث اجتار ب�أ�شخا�ص عن طريق ما يلي:
• التبليغ املبا�شر من جانب �ضحايا �أو �أنا�س �آخرين؛
• التحقيقات اال�ستجابية؛
• التحقيقات اال�ستباقية.
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ينبغي بذل جهود من �أجل تثبيت م�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص من خالل �سرب �أغوار تلك امل�ؤ�شرات.
امل�ؤ�شرات العامة على احتمال �أن يكون �شخ�ص �ضحية اجتار ب�أ�شخا�ص ت�شمل ما يلي:
• ال�سن—بوجه عام يكون �صغار ال�سن ،من الذكور والإناث على حد �سواء ،معر�ضني لأن ُي َّتجر بهم من �أجل جميع
الأغرا�ض؛
• نوع اجلن�س—يف اال�س��تغالل اجلن�س��ي تكون الغالبية من الإناث� .أما يف �أ�ش��كال االجتار الأخرى فتتفاوت �أنواع
ال�ضحايا تبعاً لطبيعة اال�ستغالل �إلخ؛
• املكان الأ�صلي—االقت�صاديات النامية ،الأماكن التي ت�شهد �أزمات �أو متر مبرحلة انتقالية؛
• امل�ستندات—وثائق ال�سفر �أو الهوية حمتجزة من جانب �آخرين؛
• �آخر مكان—املكان املرتبط با�ستغالل العمليات التجارية املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؛
• التنقل—التنقل حتت حرا�سة ُمرافق حتى عندما يكون هذا التنقل مل�سافات ق�صرية؛
• ظ��روف الإحالة—الإحال��ة يف �أعقاب ال�ش��فاء على يد �إحدى املنظم��ات غري احلكومية� ،أو الإنق��اذ على يد �أحد
الزبائن� ،أو الإحالة الذاتية الخ؛
• �أدلة �إ�ساءة املعاملة—عالمات ج�سدية ،لكن عليك �أن تبحث عن �أ�شكالِ �سيطر ٍة �أكرث دها ًء؛
• تقييم الوكالة املُحيلة—�أي معلومات وردت �إىل الوكالة ت�شري �إىل حالة اجتار ب�أ�شخا�ص؛
• املعارف الراهنة— املعلومات اال�س��تخباراتية القائمة ب�ش���أن االجتار بالأ�ش��خا�ص ،لكن ال تن�س �أن ما تراه قد يكون
م�ؤ�شرات تدل على �شيء لي�س لديك عنه معلومات/ا�ستخبارات �سابقة.
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