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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 :5
تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة
باالجتار بالأ�شخا�ص
الأهداف
عند �إكمال هذه النميطة �سيكون امل�ستخدمون قادرين على ما يلي:
• تذكُّ ر مبادئ التقييم امل�ستمر للمخاطر املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؛
• �سرد الأ�سئلة الرئي�سية الواجب النظر فيها عند تقييم املخاطر املتعلقة بحاالت االجتار بالأ�شخا�ص؛
• ا�ستيعاب مفهوم "املخاطر" يف �سياق حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؛
• التعرف على هوية مو�ضوع املخاطر (" َمن""/ماذا") املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؛
• و�صف الكيفية التي يتم بها النظر يف �شدة املخاطر واحتماالتها من �أجل حتديد م�ستوى املخاطر؛
• تذ ُّكر الإجراءات التي يجب النظر يف اتخاذها عند البت يف كيفية الت�صدي ملخاطر حمددة وم�ستوى تلك املخاطر؛
• و�صف ماه ّية املخاطر وم�ستوى املخاطر والإجراءات املمكنة التي ينبغي اتخاذها عند النظر فيما يلي:
جميع فئات �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص املتعاونني مع التحقيقات التي جتريها هيئات �إنفاذ القوانني؛
ال�ضحايا املتعاونني جزئياً مع التحقيقات التي جتريها هيئات �إنفاذ القوانني؛
�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص غري املتعاونني مع التحقيقات التي جتريها هيئات �إنفاذ القوانني؛
�أقرباء و�أ�صدقاء �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
موظفي هيئات �إنفاذ القوانني وغريهم من املهنيني الذين يحققون يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
التحقيق املتعلق باالجتار بالأ�شخا�ص؛
املرحلة الالحقة للتحقيق (الإعادة للوطن و�إعادة الإدماج يف املجتمع).

تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص
�إن ال�شبكات الإجرامية املتخ�ص�صة يف االجتار بالأ�شخا�ص ّ
ت�شكل �أكرث من العديد من اجلماعات الإجرامية الأخرى
م�صد َر خماطر حمتملة ل�ضحاياها وذويهم ولعمالء هيئات �إنفاذ القوانني ،وذلك من نواح �شتى .ويتجلى ذلك عندما
1

2

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

يالحظ �أن ال�ض��حية تتعاون مع نظام العدالة اجلنائية �أو عندما تكون التحقيقات التي جتريها الدولة تهدد امل�ؤ�س�س��ة
َ
الإجرامية .وينبغي عدم االقت�ص��ار على االعرتاف بتلك املخاطر والتخطيط ملجابهتها و�إمنا ينبغي �أن ت�ش��كل تلك
املخاطر جانباً رئي�س��ياً يف ا�س�تراتيجيات املحققني عند التحقيق يف ق�ض��ايا االجتار بالأ�شخا�ص .فمن واجب املحقق
يحدد ويق ِّيم املخاطر التي تكتنف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�ش��خا�ص و�أن يبذل كل ما يف و�س��عه من �أجل
�أن ِّ
تبديد تلك املخاطر �أو تقلي�صها.
و�ص��حيح �أن البحوث املتعلقة باملخاطر املحددة التي تكتنف االجتار بالأ�ش��خا�ص قليلة جداً �إال �أن هناك كماً �ض��خماً من
الأدلة ال�شفوية املتواترة على املخاطر التي ت�صا َدف يف التحقيقات املتعلقة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.
وتعرف "املخاطر" بب�ساطة ب�أنها ن�سبة احتماالت �أن يتحول خطر ممكن �إىل حقيقة واقعة وعواقبه �إذا حتقق .وهذا معناه �أن
َّ
تقييم املخاطر التي تكتنف االجتار بالأ�ش��خا�ص هو حماولة حتديد ن�س��بة ترجيح �أن يتحول خطر �إىل حقيقة واقعة وما هي
التدابري التي ينبغي اتخاذها لتقلي�ص هذا اخلطر �أو �إزالته متاماً ،ولعزل ال�ضحية .ولي�ست هناك �صيغة معممة ب�ش�أن كيفية
تقييم املخاطر املتعلقة باالجتار بالأ�ش��خا�ص .فكل حالة ينبغي �أن ينظر �إليها على حدة لأن كل حالة فريدة من نوعها وقد
تطرح حتديات تختلف عما عهدته �أنت يف جتاربك ال�سابقة.
�إن املعلومات التي قد ت�ستوجب تقييم املخاطر املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص قد ت�أتي من مقابالت �شخ�صية مع ال�ضحايا �أو
من منظمات غري حكومية �أو من �أحد الزبائن �أو من التحريات �أو من معلومات ا�ستخبارية �سابقة �أو من معلومات م�ستقاة
م��ن تقني��ات املراقبة �أو من تقنيات التحقيق املتخ�ص�ص��ة الأخرى .وينبغي عدم جتاهل ما ي�ص��لك من معلومات �أياً كان
م�ص��درها .ثم �إن املخاطر قد تتفاوت بتفاوت مراحل حاالت االجتار بالأ�شخا�ص ،مما يقت�ضي �إذن �أن تكون عملية تقييمها
عملية م�ستمرة.
تت�ضمن بع�ض عواقب عدم حتديد هوية املخاطر وجمابهتها ما يلي:
•
•
•
•
•
•

تروي��ع ال�ض��حايا �أو عائالتهم �أو �أ�ص��دقائهم� ،أو تهديدهم �أو االعت��داء عليهم �أو قتلهم (من خ�لال املتجرين و�أنا�س
مرتبطني بهم ،قبل التعرف على حالة�/ضحية و�أثناء هذا التعرف وبعده)؛
الإ�صابة ب�أمرا�ض ج�سمانية وذهنية �سواء ب�سواء؛
حدوث ا�ستغالل �أو ا�ستمراره؛
�إدانة ال�شخ�ص الربيء عن غري حق ،و�إفالت املذنب من وجه العدالة؛
تقلي�ص قدرة هيئات �إنفاذ القوانني على التعامل مع حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؛
اختفاء �أحراز و�أدلة مهمة.

مبادئ وعملية التقييم امل�ستمر للمخاطر
فيما يلي �سرد للمبادئ التي تقوم عليها عملية تقييم املخاطر:
واجب �إن�ساين وا�ضح ُيلزمهم ب�أن يعتنوا ب�ضحايا جرائم االجتار بالأ�شخا�ص؛
• على املحققني ٌ
املكمل لها ،ووفقاً لعدة
• وفقاً التفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص ِّ
�صكوك قانونية دولية �أخرى ،ويف حاالت كثرية وفقاً للت�شريعات الوطنية والقواعد الإجرائية ،يقع على املحققني �أي�ضاً
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واجب قانوين ُيلزمهم ب�أن يعتنوا ب�ضحايا جرائم االجتار بالأ�شخا�ص التي حتال �إليهم .ومن العنا�صر احليوية لأداء هذا
الواجب �إجراء تقييم للمخاطر فيما يخ�ص ال�ضحايا املتعرف عليهم وغريهم من ال�ضحايا املوجودين �أو املحتملني؛
• �إن التقييم الفعال للمخاطر ،مقرتناً بااللتزام الإن�س��اين والقانوين الذي يفر�ض��ه القانون ،يزيد من فر�ص��ك يف جناح
التحقيقات واملحاكمات املتعلقة بق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص؛
• ينبغي تقييم املخاطر يف �أقرب وقت ممكن عقب الإخطار عن وجود �ضحية اجتار ب�أ�شخا�ص ،وبعدها ي�صبح هذا التقييم
عملية م�ستمرة؛
• ال ميكن تقييم املخاطر �إال بناء على ما تعرفه �أنت �أو بناء على ما ميكن �أن ُيتوقع منك ،على نحو معقول ،اكت�شافه.
تق�ض��ي الفق��رة  5من امل��ادة  6من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص ب�أن حتر�ص كل دولة طرف على توفري ال�س�لامة البدنية
ل�ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص �أثناء وجودهم داخل �إقليمها.
كما ت�ؤيد الفقرة  2من املادة  8من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص �ض��رورة �إجراء تقييم للمخاطر حني تن�ص على ما يلي:
"عندما تعيد دولة طرف �ض��حية اجتار بالأ�ش��خا�ص �إىل دولة طرف يكون ذلك ال�ش��خ�ص من رعاياها �أو كان يتمتع بحق
الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله �إىل الدولة امل�س��تقبلة ،يراعى يف �إعادة ذلك ال�ش��خ�ص �إيالء االعتبار الواجب ل�سالمته،
وحلالة �أي �إجراءات قانونية تت�صل بكون ال�شخ�ص �ضحية لالجتار .ويف�ضل �أن تكون تلك العودة طوعية".
�إن �إجراء تقييم للمخاطر يدعم تنفيذ هاتني املادتني.

الأ�سئلة الرئي�سية الأربعة
الأ�سئلة الرئي�سية الأربعة التي عليك �أن تطرحها يف �أي عملية تقييم للمخاطر املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص هي:
• َمن الذي� ،أو ما الذي ،تتهدده املخاطر؟
• ما هي املخاطر؟
• ما هو م�ستوى املخاطر؟
• ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؟
و�سي�سهب اجلزء الوارد �أدناه يف تناول تفا�صيل تلك الأ�سئلة الرئي�سية.

تقييم ذاتي
ما هي املبادئ التي يقوم عليها التقييم امل�ستمر للمخاطر املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؟
ما هي الأ�سئلة الرئي�سية الأربعة الواجب مراعاتها عند تقييم املخاطر املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص؟
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من الذي� ،أو ما الذي ،تتهدده املخاطر؟
قد ي�شمل ذلك:
• �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص ،مبن فيهم ال�ض��حايا املتعرف وغري املتعرف عليهم ،املتعاونني منهم تعاوناً كلياً مع هيئات
�إنفاذ القوانني باعتبارهم �ضحايا�-شهوداً� ،أو املتعاونني منهم جزئياً �أو غري املتعاونني منهم؛
• عائالت ال�ضحايا و�أ�صدقاءهم و�شركاءهم؛
• ال�شهود؛
• موظف��ي هيئات �إنفاذ القوانني� ،أو �أع�ض��اء النيابة العامة� ،أو موظفي وكاالت �أخ��رى مبا فيها املنظمات غري احلكومية،
واملرتجمني ال�شفويني؛
• نزاهة التحقيقات.

مناق�شة
وردت معلومات من م�صدر مل يف�صح عن هويته تفيد ب�أن م�صنع معاجلة زراعية يف منطقتك ي�ستخدم عما ًال ُم َّت َجرا بهم.
ال ت�ش�ير التحريات الأولية �إىل �أي خماطر حمددة .تقرر �أنت �أن تن�ش��ر موظفني يتولون مراقبة امل�ص��نع .يحاط ه�ؤالء
املوظفون علماً باملخاطر املحتمل م�ص��ادفتها يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص ،و ُيطلب منهم الإبالغ عن �أي
خماوف ت�ساورهم.
فح�ص ا�ستخباري .يتبني �أن رج ًال كانت له �صلة بال�سيارة منذ
يرى املوظفون �سيارة تغادر امل�صنعُ .يد َّون رقم ال�سيارة و ُيجرى ٌ
ثالثة �أ�سابيع م�ضت قد �أدين من قبل الرتكابه �أعمال عنف و�أن له �سج ًال حاف ًال با�ستخدام الأ�سلحة �ضد �أفراد ال�شرطة.
فما هي املخاطر املحتملة التي يلزم مراعاتها عند الت�صدي لهذا املوقف؟
ومن الذي تتهدده املخاطر؟

ما هي املخاطر؟
�إن املخاطر املرتبطة باالجتار بالأ�ش��خا�ص متنوعة ووا�سعة .فالطابع الق�س��ري واال�ستغاليل لهذا االجتار يطرح خماطر �صحية
وخماطر �أخرى ذات �ص��لة .لذا يلزم �إجراء تقييم �ش��امل للمخاطر ي�أخذ يف اعتباره �س��لوك املتجرين ،ومدى ت�س ُّبب �سلوك
ال�ض��حية يف اخل�شية عليها من �أعمال انتقامية توجه �إليها ،والو�ض��ع الأمني يف املكان الذي �ستقيم فيه ال�ضحية يف وطنها،
ومدى قدرة ال�سلطات يف بلد املن�ش�أ على �ضمان الأمن املادي لل�ضحية و�سالمتها ومدى رغبة تلك ال�سلطات يف عمل ذلك.
وتتحمل هيئات �إنفاذ القوانني امل�س�ؤولية الأوىل يف هذا ال�صدد ،لذا ينبغي لها �أن ت�أخذ زمام القياد يف هذه العملية.
�إن تعاون ال�ض��حايا مع موظفي هيئات �إنفاذ القوانني يحمل دائماً يف طياته عن�ص�� َر خماطر لل�ض��حايا ،ورمبا لعائالتهم �أي�ضاً.
والنقطة احليوية هنا هي وجوب �أن يكون ال�ضحايا على علم تام بكل الق�ضايا واملخاطر املرتبطة ب�أي قرار يطلب منهم املحققُ
اتخ��ا َذه بحيث يت�س��نى لهم �أن يتخذوا قرارهم عن دراي��ة وب ِّينة .وكلما زاد حجم تعاون ال�ض��حايا زاد حجم املخاطر التي
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يحتمل �أن يتعر�ضوا لها ،هم وعائالتهم وغريهم من ال�ضحايا املحتملني .وكلما زاد حجم املخاطر زاد حجم التحدي الذي
يواجهك �أنت يف ال�سيطرة على تلك املخاطر� .إن م�ستوى املخاطر يتفاوت من حالة �إىل �أخرى ،حيث حتدده ُ
عوامل كثري ٌة
منها �شكل االجتار بالأ�شخا�ص ،وخوا�ص ال�ضحايا ال�شخ�صية ،وطبيعة ال�شبكة الإجرامية ،وقدرات هيئات �إنفاذ القوانني.
ويف �سياق جرائم االجتار بالأ�شخا�ص ي�شري م�صطلح "املخاطر" �إىل ما يلي:
• وجود تهديد لأمن �أو �سالمة الأفراد املذكورين �أعاله
• نزاهة التحقيقات من خالل كل ما مي�س ما يلي:
الأحراز ومقبولية الأدلة (مبعنى �أي مفردة قد ُتثبت �أو تنفي ارتكاب اجلرمية)؛
التطبيق الأخالقي للقانون اجلنائي ولإجراءاته؛
التطبيق الأخالقي لل�سيا�سات والإجراءات التنظيمية.
وقد يتعر�ض ال�ض��حايا ملخاطر �إحلاق �أ�ضرار ب�ص��حتهم البدنية والنف�سية من خالل �أو�ضاع ا�ستغاللهم �أو االعتداء املبا�شر
عليهم كتدبري من تدابري ال�س��يطرة .وقد ت�س��تمر املخاطر ال�ص��حية لفرتة طويلة عقب انتهاء �س��لطات العدالة اجلنائية من
�إجراء تدخالت �أولية .وقد يكون ذلك ناجتاً عن مر�ض �أو غريه �أ�ص��يبت به ال�ض��حية �أثناء االجتار بها �أو عن اعتداء مبا�شر
من جانب املتجرين ملنع تعاون ال�ضحية مع العدالة اجلنائية �أو لإعادتها بالقوة.
�إن االعتداء على ال�ضحايا-ال�شهود �أو ترويعهم ي�ؤدي �إىل زيادة احتماالت عدم تعاونهم مع التحقيق �أو �سحب �شهادتهم،
مما قد يحول دون �إجراء التحقيقات واملحاكمات على نحو وا�ضح.
�إن �إعادة ال�ض��حايا �إىل مكانهم الأ�ص��لي يقرتن مبخاطر �إرجاعهم مو�صومني �إىل نف�س الظروف التي �أف�ضت �إىل االجتار بهم
�أو و�ض��عهم يف ظروف ال يجدون فيها �س��وى دعم حمدود جداً� .إن لكل ذلك عواقبه على �صحتهم ويزيد من احتماالت
�إعادة االجتار بهم من جديد.
وقد يتعر�ض �أفراد �أُ�سر ال�ضحايا و�أ�صدقا�ؤهم و�شركا�ؤهم ملخاطر معينة ك�أن يهددهم املتجرون �أو يعتدوا عليهم بغية ال�سيطرة
على �ضحاياهم �أو �إذا حاول ه�ؤالء الأفراد معرفة ما �أ َّمل بال�ضحية �أو �إذا �شوهدوا وهم يتعاونون مع ال�سلطات.
وقد يتعر�ض ال�شهود ملخاطر من جانب ال�شبكة الإجرامية املتورطة يف االجتار بالأ�شخا�ص.
وقد يتعر�ض �أفراد ال�شرطة �أو �أي موظف من موظفي هيئات �إنفاذ القوانني ي�شارك يف التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص
ملخاطر التهجم عليهم �أثناء الزيارات �أو الغارات �أو ملخاطر �ص��حية ناجتة عن البيئات اال�س��تغاللية �أو للرتويع من �أجل منع
�سري التحقيق.
وقد يكون �أع�ضاء النيابة العامة والق�ضاة عر�ضة للرتويع والتهديد واالعتداء.
وق��د يتعر���ض العاملون يف منظمات غ�ير حكومية �أو غريهم من مقدمي اخلدمات لل�ض��حايا ممن يدعم��ون هذه العملية
لالعتداء والرتويع �أثناء �س��عي املتجرين �إىل مهاجمة ال�ض��حايا ،كما قد يتعر�ض��ون لأمرا���ض �أو لتوتر طويل املدة خالل
تعاملهم مع �ضحايا م�صابني ب�صدمة نف�سية.
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املرتجمون ال�ش��فويون� :إذا ا�ستعني مبرتجمني �ش��فويني �أثناء مرحلة املقابالت ال�شخ�صية من مراحل التحقيق لزم �إدراك
�أنهم هم �أي�ضاً معر�ضون ملخاطر مماثلة.
وقد يتعر�ض ممار�س��و العدالة اجلنائية ،يف بع�ض احلاالت ،ملخاطر نابعة من الأن�ش��طة التي ي�ضطلع بها زمالء لهم يف واليات
ق�ض��ائية �أخرى ،وذلك مث ًال من خالل الإف�ص��اح عن تفا�صيل تتعلق بوحدة حتقيقية ت�ش��ارك� ،أو بفرد ي�شارك ،يف حتقيق
يجرى يف بلد �آخر.
وقد تتعر�ض التحقيقات للمخاطر من خالل �سحب �شهادة نتيجة لتهديدات وجهت �إىل النا�س املذكورين �آنفاً� ،أو لف�ساد
ه�ؤالء النا�س �أنف�سهم� ،أو ل�ضعف نظم �إدارة العدالة اجلنائية� ،أو للتطبيق غري الأخالقي للقانون و�أن�شطة ال�شرطة.

ما هو م�ستوى املخاطر؟
�إن االجتار بالأ�شخا�ص يحمل يف ثناياه ،بحكم طبيعته ذاتها ،خماطر جمة بالن�سبة لل�ضحايا .والتحديد الدقيق مل�ستوى تلك
املخاطر �أمر �صعب ويتوقف على عوامل متنوعة ت�شمل نوع االجتار ،وال�سمات الفردية للمتجرين وال�ضحايا املعنيني ،وثقافة
ال�ض��حايا واملتجرين .ومن الطرائق ال�ش��ائعة اال�ستخدام لتقييم م�س��تويات املخاطر النظ ُر يف �شدة املخاطر ويف احتماالت
كل من ال�شدة واالحتماالت باعتبارها مرتفعة �أو متو�سطة �أو منخف�ضة .ويعطى كلُّ ت�صنيف رقماً
وقوع املخاطر .و ُت�صنف ٌّ
(حيث يعطى الت�صنيف املنخف�ض الرقم  ،1واملتو�سط الرقم  ،2واملرتفع الرقم  .)3وحت�سب املخاطر الإجمالية ب�ضرب قيمة
ال�شدة يف قيمة االحتماالت.
وميكن عر�ض ذلك يف جدول (انظر اجلدول )1

ال�شــدة

اجلدول  -1م�صفوفة ت�صنيف املخاطر
3
2
1

متو�سطة
متو�سطة
منخف�ضة
1

مرتفعة
متو�سطة
متو�سطة
2

االحتماالت

مرتفعة
مرتفعة
متو�سطة
3

ويت�ضح من امل�صفوفة ال�سابقة �أن املخاطر التي تكون �شدتها منخف�ضة واحتماالتها منخف�ضة �ست�صنف باعتبارها خماطر منخف�ضة.
وتكون املخاطر متو�س��طة �إما عندما تكون كل من ال�ش��دة واالحتماالت متو�س��طة �أو عندما تكون �إحداهما مرتفعة والأخرى
منخف�ضة .وتكون املخاطر مرتفعة عندما تكون كل منهما مرتفعة �أو عندما تكون �إحداهما مرتفعة والأخرى متو�سطة.

�أ�سئلة ت�ساعد على تقييم م�ستوى املخاطر
�إن بع�ض الأ�سئلة الرئي�سية التي ت�ساعد عند تقييم م�ستوى املخاطر ت�شمل ما يلي:
• ه��ل هن��اك من يتعر�ض خلطر داهم؟ النا�س املعر�ض��ون للخطر ميكن �أن ي�ش��ملوا �ض��حايا �آخرين �أو �أقرباء ال�ض��حية
و�أ�صدقاءها� .إن الظروف التي تتعر�ض فيها �ضحية مفرت�ضة العتداء �شديد �أو الغت�صاب توحي بارتفاع م�ستوى �شدة
واحتماالت الإ�صابة ووقوع �صدمات نف�سية الخ .كما �إن م�شاركة �ضحايا مفرت�ضني يف عملية �صناعية خطرة ميكن �أن
توحي بارتفاع �شدة واحتماالت الإ�صابة.
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•

•
•
•
•

•

•
•

7

هل هناك �ضحايا مفرت�ضون معلقون؟ ميكن �أن ي�ؤدي وجود �ضحايا معلقني �إىل رفع م�ستويات املخاطر الإجمالية بعدد
من ال�س��بل ،خا�صة املخاطر التي تهدد ال�ضحايا املفرت�ضني ذاتهم .ويتوقف حتديد م�ستوى املخاطر حتديداً دقيقاً على
الإجابات على الأ�سئلة الأخرى املطروحة هنا.
هل �س��بق للمتجرين �أن وجهوا تهديدات �أو ا�س��تخدموا العنف؟ �إن العوامل التي من �ش���أنها �أن ت�ؤثر على ت�صنيف
املخاطر ت�ش��مل طبيعة العنف (ال�ش��دة) والتواتر (االحتماالت) .ف�إذا كانت هناك �أدلة على عنف �أو تهديد �سابقني
كان من املرجح �أن يكون م�ستوى املخاطر مرتفعاً.
ما هي املعلومات التي يعرفها املتجرون؟ هل يعرف املتجرون عنوان �سكن/عمل ال�ضحية �أو �أرقام هواتف �أو تفا�صيل
االت�صال ب�أفراد عائلتها؟ �إن معرفتهم بهذا النوع من املعلومات تزيد من احتماالت املخاطر.
ما هي خدمات الدعم املتاحة ،مبا فيها احلماية املادية؟ �إن ب�إمكان خدمات الدعم اجليدة ،كالرعاية ال�صحية والإر�شاد
والإعا�شة الآمنة ،تقلي�ص احتماالت خماطر معينة كاالعتداءات التي تقع على ال�ضحايا-ال�شهود و�سحب ال�شهادات
الخ .كما ت�ؤدي خدمات الدعم هذه �إىل تقلي�ص �شدة املخاطر ،وذلك مث ًال بتح�سني فر�ص التعايف ال�صحي.
ما هي �شبكة العالقات االجتماعية لل�ضحايا؟ هل هم متزوجون؟ هل لديهم �أوالد؟ �إن �شبكة العالقات االجتماعية
قد ت�س��اعد ال�ضحايا على ال�شفاء (مما يقل�ص �شدة املخاطر) �أو توفر حماية غري ر�سمية لل�ضحايا (مما يقل�ص احتماالت
املخاطر) ،وبالتايل تخفِّ�ض الت�ص��نيف الإجمايل للمخاطر .ويف �أحيان �أخرى قد يكون املتجرون امل�شتبه فيهم قادرين
على ترويع عائالت ال�ضحايا �أو �شبكة عالقاتهم االجتماعية ،مما يزيد من �شدة املخاطر (مث ًال عن طريق �إقناع ال�ضحايا-
ال�شهود بعدم الإدالء ب�شهاداتهم) ومن احتماالت وقوع تلك املخاطر.
هل يعرف املتجرون (�أو يزعمون �أنهم يعرفون) مكان امل�س��اكن امل�أمونة ل�ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وعناوين �سكن
�أفراد عائالتهم الخ؟ �إن معرفتهم الفعلية بذلك تزيد من احتماالت املخاطر التي يتعر�ض لها ال�ضحايا� .أما معرفتهم
املزعوم��ة ف�إنها ت�ؤث��ر ،حتى لو مل تكن حقيقية ،يف املخاطر لأنه قد يكون من ال�ص��عب تقييم مدى احتمال معرفتهم
بهذه املعلومات ،ثم �إن �شدة املخاطر تزداد لأن هذه املعرفة املزعومة قد ت�ؤدي �إىل ترويع ال�شهود.
 َم ْن الذي ميلك املتجرون القدر َة على االعتداء عليه؟ هل يبدو �أن لهم �أعواناً موجودين يف �أماكن معينة مبا قد ميكنهم
من االعتداء على ال�ضحية �أو على �أفراد عائلتها �أو �أ�صدقائها ،مما يزيد من احتماالت خماطر �إ�صابة �شخ�ص ما �أو مينع
ال�شهود من الإدالء ب�شهاداتهم.
�إىل �أي م��دى ميكن القول ب�أن التحقيق "�آمن"؟ �إن التهديدات التي ت�س��تهدف �أمن التحقيق ونزاهته قد ت�أتي من
عدة �س��بل .فمن �ش���أن وجود متجرين ذوي �س��وابق يف ر�ش��وة املوظفني العموميني �أن يزيد من �شدة خماطر �إ�صابة
التحقيق بف�ش��ل تام ،ومن �ش���أن توافر �أموال يف يد �أولئك املتجرين �أنف�سهم �أن يزيد من احتماالت الر�شوة .وت�شمل
الأمور الأخرى التي ت�ؤثر يف �أمن التحقيق ونزاهته (على �س��بيل املثال) �ض��عف نظم �إدارة الأحراز ،وات�س��اع نطاق
االطالع على موارد اال�ستخبارات/املعلومات الخ.

تقييم ذاتي
ما هو مفهوم "املخاطر" يف �سياق االجتار بالأ�شخا�ص؟
من هم املرجح �أن يتعر�ضوا ملخاطر يف حاالت االجتار بالأ�شخا�ص؟
ما هي �شدة املخاطر واحتماالت املخاطر التي ت�ؤخذ يف االعتبار عند حتديد م�ستوى املخاطر؟
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ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؟
�إن اخليارات التكتيكية املتاحة �أمام املحققني عند ت�صديهم لق�ضية اجتار بالأ�شخا�ص ميكن �أن تكون لها خماطرها وحتدياتها
املقرتنة بها .فمث ًال قد ت�ؤدي التكتيكات اال�س��تجابية �إىل �إنقاذ �أحد ال�ض��حايا لكن مع تعري�ض �آخرين للخطر� .أما النهوج
اال�س��تباقية فيمك��ن �أن ت�أتي ب�أدلة قوية لكنها قد ت�ض��ع املوظفني يف مواقف خطرية .والطرائ��ق الإرباكية قد جتعل البيئة
املحيط��ة باملتجري��ن معادي��ة لهم لكنها قد جتعل عملي��ة جمع الأدلة �أكرث �ص��عوبة �إذ �أن اجلناة يمُ عن��ون عندئذ يف العمل
تطبيق واحد من تلك النهوج كافياً .فهناك تكتيك (�أو بالأحرى توليفة
"حتت الأر�ض" .ويف حاالت معينة قد ال يكون ُ
تكتيكات متنوعة) ا�ستعمل على نحو ناجع� ،أال وهو التوليفة التي جتمع بني كل هذه النهوج الثالثة يف عملية واحدة.

�أ�سئلة ت�ساعد على تقرير الإجراءات الواجب اتخاذها
�إن بع�ض الأ�سئلة الرئي�سية التي تطرح عند تقرير الإجراءات الواجب اتخاذها ت�شمل ما يلي:
• ما هو الن�شاط التحقيقي املالئم الذي ينبغي �أن ت�ضطلع به هيئات �إنفاذ القوانني؟ وما هي املخاطر التي قد ي�سببها هذا
الن�ش��اط لل�ض��حايا وغريهم ولأي موظف معني يعمل يف منظمة غري حكومية �أو جهة �أخرى تقدم خدمات لل�ضحايا
�أو يف هيئات �إنفاذ القوانني؟
• هل املخاطر التي يواجهها ال�ضحايا احلاليون �أو املعلقون �أو املحتملون �أو عائالتهم الخ مرتفعة لدرجة تقت�ضي تدخ ًال فورياً؟
• �إذا كانت ال�ضرورة تقت�ضي �إجرا ًء فورياً فما هي الإجراءات التي ميكن اتخاذها ملنع املتجرين امل�شتبه فيهم من �إدراك
�أن هيئات �إنفاذ القوانني على علم ب�أن�شطتهم؟
• �إذا كانت ال�ض��رورة ال تقت�ض��ي �إجرا ًء فورياً فهل ميكن التحكم يف م�س��توى املخاطر على نحو م�أمون يف الوقت الذي
ُت�ستهل/تجُ رى/ت�ستمر فيه التحقيقات اال�ستباقية؟
• �إذا كان من املتعذر �إجراء حتقيقات ا�س��تباقية فهل ميكن التحكم يف م�س��توى املخاطر على نحو م�أمون بحيث يت�سنى
ا�ستهالل/تنفيذ ا�سرتاتيجية �إرباكية؟

جَ
تقلي�صها،ت ُّنبها
�إزالة املخاطر ،قبولها،
يتمثل �أحد النماذج املطبقة يف بع�ض الواليات الق�ضائية للتعامل مع املخاطر يف درا�سة الكيفية التي ميكنك بها �أن:
تزيل املخاطر
و�/أو تقبلها
و�/أو تقل�صها
و�/أو تتجنبها
عند �إنعام النظر يف هذا الأمر يكون ال�س�ؤال املطروح هو �أي هذه النهوج يالئم املخاطر اخلا�صة املحددة .ويف حاالت االجتار
بالأ�شخا�ص جت�سد الأمثلة التالية كيفية ا�ستخدام هذه الطريقة.

�إزالة املخاطر
ان ُت�شلت ال�ضحية و�أو�ضحت التحريات �أن للمتجر �سج ًال حاف ًال با�ستخدام العنف .وطبق �إجراء يكفل احتجاز املتجر رهن
املحاكمة ملنعه من االعتداء على ال�ضحية� .إذا جنح هذا الإجراء فمعنى ذلك �أنه متت �إزالة خماطر التهديد.
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قبول املخاطر
�أحد التحقيقات يبني احتجاز �ضحايا اجتار بالأ�شخا�ص يف �أو�ضاع خطرية داخل �أحد امل�صانع .ال�ضرورة تقت�ضي اتخاذ �إجراء
النت�شال ه�ؤالء ال�ضحايا �إال �أن اتخاذ هذا الإجراء قد يثري انتباه املتجرين وي�سمح لهم بتغيري مكان احتجاز ال�ضحايا وب�إخفاء
املزيد من �آثار الأدلة .هنا ي ُتخذ قرا ٌر باقتحام امل�صنع وانت�شال ال�ضحايا .معنى ذلك �أنه مت قبول خماطر �إزالة الأدلة.

تقلي�ص املخاطر
وردت معلومات تفيد ب�أن َ
عمال مناجم ُم َّتجراً بهم م�صابون مبر�ض معد .هنا يتخذ قرا ٌر بانت�شالهم لكن مع التما�س م�شورة
خرباء متخ�ص�ص�ين وتزويد املوظفني امل�ش��اركني يف جهود االنت�شال مبا يلزم من معدات �صحية ومعدات �أمان .معنى ذلك
�أنه مت تقلي�ص املخاطر ال�صحية.

جتنب املخاطر
يجري االجتار ب�أنا�س بنقلهم عرب حدود وطنية للعمل يف �أو�ضاع �شديدة اخلطورة داخل مناجم .ت ُنفَّذ عملية حدودية ت�شارك
فيها عدة وكاالت ،وت�س��فر تلك العملية عن حتديد هوية ال�ضحايا املحتملني وتوفري معلومات و�إر�شادات و�إقناع املتجر بهم
بعدم موا�صلة رحلة نقلهم .معنى ذلك �أنه مت جتنب املخاطر التي تهدد �صحتهم و�سالمتهم.
يب�سط الطريقة امل�ستخدمة .فمن املرجح يف احلقيقة �أن كل واحد من املخاطر املحددة يقت�ضي توليفة من
�إن هذا النموذج ِّ
النهوج .ومن املهم �أي�ضاً تذكُّ ر �أن املخاطر و�أ�ساليب جمابهتها يجب �أن تخ�ضع ال�ستعرا�ض متوا�صل.

تقييم املخاطر املتعلقة ب�إعادة ال�ضحايا
�إىل وطنهم/مكانهم الأ�صلي
ن�صو���ص بروتوكول االجتار بالأ�شخا�ص التي تتحدث ع��ن منح �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص
ت�صاريح �إقامة و�إعادتهم �إىل �أوطانهم
تن�ص املادة  7من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص على �أن تنظر كل دولة طرف يف اعتماد تدابري ت�ش��ريعية �أو تدابري �أخرى
منا�س��بة ت�سمح ل�ضحايا االجتار بالأ�ش��خا�ص ،يف احلاالت التي تقت�ضي ذلك ،بالبقاء داخل �إقليمها ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة.
ولدى تنفيذ هذا احلكم ،تويل كل دولة طرف االعتبار الواجب للعوامل الإن�سانية والوجدانية.
وتن���ص املادة  8من بروتوكول االجتار بالأ�ش��خا�ص على �أنه عند �إعادة ال�ض��حايا �إىل �أوطانهم يراعى يف هذه الإعادة �إيالء
االعتبار الواجب ل�س�لامة ه�ؤالء الأ�ش��خا�ص وحلالة �أي �إجراءات قانونية تت�ص��ل بكونهم �ضحايا .ويف�ضل �أن تكون تلك
العودة طوعية.
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تقييم املخاطر املوجودة يف واليات ق�ضائية �أخرى
ميكن �أن تكون هناك منا�س��بات كثرية يطا َلب فيها ممار�س��و العدالة اجلنائية بتقييم املخاطر املوجودة يف واليات ق�ضائية تقع
الرتتيب لإعادة �ض��حايا �إىل وطنهم ،وحتديد خدمات الدعم املالئمة لل�ضحايا،
خارج واليتهم الق�ض��ائية .ومن �أمثلة ذلك
ُ
وتقييم املخاطر التي يتعر�ض لها �أفراد عائلتهم و�أ�صدقا�ؤهم يف وطنهم.
وينبغي �أ�سا�ساً اتباع نف�س العملية امل�شروحة �آنفاً� .إال �أن هناك عدداً من التحديات العملية .وهي ت�شمل ما يلي:
• االفتقار �إىل لغة م�شرتكة؛
• امل�سائل القانونية املت�صلة بالتعاون بني الواليات الق�ضائية؛
• �صعوبة تقييم نوعية �أي ت�صد "حملي" يتم داخل والية ق�ضائية �أخرى؛
• احلاجة يف بع�ض الأحيان �إىل الت�صرف ب�سرعة لتقلي�ص املخاطر.
�إن الن�ص��يحة العام��ة املوجهة يف هذا املقام �إىل ممار�س��ي العدالة اجلنائية هي وجوب �أن يعملوا م��ع الهياكل القائمة التي
تي�س��ر �س��بل التعاون بني الواليات الق�ض��ائية .فحتى �إذا اقت�ضت ال�ض��رورة �إجراء حتريات عاجلة قد تكون تلك الهياكل
قادرة على �إعطاء بع�ض الإي�ض��احات ب�ش���أن الأ�ش��خا�ص الذين ينبغي التحدث �إليهم والأ�شخا�ص �أو املنظمات اجلديرة
بالثقة .وعندما تتعامل �أنت مع مكاتب االت�ص��ال عليك �أن ت�ش��دد على وجوب �أن جتري حتريات تت�سم ب�أق�صى قدر ممكن
من ال�سرعة والأمان.
و�إذا مل تكن هناك ترتيبات ات�ص��ال م�س��بقة فقد تكون هناك منظمات وطنية �أو دولي��ة �أخرى �أو �أفراد �آخرون ميكنهم
�إ�سداء امل�شورة.
وعليك �أن تفكر يف طرح �أ�سئلة عامة عن الأو�ضاع قبل �أن تطرح �أ�سئلة حمددة عن الأفراد.
وعليك �أن متار�س �سيطرة �صارمة على املعلومات املتعلقة بالأفراد و�أال تتقا�سم تلك املعلومات �إال مع �أفراد �أو منظمات تثق
يف �أنها �ست�ستخدمها على نحو م�س�ؤول.
�إن كثرياً من امل�س��ائل التي تكتنف �إعادة ال�ض��حايا �إىل �أوطانهم تتمحور حول م�س��توى الدعم واحلماية الذي يحظى به
ال�ض��حايا يف بلد املق�ص��د وعند عودتهم �إىل بلد من�شئهم فيما لو عادوا �إليه .والقاعدة العامة هي �أنه كلما زاد الدعم الذي
يحظى به ال�ش��خ�ص ق َّلت احتماالت �أن ي�ص��بح �ضحية مرة �أخرى يف امل�ستقبل وانخف�ضت �ش��دة العواقب الواقعة على
حالته ال�صحية .وعند تقييم م�ستوى املخاطر التي يتعر�ض لها ال�ضحايا عند عودتهم �إىل الوطن يلزم مراعاة ما يلي:
• قد تكون ال�ضحية املعادة ما زالت تعاين من م�شاكل طبية ونف�سية نتيجة ملحنة االجتار بها؛
• ما زال املتجرون بها �أحراراً طلقاء يتحينون فر�ص االنتقام منها؛
• قد تكون �أو�ضاع ال�ضحية عند عودتها �إىل وطنها ما زالت كما هي دون تغيري ،مما يع ِّر�ضها لنف�س عوامل ال�ضغط التي
ت�سببت يف حمنتها؛
يواجه ال�ضحايا بالو�صم والرف�ض من جانب عائالتهم و�أفراد املجتمع الخ ،مما قد يف�ضي �إىل انعدام البدائل �أمامهم
• قد َ
ومن ثم �إىل ت�صاعد حدة تعر�ضهم ملخاطر االجتار بهم.

النميطة  :5تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص
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�إن هذه امل�سائل وغريها تدعو �إىل �إجراء تقييم نوعي للمخاطر قبل �أن يت�سنى ال�شروع يف �إعادة ال�ضحايا �إىل �أوطانهم .ويف
هذه الأو�ضاع قد يقت�ضي تقييم املخاطر تق�صي احلقائق يف املجاالت التالية:
• ما هي خدمات الدعم االجتماعي املتاحة يف بلد العودة من �أجل م�ساعدة ال�ضحايا على التعايف؟
• ما هو م�ستوى احلماية املادية من املتجرين و�أعوانهم الذي ميكن �أن توفره لل�ضحايا حكوم ُة البلد امل�ستقبِل؟
• هل هناك �أي عوامل اجتماعية �أو ثقافية �أو دينية قد جتعل الإعادة �أمراً خطرياً� ،أو مبعنى �آخر هل ال�ضحية تعاد �أ�ص ًال
�إيل عائلة باعتها �أو هل طبيعة اال�ستغالل (�أي اال�ستغالل اجلن�سي) ت َع ِّر�ض ال�ضحية للمخاطر ب�سبب ميولها الدينية
�إذا �أعيدت �إىل وطنها باعتبارها �ضحية متجراً بها؟
• ما هي املنظمات غري احلكومية� ،أو غريها من الهيئات التي تقدم خدمات لل�ضحايا ،املوجودة يف بلد املق�صد و/
�أو بلد املن�ش���أ ،التي ميكنها �إما �أن تدعم عودة ال�ض��حايا �أو ت�س��مح لهم ب�إرجاء عودتهم �أو تن�صحهم بعدم العودة
على الإطالق؟
• هل من امل�أمون ال�سماح لل�ضحية بالعودة �إىل وطنها �أم �أن هناك خماطر بتعر�ضها لالعتداء و�/أو ب�إعادة االجتار بها؟
• �إذا مل تك��ن عودته��ا م�أمونة فكيف ميكن��ك تقلي�ص هذه املخاطر �أو �إزالتها؟ و�إذا كانت ال�ض��حية موجودة خارج بلد
من�شئها فهل ميكن �إعطا�ؤها �إقامة م�ؤقتة؟ وما هي �سبل الدعم وامل�ساعدة املتاحة عندئذ؟
ال بديل للتخطيط يف جميع احلاالت التي يتم فيها تقلي�ص املخاطر التي يتعر�ض لها �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص .فالتخطيط
يتي��ح ل��ك تقييم ما هو متاح ل��ك وما هي العمليات التي قد حتتاجها للم�ض��ي قدماً وحتديد من بو�س��عك �أن تثق به من
الأفراد واملنظمات .و�ص��حيح �أنه قد يتعذر يف بع�ض الأحيان �إجراء تخطيط م�س��بق ب�س��بب بع�ض الأو�ض��اع التي يتعذر
ا�س��تباق احلكم عليها �إال �أن هذا التخطيط امل�س��بق خطوة م�ست�صوبة يف تقييم املخاطر .ويف حني �أن الظروف قد ت�ضطرك
لأن تت�صل لأول مرة ب�أفراد ووكاالت خارج واليتك الق�ضائية ف�إن ذلك غري م�ست�صوب عندما تتعامل مع �إحدى الق�ضايا
لأن االت�صاالت قد حتتاج هي الأخرى �إىل تخطيط م�سبق.
و�إذا كنت م�س���ؤو ًال عن التخطيط على ال�صعيد اال�س�تراتيجي فعليك �أن تفكر يف االت�صال بوكاالت �أخرى وبهيئات
�أخرى تقدم خدمات لل�ض��حايا ،مبا فيها منظمات غري حكومية ،خارج واليتك الق�ض��ائية حتى ت�ستو�ض��ح ما �إذا كان
بو�س��عها �أن ت�س��اعد يف �أمور معينة ،ك�أن توفر و�س��ائل الإعا�شة فوراً� ،أو ما �إذا كانت م�س��تعدة لبدء خطط ِّ
متكنها من �أن
تفعل ذلك م�ستقبالً.
�إن �أو�ض��اع الأ�ش��خا�ص املتجر بهم تختلف من �ش��خ�ص �إىل �آخر .لذا علي��ك �أن حتدد بدقة ما هو نوع الدع��م الذي قد يحتاجه
ال�شخ�ص املعاد .وبو�سعك احل�صول على املعلومات ال�ضرورية من خالل �إجراء تخطيط مت�أن قبل عودته ،وذلك مبراعاة ما يلي:
• التن�س��يق م��ع وكاالت دعم ال�ض��حايا املوجودة يف منطقتك من �أج��ل حتديد احتياجات ورغبات ال�ض��حايا وكيف
ميكنك م�ساعدتهم .ف�إذا كانت ال�ضحية ترغب يف العودة كان عليك �أن تفح�ص الأمر وجتري حتلي ًال ب�ش�أن خماطر تلك
العودة و�أن ت�س��اعد ال�ضحية على احل�صول على دعم قبل عودتها و�أن ت�ساعد على �إجراء ترتيبات العودة �أثناء وجود
ال�ضحية يف بلد املق�صد.
• �أو�ض��اع و�ص�لاحية �أفراد العائلة �أو �أقرب الأقارب الذين �س��تعود �إليهم ال�ض��حية يف دولة املن�ش���أ ،وذلك من حيث
قدرتهم على العناية بها ودعمها.
• �إذا كان ل��ك دور تكتيك��ي كان عليك �أن حتدد ما هي اخلدمات التي ميك��ن �أن تتيحها الهيئات التي تقدم خدمات
لل�ض��حايا ،مبا فيها املنظمات غري احلكومية ،فيما يخ�ص تعايف ال�ض��حايا املتجر بهم ودعمهم و�سالمتهم .ف�إذا تبني لك
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عدم وجود �أي من هذه اخلدمات كان عليك �أن تفكر يف االت�صال ب�أ�صحاب القرارات اال�سرتاتيجية ولفت انتباههم
�إىل هذا الو�ضع.
•	عليك �أن تعرف �سيا�س��ات دولتك ب�ش���أن �إعادة �ضحايا االجتار بالأ�ش��خا�ص �إىل �أوطانهم .فهل تعطي دول ُتك ه�ؤالء
ال�ض��حايا مهلة للتفكري ملياً يف الأمر؟ وهل هذا ينطبق على ال�ض��حية التي تتعامل معها؟ و�إذا كان ينطبق عليها فما
هي اخلطوات التي عليك �أن تتبعها ومن هم الأ�شخا�ص الذين يتعني االت�صال بهم لرتتيب هذا الأمر؟
• قد يكون لزاماً عليك �أن جتري حتريات يف مكان من�ش���أ ال�ض��حية من �أجل حتديد املخاطر التي يرجح �أن تواجهها عند
عودتها .وقد يلزمك االت�صال بوكاالت حملية للح�صول على املعلومات التي حتتاجها.
• ك��ن حذراً مع من تت�ص��ل بهم :ف�أنت قد ال تعرف الأ�ش��خا�ص الذي��ن تتحدث �إليهم ،ثم �إنه��م قد ال يكونون
جديرين بالثقة.
• عندم��ا يك��ون لزاماً علي��ك �أن جتري حتريات دولية م��ن �أجل ت�أمني �إعادة ال�ض��حايا �إىل الوطن احر���ص دائماً على
االت�صال بالوكالة املوجودة يف دولتك التي تتعامل مع مثل هذه التحريات �أو ًال ،وحتدث مع العاملني يف تلك الوكالة.
فمث��ل هذه الوكاالت تتعام��ل مع وكاالت موجودة يف بل��دان �أخرى ،لذا فقد تكون قادرة على �إعطائك تفا�ص��يل
عن منظمات �أو �أفراد جديرين بالثقة ميكنك االت�ص��ال بهم .وعليك �أن ت�ش��دد على �أنك حتتاج �إىل �إجراء التحريات
ب�أق�صى قدر من ال�سرعة والأمان.
• �إذا كان��ت التحري��ات جترى داخل بلدك كان عليك �أن تت�ص��ل مبن ينبغي �أن تتح��دث �إليهم .وعليك �أن تبحث يف
هذا ال�ص��دد عن �أنا�س يكونون �أه ًال للثقة وقادرين على الأرجح على الو�صول �إىل املعلومات التي تلتم�سها .وعليك
�أي�ض��اً �أن تتحدث �إىل �آخرين ممن قد يكون �س��بق لهم �أن �أجروا حتريات مماثلة حتى تقرر ما �إذا كانت تلك التحريات
قد �أجريت على النحو الواجب.
• عليك �أال تكتفي بالتعامل مع هيئات �إنفاذ القوانني ،فاملنظمات غري احلكومية والهيئات الأخرى التي تقدم خدمات
أنا�س �أهلٌ لثقتك يعملون يف امليدان وي�س��تطيعون �إعطاءك املعلومات التي حتتاجها.
لل�ض��حايا ميكن �أن يكون لديها � ٌ
وعليك �أن تربم ،عند االقت�ضاء ،اتفاقَ تقا�سم معلومات مع الوكالة الأخرى.
• ِّ
فكر يف �إجراء حتريات عامة ب�ش���أن الأو�ض��اع املحلية قبل �أن تبد�أ يف توجيه �أ�س��ئلة حمددة ب�ش���أن الأفراد .و َتذكَّ ر �أن
ُ
االنتقال �إىل طرح �أ�س��ئلة ب�ش���أن
الإجابات على الأ�س��ئلة العامة قد تتيح لك تقييم ما �إذا كان من امل�أمون بقدر كاف
ال�ضحايا واملتجرين بهم.
• ينبغي �أن يت�ض��من التخطيط �إجراء تقييم ا�س��تخباراتي للعوام��ل االجتماعية والثقافية والديني��ة التي تنطبق على
ال�ض��حايا ومن املرجح �أن ت�ص��ادفها يف جمال م�س�ؤوليتك .ومن اجلائز دائماً �أن ت�صادف �ضحايا ينتمون �إىل خلفية مل
تتوقعها ،لكن من املرجح �أن يكون هذا النوع من التخطيط مفيداً يف حاالت كثرية.
حم َكماً ،بحيث يكون االطالع عليها م َق َّيداً
• ينبغي �إخ�ضاع املعلومات املتعلقة بال�ضحايا ل�سيطرة �صارمة وت�أمينها ت�أميناً ْ
وبحيث ال تتقا�سمها �أنت �إال مع الأفراد �أو الوكاالت التي تثق ب�أنها �ست�ستخدمها ا�ستخداماً م�س�ؤو ًال.

حاالت ت�شارك فيها املنظمة الدولية للهجرة يف �إعادة ال�ضحايا �إىل بلدانهم
تتمت��ع املنظمة الدولي��ة للهجرة بخربة طويلة يف جمال الإع��ادة �إىل الوطن ،فقد تناولت عدداً �ض��خماً من برامج �إعادة
املهاجرين �إىل بلدانهم و�إعادة توطينهم ،مبن فيهم �ض��حايا االجتار بالأ�ش��خا�ص .لذا لعل من امل�ست�صوب �أن تت�صل ببعثة
هذه املنظمة يف بلدك عند التخطيط لإعادة �ضحايا �إىل بلدانهم �أو عند تقييم مدى املخاطر املوجودة قبل �إعادتهم.

النميطة  :5تقييم املخاطر يف التحقيقات املتعلقة باالجتار بالأ�شخا�ص
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مثال حالة
�أجنليكا فتاة تقيم يف �ش��رق �آ�س��يا ،وقد جندتها قريبة لها �إذ �س���ألتها �أن تعمل لديها جلي�س�� َة �أطفال .مل تكن �أجنليكا تعرف
�أن قريبتها هذه �ص��ديقة لع�ض��و يف جماعة من جماعات اجلرمية املنظمة ،و�أنها تعمل و�س��يطة مهمتها جتنيد ن�س��اء من �أمريكا
الالتينية لإحلاقهن ب�ص��ناعة اجلن�س .عند و�ص��ول �أجنليكا قيل لها �إن عليها ديناً مالياً كبرياً ت�ض��اعف حجمه لأ�س��باب مل
أحد .قيل لها �أي�ض��اً �إن طفليها �سيتعر�ضان للإيذاء �إذا مل تذعن .وهكذا ا�ضطرت للعمل يف عدة �أماكن جتارية
ي�ش��رحها لها � ٌ
جن�سية ،حيث كان عملها يقوم على تقدمي عرو�ض �إباحية تتجرد خاللها من مالب�سها وعلى ممار�سة البغاء.
بعد ب�ضعة �أ�شهر هربت �أجنليكا �إىل �أحد �أق�سام ال�شرطة .ات�صلت ال�شرطة ب�سفارة بلدها .قالت �أجنليكا �إن جواز �سفرها وتذكرة
�سفرها ومالب�سها موجودة يف ال�شقة التي كانت تقيم فيها و�إنها تلتم�س م�ساعدة ال�شرطة يف ا�ستعادتها .دلت حتريات ال�شرطة
على �أن ال�ش��قة خا�ض��عة ل�س��يطرة جماعة �إجرامية منظمة ،وترددت ال�ش��رطة يف التوجه �إىل تلك ال�شقة دون احل�صول على
�أدلة �إ�ضافية لكنها وافقت يف نهاية املطاف على الذهاب �إليها ب�صحبة �أجنليكا وموظفني من ال�سفارة .وقد �أفلحت ال�شرطة يف
ا�ستعادة تذكرة �سفر �أجنليكا وجواز �سفرها ومالب�سها.
اختب���أت �أجنليكا يف ملج�أ حلني موعد �إقالع الطائرة التي �س��تعيدها �إىل وطنها� .أثناء وجودها يف امللج�أ مر�ض��ت �أجنليكا وا�ض��طرت
للذهاب �إىل امل�ست�ش��فى .وافق امل�ست�ش��فى على و�ض��عها يف جناح معزول ال ُي�سمح بدخوله �إال لأفراد ال�ش��رطة وموظفي ال�سفارة
وم�س�ؤويل الهجرة ،وعلى عدم �إف�شاء �أي معلومات ب�ش�أن مكان �إقامتها يف امل�ست�شفى .وقد جاء �أع�ضاء من اجلماعة الإجرامية املنظمة
�إىل امل�ست�شفى لكنهم عجزوا عن معرفة مكان �إقامتها فيه .ومل ينق�ض وقت طويل حتى كانت �أجنليكا قد �أعيدت �إىل وطنها.
Human Trafficking for Sexual Exploitation in Japan ILO Geneva 2004

تقييم ذاتي
يف حاالت �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص:
ما هي املخاطر؟
ما هي العوامل التي قد حتدد م�ستوى املخاطر؟
ما هي الإجراءات التي قد تفكر يف اتخاذها ت�صدياً لتلك املخاطر؟

موجز
حاالت
• يجلب االجتار بالأ�شخا�ص عدداً من املخاطر التي تختلف عن خماطر التحقيقات العامة ،بل والتي تنفرد بها
ُ
االجتار بالأ�شخا�ص يف بع�ض الأحيان.
• �إن على املحققني واجباً �إن�س��انياً جلياً يقت�ض��ي منهم �أن يعتنوا ب�ض��حايا االجتار بالأ�شخا�ص مبا يكفل حمايتهم .وهذا
الواجب مذكور يف عدة �صكوك قانونية دولية ،منها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكول
االجتار بالأ�شخا�ص.
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• املخاطر التي يتعر�ض لها ال�ضحايا تتفاوت بتفاوت م�ستوى تعاون ه�ؤالء ال�ضحايا.
• ينبغي �أال يقت�صر تقييم املخاطر املقرتنة باالجتار بالأ�شخا�ص على املخاطر التي يواجهها ال�ضحايا .فهناك خماطر �أخرى
يحتمل �أن يواجهها:
�أقرباء و�أ�صدقاء �ضحايا االجتار بالأ�شخا�ص.
�أفراد اجلمهور الآخرون.
موظفو هيئات �إنفاذ القوانني وغريهم من املهنيني الذين يحققون يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص ويتعاملون مع �ضحاياه.
التحقيق يف ق�ضايا االجتار بالأ�شخا�ص.
• الأ�سئلة الرئي�سية التي يجب طرحها يف �أي عملية تقييم ملخاطر االجتار بالأ�شخا�ص هي:
ما هي املخاطر؟
من هم الذين يتعر�ضون للمخاطر؟
ما هو م�ستوى املخاطر؟
ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها؟

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
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