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تمهيد

أبعاد هي مؤسسة مدنية، غري سياسية وغري ربحية، تأسست يف عام 2011 

بهدف تعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية املستدامة يف الرشق األوسط 

وشامل إفريقيا عرب تكريس مبدأي الكرامة والعدالة الجندرية، وتوفري الخدمات 

املبارشة والوقاية والحامية ومتكني املجموعات املهمشة ال سيام النساء واألطفال.

متاشيًا مع مهمة ورسالة منظمة أبعاد املرتبطة بالحد من العنف ضد النساء 

والفتيات يف منطقة الرشق األوسط  وشامل إفريقيا،  وإستناداً إىل أطر التعاون 

القامئة بني املديرية العامة لقوى االمن الداخيل وبني املنظمة، تنفذ أبعاد مرشوع 

»نسـيج« الذي يهدف بشكٍل أسايس إىل تعزيز اآلليات الوطنية للوقاية، التمكني 

والحامية، وتعزيز الرشاكات القطاعية مع الوزارات املعنية واملختصة )مثل وزارة 

الشؤون اإلجتامعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الداخلية والبلديات( ومع 

املنظامت والهيئات األهلية والوطنية العاملة يف هذا املجال يف لبنان.

وعليه، تم تطوير هذا الدليل التدريبي، بدعم من مملكة هولندا، الذي يعترب 

مرجعياً يف هذا املجال ويشكل إحدى أوجه االستجابة املستدامة لجهود الحد من 

العنف القائم عىل النوع االجتامعي يف لبنان، سيام العنف الجنيس.
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مقدمة 
عامة
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يعرف »بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء 

واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية« 

االتجار باألشخاص عىل أنه »تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم 

أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من أشكال 

القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو استغالل 

حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص 

له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد أدىن، 

استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجنيس، أو السخرة أو الخدمة 

قرساً، أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء«.

تعد جرائم اإلتجار باألشخاص جرائم ذات طبيعة مركّبة ما يجعل امر انفاذ 

القانون حيالها امراً صعباً ومليئاً بالتحديات. لذلك، عىل قوى األمن الداخيل 

أن تعمل بصورة تشاركية وتنسيقية مع جميع األجهزة األمنية عرب تبادل  

املعلومات والتحقيقات، والتعاون مع الهيئات الحكومية والدولية املختلفة من 

أجل ضامن نفاذ فّعال للقانون. 

يأيت هذا الدليل التدريبي الذي تم تطويره بشكل مشرتك بني منظمة أبعاد 

وقوى األمن الداخيل ضمن سياق مرشوع مشرتك يهدف إىل نرش الوعي لدى 

ضحايا اإلتجار بالبرش او جرائم االعتداء الجنيس عىل جملة حقوقهم وواجبتهم. 

كام يهدف إىل متكني وبناء قدرات عنارص قوى األمن الداخيل عىل مواضيع 

متعلّقة بجرائم اإلتجار بالبرش والجرائم الجنسية، وكيفية رصد وتحديد 

املؤرشات، واجراء التحقيق بشكل يراعي املبادئ التوجيهية واألخالقيات الناظمة 

للمهنة. وعليه، فإن هذا الدليل التدريبي قد تم تطويره بشكل كبري باالستناد 

اىل املذكرة العامة الصادرة عن قوى االمن الداخيل 204/٣٣٩ش4 بتاريخ 

25 أيلول 201٧ حول أصول التعاطي والتحقيق يف جرائم االتجار باألشخاص 

وجرائم االعتداء الجنيس وتقديم الدعم للضحايا. 

إلى ماذا يهدف هذا 
الدليل التدريبي؟

يهدف هذا الدليل التدريبي للمدربني إىل ما ييل:

تزويد عنارص قوى األمن الداخيل باإلطار املفاهيمي الخاص باالتجار 	 

باألشخاص وبجرائم االعتداء الجنيس 

تعزيز مهارات عنارص قوى األمن الداخيل املطلوبة يف رصد املؤرشات لتقيص 	 

حاالت ضحايا االتجار ومرتكبي جرائم االتجار باألشخاص عىل حد سواء 

وكيفية إجراء التحقيق 

تعزيز مهارات عنارص قوى األمن الداخيل حول اشكال التواصل اللفظي 	 

وغري اللفظي مع ضحايا االتجار، وتعلم مهارات االصغاء الفعال، والتبرص/

التفكري بترصفات العنارص وترصفات اآلخرين، والقيام بتوجيه رسائل واضحة 

لضحايا االتجار وتزويدهم باملعلومات الصحيحة 

استخدام املعلومات الواردة يف هذا الدليل يف أساليب انفاذ القانون، 	 

والتعرف اىل الخطوات واألطر األخالقية واملبادئ املرجعية الناظمة اثناء 

إجراء التحقيقات مع ضحايا االتجار 

إلى َمن يتوجه 
هذا الدليل؟

يتوّجه الدليل التدريبي إىل ضباط وعنارص من قوى األمن الداخيل العاملني يف 

وحدة املعهد. من املتوقّع ان يقوم هؤالء الضباط بتدريب ضباط وعنارص من 

مكتب مكافحة االتجار باألشخاص وحامية اآلداب باإلضافة إىل جميع العاملني 

يف القطعات اإلقليمية القامئة بالتحقيقات. 

كل إنســان معــرض لإلتجــار بــه، إذ تبّيــن أنــه يتــم 
االتجــار ســنويًا بنحو 24.9 مليون شــخص ســنويًا، 
بحســب منظمــة العمــل الدوليــة 64% منهــم يتم 
منهــم  و%19  العمــل،  ســوق  فــي  اســتغاللهم 
يتــم اســتغاللهم جنســيًا، و17% منهــم يجــري 
اســتغاللهم بالعمــل القســري مــن قبــل الــدول؛ 
وتصــل أربــاح االتجــار باألشــخاص إلــى نحــو 150 

ــنويًا. ــار دوالر س ملي
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َمن يجب أن يعنيه هذا 
الدليل؟

تم تطوير هذا الدليل ليكون مادة سهلة للقارئ يف مجال التدريب، عىل أن 

يكون لديه/ها املاماً بقضايا وجرائم االتجار باألشخاص والجرائم الجنسية 

وكيفية التصدي لها.

كيف يجب استخدام 

هذا الدليل؟ 
ينقسم هذا الدليل إىل ثالثة أقسام، تشّكل مواداً تدريبية ومعرفية يجب القيام 

بتطبيقها بشكل متسلسل، حيث أن كل موضوع يقوم بالتحضري للموضوع 

الذي يليه. ينقسم القسم األول إىل خمسة مواضيع، يشكل املوضوع األول 

والثاين والثالث منها اإلطار النظري املعريف يف قضايا االتجار باألشخاص، وما 

يتضمنه اإلتجار من تجنيد ونقل واجبار وسيطرة عىل الضحايا. وينتهي هذا 

القسم مبوضوعني محددين وموّجهني لعنارص قوى األمن الداخيل حول مؤرشات 

رصد ضحايا االتجار باألشخاص وكيفية إجراء التحقيق )دليل املحقق(. 

القسم األول: يف جرائم االتجار باألشخاص 
املوضوع األول – ما هو االتجار باألشخاص بحسب املعايري الدولية؟

املوضوع الثاين – ما هو قانون االتجار باألشخاص يف لبنان ؟

املوضوع الثالث - عنارص جرمية االتجار بالبرش

املوضوع الرابع – عوامل الدفع والجذب ومؤرشات رصد ضحايا االتجار 

باألشخاص  

املوضوع الخامس – التحقيق اإلستباقي واإلستجايب )دليل املحقق(

القسم الثاين: املبادئ التوجيهية يف التعامل مع ضحايا اإلتجار 

باألشخاص وقواعد التواصل واالتصال  
املوضوع األول – اخالقيات الرشطة واملبادئ التوجيهية يف العمل مع الضحايا

املوضوع الثاين – مدخل إىل التواصل

وينتهي هذا الدليل بقسم ثالث مخصص إلحالة الحاالت إىل مقدمي الرعاية 

والخدمة بأشكالها املختلفة واملتوفرة يف لبنان.

االعتبارات األساسية 
للجلسات 

يضم كل قسم عدة مواضيع، وكل موضوع مُيكن تقسيمه إىل عدد من 

الجلسات، بحيث ال تتجاوز كل جلسة ساعة ونصف الساعة، ويرُتك للمدرب 

خيار تقسيم الجلسات بحسب عدد األيام التدريبية وساعات التدريب.

 

عدد املشاركني: من املفضل ان ال يتجاوز عدد املشاركني/ات 12 – 15 

مشارك/ة، كون املجموعات الصغرية من شأنها ان تساهم يف التعمق بالنقاش 

والتباحث باملواضيع املطروحة وذات الصلة، وتفسح املجال امام كل مشارك/ة 

بأن يشارك خربته/ها او تجربته/ها يف سياق الجلسات. 

االتفاق على القواعد 
األساسية 

يجب عىل املدرب ان يتفق مع املشاركني/ات منذ بداية الجلسة األوىل عىل 

بعض القواعد األساسية التي من شأنها ان تجعل التدريب بيئة داعمة. وأن 

تعزز روح االنخراط بني املشاركني/ات منذ اليوم األول. قد تتضمن بعض هذه 

القواعد ما ييل:

اإلصغاء 	 

االنفتاح عىل أفكار اآلخرين/ات 	 

الصدق والصرب واحرتام الخصوصية 	 

ابداء االستعداد للتعلم 	 

العمل بشكل يتناغم مع جميع املشاركني/ات 	 

تجنب أي عوامل من شأنها ان تؤثر عىل جو العمل: الهواتف النقالة، إلخ...	 

احرتام وقت الجلسة ووقت املدرب ووقت املشاركني/ات 	 

الحضور واملشاركة يف كل الورشات 	 
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المواضيع 
التدريبية
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القسم األول:
اإلتجار باألشخاص

الموضوع األول:
ما هو اإلتجار باألشخاص؟ 

هدف املوضوع:

تأتي هذه الجلسة كمدخل للتدريب حول اإلتجار 
باألشخاص. تأتي أهمية هذه الجلسة لتحدد إذا ما 

كان هناك تفاوتًا معرفيًا لدى المشاركين/ات حول 
موضوع اإلتجار باألشخاص.

يف نهاية هذه الجلسة، سيكون املشاركون/ات قادرين عىل تحديد ما ييل:

 الفرق بني تهريب األشخاص Smuggling واالتجار باألشخاص	 

 Human Trafficking
خصائص االتجار باألشخاص، ما الذي يتضمنه؟ 	 

الشخص الذي يكون ُمجنِّداً لضحايا االتجار	 

توقيت املوضوع: ٣ ساعات

املواد املقرتحة:

استامرات فردية حول اإلتجار باألشخاص 	 

لوح قالب وأقالم 	 

عرض باوربوينت	 

الوثائق املرفقة:

وثيقة رقم 1 – استامرة حول االتجار باألشخاص )مترين فردي( 

وثيقة رقم 2 – حول االتجار باألشخاص

منهجية الجلسة:

مترين فردي	 

جلسة نقاش عامة 	 

تعليامت للمدّرب:

يقوم املدرّب بتوزيع الوثيقة رقم 1 – استامرة حول االتجار باألشخاص ويعطي 

لكل مشارك حوايل 10 دقائق لكتابة األجوبة. بعد تجميع االستامرات، يفتح 

املدرّب النقاش حول االتجار باألشخاص ويتوّسع بالنقاش يف الفرق بني االتجار 

باألشخاص وتهريب األشخاص.

األسئلة املطروحة للنقاش: 

الفرق بني االتجار باألشخاص وبني الهجرة غري الرشعية 	 

ماذا يتضمن االتجار بالشخاص؟ 	 

من هو الشخص الذي يقوم باالتجار؟	 

من هم ضحايا االتجار باألشخاص؟ 	 

ما هي ظروف ضحايا االتجار باألشخاص؟	 

وبعد النقاش واإلستفاضة به، يقوم املدّرب بعرض باور- بوينت مستنداً إىل 

املعلومات الواردة يف الوثيقة رقم 2. )العودة إىل وثيقة رقم 2 – حول االتجار 

باألشخاص( 

خالصة املوضوع - لنعلم أنه:
االتجار باألشخاص هو عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو . 1

الحصول عليه من طريق التهديد أو استخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه؛ 

وإخضاع الضحايا للعبودية رغامً عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخريهم أو 

إجبارهم عىل العمل القرسي، أو العبودية، أو مامرسة الدعارة )البغاء(، أو 

استغاللهم ألغراض جنسية أو يف فعل يُعاقب عليه القانون.

فعل اإلتجار باألشخاص هو تجنيد الضحايا، نقلهم، إيوائهم واستقبالهم، . 2

احتجازهم أو إيجاد مأوى لهم.

وسائل اإلتجار باألشخاص: استخدام القوة او التهديد أو اإلجبار او الخطف . ٣

او الخداع، استغالل السلطة، استغالل حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ 

مالية أو مزايا أو استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص آخر.

هدف اإلتجار باألشخاص: ال بد أن يكون الهدف هو االستغالل . 4

من الصعب جداً مبكان ان يستطيع ضحايا االتجار السيطرة عىل وضعهم او . 5

عىل حركتهم/تحركاتهم

يتم مصادرة ممتلكات وأموال الضحايا الخاصة . 6

يتم تعريض الضحايا لتعنيف نفيس وعاطفي وجسدي . ٧

يتم االعتداء عىل ضحايا االتجار من اإلناث من قبل َمن يتاجر بهم او احد . 8

معارفه/أصدقائه

يتم اجبارهم عىل العيش يف مكان جامعي غري الئق وال يتم توفري الطعام لهم. ٩

يتم   حبسهم   يف   مكان   اقامتهم   نهاراً   واجبارهم   عىل   الدعارة  ليالً. 10

يتم   اجبارهم   عىل   القيام   بجنس   غري   محمي  . 11

الفقر   والبطالة   يف   بلد   الضحايا   واالمل   باملال   والوظائف   يف   بلدان   املقصد   تكون  . 12

 عوامل   أساسية   خلف   قرار   الشخص   بالعمل   بالخارج.

 22.6%   من   ضحايا   االتجار   النساء،   ، كُنَّ عىل علم بأنهنَّ   قد   ينخرطن   بأحد  . 1٣

 اشكال   عاملة   الجنس   بحسب   منظمة   الهجرة   الدولية   

معظم   اشكال   الهجرة   الدولية   هي   من   اجل   العمل   . 14

   يتم   تقديم   العناية   الصحية   للنساء   ضحايا   االتجار   يف   الحاالت   الطارئة  فقط. 15

ضحايا   االتجار   باألشخاص   يكونون   من   مختلف   الفئات   العمرية،   و % 1٧ . 52 . 16

منهم   من   املدن،   وبعضهم   خريجون   جامعيون   بحسب   منظمة   الهجرة  

 الدولية   
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◊ خطأ◊ صحضحايا اإلتجار غالباً ما يتخذون قراراً واعياً لعبور الحدود أمالً بفرص حياتية أفضل
◊ خطأ◊ صحضحايا االتجار من النساء غالباً ما يكن عىل دراية بإمكانية انخراطهن بعاملة الجنس

◊ خطأ◊ صحيتوقع ضحايا االتجار ان يتم احتجازهم وال يتوقعوا اختيار ظروف عملهم
◊ خطأ◊ صحضحايا االتجار غالباً ما يهاجرون إليجاد عمل

◊ خطأ◊ صحضحايا االتجار يحصلون عىل األموال لقاء خدماتهم ويتمتعون بفوائد كثرية
◊ خطأ◊ صحمعظم ضحايا االتجار من النساء يحصلن عىل الخدمات الطبية اذا كانت طارئة فقط خصوصاً اذا كانت العوارض قد تهدد أداءهّن

◊ خطأ◊ صحغالباً ما تكون ضحايا االتجار من النساء صغريات وساذجات وغري متعلامت من املناطق الريفية
◊ خطأ◊ صحقد يقبل ضحايا االتجار بعض الرشوط املسيئة عىل امل ان تتحسن الظروف ويجنون املزيد من املال

وثيقة رقم 1 – استمارة حول اإلتجار باألشخاص )تمرين فردي(

ــم  ــردي. ميكــن ان يت ــن ف ــا يف أول الجلســة األوىل كتمري عــىل املــدّرب ان يقــوم بطباعــة هــذه االســتامرة عــىل عــدد األشــخاص، ويقــوم بتوزيعه

ــب عــىل املســتوى املعــريف للمشــاركني/ات يف املوضــوع املطــروح(  ــر التدري ــيل لرصــد اث ــار قب اســتخدام هــذه الوثيقــة كاختب

حني أسمع مصطلح »اإلتجار باألشخاص«: 
لست أكيداً حول ما يعنيه هذا املفهوم	 

التعريف غري واضح بالنسبة يل 	 

لست متأكداً من الفرق بني اإلتجار والهجرة القرسية	 

 	Smuggling أعتقد أن اإلتجار باألشخاص هو مرادف لتهريب األشخاص

لدي فهامً متعمقاً مبا يعنيه اإلتجار باألشخاص 	 

اإلتجار باألشخاص يتضمن ما ييل )ميكن إختيار أكرث من إجابة(
هجرة اختيارية عرب الخداع واإلجبار	 

االستغالل	 

استغالل القوى تجاه شخص مستضعف	 

نقل أو استقبال األشخاص بالقوة أو تحت التهديد	 

عبور الحدود الدولية )بني البلدان(	 

املوافقة عىل االنتقال عرب الحدود 	 

االنتقال أو الحركة داخل الحدود 	 

الهجرة االختيارية لعاملة الجنس	 

العاملة القرسية أو الدعارة القرسية 	 

االجبار عىل تسديد الدين )حني يُجرب الشخص عىل العمل من اجل تسديد 	 

الدين، ورفع الفائدة بحيث يكون من املستحيل معه تسديد الدين(

حجز أو تقييد حرية األشخاص 	 

حجز األوراق الثبوتية واألوراق القانونية 	 

الخدمة غري االختيارية او العمل برشوط العبودية 	 

العنف او التهديد بالعنف 	 

يف حاالت االتجار باألشخاص، املُجنِّد النموذجي يكون:
امرأة 	 

رجل 	 

امرأة ورجل 	 

شخص لديه معرفة بالضحية 	 

شخص غريب 	 

صديق 	 

رشيك 	 

جار/فرد من أفراد األرسة 	 

قريب 	 

زوج/زوجة 	 

طفل 	 

رشكة خاصة 	 

يتم تجنيد األشخاص لإلتجار بهم عرب )ميكن إختيار كل ما ينطبق(
الخطف	 

الوعد الكاذب بوظيفة عمل ) من خالل نرشها بالجريدة(	 

دعوة وهمية 	 

ترتيبات سفر وهمية 	 

وعد كاذب بالزواج 	 

وعد صادق بفرص توظيف قانونية 	 

حني يجد األشخاص أنفسهم يف وسط عملية إتجار
من السهل السيطرة عليها والهروب حني يقررون ذلك	 

ال يكون لديهم سيطرة عىل حركتهم 	 

يتم التعامل معهم باحرتام ولباقة 	 

يتم أخذ ممتلكاتهم الخاصة وجواز سفرهم وأموالهم 	 

يف معظم األحيان، يتم تعنيفهم عاطفياً/نفسياً	 

العديد من الضحايا اإلناث يتم االعتداء عليهّن من قبل من يتاجر بهّن او 	 

احد معارفه/أصدقائه

يتم اجبارهم عىل العيش يف مكان جامعي غري الئق وال يتم توفري الطعام 	 

لهم

يتم حبسهم يف مكان اقامتهم نهاراً واجبارهم عىل الدعارة ليالً	 

ال يتم اجبارهم عىل القيام بجنس غري محمي 	 

نادراً ما يتم إيذاؤهم جسدياً	 

صح أم خطأ
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العالقة يشوبها الخداع أو اإلجبار أو 
إستخدام القوة 

تسهيل العبور غير القانوني 
للحدود

هل يوافق/توافق المهاجر/ة؟

وثيقة رقم 2 - حول االتجار باألشخاص 

ان يقوم بوضع هذه الوثيقة عىل عرض باور-بوينت لتسهيل العرض والنقاش حوله، كام ميكنه طبع هذه الصفحة كوثيقة مرجعية للمشاركني/ات(

مثة فرق كبري بني االتجار باألشخاص وبني تهريب األشخاص

التهريب يعني الهجرة الطوعية التي يتم تيسريها بشكل غري قانوين لنقل الشخص عرب الحدود مقابل بدل مادي. 	 

االتجار يعني نقل األشخاص عرب او داخل الحدود، بشكل قرسي او طوعي، لكن بخداع و/أو اجبار، يجد فيها ضحايا االتجار انفسهم يف وضعية عمل قرسي، أو 	 

خدمة او مامرسات تشبه العبودية، أو أي فعل يُعاقب عليه القانون.

رشح مفهوم اإلتجار باألشخاص بحسب مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية: 

هي عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو الحصول عليه من طريق التهديد أو استخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه؛ وإخضاع الضحايا للعبودية 	 

رغامً عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخريهم أو إجبارهم عىل العمل القرسي، أو العبودية، أو مامرسة الدعارة )البغاء(، أو استغاللهم ألغراض جنسية.

الهدف األسايس واألول من مامرسات االتجار بالبرش بصوره املختلفة هو الربح املادي، فهناك منظامت تعمل داخل البالد وخارجها ويكون االستغالل من 	 

الداخل أو الخارج. وهذه املنظامت عادة ما تكون لها اتصاالت بدول أخرى، كام يوجد سمسار يف دول املصدر أو يف مناطق االستقطاب أو التجنيد. كام أن 

عملية االتجار بالبرش تتعدى ملا بعد الحدود؛ ويشكل عدم التنسيق بني األجهزة األمنية منفعة لهذه املنظامت، وكلام كان الوضع السيايس أو االقتصادي يف 

البلد متدهوراً، كلام ازداد احتامل وجود هذه املنظامت يف البالد؛ فالضعف يف حامية الحدود واالختالف السيايس والفقر كلها عوامل تساعد املنظامت اإلجرامية 

عىل انتهاز الفرصة للمتاجرة بالبرش. بلد املقصد: عادًة ما يكون فيه ثروات كثرية، ولذلك يكون محط أنظار املنظامت اإلجرامية. بلد املصدرأو املنشأ: عادة ما 

يكون فيه مشاكل سياسية واقتصادية، ويعاين الفقر، وعدم الحرية، وغريها من املامرسات القمعية ضد املواطنني. الضحايا: هم كل شخص ترضر بشكل مادي أو 

معنوي من خالل االتجار به.

يتضمن االتجار باألشخاص ما يلي:

إمكانية الهجرة االختيارية	 

االستغالل	 

استغالل القوة تجاه شخص مستضعف	 

نقل أو استقبال األشخاص بالقوة أو تحت التهديد	 

إمكانية عبور الحدود الدولية )بني البلدان(	 

املوافقة عىل االنتقال عرب الحدود 	 

االنتقال أو الحركة داخل الحدود 	 

التهريباالتجارالفرق بين

من خالل استغالل الضحايا في بلد كيف يُكسب المال
الوصول

ال تُعد موافقة الضحايا سارية 
بسبب الخداع او اإلجبار او استخدام 

القوة

يقبل المهاجرون على السفر مع 
توفير معلومات كافية لهم حول 

الرحلة ونقطة الوصول والكلفة

العالقة قائمة على قاعدة زبائنيةالعالقات
تنتهي العالقة لحظة وصول 

المهاجرين إلى بلد الوصول

العاملة القرسية أو الدعارة القرسية	 

االجبار عىل تسديد الدين )حني يُجرب الشخص عىل العمل من اجل تسديد 	 

الدين، ورفع الفائدة بحيث يكون من املستحيل معه تسديد الدين(

حجز أو تقييد حرية األشخاص 	 

حجز األوراق الثبوتية واألوراق القانونية 	 

الخدمة غري اإلختيارية او العمل برشوط العبودية 	 

العنف او التهديد بالعنف 	 
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من هو الشخص الذي يقوم باالتجار؟
ميكن ألي شخص قريب او غريب ان يكون ُمتاجراً او مجنِّداً لضحايا االتجار، وال يُستبعد 

ان يكون امرأة أو رجل )أو كليهام(، او شخص لديه معرفة بالضحية كصديق/ة، او 

رشيك/ة او زوج/ة، او فرد من افراد العائلة او رشكة خاصة او شخص غريب. 

 

قراءات إضافية:

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 

املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية*

اعتمد وُعرِض للتوقيع والتصديق واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم 

املتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون املؤرخ يف 15 ترشين الثاين/نوفمرب2000

الديباجة:
إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول،

إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة ملنع ومكافحة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء 

واألطفال، يتطلب نهجاً دولياً شامالً يف بلدان املنشأ والعبور واملقصد، يشمل تدابري 

ملنع ذلك االتجار ومعاقبة املتّجرين وحامية ضحايا ذلك االتجار بوسائل منها حامية 

حقوقهم اإلنسانية املعرتف بها دولياً،

وإذ تضع يف اعتبارها أنه عىل الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية 

املشتملة عىل قواعد وتدابري عملية ملكافحة استغالل األشخاص، وبخاصة النساء 

واألطفال، ال يوجد صك عاملي يتناول جميع جوانب االتجار باألشخاص،

ر توفري حامية كافية لألشخاص  وإذ يقلقها أنه يف غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذَّ

املعرّضني لالتجار،

وإذ تشري إىل قرار الجمعية العامة 111/5٣ املؤرخ ٩ كانون األول/ديسمرب 1٩٩8، الذي 

قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض 

وضع اتفاقية دولية شاملة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، ولبحث القيام بوضع 

صكوك دولية منها صك يتناول االتجار بالنساء واألطفال،

واقتناعاً منها بأنَّ استكامل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية 

بصك دويل ملنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، سيفيد 

يف منع ومكافحة تلك الجرمية،

قد اتفقت على ما يلي:

أوالً - أحكام عامة
املادة 1 - العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية

هذا الربوتوكول يكّمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، . 1

ويكون تفسريه مقرتناً باالتفاقية.

تنطبق أحكام االتفاقية عىل هذا الربوتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف الحال، . 2

ما مل ينص فيه عىل خالف ذلك.

ة وفقا للامدة 5 من هذا الربوتوكول أفعاالً مجرَّمة وفقاً لالتفاقية.. ٣ تعترب األفعال املجرمَّ

املادة 2 - بيان األغراض

أغراض هذا الربوتوكول هي:

منع ومكافحة االتجار باألشخاص، مع إيالء اهتامم خاص للنساء واألطفال؛أ. 

حامية ضحايا ذلك االتجار ومساعدتهم، مع احرتام كامل لحقوقهم اإلنسانية؛ب. 

تعزيز التعاون بني الدول األطراف عىل تحقيق تلك األهداف.ج. 

املادة 3 - املصطلحات املستخدمة

ألغراض هذا الربوتوكول:

يقصد بتعبري »االتجار باألشخاص« تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو أ. 

إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها أو غري ذلك من 

أشكال القرس أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو 

استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة 

شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض االستغالل. ويشمل االستغالل، كحد 

أدىن، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل الجنيس، أو السخرة أو 

الخدمة قرساً، أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع 

األعضاء؛

ال تكون موافقة ضحية االتجار باألشخاص عىل االستغالل املقصود املبنّي يف ب. 

الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة محل اعتبار يف الحاالت التي يكون قد 

استُخدم فيها أي من الوسائل املبيّنة يف الفقرة الفرعية )أ(؛

يعترب تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل ج. 

»اتجارا باألشخاص«، حتى إذا مل ينطو عىل استعامل أي من الوسائل املبينة يف 

الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة؛

يقصد بتعبري »طفل« أي شخص دون الثامنة عرشة من العمر.د. 

املادة 4 - نطاق االنطباق

ينطبق هذا الربوتوكول، باستثناء ما ينص عليه خالفاً لذلك، عىل منع األفعال املجرَّمة 

وفقاً للامدة 5 من هذا الربوتوكول، والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها، حيثام تكون تلك 

الجرائم ذات طابع عرب وطني وتكون ضالعة فيها جامعة إجرامية منظمة، وكذلك عىل 

حامية ضحايا تلك الجرائم.

املادة 5 - التجريم

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى لتجريم . 1

السلوك املبني يف املادة ٣ من هذا الربوتوكول، يف حال ارتكابه عمداً.

تعتمد أيضاً كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ترشيعية وتدابري أخرى لتجريم . 2

األفعال التالية:

الرشوع يف ارتكاب أحد األفعال املجرَّمة وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة، وذلك أ. 

رهناً باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين؛

رمة وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة؛ب.  املساهمة كرشيك يف أحد األفعال املجَّ

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين الرتكاب أحد األفعال املجرَّمة وفقاً للفقرة 1 ج. 

من هذه املادة.

ثانياً - حامية ضحايا االتجار باألشخاص
املادة 6 - مساعدة ضحايا االتجار باألشخاص وحاميتهم

تحرص كل دولة طرف، يف الحاالت التي تقتيض ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها . 1

الداخيل، عىل صون الحرمة الشخصية لضحايا االتجار باألشخاص وهويتهم، بوسائل 

منها جعل اإلجراءات القانونية املتعلقة بذلك االتجار رسية.

تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوين أو اإلداري الداخيل عىل تدابري توفر . 2

لضحايا االتجار باألشخاص، يف الحاالت التي تقتيض ذلك، ما ييل:

معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة؛أ. 

مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف ب. 

املراحل املناسبة من اإلجراءات الجنائية ضد الجناة، مبا ال ميس بحقوق الدفاع.

تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف الجسدي والنفساين واالجتامعي . ٣

لضحايا االتجار باألشخاص، مبا يشمل، يف الحاالت التي تقتيض ذلك، التعاون مع 

املنظامت غري الحكومية وسائر املنظامت ذات الصلة وغريها من عنارص املجتمع 

املدين، وخصوصاً توفري ما ييل:

السكن الالئق؛أ. 

املشورة واملعلومات، خصوصاً فيام يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة ميكن ب. 

لضحايا االتجار باألشخاص فهمها؛

املساعدة الطبية والنفسانية واملادية؛ج. 

فرص العمل والتعليم والتدريب.د. 

تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه املادة، سن ونوع . 5

جنس ضحايا االتجار باألشخاص واحتياجاتهم الخاصة، وال سيام احتياجات األطفال 

الخاصة، مبا يف ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية.

تحرص كل دولة طرف عىل توفري السالمة البدنية لضحايا االتجار باألشخاص أثناء . 6

وجودهم داخل إقليمها.
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تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوين الداخيل عىل تدابري تتيح لضحايا االتجار . ٧

باألشخاص إمكانية الحصول عىل تعويض عن األرضار التي تكون قد لحقت بهم.

املادة 7 - وضعية ضحايا االتجار باألشخاص يف الدول املستقبلة

باإلضافة إىل اتخاذ التدابري املبينة يف املادة 6 من هذا الربوتوكول، تنظر كل دولة . 1

طرف يف اعتامد تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى مناسبة تسمح لضحايا االتجار 

باألشخاص، يف الحاالت التي تقتيض ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دامئة.

لدى تنفيذ الحكم الوارد يف الفقرة 1 من هذه املادة، تويل كل دولة طرف االعتبار . 2

الواجب للعوامل اإلنسانية والوجدانية.

املادة 8 - إعادة ضحايا االتجار باألشخاص إىل أوطانهم

تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية االتجار باألشخاص من رعاياها أو التي . 1

كان يتمتع بحق اإلقامة الدامئة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف املستقبلة، 

عىل أن تيرس وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء ال مسّوغ له أو غري معقول، 

مع إيالء االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص.

عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار باألشخاص إىل دولة طرف يكون ذلك . 2

الشخص من رعاياها أو كان يتمتع بحق اإلقامة الدامئة فيها وقت دخوله إىل 

الدولة املستقبلة، يراعى يف إعادة ذلك الشخص إيالء االعتبار الواجب لسالمته، 

ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية لالتجار. ويفضل أن تكون 

تلك العودة طوعية.

بناء عىل طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحقق الدولة الطرف متلقية الطلب . ٣

أن تتحقق دون إبطاء ال مسّوغ له أو غري معقول مام إذا كان الشخص الذي هو 

ضحية لالتجار باألشخاص من رعاياها، أو كان له حق اإلقامة الدامئة يف إقليمها 

وقت دخوله إىل إقليم الدولة الطرف املستقبلة.

تسهيالً لعودة ضحية اتجار باألشخاص ال توجد لديه وثائق سليمة، توافق الدولة . 4

الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق اإلقامة 

الدامئة فيها وقت دخوله الدولة الطرف املستقبلة عىل أن تصدر، بناًء عىل طلب 

الدولة الطرف املستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكني ذلك 

الشخص من السفر إىل إقليمها أو معاودة دخوله.

ال متس أحكام هذه املادة بأي حق مُينح لضحايا االتجار باألشخاص مبقتىض أي . 5

قانون داخيل للدولة الطرف املستقبلة.

ال متس هذه املادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنايئ أو متعدد األطراف منطبق يحكم . 6

كلياً أو جزئياً عودة ضحايا االتجار باألشخاص.

ثالثاً- املنع والتعاون والتدابري األخرى
املادة 9 - منع االتجار باألشخاص

تضع الدول األطراف سياسات وبرامج وتدابري أخرى شاملة من أجل:. 1

منع ومكافحة االتجار باألشخاص؛أ. 

حامية ضحايا االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم.ب. 

تسعى الدول األطراف إىل القيام بتدابري، كالبحوث واملعلومات والحمالت اإلعالمية . ٣

واملبادرات االجتامعية واالقتصادية، ملنع ومكافحة االتجار باألشخاص.

تشمل السياسات والربامج والتدابري األخرى التي توضع وفقاً لهذه املادة، حسب . 4

االقتضاء، التعاون مع املنظامت غري الحكومية أو غريها من املنظامت ذات الصلة 

وسائر عنارص املجتمع املدين.

تتخذ الدول األطراف أو تعّزز، بوسائل منها التعاون الثنايئ أو املتعدد األطراف، . 5

تدابري لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل األشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، 

مستضعفني أمام االتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص.

تعتمد الدول األطراف أو تعّزز تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى، مثل التدابري . 6

التعليمية أو االجتامعية أو الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنايئ واملتعدد 

األطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغالل األشخاص، 

وبخاصة النساء واألطفال، التي تفيض إىل االتجار.

املادة 10 - تبادل املعلومات وتوفري التدريب

تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسائر السلطات ذات الصلة يف الدول . 1

األطراف فيام بينها، حسب االقتضاء، من خالل تبادل املعلومات وفقاً لقوانينها 

الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:

ما إذا كان األفراد الذين يعربون حدوداً دولية، أو يرشعون يف عبورها، بوثائق أ. 

سفر تخص أشخاصاً آخرين أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي االتجار 

باألشخاص أو من ضحاياه؛

أنواع وثائق السفر التي استعملها األفراد أو رشعوا يف استعاملها لعبور حدود ب. 

دولية بهدف االتجار باألشخاص؛

الوسائل واألساليب التي تستخدمها الجامعات اإلجرامية املنظمة لغرض االتجار ج. 

باألشخاص، مبا يف ذلك تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصالت بني األفراد 

والجامعات الضالعة يف ذلك االتجار، والتدابري املمكنة لكشفها.

توفر الدول األطراف أو تعّزز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة . 4

وغريهم من املوظفني املختصني عىل منع االتجار باألشخاص. وينبغي أن ينصب 

التدريب عىل األساليب املستخدمة يف منع ذلك االتجار ومالحقة املتجرين وحامية 

حقوق الضحايا، مبا يف ذلك حامية الضحايا من املتجرين. وينبغي أن يراعي 

هذا التدريب الحاجة إىل مراعاة حقوق اإلنسان واملسائل الحساسة فيام يتعلق 

باألطفال ونوع الجنس، كام ينبغي أن يشّجع التعاون مع املنظامت غري الحكومية 

وغريها من املنظامت ذات الصلة وسائر عنارص املجتمع املدين.

متتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات ألي طلب من الدولة الطرف التي . 5

أرسلت تلك املعلومات يضع قيوداً عىل استعاملها.

املادة 11 - التدابري الحدودية

دون إخالل بالتعهدات الدولية فيام يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول . 1

األطراف الضوابط الحدودية إىل أقىص حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك رضورياً ملنع 

وكشف االتجار باألشخاص.

تعتمد كل دولة طرف تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى مناسبة ليك متنع، إىل أقىص . 2

مدى ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشّغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب 

األفعال املجرَّمة وفقاً للامدة 5 من هذا الربوتوكول.

تشمل تلك التدابري، عند االقتضاء، ودون اإلخالل باالتفاقيات الدولية املنطبقة، . ٣

إرساء التزام الناقلني التجاريني، مبا يف ذلك أي رشكة نقل أو مالك أو مشّغل أي 

وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الرضورية لدخول 

الدولة املستقبلة.

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة، وفقاً لقانونها الداخيل، لفرض جزاءات يف . 4

حاالت اإلخالل بااللتزام املبنّي يف الفقرة ٣ من هذه املادة.

تنظر كل دولة طرف يف اتخاذ تدابري تسمح، وفقاً لقانونها الداخيل، بعدم املوافقة . 5

عىل دخول األشخاص املتورطني يف ارتكاب أفعال مجرَّمة وفقاً لهذا الربوتوكول، أو 

إلغاء تأشريات سفرهم.

دون مساس باملادة 2٧ من االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف تعزيز التعاون . 6

فيام بني أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مبارشة لالتصال 

واملحافظة عليها.

املادة 12 - أمن الوثائق ومراقبتها

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، يف حدود اإلمكانيات املتاحة، لضامن ما ييل:

أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعامل أ. 

تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غري مرشوعة؛

سالمة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر ب. 

نيابة عنها، ومنع إعدادها وإصدارها واستعاملها بصورة غري مرشوعة.

املادة 1٣ - رشعية الوثائق وصالحيتها

تبادر الدولة الطرف، بناًء عىل طلب دولة طرف أخرى، إىل التحقق، وفقاً لقانونها 

الداخيل، ويف غضون فرتة زمنية معقولة، من رشعية وصالحية وثائق السفر أو الهوية التي 

أُصِدرَت أو يُزعم أنها أصدرت باسمها ويُشتبه يف أنها تُستعمل يف االتجار باألشخاص.



رابعاً - أحكام ختامية
املادة 14 - رشط وقاية

ليس يف هذا الربوتوكول ما ميس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول واألفراد . 1

مبقتىض القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل لحقوق 

اإلنسان، وخصوصا اتفاقية عام 1٩51)1( وبروتوكول عام 1٩6٧)2( الخاصني بوضع 

الالجئني، حيثام انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قرساً الوارد فيهام.

تُفرس وتُطبق التدابري املبيّنة يف هذا الربوتوكول عىل نحو ال ينطوي عىل متييز تجاه . 2

األشخاص بسبب كونهم ضحايا لالتجار باألشخاص. ويكون تفسري وتطبيق تلك 

التدابري متسقاً مع مبادئ عدم التمييز املعرتف بها دولياً.

املادة 15 - تسوية النـزاعات

تسعى الدول األطراف إىل تسوية النزاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذا . 1

الربوتوكول من خالل التفاوض.

يُعرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكرث من الدول األطراف بشأن تفسري أو . 2

ر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فرتة زمنية  تطبيق هذا الربوتوكول، وتتعذَّ

معقولة، إىل التحكيم، بناء عىل طلب إحدى تلك الدول األطراف. وإذا مل تتمكن 

تلك الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق عىل 

تنظيم التحكيم، جاز ألي من تلك الدول األطراف أن تحيل النزاع إىل محكمة 

العدل الدولية بطلب وفقاً للنظام األسايس للمحكمة.

يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق عىل هذا الربوتوكول . ٣

أو قبوله أو إقراره أو االنضامم إليه، أنها ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه 

املادة. وال يجوز إلزام الدول األطراف األخرى بالفقرة 2 من هذه املادة تجاه أي 

دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.

يجوز ألي دولة طرف تبدي تحفظاً وفقاً للفقرة ٣ من هذه املادة أن تسحب ذلك . 4

ه إىل األمني العام لألمم املتحدة. التحفظ يف أي وقت بإشعار يُوجَّ

املادة 16 - التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضامم

يُفتح باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول أمام جميع الدول من 12 إىل 15 كانون . 1

األول/ ديسمرب 2000 يف بالريمو، إيطاليا، ثم يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حتى 

12 كانون األول/ديسمرب 2002.

يُفتح باب التوقيع عىل هذا الربوتوكول أيضا أمام املنظامت اإلقليمية للتكامل . 2

االقتصادي، رشيطة أن تكون دولة واحدة عىل األقل من الدول األعضاء يف املنظمة 

قد وقّعت عىل هذا الربوتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه املادة.

يخضع هذا الربوتوكول للتصديق أو القبول أو اإلقرار. وتودع صكوك التصديق أو . ٣

القبول أو اإلقرار لدى األمني العام لألمم املتحدة. ويجوز ألي منظمة إقليمية للتكامل 

االقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة 

واحدة عىل األقل من الدول األعضاء فيها. وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو 

قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيام يتعلق باملسائل التي يحكمها هذا الربوتوكول. 

وتبلغ أيضاً تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها.

املادة 17 - بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول يف اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك األربعني من . 1

صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضامم، عىل أال يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ 

االتفاقية. وألغراض هذه الفقرة، ال يعترب أي صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل 

االقتصادي صكاً إضافياً إىل الصكوك التي أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة.

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل . 2

االقتصادي تصدق عىل هذا الربوتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع 

الصك األربعني املتعلق بأي من تلك اإلجراءات، يف اليوم الثالثـني من تاريخ إيداع 

تلك الدولة أو املنظمة ذلك الصك، أو يف تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول عمالً 

بالفقرة 1 من هذه املادة، أيهام كان الحقاً.

املادة 18 - التعديل

بعد انقضاء خمس سنوات عىل بدء نفاذ هذا الربوتوكول، يجوز للدولة الطرف . 1

يف الربوتوكول أن تقرتح تعديالً له، وأن تقدم ذلك االقرتاح إىل األمني العام لألمم 

املتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبالغ الدول األطراف ومؤمتر األطراف يف االتفاقية 

بالتعديل املقرتح بغرض النظر يف االقرتاح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول 

األطراف يف هذا الربوتوكول، املجتمعة يف مؤمتر األطراف، قصارى جهدها للتوصل 

إىل توافق يف اآلراء بشأن كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إىل 

تحقيق توافق اآلراء دون أن يتسنى التوصل إىل اتفاق، يشرتط العتامد التعديل، 

كملجأ أخري، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف يف هذا الربوتوكول الحارضة 

واملصّوتة يف اجتامع مؤمتر األطراف.

متارس املنظامت اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسائل التي تندرج ضمن نطاق . 2

اختصاصها، حقها يف التصويت يف إطار هذه املادة بإدالئها بعدد من األصوات 

مساو لعدد الدول األعضاء فيها األطراف يف هذا الربوتوكول. وال يجوز لتلك 

املنظامت أن متارس حقها يف التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك الحق، 

والعكس بالعكس.

يكون أي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة خاضعاً للتصديق أو القبول . ٣

أو اإلقرار من جانب الدول األطراف.

يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه املادة، فيام يتعلق بأي دولة . 4

طرف، بعد تسعني يوما ًمن تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى األمني العام لألمم 

املتحدة صكاً بالتصديق عىل ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره.

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزماً للدول األطراف التي أعربت عن قبولها . 5

االلتزام به. وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي 

تعديالت سابقة تكون قد صّدقت أو وافقت عليها أو أقرّتها.

املادة 19 - االنسحاب

يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الربوتوكول بتوجيه إشعار كتايب إىل . 1

األمني العام لألمم املتحدة. ويصبح هذا االنسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من 

تاريخ استالم األمني العام ذلك اإلشعار.

ال تعود أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي طرفاً يف هذا الربوتوكول عندما . 2

تنسحب منه جميع الدول األعضاء فيها.

املادة 20 - الوديع واللغات

يسّمى األمني العام لألمم املتحدة وديعاً لهذا الربوتوكول.. 1

يودع أصل هذا الربوتوكول، الذي تتساوى نصوصه اإلسبانية واإلنكليزية والروسية . 2

والصينية والعربية والفرنسية يف الحجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة.

وإثباتاً ملا تقدم، قام املفوضون املوقعون أدناه، املخولون ذلك حسب األصول من 

جانب حكوماتهم، بالتوقيع عىل هذا الربوتوكول.

_________________________
.25/55/A/RES وثيقة األمم املتحدة *

)1( األمم املتحدة، مجموعة املعاهدات، املجلد 18٩، الرقم 2545

)2( املرجع نفسه، املجلد 606، الرقم 8٧٩1.
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الموضوع الثاني:
ما هو قانون اإلتجار باألشخاص في 

لبنان؟ 
هدف املوضوع:

تعريف المشاركين/ات بقانون االتجار باألشخاص 

توقيت املوضوع:

٣ ساعات

املواد املقرتحة:

لوح قالب وأقالم 	 

عرض باوربوينت 	 

الوثائق املرفقة:

نص القانون 

منهجية الجلسة:

 مجموعات عمل وعرض باوبر-بوينت وجلسة نقاش عامة 

تعليامت للمدّرب:

يُقسم املدرّب املتدربني إىل مجموعات عمل. تتوىل كل مجموعة اإلجابة عىل 

سؤال من األسئلة التالية:

ما هو استغالل األشخاص؟	 

ما الفارق بني التهريب واالتجار باألشخاص؟	 

ما هي الرشوط التي يجب أن تتوافر حتى نعترب القضية اتجاراً بالبرش؟	 

ما هو الفارق بني تجارة الجنس واالتجار باألشخاص	 

تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت له. يفتح  املدّرب باب النقاش أمام بقية 

املشاركني، حول هذه النتائج، وعام إذا كانت كافية أو ال، أو إذا عارض البعض 

هذه النتائج.

يقوم املدّرب بعرض باور-بوينت حول قانون االتجار باألشخاص يف لبنان 

)بحسب الوثيقة رقم 1(، ويفتح باب النقاش حولها.

خالصة املوضوع - لنعلم أنه:
االتجار باألشخاص هو عملية توظيف أو تجنيد شخص وإيوائه ونقله أو . 1

الحصول عليه من طريق التهديد أو استخدام القوة أو االحتيال أو اإلكراه؛ 

وإخضاع الضحايا للعبودية رغامً عنهم، لغرض استخدامهم أو تسخريهم أو 

إجبارهم عىل العمل القرسي، أو العبودية، أو مامرسة الدعارة )البغاء(، أو 

استغاللهم ألغراض جنسية أو يف فعل يُعاقب عليه القانون.

فعل اإلتجار باألشخاص هو تجنيد الضحايا، نقلهم، إيوائهم واستقبالهم، . 2

احتجازهم أو إيجاد مأوى لهم.

وسائل اإلتجار باألشخاص: استخدام القوة او التهديد أو اإلجبار او الخطف . ٣

او الخداع، استغالل السلطة، استغالل حالة ضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ 

مالية أو مزايا أو استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص آخر.

هدف اإلتجار باألشخاص: ال بد أن يكون الهدف هو االستغالل . 4

من الصعب جداً مبكان ان يستطيع ضحايا االتجار السيطرة عىل وضعهم او . 5

عىل حركتهم/تحركاتهم

يتم مصادرة ممتلكات وأموال الضحايا الخاصة . 6

يتم تعريضهم لتعنيف نفيس وعاطفي وجسدي . ٧

يتم االعتداء عىل ضحايا االتجار من اإلناث من ِقبَل َمن يتاجر بهم او احد . 8

معارفه/أصدقائه

يتم اجبارهم عىل العيش يف مكان جامعي غري الئق وال يتم توفري الطعام لهم. ٩

يتم   حبسهم   يف   مكان   اقامتهم   نهاراً   واجبارهم   عىل   الدعارة  ليالً. 10

يتم   اجبارهم   عىل   القيام   بجنس   غري   محمي  . 11

الفقر   والبطالة   يف   بلد   الضحايا   واالمل   باملال   والوظائف   يف   بلدان   املقصد  . 12

 تكون   عوامل   أساسية   خلف   قرار   الشخص   بالعمل   بالخارج.

22.6%   من   ضحايا   االتجار   النساء،   كن   عىل   علم   بأنهن   قد   ينخرطن   بأحد  . 1٣

 اشكال   عاملة   الجنس   بحسب   منظمة   الهجرة   الدولية   

معظم   اشكال   الهجرة   الدولية   هي   من   أجل   العمل   . 14

   يتم   تقديم   العناية   الصحية   للنساء   ضحايا   االتجار   يف   الحاالت   الطارئة  فقط. 15

ضحايا   االتجار   باألشخاص   يكونون   من   مختلف   الفئات   العمرية،   و % 1٧ . 52 . 16

منهم   من   املدن،   وبعضهم   خريجون   جامعيون   بحسب   منظمة   الهجرة  

 الدولية   



وثيقة رقم 1 - قانون االتجار باألشخاص في لبنان 
املادة 1 - يضاف اىل الباب الثامن من الكتاب الثاين من قانون 

العقوبات الفصل الجديد التايل:

الفصل الثالث االتجار باألشخاص

املادة 586 )1(: - »االتجار باألشخاص« هو:

اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له.أ. 

بواسطة التهديد بالقوة أو استعاملها، أو االختطاف أو الخداع، أو استغالل ب. 

السلطة أو استغالل حالة الضعف، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا، 

أو استعامل هذه الوسائل عىل من له سلطة عىل شخص آخر.

بهدف استغالله أو تسهيل استغالله من الغري.ج. 

ال يُعتّد مبوافقة املجني عليه يف حال استعامل أي من الوسائل املبينة يف هذه املادة.

»ضحية االتجار«: ألغراض هذا القانون، ضحية االتجار« تعني أي شخص طبيعي 

ممن كان موضوع اتجار باألشخاص أو ممن تعترب السلطات املختصة عىل نحو 

معقول بأنه ضحية اتجار باألشخاص، برصف النظر عام إذا كان مرتكب الجرم 

قد ُعرِفت هويته أو قُِبَض عليه أو ُحوكم أو أُدين. يعترب استغالالً وفقاً ألحكام 

هذه املادة إرغام شخص عىل االشرتاك يف أّي من األفعال التالية:

أفعال يعاقب عليها القانون.أ. 

الدعارة، أو استغالل دعارة الغري.ب. 

االستغالل الجنيس.ج. 

التسّول.د. 

االسرتقاق، أو املامرسات الشبيهة بالرق.	. 

العمل القرسي أو االلزامي.و. 

مبا يف ذلك تجنيد األطفال القرسي أو االلزامي الستخدامهم يف النزاعات املسلحة.ز. 

التورط القرسي يف األعامل االرهابية.ح. 

نزع أعضاء أو أنسجة من جسم املجني عليه.ط. 

-ال تؤخذ باالعتبار موافقة املجنى عليه أو احد اصوله أو وصّيه القانوين أو أي 

شخص آخر ميارس عليه سلطة رشعية أو فعلية عىل االستغالل املنوي ارتكابه 

املبنّي يف هذه الفقرة.

ــ يعترب اجتذاب املجنى عليه أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم 

املأوى له، لغرض االستغالل بالنسبة ملن هم دون سن الثامنة عرشة، اتجاراً 

باألشخاص، حتى يف حال مل يرتافق ذلك مع استعامل أي من الوسائل املبينة يف 

الفقرة )1( )ب( من هذه املادة.

املادة 586 )2(: يعاقب عىل الجرمية املنصوص عليها يف املادة 586 )1(، وفقاً ملا ييل:

باالعتقال ملدة خمس سنوات، وبالغرامة من مئة ضعف اىل مئتي ضعف . 1

الحد األدىن الرسمي لألجور يف حال متّت هذه األفعال لقاء منح مبالغ مالية 

أو أية منافع أخرى أو الوعد مبنحها أو تلقيها.

باالعتقال ملدة سبع سنوات، وبالغرامة من مئة وخمسني ضعفاً اىل ثالمثائة ضعف . 2

الحد األدىن الرسمي لألجور يف حال متّت هذه األفعال باستعامل الخداع أو العنف 

أو أعامل الشدة أو التهديد أو رصف النفوذ عىل املجنى عليه أو احد أفراد عائلته.

املادة 586 )3(: يعاقب باالعتقال ملدة عرش سنوات، وبالغرامة من مئتي 

ضعف اىل أربعامئة ضعف الحد األدىن الرسمي لألجور يف حال كان فاعل 

الجرمية املنصوص عليها يف املادة 586 )1( أو الرشيك أو املتدخل فيها أو 

املحرّض عليها:

موظفاً عاماً أو أي شخص مكلفاً بخدمة عامة أو مدير مكتب استخدام أو عامالً فيه.. 1

أحد أصول املجنى عليه، رشعياً كان أو غري رشعي، أو أحد افراد عائلته أو اي . 2

شخص ميارس عليه سلطة رشعية أو فعلية مبارشة أو غري مبارشة.

املادة 586 )4(: يعاقب باالعتقال ملدة خمس عرشة سنة، وبالغرامة من 

ثالمثائة ضعف اىل ستامئة ضعف الحد األدىن الرسمي لألجور إذا ارتُكبت 

الجرمية املنصوص عليها يف املادة 586 )1(:

بفعل جامعة، من شخصني أو اكرث، ترتكب أفعاال جرمية سواء يف لبنان أو يف . 1

أكرث من دولة.

إذا تناولت الجرمية أكرث من مجنى عليه.. 2

املادة 586 )5(: يف حال توافر أي من الظروف التالية يُعاقب عىل األفعال 

الجرمية الواردة يف املادة 586 )1( بالحبس من عرش سنوات اىل اثنتي عرشة سنة 

وبالغرامة من مئتي ضعف اىل أربعامئة ضعف الحد األدىن الرسمي لألجور:

حني ينطوي الجرم عىل أذى خطري للضحية أو لشخص آخر أو عىل وفاة أ. 

الضحية أو شخص آخر مبا يف ذلك الوفاة الناتجة عن االنتحار.

حني يتعلق الجرم بشخص يف حالة استضعاف بصفة خاصة، مبا يف ذلك املرأة الحامل.ب. 

حني يُعرّض الجرم الشخص الضحية لالصابة مبرض يهدد حياته، مبا يف ذلك ج. 

االصابة بفريوس نقص املناعة البرشية/ متالزمة نقص املناعة املكتسبة )االيدز(.

حني يكون الضحية معّوقا جسدياً أو عقلياً.د. 

حني يكون الضحية دون الثامنة عرشة من عمره.	. 

املادة 586 )6(: يعفى من العقوبات كل من بادر اىل إبالغ السلطة االدارية أو 

القضائية عن الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل وزّودها مبعلومات أتاحت 

إما كشف الجرمية قبل وقوعها وإما القبض عىل مرتكبيها أو رشكاء أو متدخلني 

فيها أو محرّضني عليها إذا مل يكن الشخص الذي يقوم بالتبليغ مسؤوالً بصفته 

مرتكب الجرمية املبينة يف املادة 586 )1(.

املادة 586 )7(: يستفيد من العذر املخفف من زّود السلطات املختصة، بعد 

اقرتاف الجرائم املنصوص عليها يف هذا الفصل مبعلومات أتاحت منع متاديها.

املادة 586 )8(: يعفى من العقاب املجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم عىل 

ارتكاب أفعال معاقب عليها يف القانون أو خالف رشوط االقامة أو العمل.

يجوز لقايض التحقيق أو القايض الناظر يف ملف الدعوى، مبوجب قرار بصدره، 

أن يجيز للمجنى عليه االقامة يف لبنان خالل املدة التي تقتضيها إجراءات التحقيق.

املادة 586 )9(: لوزير العدل أن يعقد اتفاقات مع مؤسسات أو جمعيات 

متخصصة لتقديم املساعدة والحامية لضحايا الجرائم املنصوص عليها يف هذا 

الفصل. تحدد الرشوط الواجب توافرها يف هذه املؤسسات والجمعيات وأصول 

تقديم املساعدة والحامية مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح 

وزير العدل.
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املادة 586 )10(: تصادر املبالغ املتأتية عن الجرائم املنصوص عليها يف هذا 

الفصل وتودع يف حساب خاص يف وزارة الشؤون االجتامعية ملساعدة ضحايا 

هذه الجرائم. تحدد مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء، بناء عىل اقرتاح وزير 

الشؤون االجتامعية، األنظمة العائدة للحساب.

املادة 586 )11(: تكون املحاكم اللبنانية مختصة يف حال ارتكاب أي من 

األفعال املكّونة للجرمية عىل األرايض اللبنانية. 

املادة 2 - يلغى نص كل من املادتني 524 و525 من قانون 

العقوبات ويستعاض عنهام بالنصني التاليني:

»املادة 524 )الجديدة(: يعاقب بالحبس سنة عىل األقل وبغرامة ال تنقص 

عن نصف قيمة الحد األدىن الرسمي لألجور من أقدم إرضاء ألهواء الغري عىل 

إغواء أو اجتذاب أو إبعاد شخص برضاه«.

»املادة 525 )الجديدة(: يعاقب بالحبس من شهرين اىل سنتني وبالغرامة من 

ُعرش اىل قيمة الحد األدىن الرسمي لألجور من أقدم عىل استبقاء شخص رغام 

عنه بسبب دين له عليه يف بيت الفجور«.

املادة 3 - تلغى عبارة »أو حمله عىل ارتكابه« من نص املادتني 508 

و509 من قانون العقوبات.
تلغى عبارة »أو يحمله عىل ارتكابه« من نص املادة 510 من قانون العقوبات. . 1

املادة 4 - يعاقب األشخاص املالحقون، قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، 

مبقتىض أحكام املادتني 524 و525 من قانون العقوبات، بالعقوبات 

املنصوص عليها يف هاتني املادتني قبل تعديلهام مبوجب هذا القانون.

املادة 5 - يضاف بعد القسم السابع من قانون أصول املحاكامت 

الجزائية القسم الجديد التايل:

القسم السابع مكرر يف إجراءات الحامية يف جرمية االتجار باألشخاص

املادة 370 )2(: لقايض التحقيق، أن يقرر االستامع اىل إفادة شخص يحوز عىل 

معلومات، بصفة شاهد، دون أن يتضمن املحرض هوية الشخص املُسَتَمع إليه 

يف حال توافر الرشطني التاليني:

تكون جرمية االتجار باألشخاص، موضوع التحقيق، معاقب عليها بعقوبات . 1

جنائية ال تقل عن االعتقال ملدة خمس سنوات.

أن يخىش أن يرتتب عىل االدالء مبعلومات حول الجرمية تهديدا لحياة أو . 2

سالمة الشخص املستمع إليه أو عائلته أو أحد أنسبائه.

يجب أن يكون القرار معلالً وأن يتضمن األسباب الواقعية واملادية التي استند 

عليها الصداره.

تدّون هوية الشخص وعنوانه يف محرض خاص، ال يضم اىل ملف القضية، يودع 

ويحفظ لدى النائب العام لدى محكمة التمييز.

املادة 370 )3(: للمدعى عليه أن يطلب من القايض الواضع يده عىل القضية 

كشف هوية املُستَمع إليه وفقاً ألحكام املادة السابقة، يف حال اعترب أن هذا 

االجراء أسايس ملامرسة حقوق الدفاع. يقرر القايض، إذا تبني له أن رشوط 

الطلب متوافرة، إما كشف الهوية رشط موافقة الشخص املعني عىل ذلك إما 

إبطال املحرض املنظم وفقاً ألحكام املادة 370 )2(.

املادة 370 )4(: للمدعى عليه أن يطلب مواجهة الشخص املُستَمع إليه وفقاً 

ألحكام املادة 370 )2(، ويف هذه الحالة يعود للقايض أن يقرر االستعانة بتقنيات 

تجعل صوت هذا الشخص غري قابل للتحديد. تحدد دقائق تطبيق أحكام هذه 

املادة مبرسوم يتخذ يف مجلس الوزراء بناء عىل اقرتاح وزير العدل.

املادة 370 )5(: ال يجوز أن يقترص التجريم عىل إفادة الشخص املُستَمع إليه 

وفقاً ألحكام املادة 370 )2(.

املادة 370 )6(: يعاقب من أفىش معلومات حول إجراءات الحامية املنصوص 

عليها يف هذا القسم بالحبس من سنتني اىل ثالث سنوات وبالغرامة من 

عرشين مليون اىل ثالثني مليون لرية لبنانية. 

املادة 6 - يعمل بهذا القانون فور نرشه يف الجريدة الرسمية.
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الموضوع الثالث: 
عناصر جريمة االتجار بالبشر

هدف املوضوع:

تهدف هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على المفهوم المرّكب والمعقد لإلتجار بما يتضمنه من أساليب 
اخضاعية في نقل وإيواء الضحايا. في نهاية الجلسة سيتمكن المشاركون/ات من 

فهم العناصر الثالثة التي تشّكل مجتمعة جريمة االتجار: الفعل، الوسيلة والهدف )االستغالل(	 
فهم أن الهدف النهائي لالتجار هو االستغالل أو تسهيل االستغالل 	 
فهم ما يعنيه تجنيد األشخاص واألساليب المتبعة لذلك	 
فهم ما يعنيه نقل األشخاص واألساليب المتبعة لذلك 	 
فهم ما يعنيه إيواء الضحايا 	 
استخدام أساليب االخضاع والسيطرة التي يتضمنها اإلتجار 	 

توقيت املوضوع:

ساعتان

املواد املقرتحة:

لوح قالب وأقالم 	 

عرض باوربوينت 	 

الوثائق املرفقة:

وثقة رقم 1 - أنواع تجنيد الضحايا والفرق بني التجنيد والنقل واإليواء واالستغالل	 

املنهجية: 

مجموعات عمل	 

جلسة نقاش عامة 	 

تعليامت للمدّرب:

مجموعات )حسب عددهم( بحيث يكون يف كل مجموعة حوايل 5 مشاركني/ات كحد اقىص. ويطلب املدرّب من كل مجموعة العمل عىل دراسة الحالة التالية: 

دراسة الحالة: أبلغ املحافظ الفصيلة اإلقليمية الواقع ضمن نطاقها القرية * بوجود غرباء يف منزل ما. تقوم دورية من الفصيلة بزيارة املكان، لتجد ثالثة أشخاص 

من أثيوبيا )إمرأتني، وطفل(. مكثوا يف هذا املكان حوايل ٣ أسابيع وسافروا من العراق عرب سوريا بواسطة شاحنة ومبرافقة من قبل أشخاص. كانوا يعيشون جميعاً 

يف غرفة واحدة يف املنزل بأوضاع مزرية. باب غرفتهم كان مقفالً من الخارج، وأجربت عنارص قوى األمن عىل كرس القفل للدخول للغرفة. أخربت النساء عنارص 

قوى األمن أن هناك 5 رجال آخرين يعيشون هنا، لكنهم يف العمل حالياً. يغادرون صباحاً ويعودون مساًء منهكني. مالك املنزل هو مزارع محيل. انتظر عنارص قوى 

األمن عودة الرجال من العمل، واحتجزوهم كمهاجرين غري رشعيني ال ميلكون أوراق إقامة.  

هل يعد ذلك تهريب مهاجرين او اتجار باألشخاص؟ واذكر األسباب وراء اإلجابة	 

هل يعد ذلك نقل او إيواء بغرض االتجار، وإذا كان األمر كذلك، ما هي املسؤولية القانونية عىل املزارع؟	 

هل قام عنارص قوى األمن  بالترصف السليم؟ ماذا كنت لتفعل لو كنت مكانهم؟ 	 

بعد االنتهاء من عمل املجموعات، يقوم املشاركون/ات بعرض ونقاش نتائج عملهم. ويقوم املدرّب مبقارنتها مع عرض الباور-بوينت ما هو مدرج يف خالصة الجلسة. 	 

خالصة الجلسة - وثيقة رقم 1 - أنواع تجنيد الضحايا والفرق بني التجنيد والنقل واإليواء واالستغالل 
تجنيد الضحايا بالقوة – يتم تجنيدهم بالقوة أو تحت التهديد بالقوة/العنف 	 

تجنيد الضحايا بالخداع التام – يتم خداع الضحايا بالوعود الكاذبة والفرص الوهمية 	 

تجنيد الضحايا بالخداع الجزيئ – قد يعلم الضحايا بطبيعة الفرص املنتظرة لكن يتم خداعهم حيال الظروف املحيطة بذلك من أجل استغالل الفرصة 	 
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الفرق بين التجنيد، والنقل، واإليواء واالستغالل في بلد الوصول 

إن جميع عناصر الضغط واالكراه والوسائل على أنواعها ُيمكن أن ُتستخدم 
في أي مرحلة من مراحل االتجار أو في أي بلد، أكان البلد األم أو الترانزيت أو 

المقصد.

بما أن الهدف النهائي من االتجار بالبشر هو استغاللهم أو تسهيل 
استغاللهم من الغير، لذلك يجب التشديد على المتدربين بالبحث دومًا 

عن هذا العنصر الذي ُيصنف الجريمة بشكلها النهائي. االستغالل غالبًا ما 
يكون ماديًا أي لقاء أرباح مالّية، ولكن ليس ما يمنع أن يكون معنويًا )مثالً: 

حالة استغالل جنسي لفتاة من قبل المتاجر، بممارسة الجنس معها باالكراه 
أوتقديمها لممارسة الجنس مع أصدقائه دون أي مقابل مادي، مع احتجاز 

حريتها.(

االستغالل  إيواء الضحايا  النقل  التجنيد 
استغالل بهدف الدعارة  حجز الوثائق الثبوتية لألشخاص  رشعي او غري رشعي  خداع 

استغالل جنيس  ظروف عيش قاسية وغري مناسبة  يف بلد األم او خارجه  اجبار 

عاملة قرسية  تقييد وحجز للحركة  عرب البحر، الرب أو الجو  خطف 

عبودية او انخراط بأعامل 

عبودية

يتم مواكبتهم لدى ترك املكان  غالباً ما يكون خطراً ويهدد 

السالمة 

استخدام العنف - القوة 

تجارة باألعضاء  يتم اصطحاب الضحايا من قبل 

املُتاجر باألشخاص 

استغالل القوة 

يواكب هذه العملية، إرباك 

الضحايا لزيادة هشاشة أوضاعهم، 

اغراقهم بالدين، عزلهم، تهديدهم 

بالرضب/العنف، تهديدهم 

بالوصول اىل ارسهم 

)إىل مكان غري معروف للضحايا(  استغالل وضع الضحايا 
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الموضوع الرابع: 
عوامل الدفع والجذب ومؤشرات رصد ضحايا االتجار باألشخاص 

أوالً- عوامل الدفع والجذب لإلتجار باألشخاص
هدف املوضوع:

التعرف على عوامل الدفع والجذب لإلتجار باألشخاص 

توقيت املوضوع:

ساعتان 

املواد املقرتحة:

أوراق ملونة 	 

لوح قالب وأوراق وأقالم 	 

عرض باوربوينت 	 

الوثائق املرفقة:

وثيقة رقم 1 – تحديات التبليغ - عوامل الدفع والجذب - واآلثار املرتتبة عىل البلدان	 

املنهجية: 

مجموعات عمل وجلسة نقاش عامة 	 

عوامل الدفع والجذب - تعليامت للمدّرب: 

ملّدرب الفقرة التالية عىل اللوح القالب او عىل الشاشة:

تسلّط هذه الجلسة الضوء عىل مسألة تقيص ضحايا االتجار باألشخاص. ترتبط جرائم االتجار باألشخاص بتحدٍّ أسايس: نادراً ما يبلّغ الضحايا عن تعرضهم لجرمية 

اتجار، ومن دون شهادة او افادة من قبل الضحايا، من الصعب تحديد الدليل بأن الجرمية قد حصلت. لذلك، من الرضوري عىل املسؤولني عن انفاذ القانون ان 

يبحثوا عن الضحايا ويقومون بتحديدهم. تأيت هذه الجلسة لتحدد أسباب حدوث جرائم االتجار ولتسلط الضوء عىل الوسائل لتحديد الضحايا من قبل املسؤولني 

عن انفاذ القانون. 

يطلب املدرّب من املشاركني/ات قراءة النص السابق، ويقّسم املشاركني/ات عىل مجموعات بحيث ال يتجاوز عدد املشاركني يف كل مجموع 5 اشخاص، بحيث تقوم 

كل مجموعة عىل بحث ما ييل:

ما هي تحديات تقيص حاالت/ضحايا االتجار 	 

ما هي عوامل الدفع )الدافعية( وعوامل الجذب )االستقطاب( التي تؤثر عىل االتجار باألشخاص؟	 

ما هي النتائج واآلثار املرتتبة عىل البلدان املصّدرة واملستقبلة وبلدان الرتانزيت؟	 

ما هي النتائج واآلثار املرتتبة عىل الضحايا؟ 	 

بعد ذلك، يقوم املّدرب مبناقشة نتائج عمل املجموعات ومقارنتها بعرض الباور-بوينت )بحسب الوثيقة 1 املرفقة(

يطلب املدرّب بعد ذلك من املشاركني/ات كيفية »تحديد او تقيص« الضحايا عرب املؤرشات املبارشة وغري املبارشة )عرب العودة إىل مجموعات العمل او من خالل 

جلسة نقاش عامة، وبعدها يعرض الباور-بوينت )بحسب الوثيقة 2 املرفقة(
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الوثيقة رقم 1- تحديات التبليغ 
- عوامل الدفع والجذب - واآلثار 

المترتبة على البلدان

تحديات التبليغ عن جرائم االتجار باألشخاص 

نادراً ما يبلّغ ضحايا االتجار عن تعرضهم لجرمية اتجار باألشخاص وذلك 

لألسباب التالية:

الخوف من مجرمي االتجار: هو خوف حقيقي ألن املجرمني مل يتهاونوا يف 	 

بث الخوف والتهديد واستخدام العنف ضدهم وضد ارسهم واصدقائهم؛

قد ال يعتربون انفسهم ضحايا: قد يتجاهل العديد من الضحايا هذه 	 

الحقيقة ومل يعرفوا بعد بأنه تم خداعهم.

قد يعانون من متالزمة ستوكهومل حيث مييلون اىل خلق عالقة عاطفية او 	 

انجذاب او والء او حتى تعاطف مع املجرمني/املتاجرين

قد يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وفقدان جزيئ او كيل للذاكرة: 	 

ال سيام يف الحاالت التي تكون فيها النساء قد تعرضن لحاالت حادة من 

االغتصاب او الرضب او االنتهاك

قد ال يثقون بالرشطة ومؤسسات انفاذ القانون: حيث غالباً ما يتم اخبار 	 

الضحايا بأنه لو تم القبض عليهم سيتم إيذاؤهم وانزال اشد العقوبات بهم 

من قبل السلطات.

قد يكون حاجز اللغة عائقاً امام قدرتهم عىل اإلبالغ 	 

قد يخافون ان يتم الخلط بينهم وبني املهاجرين غري الرشعيني ويتم حبسهم 	 

او ترحيلهم

عوامل الدفع 

الفقر واإلحباط 	 

تأنيث الفقر 	 

األمية 	 

البطالة 	 

التمييز الجندري	 

العنف املنزيل	 

العيش ضمن ارس مفككة	 

اثر العنف او النزاع عىل بلد ما 	 

عدم وجود فرص الهجرة الرشعية/القانونية 	 

ضعف قيمة األجر الشهري يف بلد ما 	 

عوامل الجذب

توقع وجود وظائف و مكافآت مالية 	 

توقّع وجود مكافآت مالية كبرية يف مجال تجارة الجنس 	 

ازدياد الطلب عىل تجارة الجنس مع األطفال 	 

ازدياد الطلب عىل »العاملة املنزلية« للنساء	 

ازدياد الطلب عىل العاملة »الرخيصة«	 

اآلثار املرتتبة عىل بلدان املصدر، الرتانزيت، وبلدان الوصول: 

ارتفاع نسبة الهجرة غري النظامية 	 

ارتفاع نسبة ومعدالت املؤسسات االجرامية/الجرائم 	 

انتهاك قوانني البلدان ال سيام قوانني الهجرة، العمل، وحقوق االنسان 	 

ثانيًا- مؤشرات رصد ضحايا االتجار 
باألشخاص

هدف املوضوع

التعرف على مؤشرات رصد ضحايا االتجار باألشخاص 
والتحديات التي تواجه قوى األمن الداخلي في 

هذا االمر. عند االنتهاء من هذه الجلسة، سيتمكن 
المشاركون/ات من التعرف على: 

- كيفية تحديد األشخاص ضحايا االتجار من بين جميع 
المهاجرين 

- المؤشرات المباشرة وغير المباشرة لتحديد الضحايا 

توقيت املوضوع:

ساعتان 

املواد املقرتحة:

عرض باوربوينت 

الوثائق املرفقة:

وثيقة رقم 2 - ما هي أهمية تحديد وتقيص ضحايا االتجار؟ ما هي 	 

مؤرشات الرصد والتقيص؟

وثيقة رقم ٣ - الئحة التحقق من املؤرشات للتأكد من تعرض الضحية 	 

لجرمية اتجار باألشخاص 

املنهجية:

مجموعات عمل وجلسة نقاش عامة 
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الوثيقة رقم 2- ما هي أهمية 
تحديد وتقصي ضحايا االتجار؟ ما 
هي مؤشرات الرصد والتقصي؟

ما هي أهمية تقيص ورصد ضحايا االتجار

ان ضحايا االتجار هم ضحايا جرائم منظمة وقد يكون لديهم مخاطر امنية 	 

حقيقية

قد يكون لديهم احتياجات او وضع صحي او نفيس خاص ما يتطلب عناية 	 

خاصة 

املؤرشات: 

جروح او ندوب او عظام مكسورة 	 

ندوب او جروح بارزة تكون نتيجة االنتهاك او إيذاء النفس بسبب الصدمة	 

خوف او عصبية غري مربرة	 

عالمات او مؤرشات عىل تعرضهم للتهديد 	 

اتفاقية عمل وهمية	 

عاملة األطفال يف ظروف خطرة 	 

عاملة األطفال يف تجارة الجنس 	 

أي مؤرش عىل انخراطهم بالعبودية او حجز حريتهم	 

العمل دون مقابل او مقابل مادي غري ذي أهمية	 

السلوكات/الترصفات الغريبة التي تدعو للشك بوجود جرم االتجار، ومن 

أبرزها:

عدم القدرة عىل التحدث بطريقة متسقة	 

رفض التعاون مع املحقق	 

يستعجلون املحقق عىل اإلنتهاء من التحقيق	 

يتجاوبون مع املحقق بطريقة غري متسقة، متناقضة، خداعية، واحياناً غري 	 

تعاونية

يكون بحيازتهم أمور خطرية او غري قانونية او ممنوعات 	 

بعض املؤرشات األخرى التي ميكن تحديدها لدى أول »مشاهدة« او اتصال 	 

مع الضحية:

العمر – كلام كان عمر الضحية أصغر، كلام كانوا أكرث عرضة لجرمية 	 

اتجار باالشخاص 

الجنسية – بعض املواطنني من جنسيات معينة يكونون أكرث عرضة 	 

لجرمية اتجار باألشخاص 

الوثائق الشخصية – حني ال يكون بحوزة الضحايا اية وثائق رسمية، 	 

ألنها دامئا تكون بحوزة مجرمي تجارة االتجار

السياق – رضورة فحص السياق املكاين حيث تم إيجادهم، والتأكد إذا 	 

ما كان ذلك امراً ُهم عىل دراية به 

الجندر – غالباً ما تكون النساء والفتيات أكرث عرضة لجرائم االتجار 	 

باألشخاص 

عالمات االنتهاك والعنف – رضورة فحص عالمات العنف عىل الجسد 	 

)كدمات او ندوب او حروق بالسجائر وغريها(
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الوثيقة رقم 3 - الئحة التحقق من بعض المؤشرات حول تعرض 
الضحية لجريمة اتجار باألشخاص 

ما هي أهمية تقيص ورصد ضحايا االتجار

ان ضحايا االتجار هم ضحايا جرائم منظمة وقد يكون لديهم مخاطر امنية حقيقية	 

قد يكون لديهم احتياجات او وضع صحي او نفيس خاص ما يتطلب عناية خاصة 	 

املؤرشات: 

أ- املؤرشات: 

جروح او ندوب او عظام مكسورة 	 

ندوب او جروح بارزة تكون نتيجة االنتهاك او إيذاء النفس بسبب الصدمة	 

خوف او عصبية غري مربرة	 

عالمات او مؤرشات عىل تعرضهم للتهديد 	 

اتفاقية عمل وهمية	 

عاملة األطفال يف ظروف خطرة	 

عاملة األطفال يف تجارة الجنس 	 

أي مؤرش عىل انخراطهم بالعبودية او حجز حريتهم	 

العمل دون مقابل او مقابل مادي غري ذي أهمية	 

قراءات إضافية – تحديد ضحايا االتجار باألشخاص من خالل املؤرشات 

)املذكرة العامة( 

مبا أّن التصّدي لجرمية االتجار باألشخاص ومكافحتها رهن بالتطبيق الفعيل 

والفّعال ملا نّص عليه القانون رقم 2011/164، األمر الذي يتطلّب الرصد املبكر 

ألي من الحاالت التي ميكن أن تحصل فيها هذه الجرمية، فإنه ال بّد، من توافر 

مؤرشات عملية إنطالقاً من القانون املذكور، هي مبثابة إنذارات مبّكرة، تنبئ 

عن حالة اتجار محتملة باألشخاص وتسمح بتمييزها عن غريها من الجرائم 

ومالحقة مرتكبيها وتوفري الدعم واملساعدة لضحاياها.

ب- املؤرشات العملية:

1- حالة ُضعف/ هشاشة

 

ظروف حياتية صعبة )الفقر ، العوز ،.....(.	 

فئات ُمستضعفة )نساء، أطفال، ذوو االحتياجات الخاصة، العامالت يف 	 

الخدمة املنزلية، األطفال املبعدون عن ذويهم، أقليات إثنية، مكتومو القيد، 

أطفال الشوارع، الالجئون، النازحون،...(

ضعف املعرفة باللغة املحلية والقوانني املحلية املرعية اإلجراء.	 

2- ظروف عمل سيئة

إرتهان لصاحب العمل أو لشخص آخر لتأمني األمور املعيشية )السكن، 	 

املأكل، امللبس،...(.

حجز الرواتب.	 

أعامل خطرة أو ممنوعة.	 

تخطي ساعات العمل القانونية والحرمان من االسرتاحة.	 

 

٣- خداع

إخالل بالوعود املعطاة إىل الضحية كتابًة أو شفاهًة حول طبيعة العمل 	 

املتفق عليه ورشوطه.

خيبة األمل بعد البدء بالعمل وعدم القدرة عىل تركه.	 

تقييد حرية الحركة	 

العزل عن العامل الخارجي.	 

إحتجاز الضحايا ووضعهم تحت الحراسة ملنعهم من الهرب.	 

حجز األوراق الثبوتية.	 

منع االتصال باألهل أو األقارب أو املعارف ومنع تلقي أي اتصال منهم.	 

عدم إمكانية الحصول عىل العناية الصحية.	 

4- االستغالل الجنيس

تشغيل قارص يف الدعارة.	 

عدم استالم املبالغ املتأتية من الدعارة من قبل الشخص الذي أّدى 	 

العمل الجنيس أو الخدمة الجنسية.

االشرتاك يف أعامل إباحية )أفالم، ُصور، عروض فيديو،....(.	 

دفع الرشيك يف إطار عالقة عاطفية عىل القيام بأفعال يُعاقب عليها القانون.	 

التزويج املبكر.	 

حاالت الزواج الصوري.	 

استعامل مؤسسة الزواج أو تعّدد الزوجات والزيجات كواجهة للقيام 	 

بأفعال يُعاقب عليها القانون.

5- العنف مبختلف أنواعـه

العنف الجسدي والجنيس واملعنوي.	 

استعامل القوة والتهويل والتهديد إلرغام الضحية عىل الرضوخ ملطالب 	 

َمن يُتاجر بها.

التهديد باإلبالغ عن وضع الضحية غري القانوين ملنعها من التقدم بأي شكوى.	 

التهديد بإلحاق الرضر واألذى باألهل واألقارب.	 

الحرمان من املأكل وامللبس والنوم والرعاية الصحية.	 

اشرتاك األطفال )من هم دون الـ 18 سنة(يف النزاعات املسلّحة	 

تواجد أطفال يف مجموعات مسلّحة.	 

حيازة و/أو حمل السالح من قبل األطفال.	 

القيام بأعامل مختلفة يف مراكز املجموعات املسلّحة.	 
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الموضوع الخامس: 
التحقيق اإلستجابي واإلستباقي 

)دليل المحقق( 
هدف املوضوع:

تعريف المشاركين/ات بأنواع التحقيقات التي تقوم 
بها أجهزة الشرطة بحيث تنقسم إلى قسمين: 

التحقيقات االستجابية، والتحقيقات االستباقية

توقيت املوضوع:

6 ساعات

الوثائق املرفقة: 

الوثيقة رقم 1 – الئحة مبراحل اجراء املقابلة - مترين جامعي 	 

الوثيقة رقم 2 – مناذج عن عنارص ومكونات كل مرحلة مبا يراعي حقوق 	 

االنسان ومبدأ عدم اإليذاء 

الوثيقة رقم ٣ – وثيقة مرجعية – التحقيق مع ضحايا االتجار باألشخاص 	 

بحسب املذكرة العامة

الوثيقة رقم 4- مهارات التواصل	 

مترين فردي، مجموعات عمل، لعب أدوار وجلسة نقاش عامة	 

تعليامت للمدّرب 

يوزّع املدرّب الوثيقة رقم 1 – عىل املشاركني ويرشح للمشاركني/ات التعليامت 

التي يجب ان يقوموا بتطبيقها اثناء عمل املجموعات )االنتباه إىل رضورة محو 

مكونات الوثيقة رقم 2 من الجدول قبل توزيعه عىل املشاركني(. يقّسم املدرّب 

املشاركني/ات إىل مجموعات عمل، ويطلب من كل مجموعة النظر إىل الوثيقة 

املقّسمة إىل ٧ مراحل، عىل ان يحددوا العنارص األساسية لكل مرحلة/مقابلة، 

وأبرز التوصيات/الخالصات التي يخرجون بها، والتي يجب ان تراعي:

حقوق االنسان	 

مبدأ عدم اإليذاء او تعريض الضحية إىل اذى أكرب	 

 

بعد عرض عمل املجموعات، يقوم املدرّب بفتح نقاش حول كل مرحلة من 

مراحل اجراء التحقيق، ويلّخص أبرز األمور التي تم التوافق بشأنها من قبل 

املشاركني/ات، ومقارنتها ببعض النامذج املرفقة يف الوثيقة أدناه. 
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تعليامت للمدرب

يرشح املدرّب املهارات التي سيتمحور التدريب حولها والوقت الذي . 1

سيحتاجه.

يستخدم املدرّب عدد من تقنيات التدريب استناداً إىل قدراته، ومنها لعب . 2

األدوار وعمل املجموعات. ننصح استخدام مجموعة من املعدات مثل كامريا 

فيديو وشاشة عرض ومسجلة صوت...

التلخيص والختام: يجب عىل املدرّب ختام الجلسة بتلخيص الرسائل . ٣

األساسيّة، وذلك باالستناد إىل مضمون الوثيقة رقم 4 – مهارات التواصل 

متارين مقرتحة وثيقة رقم 2 – مناذج عن عنارص ومكونات كل مرحلة مبا يراعي حقوق 

االنسان ومبدأ عدم اإليذاء )يتم عرضها بعد عمل املجموعات(

وثيقة رقم 1 – الئحة مبراحل اجراء املقابلة

راجع القسم األخري من 

الدليل حول املبادئ 

املرجعية

تعريف باالسم والصفة وسنوات الخربة يف هذا املجال ويف مقابلة ضحايا 

آخرين مشابهني 

االنتباه اىل وضعية جسد الضحية 	 

االنتباه عىل املشاعر التي يظهرها: غضب، خوف، قلق	 

دع الشخص يخربك كيف يشعر	 

التأكد بأن الشخص ال يشعر باألمل او العطش او الجوع او الربد	 

اعرف منه كيف ينظر اىل قوى األمن الداخيل  )موقفه(	 

املرحلة 1 – التعريف والتعارف ورشح الوضع

Share Model ارشح الهدف من املقابلة وإىل ماذا ترمي هذه املقابلة )ماذا نريد ان نحقق 

منها( – عىل الضحية ان تتأكد نتيجة ذلك بأنها تريد اإلفصاح عن الجرمية.

ارشح هيكلية املقابلة ألن ذلك من شأنه ان يجعل الضحية متتلك بعض القوة 

والسيطرة عىل الوضع 

املرحلة 2 – تزويد باملعلومات: 

رشح هدف املقابلة ورضورة االنتقال اىل مركز قوى 

األمن يف حال كانت املقابلة ستتم هناك

رشح دور املرافقني )مرتجمني، إلخ(

رشح هيكلية املقابلة وسياقها
Focus Model دع الضحية توّضح قصتها عرب االستجابة ألسئلتك	 

االنتباه اىل اية تباينات يف القصة والطلب من الضحايا توضيحها 	 

دع الشخص يخرب عن نفسه 	 

انتبه اىل مؤرشات الوقت واملكان، واالنتباه ما اذا كان هناك شهود 	 

كن منتبهاً ملا تريده الضحية، وما هي مخاوفها، واعلمها بأنك جاهز 	 

لتقديم الدعم، وراجع اية مؤرشات الن يكون الشخص ضحية اتجار 

)بحسب القسم السابق(

املرحلة 3 – تجميع املعلومات:

النظر باإلشكالية املطروحة

تقييم وضع الضحية والتعرف عليه

معرفة السبب الذي دفعها لتكون يف هذا املوقع

معرفة الوضع الحايل

معرفة ماذا يحتاج/يريد/يتوقع

تحديد عالمات االتجار )إذا امكن او انطبق(

اخرب الضحية عن وضعها الحايل، بعد ان تكون قد اخربتك كافة التفاصيل، 

يكون مبقدور املحقق ان يعرف الخيارات املتاحة.

املرحلة 4 – تحديث املعلومات 

الرشح للضحية الواقع الذي هو/هي فيه اآلن 

وحقوقه وخياراته 

رشح السياسات والقوانني الخاصة بالبلد

نظام اإلحالة )راجع 

القسم األخري من الدليل(

تحديد ما اذا كانت الضحية بحاجة إىل: 

اإلحالة إىل مركز لالجئني او للمهاجرين 

مركز إيواء آمن مؤقت

االحتجاز )بسبب أوضاع خاصة( 

املرحلة 6 – اتخاذ خطوات إضافية

اإلحالة )إىل ملجأ او مأوى( او إىل مزودي الرعاية او 

الخدمة

تسوية وضع اإلقامة

التأكد من امن وسالمة الضحية

اسأل الضحية ما هو رأيها بالواقع/الوضع الحايل )حالتها االنفعالية(

وكيفية التواصل مع املحقق وماذا تتوقع منه وكيف ميكنه التواصل معها 

املرحلة 7 – إنهاء املقابلة/التحقيق )األول(

معرفة رأي الضحية بالوضع الحايل

االتفاق عىل الية املتابعة

االتصال مبزودي الرعاية او الخدمة حسب اشكال 

اإلحالة املتوفرة



28

إّن جرائم االتجار باألشخاص غالباً ما تكون معّقدة وتتطلّب مهارات معينة من 

العنارص الذين هم عىل متاٍس مبارٍش مع ضحاياها املحتملني، والتحقيق فيها 

ينقسم إىل قسمني:

:Reactive investigation أ- التحقيق اإلستجايب

يبارش به استجابًة / بناًء عىل شكوى أو إخبار أو تكليف.	 

تكون الجرمية قد تّم االنتهاء من ارتكابها أو ما تزال مستمرّة. تتطلّب 	 

القضية تدّخالً فورياً.

مثال: شكوى الضحية الناجية، أو إخبار أو تكليف ُمحال من النيابة العامة 

االستئنافية املختّصة.

:Proactive investigation ب- التحقيق اإلستباقي

َمبني عىل املعلومات التي تَرد إىل العنارص أو نتيجة االستطالع أو املراقبة يف 	 

األماكن املشبوهة.

تكون الجرمية مستمرة أو غري ُمرتكبة بعد، ويجب االنتباه إىل أّن القانون 	 

يعاقب عىل املحاولة فيها عند توافر بعض العنارص املكّونة )مثال: النقل 

واالحتجاز بواسطة القوة أو الخداع أو التهديد ....( ، وذلك برصف النظر عن 

تحّقق االستغالل، الذي يُعترب دليالً قاطعاً والعنرص املكّون األساس يف اكتامل 

عنارص جرمية االتجار باألشخاص ، إذ أّن محاولة االستغالل تكفي للتعاطي 

مع القضية عىل أنها محاولة اتجار باألشخاص .

مثال: إقامة فتيات نازحات يف خيمة ونقلهّن بشكل يومي عىل منت سيارات 

فخمة وإعادتهّن يف ساعات متأّخرة.

13- مبارشة التحقيق:

يبارش بالتحقيق وفقاً لألصول املعمول بها يف الجرائم املشهودة أو غري 	 

املشهودة واملبيّنة يف قانون أصول املحاكامت الجزائية وتعديالته )القانون 

رقم ٣28 تاريخ2001/8/2(.

يف الجرائم املستمرة )كام هي الحال يف غالبية جرائم االتجار باألشخاص( 	 

والتي تتكّون من فعل يقبل االستمرار فرتًة من الزمن ويتطلّب تدّخالً 

مستمراً من إرادة الجاين لإلبقاء عىل حالة االستمرار بعد قيام الجرمية)مثال: 

االمتناع عن إطالق رساح فتاة محتجزة الستغاللها يف أعامل الدعارة (: 

يتّم املبارشة يف التحقيق وفقاً لألصول نفسها املعتمدة يف حالة الجرمية 	 

املشهودة.

الوثيقة رقم 3 - وثيقة مرجعية - التحقيق مع ضحايا االتجار باألشخاص 
بحسب المذكرة العامة 

162- املقابلة األولية مع املفوضية السامية لألمم املّتحدة لشؤون الالجئني 

أثناء إجراء التحقيق:

 املقابلة األولية هي محادثة وتقييم عىل هامش التحقيق مع الضحية، تجري 

بالتعاون مع املفوضية، قد تساعد يف التعرّف إىل ضحايا االتجار، وتحديد 

حاجاتهم إىل الحامية الدولية، ودعمها للحصول عىل الحامية والخدمات 

املبارشة التي قد تحتاج إليها. وميكن إجراء املقابلة األولية من قبل أحد موظّفي 

املفوضيّة أو باالشرتاك معها، وذلك داخل القطعة القامئة بالتحقيق. قبل البدء 

باملقابلة األولية، يستحسن أن يقوم املوظفون املعنيون بتقييم االحتياجات 

واملخاطر املبارشة للضحية. ويشمل ذلك توفري الغذاء وامللبس والعناية الطبية 

والدعم النفيس واالجتامعي واملأوى اآلمن املؤقت بعيداً عن الرضر اإلضايف 

املحتمل مبا يف ذلك إبعادها عن الُجناة.

يقترص دور املفوضية يف املقابلة األوليّة عىل التايل: 

تحديد االحتياجات الفورية للضحية املحتملة لالتجار بالبرش	 

تدوين التفاصيل الفرديّة وذلك لتقديم املساعدة/ تسجيل األشخاص الذين 	 

تُعنى بهم املفوضية والرجوع إىل تحديد صفة اللجوء حسب االقتضاء

الدعم يف تأمني الوثائق الشخصية واملدنية للناجني	 

تقديم الدعم يف تأمني إقامة قانونية	 

مالحظة عامة: في جميع الحاالت، وعندما تتطلب 
القضية تأمين إيواء للضحية، على العنصر القائم 

بالتحقيق مراجعة أحد المراكز اإليوائية اآلمنة 
المجانية بناًء إلشارة القضاء المختص.
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االنتباه واالستامع بشكل فعال. فهم عملية التواصل غري اللفظي. إظهار الوجود 

العاطفي االجتامعي.

االنتباه يعني أنك جاهز ومركز عىل الضحية وحاجاتها.	 

حاول تنظيم الوقت واملساحة. اعزل املؤثرات السلبية يف مكان التحقيق، 	 

بحيث تركز عىل الشخص املعني. أعِط وقتاً كافياً لالستامع، بحيث ال يشعر 

الشخص املعني أنك بعجلة من أمرك.

كن ماهراً خالل عملية التواصل: أّمن تواصل نظري الئق. قد يشري النقص يف 	 

التواصل النظري إىل عدم االهتامم أو أنك شخص غري قابل للثقة. يف الوقت 

عينه، يف التواصل النظري الزائد عن حده، يُشعر األشخاص بعدم الراحة. 

استخدم جسدك كوسيلة تعبري، وكن منفتحاً؛ ال تشبك قدميك أو يديك. 

أظهر االهتامم وااللتزام. فيام يخص لغة الجسد، انحِن باتجاه الشخص 	 

املعني يف بعض األحيان، ولكن احرص عىل احرتام مساحته الخاصة، وحافظ 

عىل جسدك مستقيامً وكن مرتاحاً. 

االستامع الفعال

وهو خليط ما بني االستامع للشخص، وفهم رسائله اللفظية وترصفاته غري 

اللفظية، وفهم سياق حالة الضحية، وفهم جيّد للواقع املحيط.

االستامع وفهم الرسائل اللفظية. مُيكن للضابط املسؤول معالجة مختلف 	 

الحاالت حتى تلك املشكوك بأمرها، عندما يحصل عىل وصف كامل 

للتجارب والسلوك العواطف واألمزجة. وتقع املسؤولية عىل َمن يجري 

املقابلة مع الضحية لرشح الوضع كامالً للضابط املسؤول.

نوع األسئلة يُقرر نوع األجوبة:

السؤال املغلق: يحّد الجواب بـ«نعم« أو »ال«.	 

السؤال املفتوح: يسمح بحرية جواب كاملة.	 

السؤال املبارش: يحرص الجواب بوقائع محددة.	 

السؤال االشكايل: يسمح بطرح أسئلة إضافية للحصول عىل مزيد من املعلومات.	 

السؤال االفرتايض: يطرح نظرية عىل املتلقي الذي يُجيب عليها.	 

االستامع للضحايا وفهم السياق 

احرتام األفراد يتجاوز االستامع ملجموع رسائلهم اللفظية وغري اللفظية. األمر 

األسايس خالل االستامع للضحايا هو فهم السياق الثقايف واالجتامعي للبلدان 

التي يحملون جنسيتها منها أو عاشوا فيها.

االستامع مع فهم جيد للواقع

ان الطريقة التي يشعر بها الضحايا تجاه أنفسهم وتجاه اآلخرين واملحيط تعترب 

حقيقية ويجب أن تُفهم. رغم ذلك، فإن هذه االفرتاضات قد ال تكون دقيقة أو 

قد تشوه، لذلك من الرضوري االستامع للضحايا مع فهم للواقع املحيط، لكشف 

الثغرات واألمور املخفية.

 2 University Human Resources, Professional Development Program, The Basics of effective Communications, http://uhr.rutgers.edu/profdev/

األخطاء التي قد نقع فيها خالل االستامع للضحايا

أن يُشتت انتباهنا بسهولة، وعدم االستامع بانتباه.	 

الحكم عىل قيمة وأهمية ما يقوله الشخص قبل االستامع إىل القصة كاملة، 	 

وإصدار األحكام من نوع: جيد، غري جيد، مقبول، غري مقبول، أخالقي، غري 

أخالقي، حرام، حالل، صح، خطأ...

االستامع لقصة الضحية انطالقاً من تنشئتنا االجتامعية وثقافتنا، وهو ما قد 	 

يؤدي إىل فهم خاطئ ملا تحاول الضحية قوله.

االستامع بهدف إثبات نظرية نحن مقتنعون بها.	 

االستامع، بينام ينشغل الذهن يف التحضري لإلجابة عىل أسئلة الضحية، أو 	 

كيف ستُقدم الخدمات والحامية لها.

التأثر عاطفياً بشكٍل كبري مع الضحية، فالتعاطف الزائد قد يؤثر سلبياً عىل القضية.	 

مقاطعة الضحية، وهو ما قد يؤدي لعدم رسد قصتها كاملة.	 

فهم التواصل غري اللفظي

يرسل البرش أنواع مختلفة من الرسائل. يف بعض األحيان، فإن تعابري وجه 

الضحية، نربة صوتها، وردة فعلها الجسدية، تخربنا أكرث من كلامتها. وباملقابل، 

فإن لغة جسد املستمع تُشري إىل مدى اهتاممه. 

فيام ييل نظرة عامة عىل األمور األساسية يف السلوك غري اللفظي:

الشكل، ويتضمن وضعية الجسد والسلوك واإلمياءات.	 

تعابري الوجه، وتتضمن االبتسام أو عدمه، العبوس، ارتفاع حواجب العينني، 	 

الشفاه املضغوطة وإمالة الرأس.

الصوت، وتتضمن نربة الصوت ورسعة التحدث، والتوقف عن الكالم و 	 

الصمت...

االستجابات الفيزيولوجية امللحوظة، مثل تسارع التنفس، البقع الحمراء 	 

الناشئة عىل الوجه، شحوب الوجه، تغري حجم بؤبؤ العني، الخجل.

العنارص الجسدية، كالحالة الصحية والوزن والطول...	 

املظهر العام ويتضمن طريقة االهتامم باملظهر، الثياب والحيل.	 

الوثيقة رقم 4 - مهارات التواصل: كن موجودًا لخدمة الضحية
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املرحلة 2 – تزويد باملعلومات: 

 SHARE Model مترين: كيف ترسل رسائلك

)لعب أدوار، ردود فعل من املمثلني، ردود فعل من املجموعة(

يلعب أحد األشخاص دور عنرص يف قوى األمن الداخيل، وشخص آخر دور عامل.

املوضوع: مجموعة من العامل تخرج من باص. هم صامتون، ويبدو عليهم التعب والحزن. اقرتب من أحد األشخاص وعرف عن نفسك. دورك إعطاء معلومات 

وافية عنك وعن سبب اقرتابك منه.

عىل املدّرب استخدام اللوح األبيض لتسجيل وتلخيص التايل:

يف البداية، احصل عىل ردة فعل »العامل الخارج من الباص«. كيف شعر /ت؟ ما فّكر/ت؟ ما الذي كان صعباً، وما الذي مل يكن صعباً؟

احصل عىل ردة فعل »العنرص األمني«. كيف شعر/ت؟ ماذا فّكر/ت؟ ما الذي كان صعباً، وما الذي مل يكن صعباً؟

ادِع باقي أعضاء املجموعة للمشاركة بآرائهم. ما هو برأيهم أكرث األمور التي نجحت خالل التمرين؟ والتي مل تنجح؟

املرحلة 3 – تجميع املعلومات:

مترين تطبيقي )لعب أدوار(

 FOCUS model :ما مدى قدرتنا عىل االستامع؟ مترين

1. املوضوع

الخيار أ: أنت تتعامل مع ضحية محتملة لالتجار باألشخاص، وهو يعمل يف مصنع. تريد أن تعرف: هل يتقاىض هذا الشخص أجره أم ال؟ ويف حال يتقاىض، ما 

هي القيمة؟ وعام إذا كان هذا املبلغ هو ما ُوعد به هذا الشخص عند توظيفه؟ وهل إن سداد دين ما جزء من عملية الدفع؟

الخيار ب: أنت تتعامل مع سيدة، وهي ضحية محتملة لالتجار باألشخاص، من خالل تجارة الجنس. تريد أن تعرف: ما هي قيمة األموال التي تحصل عليها 

لصالح مشغلها؟ كم زبون لديها يومياً؟ وهل يحق لها االحتفاظ بجزء من املبلغ الذي تحصل عليه؟

الخيار ج: انت تتعامل مع شخص كان/ت ضحية سابقة لالتجار باألشخاص، وقد ذكر/ت وجود تهديد باالنتقام يف حال تحدث/ت مع أحد عنارص قوى األمن. 

تريد ان تعرف ما معنى هذا األمر، وملاذا ال يشعر/تشعر باألمان؟

2. خمس دقائق للتحضري، وعرشة للعب األدوار استناداً للنموذج التايل:

3. عىل املدّرب استعامل لوح قالب أبيض لتسجيل واختصار التايل:

a. ردة فعل »الضحية«. كيف شعر/ت خالل املحادثة؟ ماذا فكر/ت حول األسئلة؟ ما الذي وجده/ته جيداً وما الذي كان غري جيد؟

b. ردة فعل »عنرص إنفاذ القانون«. كيف شعر/ت خالل املحادثة؟ ماذا فكر/ت حول األسئلة؟ ما الذي وجده/ته صعباً وما الذي مل يكن صعباً؟

4. عىل املدّرب فتح النقاش أمام املجموعة، حول األمور التي نجحت وتلك التي مل تنجح.

3 credit: University Human Resources, Professional Development Program, The Basics of effective Communications, http://uhr.rutgers.edu/profdev/ 

SHARE model
State the main point of your message صغ النقطة الرئيسية يف رسالتك
Highlight the other important points أضئ عىل النقاط املهمة األخرى
Assure the receiver’s understanding تأكّد من فهم املتلقي للرسالة
React to how receiver responds تفاعل عىل أساس ردة فعل املتلقي
Emphasise/summarise your message/main point أكد عىل رسالتك األساسيّة ولخص النقاط املهمة

FOCUS model
Focus the discussion on the specific information you need ركز النقاش حول املعلومات التي تحتاج إليها
Open-ended questions to expand the discussion األسئلة املفتوحة لتوسيع النقاش
Close-ended questions to get specifics األسئلة املغلقة للحصول عىل تفاصيل محددة
 Use active listening and body language skills to understand
 what you are hearing

استخدم مهارات لغة الجسد واالستامع الفعال لفهم ما تسمعه

 Summarise and close the discussion لّخص واختم الجلسة



تعليامت للمدّرب

يبارش املدرب بطرح األسئلة التالية:

ملبارشة تحقيق يف قضية اتجار باألشخاص، من أين تأيت املعلومات؟ وأين 	 

مُيكن توافرها؟

ما هو تأثري الضحية عىل التحقيق عند إعطاء موافقتها عىل تقديم إفادتها، 	 

أو عدم موافقتها عىل اإلفادة؟

ما هو تأثري موافقة الضحية عىل إعطاء معلومة حول الجرمية ولكنها ترفض 	 

املشاركة يف اإلفادة وبقية االجراءات القضائية؟

هل القانون يُعاقب عىل املحاولة يف ُجرم االتجار باألشخاص؟	 

يُقّسم املشاركني إىل مجموعات عمل، ويُطلب منهم اإلجابة عىل هذه األسئلة 

خالل ثالثني دقيقة.

يطلب املدرّب من املتدربني مراجعة الوثيقة املرجعية )وثيقة رقم ٣(، لتأكيد 

معلوماتهم والتقيّد باملفاهيم القانونيّة واإلجرائية عند مقاربة أية جرمية 

محتملة لإلتجار باألشخاص.

دراسة حاالت )مجموعات عمل(:

منوذج رقم 1:

بتاريخ اليوم، اتصلت باملركز فتاة تّدعي أنها تعمل يف مقهى لييل وأخربت رتيب 

الدوام أنها تجرب عىل مامرسة الجنس مع الزبائن لقاء مبلغ 20 دوالر أمرييك 

بينام صاحب امللهى يتقاىض 80 دوالر عن كل زبون ميارس الجنس معها.

وهي رفضت مراراً هذه املامرسات، وطلبت من صاحب امللهى املغادرة. لكن 

األخري رفض مدعياً أنها مدينة له مببلغ 1500 دوالر وال تستطيع املغادرة دون 

إرجاع املبلغ.

كام أنه يحتجزها يف الطابق السفيل للملهى وقد حاولت الهرب ولكنه رضبها 

وهددها بالقتل يف حاول عاودت املحاولة.

يف هذه الحالة ماذا يجب أن يفعل رتيب الدوام؟	 

يف حال تم إرسال دورية، ما هي الظروف التي قد تواجهها الدورية؟:	 

يف حال رفضت فتح الباب	 

يف حال فتحت الباب، ولكنها أنكرت االتصال	 

يف حال فتحت الباب، ومل تنكر االتصال، ولكنها ال تُريد االدعاء عىل 	 

صاحب امللهى، بل قامت بالدفاع عنه

منوذج رقم 2:

أنت رتيب تحقيق يف مكتب مكافحة االتجار باألشخاص وحامية اآلداب، 

حرضت إىل املركز فتاة تّدعي إنها تعرّضت لالغتصاب يف بر الياس البقاع.

من خالل التحقيق، تبنّي أنها الجئة سورية تُقيم يف إحدى الخيم، وهي لديها 

أسبقيّة تعاطي الدعارة وقد أوقفت بهذا الجرم سابقاً من قبل املكتب.

ماذا تفعل؟ هل تعاملها كمذنبة أم ضحية؟ وملاذا؟	 

تبنّي لك من خالل التحقيق أن زوجها يُسّهل لها الدعارة وهي غري راضية 	 

عىل ذلك؟ ماذا تفعل؟

تبنّي لك أيضاً أنها مارست الجنس مع الزبون التي خرجت معه رغامً عنها 	 

ومل يكن هناك شخص غريب اغتصبها. هل هذا الوضع يشّكل جرماً؟ وملاذا؟

منوذج رقم 3:

أنت رتيب تحقيق، حرضت إىل مركز عملك فتاة عمرها 1٧ عاماً وادعت أن 

والدها اغتصبها يف املنزل منذ أكرث من أسبوع.

بعد حادثة االغتصاب، مل تستطع الذهاب إىل املدرسة بسبب األمل والصدمة 

التي تعرّضت لها وبقيت أسبوعاً كامالً يف املنزل.

وعند تعافيها من الصدمة، قررت الخروج من املنزل بغية إبالغ القوى األمنية 

دون أن تفصح لوالدها عن نيّة اإلبالغ لكنه رفض وحجزها يف املنزل.

بعد يومني، متكنت من الهرب بعد أن قفزت من الرشفة مستعينًة ببعض الحبال 

املوجودة يف املنزل.

ماذا تفعل؟

منوذج رقم 4:

حالة إتجار باألطفال الزواج القرسي

شاب يف بلد أجنبي يبحث عن فتيات قارصات بهدف الزواج.

يتعرف عىل الفتاة ويتقّدم من أهلها للزواج بشكل رشعي بعد أن يدفع ألهلها 

مبلغاً من املال يرتاوح بني 500 و1000 دوالر أمرييك.

بعد الزواج، ينقلها إىل لبنان بدخول رشعي أو غري رشعي ويسكنها عند أحد 

معارفه بحجة أن لديه أعامل يف منطقة بعيدة وسوف يعود بعد بضعة أيام 

الصطحابها.

يقوم الشخص املُضيف باحتجاز أوراقها يك ال تضيع.

خالل فرتة غيابه، يقوم الشخص املضيف بإفهام الفتاة أنه مل يعد ميلك أمواالً 

لتأمني املأكل واملرشب وعليها أن تؤمن األموال لذلك.

من الطبيعي عدم قدرتها عىل تأمني االموال ألنها ال تعرف أحداً يف لبنان 

وزوجها بعيد.

يعرض الشخص املضيف عليها أن متارس الدعارة ملرة واحدة وتجني األموال 

ريثام يأيت زوجها، ولن يعرف أحد باملوضوع.

يعود الزوج، ويقول لها إنه عرف باملوضوع ويرمي عليها الطالق وسيخرب أهلها 

إن عادت إىل بلدها يك يقتلوها نتيجة مامرستها الدعارة.

يهددها الشخص املضيف ان هربت باالدعاء عليها بجرم رسقة وتعميم بالغ 

بحث وتحر بحقها.

النتيجة: تبقى الفتاة تحت التهديد والخوف واإلكراه يف بيت الدعارة وتكون 

ضحية إتجار باألطفال بهدف استغالل دعارتها.
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الموضوع األول:
اخالقيات الشرطة والمبادئ 

التوجيهية في العمل مع الضحايا
هدف املوضوع:

تهدف هذه الجلسة لتيسير النقاش حول أخالقيات الشرطة 
أثناء التحقيق في قضايا االتجار بالبشر. في نهاية هذه 

الجلسة، سيكون المشاركون/ات قادرين على 
- فهم المبادئ التوجيهية الدولية لضحايا االتجار اثناء التحقيق، 

ال سيما المبادئ العشر الخاصة بالتحقيق مع الضحايا
- فهم أهمية تبني المقاربة األفضل وكسب ثقة الضحايا  

توقيت املوضوع: 4 ساعات

املواد املقرتحة:

استامرات فردية حول اإلتجار باألشخاص 	 

لوح قالب وأقالم 	 

عرض باوربوينت 	 

الوثائق املرفقة:

الوثيقة رقم 1- تطبيق القيم عىل أرض الواقع

الوثيقة رقم 2- املبادئ التوجيهية حرصاً عىل كرامة وصحة الضحية وتأمني 

الدعم النفس-إجتامعي لها بحسب املذكرة العامة

الوثيقة رقم ٣- ما هو التواصل؟

املنهجية:

عمل مجموعات

تعد مرحلة التحقيق من أكرث املراحل أهمية. ويجب عىل عنرص قوى األمن ان 

ال يجرب الضحايا عىل ان يشهدوا او ان يفصحوا عن الوقائع التي حدثت معهم 

ألن ذلك من شأنه ان يساوم عىل الحصول عىل معلومات هامة حني يكونون 

جاهزين لإلفصاح. تسلط هذه الجلسة الضوء عىل أهمية اإلجراءات واملبادئ 

التوجيهية الدولية حول كيفية اجراء التحقيق مع الضحايا من اجل الحصول 

عىل ادلة من شأنها ان تساهم بالقبض عىل مجرم االتجار. 

تعليامت للمدّرب:

مترين رقم 1 - يكتب املدّرب خمس كلامت عىل اللوح األبيض: املصداقية ــ 

االحرتام ــ الكفاءة ــ الرباغامتية ــ املسؤولية.

يطلب املدرّب من املشاركني 

التفكري بهذه الكلامت، ومناقشتها من منظور إنفاذ القانون	 

اقرتاح كيف مُيكن تطبيقها عىل أرض الواقع	 

يسّجل املدرّب النقاط التي يذكرها املتدربون عىل اللوح األبيض ويعطي 

املتدربني الوقت للنقاش حولها فيام بينهم وعكس وجهات نظرهم.

يف نهاية الجلسة، يقوم املدرّب بعرض باور-بوينت )باإلستناد إىل الوثيقة رقم ٣( 

وعرضها عىل املشاركني/ات. 

مترين رقم 2 – بعد ان يعرض املدّرب أبرز هذه النقاط، يقوم بتوزيع 

املشاركني عىل ثالث مجموعات )حسب عدد املشاركني( عىل ان ال يتجاوز عدد 

املشاركني/ات يف كل مجموعة 4 أشخاص. يطلب من كل مجموعة ان  تقوم 

بتمثيل مشهدَين بحسب املبادئ التي وردت، عىل ان يكون أول مشهد )ما ال 

يجب ان نفعله( واملشهد الثاين )السيناريو النموذجي(.  

وثيقة رقم 1 - تطبيق القيم على 
ارض الواقع 

كيف نكسب املصداقية وماذا تعني من وجهة انفاذ القانون؟

اإلفصاح بصدق وبشكل مبارش عام يشعر به عنرص قوى األمن يف هذه اللحظة 	 

التواصل من دون تشويه او قولبة الرسالة املرسلة اىل الضحية 	 

االستامع اىل اآلخر من دون احكام مسبقة ما من شأنه تشويه الرسالة 	 

املرسلة من الضحية 

القدرة عىل االستجابة بشكل فوري للوضع االنفعايل للضحايا او احتياجاتهم 	 

دون الحاجة لالنتظار للحظة املناسبة 

تبني وجهة نظر االعتامد املتبادل عوضاً عن تأكيد اعتامد طرف واحد عىل اآلخر 	 

ما هو االحرتام وماذا يعني من وجهة نظر انفاذ القانون؟ 

اإلميان باملساواة بني الناس )عنرص قوى األمن والضحية عىل قدم املساواة( 

تقدير اإلنسان 

القدرة عىل احرتام التعددية/التنوع	 

التعامل مع كل ضحية عىل انه فرد 	 

تجنب انتقاد الضحايا او إطالق الحكم عليهم من طريقة لباسهم او آرائهم 	 

جعل الضحايا يؤمنون بأن عنارص قوى األمن موجودة ملساعدتهم 	 

دعم الضحايا خالل التحقيق 	 

جعل مصلحة الضحية أولوية 	 

القسم الثاني:
المبادئ التوجيهية في التعامل مع ضحايا 

اإلتجار باألشخاص وقواعد التواصل واالتصال
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ما هي الكفاءة وماذا تتضمن من وجهة نظر انفاذ القانون؟ 

القدرة عىل القيام بخيارات وقرارات واعية

القدرة عىل تغيري واقع ما

املهارات 

االطالع الواسع وتعميق املعرفة حول العمل وحول الضحايا بحيث تصبح 	 

خبرياً يف اجراء التحقيق

التعلم بشكل مستمر )ال تنتهي عملية التعلم مع انتهاء التدريب(	 

قم بالترصفات التي تتوقعها من اآلخرين )إذا كنت تتوقع الرصاحة 	 

والصدق من الضحايا، يجب ان تقوم بذلك بنفسك(

اجراء املراجعة املستمرة عىل أداء عملك )ميكن الحكم عىل نتائج العمل 	 

واثاره من خالل تقييم نتائج العمل(

ما هي العمالنية وماذا تتضمن من وجهة نظر انفاذ القانون؟

الرتكيز عىل وقائع الحياة اليومية وتبني وجهة نظر واقعية 	 

املرونة بتطويع وسائل التحقيق مبا يتناسب واحتياجات الضحايا 	 

االلتزام بالوعود إذا تم تقدميها 	 

القيام مبا هو رضوري 	 

ما هي املسؤولية وماذا تتضمن؟

اإلميان بأن الشخص مسؤول عن ترصفاته

االقتناع بأن عنرص قوى األمن والضحية كالهام مسؤولني عن التقدم يف 	 

نتائج التحقيق

مساعدة الضحايا عىل كشف قدراتهم واستخدامها	 

عدم وصم الضحايا بأنهم غري قادرين وانهم فئة هشة 	 

أخالقيات مقابالت الضحايا:

تطبيق اإلجراءات األخالقية وإجراءات السالمة التي تخدم الضحية وقوى 	 

األمن الداخيل

اجراء املقابلة بحساسية وطريقة غري ُحُكمية يجعل الضحية أكرث استجابة 	 

للتحدث

اشعار الضحايا بأنه سيتم احرتامهم، وأن رفاهيتهم/مصلحتهم هي أولوية، 	 

من شأنه ان يساهم بأن يشاركوا تفاصيل ووقائع حول تجربتهم؛

العوامل التي تؤثر عىل امن وسالمة الضحايا هي نفسها العوامل التي 	 

تؤثر عىل اإلفصاح

املبادئ التوجيهية 

مبدأ عدم اإليذاء – التعامل مع الضحايا عىل أساس ان األذى وارد بشكل 	 

كبري لحني اثبات العكس. عىل عنارص قوى األمن عدم القيام بالتحقيق إذا 

شّكوا بأن ذلك من شأنه ان يؤذي الضحية، حتى ولو وافقت الضحية عىل 

ذلك

اعرف الضحية ووازن املخاطر – عىل عنرص قوى األمن ان يقوم بعملية 	 

تقييم للمخاطر يف كافة مراحل التحقيق، عىل ان يختار مكان آمن ووقت 

مثايل إلجراء التحقيق. 

احرص عىل معرفة إذا كانت الضحية ال تشعر باألمان او غري مرتاحة 	 

كن جاهزاً إليقاف التحقيق واستكامله يف وقت الحق	 

اغالق التحقيق مع اخبار الضحية مبا سيحصل الحقاً، وزّودها برقم هاتف	 

احرص عىل معرفة البيانات الخاصة باإلحالة – ال تقم بتقديم الوعود  	 

احرص عىل ان تقدم معلومات اىل الضحية باللغة األم حول الخدمات 	 

القانونية والصحية واإليوائية، واألمنية املتاحة، وقم بإجراء اإلحالة إذا امكن

احرص عىل ان تقوم بالتواصل مع مزودي الرعاية والخدمة قبل إحالة 	 

الضحايا إليهم

احرص عىل عدم مشاركة املعلومات حني يتم تقديم معلومات اإلحالة 	 

احرص عىل الرسية والخصوصية 	 

احرص عىل عدم مناقشة او التحدث باألمر يف األماكن العامة 	 

احرص عىل عدم مناقشة أمر ضحية مع ضحية آخر	 

احرص عىل الحصول عىل موافقة واعية من الضحايا بخصوص التحقيق 	 

عرب اخبارهم بـ:

مضمون وهدف التحقيق	 

كيفية توظيف املعلومات 	 

الحق بعدم اإلجابة عىل أي سؤال؟ 	 

الحق بإنهاء املقابلة/التحقيق يف أي وقت 	 

الحق بوضع رشوط حول كيفية استخدام املعلومات 	 

احرص عىل عدم إعطاء نصائح لدى االستامع اىل احتياجات الضحايا او 	 

هواجسهم

احرص عىل عدم تعزيز الصدمة النفسية للضحايا، كأن ال تسأل أسئلة من 	 

شأنها ان تعيد تجربة الصدمة لديهم 

احرص عىل ان تكون مستعداً يف حال اخربت الضحية بأنها تحت خطر 	 

يهدد الحياة

حني يتم اجراء التحقيق، تذكر ما ييل:

تقوم بإطفاء الهاتف او وضعه يف وضعية صامت	 

تجنب األسئلة الحساسة 	 

ال تجرب الضحية عىل ان تجيب 	 

ال تجرب الضحية عىل اإلرساع بالكالم او بالسؤال 	 

ال تقوم بتقديم أي وعد باملساعدة ال ميكنك اإليفاء به	 

قم بتقديم نفسك وحافظ عىل هدوئك	 

ابدأ التحقيق بـ« مرحباً، كيف حالك؟ انا هنا ملساعدتك	 

عامل الضحية باحرتام 	 

قم بإجراء التحقيق مع األطفال بوجود اشخاص راشدين يفضل أحد 	 

الوالدين او الويص القانوين، رشط التأكّد أن هؤالء األشخاص الراشدين ال 

عالقة لهم بالجرمية؛ إذ غالباً ما يكون  املتاجرون باألطفال من عائالتهم 

أو من األشخاص الذين مُيارسون عليهم سلطة رشعية أو فعلية.

توفري خيار اجراء املقابلة من قبل امرأة يف عنرص قوى األمن إذا كانت 	 

الضحية امرأة أو فتاة.



الوثيقة 2 - المبادئ التوجيهية حرصًا على كرامة وصحة الضحية 
وتأمين الدعم النفس- اجتماعي لها بحسب المذكرة  العامة  

احرتام معاناتها وظروفها وخياراتها ومراعاة خلفيتها الثقافية واالجتامعية.	 

عدم التوجه لها بعبارات أو مواقف تحمل لوماً أو وعظاً أو تقليالً من معاناتها.	 

عدم إطالق األحكام املسبقة.	 

عدم التمييز عىل أساس الجنسية، العرق، الدين، الجنس، العمر، االحتياجات 	 

الخاصة.

الحرص عىل مصلحة الضحية الفضىل.	 

الحرص عىل سالمة الضحية خالل كافة مراحل التحقيق.	 

الحرص عىل حفظ رسية املعلومات الخاصة بأوضاع الضحية.	 

الحرص عىل بناء الثقة واألمان قبل طرح األسئلة الحساسة التي تُعنى 	 

بتجارب قد تكون صادمة.

من األفضل إجراء املقابلة مع الضحية من قبل عنرص من نفس الجنس، 	 

ويقوم باستخدام لغة يفهمها كلٌّ منهام. إذا كانت ضحية االتجار ال تفهم 

اللغة العربية أو ال تتكلّم، يجب االستعانة مبرتجم أو أخصايئ )لغة إشارة(.

رشح الغرض من إجراء املقابلة، مراحلها وَمن هم األشخاص املعنيون، 	 

وإعالم الضحية أنه ميكنها طرح األسئلة يف أي وقٍت رغبت بذلك.

إطالع الضحية عىل حقها يف عدم اإلجابة عىل أي سؤال يُشعرها بعدم 	 

االرتياح، وعىل حقها يف طلب الحامية الدولية عرب املفوضية السامية لألمم 

املتّحدة لشؤون الالجئني UNHCR، إذا كانت الجئة أو نازحة.

أخذ املوافقة املسبقة من الضحية من أجل تبادل البيانات الشخصية مع 	 

جهات أخرى لغرض املساعدة وإعالمها بأنّه قد يتّم التواصل مع هذه 

الجهات للمتابعة. 

يف حال كانت الضحيّة قارصاً/ة، وجب تواجد املندوب االجتامعي عمالً 	 

بأحكام املادة /٣4/ من القانون املستند رقم /2/.

إجراء املقابلة األوىل ضمن ظروف مالمئة، تحفظ الخصوصيّة، وتخلو من 	 

املقاطعات أكان بسبب االتصاالت الواردة إىل الهواتف النقالة، التقاط 

الصور أو الفيديو أو بسبب أطراف ثالثة.

ينبغي السامح للضحية بأخذ فرتات اسرتاحة منتظمة سيام إذا ما تسبّبت 	 

لها املقابلة مبشاعر الحزن أو األمل أو أية اضطرابات/انزعاج نفيس آخر.

عند عدم إمكانية التوّصل إىل حقيقة قاطعة، ميكن تطبيق فرضيّة أّن 	 

الشخص املعنّي وقع ضحية اتجار بناًء عىل قرار صادر عن النيابة العامة 

املختصة من أجل تأمني الحامية واملساعدة الالزمة له/لها.

15 -إرشادات إضافية للتعامل مع األطفال الضحايا / الناجني من 

جرمية االتجار:
كثرياً ما يتعرّض األطفال املتاجر بهم إىل عوامل خطرة متعّددة )مثل سوء 	 

التغذية، وسوء املعاملة واالستغالل الجنيس، والتعرض للعنف/ الصدمات 

غري املبارشة، الهجر، عدم وجود رقابة، حجز الحرية، االضطهاد، ...الخ( 

تستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات املعنية بحامية الطفل مبا يف 

ذلك املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومصلحة األحداث يف 

وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتامعية، وغريها من الجهات لتوفري استجابة 

متكاملة متعّددة االختصاصات، تشتمل عىل مقابلة مشرتكة  مع الطفل 

متى دعت الحاجة)بهدف إنفاذ القانون ورعاية الطفل(.

عىل العنرص االتصال فوراً بجمعية اتحاد حامية األحداث يف لبنان لضامن 	 

حضور املندوب/ة االجتامعي/ة عند إجراء أي تحقيق مع الطفل/ة.

 	

الرشح للطفل والحرص عىل لحصول عىل موافقة رصيحة من األطفال املتاَجر 	 

بهم وكذلك من الوالد/الوالدة أو الويّص/الويل، إذ امل يكونوا من الضالعني يف 

الجرمية، قبل إجراء املقابلة/االستجواب. وعىل املحقق االستفسار عاّم إذا جرت 

مقابالت سابقة من قبل أي شخص أو وكالة أو أية جهة أخرى.

تجّنب استجواب الطفل بصورٍة متكّررة ووضع املعلومات التي تّم الحصول عليها 	 

)بالشكل املناسب وإذا توفّرت( مبتناول الجهات املسؤولة األخرى التي قد تحتاج 

إىل هذه املعلومات مع االلتزام مببادئ الخصوصية والرسية. ينبغي عىل املحقق 

التوّجه إىل الويّل الجربي/الويص عىل القارص للحصول عىل املعلومات العامة التي 

ال تتطلب شهادة مبارشة من الطفل )كالعمر والعنوان....(.

 االلتزام برسية وخصوصيّة اإلجراءات وحامية حق الطفل املتاجر به بشكٍل 	 

دائم. يتعنّي عىل املحقق طرح األسئلة عىل األطفال ضحايا االتجار حول 

تجربتهم دامئاً بحضور املندوب/ة االجتامعي/ة. يف حال كان الضحية طفالً/ة 

غري لبناين/ة أم الجئ/ة يتعنّي وجود مندوب/ة عن املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.

إجراء املقابلة بلغة يفهمها الطفل املتاجر به واالستعانة مبرتجم حني 	 

تستدعي الحاجة. 

مبا أّن موافقة الطفل املتاَجر به ال يعتّد بها يف جرمية االتجار باألشخاص، 	 

يجب أن ميتنع املحقق عن طرح األسئلة حول موافقة الطفل عىل االستغالل 

الذي تعرّض إليه. ال ميكن استخدام املعلومات التي تّم الحصول عليها أثناء 

استامع الطفل الضحية يف أي ظرف ضّد الطفل نفسه كمسؤولية جنائية. إّن 

موافقة الطفل ال تبّدل صفته كضحيّة.

16-  التعامل مع ضحايا االتجار غري اللبنانيني الذين من املمكن 

االعتناء بهم من قبل املفوضية السامية لألمم املّتحدة لشؤون 

الالجئني UNHCR وتوفري الدعم لهم:
قد يقع الالجئون/ات أيضاً ضحايا اتجار وهم بحاجة إىل الحامية الدولية. يتّم 

تعريف الالجئ عىل أنه »أي شخص بسبب تخوف مرّبر لديه من التعرض 

الضطهاد ألسباب ترجع إىل عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتامئه لعضوية فئة 

اجتامعية معينة أو آرائه السياسية خارج دولة جنسيته، غري قادر أو ال يريد 

بسبب ذلك التخوف أن يستظل بحامية دولته، أو كل شخص ال يتمتع بجنسية 

ويوجد خارج دولة إقامته املعتادة بسبب تلك الظروف وال يستطيع أو غري 

راغب بسبب هذا التخوف أن يعود إىل تلك الدولة«. وللمفوضية دوٌر حتمي 

يف دعم قوى األمن الداخيل يف كّل مرحلة من مراحل عملية تحديد هوية 

الضحايا غري اللبنانيني، وخاصة فيام يتعلق بتحديد االحتياجات الفورية للضحايا 

املحتملني عند أّول تواصل معها، وإجراء أو تقديم املساعدة يف املقابلة األولية 

وأي دعم مناسب متى تّم تحديد االحتياجات.
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الموضوع الثاني:
مدخل إلى التواصل 

هدف املوضوع:

يهدف إلى تعريف التواصل باعتباره عملية مركبة. 
بغض النظر عّما إذا عناصر إنفاذ القانون، يعتمدون 

المبادئ التوجيهية لتحديد الهوية أو ال، فإن 
التواصل من شخص لشخص سيحّفز ويشّجع الضحية 

المفترضة على التعاون معه/ا.

توقيت املوضوع: ساعتان 

املواد املقرتحة:

لوح قالب وأقالم 	 

عرض باوربوينت 	 

الوثائق املرفقة:

الوثيقة رقم ٣- ما هو التواصل؟

املنهجية:

عمل مجموعات 

تعليامت للمدّرب:

مترين رقم 1 - يكتب املدّرب خمس كلامت عىل اللوح األبيض: املصداقية ــ 

االحرتام ــ الكفاءة ــ الرباغامتية ــ املسؤولية.

يرشح املدرّب أهمية التواصل، ليس بالنسبة لعنارص إنفاذ القانون فقط، بل . 1

لكل األخصائيني يف التعامل مع ضحايا الجرائم.

يستخدم املدرّب عدد من تقنيات التدريب استناداً إىل قدراته، ومنها لعب . 2

األدوار وعمل املجموعات. ننصح استخدام مجموعة من املعدات مثل كامريا 

فيديو وشاشة عرض ومسجلة صوت...

التلخيص والختام: يجب عىل املدرّب ختام الجلسة بتلخيص الرسائل . ٣

األساسيّة، )االستناد إىل الوثيقة رقم ٣(

الوثيقة رقم3 - ما هو التواصل

ميكن تعريف التواصل بأنه تبادل األفكار واآلراء واملعلومات من خالل رموز 

معينة تضم: اللغة، الكلامت، والجمل. تتألف عملية التواصل من التايل:

املرسل	 

املتلقي	 

الرسالة	 

السلوك	 

ميكن وصف التواصل بطريقة مبسطة: مرسل < متلقي	 

املرسل هو الشخص الذي يسعى إليصال رسالة. 	 

املتلقي هو الشخص الذي تتوجه الرسالة إليه. 	 

الرسالة تهدف لنقل معلومة.	 

املعلومة تهدف لتغيري سلوك.	 

التواصل يكون لفظياً وغري لفظي 

التواصل اللفظي يكون من خالل استخدام الكلامت. التواصل غري 	 

اللفظي، أو لغة الجسد، يضم تعابري الوجه، وضعية الجسد، تركيز العينني، 

املساحة الشخصية، نربة الصوت وغريها... التواصل اللفظي وغري اللفظي 

يهدفان إليصال رسالة.

عادة، من السهل التدرب والسيطرة عىل التعابري اللفظية أكرث من غري 	 

اللفظية يف عملية التواصل. عموماً، يوفر التواصل اللفظي خيارات أكرث 

من التواصل غري اللفظي. مُيكنك أن تختار التحدث أو ال، املوضوع الذي 

تريد أن تتحدث حوله، أو ال تريد أن تتطرق له.

التواصل غري اللفظي يوفر خيارات أقّل. يف معظم األوقات، ال تنتبه للرسائل 	 

غري اللفظية التي تُرسلها لآلخرين. ليس من الرضوري أن تتطابق الرسائل 

غري اللفظية مع اللفظية. أحياناً، نرسل رسائل غري لفظية تعاكس أو تعارض 

ما نقوله من رسائل لفظاً، وبالتايل فإن الرسائل تُفهم بشكل خاطئ.

يتضمن التواصل اإلنساين ثالثة مبادئ أساسّية: 

من املستحيل عدم التواصل.. 1

كل نوع من أنواع السلوك أو الترصفات ينقل رسالة. حتى الصمت يُعترب . 2

رسالة. من املستحيل عدم إرسال رسالة عندما تحاول تجنب التواصل.

ال يبدأ التواصل بالكالم، بل يف اللحظة التي يتفاعل فيها شخصان أو أكرث . ٣

مع بعض. تُشري األبحاث عىل أن الرسائل التي تصل تتضمن مزيجاً من 

الرموز اللفظية وغري اللفظية: تشكل الكلامت ٧% من الرسالة، واألصوات 

٣8% من الرسالة، وتشكل التعابري غري اللفظية 55% من الرسالة.

مالحظة: تؤثر الرسائل غري اللفظية خالل التواصل أكرث من الكلامت.

 

كل شكل من أشكال التواصل له جانبان: محتوى الرسالة نفسها، والطريقة 

التي ترسل فيها، التي تقول الكثري عن العالقة بني املرسل واملتلقي.

يشري الجانب املتعلق باملحتوى إىل ما  نقوله، وكيف يُفرتض أن يفهم املتلقي 

الرسالة؛ مثالً: هي مزحة أو أمر أو طلب. مع ذلك، فإن الطريقة التي نقول 

فيها األشياء، تُحدد كيف يفهم املتلقي الرسالة.

يف العادة، ال نعرّب بطريقة لفظية عن نظرتنا للشخص اآلخر. بدالً عن ذلك، 

نستخدم تعابري غري لفظية، مثل وضعية الجسد ومالمح الوجه ومستوى 

الصوت ونربته واإلمياءات واإلشارات. يف العديد من الحاالت تتأثر عملية 

التواصل اإلنساين بشكل سلبي بسبب عدم وعي األشخاص لألشكال غري 

اللفظية يف التواصل. وقد يحصل الفشل بسبب ثالثة عنارص: 

كيف ينظر املرسل إىل نفسه.	 

كيف ينظر املرسل إىل املتلقي.	 

كيف ينظر املرسل إىل عالقته باملتلقي.	 

مالحظة: يتسبب مضمون الرسالة عادة باملحاججة، فيام ينتج النزاع يف 

الغالب بسبب كيف ينظر املرسل واملتلقي للعالقة بينهام.

التواصل متناسق ومتكامل	 

تُعد الطريقة التي يُقارب فيها الطرفان بعضهام البعض، وسلوكهام، من 	 

وسائل تبادل الرسائل.

خالل التواصل املتكامل، فإن أحد الطرفني مسيطر والثاين خاضع. تنجح 	 

هذه الطريقة يف حال كان الطرفان متفقان عىل طبيعة العالقة التي 

تجمعهام. يف حال عدم وجود توافق، فإن عملية التواصل سوف تفشل 

وتؤدي إىل نزاع.

يستند التواصل املتناسق إىل املساواة بني الطرفني، بحيث يكون سلوك 	 
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إن أفضل السامت االساسية للتعامل مع ضحايا العنف متهيداً لعملية االحالة، 

وأفضل املامرسات لجميع األطراف الفاعلة يف األوضاع اإلنسانية وحاالت 

الطوارئ، ترتكز عىل املبادئ التوجيهية التالية:

ضامن سالمة الناجني وأرسهم يف مختلف األوقات . 	 

تأمني »مكان آمن« للناجني/ات و وضع خطة لسالمة الناجي/ة فمشاركته/ا 	 

معتمدة عىل أساس مصالحه/ا و وضعه/ا الحايل

احرتام رّسية األشخاص املعرضني للعنف القائم عىل النوع االجتامعي وأرسهم 	 

يف سائر األوقات؛ فال ميكن تقاسم معلومات عنهم مع أي شخص سوى 

بعد الحصول عىل موافقتهم املستنرية، كام ال يكشف املوظفون األسامء وال 

يناقشون أياً من الحاالت مع العائلة واألصدقاء والزمالء كام يجب عليهم جمع 

وتخزين/حفظ املعلومات بطرقة آمنة ومتخصصة ومحمية.

احرتام رغبات الناجني/ات وخياراتهم/هن وقراراتهم/هن وحقوقهم/هن 	 

وكرامتهم/هن أسايس عند تقديم الدعم. فمثالً يجب:  

تلبية طلبهم من ناحية تفضيل معني فيام يتعلق بجنس الشخص الذي 	 

يجري املقابلة، 

االمتناع عن الضحك أو إبداء أي عالمة تنم عن عدم إحرتام ثقافة أو أرسة 	 

أو وضع الفرد

االمتناع عن لوم الناجي/ة عىل ما يفصح عنه أو نكرانه أو تجاهله أو 	 

التقليل من أهميته،

االمتناع عن الضغط للحصول عىل املزيد من املعلومات يف حال عدم 	 

استعداد الناجي/ة...   

إجراء املقابلة يف مكان مخصص يحافظ عىل الرسية و األمان ، اإلستامع 	 

الجيد،  املحافظة عىل أسلوب بعيد عن األحكام املسبقة،  طرح األسئلة 

املتصلة باملوضوع فقط ، التعامل مبوضوعية،  التعاطف،  احرتام حياة 

الناجني/ات وخياراتهم/ن

كفالة عدم التمييز: يجب منح الرعاية والدعم عىل قدم املساواة لكل 	 

شخص بغض النظر عن العمر، الجنس، العرق، الدين، الجنسية، امليل 

الجنيس أو االنتامء السيايس... 

رضورة االصغاء الجيد: 

االصغاء النشط: 

اظهار التعاطف وتأكيد املشاعر، التلخيص/ إعادة الصياغة، طرح االسئلة 	 

املفتوحة ثم االسئلة املغلقة )من العام اىل الخاص( وطرح االسئلة الوصفية 

التحليلية، التواصل غري اللفظي من خالل لغة الجسد) اتخذ وضعية االسرتخاء، 

تجنب النظر بعيداَ عن الناجيات/ين، الحفاظ عىل التواصل البرصي(

احيانا يحتاج الناجون اىل مرتجمني اذا كانوا من جنسية اجنبية، من االفضل 	 

توفري الرتجمة باختيار مرتجم قادر عىل الحفاظ عىل الرسية. 

االستامع للمشتيك/ة وتوضيح مسألة التآزر معه/ا ومساعدته/ا لتفريغ 	 

العنف الذي تعاين منه.

القسم الثالث:  
اإلحالة إلى مقدمي الرعاية والخدمات 

ما يجب تفاديه: 

مقاطعة املشتيك/ة وهو/ي تتكلم	 

عدم اعطاء قيمة لترصيحاته/ا	 

استهزاء من املواقف التي وقع/ت فيها 	 

نعت الجاين/ة بصفات نابية مثل: »وحش، مجنون/ة، حيوان/ة 	 

االحراج باالسئلة عند انعدام الرغبة باالجابة عنها 	 

تجنب اعادة طرح اسئلة سبق وان تم االجابة عنها	 

تقديم وعود ال ميكن االيفاء بها	 

تقديم الدروس االخالقية والوعظ للمشتيك/ة 	 

اسقاط االحكام الذاتية املسبقة عىل املشيك/ة 	 

من الرضوري:

معرفة بالخدمات املتاحة وكيفية الوصول إليها )أرقام الهواتف - ساعات 	 

العمل – العناوين -...( وتحديثها بإستمرار 

تأمني موظفني من الجنسني يف كل األوقات، فبعض الناجيني يفضل التعامل 	 

مع نفس جنسه 

عرض عىل الناجي إمكانية التحدث مع موظف أو مرشد إجتامعي آخر 	 

بحال عدم شعوره باإلرتياح 

قدرة عىل تحديد العواقب واالثار املتصلة بالعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي 	 

معرفة مفصلة باملجاالت املتصلة بالوقاية والحد من العنف 	 

حني تقوم باإلحالة، أن نفرس أن الشخص بحاجة لخدمات ال ميكنك تقدميها 	 

و ان تشكر الشخص للثقة التي وضعها فيك مع التأكيد عىل حفظ الرسية.

اإلحالة من قبل العاملني يف الخطوط األمامية إىل وكالة إدارة حاالت العنف 	 

القائم عىل النوع اإلجتامعي  

يف حال الحصول عىل موافقة الناجي املستنرية يف ما يتعلق باإلحالة، ال بد 	 

من إجراء هذه اإلحالة عىل الفور من دون أي تأخري

تتم اإلحالة عن طريق الهاتف أو منوذج اإلحالة املشرتك بني األجهزة 	 

ميكن إجراء اإلحالة إىل الخدمات املتخصصة بطريقتني	 

اإلحالة إىل منظمة خارجية	 

اإلحالة إىل أقسام/خدمات أخرى ضمن املنظمة نفسها	 

إن رشح خيارات اإلحالة بأكملها وبدقة هو جزء من عملية الحصول عىل 

موافقة الناجي املستنرية يف ما يتعلق باإلحالة وتحضريه ملا ميكن أن يحدث:

رشح ما الذي سيحدث/ما قد يحدث/املنافع واملخاطر	 

التقرير معاً بشأن املعلومات التي سيتم تشاركها	 

وضع خطط مرافقة لعمليات اإلحالة أو مناقشة كيف يريد الناجي أن يتم 	 

االتصال به للحد من املخاطر التي تهدده
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في التعامل مع اإلفصاح واإلحالة 
ينبغي على مقدم الخدمة:

توفري بيئة آمنة وحاضنة

الحفاظ عىل الرّسية واحرتام رغبات الناجي/ة

الحصول عىل موافقة مستنرية قبل القيام بأي فعل 

الجهات الفاعلة المتخصصة
العاملون في الخطوط األمامية والجهات 

الفاعلة األخرى غير المتخصصة ) سائق/متطوعين 
ميدانيين/عامل/ة استعالمات(

ما يجب فعله:
توفري معلومات واضحة ودقيقة 	 

حول الخدمات املتوفرة

اإلحالة إىل الخدمات 	 

تزّويد الناجي/ة بأرقام الخطوط 	 

اآلمنة املتخصصة بالعنف القائم 

عىل النوع االجتامعي

ما يجب تجنبه:
ال ميكن إجراء أي إحالة قبل 

الحصول عىل موافقة الناجي نفسه 

ما يجب تجنبه: 
االمتناع عن النصح أو االقرتاح 	 

أوإعطاء أي إرشادات يف أي اتجاه 

معني أو اتخاذ القرار بالنيابة عنهم  

ال ينبغي تقديم خدمات إدارة 	 

الحاالت والخدمات املتخصصة 

إىل الناجني من العنف الجنيس 

والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي من خالل زيارات 

منزلية

يف حال كانت الزيارة املنزلية 	 

هي الخيار الوحيد املمكن، 

يجب الحرص عىل إجراء الزيارة 

بعد التناقش مع الناجي لضامن 

السالمة

ما يجب فعله :
إحالة إىل األجهزة املختصة بإدارة 	 

الحاالت

مناقشة أهمية تلقي الرعاية الطبية 	 

يف أرسع وقت ممكن بعد 

التعرض لحادثة العنف الجنيس 

مع الناجي

إعالم الناجي/ة عن خيارات 	 

الدعم )الرعاية الصحية والدعم 

النفيس واالجتامعي واملساعدة 

القانونية واالحالة اىل قوى األمن( 

مناقشة االثار الناتجة عن 	 

الخيارات املتخذة من قبله 

تقديم الخدمة 	 

وصف خدمات إدارة الحاالت 	 

املتاحة التي تهدف إىل متكني 

الناجي/ة



38

أنشطة ممكن تطبيقها:
نشاط رقم 1:

الهدف:

التأكيد عىل أهمية التواصل وبناء شبكة العالقات، وعىل ان الخدمات موجودة 

ومتوفرة يف املناطق

املدة: 15 دقيقة

نشاط شبكة العنكبوت: 

يقف املشاركون عىل شكل دائرة، ميسك املدرب بطابة من خيطان الصوف، 

يعرِف عن نفسه، مهنته، املنطقة التي يعمل فيها... ميسك بطرف الخيط  ثم 

يرمي الطابة اىل مشرتك آخر الذي بدوره يعرف عن نفسه ومهنته ) يفضل ذكر 

كل انشطة املشاركني  ما إذا كان  محققاً أو عامل استقبال أو هاتف..(، ميسك 

بالخيط ويرمي الطابة اىل إخر، وهكذا دواليك حتى يصبح جميع املشرتكني 

متصلني ببعضهم عن طريق الشبكة

من خالل هذا النشاط يتعرف املشرتكني عىل الخدمات املوجودة يف املنطقة 

وكيف بامكانهم مساعدة الناجني من خالل التواصل مع شبكات معارفهم 

لتوفري االحالة 

نشاط رقم 2: 
الهدف:

تعزيز مهارات املشاركني واملشاركات يف دعم وارشاد واحالة حاالت العنف 

املبني عىل النوع االجتامعي 

لعب أدوار:

يختار املدرب 4 مشاركني

االول : ضحية عنف قائم عىل النوع االجتامعي. وميكن للمدرب اختيار القصة 

مبا يخدم محور عمله

الثاين: مقدم خدمة ) رقم 1( يستقبل الضحية للمرة االوىل، يأخذ منها كامل 

البيانات مع عدم مراعاته ملبادئ االستامع /االصغاء الجيد. بعد االستامع، يحيل 

الناجي/ة اىل مؤسسة أخرى) دون االخذ مبوافقتها(  ألن مؤسسته ال ترد عىل 

طلب الناجي /ة

الثالث: مقدم خدمة )رقم 2(  يستقبل نفس الناجية، يتفاجأ بحضورها، ألن 

مقدم خدمة ) رقم 1( مل يتواصل معه: يستمع للضحية للمرة الثانية ، يقدم لها 

نوع خدمة واحدة، ويحيلها اىل مؤسسة أخرى للحصول عىل الخدمة الثانية 

الرابع : مقدم خدمة )رقم ٣ (  يستقبل الناجية، يستمع إليها للمرة الثالثة عىل 

الرغم من تواصل )مقدم الخدمة رقم 2 ( إال أنه مل يطلع عىل االحالة  ، ثم 

يحيلها اىل قسم ثاين يف املؤسسة ألنه ليس املعني بتقديم نوع الخدمة هذا. 

يتبني لنا من خالل هذا املشهد: 

سوء التواصل واالصغاء اثناء املقابلة مع الناجي/ة

خرق ملعايري السالمة واالمان للناجي/ة ) مل نتأكد من وصولها اىل املؤسسة 

الثانية بأمان وحصولها عىل الخدمة املطلوبة (

خرق ملعيار الرسية 

تعريض الناجي/ة للصدمة مراراً وتكراراً من خالل اعادة رسد الواقعة 

عدم احرتام للناجي/ة عرب احالته/ا دون موافقتها
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