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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢- ١٠فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقت٤البند 

ضحايا االجتار باألشخاص، مع التركيز 
        خصوصاً على تبيُّنهم

      ضحايا االجتار باألشخاص، مع التركيز خصوصاً على تبيُّنهم    
      د األمانةورقة معلومات خلفيَّة من إعدا    

    مقّدمة  -أوال  
  عــرب الوطنيــةاملنظَّمــة األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة م مــؤمتُرســلَّ  -١
 بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار  ، بـــأن٤/٤َّره ، يف مقـــرَّ)اتفاقيـــة اجلرميـــة املنظمـــة(

ــ)بروتوكــول االجتــار باألشــخاص (باألشــخاص، وخباصــة النــساء واألطفــال   ل التفاقيــة ، املكمِّ
ر وقــرَّ.  هـو الــصك العـاملي الرئيــسي امللـزِم قانونــاً ملكافحـة االجتــار باألشـخاص     املنظَّمــةاجلرميـة  
 ٣٢ من املـادة     ٣ وفقا للفقرة    ،ت مفتوح العضوية   فريق عامل مؤقَّ    فضال عن ذلك إنشاءَ    املؤمتُر

ظـام الـداخلي للمـؤمتر، يرأسـه أحـد       مـن الن   ٢ مـن املـادة      ٢ والفقـرة    املنظَّمـة من اتفاقيـة اجلرميـة      
 تنفيـذ الواليـة     أعضاء مكتب املؤمتر، من أجـل إسـداء املـشورة للمـؤمتر وتقـدمي املـساعدة لـه يف                  

  .بروتوكول االجتار باألشخاصخبصوص املنوطة به 

───────────────── 
 * CTOC/COP/WG.4/2011/1.  
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 أن يعقد الفريق العامل اجتماعا واحدا على األقـل بـني    ،٥/٢ يف قراره    ،املؤمترر  قرَّو  - ٢
 ينبغـي   م توصياته إىل املـؤمتر بـشأن مـا إذا كـان            وأن يقدِّ  ،دورة املؤمتر السادسة  الدورتني قبل   
  .، وبشأن اجملاالت املقترحة لعمله يف املستقبل إذا ما تقّرر ذلكلفريق العاملا متديد والية

ــا، النمــسا، مــن        -٣ ــة يف فيين ــة والثالث ــق العامــل األوىل والثاني   وُعقــدت دورات هــذا الفري
ــس١٥ إىل ١٤ ــل /ان نيــ ــن  ٢٠٠٩أبريــ ــاين ٢٩ إىل ٢٧ومــ ــانون الثــ ــاير / كــ    ويف ٢٠١٠ينــ
  .، على التوايل٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩
وقد أعّدت األمانة ورقة املعلومات اخللفية هذه لتساعد الفريق العامل يف املناقشة الـيت                -٤

  .سيجريها يف دورته الرابعة
    

    وضع التدابري املناسبة  -ثانيا  
ل األعــضاء تــودُّ أن تأخــذ يف االعتبــار املــسائل التاليــة فيمــا يتعلّــق بتبــيُّن        لعــلَّ الــدو   -٥

  :جر هبماألشخاص املتَّ
هل توجد مبادئ توجيهية وإجراءات إحالة لتبيُّن األشـخاص املّتجـر هبـم مـشتركة                 ●  

  يف مكافحة االجتار على الصعيد الوطين؟ العاملنيبني مجيع املمارسني 
 قائمــة للتنــسيق يف جمــال مكافحــة االجتــار؟ وهــل مــن بــني  هــل توجــد آليــة وطنيــة  ●  

ــساعدة       ــيُّن ضــحايا االجتــار باألشــخاص وتقــدمي امل ــسيق خبــصوص تب ــا التن وظائفه
 إليهم؟

هل توفري التدريب لطائفة عريضة من املمارسني العاملني يف جمال العدالة اجلنائيـة               ●  
 نظام مرعي؟

م على أساس اتفـاق      اخلدمات منظَّ  قّدميومهل التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون         ●  
ــة حـــاالت االجتـــار        ــسؤوليات كـــل منـــهما يف معاجلـ ــرفني علـــى أدوار ومـ الطـ

  باألشخاص على الصعيدين الوطين والدويل؟
 ؟من الذي يستطيع أن يتبّين ضحايا االجتار باألشخاص وضحاياه املفترضني  ●  
هنـج  ("خـدمات الـدعم     هل ميكن أن حيصل الضحايا املفترضون علـى املـساعدة و            ●  

  ؟)يف سياق تبيُّن الضحايا" العتبة املنخفضة
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     للمسائلعامعرض   -ثالثا  
يا عامليــا، علــى الــرغم مــن االهتمــام  جــر هبــم يــشكّل حتــدّ مــا زال تبــيُّن األشــخاص املتَّ  -٦

املتزايــد هبــذه املــشكلة واســتحداث أدوات ومؤشــرات لــدعم العمــل الــذي تقــوم بــه ســلطات    
رو خـدمات املـساعدة وغريهـم مـن املمارسـني املعنـيني الـذين قـد يلتقـون                   ئيـة ومـوفّ   العدالة اجلنا 

  . مصادفة بأشخاص وقعوا ضحية جرمية االجتار
دة وتـشمل، مـن ضـمن مـا تـشمل، االخـتالف يف           والصعوبات يف تبيُّن الـضحايا متعـدّ        -٧

يـة القـضائية؛    بني ممارس وآخر يف نفـس الوال      وكذلك  فهم تعريف جرمية االجتار بني بلد وآخر        
والطائفة العريضة من أشكال االستغالل اليت يتعّرض هلا األفراد وقد يستتبع بعضها االضـطالع              
بأنشطة غري قانونيـة؛ واالفتقـار إىل مـا يكفـي ويناسـب مـن املـوارد للنـهوض بالعمـل الـالزم يف              

املؤشـرات   بـني    القويـة صلة  الـ ؛ و اجلهـات املتدّخلـة   أجهزة إنفاذ القانون وغريها مـن أوائـل         إطار  
وهنـاك صـعوبات أخـرى ميكـن أن ُتعـزى         . األنواع املختلفة من خمططـات االسـتغالل      واملختلفة  

إىل عـزوف الـضحايا عــن اإلبـالغ عـن اجلرميــة بـسبب ختـويفهم وخــشيتهم مـن انتقـام اجملــرمني         
وخشيتهم أيضا من جترمي السلطات هلم علـى أسـاس خمالفتـهم قـوانني اهلجـرة أو قـوانني العمـل                     

  .و مزاولتهم أنشطة غري قانونية نتيجة االجتار هبم، على سبيل املثالأ
. جـار وقد ال يكون باستطاعة ضحايا االجتار أن يقّدموا أنفـسهم علـى أهنـم ضـحايا اتّ                  -٨

ر ويصاب العديد مـن هـؤالء الـضحايا باالضـطراب اإلجهـادي الالحـق للـصدمة، وهـو مـا يـؤثّ                     
  .طلب املساعدة واحلمايةعلى بالغ عن جتارهبم وبدوره تأثريا خطريا يف قدرهتم على اإل

 عريـضة مـن اجلهـات الفاعلـة، كحـرس احلـدود             وميكن أن تتبّين ضحايا االجتار طائفـةٌ        -٩
شي ؛ ومفّتــ  واالجتمــاعي الطــيبوالعــاملني يف اجملــالني والــشرطة ومــوظفي اهلجــرة؛ واألطبــاء    

ــة حب    ــة والعمــل؛ واملنظمــات املعني ــشطة الزراعي ــرأة والطفــل   املــساكن واألن قــوق املهــاجرين وامل
  . منظمات محاية الالجئني وتأمني جلوئهم، أو املواطنني العاديني إضافة إىلوالضحايا؛

اختـاذ قــرار سـريع بــشأن   أن ومبـا أنّ تبـيُّن الــضحايا قـد يكــون عمليـة طويلـة وشــاقة، و       -١٠
اإلجـراء األفـضل،    جر به كثريا ما ال يكـون        وضعية الشخص أو الطفل املفترض أن يكون قد اتُّ        

حيـاول بعـض البلـدان التغلّـب علـى التحــديات املتعـددة يف تبـيُّن الـضحايا مـن خـالل إجــراءات           
 اخلـدمات املتخصـصة    دوائـر تشّجع على إحالة األشخاص أو األطفال املفترض أنه اجتر هبـم إىل       

  . حبدوثهعلى االشتباهما أن ُتكتشف مؤشرات تدل على االجتار أو 
ت إنفاذ القانون وسلطات العدالـة اجلنائيـة، يف بعـض البلـدان، بـصالحية               وتنفرد سلطا   -١١

صات، مبـا فيهـا جهـات    دة التخصّـ اهليئـات املتعـدّ  /منح صـفة الـضحية؛ بينمـا ُتعطـى املفوضـيات      
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، يف بلـدان    )املنظمات غري احلكومية التابعة للـدول أو املعتمـدة لـديها          ( خدمات املساعدة    تقدمي
وعـالوة علـى ذلـك، وبـصرف النظـر      .  ضـحايا االجتـار    َمن هـم   يدأخرى، صالحية رمسية لتحد   

لني  اخلــدمات وأوائــل املتــدّخمقــدميعــن إجــراءات التحديــد الرمسيــة، جيــوز يف بعــض البلــدان  
تفعيل طلب تقدمي دعم فوري عند وجود اشتباه معقول باحتمـال أن يكـون الـشخص ضـحية                  

ة لإلحالة أو مركز معـين بتنـسيق تـدابري    كأن يتم ذلك، مثال، من خالل آلية وطني(عملية اجتار   
وهـذا مـا يكفـل      ). ساخن خمـصص، ومـا إىل ذلـك       اتصال  مكافحة االجتار باألشخاص أو خط      

 إمكانية تقدمي الـدعم واملـساعدة األساسـيني إىل األفـراد الـذين يـشتبه بـأهنم ضـحايا اجتـار، ألنَّ                     
  يف تبـيُّن  "  العتبـة املنخفـضة  هنـج "ويـشار إىل هـذا النـهج بوصـفه          . اجلزم بذلك عملية قـد تطـول      

  .ضحايا االجتار
ومن الطرائق املمكن اللجوء إليها لتعزيز القدرة على تبيُّن ضحايا االجتـار إنـشاء أفرقـة         -١٢

ال بـني  تنسيق مشتركة بـني الوكـاالت وآليـات وطنيـة لإلحالـة، مـن أجـل حتقيـق التعـاون الفعّـ                
ات الــيت ميكــن أن تلتقــي مــصادفة بــضحايا  األعــداد الكــبرية مــن اهليئــات واملؤســسات واملنظمــ 

وميكن حتقيق هذا التعـاون مـن خـالل إبـرام اتفاقـات تعـاون يف شـكل مـذكرات تفـاهم                      . اجتار
أو فيمـا   /شي العمـل، علـى سـبيل املثـال، و         فيما بني اجلهات الفاعلة يف الدولة، كالشرطة ومفتّـ        

  . اخلدمات لضحاياومقدميبني أجهزة إنفاذ القانون 
ــة وإجــراءات ومؤشــرات    وقــد ر  -١٣ ّوجــت بعــض البلــدان أيــضا العتمــاد مبــادئ توجيهي

جـر هبـم تكـون مـشتركة ومتفقـا عليهـا فيمـا بـني مجيـع املمارسـني                     األشخاص املتَّ   هوية لتحديد
  .املشاركني يف جهود مكافحة االجتار على الصعيد الوطين أو اإلقليمي

.  االحتياجــات اخلاصــة لألطفــالالــضحاياهويــة  أثنــاء عمليــة حتديــد راعــىوجيــب أن ُت  -١٤
جــر بــه، تقتــضي تــدابري مكافحــة االجتــار عــادة   ويف حالــة االلتقــاء األول بطفــل ُيفتــرض أنــه اتُّ 

 قـرار   أيُّيلّبـي االحترام التام لقاعدة التدخل املبكّر مـن جانـب الـسلطات املختـصة لـضمان أن        
  .يتخذ مصلحة الطفل على أفضل وجه

جـر هبـم وعـدم مالحقتـهم قـضائيا، عنـد            بـة األشـخاص املتَّ    وقد يساعد مبدأ عـدم معاق       -١٥
  .انطباقه ومتاشيه مع التشريعات الوطنية، على إجناح عملية تبّين ضحايا جرمية االجتار بالبشر
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    اجلرميةإرشادات من أجل التصّدي هلذه   -رابعا  
    اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص  - ألف  

تفاقيــة اجلرميــة املنظمـة وال بروتوكــول االجتــار باألشـخاص علــى ذكــر مــسألة   ال تـأيت ا   -١٦
مــن اتفاقيــة اجلرميــة املنظمــة تقــضي بــأن ) ١ (٢٥ولكــّن املــادة . تبـيُّن الــضحايا بــصريح العبــارة 

تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمـة يف حـدود إمكانياهتـا لتـوفري املـساعدة واحلمايـة لـضحايا                    "
  ".ه االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيباجلرائم املشمولة هبذ

أن اختــاذ إجــراءات "وإضــافة إىل ذلــك، ُتعلــن ديباجــة بروتوكــول االجتــار باألشــخاص   -١٧
فعالة ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، يتطلـب هنجـا دوليـا شـامال                

صد، يــشمل تــدابري ملنــع ذلــك االجتــار ومعاقبــة املّتجــرين ومحايــة يف بلــدان املنــشأ والعبــور واملقــ
  ".ضحايا ذلك االجتار بوسائل منها محاية حقوقهم اإلنسانية املعترف هبا دوليا

 أحد أغراض بروتوكـول االجتـار    أن٢َّمن املادة ) ب(وعالوة على ذلك، تعلن الفقرة      -١٨
م، مـــع احتـــرام كامـــل حلقـــوقهم محايـــة ضـــحايا ذلـــك االجتـــار ومـــساعدهت"باألشـــخاص هـــو 

  ".اإلنسانية
تأخــذ كــل دولــة طــرف بعــني " مــن الربوتوكــول بــأن ٦ مــن املــادة ٤وتقــضي الفقــرة   -١٩

ــادة، ســنّ     ــق أحكــام هــذه امل ــدى تطبي ــار، ل ــوع جــنس ضــحايا االجتــار باألشــخاص    االعتب  ون
  .واحتياجاهتم اخلاصة، وال سيما احتياجات األطفال اخلاصة

علــى الــسلطة   [ة طفــالً غــري مــصحوب مبــرافقني، فيجــب      إذا كــان الــضحي   )د(  
  ؛]املختّصة
  تعيني وصي قانوين يتولّى متثيل مصلحة الطفل؛  ‘١‘  
  القيام بكل اخلطوات الالزمة إلثبات هويته وجنسيته؛  ‘٢‘  
بذل كل جهد ممكن لتحديد مكان عائلته، حينما يفي ذلـك مبـصلحة الطفـل                 ‘٣‘  

  ."على أفضل حنو
    

    العامل املعين باالجتار باألشخاصالفريق   - باء  
أوصى الفريق العامل املؤقت املفتـوح العـضوية املعـين باالجتـار باألشـخاص، يف دورتـه                   -٢٠

  :، مبا يلي٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥ و١٤األوىل اليت عقدت يومي 
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فيما يتعلق بالتدريب، ينبغي أن توفّر الدول األطراف التدريب ملـوظفي إنفـاذ القـانون                  
ضباط الـشرطة ومفتـشي العمـل ومـوظفي اهلجـرة وحـرس             (ني يف خط املواجهة     العامل
وللجنود املشاركني يف بعثات حفظ السالم، واملوظفني القنـصليني وسـلطات           ) احلدود

ــصائيني     ــة واألخــ ــدمات الطبيــ ــّدمي اخلــ ــضائية ومقــ ــسلطات القــ ــة والــ ــة العامــ النيابــ
ــة ذات     ــي اجملتمــع  االجتمــاعيني، وذلــك بإشــراك املنظمــات غــري احلكومي ــصلة وممثّل ال

شـى مـع التـشريعات الوطنيـة، متكينـا للـسلطات الوطنيـة             ا االقتضاء ومبا يتم   عنداملدين،  
ســيما عــن طريــق حتديــد ضــحايا هــذا    مــن التــصدي بفعاليــة لالجتــار باألشــخاص، ال 

وينبغي أن تكثف األمانة تـوفري أنـشطة بنـاء القـدرات للـدول الطالبـة، بتنظـيم          . االجتار
  ).الفقرة واو (يبية وحلقات دراسيةدورات تدر

، ينبغي أن هتم وعدم مقاضاّتجر هبمفيما يتعلق بضمان عدم معاقبة األشخاص املو
  :تقوم الدول األطراف مبا يلي

 الـدعم   لتقـدمي وضع اإلجراءات املناسبة لتحديد ضحايا االجتـار باألشـخاص و           )أ(  
  هلؤالء الضحايا؛

جـر  عـدم معاقبـة أو مقاضـاة األشـخاص املتَّ        يف  ليـة،   النظر، وفقاً لتشريعاهتا الداخ     )ب(  
جـر  نتيجة مباشـرة حلالتـهم كأشـخاص متَّ       باعتبارها  هبم على األفعال غري املشروعة اليت يرتكبوهنا        

  ).الفقرة حاء ( غري املشروعةفعالعلى ارتكاب هذه األعندما ُيجَبرون هبم أو 

:  مبـا يلـي    قـوم الـدول األطـراف     فيما يتعلق حبمايـة الـضحايا ومـساعدهتم، ينبغـي أن ت           و  
ــايري  و) ه( ــداء إىل ضــع مع ــضحايا ولالهت ــى  ال ــا عل ــصاصينيخاالتعميمه  املمارســني ت

  ).الفقرة طاء(ها بانتظام واستخدام
فيما يتعلـق بتقـدمي املـساعدة التقنيـة الالزمـة لتنفيـذ بروتوكـول االجتـار باألشـخاص،                   و  

الــضحايا  لالهتــداء إىل ايري وضــع ونــشر معــ  ) ج: (مانــة مبــا يلــي  ينبغــي أن تقــوم األ 
  ).الفقرة نون (واستخدامها بانتظام، وذلك بالتشاور مع الدول األطراف
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    إرشادات دولية إضافية  - جيم  
املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى هبــا فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان واالجتــار  تــشدد   -٢١

، ٢ يف املبـدأ التـوجيهي       )١(،باألشخاص الصادرة عـن مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان             
جر بـه بـشكل صـحيح، قـد يـؤدي علـى األرجـح               الفشل يف حتديد هوية الشخص املتَّ      "أنَّعلى  

وعليـه تكـون الـدول ملزمـة بكفالـة إمكـان            . إىل حرمان ذلك الشخص مـن املزيـد مـن حقوقـه           
 األمـر،   حيثمـا ينطبـق   ، و وينبغـي للـدول    [...] .تعريفه علـى هـذا النحـو، وكفالـة تنفيـذه فعليـا            

  :املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية، أن تنظر فيما يلي
وضع مبـادئ توجيهيـة وإجـراءات ملـن لــه صـلة مـن الـسلطات احلكوميـة واملـسؤولني                       ●

احلكوميني، كالشرطة، وحرس احلـدود، ومـسؤويل اهلجـرة، وغريهـم مـن األشـخاص               
 واحتجــازهم واســتالمهم ومعاجلــة املــشتغلني بالكــشف عــن املهــاجرين غــري الــشرعيني

  .بياناهتم، بغية تيسري وحتديد هوية األشخاص املتاَجر هبم بسرعة ودقّة
جــر هبــم وعلــى تطبيــق  فري التــدريب املناســب علــى حتديــد هويــات األشــخاص املتَّ  تــو  ●

املبادئ التوجيهية واإلجراءات املشار إليها أعاله بصورة صحيحة، ملـن هلـم صـلة هبـذا                
 . السلطات احلكومية واملسؤولني احلكومينياجملال من

كفالة التعاون بني من هلم صلة من السلطات واملـسؤولني واملنظمـات غـري احلكوميـة،                  ●
ن إضـفاء   ويتعـيّ . جـر هبـم وتقـدمي املـساعدة هلـم         بغية تيسري حتديـد هويـة األشـخاص املتَّ        

  .فعاليتهالصفة الرمسية على تنظيم وتنفيذ مثل هذا التعاون، من أجل تعظيم 
ل، بغية كفالة حتذير املهاجرين، واملهاجرين احملتملني، مـن         حتديد النقاط املناسبة للتدخّ     ●

ي املعلومــات الــيت بــة علــى االجتــار باألشــخاص، وتلقّــ األخطــار احملتملــة والنتــائج املترّت
  .متكنهم من احلصول على املساعدة عند االقتضاء

هبم للمحاكمة على خمالفة قـوانني اهلجـرة، وعلـى          جر  ض األشخاص املتَّ   يتعرّ كفالة أالّ   ●
  .جر هبمية بشكل مباشر عن وضعهم كأشخاص متَّضلوعهم يف أنشطة متأّت

 ظـرف مـن الظـروف، يف مراكـز          يِّأجر هبم، حتـت     كفالة عدم احتجاز األشخاص املتَّ      ●
  .احتجاز املهاجرين، أو أماكن احلبس األخرى

───────────────── 
 كوسيلة لتوفري إرشادات عملية يف السياسات ٢٠٠٢وضعت مفوضية األمم املتحدة هذه املبادئ يف عام  )1(  

 :متاحة بالعربية يف املوقع التايلهي  و.احلقوقية املتعلقة مبنع االجتار باألشخاص ومحاية ضحاياه
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingar.pdf.  
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الزمة السـتالم طلبـات اللجـوء مـن األشـخاص           كفالة وجود اإلجراءات واملعامالت ال      ●
جر هبم ومن طاليب اللجوء املُهرَّبني والنظر فيها، وكفالة احتـرام وتطبيـق مبـدأ عـدم            املتَّ

  .اإلعادة القسرية يف مجيع األوقات
 خطـــــة عمـــــل األمـــــم املتحـــــدة العامليـــــة ملكافحـــــة االجتـــــار باألشـــــخاص  وحتـــــثّ  -٢٢

)A/RES/64/293( يف الفقرات ،)احلكومات على القيام مبا يلي)٢٩(و) ٢٨(و) ٢٠(و) ١٧ ،: 

ــات  إرســاء "  ●  ــز عملي ــوا ضــحية لالجتــار،    أو تعزي ــذين وقع ــد األشــخاص ال  لتحدي
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة            ها مـثال     اليت وضـع   كالعمليات

يف اختــاذ تــدابري مناســبة وغــري متييزيــة تــساعد مبــا يف ذلــك وغــريه مــن املنظمــات، 
 املعرضـني   الـسكان مـن   الجتار باألشخاص   ل حتديد األشخاص الذين وقعوا ضحية    

  ؛خلطر االجتار
أجـل   اهلوية مثل تـسجيل املواليـد مـن       حتديد  توفري وثائق   الرامية إىل   تعزيز اجلهود     ● 

ضــحايا ف علــى هويــة علــى التعــّر ةساعداملــض لالجتــار و خطــر التعــّر مــناحلــّد
  ؛باألشخاص االجتار

مبــا يتــسق مــع خلــدمات الوطنيــة املتاحــة لــضحايا االجتــار باألشــخاص اســتعراض ا  ● 
، الــضرورةعنــد الربوتوكــول املتعلــق باالجتــار، وتعزيــز هــذه اخلــدمات و االتفاقيــة

  ؛وتوفري الدعم الالزم إلنشاء آليات اإلحالة املناسبة أو تعزيزها

األشـخاص  قـابلوا   ح أن ي  رّج ممن ي  تعزيز أو مواصلة تعزيز قدرة املسؤولني املعنيني        ● 
 هويتــهم، دواحيــّد مــن ضــحايا االجتــار باألشــخاص وأن الــذين حيتمــل أن يكونــوا

 العمــل يش مراقبــة احلــدود ومفّتــوضــباط بإنفــاذ القــانون نيفــ املكلّني املــوظفمثــل
 وحفظـة الـسالم،     ني العـام  نيع والقـضاة واملـدّ    القنصليات أو الـسفارات    وموظفي

وكفالـــة تـــوافر املـــوارد الالزمـــة للقطاعـــات واملؤســـسات املعنيـــة، مبـــا يف ذلـــك  
 ".مؤسسات اجملتمع املدين

 :، أنه١٨، يف التعليق على املادة القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاصويؤكّد   -٢٣
، ذا األسـاس   ومعاملتـه علـى هـ      ينبغي اعتبار الشخص املعين ضحية اّتجار باألشـخاص       "  

 اشتباه قـوي مبّتجِـر مزعـوم، أو عّمـا إذا كـان              ُوجِد أو مل يوجد   بصرف النظر عّما إذا     
  .هذا الشخص قد ُمنح رمسيا صفة الضحية أو اعُترف له رمسيا هبذه الصفة
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ومــن املستحــَسن وضــع مبــادئ توجيهيــة ألجهــزة إنفــاذ القــانون بقــصد مــساعدهتا يف    
وينبغـي  .  املناسبة لتقدمي املساعدة إلـيهم الوكاالتإىل  التعّرف على الضحايا وإحالتهم     

 املبــادئ قائمــة مبؤّشــرات خاصــة بــذلك، ميكــن إعــادة النظــر فيهــا         هــذهأن تــشمل 
هــذه  أن ُيعــىن جــزء مــن وميكــن. فتــرات منتظمــة علــى حــسب الــضرورة، ها،وحتــديث

خاص، للتفكّــر لكــل ضــحايا االّتجــار باألشــ  أواملبــادئ مبوضــوع إتاحــة فتــرة للتعــايف  
 قــرار مــستنرييف خيــاراهتم واختــاذ  والــتفكري يف التماثــل للــشفاءميكنــهم خالهلــا البــدء  

 الـشاهد بشأن ما إذا كانوا يرغبون أم ال يف التعاون مـع الـسلطات أو يف القيـام بـدور                    
  .على اجلرمية أو كليهما

 الـضحايا   نتبـيُّ طبق هذا احلكم أيضاً على بلدان املنشأ، اليت ينبغي هلا أن تسعى إىل              نوي  
  ."من بني الرعايا العائدين

 مـــن القـــانون النمـــوذجي ملكافحـــة االجتـــار ١٨وعـــالوة علـــى ذلـــك، توصـــي املـــادة   
  :باألشخاص بأن يكون

بــشأن إجــراءات وطنيــة / أن تــضع مبــادئ توجيهيــة(...)هيئــة التنــسيق الوطنيــة علــى "  
  .التعّرف على هوية ضحايا االّتجار باألشخاص

ق الوطنية أن تعّد وتعّمم، لصاحل املمارسني الـذين ُيـرجَّح أن يواجهـوا              على هيئة التنسي    
ــة خبــصوص االّتجــار       ــواد مطبوع حــاالت ضــحايا اّتجــار باألشــخاص، معلومــات وم
باألشخاص، مبا يف ذلك، على سـبيل املثـال ال احلـصر، دليـل إرشـادي إجرائـي بـشأن                    

  . املرافق املعنّيةالتعّرف على هوية ضحايا االّتجار باألشخاص وإحالتهم إىل
بغيـــة التعـــّرف علـــى حنـــو صـــحيح علـــى هويـــة ضـــحايا االّتجـــار باألشـــخاص، علـــى   

ــّصة[ ــة وغــري    ] الــسلطات املخت أن تتعــاون يف العمــل مــع منظمــات املــساعدة احلكومي
  ".احلكومية

 مــن القــانون النمــوذجي  ٢٢، تقــضي املــادة  وفيمــا يتعلّــق باألطفــال ضــحايا االجتــار    -٢٤
 :ار باألشخاص بأنملكافحة االجت

تــستند كــل إجــراءات العمــل الــيت ُيــضطَلع هبــا فيمــا يتعلــق باألطفــال ضــحايا اجلــرائم    "  
والشهود عليها إىل املبادئ الـواردة يف اتفاقيـة حقـوق الطفـل واملبـادئ التوجيهيـة بـشأن               
ــا،          ــشهود عليه ــن ضــحايا اجلــرائم وال ــال م ــى أطف ــشتمل عل ــيت ت ــسائل ال ــة يف امل العدال

بدأ الذي يقتضي بأن احلرص على مصاحل الطفل على أفـضل حنـو جيـب أن              وخصوصاً امل 
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 آراء يوىل االعتبار يف مجيع إجراءات العمـل املعنيـة باألطفـال، واملبـدأ الـذي يقـضي بـأنَّ         
  ."الطفل جيب أن توىل االعتبار وأن ُتوَضع يف احلسبان يف مجيع املسائل اليت متّس الطفل

 مـن  ٦لضحايا األطفال، وذلـك اسـتناداً إىل املـادة     لاص  وهذا احلكم يتناول الوضع اخل      
 واملبادئ التوجيهية بـشأن العدالـة يف املـسائل          ، اتفاقية حقوق الطفل   وإىلالربوتوكول،  

 تقـدِّم أيـضا إرشـادات   اليت تشتمل علـى أطفـال مـن ضـحايا اجلـرائم والـشهود عليهـا،                 
  .خبصوص هذه املسألة

  :ص عليها يف هذا القانون ضمانات أخرى منصوإضافةً إىل أيِّو  
 جيب أن ُتوفَّر لألطفال الضحايا، وخباصـٍة املواليـد، الرعايـةُ واالنتبـاه               )أ(    

  على حنو خاص؛
عنــد عــدم التــيقّن مــن عمــر الــضحية، ويكــون مثّــة أســباب تــدعو إىل    )ب(    

 الضحية طفل، ذكراً أو أنثى، فُيفترض عندئـذ أنـه طفـل، وجيـب معاملتـه                 االعتقاد بأنَّ 
  ى أنه كذلك، يف انتظار التحقّق من عمره؛عل

جيب تقدمي املساعدة إىل األطفال الـضحايا بواسـطة مـوظفني مهنـيني               )ج(    
مــدرَّبني خصيــصاً علــى هــذا العمــل، ووفقــاً لالحتياجــات اخلاصــة باألطفــال، وخباصــٍة 

  ."فيما يتعلق بإيوائهم وتعليمهم ورعايتهم
    

    اإلرشادات اإلقليمية  -دال  
 ١٠ يف املـادة     )٢(،اتفاقية جملس أوروبـا بـشأن إجـراءات مكافحـة االجتـار بالبـشر              تنّص  -٢٥

  :، على ما يلي)٤(و) ٣(و) ٢(و) ١(
لني يف جمـال الوقايـة      ُتزوِّد كل دولة طرف سلطاهتا املختصة بأشخاص مـدرَّبني ومـؤهّ          "  

ــساعدهتم،       ــال، وم ــيهم األطف ــضحايا، مبــن ف ــيُّن ال ــه وتب ــشر ومكافحت  مــن االجتــار بالب
وتكفــل أن تتعــاون خمتلــف الــسلطات فيمــا بينــها ومــع منظمــات الــدعم ذات الــصلة،  
لكي يتسىن تبيُّن الضحايا يف عمليـة ُيراعـى فيهـا علـى النحـو الواجـب الوضـع اخلـاص             
للضحايا من النـساء واألطفـال، وإعطـاء هـؤالء الـضحايا، يف احلـاالت املناسـبة، أذون                  

  . من هذه االتفاقية١٤دة إقامة بالشروط املنصوص عليها يف املا

───────────────── 
  .www.coe.int/T/E/human_rights/trafficking/PDF_Conv_197_Trafficking_E.pdf: متاحة يف املوقع التايل )2(  
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تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تـشريعية أو غـري ذلـك مـن التـدابري لتبـيُّن                        
ــة ومــع منظمــات      الــضحايا، عنــد االقتــضاء، بالتعــاون مــع أطــراف أخــرى يف االتفاقي

ــصلة  ــدعم ذات ال ــسلطات      . ال ــدى ال ــل، إذا كــان ل ــة طــرف أن تكف ــى كــل دول وعل
 شخــصا مــا كــان ضــحية ملعقولــة مــا يــدعو إىل االعتقــاد بــأنَّ املختــصة مــن األســباب ا

ــسلطات        ــهي ال ــشخص مــن أراضــيها حــىت تنت ــل هــذا ال اّتجــار باألشــخاص، أالّ ُيرحَّ
املختصة مـن عمليـة التثّبـت مـن كونـه ضـحية جرميـة مـن اجلـرائم املنـصوص عليهـا يف                        

علـى   من هذه االتفاقية، وعليهـا كـذلك أن تكفـل حـصول ذلـك الـشخص                  ١٨املادة  
  ."١٢من املادة ) ٢(و) ١(املساعدة املنصوص عليها يف الفقرتني 

ــضحية ووجــود     "   ــد مــن ســن ال ــاد أيف حــال عــدم التأكّ ــدعو إىل االعتق ــأنَّســباب ت   ب
الضحية طفـل، جيـب االفتـراض بأنـه كـذلك واختـاذ تـدابري خاصـة حلمايتـه ريثمـا يـتم                       

  .التحقق من سنه
 طفال ما غري مصحوب مبرافق هـو ضـحية          ت من أنَّ  على كل دولة طرف، مبجّرد التثبُّ       

تتخذ التدابري الالزمة ليتوىل متثيـل هـذا الطفـل وصـي قـانوين أو منظمـة                 ) أ: (اجتار، أن 
ــضل وجــه؛        ــى أف ــل عل ــى حنــو خيــدم مــصاحل الطف ــصّرف عل تتخــذ ) ب(أو ســلطة تت

كـان  تبذل كل ما يف وسـعها ملعرفـة م        ) ج(ته؛  ياخلطوات الالزمة إلثبات هويته وجنس    
  ."أسرة الطفل عندما يكون يف ذلك خدمة ملصاحل الطفل الفضلى

الربملــان األورويب واجمللــس بــشأن منــع ومكافحــة االجتــار الــصادر عــن توجيــه ال نصُّويــ  -٢٦
، JHA/2002/629جمللــس ا  الــصادر عــن القــرار اإلطــاريينــسخبالبــشر ومحايــة ضــحاياه، الــذي 

  :على ما يلي
بري الالزمـة إلنـشاء آليـات مناسـبة تـستهدف حتديـد تبـيُّن               تتخذ الدول األعـضاء التـدا     "  

الضحايا يف وقت مبكّر وتزويدهم بالـدعم واملـساعدة، بالتعـاون مـع منظمـات الـدعم              
   ".ذات الصلة
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     املرفق  
   ة واملوارد املوصى هبارئيسياألدوات ال  
  تحدة األمم املجمموعة أدوات مكافحة االّتجار باألشخاص، الصادرة عن مكتب     

    املعين باملخّدرات واجلرمية
 األمــم املتحــدة  الــصادرة عــن مكتــبدوات مكافحــة االّتجــار باألشــخاص،ترمــي جمموعــة أ    

املخّدرات واجلرميـة، إىل تـسهيل تبـادل املعـارف واملعلومـات بـني مقـّرري الـسياسات             ب املعين
خلدمات للضحايا وأعـضاء    مي ا والقائمني على إنفاذ القانون والقضاة واملّدعني العامني ومقدّ       

 اإلرشـاد وعـرض املمارسـات       تـوفري  حتديـداً إىل      هذه وهتدف جمموعة األدوات   .يناجملتمع املد 
 مـن جمموعـة األدوات      ٦ ويتنـاول الفـصل      .الواعدة والتوصـية بـاملوارد يف جمـاالت مواضـيعية         

ومؤشـرات،  مسألة تبيُّن الضحايا ويوفّر أدوات مرجعية، وجمموعـات مـن القـوائم املرجعيـة،               
ومواد تدريبيـة خبـصوص تبـيُّن الـضحايا، تـشمل تقنيـات الغربلـة وإجـراء املقـابالت وأفكـارا                     

  )٣(.مفيدة واستمارات، من أجل ممارسني خمتلفني
  

   مكتب األمم املتحدة الصادر عنالقانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص،     
    دة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر ومبادرة األمم املتحات واجلرميةخّدراملعين بامل

ــّد ــانون النمــوذجي  أُع ــن أجــل كافحــة االجتــار باألشــخاص   مل الق ــساعدة  م ــدول م ــذ يفال  تنفي
 اسـتعراض وتعـديل     يـسري وهـو يرمـي إىل ت      .األحكام الواردة يف بروتوكول االجتار باألشـخاص      

ــة وكــذلك اعتمــاد تــشريعات جديــدة   أحكــام  حكــم مــن  ويــصاحب كــل.التــشريعات احلالي
 ، حـسب االقتـضاء، ومـصادر      خيـارات النموذجي تعليق مفـّصل يتـيح للمـشّرعني عـدة           القانون  

 )٤(.٢٢ و١٨ وتتصل مبوضوع هذه الوثيقة املادتان .قانونية وأمثلة
  

دليل مكافحة االّتجار بالبشر، املوجَّه إىل ممارسي العدالة اجلنائية، والصادر عن مكتب     
   ّدرات واجلرميةاملعين باملخاألمم املتحدة 

، نتيجــة لعمليــة مــن دليــل مكافحــة االّتجــار بالبــشر، املوجَّــه إىل ممارســي العدالــة اجلنائيــة جــاء 
التعــاون العــاملي شــارك فيهــا خــرباء ميثّلــون األوســاط األكادمييــة ومنظمــات غــري حكوميــة           

اء ومنظمات دوليـة، ومـسؤولون عـن إنفـاذ القـانون، ومـّدعون عـاّمون، وقـضاة مـن مجيـع أحنـ                      
───────────────── 

  .http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf: متاحة بالعربية يف املوقع التايل )3(  
  .http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf: متاح بالعربية يف املوقع التايل )4(  
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الـــدليل، علـــى غـــرار بروتوكـــول االّتجـــار  هـــذا والغـــرض مـــن  .العـــامل، بتجـــارهبم وخـــربهتم
باألشخاص، هو تقدمي الدعم ملمارسي العدالة اجلنائية يف منع االّتجار بالبـشر ومحايـة ضـحاياه                

 مـن   ٢وتتنـاول النميطـة     . ومالحقة مرتكبيه، ويف التعاون الدويل الالزم لتحقيق تلك األهداف        
  )٥(.مسألة تبيُّن ضحايا االجتار باألشخاصالدليل 

  
 جمموعة أدوات تقييم االحتياجات املتعلقة بتصّدي العدالة اجلنائية لالجتار بالبشر،   

   الصادرة عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
 بالبــشرجمموعــة أدوات تقيــيم االحتياجــات املتعلقــة بتــصدي العدالــة اجلنائيــة لالجتــار   ن تتــضّم

. إرشـادات شـاملة لتقيـيم تـدابري تـصّدي العدالـة اجلنائيـة لالجتـار باألشـخاص يف الدولـة املعنيــة          
وتستهدف جمموعة األدوات هذه متكني اخلرباء يف املنظمات الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة          

جـراء  والوكاالت اإلمنائية الوطنية وغريها مـن الكيانـات احلكوميـة واملؤسـسات املختـصة مـن إ                
. تقييم شامل جلوانب خمتارة من تدابري تـصّدي العدالـة اجلنائيـة يف بلـد مـا لالجتـار باألشـخاص                   

حتديــد الثغــرات يف التــدابري الراهنــة الــيت تعتمــدها العدالــة اجلنائيــة يف   ) أ(ويــشمل هــذا التقيــيم 
لـى حنـو   تيسري إعداد وإقامة مشاريع مساعدة تقنية ُتعىن ع) ب(التصدي لالجتار باألشخاص؛ و 

تيـسري وضـع مؤشـرات لتقيـيم     ) ج(واف بسد الثغرات وتلبية االحتياجـات الـيت مت حتديـدها؛ و          
واعترافا مبا تتسم به جرمية االجتار باألشخاص مـن تعقّـد، تتوّسـع           . أثر مشاريع املساعدة التقنية   

مل كـل   جمموعة األدوات بنطاق تدابري التصدي التقليدية الـيت تـستخدمها العدالـة اجلنائيـة لتـش               
ــى النحــو          ــضائيا عل ــاة ق ــة اجلن ــا دور يف مالحق ــيت هل ــدابري ال ــصلة والت ــة ذات ال اجلهــات الفاعل

  )٦(.الواجب ويف تقدمي املساعدة الوافية لضحايا االجتار باألشخاص
  

دليل اإلسعافات األولية املوجَّه إىل أوائل املتدخِّلني من موظفي إنفاذ القانون ملواجهة     
 ات واجلرميةخّدر مكتب األمم املتحدة املعين بامل، الصادر عنشرحاالت االجتار بالب

    ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر
األشخاص الذين يقدمون اإلسعافات األوَّلية اخلطوات األوىل لتحديد املـشاكل ولتثبيـت            يتخذ  

 إنفـاذ    املتـدخِّلني مـن مـوظفي      ويـضطلع أوائـل   . العـالج حالة املرضى وهتيئتهم لتلقِّـي مزيـد مـن          
، إذ يتخـذون اخلطـوات األوىل لتبـيُّن حالـة           القانون الذين يكافحون االجتار بالبـشر مبهـام مماثلـة         

االجتار بالبشر، وتثبيـت هـذه احلالـة والـسيطرة عليهـا، وهتيئـة الـضحايا للمرحلـة التاليـة، ونقـل                      
───────────────── 

  .www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html: متاح يف املوقع التايل )5(  
  .http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/publications.html: متاحة يف املوقع التايل )6(  
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ه هو مساعدة مـوظفي إنفـاذ القـانون         واهلدف من جمموعة األدوات هذ    . قنياملعلومات إىل احملقّ  
 هبـم علـى اختـاذ اخلطـوات األوىل الـضرورية         جراًصني الذين قد يقابلون أشخاصا متَّ     غري املتخصّ 

  .وذات األمهية احليوية حلماية الضحايا والقبض على اجملرمني
  

 ض جنسيةاأغريف  التدريب على مكافحة االجتار باألطفال الستغالهلم يف العمل أو دليل    
، الصادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف أو غري ذلك من أشكال االستغالل

   ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر
ويتـألف مـن    . يركِّز هذا الدليل حتديدا على األطفال، مبا يف ذلـك مـسائل اسـتغالهلم يف العمـل                

ن قائمــة بواجبــات مترينيــة خمتلفــة يــستطيع  كتــب دراســية للــتعلّم الــذايت وكتــاب متــارين يتــضم 
ويتـضّمن دليـل التـدريب    . املدرِّب أن خيتار منها مـا يناسـب املوضـوع املعـّين للـدورة التدريبيـة            

وُيعـىن دليـل    . رين لكـي يـستخدمه القـائمون علـى تيـسري التـدريب            مليـسّ ا  للمرشـدين  أيضا دليال 
ــال وأربـــاب    العمـــل؛ واملنظمـــات غـــري  التـــدريب باحتياجـــات احلكومـــات؛ ومنظمـــات العمـ

وجيـري حتـديث    . احلكومية؛ والوكاالت الدولية العاملة على مستوى الـسياسة العامـة والتوعيـة           
هذا الدليل دوريـا نظـرا ملـا يتـسم بـه االجتـار باألطفـال وتـدابري التـصدي لـه مـن طـابع دينـامي                            

  .ومتغّير
  

   ارمبادئ اليونيسيف التوجيهية بشأن محاية األطفال ضحايا االجت    
تــستند هــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل الــصكوك الدوليــة حلقــوق اإلنــسان وتــصف معــايري محايــة    

واهلـدف مـن    . جر هبم من حلظة تبيُّن حالتهم وحىت تعافيهم وانـدماجهم يف اجملتمـع            األطفال املتَّ 
ــة     ــة واملنظمـــات الدوليـ ــة يف الدولـ ــادئ هـــو مـــساعدة احلكومـــات واجلهـــات الفاعلـ هـــذه املبـ

 غــري احلكوميــة أو غريهــا مــن جهــات تقــدمي اخلــدمات، بوصــفها منــربا لوضــع          واملنظمــات
  .السياسات واملمارسات على املستويات الوطنية والثنائية والدولية
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   اليونيسيف املرجعي بشأن محاية حقوق األطفال ضحايا االجتاردليل     
يونيــسيف التوجيهيــة ُوضــع هــذا الــدليل املرجعــي ليكــون كتابــا ُيــستند إليــه يف تنفيــذ مبــادئ ال 

بشأن محاية حقوق األطفال ضحايا االجتار، فهـو يقـّدم معلومـات عـن اخلطـوات واإلجـراءات                
وهـو بـذلك   . يف محاية األطفـال ضـحايا االجتـار ومـساعدهتم    " املمارسة اجليدة"اليت تقوم عليها    

الدوليـة  أداة عملية ملقـرري الـسياسات واملمارسـني مـن املنظمـات احلكوميـة وغـري احلكوميـة و                  
  .املسؤولة عن محاية األطفال ضحايا االجتار ومساعدهتم يف مجيع أحناء أوروبا

  


