مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالب�شر
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

دليل ب�ش�أن مكافحة
وجه �إىل
االجتار بالب�شرُ ،م َّ
ممار�سي العدالة اجلنائية
النميطة 4

V.09-80665—February 2010

4

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
فيينا

دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شر،
وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
ُم َّ
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طرائق ال�سيطرة امل�ستخدم ُة يف 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 :4
طرائقُ ال�سيطرة امل�ستخدم ُة يف االجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
• تذكُّ ر الأ�شكال الرئي�سية لل�سيطرة على ال�ضحايا يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
• و�صف الكيفية التي ميكن بها ا�ستخدام توليفة من تدابري ال�سيطرة طوال عملية االجتار بالأ�شخا�ص؛
• �شرح خيارات التعامل مع �أ�شكال ال�سيطرة الرئي�سية عند التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.

مقدّ مة

ال يت�أتى للمتجرين النجاح �إال �إذا ا�ستطاعوا ال�سيطرة على �ضحاياهم ،وذلك �إذ �أن �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص ال يوافقون،
بحكم تعريفهم ،على ما يحدث لهم .ويف بع�ض احلاالت قد يبدو �أن ال�ضحية وافقت لكن التحقيقات الأوثق تبني �أن هذه
املوافقة فقدت كل اعتبار لها من خالل ا�ستخدام الق�سر �أو االحتيال �أو اخلداع �أو غري ذلك من الو�سائل غري ال�سليمة.
وهناك عدة �سبل تكفل الإبقاء على هذه ال�سيطرة .وتعر�ض هذه النميطة بع�ض �آليات ال�سيطرة ال�شائعة اال�ستخدام .وهي
ت�صف يف كل حالة كيف ي�ستخدم املتجرون تلك الآليات ،وتقرتح بع�ض ال�سبل التي �ست�ساعدك على التعامل معها.
والطرائق املو�صوفة هي:
• ا�ستخدام العنف والتهديد با�ستخدامه
• اخلداع
• ال�سجن
• التواط�ؤ
• ا�ستعباد املدين
• العزل
• الدين والثقافة واملعتقدات
وكثرياً ما يلج�أ املتجرون �إىل ا�س��تخدام توليفة من تدابري ال�س��يطرة .وتتفاوت تلك التوليفات تبعاً لفرادى ال�ضحايا ،ونوع
االجت��ار ،واملرحلة التي بلغتها عملية االجتار ،وطبيعة املكان ،والفر�ص التي ت�س��نح به��ا الظروف .ومن املهم تذكُّ ُر �أن عدم
تعر�ض ال�ضحية لالعتداء ال يعني بال�ضرورة عد َم �إخ�ضاعها لل�سيطرة.
ُّ
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واخلديعة قد تُ�س��تخدم عند جتنيد �أو جلب ال�ض��حايا ("�إنه عمل بارات� .إنه يف احلقيقة عمل جم ٍز مادياً ثم �إنه �س��هل ي�سري").
وقد تمُ زج اخلديع ُة بالتواط�ؤ ("ال تخرب �أي �أحد باملكان الذي �ستذهب �إليه لأن علينا �أن نر�شو �شخ�صاً حتى نح�صل على ت�صريح
عمل") وبا�ستعباد املدين ("ال ُتعِر با ًال مل�س�ألة ت�صريح العمل .فب�إمكانك �أن تدفع لنا ما عليك عندما تتقا�ضى �أجرك").
ومع تقدم مراحل االجتار بالأ�شخا�ص ال تعود بع�ض تدابري ال�سيطرة جمدي ًة �أو قد يحتاج املتجرون �إىل تغيري النهج وموطن
الرتكيز .فعند الو�ص��ول �إىل مكان املق�ص��د قد يتعذر امل�ضي يف خداع ال�ض��حية ("ال يوجد عمل يف بارات .عليك الآن
�أن تعمل يف امليدان") .وقد ت�ص��بح ال�س��يطرة �أك َرث تهديداً �أو عنفاً ("�إنك جاحد .ونحن ال نحب الأ�شخا�ص اجلاحدين"
�أو "اعمل و�إال �أو�س��عك �صديقي �ضرباً") .وقد تتغري �صيغة ا�ستعباد املدين (لقد دفعنا ما ًال مقابل احل�صول على ت�صريح
العمل .وها نحن الآن نعطيك مكاناً ت�أكل فيه وتنام .وبذلك ف�أنت مدين لنا مببلغ �أكرب").
يقدم املتجرون "تنازالت" �س��عياً وراء الإبقاء على زمام ال�س��يطرة �أو تقلي�ص احتماالت �أن يحاول ال�ضحايا الهرب.
وقد ِّ
ومن �أمثلة هذه التنازالت �إعطاء ال�ض��حايا قدراً �ض��ئي ًال من احلرية� ،أو ال�س��ماح لهم باالحتفاظ بقدر �ضئيل من املال� ،أو
�إعطا�ؤه��م "امتيازات" معينة مثل �إجراء ات�ص��ال هاتفي .وكثرياً ما يقرتن تق��دمي تلك التنازالت بنوع من التهديد القوي
ال�ضمني �أو املبا�شر.

مثال حالة
ن�ش���أت �أك�سانا و�س��ط جو من العنف يف قرية �ص��غرية يف �أحد البلدان التي متر مبرحلة انتقالية .ف�أمها ،وهي مدمنة كحول،
�ألقت بها من النافذة من الطابق الثاين حني كانت �أك�س��انا يف العا�ش��رة من عمرها .وكانت عمليات االعتداء وال�ض��رب
اجلدة التقاعدي .وتعرفت
املربح هي القاعدة ال اال�س��تثناء� .أ�س��رتها كانت فقرية� ،إذ كان دخلها الوحيد الثابت هو معا�ش َّ
�أك�س��انا على �إحدى �ص��ديقات �أمها� .أقر�ض��تها هذه املر�أة بع�ض املال ودعتها للعي�ش يف �ش��قتها لفرتة من الوقت .بعدها
�أجربت �أك�س��انا على الدعارة وهي بعد �ص��بية يف اخلام�س��ة ع�شرة من عمرها .يف �إحدى املرات و�ص��ل بها الأمر �إىل حد
حب�س �أك�س��انا يف قبو �أثناء ف�ص��ل ال�ش��تاء ،ومل تكن ال�ص��بية ترتدي �سوى مالب�س��ها الداخلية .كانت �أك�سانا تخ�شى �أن
ترف�ض �أوامرها لأنه قيل لها �إن كل َمن يف القرية �سيعرف عندئذ �أنها كانت موم�ساً .الأدهى �أن �أك�سانا ُه ِّددت بقتل �أخيها
ال�صغري .وكان عليها �أن تعمل من �أجل �أداء "دين" ُزعم �أنه تراكم عليها .ورغم �أن �أمها علمت بالأو�ضاع التي تعي�ش
فيها ابنتها ف�إنها مل تفعل �أي �شيء من �أجل م�ساعدتها.
Violation of Women's Rights A cause and consequence of trafficking women La Strada
.International 2008

تقييم ذاتي
ما هي �آليات ال�سيطرة التي ا�س ُتخدمت يف احلالة ال�سابقة؟
مزيج من طرائق ال�سيطرة طوال عملية االجتار بالأ�شخا�ص؟
كيف ُي�ستخدم ٌ
ما هي يف نظرك الأ�سباب التي قد جتعل املتجرين يغريون نوع طريقة ال�سيطرة امل�ستخدمة؟
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طرائق ال�سيطرة وكيفية التعامل معها
ا�ستخدام العنف والتهديد با�ستخدامه
ميكن ا�ستخدام العنف �أو التهديد با�ستخدامه يف �أي مرحلة من مراحل عملية االجتار بالأ�شخا�ص من �أجل ال�سيطرة على
ال�ضحية .وقد يخ�ضع ال�ضحايا �أو �أ�صدقا�ؤهم و�/أو �أقربا�ؤهم للتهديدات والعنف �أو قد يكونون هدفاً للتهديدات والعنف.
وقد يتفاوت العنف املبا�ش��ر �أثناء املراحل املبكرة من عملية االجتار بالأ�ش��خا�ص تبعاً للظروف املحلية ال�س��ائدة يف املكان
امل�ص��دري ولنوع االجتار املما َر�س .فمث ًال يف حاالت اال�س��تغالل اجلن�س��ي قد يتم يف البداية جلب ال�ض��حايا من خالل
اخلداع� ،أما العنف والتهديد فقد ال ي�ص��بحان ظاهرين �إال �إذا حاول ال�ض��حايا الهرب �أو من �أجل �ضمان ر�ضوخ ال�ضحايا
عند ا�س��تغاللهم .وعل��ى النقي�ض من ذلك قد يت�ض��من االجتار بالأ�ش��خا�ص من �أجل ا�س��تخدامهم يف �أغرا�ض حربية
اختطافَهم بالعنف يف البداية ثم تطوي َعهم يف الأجل الطويل.
وقد ال يتعر�ض ال�ض��حايا لتهديد مبا�ش��ر لكنهم يظلون يعي�ش��ون حتت وط�أة اخلوف الهائل من تعر�ض��هم للعنف .فيكفي
الإيحاء ب�أن املتجرين يعرفون �أين تقيم �أ�س��رة ال�ض��حية �أو رواية ق�ص���ص عن �ضحايا مل ير�ض��خوا فيما م�ضى حتى يكون
هناك تهديد مبطن .وقد ينكل املتجرون ب�أحد الأ�ش��خا�ص حتى يكون مث ًال للآخرين وعرب ًة لهم حتملهم على الر�ض��وخ:
فالر�س��الة املوجهة �إليك ت�ص��لك دون حاجة �إىل النطق بها �إذا �أنت ر�أيت �شخ�صاً �آخر ،كان خا�ضعاً لال�ستغاللُ ،ي�ضرب
�ضرباً مربحاً �أو حتى ُيقتل �أمام عينيك.
باع طويل يف القدرة على الإيذاء .وقد يكون ال�ض��حايا على علم ب�أن للع�ص��ابة �أع�ضا ًء �أو معاونني يف
وقد يكون للمتجرين ٌ
املكان الذي تقيم فيه �أ�س��رهم .وهنا �أي�ض��اً يكفي �أن يلوح املجرمون بتهديد مبطن :فكل ما يهمهم هو �أن يعتقد ال�ضحايا
�أن التهديد ميكن �أن ينفَّذ ال �أن يكون تنفيذه ممكناً �أو متحققاً فع ًال.

التعامل مع ا�ستخدام العنف والتهديد با�ستخدامه
قد يكون العنف والتهديد يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص ظاهرين متاماً للعيان ،لكنهما قد يكونان يف حاالت كثرية َّ
مبطنني
وخ ِفيني .وعليك �أال تفرت�ض �أن ال�ش��خ�ص مل يتعر�ض للعنف ملجرد �أنه خالٍ من الإ�ص��ابات �أو ملجرد �أنه مل يزعم �أنه قد
َ
اعتدي عليه.
عليك �أن ت�ستخدم تقنيات املقابالت التي جترى مع ال�شهود امل�ست�ضعفني حتى ت�ساعدك على تقدير ما �إذا كانت ال�ضحية
قد تعر�ضت للعنف �أو التهديد .فقد ال يكون ال�ضحايا راغبني يف �إخبارك ب�أنهم قد اع ُتدي عليهم �أو ُهددوا ،وذلك ب�سبب
ما ي�س��تبد بهم من خوف هائل .انظر النميطة  8املعنونة "�إجراء مقابالت �شخ�ص��ية مع �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص الذين
يحتمل �أن يكونوا �شهوداً".
وعلي��ك �أال تدخل م�س���ألة العن��ف يف مرحلة اال�س��تدعاء احلر من مراحل الإدالء بال�ش��هادة ،و�إمنا علي��ك �أن تنتبه �إىل
امل�ؤ�شرات الدالة على احتمال وجود عنف �أو تهديدات ،ثم متحي�ص تلك امل�ؤ�شرات �أثناء مرحلة الحقة من املقابلة.
�إن امل�ؤ�شرات الدالة على احتمال وجود عنف �أو تهديدات تت�ضمن ما يلي:
• وجود �أعرا�ض ال�صدمة النف�سية ح�سبما جاء يف النميطة  3املعنونة "ردود الفعل النف�سية ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص"؛
• رواية حكايات عن عنف مار�سه املتجرون؛
• م�شاهدة عنف مور�س على �آخرين.
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عند �أول لقاء لك مع �ض��حية اجتار ب�أ�ش��خا�ص حمتملة عليك �أن تبحث عما ع�ساه حلق بج�سدها من �إ�صابات .وعليك �أن
ت�سارع يف �أقرب وقت ممكن �إىل ت�صوير �أو تدوين الإ�صابات التي حلقت بج�سد ال�ضحية املحتملة .ويجوز للمحققني عمل
ذلك �إذا �أمكن ر�ؤية تلك الإ�ص��ابات دون نزع مالب�س ال�ض��حية ،ف�إذا تعذرت ر�ؤيتها على هذا النحو وجبت اال�س��تعانة
ب�أخ�صائي (كثرياً ما يكون طبيباً �أو ممر�ضاً) وفقاً لت�شريعاتك و�إجراءاتك الداخلية.
ملزي��د م��ن املعلوم��ات انظر النميط��ة  7املعنونة "فح�ص م�س��رح اجلرمي��ة والأدلة املادي��ة يف التحقيق��ات املتعلقة باالجتار
بالأ�شخا�ص".

ال�سيطرة القائمة على اخلداع
يبد�أ الكثري من حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص بخداع ال�ض��حية .وهذا اخلداع قد يكون خداعاً كلياً ،ك�أن يقال ل�شخ�ص �إنه
�سيعمل يف بار ثم يجرب على العمل يف ماخور .لكنه قد يكون خداعاً جزئياً ،ك�أن يقال ل�شخ�ص �إنه �سيعمل خادماً منـزلياً
يف ظل ظروف معقولة ثم يفاج�أ بعدم تقا�ضيه �أي �أجر وبالإبقاء عليه يف حالة �أ�شبه بالعبودية.
والأ�شيع �أن يقع اخلداع يف املراحل املبكرة من عملية االجتار بالأ�شخا�ص .ويف حلظة معينة �إما �أن يقال لل�ضحية �إنها متجر
بها و�إما �أن تدرك هي ذلك من تلقاء ذاتها .ويف هذه احلالة قد يلج�أ املتجرون �إىل التعويل على �آلية �سيطرة خمتلفة كالعنف
�أو العزل مث ًال.
يف بع�ض الأماكن الأ�ص��لية قد يكون ا�س��تخدام اخلداع كتكتيك لل�سيطرة �ش��ائعاً جداً .وهذه الأماكن ت�شمل الأماكن
التي ت�ش��تد فيها الهجرة .ويف هذه احلاالت ميكن �أن يكون ال�ض��حايا املحتملون قد علموا �أو �س��معوا �أن �أ�شخا�صاً �آخرين
ق��د هاجروا بنج��اح حتى �إذا مل تكن تلك الهجرة قانونية .ورمبا �أنهم على علم ب�أن املهاجرين حولوا مبالغ �إىل �أ�س��رهم يف
بلدانهم .بل �إن بع�ض �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص قادرون على �إر�سال مبالغ �ضئيلة �إىل �أ�سرهم ،فاملُ َّتجرون ي�سمحون لهم
بذلك حتى يكونوا �أكرث ر�ض��وخاً ومن �أجل تبديد ال�ش��كوك .ويف ظل هذه الأو�ض��اع قد تزدهر منظمات متنوعة تي�س��ر
الهجرة القانونية �أو غري القانونية .فمن ال�صعب على الفرد �أن يقطع ب�أنه يتعامل مع �أ�شخا�ص ينوون االجتار به.
التطلعات ال�س��ائدة يف املكان الأ�ص��لي جلو َء املتجرين �إىل اخلداع �أمراً ي�س�يراً جداً .فكثرياً ما يعقد النا�س يف
وقد جتعل
ُ
املناطق النامية �آما ًال غري واقعية على منط احلياة يف املناطق الأكرث تقدماً ف�إذا بهم ي�ص��دقون دون ت�س��ا�ؤلٍ ما ُتروى لهم من
حكايات عن رغد العي�ش يف تلك املناطق.
ويف كل مراحل عملية االجتار بالأ�شخا�ص قد يعمد املتجرون �إىل رواية حكايات توحي ب�أن ال�سلطات تكون دائماً فا�سدة
وغري جديرة ب�أن ت�ؤمتن .وقد يقال لل�ض��حايا �إنه �س��يلقى القب�ض عليهم و�إما يعادون �إىل بلدانهم �أو يحاكَمون �إذا اف ُت�ض��ح
�أم ُرهم �أو توجهوا �إىل ال�سلطات من تلقاء �أنف�سهم .ورمبا كان ذلك خداعاً مبا�شراً يف �أو�ضاع معينة لكنه قد يكون �صحيحاً
متاماً (�أو على الأقل جزئياً) يف �أو�ض��اع �أخرى .فقد يكون ال�ض��حايا قد ر�أوا لدى الر�س��ميني ف�ساداً �أو �سمعوا عن �ضحايا
�آخرين حوكموا لدخولهم البلد على نحو غري �شرعي �أو الرتكابهم جرائم كانوا قد �أُجربوا على ارتكابها باعتبارهم �ضحايا
اجتار ب�أ�شخا�ص.

التعامل مع ال�سيطرة القائمة على اخلداع

علي��ك �أن تتنب��ه �إىل الإ�ش��ارات الدالة على احتمال �أن يكون هن��اك خداع ميار�س حالياً �أو مور�س م��ن قبل .ومن �أمثلة
ذلك ن�ش��ر �إعالنات تعر�ض االلتحاق بوظائف يف بلدان َت ْ�ص�� ُعب جداً الهجرة القانونية �إليها ،ون�ش��ر �إعالنات ت�س��تهدف
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فئات بعينها مثل الن�س��اء ال�شابات� ،أو تعر�ض �شروطاً �سخية جداً وتت�ضمن �أي �شيء يوحي بعدم املطالبة بدفع �أي �أموال
مقابل الهجرة �أو ال�سفر� .إنك قد ت�صادف مثل هذه الإعالنات �إذا كنت تعمل يف مكان �أ�صلي �أو عند �إجرائك مقابالت
أماكن ٍ
مق�صد.
أماكن عبو ٍر �أو � َ
�شخ�صية مع �ضحايا ينتمون �إىل � َ
خداع �ضحايا.
عليك �أن جتمع �أي �إعالنات �أو �أدلة مادية �أخرى ،كالر�سائل مث ًال ،تعتقد �أنها تبني �أن املتجرين حاولوا �أو يحاولون َ
وعلي��ك �أن جتمع تلك املفردات على نحو قانوين ووفقاً لت�ش��ريعاتك الداخلية .ويف بع�ض الأحوال قد ي�ؤدي هذا التجميع �إىل
تنبيه املجرمني الذين تحُ قِّق معهم َف ُك ْن على حذر .وانظر يف ا�ستخدام الت�صوير �أو تقنيات �أخرى �إذا اقت�ضت ال�ضرورة.
َح ِّ�ض��ر �أ�س��ئلة تطرحها يف املقابالت ال�شخ�ص��ية من �أجل اكت�ش��اف ما �إذا كان قد حدث خداع .وعندما ي�ؤكد ال�ضحايا
متح�ص رواياتهم �سعياً وراء احل�صول على �أكرب قدر ممكن من التفا�صيل التي �ستدعم املحاكمات
حدوث خداع عليك �أن ِّ
�أو ُتثرْ ي املعلومات اال�ستخباراتية.
�إن ال�ض��حايا قد ي�ش��عرون باحلرج لكونهم قد خُ دعوا .هنا عليك �أن تبذل ق�صارى جهدك من �أجل طم�أنتهم �إىل �أنه لي�س
لديهم ما يخجلون منه .وعليك �أال ت�ص��در �أي �أحكام تقييمية .وعليك �أي�ض��اً �أال ت�سوق تعليقات معينة ،مثل "كيف جاز
لك �أن ت�صدق ذلك؟" و"�أمل ُيدر بخلدك �أن يف الأمر ما يريب؟".
وينبغي �أن تغطي احلمالت الإعالمية املناطق التي د�أب املتجرون على ا�س��تغاللها .وعندما يكون املكان ذا معدل هجرة
عالٍ وجب على تلك احلمالت توعية املهاجرين املحتملني ب�ش���أن �إجراءات الهجرة القانونية ال�ص��حيحة .وعليك توعية
النا�س بوجوب �أن يرتابوا يف �أي عرو�ض هجر ٍة �أو م�ساعد ٍة على النقل تكون "جمانية" .و�إذا كانت لديكم وكاالت �شرعية
النا�س بالإ�ش��ارات التي عليهم �أن يبحثوا عنها على �أ�س��ا�س �أنها توحي
تتوىل ترتيب عقود العمل �أو الهجرة لزم �أن تخرب َ
ب�أن تلك الوكاالت �صادقة.
وعليك �أن تتقا�س��م مع غريك املعلومات والبيانات اال�س��تخبارية .فمث ًال قد تكون للإعالنات اخلادعة انعكا�س��ات خارج
جمال م�س���ؤوليتك :فالإع�لان الذي يعر�ض عم ًال خارج البلد قد يهم هيئات �إنف��اذ القوانني يف مكان يحتمل �أن يكون
مق�صداً ،كما قد تكون املقابلة ال�شخ�صية التي جتريها مع �ضحية يف مكان املق�صد ذات �أهمية بالن�سبة للمكان الأ�صلي.
�إن عليك �أن تتعرف على تقنيات اخلداع التي ي�ش��يع ا�س��تخدامها يف جمال م�س�ؤوليتك ،و�أن تعمل على توعية ال�ضحايا
املحتملني ب�ش���أن هذه التقنيات .وعليك �أن تفكر يف اال�س��تعانة ب�شبكات املنظمات غري احلكومية �أو غريها من ال�شبكات
املحلية �أو اجلمعيات الدينية �أو املنظمات احلكومية التي ال �صلة لها ب�إنفاذ القوانني.

ال�سجن
ال�سيطرة القائمة على َ

ال�س��جن ال�صريح �أو �شيئاً �ش��بيهاً جداً بال�سجن كطريقة �س��يطر ٍة .وهذا قد يتفاوت هو الآخر تبعاً
قد ي�س��تخدم املتجرون َ
ل�شكل االجتار بالأ�شخا�ص ،وملكان عملية االجتار وللمرحلة التي بلغتها تلك العملية.
ومن �أمثلة ال�س��جن التي �شوهدت احتجاز ال�ضحايا يف مبانٍ مو�ص��دة الأبواب داخل مواخري ،و�إبقاء العاملني الزراعيني
داخل جممعات م�أمونة خا�ضعة للحرا�سة ،وعدم ال�سماح للخدم املنـزليني مبغادرة املنازل.
وحتى لو بدا �أن �شخ�صاً ما قد �أُعطي قدراً ما من احلرية ف�إن ذلك قد ال يعدو �أن يكون وهماً .فقد كانت هناك حاالت مل
ي�سمح فيها لل�ضحايا باخلروج �إال حتت الإ�شراف الل�صيق لأحد "احلرا�س".
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وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

ال�سجن
التعامل مع ال�سيطرة القائمة على َ

ت�س��وق النميطة  2املعنونة "م�ؤ�شرات االجتار بالأ�شخا�ص" اقرتاحات �أكرث تف�صي ًال ب�ش�أن الإ�شارات التي توحي ب�أن حالة
ال�سجن .ومن هذه الإ�شارات ما يلي:
االجتار بالأ�شخا�ص ت�شتمل على ا�ستخدام طريقة َ
• وجود �أ�سوار م�صممة بحيث متنع النا�س من مغادرة املكان؛
• وجود �أقفال مو�ضوعة على البوابات اخلارجية؛
• وجود حرا�س مينعون النا�س من مغادرة املكان؛
• �إقامة النا�س يف �أماكن ال ت�صلح عادة �إال لأن تكون �أماكن عمل؛
• وجود �أدلة على ا�ستخدام �أي �شكل من �أ�شكال التقييد اجل�سدي ال�شخ�صي كالأغالل و�/أو احلبال و�/أو الأ�شرطة الال�صقة؛
• وجود �أدلة على تنفيذ دوريات حرا�سة م�ستمرة طول الوقت.
عليك �أن تبحث عن هذا النوع من الأدلة عند القيام بزيارات للأماكن �سواء كانت تلك الزيارات روتينية �أو كان املق�صود
بها خ�صي�صاً �أن تكون عمليات ملكافحة االجتار بالب�شر.
وعليك �أن تبلغ هيئات �إنفاذ القوانني وغريها من الهيئات ،كمفت�ش��ي ال�ص��حة والأمان واحلـرائق ،مبا يجب البحـث عنه
ال�سجن.
—عند القيام بزيارات روتينية للأماكن—من �إ�شارات توحي با�ستخدام طريقة َ
وعليك �أن تخطط مقابالت �شخ�ص��ية ترمي �إىل حتديد مدى ا�س��تخدام طريقة ال�س��جن .وعليك �أن ت�س��تعمل امل�ؤ�شرات
ال�سابقة حتى ت�ساعدك على تخطيط تلك املقابالت.

ال�سيطرة القائمة على التواط�ؤ
من املرجح �أن تكون ال�س��يطرة على ال�ضحايا �أي�سر �إذا حملهم املتجرون على التواط�ؤ مع ما هم ُم ْك َرهون على عمله .فعلى
�سبيل املثال جند �أن املتجرين ال�ضالعني يف اال�ستغالل اجلن�سي قد يعطون �ضحاياهم قلي ًال من املال .وقبول ال�ضحايا هذا
َ
املال قد يكون له ت�أثري نف�س��ي عليهم يجعلهم ي�ش��عرون ب�أنهم يجنون فائدة من وراء ا�ستغاللهم مما يجعلهم "مذنبني" .ثم
�إن ال�ض��حايا قد يقبلون هذا املال على اعتبار �أنه ي�ش��عرهم ب�أن ا�ستغاللهم يعود عليهم على الأقل بفائدة ما و�أنه قد َي�سمح
لهم مب�ساعدة �أ�سرهم.
�إن ال�ض��حايا الذين خُ دعوا جزئياً قد يكونون معر�ض�ين �أكرث من غريهم لل�سيطرة القائمة على التواط�ؤ .فاملر�أة التي كانت
تعرف �أنها ذاهبة للعمل موم�س��اً قد ت�ش��عر ب�أنها ال متلك �أن تفعل �أي �شيء �إزاء عدم التما�س موافقتها على مزاولة اجلن�س
يف كل مرة �أو على مزاولته بدون رفال و�/أو على مزاولة فعل جن�سي معني.
�إن التواط�ؤ يف �أعمال �إجرامية �س��مة �ش��ائعة يف حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص .وعندما ُيتجر ب�ش��خ�ص عرب حدود دولية قد
يكون ال�شخ�ص دخل الدول َة على نحو غري قانوين �أو دخلها على نحو قانوين لكنه خرق قوانني الهجرة ببقائه مدة تتجاوز
�صالحية ت�أ�شريته �أو بعمله فيها خالفاً للمن�صو�ص عليه يف ت�أ�شريته.
وقد يكون �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص قد ارتكبوا �أفعا ًال غري قانونية :كالن�شل مث ًال �أو ال�سرقة �أو االحتيال املت�صل بالبطاقات
االئتمانية �أو بال�شيكات امل�صرفية �أو نقل املخدرات .وقد يكون ه�ؤالء ال�ضحايا قد ارتكبوا �أفعا ًال ُتعترب غري قانونية يف بع�ض
الواليات الق�ض��ائية :كالت�س��ول �أو الدعارة �أو �أ�ش��كال �أخرى من �أيهما .وقد ال تكون تلك الأفعال غري قانونية يف دولة
املق�صد لكنها قد تكون غري قانونية يف بلد من�شئهم �أو العك�س بالعك�س.
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وقد يكون �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص قد تعاطوا عقاقري غري م�ش��روعة لعدد من الأ�سباب :عندما يعطيهم �إياها املتجرون
لكي "يهربوا" من �أو�ضاعهم �أو لأنهم كانوا مدمنني قبل االجتار بهم.
�إن كل من ارتكب جرمية (�أو اعتقد �أن ما فعله ي�شكل جرمية) يكون عر�ضة لالبتزاز الرامي �إىل �ضمان �إذعانه.
ويف عدة حاالت ،خا�صة احلاالت التي تنطوي على ا�ستغالل جن�سيُ ،وجد �أن ال�ضحايا يح�صلون على "ترقية" لي�صبحوا
�أع�ض��اء يف ال�ش��بكة .فالنا�س الذين اجتر بهم يف البداية قد ي�صبحون جم ِّندين �أو حرا�ساً �أو مكرِهني لغريهم �أو "خدماً" �أو
"طباخات" يف مواخري .وهذا النوع من التواط�ؤ معقد املن�ش�أ وي�صعب التحقيق فيه .فمن ناحية �أوىل جتد وكاالت �إنفاذ
القوانني �أمامها �شخ�صاً متورطاً يف �صميم عملية االجتار لكنه من ناحية �أخرى قد يكون �ضحية مت ا�ستغاللها.

التعامل مع ال�سيطرة القائمة على التواط�ؤ
ابح��ث عما تن�ص عليه �سيا�س��اتك الداخلية ب�ش���أن ع��دم مالحقة �أو عدم معاقب��ة اجلرائم التي يرتكبها �ض��حايا االجتار
بالأ�ش��خا�ص .فقد يكون من يرتكب جرائم �أثناء عملية االجتار به ،كدخوله البلد على نحو غري م�ش��روع مث ًال ،معفى من
املالحقة القانونية يف ظروف معينة .وعليك �أن حتدد الإجراءات التي يلزمك �أن تتبعها حتى يت�س��نى �إعفاء ال�ض��حايا من
امل�س�ؤولية يف تلك احلاالت.
�إن �أحكام عدم امل�س���ؤولية تكفل ل�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص عدم مالحقتهم �أو معاقبتهم على جرائم ارتكبوها .وتتبع
الدول منطني رئي�س��يني عند �إر�س��ائها مبد�أ عدم جترمي الأفعال غري القانونية التي يرتكبها �ض��حايا االجتار بالأ�شخا�ص :منط
الإجبار ومنط العالقة ال�سببية .ففي منط الإجبار ُيفرت�ض �أن ال�شخ�ص كان مكرهاً على ارتكاب اجلرائم� .أما يف منط العالقة
ال�سببية فتكون اجلرمية مرتبطة �أو متعلقة مبا�شر ًة باالجتار بالأ�شخا�ص.

وعندما متا َر�س �سيطر ٌة قائمة على التواط�ؤ ُيحتمل �أن تكون �أ�شكال �أخرى من ال�سيطرة قد ُط ِّبقت قبل التواط�ؤ كاالحتيال
ال�س��جن .لذا عليك �أن تبحث عن �أي دليل يوحي باحتمال ا�س��تخدام �أ�ش��كال �أخرى من ال�سيطرة.
مث ًال �أو العنف �أو َ
وعليك �أن ت�ستخدم مقابالت مع ال�ضحايا ومع امل�شتبه بهم �سعياً وراء احل�صول على مثل هذه الأدلة.
امتنع متاماً عن تقــدمي وعود ال ت�س��تـطيع الوفاء بها لأ�ش��خا�ص ت�ش��تبه يف احتمال �أن يكونوا قد ُ�س��يطر عليهم من
خالل التواط�ؤ.
�إذا ا�شتبهت يف حدوث تواط�ؤ كان عليك �أن تفح�ص التفا�صيل الدقيقة املتعلقة مبا حدث وكيف ومتى و�أين حدث ومن
كان �ضالعاً فيه .وميكن لكل من مقابالتك مع ال�شهود ومقابالتك مع امل�شتبه فيهم �أن تك�شف عن معلومات تف�ضي بك
�إىل اال�شتباه يف حدوث تواط�ؤ.
وعليك �أن تتثبت قدر الإمكان من �صحة ما يقال لك.
وعليك �أن تفكر يف اال�س��تعانة بخرباء يدلون ب�شهاداتهم �أمام املحكمة �إذا كانت واليتك الق�ضائية تبيح ذلك .فقد يكون
علماء النف�س قادرين على �أن ي�شرحوا للمحكمة الطريقة التي تتم بها عمليات التواط�ؤ.
وعليك �أن تت�ص��ل مبحامني عــندما تقرر كيفية التــعامل مع �ش��خ�ص ت�ش��ـتبه يف احتمال �أن يكون قد ُ�س��يطر عليه
بوا�سطة التواط�ؤ.
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�إر�شادات عملية
كن �ش��ديد احلذر يف االمتناع عن توجيه �أ�س��ئلة ميكن �أن ت�س��اعد املجرم على بناء دفاعه عند حتققك من تواط�ؤ ت�شتبه يف
حدوثه .فعليك �أن ت�سمح لل�ضحايا ب�سرد روايتهم و�أن تطرح �أ�سئلة مفتوحة ال�ستك�شاف �أبعاد تلك الرواية والتما�س مزيد
من التفا�صيل.

ال�سيطرة القائمة على ا�ستعباد املدين

ينطوي ا�س��تعباد املدين على حتميل ال�ض��حايا ر�س��وماً مقابل نقلهم و�إيوائهم و�إطعامهم عالوة على طائفة من "النفقات"
الأخرى التي يزعم املُ َّتجرون �أنهم تكبدوها .وكثرياً ما تكون تلك النفقات وهمية متاماً �أو مبالغاً فيها مبالغة هائلة.
وكثرياً ما تكون الفوائد املحملة على "الدين" باهظة بل وكثرياً ما ت�ض��اف �إىل الفاتورة مبالغ �أخرى ،مثل �إيجار غرف يف
غرامات على طائفة "جرائم" يخرتعها املُ َّتجرون.
املواخري �أو تكاليف معي�شة تخ�صم من اخلدم املنـزليني .وقد ُتوقَّع
ٌ
ويف �أحيان كثرية ي�س��تحيل على ال�ض��حايا �سداد الدين ب�س��بب ارتفاع الفوائد املفرو�ضة على املبلغ "امل�ستحق" وب�سبب
املبالغ التي ت�ضاف �إليه با�ستمرار.
وقد يقال لل�ض��حايا �إن كل ما �س��يطا َلبون بدفعه عندما يعملون هو تكاليف �س��فرهم الخ لكن ال يقال لهم كم تبلغ تلك
التكاليف �أو ما عليهم �أن يفعلوه حتى يك�س��بوا ما ًال .ويف بع�ض احلاالت قد يدفع ال�ض��حايا دفعات مالية م�س��بقة اعتقاداً
منه��م �أنه �س��يتم تهريبه��م �إال �أنهم يطا َلبون �أثناء الرحل��ة بدفع مزيد من املال ،فاحلقيقة هي �أنه ق��د جرى االجتار بهم و�أن
"الدين" امل�ستحق عليهم �س ُي�ستخدم لل�سيطرة عليهم وا�ستغاللهم.
ويف بع�ض احلاالت يتمكن ال�ض��حايا من �س��داد ديونهم اال�س��تعبادية .ويف تلك احلاالت قد يحتاج املُ َّتجرون �إىل �إزاحة
ه�ؤالء ال�ض��حايا �إذ �أنهم ي�ش��كلون مناف�س�ين م�س��تقلني يزاحمونهم يف عملياتهم .ويف حاالت �أخرى قد يح�ص��ل ه�ؤالء
ال�ض��حايا على ترقية في�ص��بحون جزءاً من �ش��بكة االجتار بالأ�شخا�ص .وت�ش��رح النميطة  3املعنونة "ردود الفعل النف�سية
اجلوانب النف�سية التي تكتنف تلك "الرتقيات".
ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص"
َ

مثال حالة
فرحلت �إىل �أوروبا لتعمل عاهرة .ودفعت املر�أة  40 000يورو تقريباً للمتجرين
امر�أة من بلد من بلدان غرب �أفريقيا اجتر بها ِّ
بها �سداداً لدين ا�ستعبادي عالوة على مبالغ �أخرى ك�سبتها ودفعتها لهم.
هنا قررت املر�أة �أن تبقى يف �أوروبا لتك�س��ب مزيداً من املال كعاهرة تعمل حل�س��اب نف�سها .لكن يف غ�ضون ب�ضعة �أيام قام
متجروها ال�سابقون ب�إبالغ ال�سلطات عنها فتم ترحيلها وعادت �إىل بلد من�شئها بخفي حنني.
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التعامل مع ال�سيطرة القائمة على ا�ستعباد املدين
يف بع�ض احلاالت يحتفظ املُ َّتجرون ب�سجالت يدونون فيها املبالغ "امل�ستحقة" التي �سددها لهم ال�ضحايا .ف�إذا �أَغ َْر َت على
مكان �أو فت�شته كان عليك �أن ت�ضبط �أي مفردات يبدو �أنها �سجالت ملثل هذه التعامالت .وينبغي �أن تتم �أية م�ضبوطات
وفقاً لت�شريعاتك الداخلية .وقد تكون ال�سجالت وثائق ورقية �أو ن�صو�صاً �إلكرتونية.
وقد تك�شف التحقيقات املالية عن معامالت مريبة ت�شري �إىل �سداد ال�ضحايا ديوناً ا�ستعبادية� .إن تقديرات املبالغ املتدفقة عرب
عملية ا�ستغالل قد تبينِّ �أن املتجرين احتفظوا بكل هذه املبالغ �أو بغالبيتها الكا�سحة .وهذا يوحي ب�أن جزءاً �ضئي ًال فقط هو
الذي �أُنفق على م�صروفات معينة مثل "الأجور" ،كما قد يو�ضح ذلك �أن ال�ضحايا خا�ضعون حلالة ا�ستعباد للمدين.
وينبغي طرح �أ�س��ئلة يف هذا ال�صدد يف التوقيت املالئم �أثناء املقابالت ال�شخ�صية .فقد يكون بع�ض ال�ضحايا املتجر بهم قد
دفعوا ر�سوماً قبل بدء رحلتهم اعتقاداً منهم ب�أنهم يهاجرون هجرة �شرعية �أو ب�أنهم ُي َه َّربون ،لكن ذلك نادر احلدوث ن�سبياً.
�إذا �أبلغك ال�ض��حايا املحتملون ب�أنه قد ُ�س��يطر عليهم بوا�سطة ا�ستعباد املدين كان عليك �أن تطرح عليهم �أ�سئلة تبني هوية
من �سددوا له الدين وحجم املبالغ التي دفعوها وما هي ال�سلع واخلدمات التي ُزعم لهم �أنهم ح�صلوا عليها وما هي �أ�سعار
الفوائ��د الت��ي ُطبقت على ديونهم وما هي املبالغ التي يعتقدون �أنه��م "يدينون" بها للمتجرين .وعليك �أن حتدد �أول مرة
قيل لهم فيها �إن عليهم �أن ي�سددوا ديناً وما �إذا كانت �شروط هذا الدين قد �شهدت �أي تغيري.
ممكن داخل واليتك الق�ضائية ،كان عليك �أن تفكر يف �إعادة
�إذا ا�ستعدت �أي �أموال من املتجرين ،على افرتا�ض �أن ذلك ٌ
تلك الأموال �إىل ال�ضحايا وفقاً لأي قانون داخلي يكفل دفع تعوي�ضات.

ال�سيطرة القائمة على العالقات
قد يعترب ال�ضحايا �أنهم على عالقة بواحد �أو �أكرث من املتجرين .ومن الأمثلة ال�شائعة هنا عالقات الآباء والأ�سرة وال�شبان
وال�شابات وما يعرف �أحياناً با�سم "متالزمة ا�ستوكهومل" التي يتوحد فيها ال�ضحايا ب�آ�سريهم وم�ستغليهم.
فقد لوحظت متالزمة ا�س��توكهومل ،التي تعرف �أي�ض��اً با�سم وثاق الأ�س��ر ،يف عدد من حاالت االجتار بالأ�شخا�ص .ولعل
من ال�صعب اجلزم مبا �إذا كانت ال�ضحية تذعن للمتجرين بها لأنها تعاين من هذه املتالزمة (وثاق يبدو غري عقالين يربط
ال�ضحية بجالديها) �أم لأنها اتخذت قراراً عقالنياً ب�أن �إذعانها الزم لبقائها.

وقد َت�س��تخدم ال�س��يطرة القائمة على العالقات توليف ًة جتمعها بطرائق �أخرى كالعنف واخلداع والتواط�ؤ و�أداء ميني
الوالء.
ويف حاالت كثرية لوحظ �أن الآباء وغريهم ممن لهم �س��يطرة على الأطفال متورطون يف االجتار بالأطفال .ومن �أمثلة ذلك
"بيع" الأطفال بغر�ض العمل �أو اال�ستغالل اجلن�سي �أو الت�سول بالإكراه �أو اال�ستعباد املنـزيل .وكثرياً ما تعود تلك
ال�سيطرة �إىل جمرد ثقة الأطفال ب�آبائهم �أو غريهم من �أقربائهم� ،أو رمبا لأن الأطفال ال حول لهم وال قوة يف هذا الأمر.
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وجه �إىل ممار�سي العدالة اجلنائية
دليل ب�ش�أن مكافحة االجتار بالب�شرُ ،م َّ

ويف كثري من حاالت االجتار بالأ�شخا�ص بغر�ض ا�ستغاللهم جن�سياً لوحظ وجود �سيطرة قائمة على العالقات بني ال�شبان
وال�ش��ابات .وهذا ميكن �أن يرتاوح بني رجل ُي�س�� ِّلم �صديق َته لأ�صدقائه لكي يزاولوا اجلن�س معها ورجل يغوي امر�أة فيقيم
عالقة معها ثم يخدعها بت�سفريها �إىل بلد �آخر.
وقد ُت�ستخدم ال�سيطرة الوجدانية عندما ُيطلب من املر�أة �أن "تربهن" على حبها للرجل ب�أن تقبل بفعل ما مل تكن لتفعله
جترجر ال�ض��حية �إىل تواط�ؤ يف ا�س��تخدام �أو نقل املخدرات �أو قد ُيطلب منها �أن تبيع ج�سدها من
يف الأحوال العادية .وقد َ
�أجل تدبري املال الالزم ل�ش��راء املخدرات التي �أدمنها رج ُلها .و�ش��وهد ا�ستخدام العنف عندما يعتدي "ال�صديق" على
�صديقته �أو يهددها لكي تذعن له .ويف بع�ض البلدان ت�شيع عهود ووعود الوالء يف العالقات بني الأفراد ،وهو �أمر ي�ستغله
املتجرون ب�أ�ساليب ي�أتي ذكر تفا�صيلها يف اجلزء الوارد �أدناه.
ويف �أحيان كثرية تكون لل�سيطرة ،التي تتم داخل حدود العالقات بني الرجال والن�ساء بغر�ض االجتار بالأ�شخا�ص� ،أوج ٌه
م�ش�تركة عديدة مع بع�ض �أ�ش��كال �إ�س��اءة املعاملة املنـزلية ،ومن املمكن �أن تكون انعكا�س��اً ملواقف تتعلق بال�سلوكيات
املقبولة بني الرجل واملر�أة داخل املجتمع �أو بدور كل منهما داخل املجتمع .وقد تكون ال�ض��حايا عر�ض�� ًة لهذا النوع من
ال�سيطرة �إذا كان قد �سبق لهم فيما م�ضى �أن دخلوا يف عالقات تقوم على �سوء املعاملة.

التعامل مع ال�سيطرة القائمة على العالقات
عليك �أن تتذكر �أن النا�س الذين على عالقة ب�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص قد ي�شاركون يف ا�ستغاللهم .فكن حذراً ب�ش�أن
�إخبارهم ب�أن ال�ضحايا لديك �أو ب�ش�أن ا�ستخدامهم كداعمني اجتماعيني يف املقابالت ال�شخ�صية.
ع��د ال�ض��حايا �إىل �أقربائه��م دون تقييم ما �إذا كان ه�ؤالء الأقرباء قد �ش��اركوا يف عملية االجت��ار بهم .وعليك �أن تق ِّيم
وال ُت ْ
املخاطر التي قد يتعر�ض لها ال�ضحايا حتى �إذا مل ي�سبق لأقربائهم �أن �شاركوا يف عملية اجتار :فمث ًال �إذا كان �أحد �أقربائهم
يعي�ش يف فقر مدقع فهل ُتراه يقتن�ص نف�س الفر�صة ويبيع الطفل ال�ضحية مثلما فعل الأب؟
وينبغي �أن يح�ص��ل ال�ضحايا على �إر�ش��ادات يف �أقرب وقت ممكن من �أجل م�ساعدتهم على ك�سر دائرة �إ�ساءة معاملة قد
تكون حتيط بحياتهم .وينبغي عدم اال�س��تعانة يف ذلك �إال مبر�شدين مدربني ،ويجب �إيالء عناية خا�صة ال �سيما بالأطفال
ال�ضحايا .ويجب �أن يخدم �أي قرار يتخذ م�صالح الطفل العليا ،علماً ب�أن املر�شدين املتخ�ص�صني ميكن �أي�ضاً �أن يعاونوا يف
اتخاذ تلك القرارات.

ال�سيطرة القائمة على العزل
من املرجح �أن ُيعزل �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص بحكم طبيعة ظروفهم بعيد َاً عن �أوطانهم و�أ�سرهم ،فكثرياً ما ال يتحدثون
اللغة املحلية ويفتقرون �إىل املال ويخ�ض��عون لقيود مفرو�ض��ة على حتركاتهم .وقد ي�س��تخدم املتج��رون عدة طرائق �أخرى
تذكي هذا ال�شعور بالعزلة.
ومن املرجح تقييد ا�س��تخدامهم ملعدات االت�صال كالهواتف مث ًال .ثم �إن التواجد امل�ستمر للمتجرين ومعاونيهم يعني �أنه
قد يكون من ال�صعب كتابة خطابات و�إر�سالها بالربيد.
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وقد تنعدم احلياة االجتماعية متاماً �أو تكون حمدودة جداً .ولعدم ال�سماح ب�أداء ال�شعائر الدينية ت�أثريه على املتدينني على
النحو املبني �أدناه ،لكنه ي�ؤدي �أي�ضاً �إىل الق�ضاء على �إحدى فر�ص التوا�صل االجتماعي.
�إن الأماكن التي يحتجز فيها �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص قد تكون نائية وي�صعب الو�صول �إليها .وهذا القول ي�صح بوجه
خا�ص يف حاالت ا�ستغالل الأ�شخا�ص بت�شغيلهم يف املزارع واملناجم واملحاجر.
ويف بع���ض الأحيان تنطوي حاالت اال�س��تعباد املنـزيل على االجتار ب�ض��حية حتتجز وحدها داخل منـزل .وهذا الو�ض��ع
بطبيعته ي�ؤدي �إىل ال�ش��عور بالعزلة ،وقد يتفاقم الإح�س��ا�س بالوحدة من خالل ا�ستخدام تدابري �سيطرة معينة مثل �إجبار
ال�ضحية على تناول طعامها وحدها وعدم �إعطائها �أي �أيام �إجازات.

التعامل مع ال�سيطرة القائمة على العزل
عند تفقدك للأماكن عليك �أن تبحث عن �إ�شارات تدل على وجود �سيطرة قائمة على العزل .وقد تت�ضمن تلك الإ�شارات
تخ�صي�ص حيز م�ستقل تنام فيه ال�ضحية وت�أكل �أو تخ�صي�ص حيز �إقامة م�سترت.
وعليك �أن تبلغ موظفي هيئات �إنفاذ القوانني وغريها من الوكاالت مبا عليهم �أن يبحثوا عنه ،عند تفقدهم للأماكن ،على
اعتبار �أنه قد يوحي با�ستخدام ال�سيطرة القائمة على العزل.
وعليك �أن تخطط املقابالت ال�شخ�صية بحيث تت�ضمن طرح �أ�سئلة تخ�ص ال�سيطرة القائمة على العزل.

ال�سيطرة القائمة على الدين والثقافة واملعتقدات
قد يكون �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص قد ُمنعوا من �أداء ال�ش��عائر الدينية �أثناء فرتة �إخ�ضاعهم .وقد يكون لهذا املنع ت�أثري
بالغ على ال�سالمة النف�سية لل�ضحايا الذين ميثل الدين عن�صراً هاماً يف حياتهم.
الدين يف ال�س��يطرة على �ضحاياهم .ومن الأمثلة ال�شائع م�صادفتها يف هذا ال�صدد
ويف بع�ض الأحيان ي�س��تخدم املتجرون َ
الديانات التقليدية الأفريقية واملعتقدات املنبثقة عنها التي توجد يف �أنحاء �شتى من الأمريكتني.
وهذا كله ميثل حتديات وفر�صاً �أمام املحققني .واملوقف الذي يتخذه املحقق هو مفتاح جمابهة تلك التحديات وتعظيم تلك
الفر�ص .فعليك بوجه خا�ص �أن تكون منفتح الذهن و�أن تتناول هذا املو�ضوع على نحو خال من �أية �أحكام م�سبقة.

التعامل مع ال�سيطرة القائمة على الدين والثقافة واملعتقدات
�أياً كان �إميانك �أو معتقداتك �أو �آرا�ؤك فمن غري املرجح �أن تتطابق متاماً مع �إميان �أو معتقدات �أو �آراء �ض��حايا االجتار الذين
تتعام��ل معه��م .بل �إنك قد ت�ص��ادف يف بع���ض الأحيان معتقدات جتد م�ش��قة جمة يف فهمها .لكن علي��ك �أن تتعامل
م��ع معتقدات ال�ض��حايا �س��واء كنت تتفق معه��ا �أم ال .فمعرفتك الأولية بتل��ك املعتقدات وبالكيفي��ة التي يحتمل �أن
يكون املجرمون قد ا�س��تغلوها وب�آثارها على ال�ضحية �ست�ساعدك على جتنب احتمال تعثرُّ حتقيقاتك� .أما معرفتك الأعمق
بها ف�س��تعطيك بع�ض الأفكار عن كيفية ا�س��تخدام الدين واملعتقد ،ا�س��تخداماً �إيجابياً ،يف دعم ال�ض��حايا ودفع م�س�يرة
التحقيقات قدماً �إىل الأمام.
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�إذا ُمن��ع �ش��خ�ص م�ؤمــن من �أداء ال�ش��عائر الدينــية كان عليـك �أن تنظر يف �أمر متكينه م��ن �أدائها �أو من التحدث مع
مر�شد ديني.
ويجب �أن يتم ذلك بعناية �شديدة .ف�إذا كان املر�شد الديني ال يفهم طبيعة االجتار بالأ�شخا�ص كان من املحتمل �أن يبدي
تقززه مما �سمع �أو حتى �أن يدين ال�ضحية على ما �أُجربت �أو �أُكرهت على عمله.
ويجب �أن يقال بو�ضوح لكل من يتحدث �إىل ال�ضحايا بهذه ال�صفة �إن عليه �أن يتكتم على كل ما يقال له.
ولعلك تنظر يف مطالبة ال�ضحايا واملر�شدين الدينيني ب�أال يتناق�شوا يف التفا�صيل الدقيقة للق�ضية مو�ضع التحقيق.
وقد �أو�ضحت التجارب �أن بو�سع ال�شيوخ والق�ساو�سة ورجال الدين �أن ي�ساعدوا ال�ضحايا على ال�شفاء من خالل �إر�شادهم
وطم�أنتهم �إىل �أن �أي تهديدات قد يكون املتجرون ا�ستخدموها لل�سيطرة على ال�ضحايا لن تتحقق.

مثال حالة
كانت هذه ق�ضية ُ�سخرة ا ُّتهم فيها �شخ�صان يف الواليات املتحدة ب�إح�ضار �ضحية ،تبلغ من العمر اثني ع�شر عاماً ،من م�صر
على نحو غري م�شروع لكي تكون خادمة منـزلية لدى املدعى عليهما املقيمني يف لو�س اجنلو�س .وكان و�ضع ال�ضحية غري
قانوين ،وكانت ال�ض��حية �أمي ًة وعاجزة عن التحدث بالإنكليزية عند دخولها البلد .ومل ي�س��مح املدعى عليهما لل�ض��حية
بالذهاب �إىل املدر�سة �أو �إىل الطبيب �أو بال�صالة يف امل�سجد .وكانت ال�ضحية تعي�ش يف مر�آب يف ظروف مزرية يف حني كان
املدعى عليهما و�أطفالهما يعي�ش��ون عي�ش��ة مرتفة يف منـزل فخم به �أربع غرف نوم يقع داخل جممع �س��كني ُم�س َّور .وهدد
املدعى عليهما ال�ضحي َة بالقب�ض عليها �إن هي كفت عن العمل لديهما �أو �أخربت �أي �شخ�ص بعملها يف منـزلهما .ولدى
�إطالق �س��راحها ا�ص��طحبتها هيئة �إنفاذ القوانني �إىل جهاز حماية الأطفال والأ�س��رة حيث مت التكتم على هويتها ومكانها.
وعند الإفراج عن املدعى عليهما على ذمة الق�ضية ُحظر عليهما ،ك�أحد �شروط هذا الإفراج� ،إجراء �أي ات�صال بال�ضحية.
وظلت هوية ال�ض��حية �س��ري ًة طوال جميع �إجراءات املحاكمة .وبعد فرتة من الزمن تبنت ال�ضحي َة �أ�سر ٌة �أمريكية .ومنحت
وزار ُة الأمن الداخلي الأمريكي ُة ال�ض��حي َة فوراً حق الإقامة امل�س��تمرة مما َّ
مكنها من احل�ص��ول على م�ستحقات معينة منها
�إعانة الهجرة امل�ؤقتة .وقد ُمنحت ال�ض��حي ُة بعد ذلك "�إقام ًة قانونية دائمة" ،وهي الآن ب�ص��دد تقدمي طلب للح�ص��ول على
اجلن�سية الأمريكية� .أما املدعى عليهما فهما الآن م�سجونان و�سيرُ َ َّحالن عند انتهاء مدة عقوبتهما.

تقييم ذاتي
ما هي �آليات ال�سيطرة التي ا�ستخدمت يف احلالة ال�سابقة؟
ما هي � ُ
أ�شكال ال�سيطرة الرئي�سي ُة على ال�ضحايا يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؟
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ما هي خيارات التعامل املتاحة مع �أ�شكال ال�سيطرة الرئي�سية عند التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص �أثناء
•
•
•
•

تفقُّد �أماكن؟
�إجراء مقابالت �شخ�صية؟
تقدمي �أدلة �إىل املحاكم؟
التخطيط لن�شاط وقائي؟

موجز
فيما يلي قائمة ببع�ض �أ�شكال ال�سيطرة الرئي�سية التي لوحظ ا�ستخدامها يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص:
• ا�ستخدام العنف والتهديد با�ستخدامه
• اخلداع
ال�سجن
• َ
• التواط�ؤ
• ا�ستعباد املدين
• العزل
• الدين والثقافة واملعتقدات
كثرياً ما ي�ستخدم املتجرون توليفة من طرائق ال�سيطرة.
يتف��اوت مقدار الق�س��ر املمار�س يف تلك الطرائق تبعاً لطبيعة حاالت االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وللمكان ،وخوا�ص ال�ض��حية
ال�شخ�صية ،ومرحلة عملية االجتار.
قد ت�صبح تدابري ال�سيطرة �أكرث ق�سراً كلما اقرتبت ال�ضحية من نقطة اال�ستغالل املق�صودة.
عدم تعر�ض ال�شخ�ص لالعتداء �أو لتهديد با�ستخدام العنف �إزاءه ال يعني يف حد ذاته عدم �إخ�ضاعه لطريقة من طرائق
ال�سيطرة .فبع�ض طرائق ال�سيطرة املبطنة تعادل القو َة اجل�سمانية والتهديدات بط�شاً �أو تكون �أ�شد منها بط�شاً.
ينبغي ا�ستخدام الدراية بتدابري ال�سيطرة من �أجل ما يلي:
• البحث عن عالمات ج�سدية تدل على حدوث اجتار ب�أ�شخا�ص؛
• �إجراء مقابالت �شخ�صية مع �ضحايا االجتار املحتملني؛
• اتخاذ ما يلزم من تدابري بغية تقلي�ص فعالية تدابري ال�سيطرة:
 يف حاالت معينة كتدبري وقائي عام• تقدمي �أدلة �إىل املحكمة ب�ش���أن ا�س��تخدام طرائق �س��يطرة ،وذلك على نحو يتيح للمحكمة فهم تلك الطرائق واتخاذ
قرارات مالئمة عند خلو�صها �إىل ا�ستنتاجات و�إ�صدارها �أحكاماً.
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