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 fتو�جدنا �لعالمي، فنحن نعّز� eبهم.  �باالستفا�� من �لتز�منا �لفر�
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�لمقّدمـــة 

Cألهــــــد��

تتمتع لمنظمة لد�لية للهجر� بزهاء ١٣ عاما من لخبر� في تنفيذ 
يربو  ما  �لى  لمساعد�  قّدمت  �قد  بالبشر   �الّتجا مكافحة  نشاطا8 
على ١٤٠٠٠ من ضحايا الّتجا� في جميع مناطق لعالم.  �مع تزيد 
 Aلتي تقدلمنظما8، ال سيما لمنظما8 غير لحكومية لمحلية  Dعد
لتي في سبيلها �لى تقديمها،  �E �حاليًا لمساعد� �لى ضحايا الّتجا
 �Dلمستفا��سها D� تهالمنظمة لد�لية للهجر� IE تشاطر خبر Dّتو
لخبر8 �يرّتبها ترتيبًا منهجيًا.  تسّلم  Jلكتّيب هذ معها.  يلخص هذ
لمنظمة لد�لية للهجر� بأI كل ضحية فريد� من نوعها تتطلب بل 
 Oتختلف باختال ��ترغب في مساعد� مختلفة . كما IE طبيعة الّتجا
 ًD�D� يتطلب   �لذ ألمر   ،مستمرً  ً�تطو  ��تتطو لعالم  مناطق 
لكتيب توفير منهجية  ء هذ�متغير�.  �بالتالي فليس لقصد من �
ء تقديم لمساعد� �لى ضحايا الّتجا�، بل تقديم القترحا8 V� حيد��
لد�لية  للمنظمة  لطويلة  لخبر�   8سنو على  لمبنّية   8Dشا�إل�
للهجر�. �تأمل لمنظمة لد�لية للهجر� IE تعوD بالفائد� على جميع 
على  �لكن  لضحايا،  �لى  لمساعد�   Jهذ مثل   Aتقد لتي  لمنظما8 
للتّو في �ضع برمج  لتي تشر[  لمنظما8  �جه لخصو^ على 
لمنظمة   8خبر من   �Dالستفا بوسعها  لتي � للضحايا   8مساعد

لد�لية للهجر�.

تشكيلة  إليصا_  ّلالVمة   ��لمشو� لتوجيها8  لكتّيب   هذ  Aيقد
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من  بتدًء   �الّتجا ضحايا  �لى  فّعا_  بشكل   8لمساعد من  كاملة 
إلDما` الجتماعي لفّعا_  �Dحتى �عا� Vلفرنقطة التصا_ أل�لى �
لكتّيب يغطي لمساعد� لمقّدمة  IE لمعنيين.  بالرغم منلألشخا^ 
لمعني  b��لى لقّصر، �ال Eنه ال يتنا�لها بالعمق لمطلوc من لمما
لتوجيهية لتي  dDلمبالذ� ينبغي عليه لتأّكد من لرجو[ Eيضا �لى 
�ضعتها منظمة ألمم لمّتحد� للطفولة بشأI حماية ألطفا_ ضحايا 

.�الّتجا

هيكـل �لكتّيب
ُصّمم لكتّيب بحيث يقرE ككل متكامل، �لكن يمكن Eيضا ستخدمه 
للرجو[ �لى موضيع محّد�D تم تنا�لها في فصو_ محّد�D.  تتربط 
 Jهذ مثل  معالجة  �بغية  �ثيقًا.   تربطًا  لمالحق � لفصو_  جميع 
نهج   Dعتما ألهمية  فمن  مهنية،  ألساليب  بأكثر  لمعّقد�  لقضايا 
 �DالستفاكتساE cقصى قد� من  jبغر ،d�متكامل.  ُينصح لقا

لكتّيب، بقرء� كامل محتوياته �إللماA به �لمامًا �فيًا. من هذ

لفصو_ بالترتيب.  Dتر� ،JناDE مبّينة AقساE لكتّيب �لى سبعةينقسم 
 جيدً �لمامًا  يلّم    IE� منهجي  بشكل  قدمًا  بالمضّي   d�لقا يوصى 
�لى  هناl حاجة   Iتكو عندما  لكن  لمتعاقبة.   لفصو_  كل   mبفحو
توجيها8 محّد�D بشأI موضو[ محّدD، فباإلمكاE Iيضا لرجو[ �لى 

كل فصل على حد�.

ألمن �لسالمة لشخصية لفصل ألّ�_  
�فرV ضحايا الّتجا لفصل لثاني   

إلDما` �Dلمساعد� على �عاإلحالة � لفصل لثالث 
إليوء  ��D Iلتوجيهية بشـأ dDلمبا لفصل لربع 

 �لصحة �الّتجا لفصل لخامس 
Iلقانو oمع سلطا8 �نفا I�لتعا  bDلسالفصل  



vii

ألخالقية لمتبعة في �عاية ضحايا   dDلمبا لملحق ألّ�_ 
الّتجا���جرء لمقابال8 معهم    

قائمة مرجعية إلجرء لمقابال8 لملحق لثاني 
لمصطلحا8 Dمسر لملحق لثالث 

تتنا�_ لفصو_ لمتفا�تة لموضوعا8 �لقضايا لرئيسية لتالية:

�ألمن ��لسالمة �لشخصية لفصل ألّ�_ 

لرئيسية لمتعلقة باألمن �لسالمة لشخصية،  dDلمبالفصل  يحّدD هذ
 ،��لخطو شديد�  لحاال8 � لمخاطر،  تقييم  موضوعا8  �يغطي 
في  لمما�سا8  �Eفضل  لسّرية،  لبيانا8  �Eمن  لمخاطر،   ��D��

لتدبير ألمنية �لسالمة لشخصية للموظفين �لمستفيدين.

على  لمتزيد  بالخطر  لتسليم  هو  لفصل  في  لرئيسي  لموضو[ 
لموّظفين �باI تقديمهم لمساعد� �لحماية لضحايا الّتجا� بالبشر، 
عتماD مجموعة من لمعايير �لتدبير ألمنية ألساسية لقصد من �

�تها.D�� لمخاطر Jنى حد من مثل هذDE لتقليل �لىئها ��

لفصل لثاني   فر) ضحايا �الّتجا� 

لفصل صيغة تمّكن لمنظما8 من لتفرقة على نحو Eفضل  يقدA هذ
 rلخطو  Aيقد�لبشر،  بالبشر �تهريب   �الّتجا بين مختلف جرئم 
 Iيلتمسو لذين  ألشخا^  هوية  �تحديد   Vفر لمنهجية  لعريضة 
لمساعد� كضحايا لالّتجا�.  �تشمل لموضوعا8 لتي تمت تغطيتها 
 Vلفرلمسألة، �عملية  Jهذ Iلصلة بشأ 8o لية�لدلمعايير لقانونية 
ستجابة لضحايا � ،�Dسئلة تقييمية محّدE� لتقييم 8نفسها، �مؤشر
 �لوثائق لثبوتية إلضافية �عملية صنع لقر� D�عالجهم، �لمو

لنهائي.

لمقدمة
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لفصل هو تقديم مباdD توجيهية للمنظما8  لموضو[ لرئيسي لهذ
بشأI تحديد ضحايا الّتجا� بالبشر بدقة لكي تكوI في �ضع يمكّنها 

من تلبية حتياجاتهم بشكل فّعا_ �توفير لمساعد� �لحماية لهم.

لفصل لثالث   �إلحالة ��لمساعد� على 0عا.� �إل.ما- 

لفصل مجا_ �حالة لضحايا بأكمله �ما يتبعه من توفير  يتنا�_ هذ
 �Dلك، �عاo بما في�صوًال �لى، بل �لدعم مجموعة �سعة من تدبير 
�تنفيذ   D�عد تغطيتها  تتم  لتي  لموضيع  �تشمل  لناجح.  إلDما` 
لتقييم �لتخطيط � ،�لطوعية لضحايا الّتجا �Dلعولمساعد� على 

إلDما`. �Dلّدعم على �عاإلDما`، �تقديم  �Dللمساعد� على �عا

لفصل هو تقديم لمساعد� �لحماية لمالئمتين  لموضو[ لرئيسي لهذ
�فقًا  حد�،  على  حالة  كل   bساE على   ،�الّتجا لضحايا  لفّعالتين �

الحتياجاتهم �حقوقهم إلنسانية ألساسية.

لفصل لربع   �لمبا.; �لتوجيهية بشـأ6 .�� �إليو�ء 

إليوء  ��D ��D�� ،�� �يوء لضحايا الّتجا�D لفصل �نشاء يغطي هذ
إليوء، �عال`  ��D لمقيمين في�توفير لموظفين، ��جرء8 مساعد� 

إليوء �تقديم خدما8 إليوء �لمساعد� لهم. ��D مقيمي
�تقديم  vمنة،  �يوء   ��D نشاء� لفصل هو   لهذ لرئيسي  لموضو[ 
بيئة  في   �الّتجا لضحايا  لفّعالتين � لمالئمتين  لحماية � لمساعد� 

إليوء. ��D

لفصل لخامس   �لصّحة ��الّتجا�

لصّحة  Iنصائح شاملة بشأ�لخا^ بالصّحة تعليما8 لفصل  Aيقّد
 dDمبا�لمفاهيمية، إلنساI، على سبيل لمثا_، ألطر  wقضايا حقو�
 8�لقضايا لتي تؤّثر على لرعاية، �العتبا� ،wألخاللسالمة �
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 8لصحية لخاّصة، �لجونب لطبية �لقانونية للصّحة، �إلجرء
لصحية  لقضايا � لصحي،  لتخطيط � إلكلينيكية،   ��Dإل�

للموّظفين.

لفصل هو �ضع معايير Dنيا للرعاية �توفير  لموضو[ لرئيسي لهذ
 .�الّتجا ضحايا  الحتياجا8  �فقًا  لمتخصّصة  لصحية  لخدما8 
من  خلفية  ء V� فقط  ليس  لخدما8  تقديم  على  لفصل   هذ �يرّكز 
لمقصد �  �لعبو� لمنشأ   Iبلد �Eيضًا مصالح  بل   ،Iإلنسا  wحقو

لخاّصة بالصّحة لعاّمة.

لفصل لساbD   �لتعا�6 مع سلطا� 0نفا< �لقانو6

لقضية لحساّسة  Iنصائح مفّصلة بشأ�ألخير تعليما8 لفصل  Aيقّد
 �لقانوI في مجا_ مكافحة الّتجا oمع سلطا8 �نفا I�لمتمّثلة بالتعا
لمنطقي   bألسا�  ��لخطو� لخلفية  لفصل   Dيحّد كما  بالبشر.  
 8�لتعا�I.  تشمل لموضوعا8 لتي تّمت تغطيتها لخيا لمثل هذ
لقانونية لضحايا الّتجا� بالبشر �حقوقهم، ��ضع مذّكر� تفاهم مع 
لتقني  I�لتعالشرطة، � 8التصا_ بوحد� ،Iلقانو oكاال8 �نفا�
في   Dلشهو �نقل  الستخبا�ية،  لمعلوما8   _Dتبا�  ،8�لقد �بناء 

لجنائية. 8إلجرء

 �لرئيسياI للفصل هما (١) كفالة �عالA ضحايا الّتجا Iلموضوعا
8 لديهم في مجا_ لعدلة لجنائية �توفير فرصة لهم لتحقيق �بالخيا
تباDلية  �مهنية  Eخالقية  تعا�نية  عملية  �(٢) �ضع   ،8�لخيا  Jهذ
لضماI حماية   Iلقانو  oنفا� ��كاال8  لخدما8  تقديم  منظما8  بين 
 bساE توفير�لجنائية لعدلة  Aلضحايا في ظل نظا wفضل لحقوE
لمّتجرين   Oكتشا معد_  لتحسين  ألجل  متوسطة  السترتيجية 
 Iلتي يعملو  cلعقا �مالحقتهم قضائيًا ��نهاء ظاهر� إلفال8 من 

في ظّلها.

لمقدمة
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�لمبا.; �ألخالقية �لمّتبعة في مجا# �عاية    لملحق ألّ�_ 
�ألشخاL �لمّتجر بهم �0جر�ء �لمقابال� معهم    

لذ� ينبغي  �لسوّ lلسلولملحق ألّ�_ تعليماE 8ساسية عن  Aيقّد
لمّتجر به  لشخص  wحقو Aلتحلي به من Eجل حتر ألّ� موظف 

��ضعه لخا^.

لملحق لثاني   قائمة مرجعية إلجر�ء �لمقابال�

لنظر  ينبغي  لتي  لمسائل   Iقائمة مرجعية بشأ لثاني  لملحق   Aيقّد
تقديم  منظمة  موّظفي  بين  مقابلة  كل  بدية  في  لها   �لتصّد� فيها 

.�لمساعد� كضحايا ّتجا Iلذين يلتمسو Dلخدما8 �ألفر

لملحق لثالث  َمسر. �لمصطلحا�

 يتم تقديم مسرD لتوضيح لمصطلحا8 ألساسية لمستخدمة في هذ
لمساعد�  �تقديم   �الّتجا هوية ضحايا  تحديد  عملية  �Eثناء  لكتّيب 

لحماية لهم.�

�لمبا.; �ألساسية

 dDلمباتها على o لكتّيب تستند لتعليما8 �لنصائح لمقّدمة في هذ
:�لتالية لتي تحكم نشاطا8 مكافحة الّتجا

اللتزA بالحّد من الّتجا� بالبشر، �بحماية حقوE w�لئك لذين  *

�كتّيب لمنظمة لد�لية للهجر� عن لمساعد� لمباشر� لضحايا الّتجا
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�حماية  للضحايا   Aالحتر لتحقيق  �بالعمل  له،  ضحايا   Eضحو
كرمتهم ��فاهيتهم.

 �الّتجا إلنسانية لضحايا   wلحقو  A�Iّ حماية �سالمة �حتر  *
لتوجيهية لتي ينبغي ّتباعها في  dDلمبالفعليين �لمحتملين هي 

جميع أل�قا8.
موفقتهم  على  بناء   �الّتجا �لى ضحايا  لخدما8  جميع  تقديم   *
على  لمساعد�  برنامج   ��طا في  بالّدعم  يتعّلق  �فيما  لمستنير�، 
لمساعد� �ال لضحايا لذين  Jلطوعية، فلن تطا_ مثل هذ �Dلعو

لعو�D �لى Dيا�هم بحرية. ��ختا
في  عليها  لمنصو^  لد�لية  لمعايير  لكتّيب   هذ يعكس   *
بر�توكو_ ألمم لمتحد� لمنع �قمع �معاقبة الّتجا� باألشخا^ 

�بخاّصة لنساء �ألطفا_.
 dDلمبا في  عليها  لمنصو^  لد�لية  لمعايير  يعكس  �هو   *
 Iإلنسا  wحقو� بالبشر   �باالّتجا لمتعّلقة   dDلمبا� لتوجيهية 

.Iإلنسا wلسامي لحقو jلمّتحد� للمفّولخاّصة بمكتب ألمم 
 ،�* عند تقديم لمساعد� �لى ألطفا_ لذين �قعو ضحايا لالّتجا
ينبغي على لمنظما8 لتصّرO على لد�A بما فيه خدمة مصالح 

لطفل لفضلى.

�لمبا.; �لتوجيهية �لرئيسية

ألخالقية  8Dشا�أل�_ في معظم إل Eلمبد* ال ضر�. ال ضر� هو 
لحالة لهّشة � ،�لطبية. �نظرً لشّد� لمخاطر لمرتبطة باالّتجا
حتما_ تفاقم لصدما8، فإنه ال يمكن لتأكيد � ،Jللعديد من ضحايا
لقاعد� ألساسية.  فهي مسؤ�لية  Jهمية هذE لكفاية علىبما فيه 
 IE  �الّتجا �لى ضحايا  لمساعد�   Aتقّد منظمة  كّل  على  Eخالقية 
 lهنا Iكا o�� ،}ء مقتر� �جرE ءتقّيم حتماال8 ألmo من جّر

لمقدمة
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 �E بفحص Aلقيا �E ء مقابلة� سبب يدعو �لى العتقاD بأIّ �جرّE
� قبل، فإنه o لشخص سوء عنD حا_ Dيز IE ء سيتسبب في�جر

ال ينبغي الضطال[ به في oلك لوقت.
مع  لفرDية.  الحتياجا8  حسب   Iلمصّممتا لرعاية � لعال`   *
 O�لظر� c�لتسليم بأIّ ضحايا الّتجا� يشاطر�I بعض لتجا
لشخصية لفرDية  Aحتر� l�D� 8لمنظمالمشتركة، �ال IّE على 
لكل ضحية ��لى Eقصى حد ممكن �ضفاء لمسحة لشخصية على 
لرعاية �لمساعد� لتي تقّدمها �ليها.  فخال_ عملية لمساعد�، ينبغي 
لمساعد� � لحماية،  Eنسب  لتوفير  جاهدين   Iلموظفو يسعى   IE

لدعم لمالئمين الحتياجا8 �ظر�O كّل ضحية.�
لخدما8  مجموعة  تصميم  تم  لشاملة. � لمتوصلة  لرعاية   *
ء V� لكتّيب لتقديم نهج شمولي لمبّينة في لفصلين ٣ �٤ من هذ
 �لمساعد� على ستعا�D عافية ضحايا الّتجا� بالبشر، ألمر لذ
لنفسية � لجسدية  للحالة  �فقًا  لشاملة  لرعاية  �ية ستمر يوّفر 

الجتماعية للضحايا.�
عملية   _طو لمستنير�.  لموفقة � لضحايا  مع  لمقابال8   *
إلDما`   �Dعا� �حتى   Vلفر� ألّ�لي  التصا_  من  لمساعد�، 
لعديد من لحاال8 لتي يتم فيها �جرء  lلنهائي، هناالجتماعي 
من  سعة � بمجموعة  لعالقة   8o  �الّتجا ضحايا  مع  مقابال8 
ألّ�لي، �لمقابلة لمعرفة تا�يخ لحالة،  Vلفرلقضايا، مثل مقابلة 
لحالة  لفحص  لمقابال8  من  �طائفة  لمساعد�،  تقديم  �مقابال8 
لصحية �غيرها من إلجرء8. عال�� على oلك، فإنه سيطلب 
8 �تقديم موفقة �تخاo قر 8للقاء Jلكثير من هذمن لضحية في 
لتوجيهية  rلخطو  .8إلجرء �E بيرخطية بشأI عدD من لتد
لنهج لذ� سيعتمد خال_ لمقابلة �تأمين لموفقة لمستنير�  Iبشأ
من  لموّظفين  لتمكين  لثاني � ألّ�_  لملحقين  في   Dتر للضحية 
إلنسانية  wلحقو Aمهني، يحتر�منصف  cلمقابال8 بأسلو�جرء 
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لموظفوI هذين لملحقين بدّقة  Eيقر IE ينبغي�لمعنيين.  للضحايا 
� مقابلة.ّE ءقبيل �جر

* تقرير لمصير �لمشا�كة. العترO بحق لضحايا �حاجتهم 
تهم بأنفسهم، �تشجيعهم على لمشا�كة �تهم �قر��لى تحديد خيا
إلمكاI.  فمن خال_ لتعا�I مع لضحايا،  �� بقدفي صنع لقر
لذتي  الستقال_   �Dستعا �لى   يهدفو  IE لموظفين  على  ينبغي 
لتي تؤّثر  8إلجرء� 8�لقر oتخاللضحايا ��لى تمكينهم من 
لتحّكم   �Dستعا على  يساعدهم   IE شأنه  من   I�لتعا  هذ عليهم. 
 8�لتي تؤّثر على حياتهم �Vيا�D ثقتهم في تحديد مسا 8�بالقر

لعمل لمستقبلية.
من  يمكن  ما  Eفضل  تقديم  لموّظفين  على  يجب  لتمييز.   Aعد  *
لمساعد� �لى ضحايا الّتجا� D�I تمييز على Eساb نو[ لجنس 
 �E لطبقة الجتماعية،   �E  ،Iللو  �E إلعاقة،  �E لّسن،   �E مثًال، 

لمكانة. �E لسياسية 8لمعتقد �E ،للغة �E ،لدين �E ،لجنس
لسّرية �لحّق في لخصوصية. ال ينبغي لكشف عن لبيانا8  *
لسّرية لمتعّلقة باالّتجا� D�I معرفة لضحية لمسبقة �موفقتها 
لمستنير� لخطية. (Eنظر لفصل �قم (٥) بخصو^ إلفشاء عن 
سالمة  تأمين  من   Iلقانو  oنفا� �كاال8  لتمكين  لالVمة  لبيانا8 
 �E لمّتجرين،  سيطر�  تحت   برحو ما  لذين  آلخرين  لضحايا 

E�لئك لذين على �شك IE ُيّتجر بهم.)

لمقدمة
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مالحظة بشأ6 �لمصطلحا�

لعنف ضد  wلجد_ في سيالقد Eثا� مصطلح "لضحية" لكثير من 
لمر�E؛ �V oعم لعديد بأنه يعني ضمنًا عجز لضحية بدال من صموDها 
Eنه في مجا_  لناجي".  غير " ستخدA مصطلح   Iيفضلو �بالتالي 
�لى   ��لحماية، يستخدA مصطلح "لضحية" لإلشا� Iإلنسا wحقو
شخص يعاني من ظلم تقع على كاهل مرتكب لجريمة مسؤ�ليته. 
من   Iيعانو لذين  ألشخا^   �E لشخص   mلد  IE �لى  يشير  �هو 
نتهاكا8 لحقوقهم إلنسانية لحق في لحماية �لمساعد� �لتعويض 
لتقرير - لذ� يركز  ٢٠٠٥) ,.(Billings et al.  �في سياw هذ
على لحماية �لمساعد� - نستخدA مصطلح "لضحية" مع لتوضيح 
لحماية، فضال عن  في  لضحية   wلضوء على حقو لتسليط   JعالE

لحماية. Jتوفير هذ Jلمدني تجامسؤ�ليا8 لحكومة �لمجتمع 

لحديث عن  لمصطلحا8 عند   �ختيا لجد_ حو_  لكثير من   �ُيثا
ما  غالبا   o�  ،"��لتجا لجنس  مجا_  في  لعمل " من  بدال  لبغاء" "
 تعكس لمصطلحا8 لموقف إليديولوجي للمتكّلم.  �في سياw هذ
لكلما8 ال   �ختيا  IE �ال  لبغايا.  � لبغاء  نتكلم عن  لتقرير، نحن 
� موقف �يديولوجي من جانب لمنظمة لد�لية للهجر�، E يعني ضمنًا
لبغي" �"لبغاء" IE ينطو� على " ��كما Eنه ال ينبغي الستخدA عبا

.rلنشا � حكم سلبي على ألشخا^ لمنخرطين في مثل هذE

شكر �عرفا6
لمنظمة لد�لية للهجر� IE تعرc عن متنانها لكثير من لزمالء  Dتو
لفضل   Dيعو� لكتّيب.    هذ  Vنجا� في   ساهمو لذين  لشركاء �
خاصة �لى لمؤلَفين لرئيسيين للنسخة لدخلية ألصلية للكتّيب: بو_ 
 Iسو�ال �فريد  �٦؛   ٢�  ١ للفصو_   (Paul Holmes) هولمز 
 Pamela) باميال ُسمنر-كوفي�للفصل ٣؛  (Fred Larsson)
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 Cathy)  IيميرماV �كاثي  ٤؛  للفصل   (Sumner-Coffey
Zimmerman) للفصل (٥).

��Vنبر£ (Ruth Rosenberg) بال كلل �ال ملل  ¤��عملت 
تهيئتها  �كذلك   Dلمو بتحديث  قامت   o� لمنّقحة،  لطبعة   Jهذ على 
لمنظمة لد�لية للهجر� عن متنانها  cء. تعرألعم من لقر �للجمهو
سع � wلمرتقب على نطالكتّيب لطويل � لر�¤ لتي جعلت من هذ

حقيقة �قعة.

 V�يال كرD �سيجوند� ،(Ana Barbosa) بوسا�لقد Eسهم كل من vنا با
 ،(Akram Eltom) Aلتو Aكر� ،(Segundo dela Cruz Jr.) إلبن
 (Dario �Dيو محامو�D� ،(Marco Gramegna) منيا�ما�كو جر
بنتو  ��لسي   ،(Helen Nilsson)  Iنيلسو �هيلين   ،Muhamudo)
 ،Caroline San Miguel)) ميغيل Iلين سا��(Ilse Pinto)، �كا
سوتر   ��Dثيو�  ،(Rebecca Surtees) سو�تيس  �يبيكا �
 ،(Katarina Tomolova) ينا تومولوفا�(Theodora Suter)، �كاتا
 فوهر �شايال   ،(Krieng Triumphavong) تريمفافونغ  �كرينغ 
(Shyla Vohra) �سهاما8 قيمة في لكتّيب. Eما سا�� ستيفن جيمس 
 ،(Jyothi Kanics) جيوثي كانكس� ،(Sarah Stephen James)
 ،(Karolina Lindholm-Billing) ليندهو_-بيلينغز  �كا��لينا 
 (Bandana نا باتانايك�Dنيس ما�شا_ (Denise Marshall) �باند
(Pattanaik، فقد تكّرمو جميعا باالستقطا[ من �قتهم لثمين لقرء� 

لكتّيب �تقديم لتعليقا8 �القترحا8 لتي ال تقّد� بثمن.

(Richard Danziger) يتشا�. .�نزيَجر�
�مدير خدما8 مكافحة الّتجا

لمنظمة لد�لية للهجر�
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�لفصل �أل��
�ألمن ��لسالمة 

�لشخصية



محتويا� �لفصل 
�لمبا�� �ألساسية       
�لقضايا �ألمنية �تقييم �لمخاطر     
١٫١ تقييم �لمخاطر       

١٫٢ �لتعامل مع �لبيانا� �لسّرية �لشخصية �لمتعّلقة
      باالّتجا. � -منها 

١٫٢٫١ �لبيانا� �لسّرية �لشخصية لضحايا �الّتجا� بالبشر
١٫٢٫٢ �لتعامل مع �لبيانا� �لسّرية �لشخصية �لمتعّلقة

    باالّتجا� &�لتصّر% فيها

١٫٣ -فضل مما.سا� �لسالمة - موظفو منظما� تقديم     
    �لخدما�  

١٫٣٫١ +فضل �لمما�سا� – �التصا( �ألّ&لي بالضحية 
١٫٣٫٢ +فضل �لمما�سا� - �لمقابال� مع �لضحية 

١٫٣٫٣ �ألمن �لشخصي 

1لى  �إل�شا2��  تقديم  هو  �لكتّيب  من  �لفصل  لهذ�  �لمحّد2  �لهد% 
كّل  في  تبر<  �لتي  �ألمنية  �لمسائل   Aبشأ �لخدما�  تقديم  منظما� 
 Dهذ Eللضحايا.  يتم عر Hمرحلة من مر�حل عملية تقديم �لمساعد
 Jتكر�� بعض �لنقا Lلقضايا هنا في قسم &�حد شامل. &سيجد �لقا��
�لتي +ثير� هنا في +ماكن +خرQ في �ألقساO P�� �لصلة في جميع 
+نحاء �لكتّيب. &هذ� مقصو2، حيث +ّنه ال يمكن �لمغاالH في �لتأكيد 

على �إلجر�ء�� �ألمنية �لجيدH +& تكر��ها بما فيه �لكفاية.

٣
٣
٤
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١٣
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٢



�لفصل �أل&( : �ألمن &�لسالمة �لشخصية

٣

�لمبا�� �ألساسية
................................................................................................

* غالبا ما تسيطر شبكا� �لجريمة �لمنظمة �لد&لية على �الّتجا� بالبشر 
&بالتالي، يجب �عتبا� مستوQ �لمخاطر �لمحتملة �لتي يتعّرE لها 
 Aضحايا �الّتجا� &�ألفر�2 �لقائمين على تقديم �لخدما� �لذين يتعاملو

مع ضحايا �الّتجا� بالبشر +مرً� هامًا.
 Dهذ مثل   H��21  cمفتا يكمن   ،Hلمخاطر� �2جة  في   Hلمغاال�  A&2  *
كّل  في  �لمتضّمنة  �ألمنية  للمخاطر  2قيق  تقييم  1جر�ء  في  �لحاال� 
حالة، &�اللتز�P �لمستمر بأفضل �لمما�سا� في �إلجر�ء�� �ألمنية 

�ألساسية.
* ليس بالمستطاg ضماA �ألمن �لكّلي في +fّ حالة، &بينما ال يوجد 
في كثير من �لحاال� +fّ خطر على �ألفر�2 �لمكّلفين بتقديم �لخدما�، 
1ال +A �عتبا� كّل حالة منذ �لبد�ية على +ّنها خطر +مني محتمل مبد+ 
+ساسي من مباL2 +فضل �لمما�سا� �ألمنية، &+A يتّم تقييم �لمخاطر 

�ألمنية &H��21 �لمخاطر طبقا للظر&% �لمعر&فة لكّل حالة.
................................................................................................

�لقضايا �ألمنية �تقييم �لمخاطر
 &O لذين �ّتجر بهم عمل بطبيعته� i1لى �ألشخا Hتقديم �لمساعد A1
مخاطر، &ليس بإمكاfّ+ A نظاP +مني، مهما كاA متطو�� &مجّهز� 
 Hقد�  A+  O1  .Hلمخاطر� عنصر  على  تمامًا  �لقضاء  جيدً�،  تجهيزً� 
 &+/& �لفر��  من  تمّكنو�  �لذين  �لضحايا  من   Pالنتقا� على  �لمّتجرين 
 Hلمغاال� يمكن  ال  &بالتالي  جيدً�.   توثيقًا  موثَّق  +مر  ضّدهم  شهد&� 

بالمخاطر �لتي يتعّرE لها ضحايا �الّتجا� من جانب مستغّليهم.

2�ئما ما كانت هناo مخاطر بوجه ضحايا �الّتجا� &بوجه +&لئك �لذين 
يمّد&A لهم يد �لمساعدH &لو بقد� +قل. &من �لمتوّقع +A تز2�2 تلك �لمخاطر 
بقياP منظما� تقديم �لخدما� بمساعدH �لمزيد من �لضحايا على �لفر�� 

من مستغّليهم &بشهاH2 �لمزيد من �لضحايا ضد �لمّتجرين بهم.



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٤

على  يتحّتم  &�جب  هو  &�لموّظفين  للضحايا  �لمقّدمة  �لرعاية   A1
منظما� تقديم �لخدما� �لقياP به بغرE كفالة تحديد �لمخاطر على 
 Oّتخا�& Hلوجه �لصحيح &تقييمها في كّل مرحلة من عملية �لمساعد�
 H��21 Aتد�بير +منية مالئمة، ضمن �لوسائل �لمعقولة &�لو�قعية، لضما
�لمخاطر بشكل فّعا(.  تهد% �إل�شا2�� �لمبّينة في هذ� �لفصل 1لى 

شرc كيفية �لقياP بذلك.

١٫١ تقييم �لمخاطر 
�لخطر   Qلتهديد هو تحديد مستو� لهذ�   fلتصّد� �لخطوH �أل&لى في 
على  فّعا(  بشكل  �لمخاطر  تقييم   fينطو &تقييمه.   سليم  نحو  على 
تقييم مخاطر عاP ُيضطلع به 2�خل �لبلد، &مر�جعة متو�صلة لتقييم 
لتسهيل    .H2محّد  u�ألحد �ستجابة  محّد2  مخاطر  &تقييم  �لمخاطر، 
�لمؤّشر�� يتعين +خذها  +2ناD مجموعة من  �لعملية، توجد فيما   Dهذ
 Aّيغيب عن بالنا بأ A+ في �العتبا� في كّل حالة.  َبيد +ّنه ال ينبغي
بلد &كّل  �لظر&% في كّل  ليست حصرية &1ّنه، حسب  �لقائمة   Dهذ
حالة، قد تكوA هناo مخاطر &مؤّشر�� على مخاطر +خرQ ينبغي 
على �لموّظفين �لمحليين تقييمها &فقًا لمعرفتهم بالظر&% &�لخبر�� 
�لمحلية.  &عند &جو2 تعا&A &ثيق بين منظمة تقديم �لخدما� &سلطا� 
1نفاO �لقانوA �لمحلية +& �لوطنية O�� �لصلة، ينبغي �لضلوg بعملية 

تقييم �لمخاطر بالتشا&� �لوثيق معها.

تقييم �لمخاطر �لعا:
�لتي تشّكلها نشاطا�  �لعاّمة  للمخاطر  A1 �لضلوg بمر�جعة 2&�ية 
يتم &صفها هنا مصمّمة  �لتي  �لمّتجرين ألمر ضر&�f.  &�لعملية 
تقييم  من  �أل&لى  فالمرحلة  �لبد�ية.   منذ  �لمخاطر   Dهذ مثل   xلقيا
�لمخاطر هي تقييم �لظر&% �لسائدH في �لبلد �لمعني. O1 ينبغي +خذ 

�لمؤّشر�� �لتالية في �العتبا�.
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مؤّشر�� عامة لتقييم �لمخاطر
* مدB �نتشا. �تأثير �الّتجا. في �لبال�.

* هل �لبلد �لمعّني بلد منشأ -� عبو. -� مقصد، -� مزيج منهم؟
* كم عد� ضحايا �الّتجا. �لمتوّقع -J يلتمسو� مساعدI منظمة تقديم 

�لخدما�؟
* مدB سيطرI �لجماعا� �إلجر�مية �لمنظمة على �الّتجا..

�لعمليا�  �تنفيذ  تخطيط  على   I.لمقّد�  �- �لمعر�فة  قد.�تهم   *
�النتقامية ضد �لضحايا �/-� موّظفي منظمة تقديم �لخدما�.

* قد.�� �كاال� VنفاU �لقانوJ �لمحلية.
* مدB �لفسا� �لمستشرY، �كيف -ّنه يزيد من مستوB �لخطر.

* مستوB �اللتز�: ��لدعم �لحكومي لمكافحة �الّتجا. بالبشر.
................................................................................................

�لمو��2   &+  Hلقد�� تملك  �لتي ال  �لفر2ية  �لمنظما�  بوسع  مالحظة: 
 ��O لمعلوما�� �لعاP بنفسها �لحصو( على  �لمخاطر  تقييم  إلجر�ء 
�لصلة من �لشرطة، +& �لمنظما� غير �لحكومية �لمحلية +& �لد&لية، 
+& مكاتب �ألمم �لمّتحدH &غيرها من �لمنظما� �لحكومية �لد&لية +& 

�لسفا��� �ألجنبية، +& غيرها.

�لمر�جعة �لمستمّرI لتقييم �لمخاطر
لعل �الضطالg بعملية تقييم متو�صل للمخاطر �لعاّمة +مرً� O� +همية 
حاسمة.  O1 ال يكفي 1جر�ء تقييم لمّرH &�حدH &حسب ألّنه لن يشكل 
&سو%   .Pبانتظا &تحديثه  مر�جعته  تّمت   �O1 1ال  فعًّاال  +منيًا  تدبيرً� 
�لظر&%  باختال%  �لتقييما�  بين  �لفاصلة  �لزمنية  �لفتر��  تختلف 

.Hلسائد�
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* Vجر�ء تقييما� للمخاطر ��ضع خّطة إل��.تها هي مسؤ�لية كّل 
منظمة من منظما� تقديم �لخدما�.

��فقًا  تقدير.  -قل  على  شهريًا،  �لمخاطر  تقييم  مر�جعة  ينبغي   *
بتقييما�  �لنظر   Iعا�V  Y.لضر�� من   Jيكو قد  �لحالة،  لمالبسا� 

.Iسبوعيًا -� يوميًا خال� فتر�� �لمخاطر �لشديدV لمخاطر�
................................................................................................

تقييم محّد� للمخاطر �ستجابة ألحد�_ معّينة
من  +ساسيًا  عنصرً�  للمخاطر   Hلمستمّر� �لعاّمة  �لمر�جعة  تعّد  بينما 
عناصر +fّ تقييم للمخاطر، يستلزP �ألمر �لقياP بمر�جعة محّدH2 كّلما 
 Pمعّينة خطرً� 1ضافيًا +& تهديدً� متز�يدً�.  سو% تقّد u�فرضت +حد
كّل حالة تحديا� &مخاطر محّدH2 مختلفة، &سو% تحتا} كّل حالة 

1لى تقييمها &فقًا للمعلوما� &�لمؤّشر�� �لمتاحة.

�لتي  �لمعّينة   u�ألحد� من  مجموعة  على  مثا(   D2نا+ �لمبّينة  �لقائمة 
 Dهذ  A+ مالحظة  يرجى   -  iخا مخاطر  لتقييم  تخضع   A+ ينبغي 
�لقائمة عّينة، &ال ينبغي �عتبا�ها شاملة.  باإلضافة 1لى كّل مثا( من 
هذD �ألمثلة، فيما يلي �لعو�مل �لتي تؤّثر على �لمخاطر �لتي ينبغي 

مر�عاتها عند 1جر�ء �لتقييم:

* كاّفة �لضحايا �لذين فّر&� عرضة لخطر �النتقاP من جانب �لمّتجرين، 
بغّض �لنظر عن تعا&نهم مع &كاال� 1نفاO �لقانوA من عدمه.

فيها   A&تتعا �لتي  �لحاال�  تلك  في  فو�ً�  �لمخاطر   Dهذ تتعاظم   *
�لضحايا مع +جهزH 1نفاO �لقانوA ألA �لضحايا يشّكلوA حينها خطرً� 

+كبر بكثير على حرية �لمّتجرين.
علم  على  بالفعل  +صبحو�  �لمّتجرين   A+ فيها  يثبت  حالة  +ّية  في   *
بتعا&A �لضحية +& بعزمها على �لتعا&A مع �لموّظفين �لقائمين على 
+كثر &شوكًا على  �لخطو�H &تصبح  تز2�2 مستويا�   ،Aلقانو�  O1نفا

.gلوقو�
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 Iلمخاطر �لمحّد�� ��U _مثلة عن �ألحد�-

تقديم  منظمة  Vلى   Iمّر ألّ��  �لضحية  عندها  تحا�  �لتي  �لنقطة   *
�لخدما� للحصو� على �لمساعدI، ال سّيما JV كاJ بالمستطاb توّقع 
شمو� مجموعة �لمساعد�� على �لقبو� في �لمأ�B �/-� �لتعا�J مع 

.Jلقانو� UنفاV كاال��
* -ّية مساعدI على تحريك �لضحايا من مكانهم في �لحاال� �لتي سبق 
 Y- حيثما ال يوجد� Jلقانو�  UنفاV Vلى �كالة  �أل�لة  فيها  قّدمو�   J-�

سبب يدعو Vلى �العتقا� بأJّ �لمّتجرين على علم بهذe �لحقيقة.
 Y- �إليو�ء-   .�� في  �لرعاية   Jيتلّقو �لذين  �لضحايا  Vلى  بالنسبة   *
تحّركا� مخطط لها خا.h �لمأ�B للّذهاV gلى �لمستشفيا� -� �لعيا��� 

-� غيرها من مو�عيد �لرعاية -� �لمساعدI �الجتماعية.
* بالنسبة ألية ضحية تحت .عاية منظمة تقديم �لخدما� تتعا�J مع 
�لعالقة   ��U �لمو�عيد  للحفاk على  �نتقا�   Yّ-  -  Jلقانو�  UنفاV �كالة 
 �- باألقو��،  لإل�الء  �لوكالة  مقّر  Vلى  �لحضو.  مثل   ،Jلتعا�� بذلك 
حضو. عرn �لمشتبه بهم ألغر�n �لتعّرm على مرتكب �لجريمة، 

-� �لفحوo �لطبية �لتي تجريها �لشرطة.
* �لحضو. Vلى مباني �لمحاكم، �ال سّيما -Y حضو. ُيعتز: من خالله 
�لمّتجرين   JV� خصوصا   - �لمّتجرين  محاكمة  في   Iبالشها� �لتقّد: 
سوm يكونوJ على علم به ألنه سيكوJ قد تم Vبالغهم به كجزء من 

حقوقهم كمتهمين.
* -Yّ تحرr للضحية -� للموّظف �U عالقة بنقل �لضحية من بلد Vلى 
�لبلد  Uلك  في  �لمّتجرين  �لشها�I ضد  من  �لضحية  تلك  لتمكين  sخر 
�آلخر - �مّرI -خرB، فإJ مستوB �لمخاطر سيكوJ عاليًا جدً�، ألّنه 
من �لمرّجح -J يكوJ �لمًتجر�J قا�.ين على �لتنبؤ بتوقيت �طريق 

�لنقل، -ّما في بلد �لمنشأ -� �لمقصد، -� في كليهما.
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* �قوYّ- b حا�_ يمكن -J يفّسر على -ّنه محا�لة تخويف للضحية 
-� -حد �لموّظفين - مثل �الّتصاال� �لهاتفية �لمجهولة ��لتهديدية، -� 
�لند�ء�� �لهاتفية �لمتكّر.I �لتي يغلق فيها �لطاِلب �لهاتف ��J كال:، 
 h.عربا� خا �- �لمتكّر. ��لمطّو� ألشخاo مجهولين  �لّظهو.   �-
��. �إليو�ء -� �لمالحقة �لعلنية عن بعد للضحية -� ألحد �لموّظفين.

................................................................................................

خطط I.��V �لمخاطر �توثيقها

كّل تقييم للمخاطر، سو�ء +كاA تقييمًا عامًا +& للمر�جعة +& محد2ًّ�، 
يجب +A تصحبه خّطة إلH��2 �لمخاطر &ضعت للتصّدf لمجاال� 

�لخطر �لتي تّم تحديدها +ثناء عملية �لتقييم:

 H��2مصحوبة بخّطة إل Aتكو  A+ ينبغي  �أل&لية  �لعاّمة  �لمر�جعة   *
�لمخاطر تحّد2 �لحّد �أل2نى من �لمعايير �ألمنية &�إلجر�ء�� �لمالئمة 

لضماA تقليل �لمخاطر 1لى +2نى حّد &21��تها بفاعلية.
* ألAّ مر�جعة تقييم �لمخاطر تتّم كجزء من خّطة �الستمر��ية في 
 �O1 لمخاطر ضر&�يًا� H��2إل Hضع خّطة جديد& Aلتقييم، فسو% يكو�

.Hما �<2�2 �لخطر +& تّم تحديد مخاطر جديد
* كلما +جريت مر�جعة فو�ية �ستجابة لتهديد محّد2 +& حدu معّين، 
مصمَّمة  �لمخاطر   H��2إل محدَّثة  بخّطة  مصحوبة   Aتكو  A+ يجب 

للتصّدf للخطر �لجديد.

ينبغي +A تكوA �لخطط موّثقة بالكامل &+A تشتمل على تقييم للخطر 
 H��2لجديد تعقبه خّطة لتنفيذ �لتد�بير �ألمنية �إلضافية �لموضوعة إل�

هذ� �لخطر �لجديد على نحو فّعا(.

ألمر  إل2��تها  خطط  &&ضع  �لمخاطر  تقييم  بعمليا�   gلضلو�  A1
 Pتقد �لذين  �لضحايا  لحماية  �لخدما�  تقديم  لمنظما�   f�&ضر
توثيق  ينبغي   .Aلعو� يد  لهم   A&يمّد �لذين  &�لموّظفين  لهم  خدماتها 
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سو�ًء  �لوثائق،  جميع  مع  �لتعامل  &يجب  كامًال،  توثيقًا  1جر�ء  كّل 
+كانت 1لكتر&نية +P غيرها، بصو�H سّرية &&فقًا ألفضل �لمما�سا� 
بشأA معالجة �لبيانا� �لشخصية �لخصوصية &بيانا� �الّتجا� &+منها 

.(Dنظر +2نا+)

��لبيانا�  باالّتجا.  �لمتعّلقة  �لبيانا�  مع  �لتعامل   ١٫٢
�لسّرية �لشخصية �-منها

A1 معالجة �لبيانا� �لسّرية �لمتعّلقة بالضحايا &عملية �الّتجا� &موّظفي 
�العتبا���  لجميع  �لو�جبة   Hلمر�عا� مع  �لخدما�،  تقديم  منظمة 

&�لقو�عد �ألمنية، ألمر O& +همية حاسمة.
................................................................................................

�الّتجا�  �طالg ضحايا  كفالة  �لخدما�  تقديم  منظما�  على  ينبغي   *
بهم  �لمتعّلقة  �لبيانا�  جمع  &��ء   Eلغر� على  تامًا  1طالعا  بالبشر 

&�ستخد�ماتها، &كذلك على حقوقهم في �لحصو( على �لبيانا�.
* ينبغي على منظما� تقديم �لخدما� كفالة عدP �إلفشاء عن �لبيانا� 
كّلية   Hمستنير خطية  مو�فقة  �لضحية  تعط  لم  ما  للضحايا  �لشخصية 
&�ستخد�ما�   E�ألغر �لشخصية  �لبيانا�  عن  باإلفشاء   cتصّر

.H2محّد
* في ضوء �<2يا2 �لمخاطر �لتي تشكلها �لنشاطا� �إلجر�مية �لمنظمة 
على ضحايا �الّتجا� &موّظفي �لدعم، يجب على منظمة تقديم �لخدما� 
�لسّرية  �لبيانا�   H��21 في  �أل&قا�  جميع  في   P>ّلال� �لحذ�  توّخي 

�لشخصية &�لتصّر% فيها.
................................................................................................

ال يمكن �لتشديد بما فيه �لكفاية على �لطابع �لحّساx للبيانا� �لشخصية 
�لسّرية &تلك �لمتعّلقة باالّتجا� &+همية �لتعامل مع مثل هذD �لبيانا� 
بكّل ما يلزP من حذ�.  ففي جميع �أل&قا� ينبغي �لتعامل مع ملّفا� 

حالة �لضحايا بأقصى قد� من �لعناية &�لسّرية.
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�لرعاية  من  �أل2نى  �لمعيا�   D2نا+  H2��لو� �لتوجيهية   L2لمبا� تمثل 
&�لعناية �لال<متين فيما يتعلق بمعالجة �لبيانا� �لشخصية.  توصي 
�لمنظمة �لد&لية للهجرH بأA تضع منظما� تقديم �لخدما� معاييرها 
�لخاّصة بها �لتي تمتثل لهذD �لمعايير �لدنيا &+A يتّم تقديم �إل�شا2�� 
 L2للموّظفين لكفالة �متثالهم لتلك �لمعايير. كما يمكن �لعثو� على مبا
توجيهية 1ضافية في �تفاقية مجلس +&�&با لحماية �ألفر�2 فيما يتعلق 

بالمعالجة �آللية للبيانا� �لشخصية:١

١٫٢٫١  �لبيانا� �لسّرية �لشخصية لضحايا �الّتجا. بالبشر
ألغر�E �لتوجيها� �لتالية، سو% تعّر% �لبيانا� �لسّرية �لشخصية 

للضحية على +نها:
+ّية بيانا� شخصية، +& سجال� صحية +& &صف يمكن +A يكشف 
�لخاّصة  �لتفاصيل  من   f+  &+ مكانها،   &+ �ّتجا�  ضحية  هوية  عن 

&�لشخصية بخصوi ضحية �ّتجا� موجوH2 في �عاية �لمنظمة.

١٫٢٫٢ �لتعامل مع �لبيانا� �لسّرية �لشخصية �لمتعّلقة 
باالّتجا. ��لتصّرm فيها

 Aبمكا �ألهمية  لمن  فإّنه  �لمتضمَّن،  �لعمل  طبيعة  لحساسية  نظر� 
�لشخصية  &�لبيانا�  �لمعلوما�   Aبشأ �لمما�سا�  +فضل   Hمر�عا
بشكل  تخّص  �لتي  تلك  1لى  1ضافة  �لخدما�  تقديم  منظمة  لموّظفي 

مباشر ضحايا �الّتجا�، &�لحفا� على سّرية هذD �لبيانا�.

مباL2 �لتعامل �لهاّمة �لموصى بها

* �لمبد+ �ألساسي �لذf يحكم �لتعامل مع �لبيانا� �لخاّصة فضًال عن 
1لى  "�لحاجة  هو  �الّتجا�  بضحايا  �لمتعّلقة  عمومًا  �ألكثر  �لبيانا� 
�لمعرفة".  &على موّظفي منظمة تقديم �لخدما� �ّتباg هذD �لقاعدH في 
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جميع �لحاال� &عدP �لكشف عن �لبيانا� 2�خليًا &خا�جيًا 1ال أل&لئك 
�ألشخاi �لذين تّم �لتسليم بحاجتهم 1لى مثل هذD �لمعلوما� &بحّقهم 

في �لحصو( عليها.
1لى  �لحاجة  مبد+  تطبيق  ينبغي  خدما�،  تقديم  منظمة  كّل  2�خل   *
�لمعرفة كذلك بين �ألقساP 2�خل �لمنظمة �لو�حدH - فال ينبغي نشر 
�لبيانا� �لسّرية خا�} 1طا� قسم مكافحة �الّتجا� كما ينبغي تطبيق 
في  كما  �لخدما�  تقديم  منظمة  2�خل  بجد  �آلمن  �لتعامل   L2مبا

خا�جها.
�لخدما�  تقديم  منظما�  كشف  ينبغي  ال   ،iلخصو� &جه  على   *
 A&2 شخص fّ+ عن �لبيانا� �لسّرية �لشخصية لضحايا �الّتجا� 1لى
�لحصو( على �لمو�فقة �لخطية &�لمستنيرH �لمسبقة للضحية �لمعنّية.

* &حتى O1� كانت �لضحية قد &�فقت خطيًا على 1فشاء �لبيانا� �لسّرية 
باالّتجا�، فال يز�( موّظفو منظمة  �لمتعّلقة  �لسّرية  �لشخصية &/+& 
تقديم �لخدما� ملَزمين بتقييم محتويا� �لبيانا� للتأكد من +Aّ �لكشف 
 &+ +سرتها  +فر�2  +حد  على   &+ �لضحية  على  �لخطر  يزيد  ال  عنها 
غيرها من �لضحايا +& +fّ فر2 من موّظفي منظمة تقديم �لخدما�. 
A1 كانت تلك �الحتمالية قائمة، فعلى منظمة تقديم �لخدما� �الحتفا� 
 Dبحق حجب �لبيانا� لمصلحة �لضحية +& طر% �خر قد يتّم تحديد

على +ّنه معّرE للخطر A1 تم 1فشاء �لمعلوما�.

�لنسخ �لو�قية من �لبيانا� �لخاّصة

سينتج عن تقديم �لمساعدH نسخ مطبوعة. &ال مفّر على �أل�جح من 
�الّتجا�  &بيانا�  �لسّرية  �لشخصية  �لبيانا�  طباعة  +حيانا  ستتم  +ّنه 
�لسّرية.  في مثل هذD �لحاال� تقترc �لمنظمة �لد&لية للهجرA+ H يتّم 
تطبيق �إل�شا2�� �لتالية على جميع �لمو�2 �لمطبوعة �لمحتوية على 

:Dلبيانا� �لمشا� 1ليها +عال�
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 xمن مغلق بالقفل ��لمفتاs Jعلى جميع �لنسخ في مكا kيجب �لحفا *
-ما في مكتب منظمة تقديم �لخدما� -� في ��. �إليو�ء حين ال يتّم 

�ستخد�مها.
* عند �ستخد�مها، ال ينبغي -بدً� تركها غير مصحوبة، -� تركها على 

�لمكاتب ��لطا�ال� -� في مناطق يسهل �صو� �آلخرين Vليها.
* عندما ال تعد هناr حاجة Vلى �لنسخ �لو.قية، ينبغي �لتخلص منها 

بتمزيقها بآلة �لتمزيق -� تقطيعها على نحو مماثل.
�لخدما�  تقديم  منظما�  كاّفة  على  ينبغي  �لغاية،   eلهذ �تحقيقًا   *
 Jمحا�لة ضما  oباألشخا �الّتجا.  مساعدI ضحايا  في  �لمنخرطة 
.Iجيد I.نها تعمل بصو- Jلة �لتمزيق في مقر عملها �ضماs توفير

................................................................................................

١٫٣ -فضل مما.سا� �لسالمة - موّظفو منظما� تقديم 
�لخدما�

مع  �ألّ&لي  �التصا(  عند   D2نا+  H2��لو� �إل�شا2��   gباّتبا يوصى 
ضحايا �الّتجا� بالبشر. &ينبغي على جميع �لموّظفين �لمشتغلين بهذ� 
بالفعل  تم  قد  +ّنه  +يضًا  +عينهم  يضعو� نصب   A+  Jلنشا� من   gلنو�
 A+ �لضحايا &ينبغي عليهم   Hبر�مج مساعد 1لى  تسّلل  تحديد حاال� 

يظلو� متنّبهين لهذ� �لخطر.
................................................................................................

ال ينبغي تحت -Y ظرm من �لظر�m �إلفصاx عن �لبيانا� �لشخصية 
 Y- لىV لسّرية -� �لبيانا� �لسّرية �لمتعّلقة باالّتجا. عبر �لهاتف�

فر� ال تكوJ هويته ��ثائق تفويضه معر�فة.
................................................................................................
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١٫٣٫١ -فضل �لمما.سا� – �التصا� �ألّ�لي بالضحية 

�التصا( �لهاتفي �لمباشر للضحية

 Pحصل على كامل تفاصيل كيفية �التصا( بالضحايا، &َضْع نظا� *
لهم  تتيح  �لتي  �لصلة   ��O �لتليفونا�   Pقا�+ +عطهم  معهم،  �تصا( 
 &+  gلشا��  A�عنو عن   cإلفصا� 2&نما  &لكن  بمنظمتك،  �التصا( 

�لموقع �لخاi بك.
&عا&2  �لهاتف  �قم  على  فاحصل  متعا&نة،  �لضحية  كانت   �O1  *

�التصا( بها على �لفو� للتأّكد من �لرقم &مناقشة �لحالة.
�لمّتصل  يعطيها  هو�تف   Pقا�+  fّ+  A&ّ2& �لمكالمة  &قت  سّجل   *

.Aبالتليفو
مرمى  على   Aيكو قد  لمن  �لهاتف  في  تتكلم  &+نت  متيقًّظا  كن   *

�لسمع.

�التصا( بالضحية عن طريق منظمة تقديم خدما� مختلفة 

* �لتأّكد من جميع تفاصيل �لضحية &تا�يخ �لحالة.
* �لتحدu مع �لضحية، &تحديد موعد إلجر�ء �لمقابلة. 

 .Dالتصا( على �لنحو �لمبّين +عال� Pلضحية فقط +�قا� 
ِ
* 1عط

�لمشا�  تلك  تفاصيل غير   fلمنظمة أل� 1فشاء موّظفي   Pكفل عد�  *
.D1ليها +عال

مع  �لمقابال�  Vجر�ء   – �لمما.سا�  -فضل   ١٫٣٫٢
�لضحية

�لتعامل مع ضحايا   قد ُيطَلب من موّظفي منظما� تقديم �لخدما� 
�لشرطة،  مر�كز  مثل   ،Qخر+ مو�قع  في   &+ �لمكتب  في  �الّتجا� 
&مر�كز �الحتجا<، &مكاتب �لمحامين +& غيرهم من �لشركاء. ينبغي 

�ّتباg �إلجر�ء�� �لتالية:
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�لمقابال� �لتي تجرf في مكاتب منظمة تقديم �لخدما� �لخاّصة بك

بمقابال�   gلضلو� �لمفّضل  فمن  �لسالمة،  �عتبا���  تتيح  حيث   *
مع ضحايا �الّتجا� بعيدً� عن �لمكتب للحّد من عد2 �ألشخاi �لذين 

يعرفوA موقع �لمكتب.
* ينبغي +ال يتّم ترتيب �لمقابال� &1جر�ئها 1ال بموعد سابق.

* O1� كاA �التصا( قد تّم من خال( منظمة شريكة &ترغب �لضحية 
بأAّ يصحبها موّظف من موّظفيها فينبغي على �لمنظمة �لمعنّية �لتأكد 

من هوية Oلك �لشخص.
* 1باA �لوصو( 1لى �لمكتب، ينبغي فحص �لضحية عند �لبا� فحصًا 
"�لعين  عبر   &+ �لمغلقة،  �لتلفزيونية   Hلد�ئر�  Pنظا عبر  1ّما  2قيقًا، 

�لسحرية" في �لبا�.
* ينبغي 1جر�ء �لمقابلة في غرفة خاّصة في مكاتب �لمنظمة، غير 
+ّنه يجب +A يكوA موّظف &�حد �خر على �ألقل على علم بأAّ +حد 
 Pلتقّد� من   f�&لد� �لتحّقق  من  يتمّكن  لكي  مقابلة   fيجر �لزمالء 

.Pلمحر< &حسن �لنظا�

�لمقابال� بعيدً� عن �لمكاتب

�لموّظفين  من   Aثنا�  Pيقو  A+ ينبغي  ما   H2عا +ساسي،  +مني  كتدبير 
 A+ لخدما�. غير� تقديم  بعيدً� عن مكتب منظمة  �لمقابال�  بإجر�ء 
 gلحالة يوصى باتبا� Dفي هذ& ،P�&لد� Oلك قد ال يكوA ممكنا على 

�إل�شا2�� �لتالية.
* O1� كانت �لضحية �لتمست �لمساعدH من منظمة تقديم �لخدما� عن 
طريق منظمة غير حكومية +خرQ، يمكن �لترتيب إلجر�ء �لمقابلة في 

مقر �لمنظمة �لتي ضلعت باإلحالة.
* حيثما يمكن 1جر�ء �لمقابلة بأماA في مقّر �لمنظمة �لُمحيلة، ينبغي 
طو�(  �لمحيلة  �لمنظمة  من  &�حد  موظف  عن  يقل  ال  ما  تو�جد 

�لمقابلة.
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* O1� كانت �لمقابلة ستجرf في مركز للشرطة +& مركز �عتقا( +& 
موّظف  يقّل عن  ال  ما  تو�جد  ينبغي  �لحكومية،  �لمباني  من  غيرها 
 cحد من موّظفي �لمقر في �لمبنى طو�( �لمقابلة. ال ينبغي �لسما�&
بحضو� موّظفي �لمنظمة �ألخرQ +ثناء �لمقابلة نفسها ما لم تطلب 

�لضحية Oلك تحديدً�.

�لمقابال� في �ألماكن �لمستقلة

 f+ بالمقابلة في  gلضلو� �لظر&%  * ال يجب تحت +f ظر% من 
عنو�A تقّدمه �لضحية.

تختا�D منظمة  1ال في مكاA محايد  تتم �الجتماعا�   A+ ينبغي  * ال 
تقديم �لخدما�.

١٫٣٫٣ �ألمـن �لشخصـي 
يتعّين مالحظة �لنقاJ �لتالية:

* ال يوجد شيء +سمه �ألمن �لكّلي.
�لمخاطر  تقييم  مز}  خال(  من  �لشخصي  �ألمن  تعزيز  بالوسع   *

&21��تها بتحمل �لمسؤ&لية عن �ألمن �لشخصي.
* على �لرغم من +ّنه بإمكاA �لمبالغة في مستوQ �لخطر �لتسّبب في 
قلق �لموّظفين، 1ال +ّنه ينبغي 1حاطة جميع �لموّظفين �لذين يطلب منهم 
�لتفاعل مع ضحايا �الّتجا� 1حاطة تامة بالمخاطر �لمتضّمنة. &ينبغي 
�لجد2 1حاطًة مفصلًة بشأA �الّتجا� &�ألمن  �لموّظفين  1حاطة جميع 

عند �ستالP &ظائفهم.
 Aلذين يتعاملو� Aيبقى �لموّظفو A+ ألمن �لشخصي، يجب� E�ألغر *
مع ضحايا �الّتجا� على &عي 2�ئم بما يد&� من حولهم &بالوضع 
 Aمكا في  �الجتماعا�  تعقد  عندما  &بخاصة   ،Hمباشر بهم  �لمحيط 

محايد.
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 Aلمن قد يكو gٍ�& كن 2�ئما ،iعند مناقشة قضايا �الّتجا� باألشخا *
في مرمى �لسمع.

................................................................................................

يتم تقديم معلوما� محّد�I حو� �لشو�غل ��لمما.سا� �ألمنية فيما 
يتعلق بد�. Vيو�ء ضحايا �الّتجا. في �لفصل ٤، �لقسم ٤٫٢٫٦.

................................................................................................

مالحظة 

1 http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/108.htm



�لفصل �لثانى
فـر� ضحايـا �الّتـجا.



 محتويا� �لفصل
٢٫١ �لتمهيد   

٢٫١٫١ �إلحالة 1لى منظما� تقديم �لخدما�            
٢٫١٫٢ �لغرE من �لفر<                                    

٢٫١٫٣ �لقيو2 �لمفر&ضة على عملية �لفر<           
٢٫١٫٤ فهم �الّتجا� بالبشر  
٢٫١٫٤٫١ �لسيا  �لقانوني 

٢٫١٫٤٫٢ �لجاني 
٢٫١٫٤٫٣  �لضحية                       

٢٫١٫٤٫٤  ظاهرH �الّتجا� 
٢٫٢ مؤشر�� تقييم ما قبل �لمقابلة
٢٫٣ Vجر�ء �لمقابال� لفر� �لضحايا

٢٫٣٫١  �عتبا��� خاصة إلجر�ء مقابال� مع �لقّصر 
٢٫٣٫٢ �ستجابة �لضحية &عالجها

٢٫٣٫٣ �لمباL2 �ألخالقية �لمّتبعة في �عاية �ألشخاi �لمّتجر
         بهم &1جر�ء �لمقابال� معهم

٢٫٣٫٤ �ستخد�P �ستما�H مقابلة �لفر<
٢٫٣٫٤٫١  قائمة مرجعية إلجر�ء �لمقابال�

 ٢٫٣٫٤٫٢ �ستكما( �ستما�H مقابلة �لفر<           
�لملحق �ألّ��:  �ستما.I مقابلة �لفر�

٢٫١ �لتمهيد
تحديد  على  �لخدما�  تقديم  منظما�   Hمساعد 1لى  �لقسم  هذ�  يهد% 
 P�ستخد� طريق  عن  &مساعدتهم   iباألشخا �الّتجا�  هوّية ضحايا 
�لتوجيها�   .Hلمساعد�  Aيطلبو �لذين   iألشخا� لفر<  موّحد   Pنظا
�الّتجا�  1حاال� لضحايا  تنطوf على  �لتي  �لحاال�  لجميع  مزمعة 
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1لى منظما� تقديم �لخدما�، بصر% �لنظر عّما O1� كانت �لمنظما� 
موجوH2 في بلد�A �لمنشأ +& �لعبو� +& �لمقصد. كما تنطبق �لتوجيها� 
كضحايا   Hلمساعد�  Aيلتمسو �لذين  &�لذكو�   uإلنا� على   f&بالتسا
�ّتجا� &تّتسم باألهمّية �لخاّصة بالنسبة للقّصر، نظرً� لضعف �ألطفا( 

&�حتياجاتهم �لخاّصة.

٢٫١٫١ �إلحالة Vلى منظما� تقديم �لخدما�
 قد تقوP مجموعة &�سعة من �ألطر�% �لفاعلة بلفت �نتباD منظما� 

تقديم �لخدما� 1لى ضحايا �الّتجا� بالبشر، بما في Oلك:

&�لخدما�  �لصحّية  &�لسلطا�  �لشرطة  مثل  �لعاّمة،  �لسلطا�   *
�الجتماعّية؛

غير  &�لمنظما�  �لد&لية  �لحكومّية  �لمنظما�  من  �لشركاء   *
�لحكومّية؛

 Aلمحامو�& �لكنسّية  &�لمنظما�  &�لكنائس  كالسفا���   A&آلخر�  *
�لمد�فعوA عن حقو  �إلنساA؛

* �ألشخاi مثل �لضحايا �آلخر&A +& +قا�� +& +صدقاء �لضحايا؛
* <بائن �ألفر�2 �لمّتجر بهم ألغر�E �الستغال( �لجنسي.
................................................................................................

يكن  �لم  �ّتجا.  بضحّية  باالتصا�  ما  منّظمة  قامت   �UV مالحظة: 
بمقد�.ها مّد يد �لعوJ لها -� توفير جميع �حتياجاتها، فينبغي بذ� 
كل جهد ممكن لتحديد هوّيتها �Vحالتها Vلى منّظمة قا�.I على تقديم 

�لمساعدI �لال�مة.
 ................................................................................................

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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٢٫١٫٢ �لغرn من �لفر�
1نه لمن �ألهمّية بمكاA فر< �ألشخاi �لذين تمت 1حالتهم كضحايا 
فر<ً�   Hلمساعد� على  للحصو(  �لخدما�  تقديم  منظما�  1لى  �ّتجا� 
سليمًا لضماA كونهم في �لو�قع ضحايا لالّتجا� بالبشر &ليس ضحايا 
تهريب &ال غير Oلك من �لمهاجرين غير �لشرعيين، +& غيرهم من 
بحاجة   Aيكونو لربما  �لذين  تعّسف   &+ �ستضعا%  حالة  في  �ألفر�2 
على   iلحر� ينبغي  Oلك،  على   H&عال �لحماية.    &+/&  Hللمساعد
تقييم ما O1� لم تكن �لضحّية �لمفترضة في &�قع �ألمر ضحّية �ّتجا� 
باألشخاf+ &+ i شخص بحاجة 1لى �لمساعدH، بل في &�قع �ألمر 

.Qشخص يحا&( �لتسلل 1لى �لمنّظمة �لخدمية لد&�فع +خر
................................................................................................

لما�U يتسم تحديد هوّية ضحايا �الّتجا. تحديدً� سليمًا باألهمية؟

* في كثير من بلد�J �لمقصد قد يتم �لخلط بين ضحايا �الّتجا. بالبشر 
 �- بإجر�ء�� مقتضبة  ترحيلهم  �لشرعيين �يتم  ��لمهاجرين غير 

�ضعهم في مر�فق �حتجا� ��J تحديد هوّيتهم بشكل صحيح.
* من �لمرجح -J تكوJ طبيعة �لمساعدI ��لحماية �لال�متين للفئا� 
�لمختلفة من �لنا� �لّساعين Vلى �لحصو� على �لمساعدI مختلفة 

عن تلك �لتي يحتاجها �ألشخاo �لذين �ّتجر بهم. 
�حتياجا� فو.ية �ماّسة  �الّتجا.  يكوJ لضحايا   J- �لمرّجح  * من 
 Iلعا�� في   Jتكو ال  ��لنفسّية  ��لجنسية  �لبدنّية  بالصّحة  متعلقة 
متو�جدI في �لحاال� �لتي تنطوY على مهاجرين - -� غيرهم من 

�لمهاجرين غير �لشرعيين. 
* ضحايا �الّتجا. هم ضحايا لجر�ئم خطيرI، �من �لضر�.Y �ضع 
ترتيبا� �تد�بير -منّية خاّصة نظرً� لكوJ -فر�� منّظمة تقديم �لخدما� 

�لذين يمدJ�ُّ لهم يد �لعوJ هم -نفسهم عرضة لمخاطر معّينة.
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�لمنّظمة  �إلجر�مية  �لجماعا�  محا�لة  Vلى  تشير  �الال�   rهنا  *
�لحكومّية  للمنظما�  �لتابعة   Iلمساعد�� �لدعم  بر�مج  Vلى  �لتسلل 
�لد�لية ��لمنظما� غير �لحكومّية بغية تحديد مكاJ ضحاياهم �لذين 
Vّما ال��U بالفر�. -� -�َلو� بشها��تهم، -� هم على �شك �إل�الء بها 

ضدهم.
................................................................................................

في +ثناء �لعمل مع ضحايا �الّتجا�، من �لمرّجح +A تحصل �لوكاال� 
 Aليسو� من ضحايا �الّتجا�، َبيد +نهم ما يز�لو iعلى 1حاال� ألشخا
�لمنزلي  �لعنف  �لمثا(، ضحايا  سبيل  على   -  Hلمساعد� 1لى  بحاجة 
غير  �لمهاجرين   &+ �لحو�مل،  �لشاّبا�   &+ �لجنسي،  �العتد�ء   &+
 Hمساعد �لخدما�  تقديم  منظما�  بمقد&�  يكن  لم   �Oفإ �لشرعيين.  
هؤالء  مثل  1حالة  في  ترغب  فقد  �لشعب،  من   Qألخر� �لفئا�   Dهذ
 Hلفكر &1نها  لمساعدتهم.  1لى منظما� +خرQ مخصّصة   iألشخا�
 Dهذ مثل   Pتقد �لتي  بالوكاال�  محدَّثة  بقائمة  �الحتفا�  يتم   A+  Hجيد

�لمساعدH من �جل تيسير �إلحاال�.

٢٫١٫٣ �لقيو� �لمفر�ضة على عملّية �لفر� 
ينبغي على موّظفي  تفاصيل عملّية فر< �لضحايا،  �لدخو( في  قبل 

منظما� تقديم �لخدما� +A يكونو� على علم بما يلي:
................................................................................................

* A1 �لعملّية ليست مثالّية &ال يمكن +A تكوA كذلك &ليس بمقد&�ها 
كفالة عدP &جو2 +خطاء في تقييم ضحّية �ّتجا� مزعومة.

* A1 �لعملّية �لمبّينة +2ناD مبنّية على نهج معمَّم 1<�ء �الّتجا� بالبشر 
&تحديد هوّية �لضحايا. 

ستتو�جد  �لد&لي،   &+ �إلقليمي   &+ �لوطني  �لسيا   على  �عتما2ً�   *
 H2��لو� �لعاّمة   Jلنقا� من  كثير  1لى  بالنسبة  &1ستثناء��  تناقضا� 
بتكييف &تعديل  �لخدما�  تقديم  تقوP منظما�   A+ �لمهم  +2ناD، &من 

�لتعميم ليتالءP مع ظر&فها �لمحلّية.

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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لتحديد   Pعا 1طا�  بمثابة  +ّنها  على  �لعملّية   Dهذ 1لى  �لنظر  ينبغي   *
�لهوّية يمكن تعزيزD من خال( �لمنظما� �لمحلّية �لمقّدمة للخدما� 
من خال( خبر�تها &معرفتها بوضع �الّتجا� في �لبلد �لمعني، &تعاملها 

مع ضحايا �الّتجا�.
مثالّية.   ظر&%  ظل  في  �لهوّية  لتحديد   {Oنمو هو   Pلعا� �إلطا�   *
غير +A �لتجربة �لميد�نّية تظهر بأA �لظر&% �لمثالّية قّلما تتو�جد.  
&في �لكثير من �لحاال�، قد تكوA �لبيانا� �لمتاحة غير كافية لتقييم 
مؤّشر�� ما قبل �لمقابلة، &يجو< +A يكوA �لفر2 غير ��غب في +& 
 Aمن �ألسئلة +& عليها برمتها &قد ال تكو fّ+ غير قا�2 على �لر2 على

�لمو�2 �لثبوتية �إلضافّية متاحة.
* سيتوقف فر< ضحايا �الّتجا� &تحديد هوّياتهم في نهاية �لمطا% 
بناًء  �لمحلّية &حكمهم،  �لخدما�  تقديم  على خبرH موّظفي منظما� 

على تقييمهم �لتر�كمي لكل ما هو متاc من معلوما�.
................................................................................................

٢٫١٫٤  فهم �الّتجا. بالبشر
بغرE فر< �لضحايا بفّعالية، يجب +A يكوA بمقد&� موّظفي منظما� 
�لذين &قعو� ضحايا لالّتجا�   iبين �ألشخا �لتمييز  �لخدما�  تقديم 
 &+  iألشخا� مهّربي  على   fتنطو �لتي  �لحاال�  تلك  من  بالبشر 
�لعنف  (مثل  ينتهكونها   &+ �لفر2  حقو   على   A&يعتد مّمن  غيرهم 
�لمنزلي).  &على �لرغم من +Aّ �حتمالية تماثل هذD �لحاال� في عد2 
تمامًا.   مختلفة  جنائية  عد�لة  بقضايا  تتعلق  +ّنها  غير  �لجو�نب،  من 
�لوسيلة �لفّعالة لفر< ضحايا �الّتجا� &تحديد هوّياتهم هي تقييم كافة 
�لظر&% &�لمعلوما� �لمتاحة في كل حالة، &�لنظر في هذD �لمسألة 

:Hمنظو��� متمّيز uمن ثال

* �لسيا  �لقانوني
Aلمتوّ�طو� Aلمجرمو� *

* �لضحّية
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٢٫١٫٤٫١  �لسيا� �لقانوني 
لتحديد ما O1� كاA �لشخص هو في &�قع �ألمر ضحّية لالّتجا�، فمن 
 Hفهم �لتعريف �لقانوني لما يشّكل �تًّجا�� بالبشر.  &للمساعد f�&لضر�
في عملّية تحديد �لهوّية، ينبغي على منظما� تقديم �لخدما� �لنظر 
من   ٣  H2لما� في  �لو��2  لالّتجا�  �لمرجعّي  �لد&لي  �لتعريف  1لى 
 iباألشخا �الّتجا�  &معاقبة  &قمع  لمنع   Hلمّتحد� �ألمم  بر&توكو( 
 Hبخاّصة �لنساء &�ألطفا( (�لبر&توكو( �لمكّمل التفاقية �ألمم �لمّتحد&
لمكافحة �لجريمة �لمنّظمة عبر �لوطنّية).١  &يمكن لبعض �لمناطق 
+A يكوA لديها +يضا �تفاقيتها �لخاّصة بها مثل �تفاقية مجلس +&�&با 

بشأA 1جر�ء�� مكافحة �الّتجا� بالبشر.

بمو�ءمة  بالفعل   A�لبلد� من  �لعديد  قامت  �لوطني،  �لصعيد  &على 
قو�نينها للتصّدf لمسألة �الّتجا� في �لبشر.  غير +A تشريعا� مكافحة 
 �O1 �لمطلو�   Qلمستو�  A&2 )�ال تز A�لبلد� �لعديد من  �الّتجا� في 
ما قو�نت بمعيا� �ألمم �لمتحدH.  &بينما ينبغي على منظما� تقديم 
�لخدما� �لنظر 2�ئما في +حكاP �لتشريعا� �لوطنّية ألنها ستؤّثر على 
�لشر&J �لتي ستحّد2 �لحكومة �لمضيفة &فقًا لها �لضحّية �لمّتجر بها، 
بإمكانها �لنظر 1لى تعريف بر&توكو( �ألمم �لمّتحدH لوضع معاييرها 
�لخاّصة بها.  حيثما ال يوجد قانوA &طني لمكافحة �الّتجا� بالبشر، 
�ألمم  بر&توكو(  تعريف   P�ستخد� �لخدما�  تقديم  منظما�  بوسع 
�لمّتحدH كنقطة مرجعّية.  بغض �لنظر عن +f تعريف قانوني جاٍ� 
�ستخد�مه، فالهد% هو +خذ ظر&% كل حالة في �لحسباA &مقا�نتها 

بالنص �لقانوني.

&&فقًا لتعريف بر&توكو( �ألمم �لمتحدH، يجب +A تتو�جد ثالثة عناصر 
متر�بطة بشكل تر�كمي لتشّكل جريمة �الّتجا�، &�لتي سنشير 1ليها 

:E؛ (٢) �لوسائل؛ (٣) �لغرJبما يلي:  (١) �لنشا

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٢٤

 &+ 1يو�ئهم   &+ تنقيلهم   &+ نقلهم   &+  iألشخا� تجنيد   – �لنشا�   *
�ستقبالهم؛ 

Oلك من  +& غير  �ستعمالها   &+  Hبالقو �لتهديد  بو�سطة   - �لوسائل   *
+شكا( �لقسر +& �الختطا% +& �الحتيا( +& �لخد�g +& �ستغال( �لسلطة 
+& �ستغال( حالة �ستضعا%، +& بإعطاء +& تلّقي مبالغ مالية +& مز�يا 

لنيل مو�فقة شخص له سيطرH على شخص �خر؛
.H2في �لما Hبالطر  �لمذكو� iالستغال( �ألشخا - nلغر� *

يجب +A يكوA كّل من هذD �لعناصر �لثالثة متو�جدً� النتهاo �لبر&توكو(: 
�لوسائل، &يجب  �لنشاJ عن طريق &سيلة من  +f يجب +A يتحقق 
على كالهما +A يهد% 1لى تحقيق �لغرE �الستغاللي.  فإO� ما ُفقد 
+fّ &�حد من �لعناصر �لثالثة �لتكوينية، فإA �لشر&J �لال<مة لجريمة 
بر&توكو(  �لماH2 ٣ من   D2تحّد  fلذ� �لنحو  تتحقق على  لم  �الّتجا� 
�ألطفا(  من  �لضحايا  1لى  بالنسبة   iخا �ستثناء   oهنا) باليرمو.  
بموجب �لفقرH �لفرعية }، �لتي تستبعد على &جه �لتحديد �لحاجة 1لى 

&جو2 �لوسائل لتشّكل خرقًا للبر&توكو().
................................................................................................

تعريف بر�توكو� �ألمم �لمّتحدI لمكافحة �الّتجا.

�لما�I ٣ من بر�توكو� �ألمم �لمّتحدI لمنع �قمع �معاقبة �الّتجا. 
في  �لتوقيع عليه  تم   Yلذ� �لنساء ��ألطفا�،  باألشخاo �بخاّصة 

كانوJ �أل��/�يسمبر ٢٠٠٠ في باليرمو، صقلية، تنص على:

نقلهم   �-  oشخا- تجنيد   "oباألشخا "�الّتجا.  بتعبير  يقصد   ( -)
 �-  Iبالقو �لتهديد  بو�سطة  �ستقبالهم   �- Vيو��هم   �- تنقيلهم   �-
�ستعمالها -� غير Uلك من -شكا� �لقسر -� �الختطاm -� �الحتيا� 
 �-  ،mستضعا� حالة  �ستغال�   �- �لسلطة  �ستغال�   �-  bلخد��  �-
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 Iبإعطاء -� تلقي مبالغ مالية -� مز�يا لنيل مو�فقة شخص له سيطر
على شخص sخر لغرn �الستغال�. �يشمل �الستغال�، كحّد -�نى، 
 Iلغير -� سائر -شكا� �الستغال� �لجنسي، -� �لسخر� I.ستغال� �عا�
-� �لخدمة قسر�، -� �السترقا� -� �لمما.سا� �لشبيهة بالر�، -� 

�الستعبا� -� نزb �ألعضاء؛
�الستغال�  على   oباألشخا �الّتجا.  ضحّية  مو�فقة   Jتكو ال   ( g)
�لمقصو� �لمبّين في �لفقرI �لفرعية (-) من هذe �لما�I محل �عتبا. 
في �لحاال� �لتي يكوJ قد �سُتخد: فيها -Yّ من �لوسائل �لمبّينة في 

�لفقرI �لفرعية (-)؛
 nستقباله لغر� �- eيو��V �- يعتبر تجنيد طفل -� نقله -� تنقيله ( �)
 Y- لم ينطو على �ستعما� �UV حتى ،"oالستغال� "�ّتجا.� باألشخا�

من �لوسائل �لمبّينة في �لفقرI �لفرعية (-) من هذe �لما�I؛
من   Iعشر �لثامنة   J�� شخص   Y- "طفل"  بتعبير  يقصد   ( _)

�لعمر.
................................................................................................

�لنقاJ �لتالية تساعد على �لتمييز بين �لتهريب &�الّتجا�: 

�لنشا� – يقوP كل �لمّتجرين &�لمهّربين بنقل &تنقيل �لناx - لذلك، 
يقتر% كل منهم �لمرحلة �أل&لى من �لجريمة &فقا لما يحّدD2 بر&توكو( 

.Hألمم �لمتحد�
 Hمن �لوسائل �لمذكو� fّ+ H2في �لعا Aلمهّربو� Pلوسائل – ال يستخد�
في �لماH2 ٣:  +f ال يوجد عنصر تشويه �إل��H2 �لحرH للشخص 1ّما 
بو�سطة �ستخد�P �لقوH +& �لخد�g +& 1ساءH �ستخد�P �لسلطة.  &بالتالي، 
ال يستوفى بهذ� �لشرJ �لال<P لتشكيل جريمة �الّتجا� &هذ� ما يمّيز 

�لتهريب عن �الّتجا�.

 Aيستغلو �لمهّربين   A+ من  +حيانا  يقا(  مما  �لرغم  على   –  nلغر�
ال  +نهم  1ال  عهدتهم،  في  �لذين   iألشخا� �ستضعا%  حالة  بالفعل 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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 H2ستغال( �لمهاجرين بالطريقة �لمبّينة في �لما� Eلك لغرO Aيفعلو
 Eبين تقتصر على غر � &�لمهاجرين �لمهرَّ ٣. فالعالقة بين �لمهرَّ
�لدفع  مقابل   Qخر+ بال2  1لى  �لحد&2  &عبو�  �لبال2   oتر هو  &حيد 
غير  �لدخو(  فيها  يتحقق  �لتي  �لنقطة  عند  تتوقف  بينهما  &�لعالقة 
�لمهاجر بعد Oلك ال يعني من �ألمر شيئا  به   Pيقو �لمشر&g.  &ما 

بالنسبة للمهّر�، خالفًا للمّتجر.
................................................................................................

�لصال� �لقائمة بين �لتهريب ��الّتجا. 

با.  غير  كثيرً� ما تبد- ضحّية �الّتجا. بكونها مهاجرً� مهرًّ
-Jّ �لعالقة ال تنتهي بين �لمهّرg ��لمهاجر عند �لدخو� Vلى 
�لبال� �ألجنبية، بل يستمر �لمهّرg في فرn �لسيطرI على 
 mكر�هه على �لعمل في ظل ظر�V لىV� gلمهاجر �لمهّر�
�ستغاللية باستخد�: �لوسائل �لمبّينة -عالe، فال يعد �لوضع 
تهريبًا �لكن �تًّجا.�.  �كذلك فإJّ �لمهاجرين �لمهّربين كثير� 
ما يتعرضوJ لالّتجا. VباJ �خولهم Vلى بال� �لمقصد.  عندئذ 
قد يتم تجنيد �لمهاجر �نقله ��ستغالله بو�سطة شخص ال 
عالقة له بالمهّرg �ألّ�لي. على سبيل �لمثا�، في �لواليا� 
�لبلد  �لمكسيكيين Vلى ��خل  �لمتحدI، غالبا ما يتم تهريب 
حيث يجدهم �لمّتجر�J �هم في موقف ضعيف �يجند�نهم 
.Iمن �لبلد للعمل بالسخر Bلى منطقة -خرV بهم Jيّتجر��
................................................................................................

�لسيا   بالبشر &تهريبهم ضمن  �الّتجا�  بين  للتمييز   Qكوسيلة +خر
 Aلحقوقيو� �ّتبعها   fلذ� �لُنهج  مختلف  فحص  �لمفيد  من  �لقانوني، 
�لفر   يبر<  �لتهريب.   بر&توكو(  بصياغة  قامو�  �لذين   Aلد&ليو�
�لنهائي من �لناحية �لقانونية عندما يوضع بر&توكو( مكافحة �لتهريب 
فكما   .iباألشخا �الّتجا�  مكافحة  بر&توكو(  مع  جنب  1لى  جنبًا 
يتبّين، ال تركز بنو2 بر&توكو( مكافحة �لتهريب على �لضحايا &لكن 
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على خر  حقو  �لد&لة �لطر% فيه.  O1 ال تظهر كلمة "�لضحّية" 
في بر&توكو( مكافحة �لتهريب؛ &في &�قع �لحا(، فإA �لد&لة تعتبر 
"�لضحّية".  يمكن كذلك مالحظة +A بوسع �الّتجا� +A يكوA 2&ليًا +& 
2�خليًا في طبيعته &يمكن +A ينطوf على �لنقل �لمشر&g فضًال عن 
غير �لمشر&g للناx.  &من ناحية +خرQ، 2�ئما ما ينطوf �لتهريب 

على �لعبو� غير �لشرعي للحد&2 �لد&لية.
................................................................................................

تعريف بر�توكو� �ألمم �لمّتحدI لمكافحة �لتهريب 

عن  �لمهاجرين  تهريب  لمكافحة   Iلمّتحد� �ألمم  بر�توكو�  ينص 
طريق �لبر ��لبحر ��لجو، على:

 bُيقصد بتعبير "تهريب �لمهاجرين" تدبير �لدخو� غير �لمشر� ( -)
لشخص ما Vلى ��لة طرm ليس Uلك �لشخص من .عاياها -� من 
 �- Iمباشر I.لك من -جل �لحصو�، بصوU� ،لمقيمين �لد�ئمين فيها�

غير مباشرI، على منفعة مالية -� منفعة ما�ية -خرB؛
(g ) ُيقصد بتعبير "�لدخو� غير �لمشر�b" عبو. �لحد�� ��J تقّيد 

بالشر�� �لال�مة للدخو� �لمشر�V bلى �لد�لة �لمستقبلة؛ 
................................................................................................

٢٫١٫٤٫٢ �لجاني
�لخطوH �لثانية للتمييز بين �لمّتجر &�لمهّر� هي �لنظر 1لى �لجريمة 

من منظو� �لفاعل &�لتسا©(:  ما هو �لقصد من &��ء هذ� �لعمل؟

�لمّتجر هو  +Aّ هد%  �لبشر في  بالبشر يختلف عن تهريب  �الّتجا� 
�ستغال( �لضحّية لجني �لربح، بعـد 2خولهما 1لى بلد ثالث +& غير 
Oلك من �النتقا( 2�خليًا، من خال( عالقة �ستغاللية &قسرّية سيستمر 
بها �لمّتجر ألطو( &قت ممكن. في قضايا �لتهريب، عاH2 ما تنتهي 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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� بمجرA+ 2 يدفع �ألجر &يتم �لدخو(  عالقة �لمهّر� بالمهاجر �لمهرَّ
+حد  هو  كانت،  &سيلة   fبأ  ،D�إلكر� عنصر   Aّ1   .g&لمشر� غير 
�لفر&  �لرئيسية بين �لجريمتين؛ فضحايا �الّتجا� ال يملكوA حرية 

1نهاء �لعالقة مع �لمّتجر A&2 خطر مو�جهة عو�قب &خيمة.

٢٫١٫٤٫٣   �لضحّية 
�لطريقة �لثالثة هي �لنظر في هذD �لقضية من &جهة نظر �لضحّية 
 A+ ما تم ��تكابه بحقها.  بالنسبة للمهاجرين �لمهّربين، بينما يمكن&
�لمو�  حتى   &+ �لمعاملة   H1ساء&  ،H2لحا� �إلصابة  مخاطر  يو�جهو� 
+ثناء عملّية �لتهريب، 1ال +ّنه ال يوجد عنصر 1كر�D +& خد�g حو( 

.Pلهد% غير �لقانوني للعالقة مع �لمهّر� �لمجر�

 Aلمهاجرين �لمهّربين غالبًا ما يتعرضو� Aّ+ بينما تشير �لدالئل 1لى
 A+ خصائصهم  من  ليس  +نه  1ال  �لتنقيل،  مرحلة  +ثناء  شديد  لخطر 
1لى   &+ �لمنهجي،  &�لنفسي  &�لجنسي  �لبدني  �إليذ�ء  1لى  ُيخَضعو� 
�لحرماA من حريتهم &تعريضهم لالستغال( على مد�� فترH طويلة 
من �لوقت في صناعة �لجنس +& +سو�  �لعمل غير �لمشر&g.  غير 
+نه من �لمرّجح +A يكوA ُجّل، +A لم يكن كّل، هذD �لخصائص متو�جدً� 

في حاال� �الّتجا�.

 Aبمكا �لصعوبة  من   Aيكو قد  �لد�خلي،  �الّتجا�  حاال�  بعض  في 
�لتمييز بين �الّتجا� &�لمما�سا� �لتقليدية +& �لمقبولة، &بالتالي يصعب 
تحديد هوّية �لمّتجر +& �لضحّية.  فعلى سبيل �لمثا(، يجو< مقايضة 
�لنساء &�لفتيا� في +فغانستاA لتخفيف عبء �لديوA +& إلنهاء عد�ء 
�لمسألة،   Dهذ في   f+� f+ �لمستبدلة   Hلفتا�  &+  H+للمر &ليس    ٢.Pلد�
&هي تحت سلطة &سيطرH <&جها �لجديد &+سرته، &كثيرً� ما يعاملها 
1ند&نيسيا  &في  جنسي.  &�قيق  منزلي   P2خا 1نها  على  لها  �لمتلقي 
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حاًال  �أليسر  �ألقا��  منا<(  1لى  �ألطفا(  �1سا(  تقليد  +يضا   oهنا
للعمل في �لخدمة �لمنزلية.٣  كثيرً� ما يكوA هؤالء �ألطفا( صغا�ً� 
&�لجنسي،  �لبدني  لإليذ�ء   Aيتعرضو فقد  �لعمل،  لر�  &تبعًا  جدً�، 
كا%  غير   Pطعا&  ،A&بد  &+ بسيط  بأجر  طويلة،  لساعا�  &للعمل 
&سكن �f2ء، &تنعدP فرi �لتعلم +& �للعب +مامهم.  ففي �لكثير من 
�لحاال� تكوA �لمما�سا� �لتقليدية +مرً� طبيعيًا في �لمجتمع بحيث 
 Dهذ في  �لنظر   H21عا ينبغي  &�الستغال(.   بالتجا&<��  ُيعتَر%  ال 
�ألمم  بر&توكو(  1طا�  في  &Oلك  �لضحّية  منظو�  من  �لمما�سا� 
�لمتحدH.  &ينبغي تحليل كل حالة على حدH لتحديد ما O1� كانت تشكل 

�تًّجا��.

٢٫١٫٤٫٤   ظاهرI �الّتجا.
Aّ1 �لفهم �ألساسي للعناصر �لمحدH2َّ لجريمة �الّتجا� ضر&�f أل&لئك 
�لذين يعدُّ&A لالضطالg بمقابلة �لضحايا �لمفترضين.  �لقصد &��ء 
�لنقاJ �لتالية هو عكس حالة �لمعرفة �لر�هنة �لمتعّلقة بجريمة �الّتجا� 
 Dهذ A+ 1لى Hلتيا��� �لمرتبطة بها.  &تجد� �إلشا��& Hبالبشر �لمعّقد
�التجاها� تختلف من منطقة 1لى +خرQ &من بلد 1لى �خر &تتغير مع 
�لزمن كما يغير �لمّتجر&A من +ساليبهم للتملص من �فتضاc +مرهم.  
غير؛  ال  للجريمة  كخلفية  نقدمها  عاّمة  يلي مالحظا�  فيما  &عليه، 
ينبغي على منظما� تقديم �لخدما� +خذها بعين �العتبا� &تطويعها 

محليًا كي تعكس �لظر&% �لوطنّية +& �إلقليمية.

حجم �الّتجا�

لم يتم مطلقًا تقييم �لحجم �لفعلي لالّتجا� تقييمًا 2قيقًا ألسبا� متنوعة، 
 Pلمعنية، &عد� �لوكاال�  بين مختلف  �لتعريف  مثل �الختالفا� في 
&جو2 �صد سليم للمناطق �لتي يحدu فيها �الستغال( &�ستر�تيجيا� 
تخّفي �لمّتجرين، في جملة +مو� +خرQ.  نتيجة لذلك، يختلف عد2 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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 ٢٠٠٥ Pختالفًا كبيرً�.  فعلى سبيل �لمثا(، في عا� fلضحايا �لتقدير�
 c&�ما يتر A+ iالّتجا� باألشخا� Aبشأ Hقّد� تقرير �لواليا� �لمّتحد
بين ٦٠٠,٠٠٠ &٨٠٠,٠٠٠ شخص يّتجر بهم سنويًا عبر �لحد&2 
�الّتجا�  �العتبا�  في  �ألخذ  (2&نما  �لعالم  +نحاء  جميع  في  �لد&لية 
�لد�خلي 2�خل �لبلد�A)؛٤  &قّد�� �ليونيسيف بأA ١,٢ مليوA طفل 
يتم �الّتجا� بهم كل عاP في جميع +نحاء �لعالم؛٥ بينما تقد� منّظمة 
�لعمل �لد&لية بأA ١٢,٣ مليوA شخص يخضعوA لعمل �لسخرH في 
جميع +�جاء �لعالم، بما في Oلك ما ال يقل عن ٢,٤ مليوA شخص 

نتيجة لالّتجا� بالبشر.٦

+نو�g �الستغال(

ليس معر&فًا ما O1� كاA سينتهي �لمطا% بمعظم ضحايا �الّتجا� في 
+&ضاg عبو2ية لغرE �الستغال( �لجنسي +& �لسخرH، &لكن �الّتجا� 
ألغر�E �الستغال( �لجنسي يعّد حاليًا +كثر �ألشكا( �لمعتر% بها 
على نطا  &�سع.  &يبد& 1ّنه �ألكثر �بحّية للمّتجرين &�ألكثر ضر�ً� 
جسديًا &عاطفيًا للضحّية من جّر�ء �لعنف �لبدني &�لجنسي &�لنفسي 

�لمتو�صل �لذf تتكّبدD على +ساx يومي.

ال يمكن �لقو( بأf قد� من �ليقين بأfّ+ A من �لفئا� لها �لغلبة من 
�أل&�&بي،  �التحا2  ففي    .Aلمكا� على  Oلك  &سيعتمد  �لعد2،  حيث 
في  �لجنسي  �الستغال(   E�ألغر �الّتجا�  يبد&  �لمثا(،  سبيل  على 
�لعالم، ال سّيما  فئة.  &في مناطق +خرQ من  +كبر  �لحاضر  �لوقت 
في �لمناطق �لتي تضم بلد�A منشأ، مثل &سط &جنو� شر  �سيا، 
+قل  فالوضع  &�لوسطى،  �لجنوبية  &+مريكا  +فريقيا  &غر�  &جنو� 
من  متنوعة  لمجموعة  �الّتجا�  يسو2   A+ �لمرّجح  &من  &ضوحًا، 
�ألجو�   ��O �لو�   &+ �لز��عة  في  �الستغاللي  �لعمل   E�غر+
على  +ما  �لجو�لة.   �لباعة   &+  g��لشو� في  �لتسّو(   &+ �لمنخفضة، 



٣١

�لنطا  �لعالمي، &بأخذ كّل من �الّتجا� �لد�خلي &�لخا�جي، لعّله +كثر 
  .H2الستغال( في �لعمل +كبر فئة منفر� E�2قة �عتبا� �الّتجا� ألغر
قياP منظما�   H�&تأكد على ضر &�إلقليمّية  �لوطنّية  �لفر&قا�   Dهذ
تقديم �لخدما� بتطويع 1طا� عملّية فر< �لضحايا ليعكس �لظر&% 

�لمحلّية.

ضحايا �الّتجا�

بالمثل، ال يمكن �لبّت بيقين فيما O1� كانت �لنساء يقعن ضحايا لالّتجا� 
+كثر من �لرجا(.  &لكن ما يمكن قوله �بما هو +Aّ �لنساء &�ألطفا( 
�لعالم،  +كثر من غيرهم ضحايا لالّتجا� في جميع +�جاء   Aيضحو
على �لرغم من عدP صّحة هذ� في مناطق &بلد�A معينة، حيث يتم 
 Hللعمل بالسخر Aالّتجا� بالفتية �ليافعين &�لصبية في كثير من �ألحيا�

+& كجنو2 +طفا(.

1لى  �لحاجة  تبر<  &�لوطنية  �إلقليمية  &�لخصائص  �لتفا&تا�   Dهذ
o��21 منظما� تقديم �لخدما� لمثل هذD �الختالفا� عند �لنظر في 
مؤّشر�� تقييم ما قبل �لمقابلة �لتي تشّكل �لمرحلة �أل&لى من عملّية 

.Dلمرحلتين �لمبّينتين +2نا� ��O تحديد �لهوّية

٢٫٢  مؤشر�� تقييم ما قبل �لمقابلة
 

تتكوA عملّية �لفر< من مرحلتين:
* تقييم مجموعة �لمؤّشر�� �لتي يمكن �صدها قبل 1جر�ء �لمقابال� 

.iلفعلّية مع �ألشخا�
* مقابلة مع �لشخص تتكوA من مجموعة من �ألسئلة �لتي تركز على 

مر�حل �لتجنيد &�لنقل &�الستغال( من تجربة �الّتجا�.
تبد+ عملّية فر< �لضحايا &تحديد هوّيتهم من خال( �لنظر في �لظر&% 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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�لمحيطة بكل حالة قبـل طرc �ألسئلة �لمحّدH2 �لمتعّلقة باالّتجا� على 
�لشخص �لمعني.  من �لمرّجح +A تكوA �لمعلوما� بشأA �لمو�ضيع 
�لمد�جة +2ناD متاحة من �لوكالة �لُمحيلة +& في حالة �لفر2 �لذf يلتمس 
�لمساعدH بشكل مستقل من منّظمة تقديم �لخدما� فيمكن �كتسابها من 

خال( +سئلة عاّمة +&لية.
................................................................................................

�لحذ. فيما يتعلق بالمؤّشر��

 Iمخصّصة للمساعد eنا�- I�.لمؤّشر�� �لو�� J- لىV I.تجد. �إلشا
في عملّية �لتقييم �لشاملة، �Vلى -نها تعميما�، �توجد Vستثناء�� 
لها جميعًا.  �قد تشير �لظر�m ��لتجربة �لمحلّية Vلى �لحاجة Vلى 
مؤّشر�� Vضافية -� Vلى تطويع �لمؤّشر��.  �على -فر�� منظما� 
-خذ  �ينبغي  لذلك.   تبعًا  �لعملّية  �توسيع  تكييف  �لخدما�  تقديم 
جميع �لمؤّشر�� باالعتبا. بشكل تر�كمي UV لن تقد: Vحد�ها �إلجابة 

لوحدها.
................................................................................................

:Aينبغي +خذ �لمؤّشر�� �لتالية في �لحسبا

�لعمر 

&�لفتية  باألطفا(  �الّتجا�  تز�يد  1لى  �لمتاحة  �لمؤّشر��  تشير جميع 
�لحالة  �لفر2 قّل �حتما( �نطو�ء  �ليافعين.  &بالتالي، فكلما كبر سّن 

على �الّتجا� عمومًا.

 Hلسخر�  &+ �لجنسي  �الستغال(   E�ألغر �الّتجا�  يركز  ما   H2عا
 Aبأ �لمّتجرين &+عو�نهم  على �لضحايا �ألصغر سنًا، نظرً� لمعرفة 
�لعمل �لبدني �لشا  في ظر&% تشبه �لر  يتطلب +فر�2ً� +صغر سنًا 
&+كثر لياقًة.  &يمكن قو( �لشيء نفسه فيما يتعلق باالّتجا� لالستغال( 
�لجنسي، O1 يفّضل �لزبائن �لضحايا �ألصغر سنًا �لذين هّن بالتبعية 
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+كثر �بحية من �ألكبر سّنا منهّن.  &في حالة �لتبرg باألعضاء، كّلما 
 fلك +فضل للمّتجر &�لمشترO A�2 لياقته، كا�>& gصغر سّن �لمتبر
�لمحتمل.  كذلك هناo 2الئل تشير 1لى +A �لصغا� �ليافعين قد يسهل 
تضليلهم &1كر�ههم &�لسيطرH عليهم من جانب �لمّتجرين، مما يجعلهم 

فريسة +سهل.

+يضًا؛ كما في جنو�  �ألكبر سنًّا   iباألشخا �الّتجا�  يتم  +ّنه  غير 
شر  �سيا، على سبيل �لمثا(، حيث يّتجر بالضحايا من كبا� �لسن 
عامًال  �لعمر  يعتبر  &ال    .g��لشو� في  �لتسّو(   Eلغر  Hتايلند 1لى 
كبيرً� ألغر�E �الّتجا� للعبو2ية �لمنزلية +& عمل �لخياطة، &�لتي قد 

تنطوf على نساء من +عما� متفا&تة.

 Hلعمر &�حدً� من �لمؤّشر�� �لكثير� Aيكو A+ لكن، بقد� ما يمكن&
على �الّتجا�، تميل �لضحايا 1لى +A تكوA من �لشبا�.  &يتز�يد عد2 
 iلخصو� بهم سنويا، &هم عرضة على &جه  يّتجر  �لذين  �لقّصر 
ألنه يمكن �ستغاللهم بطر  كثيرH مختلفة: في صناعة �لجنس، &في 
سو  �لعمل غير �لمشر&g، &�لخدمة �لعسكرية، &في عمليا� �لسطو 
+& �ألشكا( �ألخرQ للنشاطا� �إلجر�مّية، &في �لخدمة في �لمنا<( 

+& بغرE �لحصو( على +عضائهم.

�لجنس

�لنساء  �لغالب على  في  يؤّثر  �لجنسي  �الّتجا� ألغر�E �الستغال( 
&�لفتيا�، نظرً� لكوA �لبغاء مع �لجنس �لمغاير ال يز�( +كبر شكل 
بالذكو�  �الّتجا�   Aفإ هذ�  &مع  �بحًا.   &+كثرها  �لبغاء  +شكا(  من 
ألغر�E �لبغاء، ال سّيما �أل&ال2 في سن �لمر�هقة &�لفتية، في �<2يا2 
+يضا &ال ينبغي �ستبعاD2.  تشير +حدu �لتقييما� �الستخبا��تية 1لى 
 E�ألغر باألطفا(  &�لخا�جي  �لد�خلي  لالّتجا�  �لمتصاعد  �لتيا� 
�لولع �لجنسي باألطفا(، &�لسياحة �لجنسّية، &�ستخد�مهم في �إلنتا} 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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 Aّ+ &1لى  �ألطفا(،  عن  �إلباحية  للمو�2   fلتجا�� &غير   fلتجا��
�لمخاطر يمكن +A تؤّثر على �لفتيا� &�لفتياA على حد سو�ء.

A1 2&� &+همّية �لجنس في �الّتجا� بغرE �الستغال( في �لعمل يعتمد 
على نوg �لعمل �لمعني؛ فإO� كاA �الستغال( في �لعمل يشتمل على 
عمل متطلب جسمانيًا في �لمناجم &�لحقو( +& على متن سفن �لصيد، 
فمن �أل�جح +A يؤّثر على �لذكو� +كثر من �إلناu.  &بالعكس، O1� ما 
�شتمل �لعمل على عمل <��عي خفيف، مثل قطا% �لمحاصيل، +& 
�لعمل في �لو� بأجو� بخسة +& �السترقا  �لمنزلي، فمن �أل�جح 
 &+ �لرجا(  Aّ1 حجم �الستغال( سو�ًء من  1ناثًا.   �لضحايا   Aتكو  A+
 uغالبًا ما يحد Hلنساء +& �ألطفا( من جميع �ألعما� ألعما( �لسخر�
�لصبية &�لرجا( في +عما(  �لمنطقة، &عاH2 ما ينطوf على  2�خل 
&�لفتيا�  &�لحصا2،   oألسما� &صيد  �لتعدين  مثل  جسمانيًا  متطلبة 

&�لنساء في �لو� بأجو� بخسة &�لخدمة �لمنزلية.

�لجنسّية/�إلثنية 

تعتمد سلسلة �إلمد�2�� بالضحايا على �ستغال( مجموعة من �لعو�مل 
بما فيها �لفقر، &�لتمييز، &�نعد�P �لفرi.  &مع 1نه ال يمكن �ستبعا2ها، 
+قل  غنّية  صناعية  بال2  من  �ّتجا�  ضحّية  مجيء  �حتمالية   Aّ1 1ال 
بكثير.  &مع Oلك، هناo 1ستثناء��.  على &جه �لخصوi، +شا�� 
�أل2لة حو( �الّتجا� باألطفا( ألغر�E �الستغال( �لجنسي 1لى تز�يد 
 Hلمتحد� �لواليا�  مثل  �لثرية  �لصناعية   A�لبلد� من  �الّتجا�  ضحايا 
�ألمريكية، غالبا ضمن تّيا��� �الّتجا� �لد�خلي.  1ضافة 1لى Oلك، 
ففي بعض �لمناطق قد تكوA +قلّيا� 1ثنية معينة +كثر عرضة لالّتجا� 

.Aمن غيرها من �لسكا
Aّ1 �لمعرفة بالظر&% �لمحلية &�إلقليمية &�لوطنية &تيا��� �الّتجا� 
لذ�� قيمة في هذ� �لسيا .  O1 غالبًا ما يحّرo +نماJ �الّتجا� �لد�خلية 
&�إلقليمية عامل "�لجذ�" �لذf تما�سه بعض �لمدA 2�خل �لبال2، +& 
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من بلد 1لى �خر.  �لنمو �القتصاf2 &طلب �لزبائن من �لعو�مل �لهامة 
 uيحد  Aكا+ سو�ًء  �الّتجا�،  &مكّونا�  &حجم   Dتجا� في  تؤّثر  �لتي 

محليًا +& 1قليميًا +& 2&ليًا.

�لتوثيق

سيكوA للنطا  �لجغر�في لسلسلة �الّتجا� تأثير على �ستخد�P �لوثائق 
 Aيكو ال  قد  �لد�خلي،  �الّتجا�  حالة  في  �لو�ضح،  فمن  &+هميتها.  
لحيا<H &ثائق تحديد �لهوّية �ألهمّية O�تها كما هو �لحا( في حاال� 
�الّتجا� �لخا�جي.  &قد ال تثا� هذD �لنقطة، 1ال O1� كاA هناo مطلب 
قانوني لحمل بعض &ثائق تحديد �لهوّية �لشخصية على �لد&�P &حيثما 
يحرP �لمّتجر&A ضحاياهم من &ثائق هوّيتهم للتحّكم فيهم &�1غامهم 

.AعاOعلى �إل

في �لسيا  �إلقليمي، �بما يكوA �ستخد�P �لوثائق �لحقيقية +& �لوهمية 
�ألطفا(،  سّيما  &ال  �لضحايا،  يمتلك  ال  ما  غالبًا  ألّنه  �نتشا�ً�  +قل 
�لحد&2  عبر  نقلهم سرً�  &يتم  �لثبوتية  �أل&��   +شكا(  من  +fّ شكل 
�لبلد  هذ� حسب  يختلف   ،Qخر+  Hمر &لكن،  �لمسامية.  "�لخضر�ء" 
&�لمنطقة، تبعًا لعمليا� �لمر�قبة على �لحد&2، فضًال عن سهولة +& 

.H�&ّصعوبة �لحصو( على &ثائق مز

+نه  حيث   f�ّلقا� �الّتجا�  حالة  في  �نتشا�ً�  +كثر  �لوثائق   P�ستخد�
ينطوf على �أل�جح على �كو� �لطائر�� +& �لقطا��� +& �لعّبا���، 
&حيثما يكوA �لدخو( غير �لمشر&g علنيًا فهو يتطلب 1ثبا� �لهوّية 
على   fتحتو حقيقية  �لوثائق   Aتكو &قد  سفر.   &&ثائق  �لشخصية 
معلوما� صحيحة عن �لضحّية، +& قد تكوA مزّ&�H، تستخدP +سماء 
لزياH2 سن  محّرفة  ميال2  تو��يخ  �لشائع،  مزّيفة، &من  +& جنسيا� 
�لقّصر.  &في مثل هذD �لحاال�، فاA �لمّتجرين قد يعطوA جو�<�� 
 &+ Hمر�قبة �لهجر Jثائق �لسفر للضحّية للمر&� من خال( نقا& &+

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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.Qخر+ Hجمعها مر A&لشرطة &من ثم يعيد�

�لصعيدين  على  �لجنسي  �الستغال(   E�ألغر �الّتجا�  سيا   في 
�إلقليمي &بين �لقاf�ّ، فإA مصاH�2 �لوثائق هي سمة 2�ئمة آلليا� 
�لسيطرH &�إلكر�D �لتي يستخدمها �لمّتجر&A، &عدP &جو2 &ثائق في 
حو<H �لضحّية يمكن +A يكوA مؤشرً� قويًا على �الّتجا�.  &مع Oلك، 
غالبية  حالة  في  ينطبق  نفسه  �لشيء   Aّ1 �لبا(  يغيب عن  +ال  فيجب 
ملتمسي �للجوء &بعض حاال� تهريب �لبشر، &سو% يتعين �لحكم 

على هذ� �لمؤشر حسب مز�ياD &&فقا لسيا  &ظر&% كل حالة.

�لموقع �ألخير

 Hمباشر �لمحالة  �لضحّية  فيه  ّلت 
ِ
�سُتغ موقع  �خر   Aسيكو ما  2�ئما 

سبيل  فعلى  هامًا.   مؤشرً�  �لخدما�  تقديم  منّظمة  1لى  1حالتها  قبل 
 &+ <��عي،  موقع   &+ منجم،  في  �لشخص   Jلتقا� تم  ما   �O1 �لمثا(، 
في   &+ +& سفينة صيد،  +& مطبخ مطعم،  +جو� بخسة،   ��O &�شة 
�لخدمة �لمنزلية +& في +fّ مكاA معر&% باالستغال( �لجنسي، مثل 
بيو� �لدعا�H، &&كاال� �لفتيا� �لمر�فقا�، &حانا� &فنا2  &مو�قع 
 Jلك مؤشرً� قويًا على �الّتجا� بسبب �ال�تباO Aمماثلة، فد�ئمًا ما يكو

�لوثيق بأ&ضاg �الستغال( &/+& عدP �لمشر&عية.

�لسيا 

�لظر&% �لمؤ2ية 1لى �إلحالة تكوA +يضا بمثابة مؤّشر�� �ئيسية، 
من  ممكن  قد�  +كبر  تقديم  �لُمحيلة  �لوكالة  من  ُيطلب   A+ &ينبغي 
�لمعلوما� �لمتعّلقة بالضحايا.  فإA +خذهن من بيو� �لدعا�H، على 
 &+ "Aهن من جانب �لزبوOسبيل �لمثا(، بو�سطة �لشرطة، +& "1نقا
 Aعلى مصنع +& مز�عة سيكو Hتغير �لشرطة +& مسؤ&لو �لهجر A+
2�ئما +مرً� O� صلة.  &�لحاال� �لتي تنطوf على تحديد هوّية ضحايا 
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غير  �لمنظما�  من  �آلخرين  �لشركاء  جانب  من  &1نقاOهم  �الّتجا� 
�لحكومّية سو% تساعد على تبسيط عملّية �لفر<.

عالما� 1ساءH �لمعاملة

 gمؤشرً� 1يجابيًا على &قو Aية عالما� على �إلصابة �لبدنّية قد تكو+
ضحاياهم   g1خضا للمّتجرين،   Hلممّيز� �لخصائص  فمن  �الّتجا�.  
 H2موجو غير  مستمر &هي خاصية  بشكل  &�لنفسّية  �لبدنّية   Hلإلساء
عمومًا في �لحاال� �لتي تشتمل على مهّربي �ألشخاi.  &�لمسألة 
�لرئيسية هنا ألغر�E �لتقييم، �هنًا بتو�فر مثل هذD �لمعلومة، هي 
لنا تا�يخ �لحاال�، يساء 1لى  &جو2 �إلساءH �لمستمرH.  كما +ظهر 
�ألشخاi �لمهّربوA &يتعّرضوA للخطر، بل &غالبا ما يالقوA حتفهم 
خال( مرحلة �لنقل، غير +A �لتمييز �لضر&�f �لمطلو� للبّت فيما 
 Hإلساء� Qكانت �لحالة هي حالة �ّتجا� بدًال من تهريب، هو مد �O1
&�الستمر�� فيها بعد �لوصو( 1لى �لموقع �لجديد &�لعالقة �لقسرية، 

&�لمضللة، &�الستغاللية مع �لمّتجرين.

تقييم �لوكالة �لُمحيلة

هذ�  في  �لعاملين  �لمحيلين  �آلخرين  �لمهنيين  &تقييما�  ���ء   Aّ1
�لمجا(، بما في Oلك سلطا� 1نفاO �لقانوA &سلطا� �لهجرH &غيرها 
لعملّية  بالنسبة  2�ئما O�� صلة   Aتكو �لخدما�،  تقديم  من منظما� 

.Pلفر< &ينبغي �21�جها في �لتقييم �لعا�

�لمعرفة �لر�هنة لمنظما� تقديم �لخدما� &خبرتها

 Hلمذكو�� �لعناصر  تقييم جميع  �لخدما�  تقديم  منظما�  +فر�2  على 
+عالA+& ،D يسألو� +نفسهم ما O1� كانت �لمعلوما� �لمتاحة حو( حالة 
&+سلو�  �الّتجا�  بنشاطا�  &خبر�تهم  معرفتهم  مع  تتماشى  معينة 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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�لعمل �لمعتا2 في منطقة بعينها.
................................................................................................

كل مؤشر قابل للتفسير بأكثر من طريقة، لذلك فمن �لمهم تقييمه 
.Jقر�. في هذ� �لشأ Uتر�كميًا عند �تخا

................................................................................................

٢٫٣   Vجر�ء �لمقابال� لفر� �لضحايا
٢٫٣٫١ �عتبا.�� خاّصة إلجر�ء �لمقابال� مع �لقّصر٧

 f+) بمقابلة �لقّصر gلتوجيهية �لتالية عند �لضلو� L2لمبا� gيوصى باّتبا
شخص لم يبلغ بعد سن ١٨ عاما).  هذ� &يقدP �لفصل �قم (٥)، �لقسم 

٥٫٦ توجيها� 1ضافية بشأA 1جر�ء �لمقابال� مع �لقّصر &�عايتهم.
�لموّظفين   Qسو �ألطفا(  من  �لضحايا  يستجو�   A+ ينبغي  ال   *
 Aلمدّ�بين على �الحتياجا� �لخاّصة باألطفا( &حقوقهم.  &حيثما كا�

Oلك ممكنًا، ينبغي +A يستجوبهم موّظفوA من نفس �لجنس. 
* 1عر% قد� ما بوسعك عن حالة �لطفل قبل �لضلوg بالمقابلة &�بد+ 
بتمهيد &�ضح &&2&2 (فالتحدu عن +مر مألو% للطفل يساعد على 

1قامة �لوئاP معه).
* ِجد حّيز �من &مريح للحو�� (ضّمنها �للعب &�لكتب &�أللعا�، &ما 

.(Pفي بناء �لوئا Hلك، للمساعدO 1لى
م �لوئاP عبر �لحديث عن �ألشياء �لتي ال تتعلق بتجربة �الّتجا� 

ِ
* +ق

+& فعلها (على سبيل �لمثا(، مناقشة �ألمو� �لتي يكوA �لطفل على 
�2�ية بها، &لعب �أللعا�). 

* كّرx &قتًا كافيًا إلجر�ء �لمناقشا� &ال تندفع.
* حافظ على بساطة �لجو &ُبعَدD عن �لرسميا� (فمثال، ال تتظاهر 

بمظهر �لمستجو� +& تلح في �لحصو( على +جوبة).
* �ستخدP لغة مالئمة &مناسبة للطفل (تعّلم �لمصطلحا� �لتي يستعملها 
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�لطفل).
 Pستخد�) فهمه  �لطفل  على  يسهل  سلس  بأسلو�  �ألمو�   c1شر  *

�لوسائل �لبصرية كّلما +تيح Oلك).
&قد�ته  �لطفل  عمر  �العتبا�  بعين  لألخذ  �ألسئلة  تعديل  ينبغي   *

�لعقلية.
تجّنب  به.   �لخاّصة  للطفل سر2 قصته  تتيح  مفتوحة  بأسئلة  �بد+   *
 Pألسئلة �الستد��جية، مثل، "هل +ساء �لشخص معاملتك؟" &�ستخد�

�لمزيد من �ألسئلة �لمفتوحة، مثل، "ماO� فعل �لشخص؟"
 oهنا  Aتكو حين  �لتفاصيل  على  �لحصو(  في  تلح  &ال  تسَع  ال   *
2الئل تشير 1لى +A �لطفل قد +خبرo بكل ما يعلم.  &مع هذ�، ضع 
 cلم ُيطر A1 كر معلوما�O Aألطفا( سيغفلو� A1 في �العتبا� +يضا
�لسؤ�( �لصحيح، &سيعطوA �لجو�� �لذf يعتقد&A1 A مجرf �لمقابلة 

يو2 سماعه. 
�لو�لدين.  &في  +حد  �لقّصر بحضو�  �لمقابال� مع  تتم   A+ * يجب 
 Jتو� حالة  في   &+ �لو�لدين،  لغيا�  Oلك  فيها  يتعذ�  �لتي  �لحاال� 
�ألسرH في �الّتجا� +& �الشتباD في Oلك، فبحضو� &صي، +& +خصائي 

نفسي +& مرشد �جتماعي مدً��.
 �لمقابلة بأسلو� تطمئن فيه �لطفل بأنه +بلى بالًء حسنًا، &بأنك 

ِ
* 1نه

 Hمر 1ليك   uلتحد� 1لى  �حتا}/�حتاجت  ما  متى  موجو2ً�   Aستكو
٨.Qخر+

٢٫٣٫٢   �ستجابة �لضحّية �عالجها
................................................................................................

* سو�ء -كاJ �لشخص قد �قع ضحّية للمّتجرين -� تم تهريبه -� 
معاملته  ُ-سيئت   �- �ستغالله  تم  -ضحى مهاجرً� غير شرعيًا، �قد 
بحساسية  معاملته  فيجب  �لمستضعفين،  من  Uلك   mبخال  Jكا  �-

�باالحتر�: �لو�جب لحقوقه �إلنسانية.

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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* �لتوجيها� �لموصى باتباعها إلجر�ء مقابال� مع ضحايا �الّتجا. 
 oعليها في "�لمبا�� �ألخالقية �لمّتبعة في .عاية �ألشخا oمنصو

.eجر�ء مقابال� معهم" -�ناV� لمّتجر بهم�
................................................................................................

لموّظفي  شاّقة  مهّمة  �لضحايا  فر<  مقابال�   Aتكو  A+ �لمرّجح  من 
منظما� تقديم �لخدما� �لذين لربما يو�جهوA شخصًا لم يسعه �لبقاء 
على قيد �لحياH &�لفر�� بجلدD 1ال بالبقاء شديد �لتيقظ، مرتا� بالجميع 
ليس  �لفر<،  مقابلة  بالمعلوما�.  &خال(   Pلتقد� 1<�ء  �لحذ�  &شديد 
من غير �لمألو% +A يستجيب �ألشخاi �لمّتجر بهم لمجرf �لمقابلة 
بطريقة مصد&مة +& عد�ئية +& مريبة +& عد&�نية +& 2فاعية، +& مزيجًا 
من Oلك.  قد يكوA من �لعسير جدً� في �لمقابلة �أل&لى �لحصو( على 
�لو�قع  في  هو  �لشخص   Aكا  �O1 فيما  قطعيًا  للبّت  كافية  معلوما� 

ضحّية لالّتجا�.٩

قد يشعر �لشخص بأّنه غير قا�2 على +A تجرQ مقابال� معه &+A ير2 
على +سئلة تتعلق بأحد�u مؤلمة +& جا�حة +& +ّنه غير مستعد لذلك. 
عدP �لقد�H هذD +& �لتكتم قد يكوA &��ئها +سبا� كثيرH.  فباإلضافة 
1لى �لخو% &�لقلق �لمشر&َعين في �لغالب حو( �لتد�عيا� �لمحتملة 
 Hكر�O A�في حقيقة �ألمر من فقد Aعلى +نفسهم +& +سرهم، قد يعانو
�لتي عانو� منها.  يحتد  �لنفسّية  من معتد( 1لى حا2 بسبب �لصدمة 
فقد�A �لذ�كرH خاّصة في �لوقت �لذf يد&� حو( "�لصدمة �أل&لى" +& 
�لفترH �لتي تنّبه فيها �لفر2 أل&( &هلة 1لى �لخطر �لذf كاA فيه - &هي 
بطبيعة �لحا( +يضا �لفترH �لتي يريد �لمسؤ&لوA &�آلخر&A معرفة 
�لمزيد عنها.  غير Aّ1 �إللحاc في �لحصو( على �لتفاصيل �لتي 1ما 
 u�ال يستطيع �لشخص تذكرها +& ال يريد تذكرها، +& �لسؤ�( عن +حد
+& فتر�� &ضع �لشخص 2&نها سدً�، قد يزيد من قلقه &يعيق قد�تك 

.Qفي �لحصو( على �لمعلوما� حو( مو�ضيع +خر
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................................................................................................

�إلحجا: عن كشف �لتفاصيل 

إلحجامهم  �لمشر�عة   gألسبا� من  �لكثير  �الّتجا.  ضحايا  يملك 
�لمحتمل عن مناقشة تفاصيل تجربة �الّتجا.، ال سّيما -ثناء �لمقابال� 
�لخدما�  ينبغي -J يكوJ مقدمو  �لقليل منها.   eنا�-  h.ألّ�لية، ند�
بالصبر �ال يصد.�� �ألحكا: في نهجهم  يتحّلو�  بها كي  على علم 

��Vء �لضحايا:
�النتقامية  �ألعما�  �لضحايا  يخشى  قد  �لمّتجرين.   من   mلخو�  *

ضدهم -� ضد -سرهم.
يخشى  قد   .Jلقانو�  UنفاV على  �لقائمين  �لموّظفين  من   mلخو�  *
نتيجة   -  Jلقانو� �لخر�h عن  نظير  عليهم  �لقبض  Vلقاء  �لضحايا 
 �- ترخيص،   Jبد� �لعمل   �- �لد�لة،  Vلى   bلمشر�� غير  �لدخو� 
لالنخر�� في -نشطة غير مشر�عة ��U عالقة باالّتجا. بهم (�لبغاء، 

�تعاطي �لمخد.��، �ما Vلى Uلك).
* �لوالء للمّتجر. قد تكوJ للضحايا عالقا� شخصية مع -�لئك �لذين 
 Jيكو J- لعالقا�� eجو� مثل هذ� nّتجر�� بهم.  ال ينبغي الفتر��
 I.بصو mيتصّر Jنه كاV �- لشخص ليس ضحّية� J- مؤشر� على

طوعية.
بالضحايا، غالبا  �الّتجا.  �لثقة. في غضوJ مسا. عملّية  �نعد�:   *
ما تعرضت ثقتهم بالنا� Vلى �نتهاكا� جسيمة.  يجو� -J يجعلهم 
بد��فع  �لّريبة   Yشديد� بالغير  �لثقة  عديمي  �لذ��  على   kلحفا�

مقّدمي �لخدما�.
 Bقد ال يستطيع �لضحايا تذّكر كل تفاصيل ما جر .Iلذ�كر� Jفقد� *
لهم من جر�ء �لصدمة -� غيرها من �ألسباg (كتعاطي �لمخد.�� 
-� �لكحوليا�، على سبيل �لمثا�).  �قد يحا�لوJ �ختال� �لتفاصيل 
قد  �لضحايا  في قصص  �لتفاصيل  في  �لتغيير��  �لشو�غر.   لملء 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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تكوJ نتيجة فقد�J �لذ�كرI �ال ينبغي -J تفّسر على -J �لضحّية ال 
تتعا�J عن عمد.

................................................................................................

O1� ما +ظهر �لشخص عالما� �لقلق �لحا2، ينبغي 1يقا% هذD �لمقابلة، 
+& حتى 1لغائها 1لى +A يكوA باإلمكاA �لمو�صلة.  &من �لمهم +ثناء 
�لمقابلة �صد +شكا( �لتو�صل غير �للفظي، مثل عالما� �لخشية +& 
 Aبأ �العتقا2  1لى  تدعو  +سبا�  كّلما &جد�  �لشديد.  �لتعب   &+ �لقلق 
 xينبغي �لتما ،H2ّمقابلته يعاني من صدمة حا fتجر fلشخص �لذ�

�لمساعدH من طبيب نفساني قبل �لمضي قدمًا.

 Aيكو A+ ينبغي ،Dلمقابال� �لمبّينة +2نا� Aضمن 1طا� �لتوجيها� بشأ
�لتفهم  1بد�ء  هو  �لخدما�  تقديم  منّظمة   Dتجا �لمقابلة   fُمجر نهج 
للمنّظمة  �لسبل  +نجع  تحديد  هو  �لمقابلة  من  �لهد%   Aبأ &�لتوضيح 
للقياP بالمساعدH &�لحماية، &لن يسعها �لقياP بذلك 1ال O1� كانت لديها 
�لبّت  هو  �لفر<  عملّية  من  �لهد%  بالضحّية.   O�� صلة  معلوما� 
فيما O1� كاA �لشخص قد ُ+ّتجر به في &�قع �ألمر &قد ُصّممت �ألسئلة 
�لجهو2  كافة  بذ(  ينبغي  �لعملية.   تلك  في   Hللمساعد  D2نا+  H2��لو�
لتوفير �لر�حة لألشخاi، مثل توفير �ألثاu &�ألجو�ء �لمريحة في 
�لغرفة �لتي تجرf فيها �لمقابلة، &كفالة تلبية �الحتياجا� �ألساسية 
 A&لتأّكد فيما لو كانو� جوعى +& عطشى +& يشعر�& – iلألشخا

.Pبالبر2، +& هم بحاجة للذها� 1لى �لحّما

سيتعين طرc �ألسئلة خال( �الجتماg �أل&( بين �لضحّية �لمستضعفة 
&�بما �لمصد&مة &ُمجرf �لمقابلة من منّظمة تقديم �لخدما�. كيف 
تقييمه  على  سيعتمد   Dهذ �أل&لى  بالمقابلة  �لمقابلة   fمجر يضطلع 
للوضع، �خذ� بنظر �العتبا�، من بين +مو� +خرQ، حالة �لشخص 
 P�يشعر �ستخد A+ ستجابته.  &من �لجّلي 1ّنه من غير �لمرّجح� Qمد&
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�ستما�H �الستبياA ضحّية �الّتجا� باال�تياc، &لذ� ينبغي تجّنبها تمامًا 
 ��O ألسئلة هي� fّ+ لمقابلة تقرير� fلك. باستطاعة مجرO كّلما +مكن

صلة بالنسبة لكل حالة بعينها &+A يعّد( �لمقابلة بناًء على Oلك.

 fتجر fفهم �لشخص �لذ Aنظر� ألهمّية �لمقابلة في عملّية �لفر<، فإ&
معه �لمقابلة لما يقا( فعًال ألمر جوهرf.  فإO� ما كاA هناf+ o شك 
حضو�  ينبغي  &تفصيلها،  �لمقابلة  سيا   فهم  على  �لفر2   Hقد� في 

مترجم للمساعدH حيثما كاO Aلك ممكنا.

�لمؤّشر�� &�ألسئلة   A+  Dعتبا�� �لمقابلة في   fيضع مجر A+ يجب 
 Hفي هذ� �لقسم هي +&ًال &قبل كل شيء مخصّصة للمساعد H2��لو�
في عملّية �لفر<، &ليس بالضر&�A+ H تطّبق بصر�مة في كل حالة.  
.Aتحد2 ظر&% �لضحّية +سلو� �لمقابلة على قد� �إلمكا A+ ينبغي&

 o٢٫٣٫٣  �لمبا�� �ألخالقية �لمّتبعة في .عاية �ألشخا
�لمّتجر بهم �Vجر�ء �لمقابال� معهم

................................................................................................

قبل �لضلوb بالمقابال� -� بمساعدI ضحايا �الّتجا.، ينبغي -J يقر- 
جميع موّظفي منظما� تقديم �لخدما� بتمٌعن �-J ير�جعو� �لملحق 
 oأل�� لهذ� �لكتّيب: �لمبا�� �ألخالقية �لمّتبعة في .عاية �ألشخا�

�لمّتجر بهم �Vجر�ء �لمقابال� معهم.
................................................................................................

٢٫٣٫٤   �ستخد�: �ستما.I مقابلة �لفر�
�لقصد من نموO} �ستما�H مقابلة �لفر< �لمقّدP في نهاية هذ� �لفصل 
يجو<  �الّتجا�.   ضحايا  تحديد  في   Hلمساعد� هو  �أل&()  (�لملحق 
�ستكما( هذD �الستما�O H�� �لعالقة باألشخاi �لُمحالين 1لى �لمنّظمة، 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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+& �ستما�H مماثلة، من جانب &كاال� +خرQ، مثل �لمنظما� غير 
�لحكومّية +& �لشرطة، كونها حّد�2 هوّيتهم على +نهم ضحايا �ّتجا�.  
&بصر% �لنظر عن تقييم �لوكالة �لُمحيلة، فقد ما تز�( منظما� تقديم 
�لخدما� ترغب في �لقياP بهذ� �إلجر�ء بغية �لتأكد من �لقر�� �ألصلي 

&لعمل ملف &فتحه �سميا عن �لشخص.

٢٫٣٫٤٫١    �لقائمة �لمرجعّية إلجر�ء �لمقابال�
تقدP �لقائمة �لمرجعّية �ألساسية �لتالية توجيها� موجزH 1لى موّظفي 
منظما� تقديم �لخدما� بشأA تقنيا� 1جر�ء �لمقابال�.  تر2 معلوما� 
تفصيلية عن 1جر�ء �لمقابال� مع ضحايا �الّتجا� في �لملحق �أل&(: 
�لمباL2 �ألخالقية �لمّتبعة في �عاية �ألشخاi �لمّتجر بهم &1جر�ء 

�لمقابال� معهم، &ينبغي قر�ءتها بتمّعن قبل �لشر&g بأf مقابال�.

 J&لشر�

* حيثما +مكن Oلك، �كفل بأA تجرf �لمقابلة في مكاA خاi &مغلق 
حيث ال يستطيع �آلخر&A �الستماg صدفة +& مقاطعة �لحديث.

بالتو�جد هم  لهم   cلمسمو�  A&لوحيد�  iألشخا�  Aيكو  A+ ينبغي   *
 (H�&لضر� (عند  &�لمترجم  �لمقابلة،  (مجر&)   fمجر& �لضحّية، 
&�لشخص �لمؤهل لتقديم �لدعم (مثل �لوصي على �لطفل، �لمستشا� 

�لقانوني +& �لنفسي) عند �القتضاء.
* O1� كاA هناf+ o شك فيما يتعلق بقد�H �لفر2 على فهم لغة �لمقابلة، 

.fيجب بذ( كل ما يمكن من جهد لتأمين خدما� مترجم شفو
* ينبغي غلق �لهو�تف �لنقالة.

* O1� ما توفر مكاA مغلق، ينبغي &ضع عالمة "ممنوg �إل<عا}" +& 
ما شابه Oلك على �لبا� للحيلولة f+ A&2 مقاطعة.

* O1� لم يتاc مكاA مغلق &خاi، ينبغي +A يسعى مجرf �لمقابلة 
جاهدً� إليجا2 مكاA خاi قد� �إلمكاA حيث ال يمكن �الستماg صدفة 



٤٥

1لى �لمقابلة.
* تجنب �عتما2 +سلو� 1جر�ء مقابال� صا�2 لألحكاP +& �ستجو�بي. 
باحتر�مه &بأنه  بما يجعله يشعر  �لوئاP مع �لشخص  1قامة  * حا&( 

.Dينبغي �لتصديق بوجها� نظر

�لتمهيد

* ينبغي +A يعّر% مجرf �لمقابلة نفسه +& نفسها للشخص &يصف له 
D�&2 +& 2&�ها في �لمنّظمة.

* �لتأّكد من +A �لفر2 يشعر باألماA &�لر�حة.
* �لتأّكد مّما O1� كاA هو +& هي بحاجة 1لى �ستخد�P �لحماP +& 1لى 

طلب بعض �لمرطبا�.
 �O1 لم +& �نزعا} +& ما+ f+ لشخص يعاني من� Aكا �O1 لتأكد مّما� *

لديه +ية مشاكل تتطلب عناية طبية عاجلة.
 Pعد ينبغي  عاجلة،  طبية  مشكلة  لديه   Aبأ �لشخص  +بلغ  ما   �O1  *

مو�صلة �لمقابلة حتى يحضر طبيب مهني &يجرf �لفحص.

�لتفسير

* قدP شرحا موجز� عن 2&� �لمنّظمة في تقديم �لمساعدH 1لى ضحايا 
�الّتجا� &عن �لغرE من �لمقابلة �لتي توشك على �لبدء.

* &ّضح كيف ستستخدP �لمعلوما� �لمقّدمة.
 uلمقابلة قد تشمل +سئلة تتعلق بتا�يخ ما حد� Aّضح للشخص بأ& *
لها +& له &A1 بعض �لمو�ضيع �بما تكوA مزعجة، يثير تذكرها �أللم 

.Hكريا� عسيرO لربما تسترجع&
* +خبر �لشخص بأنه بوسعه +خذ �لوقت �لال<P لإلجابة عن �ألسئلة 

&يجو< +A يأخذ فترH ��حة في +f &قت O1� لزP �ألمر.
مطالبة  غير  &بأنها  طوعية  �لمقابلة   Aّبأ �لضحّية  فهم  من  تأّكد   *
 �2�> كّلما  حا(  +ية  على  بأنه  &&ضح  +سئلة.   +ية  على  باإلجابة 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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 Aلك +فضل للمنّظمة لتكوO Aلمعلوما� �لتي يمكن تقديمها كّلما كا�
قاH�2 على �لمساعدH. 1شرc +ية تحديد�� مفر&ضة على �لمساعد�� 
 Hكانت �لمساعد �O1 ،)تقّدمها �لمنّظمة (على سبيل �لمثا A+ لتي يمكن�
فقط لألشخاi �لذين تم �الّتجا� بهم، +& �لمهاجرين غير �لشرعيين، 

+& �ألطفا(، +& غير Oلك.)
 Hلمباشر�  Hلمساعد� تقديم  �لمنّظمة  بمقد&�  يكن  لم   A1 بأّنه   c1شر  *
ألA �لشخص غير مؤهل لها، فستحا&( �لمنّظمة �لمساعدH في تحديد 

.Hيمكنه تقديم �لمساعد fلجماعة +& �لشخص �لمؤهل �لذ�

نقاJ +خيرH قبل �لشر&g بالمقابلة 
 �Oسرّية للغاية.  حّد2 ما Aجميع �إلجابا� ستكو Aعلم �لشخص بأ� *
سيحدu للمعلوما� �لمقّدمة &كيف يمكن +A تتم مشاطرتها &مع من.

* &ّضح للشخص بأA بوسعه +& بوسعها طرc �ألسئلة في +f &قت، 
 &+ توضيحه  تم  ما  تكر��   &+ توضيحا�  �لحصو( على   xلتما�  &+

OكرD في +f &قت.
* تأكد من فهم �لشخص بوضوc لكل ما تم شرحه.

* 1سأ( �لشخص A1 كاA لديه +& لديها +ية +سئلة في هذD �لمرحلة.
في  �لمشا�كة  على  مو�فقة  كانت   &+  Aكا ما   �O1 �لشخص  1سأ(   *

�لمقابلة.

٢٫٣٫٤٫٢  �ستكما� �ستما.I مقابلة �لفر�
تنقسم �ستما�H مقابلة �لفر< (+نظر �لملحق �أل&() 1لى �ألقساP �لستة 

�لتالية:
* �لتسجيل &بيانا� �لحالة.

* مرحلة �لتجنيد.
* مرحلة �لنقل.

* مرحلة �الستغال(.
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* �لمو�2 &�لوثائق �لثبوتية �إلضافّية.
* �لقر��.

 u&حتمالية حد� Qيتعين �ستكما( كل قسم، على �لرغم من توقف مد 
Oلك على مستوQ �لتعا&A �لذf يقدP عليه �لشخص.  يجب +A يضع 
مجرf �لمقابلة في �عتبا�D بأA �ألشخاi قد يظهر&A مجموعة من 
�الستجابا� مثل �لعد�ء �لسافر +& �لصدمة &1نه قد يتعين تعديل طريقة 

&توقيت �لمقابلة تبعا لذلك.
................................................................................................

:Jحاطته علما بأV جر�ء �لمقابال� مع �لشخص، ينبغيV قبل

* منظما� تقديم �لخدما� ستحيط جميع �إلجابا� بالسرّية �لتامة.
* من �لضر�.Y �إلجابة عن �ألسئلة لتمكين منّظمة تقديم �لخدما� 

من تحديد -نسب �لمساعدI في حالة بعينها.
* .فض �إلجابة عن �ألسئلة قد يستبعد -Y مساعدI تقدمها منّظمة 
�لمساعدI تمامًا على   eتقتصر هذ J- لخدما� �عليه يمكن� تقديم 

ضحايا �الّتجا..
�لخدما� ��لمساعد��   bنو�- �لمقابلة على  نهاية  * سيطلعوJ في 
قد  �لتي  �لمنظما�  عن  ��لمعلوما�  لها،  مؤهلين  يكونو�  قد  �لتي 
 Y- على مساعدتهم، �-ين �كيف يمكنهم �إلبال� عن I.قا� Jتكو
 �- Iلمساعد� bشا��� �لقيا: بذلك، �ما نو JV جر�ئم جنائية ضدهم

�لحماية �لقانونية �لتي قد تكوJ متاحة لهم.
................................................................................................

�ألسئلة �لو��H2 +2ناD تتماشى مع �ألسئلة �لو��H2 في �ستما�H مقابلة 
�لفر< �لموجوH2 في �لملحق �أل&( في نهاية �لفصل.  قّدمت �لتعليقا� 
�لو��H2 بعبا��� عامة، &ممكن 21خا( �الستثناء�� عليها جميعا.  ال 
يوجد جو�� &�حد على +f من هذD �ألسئلة يمكن +A يحل �لمسألة من 
تلقاء نفسه؛ بل يجب �لنظر 1ليها بشكل تر�كمي سوّية مع مؤّشر�� 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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.Dتقييم ما قبل �لمقابلة �لمبّينة +عال

مرحلة �لتجنيد

١.  كيف بدء �التصا( بين �لشخص &�لمجنَّد؟

�التصاال�  من  شبكة  خال(  من  �لمّتجر  به  يبد+   A+ 1ما  �التصا( 
�لمثا(، عن  �لضحّية، على سبيل  به  تبد+   &+ �لعائلية،   &+ �لشخصية 

طريق �الستجابة إلعالA عن �لعمل في �لخا�}. 
 iلخصو� &جه  &على  �إلقليمي،   &+ �لد�خلي  �الّتجا�  حاال�  في 
تعقيدً�  +كثر  �لتجنيد   Aيكو ما  غالبًا   ،Hلسخر� +عما(  في   P�لالستخد
من +f �تصا( شخصي مباشر مع �لشخص +& �ألسرH.  حيثما يعنى 
لهم   Aيسمحا  &+  Aلمعدما�  A�لو�لد� يبيعهم  فلربما  باألطفا(،  �ألمر 
بالذها� مع "�لمجّند" (�لذf يمكن +A يكوA قريبًا من �لد�جة �أل&لى 
للطفل.  +فضل  مستقبل  بأنه   A�لو�لد� يعتقد  قد  ما  1لى  بعيد)  من   &+
 Aغيابه يكو Aلطفل متوقعة، &+نه في غضو� H2عو Aغالبا ما تكو&
 iيحر A+ ينبغي  .Hقد كسب بعض �لما( +& تعّلم ثّمة مها��� مفيد
 Aيكّنا قد  �للذين  �ألبوين،   Hصو� تشويه   Pعد على  �لمقابلة   fمجر
عميق �لمحبة للطفل، &يجو< 1نهما شعر� بأنه لم يكن لديهما خيا� �خر 

سوQ �1سا( �لطفل بعيد�.

في بعض �لمناطق، لالّتجا� باألشخاi لغرE �الستغال( في �لعمل 
تا�يخ طويل &قد +ضحى جزءً� من طريقة �لحياH �لمحلّية.  في مثل 
هذD �لحاال�، قد ال يوجد هيكل تجنيد �سمي +& قابل للتمييز، &لكن 
�التصاال�  شبكا�  عبر  �لترتيبا�  تتم   A+ يجو<  Oلك،  عوضًا عن 
 Aيكو  A+ �لممكن  �لمدA، حيث من   &+  Qلقر� في  �لقائمة  �لشخصية 
�لتجنيد موسميًا للعمل �لز��عي.  &في بعض �لحاال�، ال سّيما في 
�الّتجا� ألغر�E �لسخرH، يمكن +ال يزيد �لتجنيد عن كونه معرفة 
بفرصة عمل معينة تتناقلها �ألفو�D؛ فقد يبا�2 �لشخص بالتحرo من 
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لدعم  للغاية  منّظمة  �ليا�   oهنا  ،Qخر+ حاال�  &في  نفسه.   تلقاء 
هجرH �ليد �لعاملة، &قد يكوA �لتجنيد لالّتجا� مخفي 2�خل هذD �لهياكل 

نفسها.

يتم  &طني،  عبر  &نقل  جنسي  �ستغال(  على  �ألمر   fينطو حيثما 
 Pعن طريق �إلعالنا� في &سائل �إلعال Aلتجنيد في بعض �ألحيا�
 Pما تقد H2شبكة �إلنترنت.  عا &+ Aعة، +& �لتلفزيو�Oلمطبوعة، +& �إل�
 E&في �لخا�}، مثل عر iإلعالنا� مجموعة متنوعة من �لفر�
�لعمل، +& �لد&��� في �للغة +& �لسياحة.  كما +نه بالنسبة للشابا� 
ليس من غير �لمألو% +A يجند �لشاّبة �جل �ستغر  &قتًا &بذ( جهدً� 
 Pلتوطيد عالقته بها على 1ّنه صديق حميم قبل �الّتجا� بها.  قد يقو
ليس  �لمحتمال�  �لضحايا  بمصاحبة  +يضًا  &1ناثًا  Oكو�ً�   A&لمّتجر�
فقط كأصدقاء حميمين &لكن +يضا كأفر�2 على �ستعد�2 لمساعدتهن 
على �لخر&} من محنتهن (على سبيل �لمثا(، �لفتيا� �لالئي يو�جهن 
مشاكل �قتصا2ية +& عالقا� عائلية صعبة).  فهم يخدعوA ضحاياهم 
عن طريق �ستعر�E +نماJ حياH مترفة (بزعم A1 هذ� نتا} عائد�� 
&ظيفة مماثلة لتلك �لموعوH2)، &1قناg �لضحايا بأنه بوسعهن +يضا 

+A يحيين حياH شبيهة.

٢.  ما نوg �لعمل �لموعو2 +& �لمتوقع، سو�ء في موقع �خر 2�خل 
 &+  H2لموعو� &�لظر&%  �ألجو�  هي  ما  �لخا�}؟  في   &+ �لموطن، 

�لمشا� 1ليها في �لوجهة �لنهائية؟

�الستغاللية،   gأل&ضا� من  &�سعة  تشكيلة  على  �الّتجا�   fينطو
&سو�ًء +علم �لشخص مسبقًا +P لم يعلم بطبيعة �لعمل على &جه �لدقة 
+& �لظر&% �لتي سيتم �لعمل بموجبها، فسيعتمد Oلك على ظر&% 
�لحالة &طريقة عمل �لمّتجرين. ما يمكن �فتر�ضه هو +A �لشخص 
 fسو�ء فيما يتعلق بطبيعة �لعمل، +& �لظر&%، &/+& �ألجر �لذ g

ِ
ُخد

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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+& جزئيًا  كليًّا  قد ضللو�  �الّتجا�  يكوA ضحايا  قد    .Dسيتلقا/Dستتلقا
 Aلمثا(، قد يعرفو� فيما يتعلق بالعمل +& بالنشاJ.  فهم على سبيل 
 Qيقومو� به، لكن ليس ظر&% �لعمل +& مستو A+ لعمل �لمتوقع� gنو
�ألجر؛ &على سبيل �لمثا(، قد يتم 1عالP �لنساء &�لفتيا� بأنهن O�هبا� 
للعمل كنا2ال� +& ��قصا�، &لكن ليس بأA عليهن "تسلية" <بائنهن 
بذلك.  في كثير من �ألحياA تكوA طبيعة  +يضا، &ال كيف سيقمن 
شبيهة  في ظر&%   Aسيبقو �لعما(   Aبأ ليس  &لكن  معر&فة،  �لعمل 

بالر  بأجر نزير +& بد&A +جر.
في بعض �لحاال�، قد تكوA �لسلطا� +& �لمنظما� �لمحلّية في كل 
معّينة  بأعما(  &عو2  على  مّطلعة  �لمقصد   A�بلد& �لمنشأ   A�بلد من 
&�ستر�تيجيا� تجنيد تم �ستخد�مها.  &قد تكوA �الستخبا��� �لمحلّية 

مفيدH في �لتنبيه بشأA شبكا� �ّتجا� معينة.

٣.  هل ُسّلمت +f +مو�( 1لى �لمجّند مسبقا؟ 

غالبا ما تلعب �لترتيبا� �لمالية 2&�ً� محو�يًا ألA �لجريمة عاH2 ما 
ترتكب بغرE جني مكاسب مالية؛ َبيد +نه ينبغي +ال يغيب عن بالنا 
&+يضًا  بل  فحسب  مالية  مكاسب  لتحقيق  باالّتجا�  ُيضطلع  ال  بأنه 
�لز&�}   &+ �لعسكرية،  بالخدمة   Pللقيا �الّتجا�  مثل   ،Qخر+ لد&�فع 

�لقسرf، +& �لخدمة في �لمنا<(، على سبيل �لمثا(.

�لدين  عبو2ية  +شكا(  من  شكل  ثّمة  على  �الّتجا�   fينطو ما  كثيرً� 
عندما ُتبقى �لضحّية +سيرH &تكرD على سد�2 �لديوA من �إلير�2�� 

�لتي يحتفظ بها �لمّتجر.

ل �لشخص عنوH 1لى خا�} بلد �لمنشأ +& 1لى موقع �خر 
ِ
٤. هل ُنق

2�خل �لبلد بهد% �ستغالله؟ 
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&خاّصة  بالبشر،  �الّتجا�  ضحايا  يختطف  قد  �لحاال�،  بعض  في 
�ألطفا( +& �لشبا�. 2�ئما ما يكوA �الختطا% مؤشرً� قويًا جدً� على 

�الّتجا� �لمتضّمن.

مرحلة �لنقل

٥. من �لذf 2فع نفقا� �لسفر؟ 

�الستغال(   E�ألغر �الّتجا�،  حاال�  من  �لكثير  في   ،Qخر+  Hمر
�لجنسي &�الستغال( في �لعمل على حد سو�ء، عاH2 ما يكوA �لضحايا 
مدقعي �لفقر &نا�2ً� ما يمتلكوA �لما( لدفع تكاليف سفرهم.  &في بعض 
�لحاال�، سو% يدفع �لمّتجر&A هذD �لتكاليف كجزء من �ستر�تيجية 
�لتجنيد �لخاّصة بهم.  مع Oلك، عند &صو( �لضحايا ُتصا�2َ 2خولهم، 
 gقصة من هذ� �لنو fّ+  .Aلديو� Dبهم من خال( هذ A&يتحكم �لمّتجر&

تعتبر مؤشرً� قويًا على �الّتجا�. 

يدفع  �لتهريب،  حاال�  من  كثير  في  +ّنه  1لى  +يضًا   Hإلشا�� تجد� 
بوA 2يونًا كبيرH ال  �لمهّر� �لنفقا� &يضحى لدQ �لمهاجر&A �لمهرَّ
بد من سد�2ها لمهّربهم من +جو�هم في بلد �لمقصد.  �عتما2ً� على 
ترتيبا� �لسد�2 &�لظر&% �لتي يتم 1بقاء �لمهاجر فيها عند &صوله، 
فالحاال� �لتي تبد& كتهريب قد تكوA في &�قع �ألمر حاال� �ّتجا� 
O1� كاA �لقصد �لحقيقي "للمهّر�" هو &ضع �لضحّية في عبو2ية 2ين 

&�ستغاللها في مكاA �لمقصد.

من �لمهم �إلشا�H 1لى +A نفقا� �لسفر يمكن +يضا +A يتكبدها &يدفعها 
�لمّتجر&A في قضايا �الّتجا� �لد�خلي.  &في حاال� +خرQ، &ال سّيما 
�الّتجا� �لد�خلي +& �إلقليمي، حيثما ال يكوA �لتنقل مكلًّفا +& عسيرً�، قد 
يبا�2 ضحايا �الّتجا� بالسفر لوحدهم، &فقًا لفرi �لعمالة �لتي سمعو� 
عنها في مكاA �لمقصد. &لدQ &صولهم، يستغل �لمّتجر&A ضعفهم 

لـ"تجنيدهم" &�لدفع بهم 1لى منزلة تخضع لسيطرتهم &�ستغاللهم.

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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٦. هل تم عبو� +fّ حد&A1& ،2 كاA �ألمر كذلك، فهل ُعبر� سرً� 
+P علنًا؟  A1 كاA علنًا، هل كانت �لوثائق �لمستخدمة لدخو( ضحّية 
 P�هل تم �ستخد P+ ،H�&ّثائق مز& P+ الّتجا� &ثائق هوّيتها �لخاّصة بها�

تأشيرH مزّ&�H؟

يتسلل �لعديد من ضحايا �الّتجا� عبر �لحد&2 خلسة، 1ما سيرً� على 
�ألقد�P +& مختبئين في �لعربا�، بيد +Aّ �لعديد منهم +يضا يسافر علنًا، 
 fال تحتو &+ fمستخدمين &ثائقهم �ألصلية �لخاّصة بهم �لتي قد تحتو

على تأشيرH مزّيفة، +& قد يمنحوA &ثائق مزّ&�H +& مسر&قة.

تعتمد 1جر�ء�� �لنقل 1لى حّد كبير على �لسيا  &�لمكاA.  فالدخو( 
1لى بلد مجا&� +& �لسفر 2�خل �لمنطقة قد يتحقق بسهولة +كثر عبر 
�لقاصية   A�لبلد� 1لى  &�لدخو(  �لسفر   A1 حين  في  �لسرّية؛  �لوسائل 
ينطوf على �أل�جح على سفر علني &�ستخد�P &ثائق، O1 1نه عاH2 ما 
ينطوf على �لسفر جوً�، +& بالقطا� +& على متن سفينة &يشتمل على 

نقاJ مر�قبة على �لحد&2 ال بد &+A تمر من خاللها �لضحايا.

 ،g�لك، في �لحاال� �لتي يتم فيها �لتجنيد عن طريق �لخدO على H&عال
فإAّ مصلحة �لمّتجرين تتطلب �لحفا� على مسحة من �لشرعية عن 
طريق �ستخد�P �لوثائق �لخاّصة بالضحّية؛ نظرً� ألA عدP �لقياP بذلك 
يتسبب في خطر 1ثا�H �يبة �لضحّية �لمخد&عة. &في �لحاال� �لتي 
تنطوf على �ستغال( جنسي، ال سّيما في +&�&با &+مريكا �لشمالية، 
 H�&ّيتم بشكل +ساسي تحريك �لضحايا علنًا بوثائقهم �لخاّصة +& �لمز
�ستغال(  من  �لمّتجرين  Oلك  يمّكن   P�2 ما   ،H2لجو� عالي  تز&يرً� 
في  بحرية   oلتحر� بوسعهم   Aكا  A1 فّعالية  +كثر  بشكل  ضحاياهم 
+�جاء بلد �لمقصد، بدًال من �الضطر�� 1لى 1بقائهم في �لخفاء على 

+نهم &�فدين غير شرعيين.
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٧. مع من توجد �لوثائق �آلA؟ 

لربما   O1 بوثائقهم،  باالحتفا�  �الّتجا�  لضحايا   H2لعا� في  يسمح  ال 
�ستخدموها في �لفر��. تعتبر مصاH�2 �لوثائق تدبير تحّكمي نمطي 
Oكر  كما  &لكن،  ضحاياهم.    D�1كر& لترهيب   A&لمّتجر� يستخدمه 
سلفًا، ينبغي +ال يغيب عن بالنا A1 عدP &جو2 &ثائق هي +يضا خاصية 

من خصائص حاال� �للجوء &�لتهريب.
مع Oلك، هناo 2الئل تشير 1لى +Aّ هذD �لتيا��� �خذH بالتغّير &1ّنه 
في بعض �لسياقا� يحتفظ �لضحايا بوثائقهم، غير 1نهم يرغموA على 
 iشخا+ H>في حيا Aما كا �O1 ،لذلك .Qبطر  +خر A&2لبقاء +& يهّد�

&ثائقهم، فال ينبغي �فتر�E 1نهم يعملوA بحرية.

 A�٨. هل �ستغرقت �لضحّية قد�ً� كبيرً� من �لوقت في �لعبو� في بلد
 Dهذ في   Jنشا  fّ+ في  �نخرطت  فهل  كذلك،  �ألمر   Aكا  A1& ثالثة، 

�لبلد�A؟  ما هو نوg �لنشاJ �لذf �شتركت فيه؟

�لمقصد  بلد  1لى   Hمباشر بالبشر  �الّتجا�  ضحايا  نقل  2�ئمًا  يتم  ال 
�لنهائي. ففي كثير من �ألحياA يمكن +A تستغر  �لعملّية قد�ً� كبيرً� 
من �لوقت، بل &تمتد +سابيع &شهو��، &تنطوf على عد2 من مو�قع 
فيها �لضحايا على مما�سة �ألنشطة   Dقد تكر �لتي  �لمختلفة  �لعبو� 
�الستغاللية. حين يتو�جد مثل تا�يخ �لحالة هذD، يمكن +A يكوO Aلك 

مؤشرً� قويًا على �الّتجا�.

مرحلة �الستغال(

�لوجهة  1لى  &صوله  منذ  �لشخص  فيه   Jنخر�  fلذ�  Jلنشا� ما   .٩
�لنهائية؟

 ،fلهد% من �الّتجا� بالبشر هو شكل من +شكا( �الستغال( �لقسر�

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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+شكا(  سائر  من   fً+  &+ �لعمل  في   &+ جنسيًا  �ستغالًال   Aكا+ سو�ء 
�ضطر��  على  يد(  ما  &جو2   Aفإ &عليه،    .H2لمحّد� �الستغال( 
�لضحّية 1لى �النخر�J في +نشطة مثل �لسخرH، &�لدعا�H، &�لتسّو( 
في �لشو��g +& �لبيع �لمتجو(، +& �الستعبا2 �لمنزلي مؤشر &�ضح 
على �الّتجا�، بما في Oلك �الّتجا� �لد�خلي (+&، في حاال� �الّتجا� 
باألعضاء �لبشرية �لمزعوO1 ،P� كاA قد تم نزg &�حد +& +كثر من 

+عضاء �لضحّية).
بما +Aّ �لهد% �لرئيسي لالّتجا� هو �ستغال( �لضحّية من +جل �لربح، 
فإA مصاH�2 كّل +& معظم �ألجو� �لمستحقة للضحّية نتيجة عملها 

بعد &صولها 1لى �لمقصد �لنهائي مؤشر �ئيسي على �الّتجا�.

١٠. بعد كم من �لوقت عقب �لوصو( 1لى �لمقصد �لنهائي بد+ هذ� 
�لنشاJ؟

مرحلة  تبد+  عمومًا  �الّتجا�  قضايا  ففي  �ئيسي.   مؤشر  �لتوقيت 
�الستغال( فو� �لوصو( +& بعدD بفترH &جيزH نظرً� الهتماP �لمّتجر 
&قت  +قر�  في  �لضحّية  من  �لخدما�  تحصيل   &+  cأل�با� بجني 
 Jفا�  <مني كبير بين �لوصو( &بد�ية �لنشا oهنا Aكا �O1& .ممكن
�الستغاللي، فلرّبما +شا� Oلك عوضًا عنه 1لى &جو2 مهاجرين غير 
�ستغاللية  ظر&%  تحت  نظامي  غير  عمل  في  منهمكين  شرعيين 
نتيجة عدP تمّكنهم من �لحصو( على عمل عاf2 كونهم مهاجرين 
غير مسّجلين.  مع Oلك، فمن �لممكن +يضا +A يكوO Aلك مؤشرً� على 
1نه �ّتجر بالشخص 2�خليًا +شخاi �خر&A غير +&لئك �لذين قامو� 

بتهريبه 1لى بلد �لمقصد.

على سبيل �لمثا(، يمكن للمر+H 2خو( �لبلد بطريقة شرعية +& غير 
�لمهّربين،   Hبمساعد  &+ مستقل  بشكل  1ّما  �1�2تها،  بمحض  شرعية 
ثم �لعمل في &قت الحق في �لبغاء، بشكل مستقل عن +&لئك �لذين 
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هّربوها.  هذD ليست حالة �ّتجا�. &لكن O1� ما قاP قّو�2 بتجنيدها بعد 
&صولها بنّية تحريكها &1جبا�ها على �لعمل لحسابه في ظل ظر&% 

شبيهة بالعبو2ية، ستصبح AO1 حالة �ّتجا�.

١١. هل +كرD �لشخص على �النخر�J في +f نشاJ؟ &A1 كاA �ألمر 
كذلك، فكيف؟ 

�لمرّجح  &من  �الّتجا�.  لجريمة   fمحو� +مر  قسرّية  عالقة  &جو2 
+A يتفا&� مدQ 1كر�D �لضحّية على �النخر�J في +fّ نشاJ �عتما2ً� 
  .g�كانت �لضحّية قد �ختطفت +& جّند� عن طريق �لخد �O1 على ما
في حاال� �الختطا%، يتم 1كر�D �لضحّية منذ بد�ية �لجريمة.  &في 
طبيعة  حيث  من  كليًا  خد�عًا  �لضحّية   g�خد فيها  تم  �لتي  �لحاال� 
�لعمل، فمن �لمرّجح +A يكوA لعنصر �إلكر�D 2&�ً� على �لفو�؛ فعلى 
سبيل �لمثا(، �لضحّية �لتي تعتقد حقا 1نها كانت ستعمل كر�قصة +& 
نا2لة سو% يتم 1كر�هها على مما�سة �لبغاء بعد &صولها &�21�كها 

للنو�يا �لحقيقية للمّتجر.

بدًال من Oلك، في حالة �لضحايا �لذين عرفو� سلفًا متطلبا� �اللتحا  
يدخل  ال  قد  فالقسر  �لجنس،  صناعة   &+ �لمشر&عة  غير  بالعمالة 
�لصو�H +ال بعد �21�كهم للطبيعة �لحقيقية لظر&% �لعمل &/+& حجب 

+جو�هم. 

ال  &�لتي  ضحاياهم   D�إلكر �ألساليب  مختلف   A&لمّتجر�  Pيستخد
تحرمهم من �1�2تهم �لحرH &كر�متهم فحسب، بل &+يضًا تحو( بينهم 
 P�باستخد �لتهديد   &+  P�ستخد� �ألساليب   Dهذ &تشمل  �لفر��.   &بين 
+سرهم  +& ضد  �لضحايا  �لنفسي ضد   &+ �لجنسي   &+ �لبدني  �لعنف 
�الجتماعّية  &�لعزلة  بهم،  �لصلة  &ثيقي   iألشخا� من  غيرهم   &+
 Pعد& &�لرفض،  &�لتشهير  �لفضيحة،  من  �لخو%  &خلق  &�للغوية، 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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�ألماA &�لشّك في �لشرطة، &�لّريبة �لعميقة في +ّية سلطة +& &كالة 
خا�جية.  يمكن +يضا +A يضع �لمّتجر&A ضحاياهم �هن �لكحو( +& 
 A&بحصولهم على �لغذ�ء &�لماء.  &قد يسيطر Aلمخد���، &يتحكمو�
�لمر�قبة،  كامير��   &+ �ألسلحة،   P�باستخد &ير�قبونهم  +يضا  عليهم 
+& �لكال�. فإO� &جد A1 هذD �لتجا�� +& تجا�� مماثلة تؤّثر على 

�لشخص �لذf تجرf مقابلته، فهي مؤّشر�� قوية على �الّتجا�.

١٢.  كم من �لما( كسب �لشخص من خال( هذ� �لنشاJ؟ 

سو% تتفا&� �أل�باc &فقًا لنوg �لنشاJ �لمنخرJ فيه.  فالمر+H �لمّتجر 
�لو�حد   Pليو� قد تكسب في  �لمثا(،  �لبغاء، على سبيل  لمما�سة  بها 
 Pحتما( عد� Aّ+ َبيد    .Dبأسر gفي �ألسبو fلقسر� �لعامل  +كثر من 
�©ية �لشخص �لمعنّي ألfّ من هذD �أل�باc، +& لجزء صغير منها ال 
 Aلمتو�طئو�& A&غالبًا ما يحتفظ بها �لمّتجر O1 ،2��& )غير، �حتما

معهم، +حيانًا مع تقديم &عو2 كاOبة بدفعها عند نهاية فترH �لخدمة.

�لدفع على �إلطال  في  يتم   A+ �لمتوّقع  عال&H على Oلك، من غير 
تعمل  حيث  �لمنزلية،  �لخدمة  في  �لحا(  هو  كما  �لحاال�،  بعض 
�لخدمة  أل2�ء  �الّتجا�  حالة  في   &+ &�لسكن،  �لغذ�ء  مقابل  �لضحّية 
 Pلنهب، &يقّد� �لعسكرية، حيث تشا�o �لضحايا في �لسلب &تتقاسم 

لهم �لطعاP &�أل2&ية بدًال من �ألجو�.

١٣.  هل سمح للشخص باالحتفا� بأ�باحه؟ 

�لتي  �ألجو�  من جميع  �الّتجا�  يحرP ضحايا  �لحاال�،  غالبية  في 
ستا�  تحت   &+ �لمزعومة،   Aلديو� لتسديد  1ما  معظمها،   &+ كسبوها 
غير.   ال  عليهم  تنكر   A+ مجر2   &+  ،Qخر+  E�ألغر خصوما� 
&في �لمقابل، يمكن +A يكسب �لمهاجر&A �لمهّربوA 1باA &صولهم، 
&يتحّكموA به &بإنفاقه محليًا +& يحّولوA بعضًا منه 1لى +سرهم في 

بلد �لمنشأ.
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�لضحّية   Pقيا على  2ليل   oهنا  Aيكو عندما  حتى  حا(،  +ّية  على 
21عاء سقوطها  يبطل  فهذ� ال  �لوطن،  1لى  �لنقو2  بتحويل  �لمزعومة 
فريسة للمّتجرين، O1 يجو< قياP �لمّتجرين بدفع مبالغ صغيرH لضحاياهم 
 Aيفتحو قد  1نهم   &+ �لهر�،  محا&ال�  &منع  �ضاهم  على  للحفا� 

حسابا� &همية بإسم عائلة �لضحّية &يستخدمونها لغسل عائد�تهم.
١٤. هل +�غم تجا� �لمخد��� &شركا©هم �لضحّية �لمزعومة على 

سد�2 �لديوA؟  &A1 كاA �ألمر كذلك، فكم &ألf غرE؟  

بين  مشتركة  سمة  �لدين  عبو2ية   Aفإ �لقسم،  هذ�  في  �نفا  Oكر  كما 
جميع +شكا( �الّتجا�، حيث يتكبد �لضحايا 2يونًا ضخمة للغاية في 
مقابل تأمين �لوثائق، &�ستحقا  �لتأشيرH، &تكاليف �لسفر، &�إلقامة، 
+يضا عند  �لضحايا   A2يو تتر�كم  �لمصر&فا�. &قد  Oلك من  &غير 
&صولهم حيث يتم تغريمهم مبالغ طائلة مقابل �لغذ�ء +& �لكساء +& 
�إلقامة، &يطاَلبوA بشر�ء �لمو�2 �لال<مة إلنجا< عملهم، +& لوجو2 
�2ّعاء�� كاOبة بالتلفيا� +& �لسرقة، مما يجعل من �لمستحيل تقريبًا 

سد�2 "�لديوA" على �إلطال .

تكثر �ألمثلة من مختلف بلد�A �لعالم.  فعلى سبيل �لمثا(، من �لشائع 
في غر� +فريقيا &تايلندA+ H يفرE على �إلناA+ u يكّن +سير�� 2ين 
يبلغ ما بين ٣٠٠٠٠ 1لى ٥٠٠٠٠ 2&ال� يتعين سد�D2 للمّتجرين من 
+جو�هّن كبغايا.  في +مريكا �لالتينية، يدفع �لما( مقدمًا 1لى �لضحايا 
 Eقر مثل   ،Qخر+  E�ألغر  &+ هجرتهن  مصر&فا�  لتغطية  +ما 
 Aلديو� Dهذ Pلتغطية �لنفقا� �لصحّية +& لشر�ء منز(.  تستخد Hلألسر
عندئذ ضد �لنساء إلبقائهن في ظر&% �ستغاللية.  &في +ثيوبيا، من 
الستغاللهن  �لبال2  خا�}  1لى  بهن  �لمّتجر  �لنساء   Pتقو  A+ �لمتوّقع 
لترتيب   A&لمّتجر� تكبدها  �لتي  �لتكاليف  بتسديد  بالمنا<(  �لعمل  في 
�لسفر &�لوثائق فضال عن �سوP ترتيب "�لعمل".  ُيعلم +�با� �لعمل 
للسمسا� (�لمّتجر) مقابل  بأنه تم 2فع +مو�(  �لضحايا بعد &صولهن 
خدماتهن &بالتالي يرغمونهن على �لعمل A&2 مقابل حتى يحين �لوقت 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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 oيقر� فيه �� �لعمل +نه تم �إليفاء بالمبلغ بشكل خدما�.  هنا fلذ�
+يضا حاال� في +ثيوبيا حيث تجد �لنساء من ضحايا �الّتجا� +نفسهن 
في �لبغاء �لقسرf +& �لخدمة �لمنزلية �الستغاللية &يطلب منهن 2فع 
قيمة مو�2 ُ<ِعم بأنها كسر�/تلفت/سرقت في مكاA �لعمل &تقّد� قيمتها 

بمبالغ ُمباَلغ فيها، مما يزيد +مر عبو2ية �لدين �لقائم سلفًا سوًء.

١٥. كيف كانت �لظر&% �لتي عملت في ظلها؟  

 A+ كلما <��2 &حشية &تقييدية ظر&% �لعمل، كّلما <��2 �حتمالية
تكوA �لحالة �تًّجا��.  فالسيطرH �لمستمرH على �لضحّية في ظر&% 

غاية في �الستغاللية هي سمة �ئيسية لالّتجا�.

١٦. بأf �2جة من حرية �لحركة &�الختيا� تمتع �لشخص؟ 

لن تمنح ضحايا �الّتجا� �لحرية +& ستمنح �لنز� �ليسير منها من حيث 
تقديمها.   �لمطلو� منها  �لخدما�   &+ �لعمل  �لعمل، &ساعا�  طبيعة 
من  بكثير   H2عا للضحايا  يسمح  ال  �لغالب  ففي  Oلك،  على   H&عال
�لعزلة،  1لى  يحتجز&A في ظر&% تصل  ما  �لحركة &كثير�  حرية 
&عدP �لقد�H على �لخر&} 1لى �لشا�g +ال بصحبة &�حد +& +كثر من 

�لمّتجرين.

�لمو�2 �لثبوتية �إلضافّية

�لضحّية  سر2  صّحة  لتأكيد  1ضافية  ثبوتية  مو�2   P�ستخد� يجو< 
�لوثائق +& غيرها   Aلقر��.  &قد تكو� &�لمساعدH  في عملّية صنع 
من �لمو�2 �لثبوتية متاحة من �لشرطة +& �لمنظما� غير �لحكومّية 
�لشريكة، +& +A يقّدمها �لضحايا بأنفسهم.  فيما يلي +مثلة على Oلك: 

* تقا�ير �لشرطة +& �لهجرH؛
* +f &ثائق سفر +& تذ�كر سفر؛

* بطاقا� �لمغاH�2 +& �لوصو( �لخاّصة بد�ئرH �لهجرH؛



٥٩

قبل  سو�ء  1صابا�   f+ لعال}   Pُقّد طبي  عال}   f+ عن  �لتقا�ير   *
�إلحالة &�لعال} �لمقدP من خال( عملّية �لمساعدH؛

* نسخ من عقو2 �لعمل +& نسخ من �إلعالA �ألصلي؛
* �لكتابا� في �ليوميا�، &�لرسائل �لتي كتبتها �لضحّية؛ 

* +قو�( �لشهو2؛
* صو� عن &ضع �الستغال(؛

* �لتحليل �لطبي +& �لنفسي.

�لقر��

�لمو�2  جميع  تقييم  �لمقابلة   fمجر على  ينبغي  �لمقابلة،  نهاية  في 
:Dلمتاحة تقييمًا تر�كميًا فيما يتعلق بالفئا� �لثالثة �لتي نوقشت +عال�

.(Dنظر �لقسم ٢٫٢ +عال+) مؤّشر�� تقييم ما قبل �لمقابلة *
* �ألجوبة �لتي قدمتها �لضحّية +ثناء مقابلة �لفر<.
.(Dكما هو مبين +عال) لمو�2 �لثبوتية �إلضافية� *

بعد +A قمنا بذلك، سيكوA من �لضر&�f �تخاO قر��، بأكبر قد� ممكن 
من �لدّقة &في ظل هذD �لظر&% &�ستنا2ً� 1لى كل �لمعلوما� �لمتاحة، 
بشأA ما O1� كاA �لشخص �لذf تمت مقابلته ضحّية �ّتجا�، +& مهاجر 
مهّر�، +& مهاجر �قتصاf2 مستقل في &ضع غير شرعي، +& فئة 
  .Hلضعفاء +& �لمستَغّلين بحاجة 1لى �لمساعد� iمن �ألشخا Qخر+
&بمجر2 �تخاO �لقر��، ستقر� منّظمة تقديم �لخدما� A1 كاA بمقد&�ها 
مساعدH �لشخص من خال( برنامجها +& O1� كاA باستطاعتها 1حالته 

.Hللحصو( على �لمساعد Q1لى &كالة +خر

غير مؤهلين  1نهم  �ألشخاi على  فر<  فيها  يتم  �لتي  �لحاال�  في 
للحصو( على �لمساعدH كضحايا لالّتجا�، +& حيثما يرفض �لشخص 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�
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عرE �لمساعدH، يوصى بأA يسجل مجرf �لمقابلة ملخصا موجز� 
لألسبا� &��ء هذ� �لقر�� في مربع "�لمالحظا�".  يمكن +A يوّفر 
هذ� قد�ً� من �لحماية �لذ�تية ضد +f شكوQ الحقة، &يمكن �ستخد�مه 

+يضا لتحسين 1جر�ء�� �لبرنامج في �لمستقبل.

 g�مقابلته بأنو fتجر fلشخص �لذ� Pفي كلتا �لحالتين، ينبغي 1عال
عن  &معلوما�  لها،  مؤهال   Aيكو قد  �لتي  &�لمساعد��  �لخدما� 
يمكنه  &كيف  &+ين  مساعدته،  على   H�2قا  Aتكو قد  �لتي  �لمنظما� 
 gنو fّ+& ،بذلك Pما �ختا� �لقيا �O1 Dجر�ئم جنائية ضّد f+ إلبال° عن�

من �لمساعدH +& �لحماية �لقانونية �لتي قد تكوA متاحة له.

نقاJ 1ضافية 

 Hيظهر على �الستما� fلمربع �لنهائي "مالحظا�" �لذ� P�يتعين �ستخد
+ماكن  في  تسجيلها  يسبق  لم  صلة   ��O  Qخر+ بيانا�   f+ لتسجيل 

.Hعلى �الستما� Qخر+
................................................................................................

مالحظة:  �لفئة "�.:" تظهر كخيا. للر� على عد� من �ألسئلة. في 
هذ� �لسيا�، يعني �لر� "�.:" JV �لبيانا� �لمطلوبة "غير متاحة".  
لذلك، �UV كاJ �لر� على سؤ�� معين "غير معر�m" للشخص، -� 
JV �لسؤ�� "غير منطبق" على �لشخص -� �لظر�JV �- ،m �لسؤ�� 
�ضع  فسيتم  �لشخص،  جانب  من  عليه"   gُمجا "غير   xلمطر��

عالمة تحت �إلجابة �لعاّمة "�.:".
................................................................................................
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٧ للحصو( على مباL2 توجيهية 1ضافية بشأA 1جر�ء �لمقابال� مع 
�لقّصر &مساعدتهم، يرجى مر�جعة +يضا:
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 http://www.unicef.org/ceecis/protection_4440. html;
&�تفاقية �ألمم �لمّتحدH لحقو  �لطفل: �لتعليق �لعاP بشأA معاملة �ألطفا( 

غير �لمصحوبين &�لمنفصلين عن O&يهم خا�} بلدهم �ألصلي:
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/CRC.
GC.2005.6.En?Open Document;
 Let’s Talk: Developing Effective Communication
 with Child Victims of Abuse and Human Trafficking.
September, UNICEF, Kosovo.
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1نه ضحّية  على  �لشخص  معاملة  ينبغي  �لحاال�،   Dهذ مثل  في   ٩
مفترضة، &يعطى �لوقت �لكافي الستعاH2 سالمته &تفكيرD، &توفر له 

�لخدما� �لمناسبة حتى يتم �لبت �ألكيد في حالته.
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ضحية �التجا. بالبشر: �ستما.I مقابلة فر� �لضحايا

fسر بعثة �لمنظمة �لد&لية للهجرH في: .........................  

1قر��  باإلعالP &�لمو�فقة

�لمنظمة �لشريكة) تحتفظ بحق مشا�كة  �لد&لية للهجرH +& (�سم  �لمنظمة   Aلشخص بأ� Pهل تم 1عال
�لد&لية  �لمنظمة  بعثا�  مع  فقط  &Oلك   ،Hلمساعد� على  �لحصو(   E�لشخصية، ألغر� حالته  بيانا� 

للهجرH &�لمنظما� �لشريكة �لتي لها عالقة بالمساعدH مباشرH؟      (نعم / ال)  

للبيانا� غير  هل تم 1عالP �لشخص +يضا بأA �لمنظمة �لد&لية للهجرH تحتفظ بحق �إلفشاء �لمحد&2 
 O1نقا  Eلغر  Aلقانو�  O1نفا جها�  1لى  �لمقابلة،  في  جمعها  تم  �لتي  �لمعلوما�  على  بناًء  �لشخصية، 
�لضحايا �آلخرين �لذين ال <�لو� تحت سيطرH �لمتجرين، +& ألجل منع &قوg +شخاi �خرين محتملين 

في �لمستقبل ضحية للمتجرين؟   (نعم / ال)

 E�لبيانا� ألغر� P�تحتفظ بحقها في �ستخد Hلمنظمة �لد&لية للهجر� Aلشخص +يضا بأ� Pهل تم 1عال
�لبحث (O A&2كر �ألسماء، بشكل 1جمالي)؟

هل تم �لحصو( على �لمو�فقة �لمستنيرH �لكلّية للشخص للقياP بالمقابلة، كما تم 1عالمه بشكل كامل، 
بالد&� �لذf تلعبه �لمنظمة، &�لطبيعة �لطوعية �الختيا�ية للمقابلة، &كذلك �ستخد�P �لبيانا� �لتي يقدمها 

�لشخص كما هو موضح +عالD؟ 
مالحظة: �لمو�فقة �لمستنيرH ال<مة لكل �لخدما�، مثل �لفحص &�إلجر�ء�� �لطبية، &�لتقييما� �لطبية، 

&�لمساعد�� على �لعوH2 �لطوعية، &�لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}.        (نعم / ال)

O1� كاA �لشخص قاصر�، هل تم +خذ �لمو�فقة من �آلباء/ �أل&صياء؟      (نعم/ ال)

توقيع ُمجرf �لمقابلة:.........................      �لتا�يخ:.........................

.مز �لمنظمة �لد�لية للهجرI للشخص: بيانا� �لتسجيل  

�لجنسية: �السم �أل&(:   
�لعر : �سم �لعائلة:    

بلد �لمولد: �لجنس:  (Oكر/ +نثى)   
:H2لوال� Aمكا تا�يخ �لميال2:   

محل �إلقامة �ألخير في �لبلد �ألصلي هل تا�يخ �لميال2 ُمقدَّ�؟ (نعم / ال)  
&ثائق تحديد �لهوية �لشخصية (�لنوg، �لبلد، �لرقم، &تا�يخ �النتهاء): �لعمر (بعد2 �لسنو��):   

�لحالة �بيانا� �لمقابلة

 /Hحكومة/ سفا�/Hمصلحة �لهجر/Aلقانو� Oلمنظمة/�لشخص �لمحيل: (منظمة غير حكومية/ منظمة 2&لية/ &كالة 1نفا� gنو
بعثة �لمنظمة �لد&لية للهجرH/ خط ساخن/ 1حالة O�تية من �لشخص/ عائلة/ صديق/ <بوA/ غير Oلك/ غير منطبق/ غير معر&%)

- �السم : حد2 

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�

International Organization for Migration

IOM-OIM
IOM-OIM
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- �لموقع:  
تا�يخ مقابلة �لفر<:       (يوP- شهر- سنة)

موقع مقابلة �لفر<:
�السم �أل&( &�سم �لعائلة لمجرf �لمقابلة:

�سم �لمنظمة/ �لمؤسسة:
معلوما� �التصا( �لخاصة بمجرf �لمقابلة:

عنو�A &�قم هاتف �لمنظمة �لمحيلة:

ما هي لغة �لشخص �لذf تجرf مقابلته:
(نعم / ال) مترجم؟  
�السم �أل&( &�سم �لعائلة للمترجم:

O1� كاA �لشخص قاصر�، �ألسماء �أل&لى &+سماء �لعائلة &�لعنا&ين &+�قاP �لهاتف  للو�لدين +& للوصي 
(�أل&صياء):

  
................................................................................................................

�لعملية: �لسقوJ ضحية لالتجا�
١٫٠ كيف سقط �لشخص في عملية �التجا. (ضع 1شا�H على عدH خيا��� O1� كاA ضر&�يا)؟

(�الختطا%/ بيع من قبل +حد +فر�2 �لعائلة/ بيع من قبل شخص �خر من غير �لعائلة/ �لتبني/ فرصة تعليمية/ 
(Pلك/  غير منطبق/ غير معلوO عمالة/ <&�}/ سياحة/ غير Hصدقاء/ هجر+ Hعائلية/ <يا� Hيا�>

١٫١ O1� كاA غير Oلك، يرجى �لكتابة:

٢٫٠ هل تضّمن �لسقو� في عملية �التجا. �لتجنيد؟  (نعم / ال)
٢٫١ O1� كاA �لجو�� نعم، فكيف بد+ �التصا( بين �لشخص &بين �لمجّند؟

(�تصا( شخصي/ &كالة تشغيل/ &كالة سفر/ 1عالA على �النترنت/ 1عالA في صحيفة/ 1عالA في 
(Pلك/ غير منطبق/ غير معلوO تلفزيوني/ غير Aعة/ 1عال�Oإل�

٢٫١٫١  O1� كاA غير Oلك، يرجى �لتحديد:

لكي  �Uهب  -نه  �لشخص  �عتقد   Yلذ� �لنشا�  هو  فما   ،Iلمهاجر� �لعمالة  هو   gلجو��  Jكا  �UV  ٣٫٠
يعمل فيه عند �لوصو� Vلى �لوجهة �لنهائية (قم بتحديد خيا��� متعدA1 H2  كاO Aلك ضر&�يا)؟ 
(�لعمل في �لز��عة/ �لتسو(/ �عاية �ألطفا(/ +عما( �إلنشاء��/ �لعمل في �لمنا<(/ �لعمل في 
�لمصانع/ صيد �لسمك/ نشاطا� 1جر�مية منخفضة �لمستوQ/ �لز&�}/ �لخدمة �لعسكرية/ �لتعدين 
&�لمناجم/ �لبغاء/ �لعمل في �لمطاعم &�لفنا2 / �لد��سة/ �لبيع على �لطرقا�/ �لتجا�H/ قطاg �لنقل/ 

 (Pلك/ غير منطبق/ غير معلوO غير
٣٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لتوضيح:

٣٫٢ O1� كاA �لجو�� �لعمل في �لمصانع، فيرجى تحديد �لقطاg �لصناعي:
�لوجهة  Vلى  �صوله  عند  عليها  سيحصل  �لتي  �لمكاسب   oبخصو �لشخص  Vخبا.  تم   �Uما  ٤٫٠

�لنهائية؟
٤٫١ ��تب (يرجى كتابة ما يعا2( قيمته بالد&ال� �ألمريكي شهريا)

 :Q٤٫٢ مكاسب +خر
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٥٫٠ في -Y شهر/ سنة سقط �لشخص في عملية �التجا.؟
٦٫٠ هل كاJ قاصر� عند سقوطه في �لعملية:   (نعم / ال)

٧٫٠ في -Y مكاJ -� بلد سقط �لشخص في عملية �التجا.؟
٨٫٠ ما هو �لمكاJ/ �لبلد �لذY كاJ �لوجهة �لنهائية (+& �لذf كاA من �لمنوA+ f يكوA �لوجهة �لنهائية)؟

٩٫٠ هل سافر �لشخص لوحدe؟   (نعم / ال)
Oلك   Aكا  A1  H2متعد خيا���  بتحديد  (قم  �لشخص  مع  سافر  فمن  ال،  �لجو��   Aكا  �O1  ٩٫١
ناقل/ +شخاi غير  +& &�لدH/ شريك / قريب/ صديق/ مجنَّد/  ضر&�يا)؟ (<&}/ <&جة/ &�لد 

(Pلك/ غير منطبق/ غير معلوO معر&فين/ غير
٩٫١٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لتوضيح:

 
١٠٫٠ هل قضى �لشخص �قتا في -ماكن -� بلد�J �لعبو.؟ (نعم / ال)

١٠٫١ O1� كاA �لجو�� نعم، فيرجى كتابة هذD �ألماكن بالترتيب �لزمني:
١٠٫٢ هل قاP �لشخص بأf نشاJ في هذD �ألماكن؟ (نعم / ال)

١٠٫٣ O1� كاA �لجو�� نعم، فما هو +&( نشاJ قاP به فقط في بلد +& مكاA �لعبو�:
(�لعمل في �لز��عة/ �لتسو(/ �عاية �ألطفا(/ +عما( �إلنشاء��/ �لعمل في �لمنا<(/ �لعمل في 
�لمصانع/ صيد �لسمك/ نشاطا� 1جر�مية منخفضة �لمستوQ/ �لز&�}/ �لخدمة �لعسكرية/ �لتعدين 
&�لمناجم/ �لبغاء/ �لعمل في �لمطاعم &�لفنا2 / �لد��سة/ �لبيع على �لطرقا�/ �لتجا�H/ قطاg �لنقل/ 

 (Pلك/ غير منطبق/ غير معلوO غير
١٠٫٣٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لتوضيح:

١٠٫٣٫٢ O1� كاA �لعمل في مصنع، فيرجى كتابة قطاg �لصناعة �لتي عمل بها:
١٠٫٤ O1� كاA �لشخص قد عمل +& شا�o في نشاJ في +كثر من مكاA +& بلد، فيرجى كتابة �ألماكن 

 :Dلنشاطا� بالترتيب +2نا�&

١١٫٠ هل تم �ستخد�: -Y من �لوسائل �لتالية من -جل �لسيطرI على �لشخص؟  

fنعم / ال / غير منطبق/ غير �عتد�ء جسد)
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير 1يذ�ء نفسي
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير �عتد�ء جنسي
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير تهديد�� للشخص
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لتهديد بإجر�ء من جانب 
Aلقانو� Oجها� 1نفا

(نعم / ال / غير منطبق/ غير 
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير تهديد�� للعائلة
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

g�بة/ خدOنعم / ال / غير منطبق/ غير &عو2 كا)
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / جزئيا / ال / غير منطبق/ �لمنع من حرية �لحركة
(Pغير معلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير 1عطاء مخد���
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٦٦

(نعم / ال / غير منطبق/ غير 1عطاء مسكر��
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لمنع من تلقي �لعال} 
�لطبي

(نعم / ال / غير منطبق/ غير 
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير �لمنع من تنا&( �لطعاP/ �لماء
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�الحتفا� بالر&�تب 
&�ألجو�

(نعم / جزئيا / ال / غير منطبق/ 
(Pغير معلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�الحتفا� بوثائق �لهوية 
�لشخصية

(نعم / ال / غير منطبق/ غير 
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير �الحتفا� بوثائق �لسفر
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير عبو2ية +& 1سا� �لدين
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

(نعم / ال / غير منطبق/ غير ساعا� عمل طويلة 
(Pمعلو

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

 Qلجو�� &سائل +خر� Aكا �O1
للسيطرH، فيرجى �لكتابة:

مرحلة �الستغال(

١٢٫٠ ما هو �لنشا� �لذY قا: به �لشخص منذ �صوله Vلى �لوجهة �لنهائية (يرجى تحديد 1جابا� 
متعدA1 H2 كاO Aلك ضر&�يا)؟

(�لعمل في �لز��عة/ �لتسو(/ �عاية �ألطفا(/ +عما( �إلنشاء��/ �لعمل في �لمنا<(/ �لعمل في �لمصانع/ 
&�لمناجم/  �لتعدين  �لعسكرية/  �لخدمة  �لز&�}/   /Qلمستو� منخفضة  1جر�مية  نشاطا�  �لسمك/  صيد 
�لنقل/ غير Oلك/   gقطا /Hلتجا�� �لبيع على �لطرقا�/  �لبغاء/ �لعمل في �لمطاعم &�لفنا2 / �لد��سة/ 

 (Pغير منطبق/ غير معلو
١٢٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لتحديد:

١٢٫٢ O1� كاA �لجو�� �لعمل في �لمصانع، فيرجى تحديد قطاg �لصناعة �لذf عمل به:

١٣٫٠ كم كاJ عمر �لشخص عندما بد-� هذe �لعملية؟ (�لعمر)
 Pلوحيد (+& �ألكثر 2يمومة &+همية)؟ (سنو��/ شهو�/ +سابيع/ +يا� Jلنشا� H١٣٫١ كم �ستمر� مد

&/ +& ساعا�)

١٤٫٠ هل تم �ستخد�: -Y من �لوسائل �لتالية للسيطرI على �لشخص خال� قيامه بهذ� �لنشا�؟  

fعتد�ء جسد�(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو) /به؟ (مجنِّد/ ناقل Pنعم، من قا �O1
مؤ&f /  مستقِبل/ غير Oلك 

– �كتب)
O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)1يذ�ء نفسي

مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)�عتد�ء جنسي
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)



٦٧

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)تهديد�� للشخص
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لتهديد بإجر�ء من 
 Oقبل جها� 1نفا

Aلقانو�

(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)تهديد�� للعائلة
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

g�بة/ خدOعو2 كا&(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لمنع من حرية 
�لحركة

(نعم / جزئيا / ال / غير منطبق/ غير 
(Pمعلو

  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)1عطاء �لمخد���
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)1عطاء مسكر��
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لمنع من تلقي �لعال} 
�لطبي

(نعم / عاf2/ من &قت آلخر/ فقط 
في حاال� �لطو��L/ ال/  غير 

(Pمنطبق/ غير معلو

  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لمنع من تنا&( 
�لطعاP/ �لماء

(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�الحتفا� بالر&�تب 
&�ألجو�

(نعم / جزئيا / ال / غير منطبق/ غير 
(Pمعلو

  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�الحتفا� بوثائق 
�لهوية �لشخصية

(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�الحتفا� بوثائق 
�لسفر

(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

Aلتو�يط في 2يو�(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� نعم، من قاP به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ&f /  (نعم / ال / غير منطبق/ غير معلوP)ساعا� عمل طويلة 
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� تم �الستغال( في 
�لبغاء (�الستغال( 

�لجنسي):
�لمنع من حرية 

Aفض �لزبو�
(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1

مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لمنع من حرية 
�فض +فعا( معينة

(Pنعم / ال / غير منطبق/ غير معلو)  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٦٨

�لمنع من حرية 
�ستخد�P �لو�قي 

fلذكر�

(نعم / جزئيا / ال / غير منطبق/ غير 
(Pمعلو

  / f&به؟ (مجنّد/ ناقل/ مؤ Pنعم، من قا �O1
مستقِبل/ غير Oلك – �كتب)

O1� كاA �لجو�� 
 Qسائل +خر&

للسيطرH، فيرجى 
�لكتابة:

١٥٫٠ هل تعرn �لشخص لالستغال�؟ (O1� كاA �لجو�� ال، فاOهب على١٦٫٠) (نعم/ال/غير 
(Pمنطبق/ غير معلو

خطر   �- حقيقي  لتهديد  مؤشر   Y-  rهنا  Jكا هل  �ستغال�،  يحد_  لم  -نه   gلجو��  Jكا  �UV  ١٦٫٠
  (Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو)  باالستغال�؟

١٦٫١ O1� كاA �لجو�� نعم، ما هي �ألسبا� �لتي منعت من حد&u �الستغال(؟  (1نقاO/ هر�/ غير 
(Pلك/ غير منطبق/ غير معلوO

١٦٫١٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لتحديد كتابة:

�لوثائق ��لمو�� �لثبوتية

١٧٫٠ �ثائق �مو�� ثبوتية Vضافية
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) تقا�ير �لشرطة +& تقا�ير �سمية  
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) &ثائق تحديد �لهوية �لشخصية  
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) &ثائق �لسفر   
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) �لتقا�ير �لطبية   
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) صو� عن عقد �لعمل +& عرE �لتوظيف 
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) كتابا� شخصية قاP بها �لشخص  
(Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) تقا�ير �لخط �لساخن   
 (Pنعم/ ال/ غير منطبق/ غير معلو) غير Oلك    

O1� كاA غير Oلك، يرجى �لكتابة:

�لقر��

١٨٫٠ هل �لشخص هو ضحية �تجا� بالبشر؟  (نعم / ال)
١٨٫١ �لرجاء تبرير �لقر�� �لذf تم �تخاDO في ١٨٫٠



٦٩

 Uلذين قامو� باتخا� oلقر�. (�لرجاء كتابة �سم �لشخص -� �ألشخا� Uقا: باتخا Y١٩٫٠ �لشخص �لذ
�لقر�.):

٢٠٫٠ �UV كاJ �لشخص ضحية �تجا.، هل كاJ �التجا. ��خل �لبلد -: عبر �طني؟ (2�خل �لبلد/ عبر 
&طني/ في كليهما)

 
 Iمن برنامج �لمنظمة �لد�لية للهجر Iلشخص ضحية �تجا.، هل هو مؤهل لالستفا�� Jكا �UV ٢١٫٠

لمساعدI ضحايا �التجا. بالبشر؟ (نعم / ال)
٢١٫١ O1� كاA �لجو�� ال، فلماO�؟ (ال يستوفي معايير �لبرنامج / لديه +مر ترحيل/ مشتبه في كونه 

متسلل / غير Oلك)
٢١٫١٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لكتابة:

٢٢٫٠ �UV كاJ �لشخص مؤهال لالستفا�I من برنامج �لمنظمة �لد�لية للهجرI لمساعدI ضحايا �التجا. 
بالبشر، فهل هو .�غب � قا�. على تلقي �لمساعدI؟ (نعم / ال)

٢٢٫١ O1� كاA �لجو�� ال، فما هي �ألسبا�؟ (�لرجاء تحديد كل ما ينطبق)  (ال يثق بالمنظمة �لد&لية 
للهجرH +& �لمنظمة �لشريكة لها/ خائف/ مكتٍف O�تيا/ يريد �لتقدP للجوء/ يريد �لبقاء في �لبال2/ غير 

Oلك)
٢٢٫١٫١ O1� كاA �لجو�� غير Oلك، فيرجى �لتحديد كتابة:

ال)  / (نعم  �لمساعدI؟  Vلى  بحاجة  هو  هل  بالبشر،  لالتجا.  ضحية  �لشخص  يكن  لم   �UV  ٢٣٫٠
٢٣٫١ O1� كاA �لجو�� نعم، فما هو &ضع هذ� �لشخص؟ (�لرجاء تحديد كل ما ينطبق)

(يحتا} 1لى مساعدH طبية طا�ئة/ &ضعه غير قانوني/ ضحية للعنف �لجنسي +& �لعنف �لمبنى على 
+ساx �لجنس/ غير Oلك)

٢٣٫١٫١ O1� كاA غير Oلك، يرجى �لكتابة:
O1� كاA �لجو�� نعم، فيرجى 1حالة �لشخص 1لى �لوكالة �لمعنية لتقديم �لخدمة �لمالئمة له.

٢٤٫٠ مالحظا� Vضافية

�لفصل �لثانى : فـر< ضحايـا �الّتـجا�





�لفصل �لثالث
�لمساعدI على �إلحالة 

hإل�ما� Iعا�V�



 محتويا� �لفصل
I٣٫١ �إلحالة ��لنقل للحصو� على �لمساعد

٣٫١٫١  �إلحاال� �لد&لية 
٣٫١٫١٫١  1جر�ء�� �إلعد�2 للسفر �لد&لي

٣٫١٫١٫٢  1جر�ء�� �التصا( �لد&لي 
٣٫١٫١٫٣  1جر�ء�� �لسفر �لد&لي  

٣٫١٫٢  �إلحاال� 2�خل �لبلد 
٣٫١٫٢٫١ �إلجر�ء�� �لتحضيرية 2�خل �لبلد 

٣٫١٫٢٫٢  - 1جر�ء�� �التصا( 2�خل �لبلد
٣٫١٫٢٫٣ - 1جر�ء�� �لسفر 2�خل �لبلد 

٣٫١٫٣ �لمساعدH لدQ �لوصو( 
٣٫١٫٤ متابعة �لحالة 

hإل�ما� Iعا�V  ٣٫٢
٣٫٢٫١ تقييم &خطة 1عاH2 �إل2ما}

f2إل2ما} �لفر� H2٣٫٢٫١٫١ تقييم 1عا
٣٫٢٫١٫٢ تقييم 1عاH2 �إل2ما} �لظرفي

٣٫٢٫١٫٣ خطة 1عاH2 �إل2ما}                            
٣٫٢٫٢ عملية 1عاH2 �إل2ما} 

٣٫٢٫٢٫١ �ليا� تقديم �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} 
٣٫٢٫٢٫٢ �لدعم �أل&لي من جانب منظمة تقديم �لخدما� �لمتلقية

٣٫٢٫٢٫٣ �لدعم طويل �ألمد إلعاH2 �إل2ما}   
٣٫٢٫٢٫٤ �لدعم �لحكومي للضحايا 

٣٫٢٫٣ +نو�g �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}   
٣٫٢٫٣٫١  �لمساعدH �لطبية/�لصحية  

  H٣٫٢٫٣٫٢  تقديم �لمشو�
٣٫٢٫٣٫٣  �لمساعدH �لمالية 

٣٫٢٫٣٫٤ �لمساعدH �لقانونية  

٨١
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١٠٠
١٠١
١٠٣
١٠٤
١٠٤
١٠٤
١٠٥
١٠٥
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١١
١١٢
١١٢
١١٤
١١٥
١١٥
١١٧
١٢٢
١٢٤

٧٢



٣٫٢٫٣٫٥ 1عاH2 �اللتحا  بالنظاP �لتعليمي  
٣٫٢٫٣٫٦ �لتد�يب �لمهني 

٣٫٢٫٣٫٧ �لمشا�يع �لصغرQ &�ألنشطة �لمدH�ّ للّدخل
٣٫٢٫٣٫٨ �لتنسيب �لوظيفي &�ألجو� &�إلعانا�

&بر�مج �لتلمذH �لصناعية
٣٫٢٫٣٫٩ �إلسكاA &�إليو�ء 

٣٫٢٫٤ �لمساعدH على 1عاH2 21ما} �لقّصر 
٣٫٢٫٥ �ألمن �لتشغيلي O& �لعالقة بعملية 1عاH2 �إل2ما} 

٣٫٢٫٦ �صد 1عاH2 �إل2ما} 
٣٫٢٫٧ �لتقييم 

٣٫٢٫٧٫١ تقييم �لضحية  
٣٫٢٫٧٫٢ �لتقييم �لذ�تي 

٣٫٢٫٧٫٣ �لتقييم �لخا�جي
�لملحق �أل&(: تقرير �لرصد
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تمهيد
�لغرE من هذ� �لقسم هو تز&يد منظما� تقديم �لخدما� بكتّيب يبّين 
لها خطوH بخطوH كيفية تقديم +فضل �لمساعدH لضحايا �التجا� �لذين 
&ضع  &تحديد  �ألّ&لي  �لفر<  منذ  &Oلك  هوّيتهم،  &تحديد  فر<هم  تم 
�إل2ما}،   H21عا& �إلحالة  بعملية  لالّتجا�، مر&�ً�  �لشخص كضحّية 

سو�ء +كاO Aلك في بلد منشأ �لضحية، +& بلد �لمقصد +& بلد ثالث.
................................................................................................

�حتر�: تفضيال� �لضحّية ��حتياجاتها Vلى �لحماية
�لعوH2 1لى مسقط �لر+x +& بلد �لمنشأ ليست 2�ئما +نجع �لحلو( +& 
�لحّل �لمنشو2 للضحّية.  &بالتالي فإA �لمنظما� �لتي تعمل نيابة عن 
�لضحايا بحاجة لألخذ في �العتبا� Aّ1 بعض �ألشخاi �لمّتجر بهم 
 A�الضطها2 +& �لتهديد�� على حياتهم +& حريتهم في بلد� Aقد يخشو
�لمنشأ &من ثّم لن يقد�&� على �لعوH2 +& لن يرغبو� فيها. �لضحايا 
ينبغي   H2لعو� في  �لرغبة   Pعد  &+  Hلقد��  Pعد عن   Aيعربو �لذين 
 H2لمحّد� �لحماية  �ليا�  +& غيرها من  �للجوء  1لى 1جر�ء��  1حالتهم 
لضحايا �الّتجا� في بلد�A �لمقصد +& �لعبو�.  &قد ترغب �لمنظما� 
+يضًا في �لدفاg عن �لضحّية للبقاء لمدH +طو( في بلد �لمقصد، +& 
للحصو( على AO1 لالنتقا( 1لى بلد ثالث، A1 كانت تلك هي �غبة 
 Aّيضع مقّدمو �لمساعد�� في �العتبا� بأ A+ لضحية.  &ينبغي +يضًا�
�لعوH2 1لى بلد �لمنشأ ال ينبغي +A تتطلب عوH2 �لضحّية 1لى مجتمعها 
�ألصلي، ما لم يكن Oلك هو ما تفّضله �لضحّية.  ينبغي تقديم �لخدما� 
 �O1 ،Dلضحّية في �النتقا( 1لى مجتمع من �ختيا�ها/�ختيا�� Hلمساعد

+مكن Oلك.
................................................................................................
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يتم تقديم هذ� �لفصل في جزئين متر�بطين:  

* �إلحالة &�لنقل
* �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}

 L2لمبا�& Hستعر�ضًا موسعًا لمختلف خيا��� �لمساعد� Aلقسما� Pيقّد
�لتوجيهية بشأنها &تفسير�� &�فية حو( كيفّية �ستخد�P كّل قسم.  &مع 
�لتأكيد على  بالبشر بحد O�تها، يجب  Oلك، &نظرً�  لطبيعة �الّتجا� 
&جو� �لتعامل مع كّل حالة بشكل فرf2، على +ساx كّل حالة على 
حدH، &على 1نه ال يمكن �لقو( بأA هذ� �لقسم كامل شامل من حيث 

كافة �لخيا��� �لتي يمكن +A تتاc لفر2 بعينه في بلد محّد2.

عال&H على Oلك، فمن �لمسّلم به +A +نو�عًا معينة من �لمساعدH على 
بسبب  لربما  �لحاال�،  في بعض  متاحة   Aتكو قد ال  �إل2ما}   H21عا
�لقيو2 �لمالية +& نتيجة للسيا  �لوطني �لمعّين.  &من غير �لمرّجح 
 Hمنظمة لوحدها كّل ما تحتاجه �لضحّية من مساعد fّ+ توفر A+ يضًا+
+& +نها ستتمكن من مساعدH �لضحّية في جميع مر�حل عملّية تحديد 
�لهوّية، &�إلحالة، &�لعوH2 &1عاH2 �إل2ما}.  مع Oلك، فالكتّيب مصّمم 
 Hلجميع �لمنظما� �لعاملة في جميع مر�حل عملية �لحماية &�لمساعد
 Pكّل �ألقسا Aلمقصد &�لعبو� &�لمنشأ.١  لذلك لن تكو� A�في بلد&
على نفس �لقد� من �ألهمّية بالنسبة لجميع �لمنظما�.  A1 منظما� 
تقديم �لخدما� مدعّوH لقر�ءH �لفصل بأكمله بغية فهم �لعملّية بالكامل 
 Aعليها �لوضع في �لحسبا A+ تحسين �لتنسيق بين �لمنظما�؛ غير&

بأنه لن تكوA لجميع �ألقساP عالقة بالخدما� �لتي تقّدمها بأنفسها.

 Hلمساعد�  Pتقّد �لتي  �لمر�فق  من  &غيرها  �إليو�ء   �&2  gموضو
�لمباشرH 1لى  �لضحايا موضوg يّتسم بالتعقيد بشكل خاi &مسألة 
حّساسة O�� تد�عيا� هامة على عملّية �إلحالة &1عاH2 �إل2ما} على 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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 �&2 H��2تتعلق بإ H2لك، تم تنا&( مسائل محّدO حد سو�ء؛ &بناًء على
�إليو�ء بشكل منفصل في �لفصل �قم (٤).

+ّما �لقضايا �لتي ال بّد منها للحصو( على عمليتي 1حالة &1عاH2 2مج 
فعالتين، مثل �لصّحة �لعقلية &�لُنهج O�� �لعالقة، فيجب +خذها في 
�العتبا� في جميع �لمر�حل &لذ� فمن �لضر&�f قر�ءH هذ� �لفصل 

مقترنًا بالفصل �قم (٥) حو( �لصّحة.

Iلمباشر� Iلمبا�� �ألساسّية للحماية ��لمساعد�
باليرمو  1لى مباL2 حقو  �إلنساO A�� �لصلة &بر&توكو(  �ستنا2� 
لألمم �لمتحدH، ينبغي +A تعمل �لمباL2 �لرئيسية �لتالية على توجيه 
جميع تد�بير �لحماية &�لمساعدH، بما في Oلك +نشطة 2&� �إليو�ء �لتي 

تضطلع بها منظما� تقديم �لخدما�:

�حتر�P حقو  �إلنساA &حمايتها

 Aإلنسا� لحقو   خطيرً�  �نتهاكًا  يشّكل  O�ته  حد  في  �الّتجا�   Aّ+ بما 
&غالبًا ما يؤf2 1لى �لمزيد من �النتهاكا� لحقو  ضحايا �الّتجا�، 
 H2ستعا� في  &�لحماية   Hلمساعد� تقديم  جهو2  كافة  تنصّب   A+ ينبغي 
فحقو   �النتهاكا�.   من  �لمزيد  ��تكا�  &منع  �لضحايا  حقو  
 iتحر A+ 2عامة لجميع جو�نب �لعمل �إلنساني.  &ينبغي Aإلنسا�
منظما� تقديم �لخدما� على �حتر�P حقو  �إلنساA �ألساسّية لجميع 
�لضحايا �لذين تساعدهم كما جاء في صكوo حقو  �إلنساA �لعالمية 
لمنع &قمع &معاقبة   Hلمتحد� �لرئيسية، &بر&توكو( �ألمم  &�إلقليمية 
�لمتعّلقة  &�التفاقية  &�ألطفا(،  �لنساء  &بخاّصة   iباألشخا �الّتجا� 
 ،H+بحقو  �لطفل، &�تفاقية �لقضاء على جميع +شكا( �لتمييز ضد �لمر
&�لصكوo &�لمعايير �لد&لية �ألخرO Q�� �لصلة، بما فيها �لتعليقا� 
�لتي  �لعامة من هيئا� �صد حقو  �إلنساA &�لمباL2 &�لتوجيها� 
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 Aحقو  �إلنسا Aبشأ Aتوصي بها �لمفوضية �لسامية لحقو  �إلنسا
 iضحايا �الّتجا� باألشخا Pالّتجا� بالبشر. كما ينبغي +يضًا 1عال�&

.oلصكو� Dبحقوقهم &مسؤ&لياتهم بموجب هذ

Hلمو�فقة �لمستنير�

�الّتجا�  لضحايا  �لمقّدمة  �لمساعد��  كافة  في  قدمًا  �لمضي  ينبغي 
قبو(  من  بدءً�  للضحّية.   Hلمستنير�& �لكلّية  �لمو�فقة   xسا+ على 
�لخدما� &صوًال  تقديم  منظمة  برنامج  في  �لمبدئي  �الّتجا�  ضحّية 
1لى 1عاH2 21ما} �لضحّية بالكامل في �لمجتمع، من &�جب منظما� 
تقديم �لخدما� &�لمنظما� �لشريكة توضيح �إلجر�ء�� &�لسياسا� 
 xلصلة بطريقة تمّكن �لضحايا من فهمها، قبل �لتما� ��O لتد�بير�&

�لمو�فقة على +f �قتر�c +& 1جر�ء.

يطلب   Aبأ يوصى  &�لكتابة،   Hلقر�ء� تعر%  �لضحّية   A1  E�بافتر
مو�فقتها   A&ّتد  A+  ،Hلمساعد� عملّية  في  �لمر�حل  بعض  في  منها، 
�لتو�صل مع �لضحّية بلغة  +ّما O1� لم يتمّكن �لموظفوA من  خطيًا.  
مترجم   Hمساعد لتأمين  جهو2  من   Pيلز ما  كّل  بذ(  ينبغي  تفهمها، 

فو�f للتو�صل شفويًا &كتابيًا.

في حالة �لطفل �لضحّية، ينبغي �لتشا&� مع �لوصي عليه بشأA جميع 
 H21جر�ء يّتخذ.  &عمًال بالما fّ+ لمسائل &�لحصو( على مو�فقته على�
١٢ من �تفاقية حقو  �لطفل، ينبغي طلب �الستماg 1لى ���ء &�غبا� 
�لطفل &+خذها في �العتبا�.  إلتاحة �لتعبير �لمستنير عن هذD �آل��ء 
 ��O لرغبا�، يتحّتم تز&يد مثل هؤالء �ألطفا( بجميع �لمعلوما��&
�لصلة �لمتعّلقة، على سبيل �لمثا(، بمستحقاتهم، &�لخدما� �لمتاحة 
�ألسر  +ثر  &�قتفاء  �للجوء،  &عملّية  �التصا(،  &سائل  فيها  بما  لهم 
&�لوضع في موطنهم �ألصلي (1تفاقية حقو  �لطفل، �لمو�2 ١٣ &١٧ 
&٢٢ (٢)). كما ينبغي +خذ ���ء �لطفل +يضًا في �العتبا� في �لوصاية 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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�لمعلوما�   Dهذ مثل  �لقانوني.  &�لتمثيل  �إلقامة  &ترتيبا�  &�لرعاية 
يجب تقديمها بطريقة تتناسب &�2جة نضج &مستوQ فهم كّل طفل.  
&بما +A �لمشا�كة تعتمد على �لتو�صل �لمعتمد عليه، فعند �القتضاء، 

ينبغي 1تاحة �لمترجمين �لفو�يين في كاّفة مر�حل �إلجر�ء��.٢

عدP �لتمييز

توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرA+ H يكوA لدQ منظما� تقديم �لخدما� 
�لموظفين  تقديم   Aلضما �لتمييز   Pعد  Aبشأ مكتوبة  عامة  سياسة 
 xتمييز على +سا A&2 ممكنة 1لى ضحايا �الّتجا� Hألفضل مساعد
نوg �لجنس +& �لميو( �لجنسية +& �لعمر +& �إلعاقة +& �للوA +& �لطبقة 
 f+ &+ الجتماعية +& �لعر  +& �لدين +& �للغة، +& �لمعتقد�� �لسياسية�
&ضع �خر.  ينبغي على منظما� تقديم �لخدما� +A تحرi +يضًا 
على مر�عاH �لمنظما� �لشريكة &�لمنظما� �لتي يحا( 1ليها �لضحايا 

لنفس �اللتز�ما� �لمتعّلقة بضحايا �الّتجا�.

�لسرّية &�لحق في �لخصوصية

يجب �لتعامل مع جميع �لمعلوما� &�التصاال� �لمتعّلقة بالضحّية مع 
�لمر�عاH �لو�جبة لحّقها في �لسرّية &�لخصوصية.  &ينبغي للموظفين 
 ،Hلمساعد� لهم مع �لضحّية &حتى �النتهاء من عملّية  لقاء  من +&( 
�لشخصية  �لمعلوما�  جميع  سرّية  على  �لحفا�  سيتم  بأنه  طمأنتها 
�لمتعّلقة بشخصها &�لقضية �لخاّصة بها. &تشمل �لمعلوما� �لسرّية، 
&لكن ال تقتصر على: �لمعلوما� �لتي قدمتها �لضحّية، &�لمعلوما� 
�لتي توفرها �لجها� �لمقّدمة للخدما� �لصحّية &غيرها من �لخدما�، 
تقديم  منظما�  على  للضحّية.   �لقانوني  �لوضع   Aبشأ &�لمعلوما� 
�لخدما� +A تكفل تعامل جميع �لموظفين مع بيانا� �لضحايا بمسؤ&لية، 
&+ال يجمعو� &يتقاسمو� �لمعلوما� O�� �لعالقة بالضحّية 1ال ضمن 

.Hحد&2 مبد+ "�لحاجة 1لى �لمعرفة" &بمو�فقة �لضحّية �لمستنير
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معلنة  سياسة  للمنظما�   Aيكو  Aبأ  Hللهجر �لد&لية  �لمنظمة  توصي 
�لمسبقة  �لمعرفة   A&2 ّية معلوما�+ بشأA عدP &جو� �إلفشاء عن 
 Aتكو �لتي  �لحاال�  باستثناء   ،Hلمستنير� �لمعنّية &مو�فقتها  للضحّية 
فيها سالمتها +& سالمة غيرها على �لمحك.  لمزيد من �لمعلوما� 
�لشخصية  �لبيانا�  بتخزين  �لمتعّلقة  �إلجر�ء��   Aبشأ &�لتوصيا� 
يرجى �لرجوg 1لى �لفصل �قم (١)، �لقسم ١٫٢ &�لفصل �قم (٥)، 

�لقسم ٥٫١٧.

&فيما يتعلق باألطفا( من ضحايا �الّتجا�، فإA �للجنة �لمعنّية بحقو  
�لعاP �قم ٦، نّصت على  تعليقها  �لفقر�� ٢٩-٣٠ من  في  �لطفل، 
تلّقتها  �لتي  �لمعلوما�  �لد&( �ألطر�% حماية سرّية  +نه يجب على 
O&يهم،  عن  �لمنفصلين   &+ �لمصحوبين  غير  �ألطفا(  1لى  بالنسبة 
 Hلك �لحق في �لحياO بحماية حقو  �لطفل، بما في P�تماشيًا مع �اللتز
�لخاّصة (�لماH2 ١٦).  هذ� �اللتز�P ينطبق في جميع �لبيئا�، بما فيها 
بيئة �لرعاية �لصحّية &�الجتماعية. كما تنطوf شو�غل �لسرّية +يضًا 
على �حتر�P حقو  �آلخرين.  فعلى سبيل �لمثا(، في �لحصو( على 
�لمعلوما� �لتي جمعت بشأA �ألطفا( غير �لمصحوبين &�لمنفصلين 
عن O&يهم &تبا2لها &�لحفا� عليها، يجب توّخي �لحرi على نحو 
�لذين ما برحو�   iللخطر �فاهية �ألشخا  Eتتعر خاi حتى ال 
2�خل بلد منشأ �لطفل &خصوصًا +فر�2 +سرته.  عال&H على Oلك، ال 
يجو< حجب �لمعلوما� �لمتعّلقة بمكاA �لطفل عن O&يه 1ال حسبما 

تقتضي سالمته +& بخال% Oلك لتأمين "�لمصالح �لفضلى" له.

تقرير �لمصير &�لمشا�كة

&خيا��تهم  قر���تهم   Oالتخا &�حتياجاتهم  �لضحايا  بحق  �عتر�فًا 
�لمستنيرH بأنفسهم، ينبغي لموظفي منظما� تقديم �لخدما� تشجيعهم 
على �لمشا�كة بقد� �إلمكاA في عملّية صنع �لقر���� �لمتعّلقة بهم.  

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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&على �لموظفين �لسعي للعمل جنبا 1لى جنب مع �لضحايا من +جل 
لتحّمل  ثقتهم  &تعزيز  �لذ�تي  &�ستقاللهم  لذ�تهم  �حتر�مهم   H2ستعا�
�لمسؤ&لية بأنفسهم &�ستعاH2 �لسيطرH على حياتهم &مستقبلهم.  &فيما 
يتعلق بالحقو  &�الحتياجا� �لمحّدH2 لألطفا(، يرجى �الطالg على 

.Dعال+ "Hقسم "�لمو�فقة �لمستنير

�لعال} &�لرعاية �لفر2ية

من  عد2ً�   Aيتقاسمو �الّتجا�  ضحايا   Aبأ  Aلموظفو� يسّلم  حين  في 
بالشخصية  �العتر�%  ينبغي عليهم  �لمشتركة،  �لتجا�� &�لظر&% 
&من  &�لثقافية،  �لفر2ية،  �الختالفا�  Oلك  في  بما  للضحايا،  �لفر2ية 
حيث نوg �لجنس &�لعمر &�لتجا�� �لمختلفة لألشخاi قبل &+ثناء 
عليها  �لمضفي  لهم   Hلمساعد�& �لرعاية  &تقديم  بهم،  �الّتجا�  &بعد 
 ،Hلمساعد� +قصى حد ممكن.  طو�( عملّية  1لى  �لشخصية  �لمسحة 
�لحماية،  تد�بير  +نسب  لتوفير  جاهدين   Aلموظفو� يسعى   A+ ينبغي 

&�لمساعدH، &�لدعم �لمالءمة الحتياجا� &ظر&% كّل �لضحايا.

سلسلة (continuum) شاملة من �لرعاية 

 Hلمساعد� Dلخدما� �لمقّدمة جزءً� من نهج شمولي تجا� Aتكو A+ يجب
على شفاء ضحايا �الّتجا� بالبشر، مما يوّفر سلسلة شاملة مّتصلة من 
 Aبغية ضما& &�الجتماعية.   &�لنفسية  �لبدنية  لحالتهم  &فقًا  �لرعاية 
بالبشر،  �الّتجا�  لضحايا  �لمقّدمة   Hلمساعد� &نوعية  طبيعة  مالءمة 
&بغرE كفالة تلبية +كبر عد2 ممكن من �حتياجاتهم، ينبغي +A تنظر 
منظما� تقديم �لخدما� في �لتعا&A مع �آلخرين من f&O �لخبرH في 
تتعلق  1حالة  &�ليا�  تعا&نية  �تفاقيا�  &ضع  &في  �لمساعد��  تقديم 

بتوفير �لخدما� �لمناسبة &�لشاملة للضحايا.
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�لتو<يع �لعا2( للمو��2

ينبغي على منظما� تقديم �لخدما� +A تسعى جاهدH لتو<يع &توفير 
الحتياجا�  &فقًا  عا2لة   Hبصو� &�لمو��2  &�لمو�2  �لخدما�  جميع 
 Qيضع موظفوها في �عتبا�هم �لخدما� �ألخر A+ لضحايا.  &ينبغي�
�لضحايا  1لى   Aلعو� يد  يمّد&�   A+& للضحايا  متاحة   Aتكو قد  �لتي 
Oلك  في  بما  &خدما�،  مو��2  من   cمتا هو  ما  كّل  على  للحصو( 
�لخدما� �لتي تقدمها �لمنظما� غير �لحكومية، &�لمنظما� �لحكومية 

�لد&لية &منظما� �لد&لة.

مصالح �لطفل �لفضلى 

يتعين +A ُتبنى �لمساعدH &�لحماية �لمقّدمة لألطفا( برّمتها على �لمبد+ 
�لقائل بأA مصالح �لطفل �لفضلى ستكوA 2�ئما �العتبا� �ألسمى.  &قد 
تم �21�} �لمسائل �لمتعّلقة بتقديم �لمساعدH 1لى �لقّصر في كافة +جز�ء 
&1جر�ء  �ألطفا(  لرعاية  1ضافية  �1شا2��  تقديم  تم  كما  �لفصل.  

مقابال� معهم في �لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫٦.

I٣٫١  �إلحالة ��لنقل للحصو� على �لمساعد
في هذ� �لجزء من �لفصل، يتم توضيح �إلجر�ء�� �لتشغيلية �لمتبعة 
في 1حالة �لضحايا بشكل �من &كريم، &تقديم �لمساعدH �ألّ&لية لهم، 

سو�ء من �لخا�} +& في 2�خل حد&2 +&طانهم.

٣٫١٫١ �إلحاال� �لد�لية 

 &+ �لعبو�   A�بلد في  �لضحايا   iبخصو سينا�يوها�  +�بعة   oهنا
�لمقصد:

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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من  �لشركاء   &+ كالشرطة   ،Qخر+ &كالة  +حالتها  �لضحّية   A1  *
�لمنظما� غير �لحكومية، 1لى منظمة تقديم �لخدما� لمساعدتها على 

�لعوH2 �لطوعّية.
* A1 �لضحّية جاء� 1لى منظمة تقديم �لخدما� مباشرH لمساعدتها 
على �لعوH2، +& +نها +حيلت من جانب +سرتها +& +شخاi مقّربين 

منها، +& <بوA لديها.
* A1 �لضحّية +عا2تها منظمة +خرQ، كمنظمة غير حكومية +& مؤسسة 
 A�في بلد Hلمساعد� Qمنظمة تقديم �لخدما� سو Pحكومية، &ال تقد

�لعبو� &بلد�A �لمنشأ. 
بلد  في  2�ئمة   &+ مؤّقتة  1قامة  على  للحصو(  تسعى  �لضحّية   A1  *

�لعبو� +& �لمقصد.

في �لنقاJ �لثالثة �أل&لى، سيكوA من �لضر&�f للمنظمة �لُمحيلة٣ في 
بلد �لعبو� +& �لمقصد ترتيب �لمساعدH على �لعوH2 �لطوعّية للضحّية 
&كذلك تقديم �لمساعدH �لفو�ية قبل �لرحيل، &�لتخطيط للمساعدH على 
 Hلمشو��& &�لنفسية  �لطبّية   Hكالمساعد �لمجتمع،  في  �إل2ما}   H21عا

�لقانونية �لتي ستقّدمها �لمنظمة �لمتلقّية في بلد �لمنشأ.

في حالة &جو2 ضحّية +جنبية تسعى للحصو( على تصريح 1قامة في 
بلد �لعبو� +& �لمقصد، سيكوA من �لضر&�A+ f ُتحيل منظما� تقديم 
�لخدما� �لضحّية 1لى �لسلطا� �لمختّصة في �لبلد &تتو�صل معها، 
�لسامية   Hلمتحد� �ألمم  مفوضية  مثل  �للجوء،  سلطا�  Oلك  في  بما 
لشؤ&A �لالجئين، في �لحاال� �لتي تعر� فيها �لضحّية عن خوفها 

من �لعوH2 1لى 2يا�ها.

٣٫١٫١٫١    Vجر�ء�� �إلعد�� للسفر �لد�لي

 H2عو Aحقو  �لضحايا، يجب على �لمنظما� كفالة كو P�بغية �حتر
  .Hلمستنير� �لخطية  �لضحّية  مو�فقة  على  &مبنّية  طوعّية  �لضحّية 
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 Pتقّد �لتي  �لخدما�  تقديم  منظما�  ترغب  قد  �لغاية،   Dلهذ &تحقيقًا 
على   Aيوّقعو �لضحايا  جعل  في   H2لعو� على  �لمشتملة   Hلمساعد�

تصريح �لعوH2 �لطوعّية.

 H2لعو� على   Hلمساعد� لتنظيم  �لمطلوبة  �لزمنّية   Hلمّد� متوسط   Aّ1
شخص.   بكل  &يتعلق  بلد  كّل  في  �لظر&%  على  سيعتمد  �لطوعّية 
فالوقت مطلو� بطبيعة �لحا( لتأمين كّل ما يلزP من مستند��، بل 
&+نه ضر&�f +يضًا لتحقيق �الستقر�� �لنفسي &�لطبي &لمنح �لضحايا 
فرصة للتفكير في خيا��تهم في بيئة �منة &باعثة على �لطمأنينة قبل 

�تخاO �لقر���� �لهاّمة.

 H2قبل عو �لخدما�  تقديم  في  �لوقت 2&�ً� هامًا  يلعب عامل  سو% 
�لضحّية. في معظم �لحاال�، سو% تستغر  عملّية تأمين �لعوH2 1لى 
بلد �لمنشأ عّدH +ياP +& +سابيع، &هذ� ما سيحّد2 مجموعة �لخدما� �لتي 
يتعّين تقديمها. يبقى �لرفاD �لفو�f للضحّية �لشاغل �لرئيسي خال( 
مرحلة ما قبل �لرحيل؛ لذ�، فإAّ �أل&لوية عاH2 ما تعطى 1لى قضايا 
�ألمن &�لصّحة، +ّما �لخدما� �ألخرQ فيمكن تقديمها حسبما تتو�فر 

&يسمح �لوقت بها.

خال( �للقاء �ألّ&لي مع �لضحّية، &في حالة عدP &جوf+ 2 �حتياجا� 
�أل&(   Pليو� خال(  عافيتها   H2باستعا للضحّية   cلسما� ينبغي  ملّحة، 
 Hخطط &1مكانيا� �لمساعد Eموظف سيستعر oهنا A1عالمها بأ&

معها في &قت الحق، غالبًا ما يكوO Aلك في �ليوP �لتالي.

�لمساعدH �لطبّية ما قبل �لرحيل

�لمساعدH �لطبّية ما قبل �لرحيل عاH2 ما تقتصر على �لرعاية �لصحّية 
�ألساسّية +& �لرعاية �لصحّية في حاال� �لطو��L، &�لتقييم �لطبي 
 iخا Pلتقييم �لطبي �ألساسي، ينبغي 1يالء �هتما� �ألساسي. خال( 
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1لى +ّية حالة طبّية قد تكوA شديدH �لعد&Q (مثل �لسل)، &تؤّثر على 
صّحة �لضحايا �آلخرين +& موظفي منظمة تقديم �لخدما� +& تشّكل 
�لحالة  تقييم  +ثناء �لسفر &�إلقامة.  &يتم  �لعامة  خطرً� على �لصّحة 
�لطبّية للضحّية لتحديد ما O1� كانت +P لم تكن هناo +ّية مشاكل صحّية 
�لطبي في  �لدعم  1لى  +ّنها بحاجة   &+  ،Aبأما يمكن +A تعو  سفرها 

.H2عند �لعو fلجو� &+/& fجز�ء من �لسفر �لبر+

�لطبي  �لعال}   Aيكو  A+& بعناية  �لمسألة   Dهذ مع  �لتعامل  ينبغي 
مقتصرً� على �الستجابة �لعاجلة لالحتياجا� �لبدنية +& �لنفسية فقط.  
هناo مخاطر في �لشر&g بإعطاء �لضحّية H�&2 عال} &/+& 2&�ء 
طويل �لمدQ ال يمكن �الستمر�� فيه في �لبلد �لذf ُتعا2 1ليه، بسبب 
 fلذ� �ألمر  �لمثا(،  سبيل  على  �لد&�ئية،  �ألنظمة  في  �الختالفا� 
ينبغي تجنبه.  O1� كانت �الحتياجا� �لصحّية للضحّية ملّحة &ال يمكن 
تأخيرها بشكل �من حتى &صو( �لضحّية 1لى موطنها، ينبغي 1عطاء 
تقديم  منظمة  تبقيه  مرّخص   xمما� طبيب  بو�سطة  مناسب  عال} 
�لخدما� لديها +& توّفرD �لد&لة.  لو كاA معر&فًا عدP 1مكانية توفير 
 Dلعال} لحالة طبّية معّينة في بلد �لمنشأ، ينبغي بذ( �لجهو2 لتقديم هذ�

�لمساعدH في بلد �لمقصد +& بلد ثالث.

Aّ1 +ّية حالة طبّية خاّصة قد تكوO A�� تأثير على نوg &مدQ &صو( 
�لمساعد�� �لمطلوبة ينبغي Oكرها 1لى �لمنظمة �لمتلقية.

�إليو�ء �لمؤقت

على   Hلمساعد� &تنسيق  ترتيب  في  �لمستغر   �لوقت  على  �عتما2ً� 
�حلة �لعوH2 �لطوعّية �آلمنة (�خذين في �العتبا� �لمسائل �لصحّية 
�منة  1يو�ء   ��2 تأمين   f�&لضر� من   Aيكو فقد  �ألمنّية)،  &كذلك 
لإلقامة   ��2 على  �لحصو(  &يمكن  �النتقالية.    Hلفتر� في  للضحّية 
من خال( �لمنظما� �لد&لية �لمحلية، +& �لمنظما� غير �لحكومية، 
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+& �لهياكل �لحكومية O1� لم تكن منظما� تقديم �لخدما� تمتلك 2&� 
1يو�ء خاّصة بها.

�لوثائق &/+& �لتأشير�� �لمؤقتة

قد ال يكوA بحو<H �لضحّية +f &ثائق سفر +& تحديد �لهوية �لشخصية 
&ثائق  1صد��  لتسهيل  صا�2&ها.   قد   A&لمتّجر�  Aيكو لربما   O1
 &+ Hالتصا( بالسفا�� f�&من �لضر Aهوية &/+& سفر مؤقتة سيكو
�لقنصلية O�� �لصلة للحصو( على &ثائق سفر بديلة، &هي عملّية 
غالبا ما تكوA بير&قر�طية &تستغر  &قتًا طويًال.  1ال +نه ال ينبغي 
�لقياP باالتصا( في �لحاال� �لتي +عربت فيها �لضحّية عن �غبتها 
�للجوء. &عاH2 ما  +ثناء �نتظا� 1جر�ء��  �لتقدP بطلب لجوء +&  في 
يكوA �التصا( بجميع �لبعثا� �لدبلوماسية O�� �لصلة في بلد �لمقصد 
بها  يمكنهم  �لتي  �لكيفّية  &�ستكشا%  �لخدما�،  تقديم  برنامج   cلشر
تسهيل عوH2 �لضحّية فكرH جيدH.  &يوصى بتنسيق �الجتماعا� مع 
�لمنظمة �لمتلقية في بلد �لمنشأ �لتي قد يكوA بوسعها تقديم معلوما� 

1ضافية في �الجتماعا�.
................................................................................................

تحذير -مني 

�لمعلوما� �-ال  �لحفاk على سرّية  بغية كفالة �ألمن، من �ألفضل 
يستطيع �لحصو� عليها Vال -قّل عد� ممكن من �لنا�. فحتى �لشخص 
حسن �لنية ��لموثو� به يمكنه صدفة تقديم �لمعلوما� Vلى شخص 
  .Iلمساعد� تقديم  Vلى موظفي   �- �لضحّية  Vلى   Iإلساء� Vلى  يسعى 
لذلك، عند �التصا� بأYّ شخص، بمن في Uلك �لسفا.�� -� �لموظفين 
�لدبلوماسيين، ينبغي -خذ �لحذ. �عد: تقديم سوB �لحّد �أل�نى من 
�لال�مة.   Iلمساعد�  �- �لوثائق  على  للحصو�  �لال�مة  �لمعلوما� 
�لدبلوماسية  �لبعثا�   �- �لسفا.��  من  خدما�  �لتما�  ينبغي  �ال 
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للضحايا �لذين -عربو� عن .غبتهم في تقديم طلب لجوء مبنّي على 
�لخوm من �لعو�V Iلى �يا.هم �ألصلية.

................................................................................................

عوH2 �لقّصر

�لمساعدH على عوH2 �لقصر �لمّتجر بهم طوعيًّا قضية معّقدH &حّساسة.  
�لطفل  �تفاقية حقو   في  �لعاP �قم ٦  �لتعليق  من   ٨٤ Hلفقر� تنص 
كانت   �O1 مقبوًال  خيا�ً�  �لمنشأ  �لبلد  1لى   H2لعو� تشّكل  "ال  +ّنه  على 
 Aإلنسا� �نتهاo حقو   تسفر عن  بأنها  معقو('  'خطر  تنطوf على 
�ألساسّية للطفل، &ال سّيما في حالة �نطبا  مبد+ عدP �لر2.  &ال يجو< 
 Pتخد  H2لعو�  Dكانت هذ  �O1 1ال  مبدئيًا  �لمنشأ  �لبلد  1لى   H2لعو� تنظيم 
مصالح �لطفل �لفضلى."  �لمساعدH على �لعوH2 �لتي تقّدمها منظمة 
تقديم �لخدما� تنطبق حيثما يعر� �لقاصر �لمّتجر به عن �غبته في 
توصية  بكّل حرية على  يو�فق   &+  D2يا� 1لى   H2لعو� مساعدته على 
�لوصي �لشرعي بذلك، &يؤكد تقييم �لمخاطر بأنه في 1مكاA �لطفل 
 H2لقّصر غير �لمصحوبين على �لعو� Hعند مساعد  .Aيعو2 في +ما A+

1لى بلدهم �ألصلي +& 1لى بلد ثالث، ال بد من ضماA ما يلي:٤
................................................................................................

للطفل �العتبا� �ألسمى لجميع  �لفضلى  �لمصالح   Aتكو  A+ * يجب 
�ألطر�% 1باA �لعملّية برّمتها (&فقا التفاقية حقو  �لطفل، &عاH2 ما 
يكوO Aلك محد2ً� في �لقو�نين +& �لسياسا�/�لمما�سا� �لوطنية للبلد 

�لمحيل)؛
* مشا�كة �لطفل &حّقه في �لتعبير عن ���ئه بحرية؛

* مو�فقة �لو�لدين +& �لوصي �لقانوني؛
* �قتفاء +ثر �ألسرH (طالما كاA �قتفاء �ألثر ال يعرE للخطر �لمصالح 

�لفضلى للطفل +& حقو  +فر�2 �ألسرH �لجا�f �قتفاء +ثرها)٥؛
* �لمعلوما� �لكافية &�لمشو�H للطفل &/+& �لوصي عليه؛
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 Hألسر� (مو�فقة   fألسر� �لدعم  تو�فر   Qمد لتحديد   Hألسر� تقييم   *
&قد�تها على �عاية �لطفل) +& مقّدمي �لرعاية �لمناسبين فضال عن 

�ليا� 1عاH2 �إل2ما} في �لبلد �لمستقبل؛
* �عتما2ً� على قو�نين �لبلد �لمحيل، ينبغي +A يصبح �لطفل في 1طا� 
حماية مؤسسا� �لخدمة �الجتماعية �لتي تنو� عن �لو�لدين. حيثما 
يكوA �ألمر كذلك، يجب �لحصو( على AO1 �لوكالة �لمعنّية قبل 1بعا2 

�لقاصر من �لبلد؛
 Aما باالّتجا�، فمن �ألهمّية بمكا Hبصلة +سر Dشتبا� oهنا Aعندما يكو *
1يالء كّل �العتبا� �لو�جب لمثل هذ� �الحتما(، &+A يتم �لضلوg بتقييم 

�ألسرH لتوضيح A1 كاA توJ�ّ �ألسرH عامًال في عملّية �الّتجا�.
................................................................................................

�لتقييم �ألمني 

 H2لعو� عملّية  قبل  فر2  لكل  �ألمنّية  �لحالة  بتقييم   gلضلو� ينبغي 
�لطوعّية. يرجى �لرجوg 1لى �لفصل �قم (١) لمزيد من �لمعلوما� 

حو( تقييم �لمخاطر �ألمنّية &تقليلها.
................................................................................................

للمر-I بل �حتى   Iفر�� �ألسر- �لمجتمعا�، يعتبر تجّنب  في بعض 
ثقافيًا  مقبوًال  -مرً�  -سرتها،  على  عا.ً�  جلبت  ألنها  Vّياها  قتلهم 
 rكانت هنا JV �-) كانت �لضحّية  تشك �UV�  .جتماعيًا �قانونيًا��
-سباg -خرB تدعو للشك) في �حتمالية �قوb -عما� عنف ضّدها 
بديلة  ترتيبا�  مناقشة  فينبغي   ،bلنو� بيئة من هذ�  Vلى  JV عا�� 

معها، ��تباعها بنشا�، حسب .غباتها.
................................................................................................

خطط 1عاH2 �إل2ما} ما قبل �لرحيل

على  �لرحيل  قبل  ما  �إل2ما}   H2إلعا �لتخطيط  يقتصر   A+ ينبغي   
على  �لتركيز  مع   ،D2نا+ �لمبّين  �لنحو  على  للشخص  +ساسي  تقييم 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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"�الحتياجا� &�لنو�قص"، بما فيها �لتقييم �لطبي �ألساسي، غير 1ّنه 
 Hيأخذ في �العتبا� �إلمكانية &�لد&�فع �لمتصّو� A+ من �لممكن +يضًا

.(Dنظر �لقسم ٣٫٢٫١ +2نا�) للضحّية

ينبغي ترo &ضع خطة 1عاH2 21ما} كاملة للمنظمة �لمتلقية في �لبلد 
 Hمسؤ&لة عن تقديم �لمساعد Aتعو2 1ليه �لضحّية &�لتي ستكو fلذ�
عن  &�قعية   Hفكر �لضحّية  1عطاء   A1 كما  �إل2ما}.    H21عا على 
�لخيا��� &�إلمكانيا� �لمتاحة لها، &عدP خلق توقعا� غير &�قعية، 
مما يحتمل �إلضر�� بإعاH2 �إل2ما} �لفعلي للشخص �لمعني، ألمر 

غاية في �ألهمّية.

منحة �لسفر

 Pلصلة مثل �لطعا� ��O P>�صر% منحة سفر، +& �للو Aحيانا يكو+
&�لماء، للضحايا �لعائدين شرطًا ضر&�يًا لعو2تهم على نحو فّعا(.  
&ينبغي  �لضحّية   H2عو تسهيل  لو�<مه   &+ �لسفر  ُمنح  من   Eلغر�
+A تكوA �لُمنح كافية لتغطية +ّية تكاليف &�حتياجا� &&جبا� +ثناء 
عوH2 �لضحّية، ال سّيما A1 كاA من �لضر&�f �لسفر من خال( بلد 
بدال  للضحّية  �لال<مة  �لخدما�  توفير  ينبغي  +مكن،  حيثما  عبو�.  
 Aمن �ألفضل توفير مكا Aمن �لنقد.  فعلى سبيل �لمثا(، +حيانا يكو
�إلمد�2��   &+ �لمعلبة  &�لوجبا�  مسبقا،  ترتيبه  يتم  �لضحّية  إليو�ء 
من �أل2&ية بدال من �ألمو�( �لنقدية.  O1 يساعد هذ� على �لحماية من 

ضياg �ألمو�( �لنقدية +& �إلنفا  غير �لمالئم +ثناء �لسفر.

من �ألفضل ترتيب تقديم �لمساعدH للضحايا لدQ &صولهم 1لى &جهتهم 
تو�جد في  لها  ليس  �لتي  �لخدما�  تقديم  لمنظما�  �لنهائية.  &ينبغي 
�لمكاA �لبحث عن شركاء �خرين يعّو( عليهم لتقديم �لمساعدH.  &مع 
 H2ال توجد فيه بر�مج 1عا A1لى مكا H2غبت �لضحّية بالعو� �O1 ،لكO
 Hمن �لمساعد Qتقديم +شكا( +خر f�&من �لضر A21ما} مالئمة، قد يكو

.H2الستقر�� قبل �لعو� H2مثل �لعال} �لطبي +& ُمنح 1عا Hلمباشر�
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تهيئة �لضحّية ما قبل �لرحيل

عن  عامة  +ساسية   Hنظر تعطي   A+ �لخدما�  تقديم  لمنظمة  ينبغي 
�لمساعدH �لمحّدH2 �لتي ستقدمها بشأA �لعوH2.  عاH2 ما يهتم �لضحايا 
�لعائد&A �هتمامًا خاصًّا بمعرفة كم سيتطلب �ألمر قبل عو2تهم 1لى 
تحديد  &ثائق  كانت   �O1 (ما  معّينة  ظر&%  1لى  &�ستنا2ً�  2يا�هم.  
�لهوية متاحة، على سبيل �لمثا() فعلى ٌمجرf �لمقابلة تقييم �لخطو�� 
�لضر&�ية �لمطلوبة &تقدير �لمدH �لزمنية �لتي ستستغر  الستكما( 
 fلذ� �لوقت  &بمتوسط  بالعملّية   cبوضو �لضحّية   P1عال& �لعملّية، 
تستغرقه.  كما ينبغي لها +A تكوA على علم بأf +مر يحتمل +A يعّجل 
�لعملّية +& يؤخرها حتى ال تفاجأ O1� ما حّل �لرحيل في &قت مبكر +& 

متأخر عّما هو متوقع.

لتسهيل �لعوH2 �لمنظمة &�آلمنة للضحّية، ينبغي لمنظمة تقديم �لخدما� 
+A تعّد �لضحّية 1عد�2ً� &�فيًا قبل �لعوH2.  &يتعين تقديم معلوما� عّما 

يلي:

* �لحقو  &�لخيا��� �لمتاحة، &قو�عد �لعوH2 &مبر��تها؛
يتعين   fلذ� �لشخص  �سم  &كذلك  �لمتلقية  �لمنظمة  هاتف  �قم   *

�التصا( به هناo؛
* 2فع ُمنحة �لسفر، A1 كانت O�� صلة؛

�لرحلة، ال سّيما A1 كانت �لضحّية  +ثناء  �لكحو(   oحظر �ستهال *
تتلقى عالجًا؛

* �لمساعدH �لمتاحة في �لبلد �لمستقبل.
عند 1بال° �لضحّية بخيا��� 1عاH2 �إل2ما} �لمتفا&تة من �لمهم �لتأكيد 
على +A خطة 1عاH2 �إل2ما} �لنهائية سُتوضع في �لبلد �لمستقبل بعد 

�لضلوg بتقييم 1عاH2 �إل2ما} �لنهائي.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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................................................................................................

عن  ��قعية   I.لضحّية صو� ُتعطى   J- �ألهمّية  غاية  في  ألمر  Vنه 
�لخيا.�� �لمتاحة في �لبلد �لمستقبل، حيث V JVعطاء موظفي �لبعثة 

�لُمحيلة صو.I ��ئفة سيضّر بإعا�I �إل�ماh �لفعلي للضحّية.
................................................................................................

�لتالية   J&لشر� �ستيفاء   Aلخدما� محا&لة ضما� تقديم  على منظمة 
قبيل �حيل/1حالة �لضحّية:

من  &�آلمن  �لطوعي  بالرحيل  &�لعقلية  �لبدنية  حالتها  تسمح   A+  *
+ماكن �إلقامة �لمؤقتة &�لحالية.

تفهمًا &مو�فقة على كل ما يخّص  قد +ظهر�  �لضحّية   Aتكو  A+  *
 .H�21جر�ء�� �لمغا

* 1نه بالتعا&A مع �لضحّية، ُحّد2 مكاA مالئم &�من إلقامتها فيه عند 
&صولها، على �ألقل مؤقتا. 

&تحديد  &21��ية  قانونية  مستند��  من   Pيلز ما  كّل  تأمين  تم  1نه   *
�لهوية �لشخصية &�لسفر للضحّية قبل �لرحيل.

 ��O &�القتر�حا�  �إلحالة  خدما�  جميع  &تقديم  توضيح  تم  1نه   *
�لصلة بشأA متابعة �لرعاية 1لى �لضحّية.

* +نه لدQ 1حالة �لضحّية 1لى منظمة تقديم �لخدما� في �لبلد �لمتلقي 
يكوA قد تم �1سا( كّل ما يلزP من &ثائق &معلوما� +منية متاحة 1لى 

.Dلمنظمة �لمتلقية، �نظر +2نا�
* +نه لدQ 1حالة �لضحّية 1لى منظمة غير حكومية شريكة +& غيرها 
تأمين  تم  قد  �الستقبا(،  بلد   &+ �لعبو�  بلد  في  �لخدما�  مقّدمي  من 
جميع ترتيبا� �لسفر &�لخدما� &تأكيدها سلفًا &تم �1سا( �لتوصيا� 
1لى �لمنظمة غير �لحكومية �لشريكة +& غيرها من مقّدمي �لخدما� 

&تلّقتها.
 ��O �لشخصية  �لوثائق  نسخة من جميع  +عطيت  قد  �لضحّية   A1  *
�لصلة، بما في Oلك �لوثائق بشأA �لرعاية �لطبّية &تقدPُّ �لحالة &غيرها 

.H�&من �لبيانا�، حسب �لضر
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 H�2بالمغا �لمتعّلقة  �لخطو��  بجميع   Pتا  gلضحّية على 1طال�  A1  *
&�لنقل &�لمساعدH على �لمتابعة.

�لضحايا في بلد�A �لعبو� &�لمقصد �لساعوA للحصو( على تصا�يح 
1قامة مؤقتة

�لد&(  �لماH2 ٧ من بر&توكو( مكافحة �الّتجا� باألشخاi توصي 
�ألطر�% بالنظر في �عتما2 تد�بير تشريعية +& تد�بير +خرQ مالئمة 
تسمح لضحايا �الّتجا� بالبقاء 2�خل +��ضيها بصفة مؤقتة +& 2�ئمة، 
�آللية   Dهذ مثل  فيها  توجد  �لتي   A�لبلد� في  �لمالئمة.   �لحاال�  في 
 Hمؤّقت +& تأشير xإلصد�� تصا�يح 1قامة 2�ئمة +& مؤقتة (على +سا
عن  معلوما�  �الّتجا�  ضحايا  يتلّقى   A+ ينبغي  1نسانية)،  ألسبا� 
�لتد�بير O�� �لصلة &�لخطو�� �لمقبلة.  &&فقًا للظر&% �لشخصية 
للضحّية (كالمشا�كة في 1جر�ء�� قانونية ضد بعض �لمّتجرين مما 
+ّهلها للحصو( على تأشيرH 2خو( +& &ضع �خر fO صلة، على سبيل 
�لمثا()، &�لخبرH �إل2��ية �لسالفة لمنظمة تقديم �لخدما� (كم يستغر  
 ،cلقر��، &�حتمالية �لنجا� Pلتجهيز �لعمل �لو�قي &�ستال H2لوقت عا�
&غير Oلك)، ينبغي على مجرf �لمقابلة تقييم �لخطو�� �لضر&�ية 
�لمطلوبة &تقدير طو( �لوقت �لذf ستستغرقه �لعملّية حتى �النتهاء 
�لعملّية &على متوسط  �لضحّية بوضوc على   gمنها. &ينبغي 1طال
من  شيء   fبأ 1عالمها  ينبغي  كما  ستستغرقه.   fلذ� �لوقت  طو( 
�لمحتمل +A يعّجل +& يبّطئ من �لعملّية حتى تكوA مهيأH لذلك &�لتقليل 
1لى +2نى حّد ممكن من �لمفاجآ� �لمزعجة.  ينبغي +A يد�o مقّدمو 
�لخدما� مقد�� �لوقت �لذf قد تستغرقه �لعملّية حتى يكوA بوسعهم 

�لتخطيط للخدما� �لمعر&ضة &�لمقّدمة تخطيطًا مناسبًا.

�لضحايا �لملتمسوA للجوء في بلد�A �لعبو� &�لمقصد 

1لى  بحاجة  �الّتجا�  �لعاملة مع ضحايا  �لخدما�  تقديم  A1 منظما� 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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مو�طنهم  1لى   H2لعو�  Aيخشو قد  �لضحايا  +A بعض  تد�o جيد�   A+
&مجتمعاتهم �لمحلية �ألصلية. &ينبغي بالتالي كفالة �ستفاH2 �لضحايا 
من 1جر�ء�� �للجوء &/+& غيرها من �ليا� �لحماية في بلد�A �لمقصد 
�لمّتجرين  من  �لفر��  من  فيه  تمّكنو�   fلذ�  Aللمكا تبعًا  �لعبو�،   &+
&طلب �لمساعدH.  كوA بعض ضحايا �الّتجا� عرضة للخطر O1� ما 
عا2&� 1لى بال2هم هي حقيقة مسلَّم بها من خال( �21�} �لشرJ �لوقائي 

في �لماH2 ١٤ من بر&توكو( منع �الّتجا�.

�لماH2 ١٤ من بر&توكو( منع �الّتجا� تنص على +نه "ليس في هذ� 
�لبر&توكو( ما يمس بحقو  &�لتز�ما� &مسؤ&ليا� �لد&( &�ألفر�2 
 Aإلنساني �لد&لي &�لقانو� Aلك �لقانوO لد&لي، بما في� Aبمقتضى �لقانو
�لد&لي لحقو  �إلنساA، &خصوصا �تفاقية عاP ١٩٥١ &بر&توكو( 
 Pعد &مبد+  �نطبقا،  حيثما  �لالجئين،  بوضع  �لخاّصين   ١٩٦٧  Pعا

�إلعاH2 قسرً� �لو��2 فيهما."

في  قسرً� بوصفه حجر �كن   H2إلعا�  Pمبد+ عد 1لى  يشا�  ما  كثيرً� 
�لحماية �لد&لية.  لقد حصل مبد+ عدP �إلعاH2 قسرً� �لمنصوi عليه 
في �تفاقية عاP ١٩٥١ �لمتعّلقة بوضع �لالجئين (&�لمشا� 1ليها فيما 
بعد باتفاقية عاP ١٩٥١) على مركز �لقانوA �لد&لي �لعرفي.  &هذ� 
�لد&(،  لجميع  ملزمًا  �لمبد+  هذ�  +صبح  �لزمن،  مّر  على  1ّنه،  يعني 
بما فيها تلك �لتي لم تصبح بعد طرفًا في �تفاقية عاP ١٩٥١.  يجب 
على جميع �لبلد�A �حتر�P مبد+ عدP �إلعاH2 قسرً� �لذf يشمل: (+&ًال) 
عدP 1عاH2 ملتمسي �للجوء +& �لالجئين 1لى مكاA تكوA فيه حياتهم +& 
حريتهم في خطر؛ (ثانيًا) عدP منع طالبي �للجوء +& �لالجئين - حتى 
لو يتم تهريبهم +& �الّتجا� بهم - من �لتماx �ألماA في +f بلد، حيث 
1لى  حريتهم   &+ حياتهم  فيه   Eتتعر بلد  1لى  1عا2تهم  فرصة  توجد 
خطر؛ (ثالثًا) عدP حرماA �ألشخاi �لفاّ�ين من �الضطها2 &�لذين 

بلغو� حد&2ها من �لوصو( 1لى +��ضيها (�لحصو( على �للجوء).
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كما توجد �لتز�ما� بعدP �إلعاH2 قسرً� +يضًا بموجب صكوo حقو  
�إلنساA �لد&لية &�إلقليمية، بما في Oلك �لماH2 ٣ من �تفاقية مناهضة 
�لتعذيب &غيرD من ضر&� �لمعاملة +& �لعقوبة �لقاسية +& �لال1نسانية 
�لمعنّية  �للجنة  &ضعتها  �لتي   Aإلنسا� حقو   �لتز�ما�  �لمهينة.   &+
 Aتكو قد   ١٢)٦  Hلفقر�)  ٣١ �قم   Pلعا� تعليقها  في   Aإلنسا� بحقو  
 &+ �لمعاملة  �لخائفين من  �الّتجا�  +همّية خاّصة لضحايا   ��O +يضًا 
�لعقوبة �لقاسية +& �لال1نسانية +& �لمهينة، بما في Oلك من �لجها� من 

غير �لد&(، في بلد�نهم �ألصلية.

&فيما يتعلق باألطفا(، تفسر لجنة حقو  �لطفل، في تعليقها �لعاP �قم 
٦، بأنه "… &فاًء بالتز�ماتها بموجب �التفاقية [�تفاقية حقو  �لطفل]، 
بلد ما حيثما تكوA هناo +سبا�  1لى  للد&( +A تعيد طفًال  ال يجو< 
يتعذ� 1صالحه  &جيهة لالعتقا2 بوجو2 خطر حقيقي بوقوg ضر� 
�لموضحة بموجب  �لمثا( ال �لحصر، تلك  �لطفل، على سبيل  على 
�لما2تين ٦ &٣٧ من �التفاقية، 1ما في �لبلد �لذf سيبعد 1ليه �لطفل +& 

في +f بلد يحتمل +A يبعد �لطفل 1ليه فيما بعد."٧

يمكن �نتهاo مبد+ عدP �إلعاH2 قسرً� O1� ما تتم 1عاH2 ضحايا �الّتجا� 
بلد�نهم  في  �لجسيم  �لضر�  من   Dغير  &+ �الضطها2   Aيخشو �لذين 
+عما(   &+ بهم،  �الّتجا�   H21عا بشكل  �لمثا(،  سبيل  على  �ألصلية، 
�لنبذ،   &+/& �إلجر�مية  �لشبكا�   &+ �لمّتجرين  جانب  من  �نتقامية 
�الضطها2.   1لى  تصل  �2جة  1لى  �لتمييز   &+ �الجتماعي  &�إلقصاء 
فعلى سبيل �لمثا(، قد يخشى بعض �لضحايا من 1عاH2 �الّتجا� بهم 
من جديد في بلد�نهم �ألصلية، +& يخشوA �النتقاP، +& �لمضايقة +& 
 f&O من   iألشخا�  &+ �لمّتجرين  جانب  من  �لترهيب   &+ �لتهديد 
يخشى ضحايا   A+ �لمستغر�  ليس  +نه  كما  �الّتجا�.  بشبكة  �لصلة 
�الّتجا� �لتخويف +& �لتمييز من جانب �لسلطا� في بلد�نهم �ألصلية، 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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&/+& �الستبعا2 +& �لنبذ �الجتماعي من جانب +فر�2 �ألسرH &�لمجتمع.  
في   Aيكونو قد  +سرهم  بهم  �ّتجر�  �لذين  �الّتجا�  �ألطفا( ضحايا 
خطر �لتعرE بشكل خاi ألشكا( مختلفة من سوء �لمعاملة O1� ما 

عا2&� 1لى مجتمعاتهم �ألصلية.

&فقاًَ التفاقية عاP ١٩٥١ �لمتعّلقة بوضع �لالجئين، �لالجئ هو كّل 
شخص، &بسبب خو% له ما يبر�D من �لتعرE لالضطها2 بسبب 
عرقه +& 2ينه +& جنسيته +& �نتمائه 1لى فئة �جتماعية معّينة +& ���ئه 
Oلك  بسبب  يريد  ال   &+ يستطيع،  &ال  جنسيته،  بلد  �لسياسية، خا�} 
�لخو%، +A يستظل بحماية Oلك �لبلد، +& كّل شخص ال يملك جنسية 
&يوجد خا�} بلد 1قامته �لمعتاH2 �لسابق بنتيجة مثل تلك �ألحد�u &ال 
يستطيع، +& ال يريد بسبب Oلك �لخو%، +A يعو2 1لى Oلك �لبلد.  ضحّية 
�الّتجا� �لتي تشعر بخو% له ما يبر�D من �الضطها2 في بلدها +& 
بلدD �ألصلي لسبب +& +كثر من �ألسبا� �لخمسة �لو��H2 في تعريف 
�لالجئ ستكوA بالتالي مؤّهلة للحصو( على &ضع الجئ.  في حين 
قد تؤf2 �لتجا�� &�نتهاكا� حقو  �إلنساA �لمتأّصلة في سينا�يو 
�لمضايقا�   &+  Pالنتقا�  &+ �الضطها2  لمرتبة  ترقى  &�لتي  �الّتجا� 
&�إلقصاء  �لنبذ   &+ �لترهيب،  +شكا(  من  غيرها   &+ �لتهديد��   &+
�الجتماعي 1لى �نتهاكا� خطيرH لحقو  �إلنساA &�ضطها2 في ضوء 
�آل��ء، &�لمشاعر &�لتركيبة �لنفسية للضحّية �لمعّينة.  &بالنظر 1لى 
�النتهاكا� �لخطيرH للعديد من حقو  �إلنساA �لمتأصلة في سينا�يو 
+شكا( �ضطها2  من  عانت  قد  �الّتجا�  تكوA ضحّية   فقد  �الّتجا�، 
في منتهى �لفظاعة �ألمر �لذf يمكن +A يؤثر على خوفها �لذ�تي من 

�لعوH2 1لى 2يا�ها &بالتالي تتقّدP بطلب �للجوء.

في حاال� �للجوء �لتي تنطوf على �ألطفا( من ضحايا �الّتجا�، من 
�لضر&�f تطبيق تعريف �لالجئ بأسلو� ير�عي �لعمر &�لفو��  
بين �لجنسين، مع فهم +شكا( &مظاهر �الضطها2 �لخاّصة باألطفا(.  
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�لمثا(،  سبيل  على  �الّتجا�،  ضحايا  �ألطفا(   Aيكو  A+ يجو<   O1
تعّرضو� ألشكا( من �الستغال( خاّصة باألطفا( مثل �لمو�2 �إلباحية 
عن �ألطفا( &�الستغال( �لجنسي لألطفا( &+عما( �لسخرH &+طفا( 
 Hلتوجيهية لمفوضية �ألمم �لمتحد� L2لمبا� A1  .fلهجن &�لتبني �لقسر�
 H2لما� تطبيق   Aبشأ �لد&لية  �لحماية   Aبشأ �لالجئين   A&لشؤ �لسامية 
١+(٢)من �تفاقية عاP ١٩٥١ &�لبر&توكو( �لمتعلق بوضع �لالجئين 
لعاP ١٩٦٧ على ضحايا �الّتجا� من �ألشخاi �لمعّرضين لخطر 
�الّتجا� بهم تقّدP �1شا2�� مفّصلة حو( كيفّية تطبيق تعريف �لالجئ 

على ضحايا �الّتجا�.٨

ضحايا �الّتجا� �لذين يخشوA �لعوH2 1لى 2يا�هم &لكنهم غير مؤهلين 
للحصو( على مركز الجئ بموجب �تفاقية عاP ١٩٥١ قد يكونوA مع 
Oلك مؤهلين للحصو( على +شكا( +خرQ من تصا�يح �إلقامة �لد�ئمة 
+& �لمؤقتة �لمنصوi عليها في �لقو�نين �لوطنية (+نظر 1لى ضحايا 
�الّتجا� في بلد�A �لعبو� &�لمقصد �لساعين للحصو( على تصا�يح 

.(D1قامة مؤقتة، +عال

 Qلد �لعاملين   Hلمشو�� &مقّدمي  �لمقابال�   fمجر على  ينبغي  لذ� 
منظما� تقديم �لخدما� +A يتنبهو� لتحديد هوية �لضحايا �لذين �بما 
&ينبغي  �ألصلية.   بلد�نهم  في  �الضطها2  لخطر  معرضين  يكونو� 
قد  �لتي  �لمحتملة  �لمخاطر   &+ بالتهديد��  صلة   ��O +سئلة   cطر
تخشاها �لضحّية خال( جلسا� �لمشو�H &في مقابال� �لفر< �أل&لّية 
كما يتعين تز&يد جميع �لضحايا بمعلوما� حو( 1مكانية طلب �للجوء، 
&حيثما يكوA مثل هذ� �الحتما( قائمًا، 1جر�ء�� منح تصا�يح 1قامة 

محّدH2 تمنح لضحايا �الّتجا�.

ضحّية �الّتجا� باألشخاi �لذf ُبّت في +مرها على +نها الجئة قد 
تخشى +يضًا �النتقاP +& �لعقا� +& 1عاH2 �الّتجا� بها في بلد �للجوء.  

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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O1� كاA �لالجئ في خطر في بلد لجوئه +& لجوئها +& لديه �حتياجا� 
1لى  حاجة   oهنا  Aتكو فقد  �للجوء،  بلد  في  تلبيتها  يمكن  ال  خاّصة 

�لنظر في 1عاH2 توطينه/توطينها في 2&لة ثالثة.٩

٣٫١٫١٫٢    Vجر�ء�� �التصا� �لد�لي
بين  للمعلوما�  &سريع  مستمر  تدفق   Aضما  Aبمكا �ألهمّية  من 
 H2لعو� عملّية  لتنسيق  &�لمتلقية  �لُمحيلة  �لخدما�  تقديم  منظما� 
&تجنب �لتهديد�� �ألمنّية.  يوصى بالقياP بسلسلة �الخطا��� �لتالية 

كحّد +2نى &تشمل: 
* 1خطا� بطلب �لحصو( على مساعدH من �لمنظمة �لمحيلة؛

* تأكيد �لمنظمة �لمتلقية لطلب �لمساعدH؛
* طلب �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} من جانب �لمنظمة �لمحيلة؛

�لمنظمة  جانب  من  تأكيد�  تلقت  �إل2ما}   H21عا على   Hلمساعد�  *
�لمتلقية؛

* تأكيد ما بعد �لرحيل من جانب �لمنظمة �لمحيلة؛
* تأكيد �لوصو( من جانب �لمنظمة �لمتلقية.

................................................................................................

تحذير -مني

-ثناء  �ألمن  كفالة   nبغر� لذلك،  �عتر�ضها.   يمكن  �التصاال�   
عملّية �لنقل، فإJ ضماJ �ألمن خال� Vبال� تفاصيل عملّية �لنقل -مر 
 Bالتصاال� باستخد�: -على مستو� eجر�ء كاّفة هذV حتمي. �ينبغي
ممكن من �ألمن، مثل .سائل �لبريد �إللكتر�ني �لمشّفرI -� خطو� 

�لهاتف �لمضمونة.
................................................................................................

1خطا� بطلب �لحصو( على مساعدH من �لمنظمة �لمحيلة
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�لمعلوما� �لتي قدمتها �لمنظمة �لمحيلة 1لى �لمنظمة �لمتلقية ينبغي 
+A تشتمل على ما يلي:

* �سم �لضحّية �لمفترضة؛
* تا�يخ �لميال2 &مكاA �إلقامة في بلد �لمنشأ (في حالة �لعوH2 1لى 

بلد �لمنشأ)؛
* �ستما�H مقابلة �لفر< (�نظر �لفصل ٢، �لملحق �أل&()؛

* +f حالة طبّية مشتبهة +& حقيقية +& حالة ضعف للشخص �لمعني؛
* تقييم �لحالة �ألمنّية &�لمخاطر؛

* تا�يخ &&قت �لمغاH�2 �لمقّد�ين، A1 كاA ينطبق Oلك؛
* +f مسائل +خرO Q�� صلة.

�الّتجا�  هوية ضحايا  تحديد   Aبشأ بها  �لموصى  �لتوجيهية   L2لمبا�
بالبشر &فر<هم مذكو�H في �لفصل ٢، بما في Oلك �لملحق �أل&(، 
منظمة   &+ حكومية  غير  منظمة  تحد2  كلما  �لفر<.  مقابلة   Hستما��
 gتسعى للضلو A+ ُمحيلة هوية ضحّية محتملة، ينبغي للمنظمة Qخر+
بإجر�ء فر< لتحديد ما O1 كاA �لشخص �لمحّدH2 هويته هو في حقيقة 
 Pتقّد Hالستما�� Dألمر ضحّية لالّتجا� &فقًا لبر&توكو( باليرمو.  هذ�

+H�2 للضلوg بمثل هذD �لعملّية.

 Dلمعلوما� مع �لمنظمة �لمتلقية.  &بناء على هذ� Dهذ Hينبغي مشاطر
�لمعلوما�، &كذلك �لمشا&��� �لمباشرH مع �لمنظمة �لمحيلة، يعو2 
�ألمر 1لى �لمنظمة �لمتلقية لتحديد ما O1� كاA �لشخص �لمحا( مؤهال 
+P ال للحصو( على هذD �لمساعدO& Hلك &فقًا لمهمة �لمنظمة نفسها 

&مبا2ئها �لتوجيهية.

Hتأكيد �لمنظمة �لمتلقية لطلب �لمساعد

O1� خُلصت �لمنظمة �لمتلقية 1لى +A �لشخص �لمحّدH2 هويته هو في 
 Hلمساعد� �لحصو( على  له  يحق   &+/& �ّتجا�،  �ألمر ضحّية  حقيقة 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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على 1عاH2 �إل2ما} بموجب شر&J برنامجها، فينبغي +A تبّلغ �لمنظمة 
 H21عا على   Hلمساعد� &تقديم  �لضحّية  قبو(  على  بمو�فقتها  �لمحيلة 

21ماجها.

1نه   &+ لالّتجا�  ضحّية  ليس  �لمعني  �لشخص   Aبأ �لبّت  تم   �O1 +ما 
�لمنظمة  على  فيجب   ،Hلمساعد� لتلقي  مؤهل  غير   Qخر+ ألسبا� 
�لشخص   Hبوسعها مساعد ليس  بأنه  �لمحيلة  �لمنظمة  1بال°  �لمتلقية 
ما 2�مت �لحالة ال تستوفي �لشر&J �لمسبقة إل�2�جها في برنامجها.  
 Aقد يكو Qبتوصية إلحالته 1لى منظمة +خر Pتتقّد A+ ينبغي لها +يضًا&

بمستطاعها توفير �لمساعدH �لال<مة.

ينبغي +A تشمل �لرسالة �لمتضمنة للتأكيد على ما يلي:
* �سم �لضحّية؛

* تا�يخ �لميال2 &مكاA �إلقامة في بلد �لمنشأ (في حالة �لعوH2 1لى 
بلد �لمنشأ)؛

على  للحصو(  مؤهلة)  (+P غير  مؤهلة  �لضحّية   A+ على  �لتأكيد   *
�لتوجيهية   L2لمبا�  xسا+ على  بناًء  �إل2ما}   H21عا على   Hلمساعد�

بشأA �لفر< &تحديد �لهوية؛ 
 �O1 ،لضحّية في نقطة �لوصو( &من قبل َمن� Hلتأكيد على مالقا� *

كاA ينطبق Oلك؛
* طلب +f معلوما� 1ضافية، O1� لزP �ألمر.

* �إلحالة 1لى منظمة +خرO1 Q� كاA �لشخص غير مؤهل للحصو( 
على مساعدتها.

طلب �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}

بعد �لتأّكد من &ضع �لشخص �لمعني &قبو( �إلحالة، ينبغي �1سا( 
�لمنظمة  1لى  �إل2ما}   H21عا على   Hلمساعد� طلب  �لمحيلة  �لمنظمة 
 Dمن جانب �لضحّية.  هذ Hلمتلقية.  يوضح هذ� �لطلب، طلب �لمساعد�



٩٩

O1 ينبغي &ضع خطط 1عاH2 �إل2ما}  ليست خطة إلعاH2 �إل2ما}.  
من جانب �لمنظمة �لمنّسقة لخدما� 1عاH2 �إل2ما} في �لبلد �لمستقِبل.  
 H2كانت �لضحّية قد تفّوهت باحتياجا� +& نو�قص محّد �O1 ،لكO مع&
+& O1� كانت �لمنظمة �لمحيلة على علم باالحتياجا� �لمحّدH2، فيجب 

�1سالها 1لى �لمنظمة �لمتلقية.

تأكيد �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}

بعد �ستعر�E طلب �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}، ينبغي للمنظمة 
 Aكا A1  .لمقترحة� Hبإمكانها تقديم �لمساعد Aكا �O1 لمتلقية �لبّت فيما�
�ألمر كذلك، فينبغي 1بال° تأييد تقديم �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} 
�لمطلوبة 1لى �لمنظمة �لمحيلة.  &O1� كانت �لمساعدH �لمالية ال<مة 

.cلك بوضوO كرO لمطلوبة، فينبغي� Hلتقديم �لمساعد

تأكيد ما بعد �لرحيل من جانب �لمنظمة �لمحيلة

حيث ُقبل حصو( �لضحّية على �لمساعدH &هناo حاجة 1لى &سيلة نقل 
2&لي لتقديم �لمساعدH، يتعين عندها �1سا( �لمنظمة �لمحيلة لتأكيد ما 
بعد �لرحيل. &بعد �لرحيل �لفعلي، ينبغي �1سا( تأكيد على �لفو� 1لى 
�لمنظمة �لمتلقية. &O1� ما طر+� تغيير�� في �خر لحظة في �لجد&( 

�لزمني، فينبغي 1بر�<ها.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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ينبغي +A يتضمن 1خطا� ما بعد �لرحيل ما يلي:

* �سم �لضحّية؛
* تا�يخ �لميال2 &مكاA �إلقامة؛

* بيانا� �لسفر (&سيلة �لسفر، &+سم �لشركة �لناقلة، &ما 1لى Oلك)، 
&تا�يخ &&قت �لوصو( 1لى �لوجهة �لنهائية؛

* �سم �لمر�فق (�لمر�فقين)؛
* +f معلوما� +خرO Q�� صلة.

تأكيد �لوصو( من جانب �لمنظمة �لمتلقية

�لبريد  1ما عن طريق  تأكيد &صو(  �1سا(  �لمتلقية  للمنظمة  ينبغي 
�إللكتر&ني +& عن طريق �لهاتف 1لى �لمنظمة �لمحيلة بشأA &صو( 

�لضحّية. &يتعين +A يتضمن تأكيد �لوصو( على:
* �سم �لضحّية؛
* تا�يخ �لميال2؛

* تأكيد &صو( �لضحّية &�ستقبالها عند نقطة �لوصو(؛
* +f معلوما� +خرO Q�� صلة.

٣٫١٫١٫٣   Vجر�ء�� �لسفر �لد�لي 
�لتخطيط للسفر

 Hبمجر2 �لحصو( على �لمو�فقة &�لصالحية &�لتمويل لتقديم �لمساعد
على �لعوH2، يتعين ترتيب خط سير �لسفر �لمؤقت، �يثما يتم 1صد�� 
يهد%   A+ ينبغي  ممكنًا،  Oلك   Aكا &حيثما  &�لسفر.   �لهوية  &ثائق 
�لجد&( �لزمني للسفر 1يصا( �لضحّية 1لى �لبلد �لمتلقي في +بكر &قت 
ممكن من �لنها� &+A يكوA في يوP عمل.  &بمجر2 �النتهاء من خط 
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سير �لسفر �لمؤقت، ينبغي �1سا( 1خطا� مسبق بذلك 1لى �لمنظمة 
�لمتلقية.

&سائل �لنقل

 H2لتوحيد عملّية �لعو Hتسعى منظمة تقديم �لخدما� جاهد A+ ينبغي
 H2لك للتهيئة بشكل +فضل للعوO& فيما بين بلد �إلحالة &�لبلد �لمتلقي
�لسفر  يعتبر  +منّية،  ألسبا�  للضحّية.   &�إلنسانية  &�لكريمة  �آلمنة 
&يمكن  تنظيمًا  +كثر  لكونه   H2لعا� في  �لمفضلة  �لنقل  &سيلة   fلجّو�
�لسفر  مثل   ،Qألخر� �لمو�صال�  &سائل  معظم  من  +كثر  به  �لتنبؤ 
بالقطا� +& �لحافال�، &بالتالي فهو �لمفضل من +جل سالمة �لضحّية.  
O1� لم يكن في �لوسع �ستخد�P �لنقل �لجوf، ينبغي بذ( �لجهو2 لتحديد 

�لمسا��� �لبديلة &�لنقل بأقل عد2 ممكن من نقاJ �لعبو�.
 

٣٫١٫٢   �إلحاال� ��خل �لبلد
 H21حالة &1عا Aلضما Dإلجر�ء�� �لتشغيلية �لمبّينة +2نا� gينبغي �تبا 
21ما} �منة &كريمة للضحايا �لذين عا2&� 1لى بلد�نهم �ألصلية بوسائلهم 
 Hهم بحاجة 1لى �لمساعد& Qلخاّصة، +& �لذين +حالتهم منظما� +خر�

على 1عاH2 �إل2ما}.

&قد ينشأ Oلك في ثالu حاال� هي:

* في حالة &صو( �لضحّية 1لى مسقط �+سها نتيجة لترحيل +& 1بعا2 
تتم   &+ �لخدما�  تقديم  بمنظمة  تتصل  &1ما  �لمقصد  بلد  من   f��21

1حالتها 1ليها للحصو( على �لمساعدH؛
* في حالة &صو( �لضحّية 1لى مسقط �+سها بشكل مستقل &1ما تتصل 

بمنظمة تقديم �لخدما� +& تحا( 1ليها للحصو( على �لمساعدH؛
* في حالة �الّتجا� بالضحّية 2�خل بلدها.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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مهما كانت �لظر&%، فسيتعين على منظما� تقديم �لخدما� في �لبلد 
�لمتلقي �لتصّدf لجميع �لقضايا �لمتعّلقة باالستقبا( &�لدعم في مجا( 

1عاH2 �إل2ما}.

�لشكل .قم ١ مخطط �نسيابي عن �إلحاال� �لد�لية

Victim of trafficking
identified in foreign country

Does
victim fear

returning to his/her
home country or have other

reasons for wishing to stay in foreign 
country or move to third country,

or does s/he wish to
retern to home

country

Send
notification

for assistance to
receiving organization

in destination
  country

Victim signs 
volutary

return form
Conduct
security

assessment

Discuss
reintegration
assistance
with victim

Make travel 
arrangement

Send
request for

reintegration assistance
to receiving
organization

Disburse
travel grant

Transmit
travel arrengment

to receiving
organization

Provide
reintegration
assistance

Provide
arrival

assistance

Provide
necessary

accommodation
midecal and

psychological
assistance

Provide
reintegration
assistance

Provide
pre-departure
information to 

victim

Arrange for
travel documents

and visas
Best interest

determination must
be immediately

undertaken for chil
victims of trafficking

Referral to asylum
procedures and/or

other protection
mechanisms/permits

Stay
Go

Travel
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�إلجر�ء�� �لتحضيرية ��خل �لبلد  ٣٫١٫٢٫١
 xطوعّية &على +سا Hكّل �لمساعد Aتكو A+ في جميع �لحاال�، يجب
مو�فقة �لضحّية �لمستنيرH &�لخطّية +& في حالة كونها +مّية، فالمو�فقة 

�لشفهية.

�لمساعدH �لطبية
على �لمؤسسة +& �لمنظمة +& �لسلطة �لمتقدمة بطلب �لمساعدH على 
 Aكا  A1 �لسفر،  على  �لضحّية   Hقد� تحديد  في  �لبّت  �إل2ما}   H21عا
Oلك ينطبق، بغرE �إلحالة 2�خل �لبلد.  ينبغي 1عطاء منظمة تقديم 
 &+ Hحالة صحّية متصّو� f+ عن H�2لخدما� معلوما� ما قبل �لمغا�

فعلية +& حالة ضعف للضحية قبل �لقياP بالسفر.

يغطي �لفصل �قم (٥) من هذ� �لكتّيب مباL2 توجيهية محّدH2 تتعلق 
بتقديم �لمساعدH �لطبية.

تقييم �لحالة �ألمنّية &�لمخاطر

ينبغي 1جر�ء تقييم للحالة �ألمنّية &�لمخاطر لكل فر2 يوشك +A يد�} 
في برنامج �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}.  هذ� &ينبغي 1جر�©D على 
�لنحو �لو��2 في �لفصل (١) &في &قت مبكر من عملّية تحديد �لهوية 

.Aقد� �إلمكا Hتقديم �لمساعد&

 1حالة �لقّصر
�العتبا��� �ألساسّية �لتي تنطبق على �إلحاال� 2�خل �لبلد هي O�تها 
 ٣٫١٫١ �لقسم  في   �2�& �لتي  �لد&لية  �إلحاال�  على  تنطبق  �لتي 

.Dعال+

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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٣٫١٫٢٫٢ Vجر�ء�� �التصا� ��خل �لبلد
كما هو �لحا( في �إلحاال� �لد&لية، فإنه لمن �ألهمّية بمكاA بالنسبة 
�لحفا�  &فعا(  �من  بشكل  21ماجها   H21عا& �لمعنّية  �لضحّية  إلحالة  
على تدفق �لمعلوما� بشكل ثابت &سريع &كلي بين �لمنظمة �لمحيلة 

&�لمنظمة �لمتلقية.

على  &�آلمن  �لفعا(  �إل2ما}   H21عا &تسهيل  تنسيق   Aيكو ما  كثير� 
 Aما تكو H2عا O1 �لد&لي،  �لوطني +سهل منه على �لصعيد  �لصعيد 
كال �لمنظمتين على بّينة من �لقيو2 &�إلمكانيا� &�لشو�غل �لمحتملة 
O�� �لعالقة بعملّية 1عاH2 �إل2ما}.  &مع Oلك، يوصى بتطبيق نفس 
تتطلب  �لتي  تلك  �لبلد، &ال سّيما  باإلحالة 2�خل  سلسلة �الخطا��� 
نقل +& تحريك �لضحّية.  +نظر �لقسم ٣٫١٫١٫٢ +عالD لالطالg على 

�لتفاصيل.

٣٫١٫٢٫٣ Vجر�ء�� �لسفر ��خل �لبلد
 

في �لحاال� �لتي تستدعي سفر �لضحّية، يوصى بأA يصطحب موظفو 
�لمفضلة،  �لنقل  في &سيلة  تجلس   A+ 1لى  �لضحّية  �لمحيلة  �لمنظمة 
كالطائرH +& �لقطا�.  &في �لحاال� �لتي ال تحتا} 1لى سفر، يوصى 
بأA يصطحب موظفو �لمنظمة �لمحيلة �لضحّية 1لى �للقاء �ألّ&لي مع 

�لمنظمة �لمتلقية.

٣٫١٫٣ �لمساعدI لدB �لوصو�
 f�&لضر� من  للضحّية،  �آلمنة  �إلحالة   &+/&  H2لعو�  Aضما بغية 
تنظيم �لمساعدH لدQ &صولها.  فهناo حاال� موّثقة لضحايا �ستقبلهم 
لدQ عو2تهم �لمتّجر&A &�ّتجر&� بهم من جديد على &جه �لسرعة قبل 

+A تتمكن منظمة تقديم �لمساعد�� من مساعدتهم.
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 Hللهجر �لد&لية  �لمنظمة  توصي  للضحايا،  +فضل  حماية  لتوفير 
�لمنظما� بتشجيع �لضحايا بقوH على قبو( �لمساعدH لدQ �لوصو( 
�لتي  �لضحّية  تشجيع  &ينبغي  كجزء من صفقة مساعد�� عو2تهم. 
 H1لى 2يا�ها على قبو( �لمساعد H2على �لعو Hحا<� على �لمساعد
 Hليست توصية بالمطالبة بمساعد Dلوصو( +يضا. مالحظة: هذ� Qلد

متو�صلة بمجر2 �لعوH2، بل فقط �لمساعدH عند �لوصو(.

 Hترتيب �لمساعد gللمنظمة تو�جد في �لبلد �لمتلقي، فبالمستطا Aكا �O1
فمن  لها،  يكن  لم   A1 +ما  �لمكتب؛  Oلك  طريق  عن  �لوصو(   Qلد
�لمرّجح &جو2 مجموعة +خرQ من �الحتماليا�، بما في Oلك �ليا� 
�لتعا&A مع �لمنظما� �ألخرQ.  &ينبغي للمنظما� �لقياP بالترتيبا� 

.H2لمناسبة قبل �لعو�

يمكن �ّتباg نفس �لقو�عد �لعامة لإلحاال� 2�خل �لبلد، +f �إلحالة في 
بلد ما، &ينبغي تقديم �لمساعدH لدQ �لوصو( &فقًا لذلك.

٣٫١٫٤ متابعة �لحالة
في �لحاال� �لتي تحا( فيها ضحّية �الّتجا� 1لى خدما� �لمتابعة، ينبغي 
بوضع  �لمحيلة  �لمنظمة  إلبال°  جهد  كّل  �لمتلقية  �لمنظمة  تبذ(   A+
&�فاD �لشخص �لمعني (�نظر +يضًا 1لى �لرصد &1عاH2 �إل2ما} في 
�لقسم ٣٫٢٫٦ +2ناD).  &ال يوصى بأA تقوP �لمنظمة �لمحيلة باالتصا( 
بالشخص �لمحا( بشكل مستقل.  فال ينبغي +A يتم مثل هذ� �التصا( 
1ال بالتنسيق مع �لمنظمة �لمتلقية �لمسؤ&لة عن تقديم �لمساعدH على 

1عاH2 �إل2ما} &بإAO �لضحّية.

hإل�ما� Iعا�V ٣٫٢
�لغرE من هذ� �لجزء من �لفصل هو تز&يد منظما� تقديم �لخدما� 
من   iباألشخا �الّتجا�  ضحايا   Hمساعد كيفّية  عن   f2�1شا بدليل 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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 H2نقطة �تصا( للمنظمة �لمتلقية مع �لضحّية، مر&�� بعملّية 1عا )&+
�إل2ما} برمتها.  بناًء على هذ�، فهو ينطبق على 1حاال� �لضحايا 
�لذين  �لضحايا  على  &ينطبق  سو�ء.   حد  على  �لبلد  &2�خل  2&ليًا 
يعوA&2 1لى 2يا�هم �ألصلية بنفس �لقد� �لذf ينطبق عليه بالنسبة 
أل&لئك �لذين منحو� حق �إلقامة في بلد �لمقصد +& �لعبو� +& في بلد 

ثالث.

يقدP هذ� �لقسم مر�جعة متعّمقة لعمليا� �لمساعدH &مختلف خيا��� 
1عاH2 �إل2ما} �لمتاحة لضحايا �الّتجا�.  ينبغي �لوضع في �العتبا� 
بأA خدما� 1عاH2 21ما} ضحايا �الّتجا� تتفا&� من بلد 1لى �خر &من 
برنامج 1لى �خر، &+A خيا��� 1عاH2 �إل2ما} غالبًا ما تكوA مرتبطة 

��تباطًا مباشرً� بتطوير �لبر�مج �لفّعالة &1مكانيا� �لتمويل.

�منة   Hبصو� �لضحّية  21ما}  هو  �إل2ما}   H21عا عملّية  من  �لهد% 
&كريمة &مستد�مة في �لمجتمع &في حياH مستقرH.  بناًء على Oلك، 
 A+  iباألشخا �الّتجا�  21ما} ضحايا   H21عا �لمساعدH على   Aبإمكا
في   Hلمساعد� من  بدءً�  �لخدما�،  من  كاملة  مجموعة  على  تشتمل 
توفير �لمأ&Q +& غيرD من +ماكن �إلقامة، &�لرعاية �لطبّية &�لنفسية، 
&1سد�ء �لمشو�H �الجتماعية &�لقانونية بالنسبة للُمنح إلعاH2 �إل2ما}، 
&1عاH2 �إللحا  بالمد�سة، &�لتد�يب �لمهني.  &سو% تقّدP �لمنظمة 
 - �لضحّية  21ما}   H21عا تيسر  �لتي  �لرئيسية  �لمنظمة   &+ �لمتلقية – 
تنفذ   A+ �لمحتمل  من  +نه  غير  مباشر.   نحو  على   Hلمساعد� بعض 
�لعديد   A&يدير& A&خر� Aمنظماٌ� غير حكومية &شركاء حكوميو

من �لخدما� في مكاA 1قامة �لضحّية.

ينبغي +A ُتتاc جميع �لخدما� &�لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} للضحّية 
على +ساx طوعي تمامًا.  &توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرH باعتما2 
منظما� تقديم �لخدما� لسياسة تقتضي &جو� قياP موظفيها بتوضيح 
 Hتترّتب على �لمساعد A+ كافة �آلثا� &�لعو�قب �لمحتلمة �لتي يمكن
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�لضحّية  بمو�فقة  1ال  �لخدما�  توفير  ينبغي  &ال  للضحايا.   �لمقّدمة 
�لمستنيرH، مع �لمر�عاH �لو�جبة لحياتها �لخاّصة، &بأقصى �2جا� 

�لسرّية.

hإل�ما� Iعا�V ٣٫٢٫١ تقييم �خطة
كّل  21ما}   H2إلعا خّطة  لوضع  باألهمّية  �إل2ما}   H21عا تقييم  يّتسم 

ضحّية. ينبغي �لضلوg بنوعين من �لتقييما� لكل ضحّية:

• تقييم فرf2، يركز على �لعو�مل O�� �لعالقة �لمباشرH بالضحّية؛
• تقييم ظرفي يركز على تقييم �لوضع �لمستقل لبيئة �لضحّية، على 
سبيل �لمثا(، �لحالة �الجتماعية �القتصا2ية �لمحّدH2 &�لهيكل �ألساسي 
لتقديم �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} في �لبلد &/+& �لمنطقة �لتي عا�2 

1ليها �لضحّية.

 Hمنظمة تقديم مساعد fإلمكانيا� �لمتاحة أل� A+ لحقيقة �لمؤسفة هي�
 f�&2&مًا كافية لتلبية �حتياجا� �لضحايا.  &لذلك، من �لضر Aلن تكو
1عطاء �لضحّية صو�H &�قعية عن �لخيا��� &�إلمكانيا� �لمتاحة، 
&+ال ُتثا� لديها �ما( غير &�قعية يمكن +A تؤّثر سلبًا على فّعالية عملّية 

1عاH2 �إل2ما}.

ينبغي &ضع خطط 1عاH2 �إل2ما} فقط في �لبلد �لمتلقي &ليس في بلد 
�إلحالة 1طالقًا، حيث +A �لمنظمة في بال2 �إلحالة ليست في &ضع 
يتيح لها �لضلوg بتقييما� ظرفية كافية في �لبلد �لمتلقي +& �لحيلولة 
A&2 1ساءH فهم �لضحّية ألf شيء قالته �لبعثة +& �لمنظمة �لمحيلة 
1نه &عو2 بخيا��� 1عاH2 21ما} محّدH2.  بدًال من Oلك، على  على 
�لنهائية  �إل2ما}   H21عا بأA خطة  �لضحّية  تبّلغ   A+ �لمحيلة  �لمنظمة 
ستتحّد2 في �لبلد �لمتلقي. 1ال +نه ينبغي على �لمنظمة �لمحيلة 1جر�ء 
تقييم +ساسي فرf2 الحتياجا� &نو�قص �لضحّية، على �لنحو �لمبّين 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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+2ناD، &�1ساله 1لى �لمنظمة �لمتلقية جنبًا 1لى جنب مع 1خطا� ما قبل 
�لرحيل.

................................................................................................

يتعين ��ئما -J تكوJ .فاهية �لضحّية �لفو.ية هي �لشغل �لشاغل 
Vلى  �أل�لوية  تعطى  ما   Iعا� �عليه  �إل�ماh؛   Iعا�V عملّية  -ثناء 
قضايا �لصّحة ��ألمن، �ال سّيما JV كانت �لمو�.� �لبشرية ��لمالية 

.xكذ� �لوقت �لمتا� Iمحد��
................................................................................................

 Yلفر�� hإل�ما� Iعا�V ٣٫٢٫١٫١ تقييم
ينبغي +A ُيجرf هذ� �لتقييم �ألشخاi �ألكثر �2�ية بحالة �لضحّية.  
&يمكن +A يشمل Oلك موظف في منظمة تقديم �لخدما�، +& مرشد 
غير  منظمة  في  موظف   &+ �لطفل،  على  �لوصي   &+ �جتماعي، 
 H21عا iحكومية، +& طبيب نفساني.  ينبغي على مثل هؤالء �ألشخا
�نضمامها   H21عا& كّل ضحّية  21ما}   H2إلعا �لها2فة  �لخيا���  تقييم 

بنجاc في �لمجتمع على +ساx �لمعايير �أل�بعة �لتالية:

* +&ًال &قبل كّل شيء، �حتياجا� �لضحّية، �لتي قد تشمل �حتياجا� 
جسدية &نفسانية &نفسية &قانونية &�جتماعية &�قتصا2ية؛

 &+ بخيا���  �لشخصية  &�غباتها  بالضحّية،  �لخاّصة  �لنو�قص   *
خدما� 1عاH2 21ما} خاّصة قد تكوA +& ال تكوA متاحة.

تتأثر بظر&فها   A+ لمتاحة لضحّية بعينها &�لتي يمكن� * �إلمكانا� 
�لمعّينة، كالسّن +& نوg �لجنس +& مستوQ �لتعليم +& �لخبرH في �لعمل، 

على سبيل �لمثا(.
* مستوQ 2�فع �لضحّية �لمتصوَّ� مثال من خال( مشا�كتها &�لنتائج 
�لظر&%   &+/& قّدمت  �لتي  �إل2ما}   H21عا على   Hبالمساعد �لمتعّلقة 

�لشخصية.
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* في حالة �إلحالة �لد&لية، ينبغي +A تبا�2 �لمنظمة �لُمحيلة بالتقييم 
بلد  في  �لمتلقية  �لمنظمة  �لنهائية  في صيغته  تضعه  &لكن   ،f2لفر�

�لمنشأ.

٣٫٢٫١٫٢ تقييم Vعا�I �إل�ماh �لظرفي
 A+ يصحبه تقييما ظرفيا.  هذ� �لتقييم ينبغي A+ ال بد f2لتقييم �لفر�
يضطلع به �ألشخاi �ألكثر �2�ية بحالة �لضحّية، &كذلك بمسقط 
�+x �لضحّية في بلد �لمنشأ.  يمكن +A يشمل Oلك موظف منظمة 
تقديم �لخدما� +& مرشد �جتماعي +& موظف �لمنظمة غير �لحكومية 
+& طبيب نفساني.  &ينبغي لمثل هؤالء �ألشخاi تقييم كّل خيا��� 
1عاH2 �إل2ما} �لمتاحة لكل ضحّية على +ساx �لمعيا�ين �لظرفيين 

�لتاليين:

* خيا��� 1عاH2 �إل2ما} �لمتاحة للشخص، على سبيل �لمثا(:  قد 
منطقة  في  �لمهني  �لتد�يب   g�نو+ بعض  على  �لحصو(  يمكن  ال 
�لمنشأ �لمعّينة +& ال يمكن تقديمها بسبب عدP توفر �ألمو�( �لال<مة.  
�لطبية،  &�لخدما�  �إليو�ء،   �&2  Aتكو ال   &+  Aتكو قد  &بالمثل، 
 Aلرعاية �الجتماعية �لحكومية +& �لبر�مج �لتعليمية متاحة في مكا�&

1قامة �لضحّية.
* �لصلة بين �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} �لمقترحة &�لوضع �لمعّين 
للضحّية.  فعلى سبيل �لمثا(، يجب +A يكوA �لتد�يب �لمهني O& صلة 
�لتد�يب �لمهني في   Aبمنطقة �لضحّية في بلد �لمنشأ (فمثال، سيكو
مجا( �لمحاسبة في غير محّله O1� كانت هناo بطالة بين �لمحاسبين 
لمنطقة  �لنموOجية  �لخصائص  من  ليست  �لمحاسبة  كانت   �O1  &+

�لضحّية).

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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hإل�ما� Iعا�V خطة  ٣٫٢٫١٫٣
باالستفاH2 من �لتقييما� �لفر2ية &�لظرفية، بالوسع &ضع خطة شاملة 
إلعاH2 �إل2ما}.  &في &ضع خطة 1عاH2 �إل2ما}، من �لمهم +A تساعد 
منظمة تقديم �لخدما� �لمتلقية، +& �لمنظمة غير �لحكومية �لشريكة 
O�� �لصلة، �لضحايا في تحديد +هد�% &�قعية ال تالئم �الحتياجا� 
�لشخصية &�لمها��� &�لمؤهال� &حسب، بل &+يضًا �لفرi �لمتاحة 
في �لبلد &�لمنطقة &مكاA �إلقامة �لتي سيعا2 21ما} �لضحّية فيها &Oلك 
&فقًا لتقييم 1عاH2 �إل2ما}.  عال&H على Oلك، فاA خطة 1عاH2 �إل2ما} 
يجب +A تقوP على +ساx �لخدما� �لفعلية �لتي يمكن لمنظمة تقديم 
�لخدما� &/+& شركائها &بر�مجها �لر�هنة تقديمها. ينبغي +A يدخل 

هذ� في �لحسباA 1باA تقييم 1عاH2 �إل2ما}.

&حتى O1� كاA من �لمحتمل +A يكوA 21خا( �لتغيير�� +مرً� ضر&�يًا 
مكتوبة  كخّطة  21ما}   H21عا خطة  بوضع  فيوصى  �لمستقبل،  في 
�لد&لية  �لحكومية  (كالمنظما�   Hللمساعد �لمقّدمة  �لمنظمة  بين  فيما 
&�لمنظما� غير �لحكومية &�لسلطا� �لحكومية، على سبيل �لمثا() 
&�لضحّية.  سو% يختلف شكلها �لمحّد2 من بلد 1لى بلد &من منظمة 
�لتالية، حسب  �لعناصر  &تعالج   H2عا ستتضمن  &لكنها   ،Qخر+ 1لى 

مقتضى �لحا(:

* �لوساطة �ألسرية/1عاH2 لم شمل �ألسرH؛
* �لعنصر �لطبي/�لصحي؛

* �لعنصر �لمالي (منح 1عاH2 �الستقر��، منح 2عم �ألسرH +& �لُمعالين)؛ 
* �لعنصر �لقانوني؛

* �لتعليم/�لتد�يب �لمهني/�لتد�يب؛ 
* �ألنشطة �لمدH�ّ للدخل؛ 

* �لعنصر �ألمني.
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كما Oكر �نفًا، من �لضر&�f +ال تقّدP �لخدما� 1ال بمو�فقة �لضحايا 
�لتاّمة &�لمستنيرH. لذلك، ينبغي +A تنظر �لمنظمة في جعل �لضحّية 
 ،Dعال+ Hتوقع على �ستما��� مو�فقة لكل عنصر من �لعناصر �لمذكو�
&كذلك  هم،  يوقعو�   A+ ينبغي  �لقّصر،  حالة  &في  �القتضاء.  حسب 

O&يهم +& �أل&صياء �لرسميوA عليهم، على �ستما�H �لمو�فقة.

خطة 1عاH2 �إل2ما} �لفعلية تخدP +يضًا كأH�2 ألغر�E �لرصد &�لتقييم، 
كما سنرQ فيما بعد.

hإل�ما� Iعا�V ٣٫٢٫٢ عملّية
بعد تحديد خطة 1عاH2 �إل2ما}، يمكن +A تبد+ عملّية 1عاH2 �إل2ما} 

�لفعلية.

hإل�ما� Iعا�V على Iليا� تقديم �لمساعدs ٣٫٢٫٢٫١
�لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا� باألشخاi قد تضم طائفة &�سعة 
من �لخدما� بدءً� من �لمساعدH على توفير �لمأ&Q، &�نتهاًء بالرعاية 
&�لتد�يب  &�لقانونية  �الجتماعية   Hلمشو�� &تقديم  &�لنفسانية  �لطبّية 
  .Hبعض �لمساعد�� منظما� تقديم �لخدما� مباشر Pلمهني.  قد تقّد�
1ال +نه ألسبا� عملّية، قد تحتا} منظما� +خرQ +& �لد&لة 1لى تقديم 
�لكثير من �لخدما�.  &في بعض �لحاال� قد ال يكوA بمقد&� منظمة 
 Aللمنظمة تو�جد في مكا Aتوفير جميع �لخدما� +& قد ال يكو Hحد�&
في   Qألخر� �لمنظما�  على  تعتمد   A+ يجب  &لذلك  �لضحّية  1قامة 
تقديم �لمساعدH.  &بالمثل، يستلزP متابعة �لعال} &�لرصد +A تقوP به 

منظمة O�� تو�جد بالقر� من مكاA 1قامة �لضحّية.

21ما} ضحايا   H21عا على   Hلمساعد� لتقديم  �لثالثة  �لرئيسية  �آلليا� 
�الّتجا� بالبشر هي:

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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................................................................................................

* �لدعم �ألّ�لي من جانب منظمة تقديم �لخدما�؛
* �لدعم طويل �ألمد إلعا�I �إل�ماh من جانب منظمة تقديم �لخدما� 

�لمتلقية -� عن طريق �إلحالة Vلى منظما� -خرV �- Bلى �لد�لة؛
 �- �لتربية،   I.���  �- �لعمل،   I.���) للضحّية  �لحكومي  �لدعم   *

غيرها).
................................................................................................

٣٫٢٫٢٫٢ �لدعم �ألّ�لي من جانب منظمة تقديم �لخدما� �لمتلقية
&�لفحص  �لوصو(،   Qلد  Hلمساعد� �لدعم  هذ�  مثل  يشمل   A+ يمكن 
 Qلمد� قصير   Aإلسكا�& &�لشامل،   fلفو�� �لطبي/�لنفسي  &�لعال} 
&�لمساعدH في تلبية مختلف �حتياجا� �لضحّية �الجتماعية &�لقانونية 
بذ(  �لمتلقية  �لخدما�  تقديم  لمنظمة  &ينبغي   .Qألخر� &�القتصا2ية 
�لممكنة التخاO �لخطو�� �لال<مة لتجنب حد&u حالة  كافة �لجهو2 
تبعية من خال( بر�مج 1عاH2 �إل2ما} �لخاّصة بها، &+A تهد% 1لى 
�لذ��.   على  &�العتما2  طبيعية   Hحيا 1لى  &صوًال  �لضحايا   Hمساعد
&مع Oلك، فيجب +A تقّدP �لمنظما� غير �لحكومية +& هياكل �لدعم 

�لحكومية �لدعم طويل �ألمد.

 hإل�ما� I٣٫٢٫٢٫٣  �لدعم طويل �ألمد إلعا�
�لدعم طويل �ألمد للضحايا إلعاH2 21ماجهم بشكل  من �لال<P تقديم 
مالئمة،  خدما�  �لمتلقية  �لخدما�  تقديم  لمنظمة   Aكا  A1& فّعا(.  
Oلك،  مباشرH.  بخال%  �لخدما�  �ألكبر من  �لجزء  تقديم  فبإمكانها 
يمكن تقديم �لخدما� من خال( منظمة +& +كثر من �لمنظما� غير 
�لحكومية �لمحلية.  فالمنظما� غير �لحكومية في مركز جيد يتيح لها 
 g1لى �لضحايا فحسب، بل +يضًا �لضلو Hمباشر Hليس تقديم مساعد
&تنفيذ  &1عد�2  فيه،   gلضلو� في   Hلمساعد�  &+ �إل2ما}   H21عا بتقييم 
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خطة 1عاH2 �إل2ما}.  عال&H على Oلك، يمكن +A تلعب �لمنظما� غير 
�لحكومية 2&�ً� حاسمًا في مهمة �لرصد �لمتو�صلة للتقّدP �لمحر< في 

1عاH2 2مج �لضحّية.

�ألنشطة �لكفيلة بضماA 1عاH2 21ما} �لضحايا بصو�H �منة &1نسانية 
في �لمجتمع يمكن +A تشمل:

................................................................................................
* �لفحص ��لعالh �لطبي/�لنفساني �تقديم �لمشو.I �لطبية/�لنفسانية 

لضحايا �الّتجا. في -ماكن Vقامتهم؛
* �لوساطة �ألسرية/ تقديم �لمشو.I لألسرI؛

* .صد عملّية Vعا��V Iماh �لضحّية في مكاV Jقامتها؛
* .صد ترتيبا� �إلقامة ��لرعاية لألطفا� من ضحايا �الّتجا.؛

* �لمساعدI على Vعا�I �اللتحا� بالمد.سة؛ 
* �ضع بر�مج �لتد.يب �لمهني؛

* تقديم �لمشو.I ��لتد.يب �لمهني للضحايا؛
* تقديم �لمشو.I بشأJ �لتنسيب �لوظيفي ��لتشغيل؛ 

* ُمنح إلعا�I توطين �لضحايا �تقديم �لتد.يب �لمهني لهم؛
* �لمساعدI على �سترجاb �لوثائق �لمفقو�I، مثل بطاقا� �لهوية 

�جو���� �لسفر؛ 
 Iستعا��� (�لطال�،  �لمدنية  �لقضايا   Jبشأ �لقانونية   Iلمساعد�  *

�لممتلكا�، ��لمسؤ�لية �لمدنية)؛
* �الستشا.I ��لتمثيل �لقانوني للضحايا �لذين يمثلوJ كشهو� في 
��لقسم   eنا�-  ٣٫٢٫٣٫٤ �لقسم  Vلى  -يضًا  (-نظر  �لجنائية  �لقضايا 

٦٫٥ من �لفصل ٦)؛ 
�لطو�.�   nألغر� �لساخنة  �لهاتفية  �لخطو�  على   kلحفا�  *

��إلعال:؛
* ضماJ -من �لضحّية عن طريق �لتو�صل معها بانتظا:؛

�لعاطفي �كذلك مساعدتهم في  �لدعم   nلضحايا بغر� * مصاحبة 
�لحصو� على �لخدما� �لال�مة �ضماJ �حتر�: حقوقهم؛ 

* توفير �لنقل �آلمن.
................................................................................................

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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ينبغي لمنظمة تقديم �لخدما� �لمتلقية 2عم شبكة من �لمنظما� غير 
�لحكومية �لمحلية &�لد&لية &�لعمل بالتعا&A �لوثيق معها. يلعب هذ� 
�لدعم &�لتعا&A 2&�ً� هامًا ليس فقط في 1عاH2 �إل2ما} �لفعا( للضحايا 

&1نما +يضًا في �ستد�مة �ليا� 1عاH2 �إل2ما}.

فيما   A&لتعا� على  �لرسمي  �لطابع  �لمنظما�  تضفي   A+ �لمفيد  من 
 Aلضما �التفاقا�  من  غيرها   &+/& تفاهم  مذكر��  خال(  من  بينها 
&بالمنظمة  بها  �لخاّصة  &�لمسؤ&ليا�  لأل2&��  �لمنظمتين  كال  فهم 
�لمنظما�  +نشطة  �لخدما� �صد  تقديم  لمنظمة  &ينبغي    .Qألخر�
 Aمن +جل ضما Hلمساعد� للحصو( على  �لضحايا  1ليها  �لتي تحيل 

فّعالية &جوH2 �لخدما� �لمقّدمة.

�لدعم �لحكومي للضحايا  ٣٫٢٫٢٫٤
في بعض �ألحياA تقدPَّ �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} مباشرH لضحايا 
كّل  مع  �لحا(  هو  &كما  �لحكومية.   �لهياكل  خال(  من  �الّتجا� 
بشكل  تبّين  �لحكومة،  مع  تفاهم   Hمذكر  P�1بر  Aسيكو �لمساعد��، 
&�ضح �لمهاP &�لمسؤ&ليا� �لمتفق عليها &�لخدما� �لتي ستقدPَّ، +مرً� 
ضحايا  1لى  �لحكومة  تقدَّمه   fلذ� �إل2ما}   H2إلعا �لدعم   A1 مفيدً�. 
�جتماعية   Hلمشو�� 1سد�ء  شكل  يتخذ  ما  غالبًا   iباألشخا �الّتجا� 
بالصّحة،  �لصلة   ��O  Hلمساعد�& �لمهني  &�لتد�يب  &�لوظيفية، 

.fاللتحا  �لتربو� H2مختلف +شكا( 1عا&
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hإل�ما� Iعا�V على Iلمساعد� b٣٫٢٫٣  -نو�
�الحتياجا�  على  ضحّية  كّل  1لى  �لمقدَّمة   Hلمساعد� ستتوقف  بينما 
 Hفائد  ��O  D2نا+  Hلمذكو�� �لمساعد��   Aبأ &جد  للضحّية،  �لفر2ية 

:Pلضحايا �الّتجا� بوجه عا
................................................................................................

* خدما� �لرعاية �لطبية/�لصحّية
Hلمشو�� *

* �لمساعدH �لمالية
* �لمساعدH �لقانونية 

* 1عاH2 �اللتحا  بالنظاP �لتعليمي 
* �لتد�يب �لمهني

* �لمشا�يع �لصغيرH &�ألنشطة �لمدH�ّ للدخل
* �لتنسيب �لوظيفي

* �ألجو� &�إلعانا� 
* بر�مج �لتد�يب 

* �إلسكاA &�إليو�ء
................................................................................................

�لمساعدI �لطبية/�لصحّية  ٣٫٢٫٣٫١
يمكن +A يعاني ضحايا �الّتجا� باألشخاi من مشاكل صحّية معّينة 
نتيجة لسوء �لمعاملة &�الستغال( �لذf تعرضو� له خال( عملّية/سينا�يو 
�لمناعة  نقص   x&فير تشمل  �لصحّية  �لمشاكل   Dهذ مثل  �الّتجا�. 
�لبشرf/�إليد< &�ألمر�E �لمنقولة جنسيًا &حالة 1جها2 ما بعد �لصدمة.  
يعتبر ضحايا �الّتجا� �لعائد&A �ألكثر تعرضًا &�ألكثر عرضة لمختلف 
�لمخاطر �لصحّية �لرئيسية.  &بغية ضماA نجاc عملّية 1عاH2 �إل2ما}، 

يتعين 1عطاء �أل&لوية للرفاD �لبدني &�لعقلي للضحّية.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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 iلتأهيل في �لبلد، يمكن 1جر�ء فحو� H2مركز إلعا oهنا Aكا �O1
طبّية شاملة فيه.  &A1 كانت هناo حاجة لمتابعة �لعال} �لطبي على 
�لمدQ �لطويل، ينبغي لمنظمة تقديم �لخدما� +A تتعهد بتوفير مثل 
هذ� �لعال} في �لمؤسسا� �لمالئمة �لتي تقع في منطقة 1قامة �لضحّية 

&تيّسرD من خال( �لمنظما� +& �لمؤسسا� �لمحلية.

كما هو �لحا( مع كافة �لمساعد��، ال ينبغي H��21 هذD �لمساعدH 1ال 
&فقًا للقر�� �لمستنير �لتي تتخذD �لضحّية.  &قبل 1جر�ء +f �ختبا��� 
+& 1عطاء +f عال}، يجب +A تحصل منظمة تقديم �لخدما� 2�ئمًا على 
مو�فقة �لضحّية �لخطية &�لطوعّية.  ينبغي +A يهد% �لعال} �لطبي 
1لى تلبية �الحتياجا� �لبدنية &�لنفسية للضحّية.  &عند �إلمكاA، ينبغي 
+A يهد% +يضًا 1لى تثقيف �لضحّية عن �نتقا( �ألمر�E &�ألسبا� 
�لمحتملة لها &عالجها &غيرها من قضايا �لصّحة �إلنجابية &�لعقلية، 

حسب صلتها.

جميع  من  نسخًا  �لضحّية  تتلقى   A+ 2�ئما  ينبغي  Oلك،  على   H&عال
عن  �لمسؤ&(  �لطبي  �لطاقم  &على  �لطبية.   &�لنتائج  �لفحوصا� 
لمتابعة  �لزمنية  �لجد�&(   &+ �لمقترحة  �لعال}  1عد�2 خطط  �لضحّية 
غير  للمنظمة  تز&يدها  +يضًا  يمكنه  �لضحّية،  &بمو�فقة  �لضحية، 
 Hلمساعد� 1قامة �لضحّية &�لقاH�2 على  �لعاملة في منطقة  �لحكومية 

في تنفيذ �لخطة.

 iبخصو H2توجيهية محّد L2يو�2 �لفصل �قم (٥) من هذ� �لكتّيب مبا
تقديم �لمساعدH �لطبية.
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I.٣٫٢٫٣٫٢ تقديم �لمشو
لضحايا   Hلمشو�� تقديم  عن  +ساسية  معلوما�  تقديم  يتم  يلي  فيما 
�الّتجا�. ينبغي على مقّدمي �لمشو�H +يضًا �لرجوg 1لى �لفصل �قم 
(٥)، �لقسم ٥٫١٢٫٢ للحصو( على �لمزيد من �لمعلوما� عن تقديم 
 A+ لمّتجر بهم.  ال ينبغي� iلدعم في مجا( �لصّحة �لنفسية لألشخا�
 oيشا� A+ بين تد�يبًا مناسبًا.  &ينبغي يقدP �لمشو�H 1ال +فر�2ً� مد�َّ
بوA على �لعمل مع �ألطفا( تحديدً� في �لعمل  مقّدمو �لمشو�H �لمد�َّ

.iمع �ألطفا( من ضحايا �الّتجا� باألشخا

�لتحضير

مع   Hلمشو�� لجلسا�  مالئمًا  1عد�2ً�   Hلمشو�� مقّدمو  يعّد   A+ ينبغي 
ضحايا �الّتجا� بالبشر.  &يشمل Oلك مر�جعة ملف حالة �لضحّية قبل 
 Dفي �لتشا&� مع غير Hلمشو�� Pقد يرغب مقّد&  .Hكّل جلسة مشو�
من مقّدمي �لخدما� +& موظفي 2&� 1يو�ء �لضحايا �لمقيمين فيها، 
 fلشخص �لذ� D>يحر fلذ� Pفيما يتعلق بالتقّد ،H�&2عت �لضر �O1
�لرعاية   &+ �لفو�ية  �لترجمة   f+) لخاّصة� تتم مساعدته &�حتياجاته 

�لخاّصة).

ينبغي على مقّدP �لمشو�A+ H يكّرx على �لد&�P ما يكفي من �لوقت 
بينما  بحّرية،  �لشو�غل  مناقشة  �الّتجا�  لضحّية  يتيح  كي  للجلسا� 
�لعملّية  �لحلو(   E�ستعر�& محر<   Pتقّد  f+ لتقييم  كافيًا  &قتًا  يتيح 
 Hلخطو�� �لمقبلة.  &ينبغي تخصيص ما ال يقل عن ساعة &�حد�&

أل&( جلسة +& جلستين.

صياغة �ألهد�% قصيرH �ألجل

بمجر2 مناقشة شو�غل �لضحّية �لرئيسية &�حتياجاتها &�ستر�تيجيا� 
لصياغة  معها  �لعمل   Hلمشو��  Pمقّد على  بها،  �لخاصة  �لمو�جهة 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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�ألهد�% قصيرH �ألجل لعملّية �ستعا2تها لعافيتها &1عاH2 21ماجها في 
�لمجتمع.  Aّ1 �ألهد�% قصيرH �ألجل �لمناسبة هي +هد�% محّدH2 تمنح 
�لضحّية �لمزيد من �الستقر�� &�ستعاH2 �لسالمة، &يمكن تحقيقها في 
حد&2 �إلطا� �لزمني �لمتاc (+ثناء مكوu �لضحّية في 2�� �إليو�ء، 
على سبيل �لمثا().  &ينبغي +A يضع مقّدP �لمشو�H &�لضحّية +هد�فًا 

محّدH2 &كذلك �إلطا� �لزمني �لذf يتعين تحقيقها فيه.

تعبئة �لمو��2

بمجر2 تحديد �لقضايا �لرئيسية موضع �الهتماP &�ليا� �لتعامل �لبّناء 
 Hلمساعد�  Hلمشو��  Pمقّد +A يضع  ينبغي  �ألجل،   Hألهد�% قصير�&
�لمالئمة لمساعدH �لضحّية على تحقيق هذD �ألهد�% قصيرH �ألجل 
&على �ستعاH2 عافيتها.  &يمكن +A تشمل مثل هذD �لمساعدH، &لكنها ال 
تقتصر على، �لرعاية �لطبّية &�لخدما� �لقانونية، &خدما� �لوساطة 
�ألسرية، &�لتد�يب �لمهني، &�لمساعدH على 1يجا2 &ظيفة &�لخدما� 
 Hلمشو�� Pإل2ما}.  على مقّد� H2لتأهيل &1عا� H2في مجا( 1عا Qألخر�
في  �هتمامها  من  &�لتأّكد  �لضحّية،  مع   Hلمساعد� خيا���  مناقشة 

�لحصو( على �لخدما� �لموصى بها.

�إلعد�2 &�لتخطيط

بعد تحديد �لخدما� �لمحّدH2 �لال<مة &�لخطو�� �لتالية، سيكوA من 
�لضر&�f &ضع خطة لضماA تو�فر مثل هذD �لخدما� &�لوسائل 
 cلمرحلة، سو% يقتر� Dفي هذ  .H2لال<مة لتحقيق �ألهد�% �لمحّد�
تقديم  منظمة  موظفو  ينجزها   A+ ينبغي  �لتي   Pلمها�  Hلمشو��  Pمقّد
�لخدما� &كذلك �لضحّية، على سبيل �لمثا(، على �لموظفين ترتيب 
1جر�ء فحص طبي للضحّية، في حين قد ُيطلب من �لضحّية مر�جعة 
حزمة  في  �لمتضمَّنة  �لطبّية  �لرعاية   Aبشأ  H2��لو� �لمعلوما� 
�لمعلوما� لألخذ في �العتبا� +f +سئلة +خرQ لطرحها على �لطبيب، 

&حضو� �لفحص �لطبي &متابعة +f عال} يوصي به �لطبيب.
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من  �لزمالء   &+  Hلمشو��  Pمقّد 1لى   Hلمسند�  Pلمها� &عد2  طبيعة   A1
�لضحّية  &ضع  على  ستتوقف  &�لضحّية  �لخدما�  تقديم  منظمة 
 Pبوسع مقّد ،Hأل&لى من �لمساعد� Pظر&فها &+هد�فها.  &خال( �أليا&
�لمشو�A+ H يشّجع �لضحّية على �لقياP بمهاP بسيطة، مثل مسؤ&ليا� 
�لجد�&(  &�لتأقلم مع  �لمنتظمة،  كالوجبا�  �لبسيطة،  �لذ�تية  �لرعاية 

�لمنتظمة &�لقياP بالنشاJ �لبدني.

1سد�ء �لمشو�H �لفر2ية

يتألف من مد�خال� قصيرH نسبيا  �لفر2ية للضحايا   Hلمشو�� 1سد�ء 
 Hتركز على �لحل �لعملي للمشاكل &�لسلوكيا�. &�لهد% من �لمشو�
مها���  تطوير   &+ تعلم  على  �الّتجا�  مساعدH ضحايا  هو  �لفر2ية 
�لتعافي  تحقيق  بهد%  معها  �لتأقلم   &+ للظر&%،  �لفو�ية  �لمو�جهة 

�لكّلي.

�لنفسي.   &�لعال}  �ألجل   Hقصير  Hلمشو�� بين  بدّقة  �لتمييز  ينبغي 
مساعدH ضحايا  1لى  ترمي  �ألجل   Hقصير مد�خال�  هي   Hفالمشو�
 Oعلى �تخا& Hفي �لحيا H2الّتجا� بالبشر على مو�جهة حاال� محّد�
�لخطو�� �لفو�ية �لتالية في �لعملّية �لر�مية 1لى تحقيق �ستعاH2 �لعافية، 

&ال تهد% بأf شكل من �ألشكا( 1لى 1عاH2 تنظيم شخصية �لفر2.

Hلمسائل �لتي يتعين تنا&لها في جلسا� �لمشو��

ستتفا&�   Hلمشو�� جلسا�  خال(  �لمتنا&لة  �لقضايا  &طبيعة  نطا  
بتفا&� &ضع ضحايا �الّتجا� &تجا�بهم &ظر&فهم &خلفيتهم �لثقافية، 
&سّنهم &جنسهم &�حتياجاتهم.  بصفة عامة، فهي ستكوA مد�خال� 
قصيرH �ألجل ترّكز على �الحتياجا� �ألكثر 1لحاحًا &&�قعية للشخص 

�لمعني.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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�ستر�تيجيا�   Hلمشو�� جلسا�  ستتنا&(  �لضحايا،  لمعظم  بالنسبة 
�لتالية O�� �ألهمّية  للمسائل  بالنسبة  �لمو�جهة  �لمشاكل &�ليا�  حل 

�لمباشرH للضحّية:

* �ستعاH2 �الستقر�� &�لرفاهية �لعاطفية &�لبدنية؛
* �لسالمة �لشخصية ألفر�2 �ألسرH من �لمّتجرين؛

* تجنب �لعقوبا� �لجنائية &غير Oلك من �لعقوبا�؛
ضد   �لقانونية  �إلجر�ء��  في   Aلقانو�  O1نفا &كاال�  مع   A&لتعا�  *

�لمّتجرين؛
* ما O1� كاA سيتم �التصا( بأفر�2 �ألسرH &�لعوH2 1لى مجتمع �لمنشأ 

&�ألسرH &�لطريقة �لتي سيتم بها Oلك؛ 
* �2ّ �لفعل �لمحتمل لألسرH &+فر�2 �لمجتمع �لمحلي فيما يتعلق بغيا� 

ضحّية �الّتجا� &�حتما( عو2تها؛
�إل2��ية  &�لوثائق  �أل&��   الستكما(   P>لال� �لزمني  �إلطا�   *

&�إلجر�ء�� �لقانونية O�� �لصلة؛ 
* +ين ستعيش &مع من؛ 

* �لمو��2 �لمالية لإلعالة &سد �مق �لعيش.

كل �لحلو( �لممكنة لهذD �لشو�غل ستعتمد على �لحالة بعينها، &ظر&% 
�لضحّية &�لمو��2 �لمتاحة.  سو% تتم �2�سة �لقضايا �لمحّدH2 �لمتعّلقة 
 ��O Pفي �ألقسا Dعال+ Hفي �لعديد من �لمجاال� �لمذكو� Hبالمساعد
�لصلة من هذ� �لكتّيب. 1ال +نه في تنا&( كّل هذD �لمشاكل ينبغي &ضع 

:Aلتالية في �لحسبا� L2لمبا�
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Hلمشو�� L2مبا

:Eلدعم بغر�& Hينبغي منح �لضحايا �لمساعد

صنع  &مها���  �لمو�جهة  &�ليا�  �لكفاء��   H2ستعا�  &+ بناء   *
�لقر��؛

 Qتنمية مو��2هم �لخاّصة بهم لتحقيق 1مكانا� تنميتهم على �لمستو *
�لشخصي؛ 

* صياغة حلو( عملّية &فقا الحتياجاتهم &ظر&فهم �لفر2ية.

تقديم �لمشو�H لألطفا( ينبغي +A يأخذ في �العتبا� لغة &ثقافة &نمو 
�ألطفا( �لمعنيين.

Hلمشو�� P2&� �لمساعد/مقّد

يوصي �لخبر�ء في �لعمل �الجتماعي باتباg نهج يعمل على تمكين 
 iشخا+" +نهم  على  �لعمالء  1لى  �لنظر  طريق  عن  &Oلك  �لعميل، 
من  بدال  منها  ُينهل  مو��2  كونهم  &على  &1مكانا�،  +صو(   f&O
 Aمصا�2 لها".١٠  يستند هذ� 1لى �العتقا2 بأ &+/& E�ناقلي لألمر
يضع  +فضل شخص  فهو  &لذ�  مشاكله  فهم  على  �ألقد�  هو  �لعميل 
خطة لتسوية هذD �لمشاكل &ينفّذها. من هذ� �لمنظو�، فإA من &�جب 
�لمساعد �لتركيز على مساعدH �لعمالء في 1عاH2 بناء �حتر�مهم لذ�تهم 
بهم،  �لخاّصة  �لشخصية  مو��2هم  من   H2الستفا�& بنفسهم،  &ثقتهم 
على  &�لقا�2  حياته  في  �لمتحكم  1نه  �©ية  على  �لشخص   Hمساعد&

صنع قر���ته.١١

لذلك فإA 2&� �لمساِعد هو 1عانة �لعمالء على تصميم &تنفيذ �لخطة 
�لتي تساعدهم على تحديد �لمشاكل &حّلها &توضيح �ألهد�% &تحقيقها.  
تعزيز  على   Hلمساعد� تقديم  عملّية  في  �لرئيسي   Pالهتما� ينصب 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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مساعدH �لذ�� مثل مها��� �لمو�جهة &حّل �لمشاكل �لخاّصة بهم عن 
طريق �العتما2 على مو��2 �لمرء �لد�خلية &مو�طن قوته.١٢ يعمل 

�لمساعد&A كمشجعين، &&سطاء/ مناصرين &معّلمين لعمالئهم.

&تحديد  �حتياجاته،  تحديد  على  �لعميل  �لمساعد  يعين  كمشّجع،   *
للمشاكل  1يجا2 حلو(  قّوته، &يساعدD على  +هد�فه، &o��21 مو�طن 

&�لسبل �لكفيلة بتحقيق +هد�فه.
* &كوسيط/مناصر، يعين �لمساعد �لعميل في تحديد �لمو��2 �لمتاحة 
له، &يساعدD في تقييم �لمو��2 �لمتاحة، &تسهيل �التصا( مع �لمو��2 

�ألخرQ +& �لتوجيه 1ليها.
�لعميل &Oلك  �لمساعد مها��� &قاعدH معلوما�  * &كمعّلم، يطو� 
لكي يصبح �لعميل +كثر قد�H على �تخاO قر���� &�عية، &على حل 

مشاكله +& تحقيق +هد�فه.١٣

 Dهذ  Hلمساعد� بأA عالقة  2&مًا  يتذكر&�   A+ �لمساعدين  على  ينبغي 
 ��O Aتكو A+ تختلف عن �لعالقا� �لشخصية؛ فهي عالقة مهنية &يجب
�تجاD &هد% &�ضحين.  &بقيامهم بذلك، يتم توضيح +هد�% �لعميل، 
 Dلتحديا� بشكل +كبر، &تظهر �الستجابا� تجا�& Hلقو� Jتتضح نقا&
�لنهج تجاD عالقة  للعياA.١٤  هذ�  �لعميل &�لمرشد �الجتماعي +كثر 
 fيبد  A+ ينبغي  �لو�قع  ففي  +& جفاء.  بر&2  يعّد عالقة  �لمساعدH ال 

�لمساعد �لتعاطف &�لد%ء &�ألصالة في نهجه تجاD �لعمالء.١٥

٣٫٢٫٣٫٣  �لمساعدI �لمالية
قد تتاc عدH +نو�g من �لمساعدH �لمالية للضحايا لعملّية 1عاH2 �إل2ما}.  
تعتمد +نو�g �لمساعدH �لمالية �لمتاحة على بر�مج �لمنظما� �لمشا�كة 
في عوH2 �لضحّية &1عاH2 2مجها.  A1 كانت مثل هذD �لمساعدH �لمالية 
 g�من +نو gمتاحة، فمن �لمهم �لتوضيح للضحّية �لخالفا� بين كّل نو

�لُمنح �لتي تستحقها &توضيح غرضها �لمحّد2.



١٢٣

قد تيّسر +نو�g كثيرH من �لُمنح �لنقدية 1عاH2 �إل2ما}.  بعض �ألمثلة 
على Oلك تشمل:

* منح 1عاH2 �الستقر��؛
* منح 2عم �ألسرH +& �لمعالين.

منح 1عاH2 �الستقر��

تعطى منحة 1عاH2 �الستقر�� في �لبلد �لذf يعا2 21ما} �لضحّية فيه 
 A21ماجها في �لمجتمع.  تبّين �لتجربة بأ H21عا cتخّصص لدعم نجا&
�الختالفا� في مبالغ منح 1عاH2 �الستقر�� تثير �لنز�عا� بين �لضحايا 
&تعرقل  مختلفة،  بر�مج  خال(  من   &+ مختلفة،   A�بلد من  �لعائدين 
 H�&إل2ما} �لفعلي في بلد �لمنشأ.  &على �لرغم من ضر� H2جهو2 1عا
تفا&� �لمبالغ من بلد 1لى �خر بسبب �ختال% تكاليف �لمعيشة، 1ال 
1نه بهد% تالفي +f تصو��� بشأA تقديم معاملة تفضيلية للبعض، 
فمن �لمفيد +A تقدPَّ نفس �لمبالغ لجميع �لضحايا �لذين تتم مساعدتهم 

برعاية منظمة تقديم خدما� &�حدH في بلد معين.

�لقصد &��ء منح 1عاH2 �الستقر�� هو تسهيل عملّية 1عاH2 �إل2ما} 
&1عاH2 �إلقحاP �لفعالتين &�لكريمتين في �لمجتمع، &لتغطية �لتكاليف 
 ،Qألساسّية مثل �لسكن &�لغذ�ء &�لمالبس &�لمو�2 �لضر&�ية �ألخر�
لفترH +ّ&لية يتر�&c +مدها عاH2 بين ٣٠ &٩٠ يوما بعد �إلحالة.  &من 
 Hالستقر�� على عد� H2تقديم منحة 1عا Aلممكن في كثير من �ألحيا�
 H2لثالثة �أل&لى بعد عو� 2فعا�، مثل 2فعة &�حدH لكل من �ألشهر 
تحد2   A+ ينبغي  �خر.   بلد  في  �ستيطانها   &+ موطنها  1لى  �لضحّية 
�لمنظمة �لمتلقية في �لبلد �لمستقبل �لمسؤ&لة عن عملّية 1عاH2 �إل2ما} 
�لو�قع  على  بناء  &Oلك  �الستقر��   H21عا منحة  من  �لمناسب  �لمبلغ 

�القتصاf2 للبلد �لمعني.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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منح 2عم �ألسرH +& �لمعالين

�لخدما�  تقديم  منظمة  �لمعالين   &+  Hألسر� 2عم  منح   Pتقّد  A+ يمكن 
�لمتلقية في �لبلد �لمستقبل.  &يتم تقديمها على +ساx كّل حالة على 
 Aكا �O1 ،)ضحة، على سبيل �لمثا�& H2حيثما توجد حاجة محّد Hحد
لدQ �لضحّية �لتي تتم مساعدتها +بوين مريضين +& تعولهما، +& طفل 
حديث �لوالH2، +& 1نها حامل &ليس بمقد&�ها �لعمل، &ما شابه Oلك.  
 xتحد2 �لمنظمة �لمتلقية مقد�� �لمنحة على +سا A+ ينبغي ،Qخر+ Hمر
كّل حالة على حدH.  &ينبغي +A تضع �لمنظمة نصب عينيها تجنب 
�العتما2 طويل �لمدQ عليها. O1 يجب +A يكوA �لتقديم �لمحتمل لمنح 
 H2بالتنفيذ �لفّعا( لخطة 1عا Hعالقة مباشر �O لمعالين� &+ H2عم �ألسر

�إل2ما} &فقًا لما تم تقييمه &�قتر�حه.

٣٫٢٫٣٫٣ �لمساعدI �لقانونية

يمكن تقسيم �لمساعدH �لقانونية 1لى عنصرين �ئيسيين هما: 
* �لمساعدH �لقانونية بشأA �إلجر�ء�� �لجنائية؛
* �لمساعدH �لقانونية بشأA �إلجر�ء�� �لمدنية.

للضحّية،  �لفو�ية  لتلبية �الحتياجا�  �لمناسبة  �تخاO �إلجر�ء��  بعد 
�لقانونية في +قر� &قت ممكن، بما فيها  ينبغي 1عالمها بالخيا��� 
�إلجر�ء�� �لقانونية �لمدنية &�لجنائية.  Aّ+ O1 ضحايا �الّتجا� بحاجة 
1لى �إلطالg على 1مكانية �لتعا&A مع &كاال� 1نفاO �لقانوA، &1مكانية 
�لقانونية  &�لخيا���  �لجنائية،  �إلجر�ء��  في   H2بالشها �إل2الء 
�لمتاحة لحمايتهم A1 +2لو� بالشهاH2 &1مكانية توجيه �لتهم �لمدنية ضد 
�لمّتجرين بهم الستر2�2 ممتلكاتهم، &�لتعويض عن �لضر� &�إليذ�ء 
�لذf تكّبد&D.  �لمزيد من �لمعلوما� حو( �لخيا��� �لقانونية للضحّية 

تتاc في �لفصل �قم (٦)، �لقسم ٦٫٥.
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غالبا ما ال يد�o �لضحايا حقوقهم &من �لمهم �طالعهم على �لخيا��� 
�لقانونية �لمتاحة &تقييم فرi �لنجاc &كذلك +f مخاطر O�� عالقة.  
تقّلل  �لمناسب  �لوقت  في  �لمناسبة  �لقانونية   Hلمساعد�  A1 ثبت  فقد 
بالتالي من قلق �لضحّية &تساعدها على �تخاO قر�� مستنير بشأA ما 
O1� كانت ترغب في �لتعا&A مع +جهزH 1نفاO �لقانوA+ &+ A تشهد في 
�لمحكمة.  ينبغي +A تكوA �لضحّية على علم تاP بالعو�قب �لمحتملة 
يتعلق  فيما  �لو�ضح  �لقر��  1لى  �لوصو(   Eبغر �لخيا���  لجميع 

بنوg �لمساعدH �لقانونية �لتي تتطلبها.

 �لضحايا �لذين يشهد&A ضد �لمّتجرين بهم لربما يحتاجوA 1لى �لمزيد 
من �لمشو�H &�لدعم قبل &بعد �إل2الء بشها2�تهم. &يمكن لمنظما� 

تقديم �لخدما� ترتيب جلسا� مشو�H خاّصة لمعالجة هذD �لقضايا.

�لمساعدH في �إلجر�ء�� �لمدنية

�لمّتجرين  مدنية ضد  تهم  توجيه  �الّتجا�  يكوA من حق ضحايا  قد 
 H2بهم عن �إلصابا� &�ألضر�� �لتي تكبد&ها &لر2 ممتلكاتهم. &عا
�لجنائية.   Qلدعو�& �لمدنية  �لتهم  بين  �لجمع  �لممكن  من   Aيكو ما 
&كذلك قد تكوA للضحايا قضايا +خرQ تحتا} 1لى �لمساعدH �لقانونية، 
مثل �لطال  &حضانة +طفالها &�لمنا<عا� على �لملكية &غير Oلك، 
من غير O�� �لصلة �لمباشرH بقضايا �الّتجا� &�لتي ال ينخرJ فيها 

�لمتّجر&A بهم.

في �لقضايا �لمدنية، يمكن +A تشتمل �لمساعدH �لقانونية على:
................................................................................................

* �لمساعدI في �لطال�
* �سترجاb جو�� �لسفر �/-� غيرها من �أل�.�� �لثبوتية

* .� �لممتلكا�

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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* �لمطالبا� �لمتعّلقة بالملكية
* �إل._

* حقو� �لو�لدين
* �لتعويض عن �لخسائر ��إلصابا�

................................................................................................

٣٫٢٫٣٫٥ Vعا�I �اللتحا� بالنظا: �لتعليمي
 fلذ� �ألمر  تعليمهم،  �الّتجا�  ضحايا   Aألحيا� بعض  في  يكمل  لم 
يقّلل كذلك من فرصهم في 1يجا2 عمل.  ينبغي 1يالء مساعدH ضحايا 
Oلك   Aكا كّلما  +&لوية  توقف   fلذ� تعليمهم  �ستكما(  على  �الّتجا� 
ممكنًا. بوسع منظمة تقديم �لخدما� �لمتلقية، بالتعا&A مع �لسلطا� 
�لدعم  تقديم   &+/& �لتعليم   Pنظا في  �اللتحا    H21عا تسهيل  �لوطنية، 

�لمالي لتعليم �لضحّية.

 fتفّضل �لمر�فق �لتعليمية �لو�قعة في منطقة 1قامة �لضحّية بالنسبة أل
بالتعليم ضر&�ية باعتبا�ها جزء ال يتجز+ من خطة  �لتحا    H21عا
21ما} �لضحّية.  &سو% يكوA من �لضر&�f في كثير من   H21عا
 Aباإلمكا يكن  لم   A1& ببد( سكن.  �لتعليمي  �لدعم  �ستكما(   Aألحيا�
 Aمكا من  �لقريبة  �لمناطق   Q1حد في  �لمناسب  �لتعليم  على  �لعثو� 

1قامتها فينبغي �لنظر بنقلها 1لى مكاA �خر بشكل مؤقت.

�لجامعة

تقديم �لخدما�  تقّدP منظما�  �لمتضّمنة، ال  �لتكاليف   gنظرً� ال�تفا
 Pحاال� ُقّد oلك، كانت هناO مو�ال للتعليم �لجامعي.  &مع+ H2في �لعا
فيها مثل هذ� �لدعم عندما +تيح �لتمويل لذلك، +& عندما تكوA �لضحّية 
بحاجة 1لى عد2 قليل من �لد&��� �لتد�يبية الستكما( �لد��سة �لجامعية 
 A1 لتي �نقطعت، +& حين يو�فق +�با� �لعمل على تعيين �لضحّية�
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 P1تما �لر�غبين في  �لضحايا  تقيم  ينبغي  �لجامعي.  تعليمها  �ستكملت 
 Aكا �O1 لتعليم �لجامعي من خال( منظمة تقديم �لخدما� لتحديد ما�
حين �لجيدين  Oلك مالئمًا في 1طا� خطة 1عاH2 21ماجهم.  A+ O1 �لمرشَّ
لنيل �2جة علمية ينبغي +A يكونو� قا�2ين على 1ظها� مستوQ معّين 
من �الستقاللية &�لمصد�قية &�لقد�H على 1تماP �لد��سة للحصو( على 

�لد�جة �لعلمية &تأمين فرصة �لعمل.

�لمد�سة/�لمد�سة �لفنية

�لتعليم   A+ 21ما} �لكثير من �لضحايا 1لى H2تشير عمليا� تقييم 1عا
لصالح  للعمل  مناسبًا  مسا�ً�   Aلمهني سيكو� �لتد�يب   &+ �لمتو�صل 
�لشخص �لمعنّي.  O1� كانت منظمة تقديم �لخدما� غير قاH�2 على 
تمويل مثل هذD �لخدما� بصو�H مباشرH فقد تأخذ في �العتبا� بحث 
�لخدما�  تقديم  منظما�  ترغب  &قد  لهم.   لتوفيرها   Qخر+ &سائل 
�التصا( بالمكاتب �لحكومية �لمالئمة - مثل مكاتب �لعمل &&<���� 
�لحكومية  غير  �لمنظما�  من  غيرها  عن  فضًال   - &�لتعليم  �لتربية 
�لمتاحة   Qألخر� �لبر�مج  �لمزيد عن  لمعرفة  �لحكومية  &�لمنظما� 

�لتي يمكن +A تقّدP �لخدما� لمستفيديهم.

�لتد�يس �ألكا2يمي

�لتد�يس �ألكا2يمي مفيد بشكل خاi &غالبًا ما يكوA جوهريًا بالنسبة 
 A21ما} �لقّصر �لمّتجر بهم بشكل فّعا( ألنهم كثير� ما يعانو H2إلعا
من ثغر�� طويلة في تعليمهم نظر� لالّتجا� بهم.  ينبغي مساعدتهم 
 Dهذ تحتل   A+ &ينبغي  �2�سية،  سنو��  من  فاتهم  ما  تعويض  على 
�لمهمة �أل&لوية في حالة �لقّصر. هذ� &ينبغي +يضًا �لنظر في تسهيل 

1عاH2 �لتحاقهم في �لنظاP �لمد�سي بشكل فّعا(.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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٣٫٢٫٣٫٦ �لتد.يب �لمهني
ينبغي لمنظما� تقديم �لخدما� +A تقّدP �لمساعدH للضحايا بغية تحديد 
+هد�% &�قعية من حيث �لوظيفة بما يتناسب مع قد��تهم &مها��تهم 
ينبغي  ثم  �لمنطقة.   في  �لمتاحة  �لعمل   iفر& تعليمهم،   Qمستو&
�ألهد�%.    Dلتحقيق هذ  P>لال� �لمهني  �لتد�يب  لتوفير  كّل جهد  بذ( 
فالتد�يب �لمهني +حد �لعناصر �لهاّمة �لتي ينبغي �21�جها في خطط 
21ما}   H21عا �ستد�مة   Aضما على  يساعد  1نه  حيث  �إل2ما}   H21عا
ضحايا �الّتجا� باألشخاi �جتماعيًا عن طريق <ياH2 فرi �لعمل 

�لُمجزf &<ياH2 �لثقة &�لمها��� �لحياتية �لعامة.

�لال<مة  �لمها���  &يعّلم  طوعيًا،  �لمهني  �لتد�يب   Aيكو  A+ ينبغي 
&فقًا   Hحد على  حالة  كّل   xسا+ على   Pَّيقد& عمل،  على  للعثو� 
بو�سطة  �لمهني  �لتد�يب   Pَُّيقد ما  غالبًا  شامل.  21ما}   H21عا لتقييم 
�لمنظما� غير �لحكومية +& بالتعا&A معها، +& مع �لمعاهد �لتعليمية، 
�لحكوميين.   �لشركاء   &+ �لدينية،  &�لجماعا�  �لخيرية  �لمنظما�   &+
&على منظمة تقديم �لخدما� �لبحث عن �لمو��2 �لمتاحة &+A تسعى 
 H2في �لخطة �ألصلية إلعا H2تلبية �لتد�يب لالحتياجا� �لمحّد Aلضما

21ما} �لضحّية &+A يكوO A� صلة باأل&ضاg �لمحلية.

�لمشا.يع �لصغرB ��ألنشطة �لمدّ.I للدخل  ٣٫٢٫٣٫٧

فو�  �قتصا2ية  �لبالغوA صعوبا�  �الّتجا�  يو�جه ضحايا  ما   H2عا  
في  �لصعبة  �القتصا2ية  �لظر&%  بسبب  +ما  2يا�هم،  1لى  عو2تهم 
هذ�  +حيانا  &يرتبط  &�لمهنية،  �لعملّية  للمها���  �فتقا�هم   &+/& �لبلد 
باالكتئا� &غيرD من �لمشاكل �لنفسية، &كذلك �لوصمة �الجتماعية 
نظر� للجريمة �لتي عانو� منها.  مثل هذD �لصعوبا� تزيد من خطر 
تجّد2 �الّتجا� O1 يجد �لضحايا �لعائد&A +نفسهم يو�جهوA نفس �لمشاكل 

�لتي 2فعتهم 1لى �لمغاH�2 في �لمقاP �أل&(.
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 A+ Hللدخل &�لُمنح إلقامة مشا�يع صغير H�ّباستطاعة �ألنشطة �لمد
�لذ��.   &�عتما2ها على  �لضحّية  �ستقال(   H2لزيا فّعالة  &سيلة   Aتكو
�لمدH�ّ للدخل +A تساعد في هذ� �لصد2 من خال(  &بوسع �ألنشطة 
  .Hألسر� 2خل   H2يا>& �لذ�تي  &�ستقاللها  بنفسها  �لضحّية  ثقة  تعزيز 
كثير  في  بحاجة  فهي  فّعالة  للدخل   H�ّلمد� �لمشا�يع   Aتكو  A+ بغية 
 H21عا& �لحماية  عناصر  من  غيرها  في  21ماجها  1لى   Aألحيا� من 
�إل2ما}، مثل �لمساعدH �لنفسية &�لتد�يب �لمهني، &1لى +A تدعمها 

هذD �لعناصر.

يتعين على فريق �لخبر�ء، �لذf يتألف عاH2 من موظفي تقديم خدما� 
1عاH2 �إل2ما} &غيرهم من مقّدمي �لخدما� O�� �لصلة، +A ينظر في 
�لعملّية  لمثل هذD �ألنشطة، كّل حسب خبرته  �لمحتملين  �لمرّشحين 
�لسابقة، &�لخلفية �لتعليمية، &�لمها��� &�فع مستوQ هذD �لمها��� 
 ��O &�لشخصية  جدً�،   Hلصغير� �لتجا�ية  �ألعما(   H��2إل  P>لال�
 gلضلو� يتعين  2�ئما،  �لحا(  هو  &كما  �لتجا�ية.   لألعما(  �لميو( 
مع  �لمها���  مو�ءمة   Eبغر للضحّية  &�لظرفي   f2لفر� بالتقييم 

�لفرi �لمتاحة في سو  �لعمل �لمحلية.
................................................................................................

  .Iمهر  Iحّر مشا.يع   gصحا- �الّتجا.  ضحايا  جميع  ليس  تحذير: 
 Iضحايا �الّتجا. شبابًا معد�مي �لخبر Jيكو Jففي كثير من �ألحيا
 bبمهمة �لشر� bلى �اللتز�: ��لتفاني �لال�مين لالضطالV Jيفتقر��
بعمل تجا.Y خاo بهم.  ينبغي �لحرo على عد: �فع �لضحايا 
للبدء بأعمالهم �لخاّصة، J- UV للفشل عو�قب �خيمة على �حتر�: 

.gلى �الكتئاV لكU Yيؤ� J- لضحايا لذ�تهم �يجو��
................................................................................................

A1 تطوير &H��21 برنامج �لمشا�يع �لصغيرH يتطلب مها��� &خبر�� 
متخّصصة. &يجرf تشجيع منظما� تقديم �لخدما� على �لبحث عن 
�لبر�مج �لناجحة &�لقائمة في �لبلد �لمستقبل &على �لعمل معها لتوسيع 
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بر�مجها لضحايا �الّتجا�.
بغرE �لنجاc في �لشر&g &مو�صلة �ألعما( �لحّرH، يتطلب معظم 
يتبع  ما   H2فعا لذلك  �لما(.    x�� مجر2  من  +كثر  �الّتجا�  ضحايا 
�لمشا�يع �لصغرQ نموOجًا موحدً� من +�بع  �لمساعدH إلقامة  تقديم 
من   Hخطو تقديم  �لشريكة  �لمنظما�  بمقد&�   Aيكو &قد  خطو��.  

�لخطو�� �لال<مة +& �لخطو�� كّلها:

* �لتد�يب على خطة �لعمل؛
* �لتد�يب على H��21 �لمشا�يع �لصغيرH/�لتد�يب على �21�� �لدخل؛

* فرi �لحصو( على �لُمنح �لعينية؛
* �لتقييم.

 Hلتلمذ� ببرنامج   Hلصغير� �لمشا�يع  بر�مج  �ستكما(  +يضًا  يمكن 
�لصناعية   Hلتلمذ� بين  �لجمع   A+  O1 �لمهني.   �لتد�يب   &+ �لصناعية 

&�لبرنامج �لمدّ� للدخل قد يعّوE نقص �لخبرH �لعملّية �لسابقة.

٣٫٢٫٣٫٨  �لتنسيب �لوظيفي ��ألجو. ��إلعانا� �بر�مج 
�لتلمذI �لصناعية

كثيرً� ما يحتا} �لضحايا �لعائد&A 1لى مساعدH كبيرH إليجا2 &ظيفة 
بلد�O A�� فرi عمل  1لى   A&2لحفا� عليها.  فهم غالبًا ما يعو�&
&��ء  �لسبب  هو  هذ�  &لعل   – منخفضة  مرتبا�  &جد�&(   H2&محد
قد  �لضحايا  من  فالعديد  كذلك،  �أل&(.   Pلمقا� في  لالّتجا�  تعّرضهم 
ألصحا�  +نفسهم  &تقديم  &ظائف،  عن  �لبحث  في   Hلخبر� تنقصهم 
�ألعما( على نحو فّعا(، +& حتى �حتر�P جد&( <مني.  قد يكوA تقديم 
�لمساعدH &�لمشو�H ضر&�يًا ليس فقط لمساعدH �لضحايا على 1يجا2 
&ظائف جيدH �لدفع، &لكن +يضًا إلH��2 عالقاتهم مع صاحب �لعمل 
&�لزمالء من �جل �لحفا� على &ظيفتهم.  يمكن &ضع قائمة بأسماء 
+صحا� �لعمل �لمحتملين كمو�2 مستقبلي.  &قد يطلب من �لوكاال� 
�لمحتملين  �لعمل  +�با�  تحديد  في   Hلمساعد� �لصلة   ��O �لحكومية 
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&�التصا( بهم.
�لعائدين   P�ستخد� &�لشركا� عن  �لعاّمة  �لمؤسسا�  تحجم  ما  غالبًا 
بين +& عن تمويل �لتد�يب بأنفسها.  في مثل هذD �لحاال�،  غير �لمد�َّ
قد تكوA بر�مج �لتلمذH �لصناعية +& 2عم �ألجو� بد�ئل ممكنة لتسهيل 
 Aيكو حيثما  �لخدما�،  تقديم  لمنظمة  يمكن  �إل2ما}.    H21عا عملّية 
Oلك ممكنًا، 2عم �ألجو� للمستفيدين �لمختا�ين خال( �ألشهر �لقليلة 
�لعملّية   Hلخبر�  Aيكتسبو& �لشركا�  في   Aيعملو هم  بينما  �أل&لى 
�لمفيدH. &كبديل عن Oلك، يمكن تقديم �لمعّد�� �لال<مة للعمل بشركة 
 Hمساعد �لخدما�  تقديم  منظمة   Aشأ من  �لطريقة،    Dبهذ معينة.  
+�با� �لعمل عن طريق 1تاحة �لوسائل �لمالية &�لمعد�� لهم لتوظيف 
في  21ماجهم   H21عا  cنجا  Aعلى ضما يساعد  مما  �الّتجا�،  ضحايا 

�لمجتمع &�العتما2 على �لذ��.

+& على  �الّتجا�  1لى ضحّية  1ما على 2فع �ألجو�  �التفا   تم  حيث 
2عمها لمدH معينة، قد يكوA متوقعًا من صاحب �لعمل تعيين �لشخص 
 � �لمعني. &لكن، حتى عندما ال يكوA هذ� هو �لحا(، فمن شأA �لمتد�َّ
 iقا�2ً� على 1يجا2 فر Aلال<مة ليكو� Hمن �لتد�يب &�لخبر H2الستفا�
�لعمل &�لبحث عنها في مكاA �خر.  1ال 1نه &�غم قولنا هذ�، يجب 
على منظمة تقديم �لخدما� +A تبقى يقظة في +ال تسهم في &�قع �ألمر 
في خلق حالة من �لتبعية عن طريق تقديم �إلعانا� �لمالية للعائدين 
�لذ��،  على  &�العتما2  �الستقال(  على  تشجيعهم  من  بدًال  كأجو� 

&ينبغي بذ( كافة �لجهو2 �لممكنة للحيلولة A&2 حد&O uلك.
لمنصب  �لسو   في  �ألجو�  �لمالية  �إلعانا�  تتجا&<   A+ ينبغي  ال 
2خل   H2يا> مجر2  �لمالية  �إلعانا�  من  �لمقصو2  ليس   O1 معّين.  
�لضحايا.  بل �لغرE منها هو تشجيع +�با� �لعمل على توظيف 
�لضحّية عن طريق �لسماc لصاحب �لعمل بدفع +جو� +قل من �لعا2ية 
+& من خال( توفير �لتد�يب غير مدفوg �ألجر للضحّية لفترH <منية 
محد&H2.  &بمجرA+ 2 تثبت �لضحّية نفسها بأنها موظف يمكن �لوثو  
به، ينبغي +A يدفع لها صاحب �لعمل �ألجر بالكامل.  A1 2فع +جو� 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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�إلعانا�  على  �العتما2   H2يا> 1لى  1ال   f2يؤ لن  �لسو   من  +على 
�لمالية +& 1لى +A يتمخض عن خيبة +مل �لضحّية عندما يقّلل �� 
يكفي  ما  �ألجر  من  يكسب  ال  �لمنصب   Aكا  �O1& ��تبها.   �لعمل 

للمعيشة فينبغي �لنظر في خيا��� �لعمل �لبديلة.
................................................................................................

تحذير -مني بشأJ �لخصوصية
للضحايا حق في �لخصوصية يجب �حتر�مه على �لد��:.  �ال ينبغي 
Vبال� -.باg �لعمل -� -صحاg �لعمل �لمحتملين عن تجربة �الّتجا. 
��U صلة  ليست  �لتي  ماضيها  من   Bألخر� �لجو�نب   �- بالضحّية 
بفرصة �لعمل �لمقترحة.  فهذ� ليس من شأنه �نتهاr خصوصيتهم 

فحسب بل �قد يؤ�Y -يضًا Vلى �يا�I �لمخاطر �ألمنّية.
................................................................................................

٣٫٢٫٣٫٨ �إلسكاJ ��إليو�ء
حين يكوA لدQ بلد�A �لمنشأ 2&� 1يو�ء +& مر�كز 1عاH2 تأهيل لضحايا 
 Hللفتر  oهنا �لضحايا  سكن   Aفإ �لبالغين،  من   iباألشخا �الّتجا� 
�ألّ&لية عقب &صولهم لمن �لمما�سا� �لموحدA1&  .H لم يكن بوسع 
 A1لى +سرهم +& ال يرغبو H2لضحايا 1عالة +نفسهم، +& ال يمكنهم �لعو�
في Oلك، &ليس لديهم مكاA 1قامة 2�ئم، فينبغي لمنظمة تقديم �لخدما� 
&لكي  تأهيل.    H21عا  ��2  &+ 1يو�ء   ��2 في  �لعيش  على  مساعدتهم 
تتمّكن من تحديد 2&� �إليو�ء +& 2&� 1عاH2 �لتأهيل �لممكنة، يتعّين 
�تفاقا� تعا&A مع �لمنظما� غير �لحكومية &سلطا� �لرعاية  عقد 
�الجتماعية.  عاH2 ما تبقى �لضحايا في هذD �لمر�فق مجانًا لعد2 من 
�لشهو� بينما يتم تد�يبها �لمهني &�لبحث عن فرi �لعمل &�لعثو� 
على عمل كما هو مأمو( &�لتمتع باالستقال(.  باإلضافة 1لى Oلك، 
&تبعًا للحالة، قد يقدPَّ بد( سكن إلنجاc خطة 1عاH2 �إل2ما} &مكوناتها، 

مثل �لتد�يب �لمهني.
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�لتأهيل   H21عا مر�كز  طريق  عن  1قامة  +ماكن  تأمين  1مكانية  �غم 
1ال O A1لك ليس �لهد% �ألساسي &��ء مثل هذD �لمر�فق، بل توفير 
�لرعاية �لطبّية �لشاملة &�لمعّقدH، &ليس توفير �إلسكاA طويل �ألجل 
+& تقديم �لدعم لضحايا �الّتجا�.  بمجر2 تلبية �الحتياجا� �لصحّية 
�لفو�ية، يطلب من �لضحايا �لعوH2 1لى مناطق منشئهم في مو�طنهم. 
ينبغي  متو�صلة  �حتياجا� صحّية   H2لعا� في  �لضحايا   Qلد  Aّ+ بما 
 Aلتأهيل �لتي قد يكو� H2ضعهم على �تصا( بد&� �إليو�ء &2&� 1عا&

بوسعها توفير +ماكن �إلقامة طويلة �ألمد.

بشكل  �إل2ما}   H2إلعا 2عمًا  �إليو�ء،  لد&�  �لبديل  هو  �لسكن  بد( 
مستد�P في �لحياH �لطبيعية.  ينبغي +A يكوA هد% +f برنامج لمنظمة 
في  للضحّية  �لكامل  �الجتماعي  �الندما}  تحقيق  �لخدما� هو  تقديم 
+قر� &قت ممكن.  بناًء على Oلك، يكوA بد( �لسكن في �لغالب قليًال، 
�لمثا(،  �لزمن، على سبيل  لفترH محد&H2 من  �إليجا�  1عانة  كتقديم 
ل، O1 قد تخلق 2&� �إليو�ء في بعض �ألحياA حالة  &هو �لخيا� �لمفضَّ

من �العتما2 عليها &تحبط عملّية 1عاH2 �إل2ما}.

ختامًا، ينبغي توفير �لسكن �لبديل على +ساx ظر&% كّل حالة على 
حدA1& H كاA هناo ثّمة تهديد +مني على �لضحايا.  (مالحظة: يتم 
تقديم �لتوصيا� بشأH��21 A 2&� �إليو�ء في �لفصل �قم (٤) من هذ� 

�لكتّيب.)

٣٫٢٫٤ �لمساعدI على Vعا��V Iماh �لقّصر
عند عوH2 ضحايا �الّتجا� (&ال سّيما �لقّصر) 1لى 2يا�هم، بإمكانهم 
�لظر&%  بسبب  �قتصا2ية  &ضائقة   Hشديد صحّية  مشاكل  مو�جهة 
&�لمهنية،  �لعملّية  �لمها���  1لى  &�الفتقا�  �لصعبة،  �القتصا2ية 
&�الكتئا� &غيرها من �لمشاكل �لنفسية، &�لوصم �الجتماعي. تعاني 

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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من   Hلمساعد� على  للحصو(  �لمحالين  �لقّصر  من  �لعظمى  �لغالبية 
مجموعة &�سعة من �لصدما� �لنفسية &�لجسدية �لتي هي بحاجة 1لى 
 Hلقضايا �لصحّية �لتي تو�جه �لقّصر معّقد� A+ O1  .تحديدها &عالجها
ا.  &يمكن تقديم �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} حيثما يعر�  تعقيدً� خاصًّ
�لقاصر �لمّتجر فيه، بغض �لنظر عن &ضعه، عن �غبته بالحصو( 
عليه  �لشرعي  �لوصي  توصية  على  حريته  بكامل  يو�فق   &+ عليها 
 Hإل2ما} بصو�� H2على 1عا Hللحصو( على مختلف خيا��� �لمساعد
مباشرH +& غير مباشرf+ ،H عن طريق �لشركاء من �لمنظما� غير 
�لمتلقية.  كما  �لخدما�  تقديم  تقدمها منظمة  �لتي  تلك   &+ �لحكومية 
 H21عا cنجا iتؤّثر +يضًا على فر Hلظر&% �القتصا2ية لألسر� A+
21ما} �لقاصر. &عليه قد تكوA هناo حاجة 1لى تقديم �لمساعدH، بما 
فيها �لدعم �القتصاf2 &�لمشو�H ليس فقط 1لى �لضحّية، بل &+يضًا 
�لوطن،  في  �إل2ما}   H21عا على   Hلمساعد� تقديم  قبل  +سرتها.   1لى 

ينبغي كفالة ما يلي، كلما كاO Aلك ممكنا:١٦

* �لمصالح �لفضلى للطفل كما جاء� في �تفاقية حقو  �لطفل، &�لتي 
عاHً2 ما تعكسها �لقو�نين +& �لسياسة �لعامة/�لمما�سا� �لمحلية، يتعين 

+A يأخذها كافة �لمشا�كين في �العتبا� خال( �لعملّية برمتها؛
* مو�فقة �لوصي �لقانوني؛ 

* �لمعلوما� �لكافية &تقديم �لمشو�H للطفل &/+& �لوصي.

�لوكاال�  مع  كثب  عن  �لعمل  �لخدما�  تقديم  لمنظمة  ينبغي 
�لمتخّصصة �لمالئمة مثل منظمة �ألمم �لمتحدH للطفولة +& �لمنظما� 
غير �لحكومية �لمتخّصصة &�لسلطا� �لحكومية O�� �لصلة، &�لسعي 
للحصو( منهم على �لمشو�H �لمناسبة في مجا( 1عاH2 21ما} �لقّصر.  
�عتما2ً� على تشريعا� �لبلد �لمحيل، ينبغي +A يقع �لطفل تحت حماية 
�لخدما� �الجتماعية للد&لة، O1� لزP �ألمر.  (للمزيد من �لمعلوما� 
عن تقديم �لخدما� 1لى �لقّصر يرجى �لرجوg +يضًا 1لى �لفصل �قم 

(٥)، �لقسم ٥٫٦).
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hإل�ما� Iعا�V لعالقة بعملّية� �U ٣٫٢٫٥ �ألمن �لتشغيلي
نظرً� لخطر �الحتكاo �لمباشر +& غير �لمباشر مع �لعناصر �إلجر�مية 
�لمتعّلقة بطبيعة بر�مج مكافحة �الّتجا� بحد O�تها، فهناo حاجة 1لى 
�العتبا�  في  �إل2ما}   H21عا عملّية  +ثناء   Hلمتصاعد� �لمخاطر  +خذ 
 ��O �ألمنّية  �لقضايا  معالجة   Eبغر& لذلك.   &فقًا  لها   fلتصّد�&
�لعالقة بإعاH2 21ما} �لضحّية، ينبغي +A تأخذ �لمنظما� �لتي تساعد 
يبّلغ عنها  +fّ تغيير�� في �لوضع  �لضحايا في �لحسباA باستمر�� 
�لموظفوA، +& �لضحّية +& �لمنظما� �لشريكة &تعّد( �لتقييم �ألمني 
&فقًا لذلك.  &ينبغي لمنظمة تقديم �لخدما� �لمتلقية �لعمل عن كثب مع 
�لشرطة �لمحلية &/+& غيرها من �لشركاء �لمنّفذين �لجديرين بالثقة 

لحماية جميع �لموظفين &�لمستفيدين +ثناء عملّية 1عاH2 �إل2ما}.

ينبغي تعديل �لمما�سا� &�إلجر�ء�� �ألمنّية �لموصى بها للموظفين 
&�لمستفيدين �لو��H2 في هذ� �لكتّيب، حسب �القتضاء، لمنع &مجابهة 
من  بالمزيد   gلضلو� ينبغي  كما  �ألمنّية.   &�لشو�غل  �لتهديد�� 
تقييما� �لمخاطر، &1ضافة �لتد�بير �ألمنّية �لمؤّقتة، &1قامة �لد&��� 
�إل2ما}.    H21عا لعملّية  �لتشغيلية  &�لسالمة  �ألمن  لتعزيز  �لتد�يبية 
من  �لمزيد  على  للحصو(   (١) �قم  �لفصل  1لى   gلرجو� (يرجى 

�لمعلوما�.)

hإل�ما� Iعا�V ٣٫٢٫٦ .صد
�ألمن   E�ألغر عو2تهم  بعد  �لضحايا  مع   Pبانتظا �لتو�صل  ينبغي 
&�لمر�قبة على حد سو�ء بهد% ضماA 1عاH2 21ماجهم بشكل فّعا(.  قد 
بة �لعاملة بالقر� من منز( �لضحّية  ال تكوA �لمنظما� �لشريكة �لمد�َّ
&+يضًا  بل  فحسب،  للضحايا   Hلمباشر�  Hلمساعد� توفير  على   H�2قا
 Aّ1  .{إل2ما� H2إل2ما} &تنفيذها &1جر�ء تقييم 1عا� H21عد�2 خطة 1عا
�صد عملّية 1عاH2 �إل2ما} +مر ال غنى عنه للتمّكن من تقديم مؤشر�� 

قابلة للتحّقق منها O�� عالقة بنجاc برنامج 1عاH2 �إل2ما}.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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 xسا+ على  مساعدتها  تتم  كّل ضحّية  �صد  تقا�ير  �ستكما(  ينبغي 
 - �إل2ما}   H21عا عملّية  من  �أل&لى   uلثال� �ألشهر  خال(   fشهر
تقريرين 1ضافيين كّل  يقل عن  �لرصد. &ينبغي +A يعقب Oلك ما ال 
 A+ إل2ما} – �لرصد �لمتبقية.  ينبغي� H21عا Hثالثة +شهر خال( فتر
 Pتسعى 1جر�ء�� �لرصد +يضًا، باإلضافة 1لى مو�صلة مر�جعة �لتقّد
O1� كانت  مّما  �لتحّقق  1لى  �الندما}،   H21عا �لضحّية في   D>تحر fلذ�
�لضحّية +& +سرته +& +سرتها &قعا تحت تهديد &/+& مضايقة. (+نظر 

نموO} تقرير �لرصد، �لملحق �أل&( بهذ� �لفصل.)

ينبغي تجنب �صد �لضحايا لمدH تزيد على عاP &�حد (باستثناء �لقّصر)، 
بنتائج عكسية  يأتي   A�& لعا�� يزيد من &صمة   A+ يمكن  +O Aلك   O1
بالنسبة لتطبيع �لوضع &عليه 1عاH2 �إل2ما} �لفعالة.  بالنسبة للقّصر، 

توصي منظمة �ألمم �لمتحدH للطفولة �صدهم حتى سن �لرشد.١٧
................................................................................................

مجموعا� �لدعم

 hإل�ما� Iعا�V فّعالة جدً� لدعم I��- مجموعا� �عم �لضحايا Jتكو J- يمكن
�لناجح طويل �ألجل. �ال يقتصر �ألمر على مساعدI -عضاء مجموعة 
�لدعم ��عم بعضهم لبعض، بل -نهم قد يتصلوJ بمنظمة تقديم �لخدما� 
عندما تدعو �لحاجة Vلى تقديم مساعدV Iضافية -� عند مو�جهة مشاكل.

................................................................................................

٣٫٢٫٧ �لتقييم
 Hمنظمة تقديم �لخدما� باستمر�� بمر�جعة �لمساعد Pتقو A+ ينبغي
على 1عاH2 �إل2ما} &�إلجر�ء�� O�� �لعالقة &تقييمها، &تعديلها عند 

:Hفائد ��O ساليب �لتقييم �لتالية+ Aالقتضاء. &قد تكو�
* تقييم �لضحّية
* �لتقييم �لذ�تي

* �لتقييم �لخا�جي
* تقييم �لجها� �لمانحة 

* �لتقييم كجزء من عملّية �صد تنفيذ خطة �لعمل �لوطنية
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تقييم �لضحّية  ٣٫٢٫٧٫١
A1 �2 فعل �لمستفيدين تجاD �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} �لتي ُقدَّمت 
 ،g&لضعف للمشر�& Hمؤشرً� مفيدً� عن مو�طن �لقو Aيكو A+ يمكن
&عّما O1� كانت جميع �الحتياجا� �لطبّية &�لنفسية &�لمالية &�الجتماعية 
&�لقانونية قد تمت تلبيتها حقا +& O1� كانت هناo �حتياجا� 1ضافية 

ينبغي +خذها في �لحسباA في �لمشا�يع �لمستقبلية.
كّل ضحّية  تملؤها  تقييم   Hستما�� �لخدما�  تقديم  منظما�  تضع  قد 
تمت مساعدتها O A&2كر +سماء (A1 +مكن).  &ينبغي +A تغّطي جميع 
مر�حل عملّية 1عاH2 �إل2ما}، مثل �لمساعدH �لمتلقاH في �لبلد �لمحيل، 
&�لمساعدH عند �لمغاH�2 &�لوصو(، &�لمساعدH �لطبّية &�لنفسية &ُمنح 
 f+& ،لقانونية� Hإل2ما}، &بر�مج �لتد�يب �لمهني، &�لمساعد� H21عا

شكل �خر من +شكا( �لمساعدH، حسب �القتضاء.

٣٫٢٫٧٫٢ �لتقييم �لذ�تي
 سو% يتيح �لتقييم �لذ�تي �لمتو�صل �صد مو�طن �لقوH &�لضعف 
�لمعرفة  1لى  &يضيف  �لبلد  2�خل  �إل2ما}   H2إلعا �لحالي  للوضع 
يتعين تضمينه في  �لتخطيط &ما  بأفضل &سائل  للمنظمة  �لمؤسسية 

جهو2 1عاH2 �إل2ما} �لمستقبلية.

٣٫٢٫٧٫٣ �لتقييم �لخا.جي
بإمكاA منظمة  �إل2ما}،   H21عا تقييم غير متحيز إلجر�ء��  لتحقيق 
 Hلقو� مو�طن  تقييم  في  �لخا�جية  �لوكاال�   o�1شر �لخدما�  تقديم 
&�لضعف في بر�مجها &�إلبال° عنها &تقديم توصيا� بشأA 1جر�ء 

�لتحسينا� �لال<مة.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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�لمالحظا�
بما  تحديًا.   تشّكل  �ألجل  �إل2ما} طويلة   H21عا �لمساعدH على  تز�(  ال   ١
+ّنه ال توجد سوQ �لقلة �لقليلة من �لتقييما� �لمتعمقة لبر�مج 1عاH2 �إل2ما} 
 Aيكو A+ لطويل يمكن� Qمتابعة �لضحايا على �لمد A+ طويلة �ألجل &بما
بمقّدمي  �التصا(   A&يفقد& حياتهم  �لضحايا  +&لئك  يو�صل   O1 +مرً� عسيرً� 
 H2لمما�سا� في مجا( 1عا� �لقليل عن +فضل   Qلخدما�، فال يعر% سو�
�إل2ما} طويل �ألجل.  لذلك، يبقى هذ� �لموضوg خا�} نطا  هذ� �لكتّيب.
٢ لجنة حقو  �لطفل، �لتعليق �لعاP �قم ٦، ١ ،٢٠٠٥/٦/crc/gc +يلو(/

.٢٥ Hسبتمبر ٢٠٠٥، �لفقر
1لى   &+ 2يا�هم �ألصلّية  1لى   H2لعو�  Aلذين يطلبو� �لضحايا  ٣ في سيا  
بلد ثالث، فإA مصطلح "�لمنظمة �لمحيلة" يشير 1لى �لمنظمة �لتي تساعد 
�لضحّية في �لبلد �لذf تم فيه تحديد هوّيته/هوّيتها في باL2 �ألمر، &ترّتب 
�لوصو(.   Qلد لمساعدته/مساعدتها  ما  منظمة  مع  &تنّسق  سفرD/سفرها، 
تساعد  �لتي  �لمنظمة  1لى  يشير  فسو%  �لمتلقية"  "�لمنظمة  مصطلح  +ما 
 &+ �إل2ما}   H21عا على   Hلمساعد�  Pتقّد& &صوله/&صولها،  عند  �لضحّية 

.Hلمساعد� Dإلحالة للحصو( على مثل هذ�
منظمة  �لمصحوبين:  غير  بالقّصر  تتعلق  صلة   ��O  Qخر+  iنصو  ٤
�ألمم �لمتحدH للطفولة (٢٠٠٦).  �لمباL2 �لتوجيهية بشأA حماية �ألطفا( 
�لمما�سا�   Aبيا& نيويو�o؛  �ليونيسيف:   ،iباألشخا �الّتجا�  ضحايا 
�لجيدH، �لطبعة �لثالثة، ٢٠٠٤، &�لصا�2 عن برنامج �ألطفا( �لمنفصلين 
 ٢٦  äلمؤ�� �لمجلس  قر��  �أل&�&بي،  �التحا2  +&�&با،  في  O&يهم  عن 
حزير�A/يونية ١٩٩٧ بشأA �لقّصر غير �لمصحوبين �لذين هم من �عايا 
2&( �لعالم �لثالث، &�لمباL2 �لتوجيهية بشأA حماية حقو  �ألطفا( ضحايا 

�الّتجا� في جنو� شر  +&�&با، &�ليونيسيف، +يا�/مايو ٢٠٠٣.
�لتوجيهية بشأA حماية �ألطفا( ضحايا   L2لمبا� �ليونيسيف (٢٠٠٦).   ٥

.٢٥ i ،oللطفولة: نيويو� Hمنظمة �ألمم �لمتحد& ،iالّتجا� باألشخا�
 E&لمفر� Pلقانوني �لعا� P�قم ٣١ [٨٠]، طبيعة �اللتز� P٦ �لتعليق �لعا
 ٢٠٠٤ xما�/��O� عتمد في ٢٩+ fعلى �لد&( �ألطر�% في �لعهد، �لذ

.ccpr/c/٢١/rev.١/add.(�لجلسة ٢١٨٧)، ١٣
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٧ لجنة حقو  �لطفل، �لتعليق �لعاP �قم ٦، ١ ،٢٠٠٥/٦/crc/gc +يلو(/
.٢٧ Hسبتمبر ٢٠٠٥، �لفقر

�لالجئين   A&لشؤ �لسامية   Hلمتحد� �ألمم  لمفوضية  �لتوجيهية   L2لمبا�  ٨
 &+/& ١٩٥١ P١+ (٢) من �تفاقية عا H2لحماية �لد&لية في تطبيق �لما� Aبشأ
بر&توكو( عاP ١٩٦٧ �لمتعلق بوضع �لالجئين على ضحايا �الّتجا� +& 
�ألشخاi �لمعّرضين لخطر �الّتجا�، ٧ ،٠٦/٠٧/hcr/gip نيساA/+بريل 

.٢٠٠٦
 Aبشأ �لالجئين   A&لشؤ �لسامية   Hلمتحد� �ألمم  لمفوضية  �لتوجيهية   L2لمبا�  ٩
�لحماية �لد&لية في تطبيق �لماH2 ١+ (٢) من �تفاقية عاP ١٩٥١ &/+& بر&توكو( 
عاP ١٩٦٧ �لمتعلق بوضع �لالجئين على ضحايا �الّتجا� +& �ألشخاi �لمعّرضين 
�لالجئين،   A&لشؤ �لسامية   Hلمتحد� �ألمم  &مفوضية   ٢٨ Hلفقر� �الّتجا�،  لخطر 

كتّيب 1عاH2 �لتوطين، طبعة تشرين �لثاني/نوفمبر ٢٠٠٤، �لفصل ٤٫١.
 Libassi and Maluccio (1986) as sited in DuBois B. and  ١٠
 Miley, K.K. (1996). Social Work: An Empowering Profession.
 .Allyn and Bacon: Needham Heights, Massachusetts, p. 215
 Volpicelli (2004). Understanding and Counteracting  ١١
 Trafficking in Persons: The Acts of the Seminar for Women
 .Religious. International Organization for Migration: Rome, Italy

١٢  نفس �لمرجع �لسابق.
 DuBois B. and Miley, K.K. (1996). Social Work: An Empowering  ١٣
 .Profession. Allyn and Bacon: Needham Heights, Massachusetts

١٤  نفس �لمرجع �لسابق.

١٥  نفس �لمرجع �لسابق.
 Aصلة بالقّصر غير �لمصحوبين: بيا ��O Qمرجعية +خر i١٦ نصو
�لمما�سا� �لجيدH، ٢٠٠٠، �لصا�2 عن برنامج �ألطفا( �لمنفصلين عن 
/A�٢٦ حزير äيهم في +&�&با؛ �التحا2 �أل&�&بي، قر�� �لمجلس �لمؤ�&O
 A�بلد �لذين هم من �عايا  �لمصحوبين  �لقّصر غير   Aبشأ يونية ١٩٩٧ 
ضحايا  �ألطفا(  حقو   حماية   Aبشأ �لتوجيهية   L2لمبا�& �لثالث،  �لعالم 

�الّتجا� في جنو� شر  +&�&با، �ليونيسيف، +يا�/مايو ٢٠٠٣.
�ألطفا( ضحايا  بشأA حماية  توجيهية   L2مبا �ليونيسيف (٢٠٠٦).   ١٧

�الّتجا� باألشخاi، �ليونيسيف: نيويو�o، �لصفحا�. ٣٠-٣١.

�لفصل �لثالث : �لمساعدH على �إلحالة &1عاH2 �إل2ما}
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�لملحق �أل&(   تقرير �لرصد

 +سم �لمنظمة: 

�لقسم �أل��: �لبيانا� �لشخصية للضحية 
�للقب:  �السم:     

�لحالة �الجتماعية:  تا�يخ �لميال2:    
 :fلبريد� A�لعنو� �ألطفا(:     

�قم �لهاتف:

hإل�ما� Iعا�V :لقسم �لثاني�
١  كم �لمّدH �لتي �ستمر� فيها �التصاال� مع �لضحية؟ 

٢  تا�يخ �الجتماg �ألخير: 
:Hلمقدَّمة خال( تلك �لفتر� H٣  خيا��� �لمساعد

*�لد&���   *�لمشا&���   
*�لمساعدH للحصو( على �لرعاية �لصحية   *�لدعم �لنفسي   

*�لمساعدH �لقانونية  *�لوساطة �ألسرية  
Aإلسكا�*  *�لتعليم   

*غير Oلك:  *�لنقل    
٤. �لوظيفة:

 *حاصل على &ظيفة (مرفق، منصب)  *عاطل عن �لعمل
*غير Oلك:  *طالب     

٥. هل يدفع له/لها مقابل �لعمل؟
*جزئيا     Pبانتظا* 

٦. ما هي �لمشكال� �لتي &�جهها/&�جهتها بعد �لعوH2 1لى �لديا�؟
٧. هل تتعرE/يتعرE لمضايقة/لتهديد �لمتَّجر؟ 

*كال  *نعم    
٨. O1� كاA �لجو�� "نعم"، فكيف؟  &بمن �ّتصلت للحصو( على �لحماية؟

٩. هل �تصلت به/بها &كاال� 1نفاO �لقانوA؟ 
*كال  * نعم    

١٠. هل �غب/�غبت في �لتعا&A مع +جهزH 1نفاO �لقانوA؟ 
*كال  * نعم    



١٤١

�لفصل �لر�بع 
 Jلمبا�� �لتوجيهية بشأ�

��. �إليو�ء
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 محتويا� �لفصل
Bنشاء �لمأ�V ٤٫١

 B٤٫٢ مقر �تصميم �لمأ�
Q&٤٫٢٫١ �لمعالم �لهيكلية لمرفق �لمأ

Q&للمأ Q٤٫٢٫٢ �لطاقة �الستيعابية �لقصو
٤٫٢٫٣ �لصيانة 

٤٫٢٫٤ �أل&ضاg &�لخدما� �لصحية 
٤٫٢٫٥ ساعا� عمل �لمأ&Q &سياسة �لقبو( فيه

٤٫٢٫٦ �ألمن 
٤٫٣ I.��V �لمأ�B �مالr موظفيه

 Q&٤٫٣٫١ تكوين موظفي �لمأ
Q&لمأ� H��21 ٤٫٣٫٢

Hلنفسانية �لمباشر� Hلمساعد� &+/& H٤٫٣٫٣ �لمشو�
٤٫٣٫٤ �إلشر�% &�لرعاية �لعاّمة للمقيمين 

٤٫٣٫٥ �لرقابة �لمالية &�لمشتريا� 
A&آلخر� A٤٫٣٫٦ �لموظفو

٤٫٣٫٧ �الستعانة بالمتطوعين
٤٫٤ I.��V موظفي �لمأ�B �تد.يبهم

٤٫٤٫١ بر�مج �لتد�يب &�لتطوير �لوظيفي
 Q&للمأ H1جر�ء�� �لتشغيل �لموّحد/o٤٫٤٫٢ مدّ&نة �لسلو

٤٫٤٫٣ جد�&( �لموّظفين 
٤٫٤٫٤ �إلشر�% 
 o٤٫٤٫٥ �إلنها

Bلضحايا في �لمأ�� Iجر�ء�� مساعدV ٤٫٥
 Q&٤٫٥٫١ �لمفاهيم �ألساسية عند �لعمل مع �لضحايا في �لمأ

 Q&٤٫٥٫٢ �لوصو( 1لى �لمأ
٤٫٥٫٣ تحديد من سيضطلع باالجتماg �أل&( 

g٤٫٥٫٤ توقيت &بيئة �الجتما
٤٫٥٫٥ تحديد �الجتماg �أل&(

١٤٥
١٥١
١٥١
١٥٤
١٥٤
١٥٥
١٥٦
١٥٧
١٦٨
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧٣
١٧٤
١٧٥
١٧٥
١٧٦
١٧٦
١٧٨
١٧٨
 ١٧٨
١٨٠
١٨١
١٨٢
١٨٤
١٨٤
١٨٥
١٨٦

١٤٢



�لفصل �أل&( : �ألمن &�لسالمة �لشخصية

١٤٣

٤٫٥٫٦ +هد�% �الجتماg �أل&(
٤٫٥٫٧ �لمقيموA في �لمأ&Q - �لحقو  &�لو�جبا� 

 Q&٤٫٥٫٨ مساعد�� &خدما� �لمأ
٤٫٥٫٩ �لمحا2ثة �لمتعمقة مع �لضحية 
٤٫٥٫١٠ �النتهاء من �الجتماg �أل&(

٤٫٥٫١١ حزمة �الحتياجا� �ألساسية &فترH نقاهة �أل&لية 
٤٫٦ �عتبا.�� خاصة لألطفا�

 B٤٫٧ �لخدما� ��لمساعد�� �لتي يقدمها �لمأ�
H٤٫٧٫١ تقديم �لمشو�
٤٫٧٫٢ �لرعاية �لطبية

٤٫٧٫٣ �لرعاية �لنفسانية
٤٫٧٫٤ �لرعاية �لنفسية

٤٫٧٫٥ �لمساعدH �لقانونية
٤٫٧٫٦ �ألنشطة �لترفيهية

٤٫٧٫٧ خدما� 1عاH2 �إل2ما} �إلضافية
 H2على �لعو H٤٫٧٫٨ &ثائق �لهوية &�لسفر &�لمساعد

�لطوعية للضحايا في بلد�A �لعبو� &�لمقصد
٤٫٨ �ضع خطة خدما� للحالة 

 Bلمأ�� I.٤٫٩ مغا�
٤٫١٠ I.��V �لسجال� 

�لملحق �أل&(: مباL2 توجيهية بشأA معايير سلوo �لموّظفين
�لملحق �لثاني: �التفا  بشأA سرّية �لموظفين 

Q&لملحق �لثالث: حقو  �لمقيمين في �لمأ�
 Q&لملحق �لر�بع: �لقو�عد �لعامة للمأ�

 Q&من �لمأ H�2لمغا� Dلملحق �قم ٥: مسؤ&ليا� �لموظفين تجا�
Q&لمقيم للمأ� H�2مغا Aلملحق �قم ٦: �ستبيا�
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�لغرE من هذ� �لفصل هو تقديم مباL2 توجيهية شاملة بشأA 1نشاء 
 Hلإلشا� "Q&كلمة "مأ P2&� 1يو�ء لضحايا �الّتجا� &21��تها.  تستخد
 Hلمساعد� P1لى مجموعة &�سعة من �لمر�فق �لتي توّفر �إلقامة &تقّد
�لعبو�  1يو�ء   �&2& �لطبي،  �لتأهيل  مر�كز  مثل  �الّتجا�،  لضحايا 

&�لمنا<( �لمتوسطة بين مرحلتين، ما لم يحّد2 خال% Oلك.
................................................................................................

ما �لذY يشكل مأ�B؟ 

 ،Iكثير عو�مل  على  �تعتمد   Iكثير -شكاًال  �إليو�ء   .�� تتخذ  قد 
 I.مثل: تو�فر �لتمويل، ��لشو�غل �ألمنية، �تو�فر �لخدما�، ��لقد
�الستيعابية للمأ�B ��لطلب عليه، �غير Uلك.  �نتيجة لذلك، فقد 
�لعديد من �ألشخاo، �قد تكوJ في   �- �لقليل  �إليو�ء   .�� Yتأ�

مو�قع مؤقتة، �قد تقع في مجموعة متنّوعة من �ألماكن:
* �لمنا��؛
* �لشقق؛
* �لفنا��؛

* �لغرm �لخاّصة في �لمر�فق (مثل �لمستشفيا�)؛
* �لكنائس.

 Yإليو�ء مخصّصة لضحايا �الّتجا. ال غير -� قد تأ�� .�� Jقد تكو
غيرهم من �ألشخاo �لذين قد يحتاجوV Jلى مساعدI مماثلة، مثل 

ضحايا �لجر�ئم �ألخرB (كالعنف �لمنزلي، على سبيل �لمثا�).
................................................................................................

مع  جنب  1لى  جنبًا  +ساسية   L2مبا �لتوجيهية   L2لمبا�  Dهذ  Pتقّد
�القتر�حا� �لملموسة بشأH��21 A �لمأ&Q للمنظما� �لعاملة مع 2&� 

1يو�ء ضحايا �الّتجا� في بلد�A �لمقصد &�لعبو� &بلد�A �لمنشأ.



١٤٥

Bنشاء �لمأ�V  ٤٫١
ينبغي +A تهد% 2&� �إليو�ء جميعًا 1لى ما يلي:

................................................................................................

* بيئة معيشية مالئمة مأمونة �مضمونة مؤّقتة لضحايا �الّتجا..  
.Bبيئة عمل مالئمة مأمونة �مضمونة لموظفي �لمأ� *

* تيسير �ستقر�. �لضحية لمنع �قوb �لمزيد من �لضر. �تمكين 
-قصى �.جا� �ستعا�I �لعافية.

متعد�  تعا�ني   gبأسلو  Jيعملو جيدً�  تد.يبًا   Jمدّ.بو  Jموظفو  *
�لتخصصا� لتوفير �لرعاية �لمستمرI �لشاملة للضحايا.

* �لحماية ��لمساعدI �لنوعّية للضحايا �فقًا لخطط خدما� كل حالة 
فر�ية.

 Iفّعالية ��خل -طر مكافحة �الّتجا. بالبشر �مساعد� Iلعمل بكفاء� *
�لضحايا �حمايتهم في مختلف �لبلد�J ��لمناطق.

................................................................................................

ينبغي +A تر�عي �لمنظمة �لتي تدير �لمأ&Q عمل �لمأ&Q &فقًا للقو�عد 
&�للو�ئح �لمحلية. &غالبًا ما يتطلب Oلك �لحصو( على �لتسجيل &/+& 
بالوسع  لذلك،  للد&لة.  &كبديل  �الجتماعية  �لخدما�  �لترخيص من 
  .Q&لمأ� +عما(  H��21 &تسيير   Aبشأ �لحكومة  تفاهم مع   Hعقد مذكر
 H��21 &+/& عليها 1نشاء fفي كلتا �لحالتين، فالمسؤ&ليا� �لتي ينطو&
مأ&Q معّين لضحايا �الّتجا� يمكن +A تكوA مفّصلة كتابة - +ما في 
�لحكومية  �لسلطة   &+ �لمختّصة   H��>لو� مع  �لموقّعة  �لتفاهم   Hمذكر
&�لمنظما� �لشريكة �لمعنّية، +& في مستند�� �لتسجيل +& �لترخيص 
+& لدQ منظمة تقديم �لخدما� �لتي تدير �لمأ&Q.  ينبغي �لنظر في 

.Q&سة للمأ �21�} �ألقساP �لتالية في �لمستند�� �لمكتوبة �لمؤسَّ

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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�لمبا�� �ألساسية

�ألساسية   L2لمبا� تحديد  ينبغي  �لمناسبين،  �لشركاء  تحديد  بمجر2 
  .Dعلى �لنحو �لمبّين +2نا cبوضو A&لتفاصيل �لعملية لترتيبا� �لتعا�&

&فيما يلي بعض �لمباL2 �ألساسية �لمقترحة:
بالبشر من خال(  �الّتجا�  في حماية &مساعدH ضحايا  �لمساهمة   *

�لتعا&A �لفّعا( بين �لشركاء f&O �لصلة.
* بالنسبة لجميع �ألطر�%، فإA سالمة &حماية ضحايا �الّتجا� بالبشر 

&�لضحايا �لمفترضين هي �لشغل �لشاغل في جميع �أل&قا�.
* سو% تعكس كافة �لمساعد�� �لمقّدمة �لمعايير �لد&لية &�لتوجيها� 
�لمنصوi عليها في بر&توكو( باليرمو لألمم �لمتحدH بشأA �الّتجا� 
في �لبشر؛ &�لمباL2 �لتوجيهية &�لمباL2 بشأA �الّتجا� بالبشر &حقو  
 ،Aإلنسا� لحقو   �لسامية   Hلمتحد� �ألمم  لمفوضية  �لتابعة   Aإلنسا�

&�تفاقية �ألمم �لمتحدH بشأA حقو  �لطفل.
* �لمشا�كة في بر�مج �لمساعد�� ستكوA على +ساx طوعي فقط، 
&مبنّية على �إل��H2 �لحّرH للضحّية &مو�فقتها �لمستنيرH. &ال ينبغي 
حجز �ألشخاi �لمّتجر بهم في مر�كز �حتجا< �لمهاجرين +& مر�فق 

�الحتجا<.
* فيما عد� �لحاال� �لتي تكوA فيها سالمة شخص �خر على �لمحك، 
فلن يطلب من �لمنظما� �لكشف عن �لمعلوما� بد&A مو�فقة �لضحّية 

+& في ظر&% ال يخدP فيها �لكشف �لمصلحة �لفضلى للضحّية.

 A&تفا  للتعا� fّ+ لخمسة �ألساسية ينبغي �21�جها في� L2لمبا� Dهذ
مع �لو<���� +& �لسلطا� �لحكومية، +& �لمنظما� غير �لحكومية +& 

.A&لمنظما� �لد&لية، بغض �لنظر عن مجا( �لتعا�



١٤٧

Bمن �لمأ� nلغر�

ينّص هذ� �لبند على نّية �لد&لة إلنشاء/H��21 مأ&Q لضحايا �الّتجا�.

صا بكل  كما ينبغي +يضًا +A يبّين هذ� �لبند ما O1� كاA �لمأ&Q مخصًّ
حزP لالستخد�P قصير +& �لمتوسط �ألجل.

 Jلمزعومو� Jلمستفيد��

�غم +A �لغرE هو توفير مأ&Q لضحايا �الّتجا� باألشخاi، 1ال 
1نه يوصى بمزيد من �لتحديد حو( ما O1� كاA �لمستفيد �لمزعوP من 
مأ&Q بعينه كل فئا� �لضحايا +& بعضها فقط.  يمكن +يضًا +A يحّد2 
�ليا� �إلحالة �لرسمية +& غير �لرسمية  بند �لمستفيدين �لمزعومين 
لقبو( �لمستفيدين �لمزعومين في �لمأ&Q.  &يمكن +A يكوA هذ� مفيدً� 

في تجنب �لمشاكل &�لبلبلة �لمتعّلقة بقبو( �لضحايا مستقبًال.

 Aبعض �ألمثلة على فئا� من �لضحايا �لتي قد تكو Dتو�2 �لقائمة +2نا
+& ال تكوA من �لمستفيدين �لمزعومين: 

 f+) �الّتجا�  من  معّين   gلنو ضحايا  &قعو�  �لذين   iألشخا�  *
&�لجنو2  �ألطفا(،  &عمل  �لمنزلي،  &�لعمل  �لجنسي،  �الستغال( 

�ألطفا(، &�لعمالة �لز��عية، ضمن +شياء +خرQ)؛
* �لضحايا من �لنساء؛

* �لضحايا �لذكو�؛
* �لضحايا �لبالغوA؛

* �لضحايا �لبالغوA �لذين لديهم +طفا(؛
* �لضحايا �ألطفا(؛

* �لضحايا �لوطنيوA؛
* �لضحايا �ألجانب؛

* �لضحايا �ألجانب �لر�غبوA في �لعوH2 1لى +&طانهم؛
* �لضحايا �ألجانب �لذين يسعوA للحصو( على تصا�يح 1قامة مؤقتة.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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................................................................................................

Vقامة �لقّصر

* ينبغي �ضع �ألطفا� في -ماكن sمنة في -قرg �قت ممكن عقب 
تحديد هويتهم. 

 Bمالئمة ألعما.هم �مستو Jقامة لألطفا� تكوV ينبغي توفير -ماكن *
نضجهم. 

�لعمرية  فئتهم  -طفا� sخرين من نفس  Vيو�ء �ألطفا� مع  ينبغي   *
�نوb �لجنس.

* ينبغي بذ� �لجهو� إليو�ء -فر�� �ألسرI سوية (JV كاU Jلك sمنًا 
�مالئمًا نظرً� للظر�m �لفر�ية �عندما يخد: Uلك �لمصالح �لفضلى 

للطفل).
* ال ينبغي -بدً� �ضع �ألطفا� �لضحايا في مر�فق �الحتجا�.

* ينبغي -J تكفل �لمنظما� �لتي توّفر �لمأ�B للقّصر بتقّدمها بطلب 
�لحصو� على �لتخويل �لال�: إليو�ء �لقّصر �-J تحصل عليه، �فقًا 

للقانوJ �لمحّلي. 

لألطفا�  �لخدما�  توفير  حو�  ��إل.شا���  �لمعلوما�  من  للمزيد 
ضحايا �الّتجا. يرجى �لرجوV bلى �لفصل .قم (٥)، �لقسم ٥٫٦.

................................................................................................

نطا� �لخدما�

 Pعن �لخدما� �ألساسية �لتي ستقّد Hقد يشمل هذ� �لبند قائمة موجز
في �لمأ&Q.  &عاH2 ما تكوA �لمساعد�� على �لحماية &1عاH2 �لتأهيل 

�لتالية متضمَّنة:
* مساكن مؤّقتة �منة &مضمونة؛

* �لوجبا�؛
* �لمساعدH �لطبية؛
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* �لمساعدH �لنفسية �الجتماعية &تقديم �لمشو�H؛
* �لمشو�H �لقانونية؛

* �الحتياجا� �لما2ية �ألساسية.

�عتما2ً� على ما O1� كاA �لمأ&Q &�قعًا في بلد �لعبو� +& �لمقصد +& 
�لمنشأ، فيمكن +A يشير هذ� �لبند +يضًا 1لى: 

* �لمساعدH على �لعوH2 �لطوعية؛
* �لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما} مثل: 
- �لتعليم/1عاH2 �اللتحا  بالمد�سة؛

- �لتد�يب �لمهني؛
- �لتنسيب �لوظيفي؛
- �لوساطة �ألسرية.

�لنفقا� 

 Aفباإلمكا ،P>التفا  يضّم �لمنظما� �لتي ستوّفر �لتمويل �لال� Aكا �O1
عليها  �لمتفق  �ألجو�  &جد�&(  �لميز�نية  لتحديد  �لبند  هذ�   P�ستخد�
سبيل  على   ،Q&لمأ� نفقا�   iبخصو �لمعنّية  �ألطر�%  جانب  من 

�لمثا(: 
* �ألمو�( لبناء مأ&Q؛

* �ألمو�( إلعاH2 بناء +& تجديد �لمأ&Q؛
* �ألمو�( لصيانة �لمأ&Q؛

* �ألمو�( لألثاu &�لمعد��؛
* �ألمو�( النتقا( �لموظفين &�لضحايا؛

�لطبية،    Hلمساعد�& طعامهم،  &&جبا�  �لضحايا   Aإلسكا �ألمو�(   *
   &�لمساعدH �لنفسية �الجتماعية؛

* �ألمو�( للو�<P �لضر&�ية &�لعرضية؛
* 1عانا� �إليجا� �لحكومية +& غيرها من �لخدما�.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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توفير مقّر �لمأ�B -� �لحصو� عليها 

يتحمل  من  لتحديد  �لبند  هذ�   P�ستخد� فيمكن  مناسبًا،  Oلك   Aكا  A1
.Q&مسؤ&لية �لحصو( على مقّر �لمأ

&A1 كانت �لقو�نين �لمحلّية تتطلب تسجيل �لمأ&Q، فبإمكاA هذ� �لبند 
+يضًا تحديد �لطر% �لمسؤ&( عن �لتسجيل �لمالئم.

 Bتعيين �توفير موظفي �لمأ�

يمكن �ستخد�P هذ� �لبند لتحديد من يتحّمل مسؤ&لية تعيين +& توفير 
بعض  في  �لعالقة.    ��O &�لنفقا�  �لمرتبا�  &2فع   Q&لمأ� موظفي 
�لحاال�، ستعمل �ألطر�% �لمتعاقدH على تقاسم مسؤ&لية �لتوظيف 
&2فع �لمرتبا� لفر�Q2 موظفي �لمأ&Q.  &ال يعتبر عاHً2 تحديد عد2 
�لموظفين &توصيفهم +مرً� +ساسيًا.  باإلمكاA كذلك Oكر مسؤ&ليا� 
 Hلمساعد�& �لتأ2يبية  &�لتد�بير  عليهم،  �لموظفين، &�إلشر�%  تد�يب 

�لتقنية في هذ� �لبند.

Bمن �لمأ�-

  .Q&يحّد2 هذ� �لبند �لمسؤ&لية �لفر2ية +& �لمشتركة عن +من مقّر �لمأ
فالمسؤ&لية عن +من �لمأ&Q ينبغي +A تشمل حماية �لضحايا �لد�خلين 
موظفي  &كذلك  يغا�2&نه،  &�لذين  فيه   Aيعيشو &�لذين   Q&لمأ� 1لى 

(.١٫٣ & ١٫٤ Pنظر +يضًا �لفصل �قم ١، �ألقسا+)  .Q&لمأ�

�تفاقا� �لخدما� مع غيرها من �لمنظما� -� �لمؤسسا� 

 &+ �لخدما�  �تفاقا�  خطط)   &+) &جو2  لتحديد  �لبند  هذ�   Pيستخد
 Pمع �لهيئا� �لحكومية &�لمنظما� غير �لحكومية �لتي تقّد A&لتعا�
�لبند +يضًا  �لمساعد�� &�لخدما� للضحايا في �لمأ&Q.  يمكن لهذ� 
تحديد �لمعايير �ألساسية إلقامة مثل �تفاقا� �لخدما� هذD، بما في 
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.Q&لتشغيلية للمأ� L2لك معايير �لرعاية &�المتثا( للمعايير &�لمباO
 Q&تأمين �لمأ

ينبغي +A يحّد2 هذ� �لبند �لمنظمة �لمسؤ&لة عن �لحصو( على تأمين 
للمأ&fّ+& Q نوg (+نو�g) من �لتأمين هو �لمطلو�.

B٤٫٢ مقر �تصميم �لمأ�
لذ��   Q&مأ  fّ+ في  &�لموظفين  �لمقيمين  كافة  &سالمة  صّحة   Aّ1
+همية قصوQ.  &ينبغي +A توّفر جميع 2&� �إليو�ء بيئة نظيفة &�منة 
 Q&لمأ� مر�فق  جميع  بعناية.   &مخّطط  �من  محيط  2�خل  &مريحة 
&+ثاثه ينبغي +A تكوA في حالة جيدH &تمتثل لقو�نين �لصحة &�لحريق 

&�لكهرباء &�لبناء �لمحلّية. 

B٤٫٢٫١ �لمعالم �لهيكلية لمرفق �لمأ�
مناسب،  مقّر  تو�فر  على  ستعتمد   Q&لمأ� لمرفق  �لدقيقة  �لمعالم 
&�لتمويل &�لدعم �لمتاc له. &مع Oلك، ينبغي على معظم 2&� �إليو�ء 

توفير �لخدمة على مد�� ٢٤ ساعة &+A تضّم ما يلي:

�لمطبخ �منطقة �لطعا:

ينبغي +A تكوA مناطق 1عد�2 &تقديم �لطعاP كافية لكفالة سالمة 1عد�2 
�لطعاP &تخزينه.  &ينبغي +A تتضمن �لمطابخ +2&�� طهي &تقديم 

&+كل مناسبة.

منطقة �لمعيشة �لجماعية

حّيز كاٍ% لتجّمع مجموعا� �لمقيمين &�نخر�طهم في �لنشاطا�.

مر�فق �لحما: 

حالة  في   Pالستحما�& &�لمر�حيض  �لغسيل  مر�فق   Aتكو  A+ ينبغي 

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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جيدH &نظيفة &متوّفرH بأعد�2 كافية.  &ينبغي +A يطاَلب �لمقيموA في 
�لمأ&Q بالحفا� على نظافة �لمر�فق.

مر�فق �لنو:

 Aتكو A+& ،Pمساحة كافية للنو Q&للمقيمين في �لمأ cيتا A+ ينبغي
لحفظ   Aمكا& نظيفة،  +سّرتهم  &مالء��   Hجيد حالة  في  سر�ئرهم 
من  �لعديد   A+ �العتبا�  في  &باألخذ  �لشخصية.   &�لمو�2  �لمالبس 
ضحايا �الّتجا� بالبشر غالبًا ما +جبر&� على قبو( �لحد �أل2نى من 
مع غيرهم من  �لنوP سوّية   &+  Eأل�� �لنوP على  +& حتى  �لر�حة 
�لضحايا، لذ� فمن �ألهمّية عدP تكر�� هذD �ألجو�ء في �لمأ&Q، حتى 
 A1 يقر� A+ L��يجو< للموظف في حالة �لطو  .Hلو لفتر�� &جيز&
كاA �لسماc للنزالء بالنوP في �لمهو2 +& غيرها من �لترتيبا� �لبديلة 
 xلبد�ئل على +سا� Dمثل هذ P�لمناسبة �منًا &مالئمًا.  &ينبغي �ستخد�
قصير �ألمد بكل حزP 1لى +A تتاc مساحة 1ضافية في �لمأ&Q +& يتم 

&ضع ترتيبا� مناسبة في مكاA بديل.

غرفة �لمشو.I �لخاّصة 

ينبغي 1تاحة ما ال يقل عن غرفة &�حدH في �لمأ&Q في جميع �أل&قا� 
 Hتقديم �لمشو�& Q&للمناقشا� �لفر2ية �لشخصية مع �لمقيمين في �لمأ
معلوما�  &مشو�تهم  �لضحايا  مع  �لمحا2ثا�  تشمل  &سو%  لهم.  
�لمقيمين   &+ �لموظفين  من  غيرهم  على  يتعين  ال  &سّرية  حساسة 
 Aمكا في   Aتكو  A+ �لغرفة   Dلهذ �لمستصو�  فمن  &لذلك،  سماعها. 

.Q&بعيد عن مناطق �لتجّمع �لمشتركة في �لمأ

Bمكتب موظفي �لمأ�

ينبغي +A تكوA هناo غرفة &�حدH في �لمأ&Q بمثابة مكتب للموظفين.  
�ستر�حة   &+  Pنو غرفة  بمثابة   Aلتكو �لغرفة   Dهذ تصميم  &بالوسع 

.Q&لليل في �لعمل في �لمأ� Aللموظفين �لذين يقضو
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غرفة �لفحص �لطبي

�لطبية متاحة سو�ء  �لمساعد��  O1� كانت  �لمقر &عّما  �عتما2ً� على 
�لطبي.   للفحص  غرفة   Q&لمأ� يضم  فقد  خا�جه،   &+ �لموقع  على 
&حينما ال يكوA �لطبيب +& �لمسؤ&( �لطبي موجو2ً� في هذD �لغرفة، 
ينبغي 1بقا©ها مغلقة تمامًا طو�( �لوقت.  &من �ألمو� O�� �ألهمّية 
�لمغلقة في  �لخز�ئن  �أل2&ية حبيسة  +A تظل   iلحاسمة بشكل خا�

هذD �لغرفة. 

ينبغي +A يضم كل مأ&Q عّدH �إلسعافا� �أل&لية &�لمو�O 2�� �لعالقة، 
.H2بغض �لنظر عن &جو2 غرفة طبّية منفر

مر�فق مغسل �لمالبس ��لغسيل 

ينبغي +A تكوA مر�فق مغسل �لمالبس &�لغسيل مجانية &متاحة في 
مقّر �لعمل.

منطقة �لترفيه 

يتعين 1تاحة منطقة ترفيه في �لد�خل &في �لهو�ء �لطلق �آلمن، حتى 
.Hكانت صغير A1&

حّيز للتخزين 

 O1 للتخزين.  مخصّصة  غرفة   Q&مأ لكل   Aيكو  A+ �لمستحسن  من 
�لمقيمين  &مالبس  �لشخصية،  �لنظافة   P>�لو&  ،Q&لمأ�  P>�لو  A+
�لفائضة &غيرها من �لسلع ستتطلب قد�ً� كبيرً� من �لمساحة، لذلك 
 Aتكو ما  �لمو�2 في غرفة &�حدH.  غالبًا   Dتخزين هذ �ألفضل  فمن 
هناo حاجة للمو�2 �لتالية &ينبغي شر�©ها، &تسجيلها في قائمة �لجر2، 

&تخزينها في +ماكن تخزين مغلقة، &1تاحتها عند �لطلب:

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* لو�<P تنظيف �لمأ&Q؛
* لو�<P �لنظافة �لشخصية للنزالء؛

* �لمالبس &�ألحذية �إلضافية للمقيمين (�لموسمية)؛ 
* حقائب �لسفر؛ 

.Qلسلع �لما2ية �ألخر� *

 Bللمأ� B٤٫٢٫٢  �لطاقة �الستيعابية �لقصو
يمكن  �لذين  �لمقيمين  عد2  (1جمالي   Qلقصو� �لسعة  تحديد  ينبغي 
�ستيعابهم بأماA) للمأ&Q مع �ألخذ في �لحسباA 1مكانية قبو( مقيمين 
1ضافيين.  &فقًا ألنظمة �لصحة &�لسالمة �لمحلّية فإA قد�H &مو��2 
2�خل  �لمناسبة   Pلنو� مساحا�  &عد2  �إلشر�فية   Q&لمأ� موظفي 
 A+ �لمستحسن  من    .Q&للمأ �ستيعابية  +قصى طاقة  �لمأ&Q ستحّد2 
تضع منظمة تقديم �لخدما� &موظفي �لمأ&Q خطة طو��L في حا( 
�لقصوQ.  &يتعين عليها تحديد ترتيبا�  1لى سعته   Q&لمأ� &صو( 
�لذين ال يمكن قبولهم على  �لمكاA &�لخدما� للضحايا  لتأمين  بديلة 

�لفو� في �لمأ&Q ضيق �لمساحة.

٤٫٢٫٣ �لصيانة
�لصيانة  +عما(   Aبشأ خدما�  �تفا    Q&مأ لكّل   Aيكو  A+ ينبغي 
 fلسّر�& xلتصليحا� �لر&تينية &�لطا�ئة.  &نظرً� للطابع �لحّسا�&
للمأ&Q ال بد &+A يعر% موظفو �لمأ&Q مسبقًا بمن عليهم �التصا( 
&ينبغي  بذلك.  �لمتعّلقة  &�لمسائل  صيانة  +عما(   fبأ  gللضلو
حصو( �لمأ&Q على �تفا  مسبق لخدما� �لصيانة مع جهة مقّدمة 
 A+ ينبغي&  .Q&قو�عد �لمأ P�للخدما� يمكن �لتعويل عليها في �حتر
تتضمن �تفاقا� �لخدما� +حكامًا بشأA +عما( �لصيانة &�لتصليحا� 

:iبخصو
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* �لهيكل �لماf2 للمبنى؛
* �لمر�فق �لعاّمة (بما فيها �لسباكة &�لكهرباء)؛

* �ألثاu؛
* �لمعد��؛

* �لسيا��� (O1� كانت متاحة).

٤٫٢٫٤ �أل�ضاb ��لخدما� �لصحية
يجب +A يحافظ كّل مأ&Q على معايير �لنظافة &�لصحة �لعاّمة تمشيًا 
مع �للو�ئح &�لمما�سا� �لصحية �لمحلية. &ينبغي على �لمقيمين في 
�لمأ&Q �لتعا&A &�لمساهمة في صيانة �لمأ&A+& Q يكونو� مسؤ&لين 
عن �لحفا� على نظافة مكاA �لنوP.  على كّل مأ&Q &ضع مسؤ&ليا� 
�لتنظيف للموظفين &�لمقيمين &1عالنها جنبًا 1لى جنب �لمهاP �ليومية 
 Hمسؤ&لين عن كفالة مر�عا Q&موظفو �لمأ Aيكو A+ ينبغي  .H2لمحّد�

معايير �لنظافة �لمطلوبة في كاّفة +�جاء 
�لمأ&Q.  تبعًا لحجم �لمأ&Q، &عد2 �لمقيمين فيه &تكوين �لموظفين، 

فقد يكوA من �لضر&�f �ستئجا� عما( نظافة.

 :Q&للو�ئح �ليومية للمأ�& Pفيما يلي مثا( على �لمها

 :Pلمطبخ &مناطق 1عد�2 &تنا&( �لطعا�
* تنظف تمامًا ما ال يقل عن مّرتين في �ليوP؛

&جبا�   uبثال �لمقيمين  تز&يد   Aلضما مكتوبة  تعليما�  &ضع   *
مغذية &متو�<نة +& مكّونا� نظاP غذ�ئي جيد &متو�<A، <�ئد &جبتين 

خفيفتين لألطفا(؛
* لصق قو�عد &مو�عيد عمل �لمطبخ؛

* ترتيبا� غذ�ئية معقولة للمقيمين �لذين يتطلبوA حمية خاصة.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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�لحماP &�لمر�حيض:
* تنظف تمامًا ما ال يقل عن مّرH &�حدH في �ليوP؛

* لصق مو�عيد �ستخد�P مر�فق �الستحماO1 ،P� لزP �ألمر.

:Pمناطق �لنو
* تنظف مّرH &�حدH في �ليوP؛

* يتعين حفا� �لمقيمين على نظافتها &ترتيبها؛
* غسل �لبياضا� &�لوسائد &�لبطانيا� بانتظاP؛

* سياسا� &تد�بير خطّية متعّلقة بأمن +متعة �لمقيمين. 

�لمكاتب &+ماكن �الجتماعا�:
* تنظف مرH &�حدH في �ليوP؛

�لمباني بأكملها:
* تكنس &تنّفض بانتظاP؛

.Aخالية من �لدخا Aتكو *

٤٫٢٫٥  ساعا� عمل �لمأ�B �سياسة �لقبو� فيه
بساعا�  للتعريف  &�ضحة  سياسا�   Q&مأ كّل  يضع   A+ ينبغي 
�لسياسا�   Dلجد2 فيه.  يتعين &ضع هذ� �لمقيمين  �لعمل &قبو(  بدء 
باالشتر�o مع جميع جها� �إلحالة O�� �لصلة &�لمنظما� �لشريكة 
 Q&قبو( مقيمين جد2 1لى �لمأ Aّ1  .بها فيما بينها Hلمجاهر�& Qألخر�
في ساعا� �لعمل �لعا2ية يمّكن �لموظفين من تقديم �لخدما� �لمناسبة 
 Q&لمأ� +نشطة  تعطيل  من  +يضًا  Oلك  يقّلل  حين  في  �لجديد،  للمقيم 
لتقديم   Hمد +2نى   Aبشأ سياسة  &ضع   Q&مأ كّل  &على  &�لمقيمين.  
 P>لإلعد�2 لقبو( مقيم جديد. فالوقت �لال P>الخطا��� &�لوقت �لال�
 P>يأخذ في �العتبا� �لوقت �لال A+ باالستعد�2�� �لمالئمة يجب Pللقيا
لفتح ملف قضية +ّ&لية للضحّية، &1جر�ء تقييم +ّ&لي للسالمة، &تحديد 
 fّ+ تو�فر   Aضما& �لضحّية،  مع   gجتما�  )&+  fسُتجر �لتي  �لجهة 

جها� 1ضافية تقّدP �لمساعد��، O1� لزP �ألمر.
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 P�&ضغوطًا لقبو( �لضحايا خا�} ساعا� �لد oهنا A1ال +ّنه قد تكو
قبو(  على  �لمو�فقة  +ثر  في  �إليو�ء   �&2 تنظر   A+ ينبغي  �لعا2ية.  
ضحايا في &قت متأخر من �لليل على �لمقيمين فيها.  &ينبغي بذ( 
كاّفة �لجهو2 لجعل �لمقيم �لجديد مرتاحًا مع �لتقليل 1لى +2نى حّد من 

عمل بلبلة لغيرD من �لمقيمين.

٤٫٢٫٦  �ألمـن
من +جل تأمين �إلH��2 �لفعالة لمجاال� �لخطر �لتي تّم تحديدها من 
�لقسم   ،(١) �قم  �لفصل  (+نظر  �لعاّمة  �لمخاطر  تقييم  عملية  خال( 
١٫١)، ال بد من &ضع �لمعايير &�لتد�بير �لمالئمة لضماA +قصى قد� 
�لمخاطر  +2نى حّد من  1لى  للضحايا &�لموظفين &�لتقليل  من �ألمن 

نة، &تنفيذها حسب �ألصو(، فيما يتعلق بالمجاال� �لتالية: �لمتضمَّ

* مقر �لمأ&Q؛
* �إلقامة خا�} �لمأ&Q؛

* �لموظفوA؛
* �لزيا��� 1لى �لمالجئ؛

* �لمقيموA؛
* �لسّرية &�لمخاطر �إل2��ية &�لوثائقية.

Bلمعايير ��لتد�بير �ألمنّية – مقّر �لمأ��

A1 �إل�شا2�� �لمبّينة +2ناD هي نموO} "ألفضل �لمما�سا�"، حسب 
خبرH �لمنظمة �لد&لية للهجرH حتى يومنا هذ�.  من �لجلي Aّ1 عو�مل 
مثل تو�فر مقّر مناسب، &�لتمويل �لكافي &مستوQ �لدعم �لحكومي 

للمشر&g ستحّد2 �لحل �ألمثل �لقابل للتحقيق في كّل بيئة.

�الحتفا�  ينبغي  &�لمالية،  �لعملية  �لناحية  من  Oلك  +مكن  حيثما   *
بأخصائي +من إلجر�ء مر�جعة &تقييم +منّيين للمبنى �لمقترc.  &يمكن 
�تفا   من  كجزء  +خصائي  شرطي  متاحًا،   Aكا  A1 بذلك،   Pيقو  A+

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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�الحتفا�  فيمكن  �لمالية،  �لحالة  سمحت   �O1& Oلك  بخال%   .A&لتعا�
بأخصائي +من خا�جي لهذD �لمهمة.

* ينبغي +A يكوA لدQ كّل مأ&Q خطة شاملة للسالمة/�إلجالء من 
في  تأخذ   A+ يجب  �لتسّلل  من  للحماية   Hمتخذ تد�بير   fّ+ �لحريق.  
 Aبالتالي، فإ& - L��العتبا� +يضًا عمليا� �إلجالء في حاال� �لطو�
 Aيكو A+ 1نذ�� +& قفل مرّكب على �ألبو�� +& �لنو�فذ يجب Pنظا fّ+

لديه قد�H 2�خلية على �إلفر�} &�لفتح �لسريع.
تكوA عرضة  قد   A�لبلد� بعض  في   Pألقد� �إليو�ء   �&2 مقا�   A1  *
َدP �لمعايير �لكهربائية +& �لهيكلية &ينبغي �تخاO كاّفة 

ِ
للحريق بسبب ق

�لجهو2 لتخفيف هذD �لمخاطر.

�لتو�جد �ألمني في 2&� �إليو�ء 

 Q&لتو�جد �ألمني عند مدخل &حو( محيط �لمأ� A+ على �لرغم من
قد يكوA مستحبًا &مستحسنًا، 1ال +نه ينبغي مو�<نة �ألمر مع عامَلين 

�خَرين:

1لى &جو2  �لجو��  �لجميع في  ينّبه كذلك   x�للحّر �لعلني  �لوجو2   *
 .Q&لمأ�

* قد يكوA لوجو2 �لحّر�x في <ّيهم �لرسمي �نعكاسا� نفسانية سلبية 
على �لمقيمين.

A1 كاA �لتو�جد �ألمني +مرً� مرغوبًا به، فبالنسبة لد&� �إليو�ء �لتي 
 Pقيا بالوسع   Aيكو قد  حكومية،  &كالة  مع  �لنشط   A&بالتعا +نشئت 
�لشرطة بحر�ستها على مد�� ٢٤ ساعة لتأمين �لمقر.  &A1 لم يكن 
 L��ترتيبا� �لطو Aبشأ E&لتفا� Aباإلمكا Aهذ� هو �لحا(، فقد يكو
�ألمنّية مع �لشرطة �لمحلية، &�بط +جهزH �إلنذ�� بوجو2 خطر +& 
�لشرطة  الستنفا�  �لمحلي  �لشرطة  بمركز  �إلنذ��  نظم  من  غيرها 
لالستجابة للطو��L فو�ً� في حالة &قوg حاu2.  فيما لو سيعو2 هذ� 
باستفاH2 فعلية فذلك متوّقف على �لظر&% �لمحلية.  &�غم +A �لتو�جد 
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�لماf2 لضباJ �ألمن �فيعي �لمستوQ يمكن +A يكوA ميزH، 1ال +نه 
ليس بالضر&�A+ H يكوA كذلك 2&مًا.

يمكن تأمين +من مقّر �لعمل +يضًا بالتعاقد مع &كالة +من خاّصة بدًال 
مسألة  عن  �لنظر  &بصر%  �لحالة،  تلك  في  +ّنه  1ال  �لشرطة.   من 
�لكامل  &�لفحص  �لتدقيق  1جر�ء  من  �النتهاء  يجب   ،cلمتا� �لتمويل 

قبل 1صد�� �لعقد.

قر�� طلب +& قبو( �لتو�جد �ألمني سو% يتوقف على مستوQ �لمخاطر 
�لمتوّقع &�لظر&% �لمحلية. يوصى بتو�جد شكل من +شكا( �لتو�جد 

�ألمني على �لد&�P، باعتبا�D +فضل مما�سا� �لتد�بير �ألمنية.
 

 iبخصو D©�من �لممكن ترتيب تقييم +مني كامل يتم 1جر Aكما قد يكو
�لمقر عن طريق �لشرطة �لمحلّية +& عن طريق شركة +من خاصة.

Bلمأ�� h.لمعايير ��لتد�بير �ألمنّية - �إلقامة خا�

في بعض �ألماكن، قد يقّدP �لدعم 1لى ضحايا �الّتجا� �لذين تمد لهم يد 
�لعوA بشكل �نفر�f2 في �لمجتمع �لمحلي في مساكن خاّصة &مستقّلة 

.Q&إلقامة في �لمأ� Pكل �لبعد عن مفهو Hبعيد
 

من  عد2  في  للنظر   Aلموظفو� سيحتا}  �لحالة،   Dهذ تنطبق  حيثما 
�لمسائل �إلضافية �لمتعّلقة بتقييم �لمخاطر &�ألمن قبل توفير تد�بير 
�لدعم.  &حيثما يقترc 1قامة ضحّية تتم مساعدتها في مساكن خاصة، 

:Aيتعين &ضع �لمسائل �لتالية في �لحسبا

 Qتقييم �لمخاطر ما قبل �لتو<يع على �لمنطقة �لمحلّية �لمحيطة &مد *
 gمن ��تفا Aمالءمتها للضحايا �لذين تتم مساعدتهم؛ هل يعاني �لمكا

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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تتم  �لتي  �لضحّية  تلتقي   A+ �لمرّجح  فيه؛ هل من  �لجريمة  معدال� 
مساعدتها بأفر�2 +& مجموعا� قد تشكل خطرً� عليها +& عليه؟

�لمحّدH2؛  �لشقة   &+ �لمنز(  على  �لتو<يع  قبل  ما  �لمخاطر  تقييم   *
 f2لفر�& �لجماعي  &�ألمن  منه،  &�لخر&}  1ليه  �لوصو(  &سهولة 
هذ�  حضو�  �لمحتمل  من   Aكا لو  فيما  �لموقع  &مالءمة  للموقع؛  

�لشخص للعديد من �لمو�عيد �لطبية +& �لنفسانية +& غير Oلك؟
�لضحايا  بوسع  �لموقع؛  هل  هذ�  في   H2لموجو� �التصا(  &سائل   *
�لذين تتم مساعدتهم �لوصو( 1لى �التصاال� �أل�ضية +& �لمحمولة 

للحصو( على �لمساعدH �لطا�ئة O1� �قتضى �ألمر؟
*  1خطا� �لشرطة �لمحلية؛ O1� ما �عتبر� �لشرطة �لمحلّية موثوقة 
في  مساعدتها  تتم  �لتي  �لضحّية  بوجو2  1عالمها  فينبغي  &مختّصة 
منطقتها، &A1 كاA �ألمر كذلك، فهل تو�فق �لضحّية �لتي تتم مساعدتها 

على هذ� �القتر�c؟
* هل سيتقاسم +fّ شخص �خر �لسكن مع �لضحّية �لتي تتم مساعدتها، 
&A1 كاA �ألمر كذلك، فهل يمّثل هذ� �لشخص (�ألشخاi) +fّ خطر 

على سالمة �لضحّية؟

 H2��مو�ضيع �إل�شا2�� �ألمنّية �لو Aمن �لحاال�، فإ g�ألنو� Dفي هذ
+2ناD بالنسبة 1لى �لمسؤ&ليا� �لشخصية للضحايا �لذين تتم مساعدتهم 
ستنطبق عليهم &ينبغي �ّتباعها، كما +A �لمباL2 �لتوجيهية للموظفين 

بشأH��21 A �لوثائق �لسّرية ستنطبق +يضًا بالكامل.

 Jلمعايير ��لتد�بير �ألمنّية - �لموظفو�

فحص �لموظفين &�اللتز�ما� �لتعاقدية 

على  +يضًا   fينطو  Q&لمأ� في  �الّتجا�  &1يو�ء ضحايا   Hمساعد  A1
خطر كبير بشأA �لسالمة �لجسدية للمقيمين &�لموظفين.  &ال يجب 
يلتمس   O1  Dتز�يد Aبدً� �الستهانة بذلك �لخطر، خاّصة &1نه باإلمكا+
�لمزيد من �لضحايا �لمساعدH &يقّر�&A �لتعا&A مع �لموظفين �لمحليين 

�لمكّلفين بإنفاO �لقو�نين.
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لذ�، &نظر� لحساسية طبيعة �لعمل �لمتضّمن، ال ينبغي تعيين �لموظفين 
�لفر2 معر&فًا  يكن  لم  ما  2قيقة &متعّمقة.   1جر�ء�� فحص  بعد  1ال 
بالفعل لمنظمة تقديم �لخدما�، ينبغي +A يطلب من �لمرّشحين تقديم 
&�لعمل  &مؤهالتهم،  �لشخصي،  تا�يخهم  تحد2  مفّصلة،  �ستما��� 
 A+ يجب   .Q&لمأ�  &+ �لمنظمة  مع  للعمل  �لشخصي  &�لد�فع  �لسابق 
يكوA �لطلب مصحوبًا بالوثائق �لثبوتية &+A يخضع لتحقيق &تمحيص 

2قيق لخلفيته.

للعمل  �لحّساسة  بالطبيعة  علم  على   Aلمرّشحو�  Aيكو  A+ ينبغي 
&&�جباتهم &بالمخاطر �ألمنّية �لمحتملة �لتي ينطوf عليها.  &ينبغي 
تقييم مدQ مالءمتهم في هذ� �لصد2 بدّقة شديدH.  على جميع �لموظفين 
�لتامة لجميع  �لسّرية   Hتوقيع عقو2 عمل تلزمهم بمر�عا Q&لمأ� في 
&ال  &�جباتهم،  تأ2ية  +ثناء  +يديهم  بين  تقع  �لتي  &�لمو�2  �لمعلوما� 
سّيما �لبيانا� �لشخصية �لسّرية &�لبيانا� �لسّرية �لمتعّلقة باالّتجا�. 
ينبغي تطبيق نفس �اللتز�P بالسّرية على موظفي �لمنظما� �لشريكة 

+& �لمتطّوعين �لعاملين في 2&� �إليو�ء.

1جر�ء�� +من �لموظفين �لمقترحة 

في حين +A لدQ منظمة تقديم �لخدما� &�جب �لرعاية نحو موظفي 
�لمأ&Q، فإنه يقع على عاتق �لموظفين تعزيز +منهم �لخاi من خال( 
&�لتمسك  سالمتهم  على  �لحفا�  عن  �لشخصية  بالمسؤ&لية  �إلناطة 
�لد&لية  �لمنظمة  توصي  �ألمن،  تعزيز   Eبغر& �ألمن.  بإ�شا2�� 

للهجرH باّتباg �إلجر�ء�� �لتالية:

حتى  �ألمني  &�لوضع  �الّتجا�  بوضع   Pبانتظا �لموظفين  1حاطة   *
يكوA جميع �لموظفين على معرفة كاملة بأحدu تقييم للمخاطر.

* +f معلوما� يتبا2لها �لموظفوA يجب +A تقتصر على مبد+ "�لحاجة 
1لى �لمعرفة" بما هو ضر&�f جد� للضلوg بالعمل �لذf في متنا&( 

�ليد بشكل حسن.
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�لبيانا�  عن   cإلفصا� �لظر&%  من  ظر%   fّ+ تحت  يجب  ال   *
�لهاتف  عبر  باالّتجا�  �لمتعّلقة  �لسّرية  &�لبيانا�  �لسّرية  �لشخصية 
1لى +fّ فر2 ال يعر% هويته +& &ثائق �عتماD2 موظف منظمة تقديم 

�لخدما�.
 Pقا�+  &+ عنا&ين   &+ �لشخصية  �لتفاصيل  �إلفصاc عن  يتعين  * ال 
هو�تف موظفي �لمأ&Q تحت +fّ ظر% من �لظر&% 1لى +fّ شخص 

ليس من �لموظفين �لعا2يين. 
* ال يتعين �إلفصاc عن تفاصيل �لموظفين، باستثناء �ألسماء �أل&لى، 

 .Q&لمقيمين في �لمأ� iلألشخا
.P�&مد�كين لما يد&� حولهم على �لد Aيظل �لموظفو A+ ينبغي *

* ينبغي 2�ئمًا +A يعمل �لموظفوA على ضماA سالمة &�فاD ضحايا 
.Q&الّتجا� بالبشر �لمقيمين في �لمأ�

�لتد�يب �ألمني �ألساسي

سو�ء +كاA �لتد�يب �ألمني �ألساسي مرغوبًا به +& متاحًا فسيعتمد 
�ألمني  �لتد�يب  من  �لمقصو2  &ليس  �لمحلية.   �لظر&%  Oلك على 
�ألساسي للموظفين H�&2 تد�يبية كاملة في �لحماية �لشخصية، O1 +نه 
من �لمستبعد تبرير مثل مستوQ �لتد�يب Oلك &قد يثير قلق �لموظفين 
 H�&2 لمحلية� Aلقانو� Oفعًال بدًال من طمأنتهم.  حيثما تتيح &كالة 1نفا
 H�&2 بوسعها 1تاحتها، فمن �لمستحسن تأمين Aتد�يبية +ساسية +& يكو
تد�يبية قصيرH تتنا&( �لقضايا �ألساسية مثل تقنيا� �لدفاg عن �لنفس 
للموظفين، &�بما للضحايا، &�لتوعية �ألمنّية &تقييم �لمخاطر، &�لوعي 
بالمحيط �لمباشر، &�لوعي �ألساسي بالمر�قبة &تقنيا� �لتمّلص من 
�لمر�قبة &كذلك تد�بير �لحماية �لشخصية �ألساسية مثل +جهزH 1نذ�� 

�لخطر &�لرO�O�� �لمضاH2ّ لألفر�2.

 fلربما يّتسم �لتد�يب �إلضافي في �إلسعافا� �أل&لية �ألساسية لمدير
 Aلموظفين من غير �لطاقم �لطبي باألهمّية +يضًا.  &قد يكو�& Q&لمأ�
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من �لمستصو� +يضًا تأمين �لتد�يب في مجا( �التصاال� �لتكتيكية، 
&�لسلوo �لشخصي - تمييز مؤشر�� �لخطر &تقنيا� &قف �لتصعيد 
 H��21 في  للموظفين  مهّمة   Hقو مو�طن   Aتكو  A+ باستطاعتها  �لتي 

�لضحايا صعبي �لمر�x +& �لزّ&�� غير �لمرغو� فيهم.

�لمعايير ��لتد�بير �ألمنّية - �يا.�� �لمالجئ 

كثيرً� ما تثير 2&� �إليو�ء قد�ً� كبيرً� من �الهتماP في +&ساJ �لمهنيين 
في �لميد�A &ممثلي �لجها� �لمانحة &�ألكا2يميين &�لصحفيين، �لذين 
قد يطلبوA <يا�H �لمأ&Q.  &�لقضية حساّسة للغاية فيما يخص +من 
�فض   Aفإ Oلك،  مع  &�لموظفين.   �لمقيمين  &خصوصية  &�فاهية 
عكسية  بنتائج  يأتي  &�بما  &�قعي  غير   Aيكو قد  �لجميع  2خو( 
تضع   Aبأ  Hللهجر �لد&لية  �لمنظمة  توصي  لذ�  �لمنظمة.   ألعما( 
�لمالجئ قو�عد صا�مة لز&�� �لملجأ. &بوسع &ضع مباL2 توجيهية 
&�ضحة �لمساعدH على ضماA+ A يكوA �فاD &خصوصية �لمقيمين 
�العتبا� �ألسمى في �الستجابة لجميع �لطلبا�، &يجعل من �ليسير 
على �لموظفين معالجة �لطلبا� �لمحّدH2، &يجعل من �أليسر بالنسبة 
للجها� �لمانحة &غيرها من �ألطر�% �لمهتّمة فهم سياسا� �لمنظمة 
�لمعمو( بها &�اللتز�P بها.  &ينبغي +A تضع �لسياسة �لمعمو( بها 

في �العتبا� �لحاجة 1لى:
* حماية موقع �لمأ&Q؛

* حماية �لمأ&Q من تسلل �لمّتجرين؛
* �حتر�P خصوصية �لمقيمين في �لمأ&A+ o��21& ،Q �لمأ&Q بمثابة 

منز( مؤقت لهم؛
* حماية هوّية �لمقيمين &�لموظفين؛

* ضماA �فاهية �لمقيمين &مصالحهم �لفضلى.

توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرA+ H تنظر �لمنظما� في �لمسائل �لتالية 
عند &ضع �لمباL2 �لتوجيهية لز&�� 2&� �إليو�ء:

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* ينبغي +ال يزيد عد2 �لزيا��� 1لى �لمأ&D��&ّ>& Q عن �لحد �أل2نى 
�لمطلق. توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرH بأA تحّد �لمنظما� من +كبر 
 A+ عد2 ممكن من �لزّ&�� في &قت &�حد - على سبيل �لمثا(، ال يمكن

يكوA هناo �كثر من <�ئرين في �لمأ&Q في +fّ &قت من �أل&قا�.
* لن يسمح للزّ&�� بالدخو( 1ال في 1طا� جد&( <مني صا�P &فقًا 
ممكن  1<عا}  +قل  تحقيق  +جل  من  &ضعت  مسبقًا  �ّتبت  لمو�عيد 

.Q&للمقيمين في �لمأ
تقديم  منظمة  &مو�فقة   Q&لمأ�  Hلزيا� كّل طلب  �2�سة  بد من  * ال 

�لخدما� عليه.
* قبل 1تاحة �لدخو( 1لى �لمأ&Q للزيا�H، ينبغي +A تقوP منظمة تقديم 
�لخدما� بإجر�ء تقييم نفساني مع عالم �لنفس �لتابع للمأ&Q للتأّكد من 
+A �لزيا�H لن تنطوf على +fّ عو�قب نفسية سلبية للضحايا �لمقيمين 

.Q&في �لمأ
* ينبغي عدP �لسماc بالمضي قدمًا في �لزيا�H 1ال O1� ثبت A1 ليس 
من �لمتوقع +A يكوA لها عو�قب نفسية سلبية على �ستعاH2 �لمقيمين 

لعافيتهم.
(�لزّ&��)  �لز�ئر  1لى   Q&للمأ �لدقيق   A�لعنو� 1عطاء  عد:  ينبغي   *
&عدP �لسماc بمجيئهم 1لى �لمأ&Q مباشرH، &لكن ينبغي +A يأخذهم 

.Q&حد موظفي �لمنظمة 1لى �لمأ+
 Hفتر طو�(  (�لزّ&��)  �لز�ئر   Q&لمأ� موظفو  يصحب   A+ يجب   *

.Hلزيا��
 uللز�ئر (للزّ&��) بلقاء ضحّية مقيمة +& �لتحد cلسما� Pيجب عد *
�لطبيب  &مو�فقة  �لمعني  �لشخص  من  صريحة  مو�فقة   A&2 معها 
 Aيكو A+ فق �لطبيب �لنفساني، فيجب�& �O1  .Q&لنفساني �لتابع للمأ�

�لطبيب �لنفساني +& موظفو �لمأ&Q حاضرين طو�( هذ� �للقاء.
* ال يسمح للز�ئر (للزّ&��) بجلب �ال� �لتصوير +& +fّ جها< تسجيل 
1لى �لمأ&Q &سيحتفظ موظفو �لمأ&Q بأfّ كامير� +& جها< تسجيل في 

.Hمن طو�( &قت �لزيا�� Aمكا
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 A+& بعناية  �لغرباء  بها   Pيقو �لتي  �لزيا���  جميع  تد&ين  يتعين   *
يحتفظ مدير �لمأ&Q بسجل كامل عنها.

 Q&1لى �لمأ  Pصو( &سائل �إلعال& Aضع سياسة &�ضحة بشأ& *
.Dنظر +2نا+ -

 Pصو( &سائل �إلعال&

  .Pممثلي &سائل �إلعال iجدً� بخصو Hلمنظما� حذ�� Aتكو A+ يجب
فبعض 2&� �إليو�ء تختا� عدP �لسماc بوصو( &سائل �إلعالP 1ليها 
تحت +fّ ظر% من �لظر&%، &�لبعض �آلخر قد يرغب بالسماc لها 
في ظل ظر&% معّينة O1� كاA �لصحفيوA معر&فوA &موثو  بهم.  
A1 ُسمح لهم، فينبغي +A تظل جميع �لقو�عد �لمذكو�H +عالD سا�ية 
&تنّظم  �لتسجيل   Hلكامير�� &+جهز� �لتي تحظر  تلك  Oلك  بما في   -

�لمقابال� &�لتحدu مع �لمقيمين.

 Bفي �لمأ� Jلمعايير ��لتد�بير �ألمنّية – �لمقيمو�

Q&مسؤ&ليا� �لمأ

&�ألمن  �لسالمة  من  قد�  +كبر   Aلضما �لتالية  بالتد�بير  يوصى 
للمقيمين:

* ينبغي نصح �لمقيمين بالبقاء على علم بما يد&� حولهم في جميع 
�أل&قا�.

* يجب +A يصطحب موظف +fّ مقيم مطلو� لحضو� موعد يحتمل 
1لى  �لذها�  �لمنظمة (مثل   &+  Q&لمأ� اسا خا�} مقّر  +A يكوA حسًّ

�لطبيب، +& �لمحامي، +& �لشرطة).
* O1� كاA �لموعد مع �لشرطة +& غيرها من موظفي 1نفاO �لقو�نين، 

ينبغي +A تكوA ضحّية �الّتجا� برفقة مستشا� قانوني.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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مسؤ&ليا� �لمقيمين

&جو2 ضحايا �الّتجا� في +f مأ&Q سينطوf 2�ئمًا على �2جة معّينة 
من �لمخاطر على جميع �لجها� �لمعنّية.  عندما يعو2 �لضحايا 1لى 
+&طانهم �ألصلية فقد يرغبوA باالتصا( بأفر�2 �ألسرH +& �ألصدقاء، 
  .Q&لمأ� &سالمة  +من  على  محتمًال  خطرً�  يشّكلو�   A+ يمكن  �لذين 
 Q&لمقيمين على �لبقاء 2&مًا في �لمأ� Pبالمثل، بما +نه ال يمكن �1غا&
موظفي  لنصح  خالفًا   Aيتصرفو +نهم  �حتما(   oفهنا 1قامتهم،  طيلة 
&شركائهم  عليها   A&22يتر كانو�  �لتي  �ألماكن   A&�&يز&  Q&لمأ�
 A+ يجو<  �لحاال�  بعض  &في  &جو2هم.   عن   Aيعلنو& �لسابقين، 
يكوA ما يز�( لدQ �لضحّية �&�بط عاطفية تجاD �لمّتجر +& �لمجّند 

&تو2 معا&H2 �التصا( به &1عاH2 بناء �لعالقة معه.

نظرً� لهذD �لمخاطر، يجب +A يكوA �لمقيموA في �لمأ&Q على �2�ية 
تامة بها &+A يتغلبو� عليها بغية تحمل مسؤ&ليتهم �لشخصية ليس فقط 
تجاD حماية +نفسهم، بل &+يضًا تجاD سالمة &+من غيرهم من �لمقيمين 

.Pلموظفين بوجه عا�& Q&في �لمأ

 Hمر�عا يجب   ،Q&لمأ� +عما(  سير  تسهيل  &بغية   ،Eلغر� لذلك 
&ضع  ينبغي   .Q&لمأ� &قو�عد  �لمعّينة  �ألمنّية  للتد�بير  �لمقيمين 
�لمنظما� إلجر�ء�� &قو�عد &�ضحة للتأّكد من �ّطالg جميع �لمقيمين 
&�لموظفين عليها.  &يمكن +A تتصدQ �لقو�عد لقضايا مثل �لمسؤ&لية 
 Aلضما oلمنزلية، &معايير �لسلو� Pلشخصية عن مجموعة من �لمها�
�لعالقا� �لطّيبة مع �لموظفين &غيرهم من �لمقيمين.  من �لمستحسن 
 H>حيا  &+  P�ستخد� على   Pتا حظر   Eفر �لقو�عد  تشمل   A+  Hبشد
�ستقبا(  &على  �لنّقالة،  &�لهو�تف  &�ألسلحة  &�لكحو(،  �لمخد���، 

�لزّ&�� غير �لمصرc بدخولهم.

 Hقر�ء �لمحتملين  �لمقيمين  من  ُيطلب   A+ ينبغي  قبولهم �سميًا،  قبل 
نسخة من �لتد�بير �ألمنّية &قو�عد �لمأ&Q &�لتوقيع عليها.
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�لمعايير ��لتد�بير �ألمنّية - �لسّرية ��لمخاطر �إل��.ية ��لوثائقية
................................................................................................

جميع �لبيانا� �لشخصية �لسّرية ��لبيانا� �لسّرية �لمتعّلقة باالّتجا.، 
�Vتالفها  معها  �لتعامل  ينبغي  �.قية،   �- Vلكتر�نية  -كانت  سو�ء 
بعناية. -نظر �لتعليما� �لموصى باّتباعها ��لو�.�I في �لفصل .قم 

(١)، �لقسم ١٫٢.
................................................................................................

 �&2 Pجانب �خر ينبغي +ال يغيب عن �لبا( هو 1مكانية �<2حا oهنا
�إليو�ء للغاية O1 يتفاعل �لمقيموA &�لموظفوA فيها في سيا  +نشطتهم 
�ليومية. هذ� �لتفاعل &�أللفة �لناجمة عنه بإمكانهما +A يؤ2يا 1لى تآكل 
�لتد�بير �ألمنّية �ألساسية �لمتعّلقة بالمحافظة على �لسجال� �لسّرية 

&+منها &غيرها من �لجو�نب �ألمنية.
................................................................................................

* كشر� -ساسي ألمن �لمأ�B، من �لضر�.Y �لحفاk على سالمة 
�لمتعّلقة  �لسّرية  �لشخصية  ��لمستند��  �لسجال�  كافة  �-من 

بالمقيمين ��لموظفين.
 Jتكو  J- ينبغي  �لسّرية  ��لسجال�  �لوثائق  جميع  -من  كفالة   *

.Bلمدير �لمأ� Iلمسؤ�لية �لمباشر�
قبل  من  �ألمنّية  ��لتعليما�  للقو�عد  �لصا.مة   Iلمر�عا� كفالة   *

.Bلمدير �لمأ� Iلمسؤ�لية �لمباشر� Jتكو J- لجميع ينبغي�
................................................................................................

�لهد% �لرئيسي من هذD �لتد�بير �ألمنّية هو ضماA ما يلي:

* ال يجو< �لوصو( 1لى +ية بيانا� شخصية سّرية متعّلقة بالضحايا 
باالّتجا� &ال  متعّلقة   Qخر+ بيانا� سّرية  +ية  1لى   &+ �لموظفين،   &+
�لكشف عنها من جانب +شخاi غير مصّرc لهم بذلك +ما صدفًة +& 

عن سابق تصميم. 

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* يتم �لحفا� على �لحد �أل2نى �لمطلق من جميع �لمستند�� &�لسجال� 
�لمتعّلقة بالمقيمين في �لمأ&Q �لال<مة إلH��2 برنامج �لمأ&Q &تدقيق 

حساباته. 
* �لتقّيد �لصا�P في جميع �أل&قا� بمبد+ "�لحاجة 1لى �لمعرفة" من 
+جل �لحفا� على �لحد �أل2نى �لمطلق من �لمعلوما� �لتي تمّر� 1لى 

+طر�% ثالثة.

٤٫٣  I.��V �لمأ�B �مالr موظفيه
 B٤٫٣٫١   تكوين موظفي �لمأ�

&توصيفهم   Q&مأ كّل  في  �لعاملين  �لموظفين  عد2  يختلف  سو% 
�لوظيفي &مؤهالتهم تبعًا لمجمل �الحتياجا� &�لمو��2 �لفر2ية لد&� 
�إليو�ء &�لبعثا�.  &بغية تحديد +نسب تكوين لموظفي �لمأ&Q، ينبغي 
على منظمة تقديم �لخدما� &�لشركاء f&O �لصلة �لنظر في �لمسائل 

�لتالية:

* مجموعة �لخدما� �لتي يقّدمها �لمأ&Q؛ &O1� ما كانت معظم �لخدما� 
تقّدP في �لموقع +& عن طريق �إلحالة 1لى جهة شريكة من مقدمي 

�لخدما�؛
* متوسط عد2 �لمقيمين �لذين يتعين مساعدتهم &1يو�ئهم +& عد2هم �لمرّجح؛

.Q&إلقامة في �لمأ� Hمتوسط مد *

كحد +2نى، ينبغي +A يكوA لكل مأ&Q موظف +ساسي &�حد +& +كثر 
ليتولو� مسؤ&لية +2�ء �لمهاP �لتالية:

* H��21 �لمأ&Q؛
* �لمشو�H �لمباشرH &/+& �لمساعدH �لنفسية؛

* �إلشر�% &�لرعاية �لعاّمة للمقيمين؛
* �لرقابة �لمالية &�لمشتريا�.
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 Bلمأ�� I.��V  ٤٫٣٫٢
له،  كمدير  يعمل  +ساسي  موظف   Q&مأ كّل   Qلد  Aيكو  A+ ينبغي 
&يتولى �لمسؤ&لية �لكّلية عن 21��ته. يتولى مدير �لمأ&Q �لمسؤ&لية 
على  �إلشر�%  Oلك  في  بما   ،Q&للمأ �ليومية  �لعمليا�  عن  �لكاملة 
 Q&على �لخدما� �لمقّدمة للمقيمين. يضمن مدير �لمأ& Q&موظفي �لمأ
�حتر�P مباL2 �لمأ&Q &+هد�فه، &سالمة &صحة &�فاD �لمقيمين فيه 

&موظفيه.

مبّينة   Q&لمأ� لمدير  �لمحتملة  �لمسؤ&ليا�  لقائمة   {Oنمو يلي  فيما 
 :D2نا+

* �إلشر�% �ليومي على عمليا� �لمأ&Q. &ضع &تنفيذ &تنسيق &تقييم 
.Q&لخطط �لر�مية 1لى تلبية �حتياجا� �لمقيمين في �لمأ�

* 1نشاء &�صد هيكل +ساسي f��21 فّعا(، &توجيه &H��21 �لموظفين، 
.Q&لمقيمين &�لخدما� في �لمأ�&

* ضماA �لتز�P �لموظفين بمباL2 &+هد�% &سياسا� �لمأ&Q �لمعنّية 
&�إلحاال�  &�لتدخال�،  �لمقيمين،  &تقييما�  �لمقيمين،  برعاية 
 ،Q&لمأ� في  للمقيمين  �لعاّمة   Hلمساعد�& �لخدما�،  على  للحصو( 
 Dهذ &تشمل  �لشخصية.  �لمشاكل  حل  على   Hلمساعد� Oلك  في  بما 
�لمساعدH �لطبية، &تقديم �لمشو�H &�لمساعدH �لقانونية، حيثما كاO Aلك 
 ،Pلصلة، مثل &جبا� �لطعا� ��O ضر&�يًا، &غيرها من �لخدما�

&�الحتياجا� �لما2ية &�ألنشطة.
 .D&�2يغا& Q&في �لمأ Aلبّت في عد2 �لمقيمين �لذين سيقبلو� *

* �لمحافظة على نظم �لسالمة &�ألمن، &�إلجر�ء�� &�الختبا���.
2قيق  بشكل  &�لعمالء  �لبرنامج  سجال�  على  �لمحافظة   Aضما  *
�لال<مة  �لمستند��  جميع   Aتكو  A+ كفالة  سّريتها.   على  &�لحفا� 

كاملة. 
�لمقّدمة  &�لجها�   Q&لمأ� موظفي  هوية  تحديد  في  �لمشا�كة   *

للخدما�، &�لتعاقد معهم، &توجيههم، &تد�يبهم &2عمهم.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* �إلشر�% على +عما( موظفي �لمأ&Q &تقييمهم. &�ئاسة �الجتماعا� 
خدما�  خطط   E�ستعر�& فيها،  &�لمشا�كة  للموظفين  �ألسبوعية 
 H��21& ،لحالة، &معالجة تظّلما� �لموظفين &�لبحث عن حلو( لها�

.H�&لتد�بير �لتأ2يبية، حسب �القتضاء &�لضر�
* تنسيق جد�&( �لموظفين لضماA �ستمر�� �لتغطية – H��21 1جا<�� 

موظفي �لمأ&Q، &�إلجا<�� �لمرضية &غير Oلك من �لغيا�. 
* �صد +2�ء �لموظفين.

* �لحفا� على سجال� �لزّ&��.
.H�&تقديم تقا�ير شهرية حسب �لضر *

*  �إلشر�% على �لنفقا� في 1طا� �لميز�نية �لحالية &تقديم �لتوصيا� 
بشأA �لميز�نية.

* �إلشر�% على �لصيانة لضماA �لنظافة &حسن سير +عما( بناية 
.Q&معد�� �لمأ&

* �التصا( بمسؤ&لي مكافحة �الّتجا� �آلخرين بشأA +نشطة مكافحة 
.A&الّتجا�، &�لتطو���، &�لتنسيق &�لتعا�

* +2�ء +fّ &�جبا� +خرO Q�� صلة، كما يطلب منه.

Iلنفسانية �لمباشر� Iلمساعد� �-/� I.٤٫٣٫٣ �لمشو
ينبغي +A يكوA لدQ كّل �لمأ&Q موظف &�حد +& +كثر مسؤ&( عن 
 Hلمساعد� Dهذ Pيقد  .Hلنفسية �لمباشر� Hلمساعد� &+/& Hتقديم �لمشو�
+& مقدمو   Aالجتماعيو� A&لمرشد� �لمأ&Q عمومًا  �لمقيمين في  1لى 
 Q&لمأ� مدير  1شر�%  تحت  &Oلك  �لنفسيين،  �ألطباء   &+  Hلمشو��

&بدعم منه.

مقدP �لمشو�H/�لمرشد �الجتماعي 

في  للمقيمين   Hلمشو�� بتقديم  �الجتماعي  �لمشو�H/�لمرشد   Pمقد  Pيقو
�لمأ&Q، &ينظم &ير�قب �لرعاية &�لخدما� �لمقّدمة &فقًا لخطط كّل حالة 

فر2ية تم &ضعها بالتعا&A مع غيرهم من �لجها� �لمقّدمة للرعاية.
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فيما يلي نموO} قائمة �لمسؤ&ليا� �لمحتملة لمقدP �لمشو�H/�لمرشد 
:Dالجتماعي مبّينة +2نا�

* 1جر�ء �الجتماg �أل&( مع �لضحّية &تقديم �لتوجيها� فيما يخّص 
�لمأ&Q 1لى �لمقيمين.

 .Q&كفالة تفّهم �لمقيم &تقّبله للخدما� �لمقّدمة في �لمأ *
* تحديد �الحتياجا� �لفو�ية &�لثانوية للمقيم.

�لمقيم  1لى جنب مع  �لفر2ية، جنبًا  �لحاال�  * &ضع خطط خدما� 
&موظفي �لمأ&Q &غير Oلك من �لجها� �لمقّدمة للرعاية.

على  للحصو(  للخدما�  �لمقّدمة  �لجها�  1لى  باإلحالة   gلضلو�  *
�لخدما� �لمناسبة 2�خل �لموقع &خا�جه. 

* مر�فقة �لمقيمين في مو�عيدهم مع �لجها� �لمقّدمة للخدما�، عند 
�لضر&�H +& عندما يطلب �لمقيم Oلك. 

.Q&لمحر< خال( 1قامتهم في �لمأ� Pصد حاال� �لمقيمين &�لتقّد� *
* �لمشا�كة في تحديد تا�يخ �لمغاH�2 من �لمأ&Q &1حاال� &خدما� 

�لمتابعة.
فهم   Aضما& �لمقيمين  مع  &ترتيبها   H�2لمغا� 1جر�ء��  &ضع   *

�لمقيمين لإلجر�ء�� &�إلحاال�.
* O1� كاA مقّرD في بلد �لعبو� +& �لمقصد، فيبقى متاحًا لالتصا( مع 
�لجها� �لمقّدمة للخدما� في بلد منشأ �لمقيم &�لحصو( على تقرير 

مرحلي كّل ثالثة +شهر بعد �حيل �لمقيم.
* O1� كاA مقّرD في بلد �لمنشأ، يرصد �لحاال� �لفر2ية &يقدP �لمتابعة 

 .Q&لمقيم للمأ� H�2ستة �شهر بعد مغا Hلمناسبة لمّد�
مع  �لحديثة  �لمعلوما�  &تبا2(  عليها  &�لحفا�  �التصاال�  1قامة   *
غيرD من �لجها� �لمقّدمة للخدما� حيث يقع مقّر �لمأ&Q &في بلد 

�لمنشأ.
 Aبشأ &�لمؤتمر��  للموظفين  �ألسبوعية  �الجتماعا�  حضو�   *

�لحاال� �لفر2ية.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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�لطبيب �لنفساني

�لطبيب �لنفساني للمأ&Q هو �لمسؤ&( عن 1جر�ء �لمقابال� لتحديد 
�لحالة �لنفسية للمقيمين &قد�تهم على �لعمل في ظر&% &بيئة معّينة. 
&قد يقدP �لطبيب �لنفساني +يضًا �لعال} �لفرf2 +& �لجماعي، &يصّمم 
&ينّفذ بر�مج تعديل �لسلوo &يتعا&A مع غيرD من جها� تقديم �لرعاية 
من +جل &ضع &تنفيذ �لعال} &بر�مج �لتدّخل بالنسبة للمقيمين، حسب 

.H�&لضر�

فيما يلي نموO} قائمة �لمسؤ&ليا� �لمحتملة للطبيب �لنفساني مبّينة 
 :D2نا+

* تقييم �لمقيمين &1جر�ء �ختبا��� تشخيصية. 
* تقديم �لنصح للمقيمين حو( كيفية �لتعامل مع �أل<ما� &�لمشاكل 

على �لفو�.
* توفير �لدعم &�لرعاية للمقيمين.

نفسية  �ضطر�با�  عالما�  عليهم  تظهر  �لذين  �لمقيمين  تحديد   *
&�لتوصية بتلقيهم عالجًا نفسيًا.

* O1� كانت �لقد�H �لعقلية للمقيم محل شك، يجرf تقييمًا مع �لشخص 
�لمعني &يعلم مدير �لمأ&Q &غيرD من �لجها� O�� �لصلة �لمقّدمة 

للخدما� &فقًا لذلك.
* �لمشا�كة في &ضع خطط للحاال� �لفر2ية للمقيمين.

�لتوقيت،  Oلك  في  بما  �لحاال�،  في  �لفصل  في  �لمشا�كة   *
&�لظر&% 

 .Q&لمقيمين من �لمأ� H�2إلحاال� 1لى �لخدما� فيما يخص مغا�&
* �إلسهاP في مجمل نشاطا� �لمأ&Q &تطوير �لبر�مج. 

* حضو� �لمؤتمر�� بشأA �لحاال�. 
.H�&حضو� �الجتماعا� �ألسبوعية للموظفين، حسب �لضر *
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٤٫٣٫٤  �إلشر�m ��لرعاية �لعاّمة للمقيمين 
�لرعاية  لتوفير  مر�فقين  موظفين   Q&لمأ� موظفو  يضم   A+ ينبغي 
 f2عليهم على مد�� ٢٤ ساعة يوميًا.  سيؤ Pللمقيمين &�إلشر�% �لعا

�لمر�فقوA &ظائفهم تحت 1شر�% مدير �لمأ&Q &بدعم منه.

 Bفي �لمأ� Jلمر�فقو� Jلموظفو�

 Aكثر من �لمر�فقين يكونو� &+ Aموظفا Q&كّل مأ Qلد Aيكو A+ ينبغي
 Aمسؤ&لين عن �إلشر�% &�لرعاية �لعاّمة للمقيمين. يشر% �لموظفو
�لمر�فقوA في �لمأ&Q على +نشطته +ثناء �لنها�، &�إلبقاء على �لتو�جد 

فيه +ثناء �لليل، &ضماA �المتثا( لقو�عد �لمأ&Q &�لتد�بير �ألمنية.

فيما يلي نموO} قائمة �لمسؤ&ليا� �لمحتملة للموظفين �لمر�فقين في 
 :Dمبّينة +2نا Q&لمأ�

بالقو�عد   Q&لمأ� في  �لمقيمين  �متثا(   Aضما&  Pلعا� �إلشر�%   *
&�ألنظمة.

* تنظيم &تقديم &تيسير �ألنشطة �ليومية &فقًا للر&تين �ليومي &تعليما� 
 .Q&مدير �لمأ

* تسجيل 2خو( &خر&} �لمقيمين.
* تسجيل 2خو( &خر&} جميع �لزّ&�� �لذين سبق مو�فقة 

مدير �لمأ&Q عليهم. 
.Aموعد &1جر�ء�� طبية يجريها �لمقيمو fّ+ تسجيل *

* ضماA فهم �لمقيمين &توقيع �ستما�H �لمو�فقة على �لخدما� �لطبية 
&غيرها من �لخدما� O�� �لصلة.

* ضماA �ّتباg �لمقيمين للقو�عد &�لتعليما� �ألمنية.
* ضماA �ّتباg �لمقيمين &�لموظفين لقو�عد �لحفا� على �لبيئة نظيفة 

 .Q&مريحة في �لمأ&
&�لرعاية   P�باالحتر لبعض  بعضهم  �لمقيمين  معاملة   Aضما  *

�لال<متين.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* �لتعامل مع �لمشاكل بين �لمقيمين، +& مع شكا&Q �لمقيمين �لمرفوعة 
1لى مدير �لمأ&Q في �لوقت �لمناسب &بالطريقة �لمناسبة.

�لنحو  على  �لعاّمة  &�لصيانة  &�لغسيل  �لتنظيف  بأعما(   Pلقيا�  *
�لمطلو�.

في  نقص   fبأ �لمشتريا�   A&لمالي/مساعد شؤ� �لمساعد  1خطا�   *
.Q&لطبيعية &مو�2 &�لمأ� P>�للو�

* 1خطا� مدير �لمأ&Q بأf صيانة +& 1صالc مطلو�.
* 1عالP مدير �لمأ&Q بأf مشاكل +& مخاطر +منية +& حو�u2 غير 

عا2ية.
.Q&ليومية في �لمأ� u�الحتفا� بسجل مكتو� باألنشطة &�ألحد� *
* تقديم تقا�ير خطّية +سبوعية عن نوبا� �لعمل &�ألحد�u �ليومية.

* حضو� �الجتماعا� �ألسبوعية للموظفين.

٤٫٣٫٥  �لرقابة �لمالية ��لمشتريا� 
+كاA مسؤ&ًال  &�حد (سو�ء  �لمأ&Q موظف  +A يضم موظفو  ينبغي 
ماليًا +& مسؤ&ًال +& مساعد شؤ&A مالية &مشتريا�) يتحّمل مسؤ&لية 

�إلشر�% �ألساسية على �لشؤ&A �لمالية للمأ&Q &مشترياته.

مسؤ&( �لشؤ&A �لمالية &�لمشتريا� 
على  �لحفا�  عن  مسؤ&(  &�لمشتريا�  �لمالية   A&لشؤ� مسؤ&(   Aّ1
�لمو�2  شر�ء  &عن  �لمأ&Q؛  نفقا�  جميع  فيه   A&ّتد مناسب  سجل 
�لضر&�ية ضمن حد&2 ميز�نية �لمأ&Q �لمتاحة، تحت 1شر�% مدير 

�لمأ&Q &بدعم منه.

مبّينة  �لمالي  للمسؤ&(  �لمحتملة  �لمسؤ&ليا�  قائمة   {Oيلي نمو فيما 
:D2نا+

* �لحفا� على سجال� 2قيقة &مفّصلة لجميع �لنفقا�.
.Q&لحذ� &�لكفء لمو��2 �لمأ� P�الستخد� Aضما  *
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.Q&ترتيب �لوقت �لمناسب لدفع كّل فو�تير &نفقا� �لمأ *
�لغذ�ئية �لطا<جة &�لمعلبة &�لجافة  �لمأ&Q مليئا باإلمد�2��  1بقاء   *
�لمناسبة  &�لمالبس  فائض،  منها   Aيكو  A+&  ،fلفو��  oلالستهال
�لمو�2  من  &غيرها  �لسفر  &حقائب  �لصحية،   P>�للو�& &�ألحذية 

�لضر&�ية.
* شر�ء �للو�<P �لضر&�ية بالتشا&� مع H��21 �لمأ&Q (+& �لتكليف 

بشر�ئها &�إلشر�% عليه).
.Q&تقديم تقا�ير مالية +سبوعية تفّصل جميع �لنفقا� لمدير �لمأ *

* حضو� �جتماعا� �لموظفين، O1� لزP �ألمر، +& �لتو�جد �إلشر�في 
على �لمأ&Q في +ثناء �الجتماعا�، O1� �قتضى �ألمر Oلك.

Jآلخر�� J٤٫٣٫٦  �لموظفو
 Pكانت �لخدما� تقّد �O1 حتياجاته &عّما�& Q&عتما2ً� على مو��2 �لمأ�
�لموقع، يمكن +A يضم موظفو  +& خا�}  �لموقع  بشكل �ئيسي في 
�لمأ&Q مما�سين في مجا( �لصحة، &مد�سين، &منسقي نشاطا�، 

.H�&مترجمين فو�يين، &غيرهم، حسب �لضر&

٤٫٣٫٧   �الستعانة بالمتطوعين
�لنشاطا�  في   Hللمساعد �لمتطوعين   Pتستخد �إليو�ء   �&2 بعض 
 Hكقاعد& للمقيمين.   �لمقّدمة  &+نو�عها  +عد�2ها   Hلمتز�يد� &�لخدما� 
�لمتطوعين الستكما(   Hمن مساعد H2الستفا� يجو<  في حين  عامة، 
 Aلمتطوعو� P1ال +نه ال يستخد ،Q&لخدما� &�ألنشطة �لمقّدمة في �لمأ�
�لموظفين  1لى   H2عا  Hلمسند� �ألساسية   Pبالمها  gللضلو  H2لعا� في 
فّعا(  بشكل  �لمتطوعين  �ستخدمت  �إليو�ء   �&2 فبعض  �لعا2يين.  

للمساعدH فيما يلي:
* �لمها��� �للغوية؛

* مها��� �لحاسو�؛ 

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* �لعال} باستخد�P �لد��ما &�لرقص؛
* �لفنوA &�لحر%.

�الستفاH2 من �لمتطوعين سيعتمد بالضر&�H على �لشو�غل �ألمنية، 
&�لمو��2، &�لقد�H �إلشر�فية، &�حتياجا� �لمقيمين &�لقيمة �لمضافة 
منتظم  موظف  2�ئما حضو�  �لمستحسن  &من  �لتطوعية.  للخدما� 
+ثناء +fّ نشاJ يقوP به +حد �لمتطوعين.  لضماA �لتو�فق مع �ألنظمة 

�ألمنّية &مر�قبة �لجوH2، ينبغي على جميع �لمتطوعين:

* �لخضوg لفحص +&لي &�لتحقق من �لخلفية �لشخصية؛ 
* �لتوقيع على قو�عد �لمأ&Q؛ 

* توقيع �تفا  �لسّرية؛ 
* �لخضوg لتد�يب تمهيدf على مكافحة �الّتجا�.

يجب +A يخضع �لمتطوعوA �لعاملوA مع �ألطفا( لتد�يب محّد2
&2&��� توعية بشأA �الحتياجا� &�لحقو  �لخاّصة لألطفا( ضحايا 

�الّتجا�.

٤٫٤ I.��V موظفي �لمأ�B �تد.يبهم 
ينبغي +A يتحمل مدير �لمأ&Q �لمسؤ&لية �لرئيسية عن &ضع �لجو�نب 

�لتالية إلH��2 موظفي �لمأ&Q &�إلشر�% عليها: 
* تد�يب �لموظفين؛

* مدّ&نة قو�عد سلوo �لموظفين؛ 
* جد�&( �لموظفين؛

* �إلشر�% على �لموظفين.

٤٫٤٫١ بر�مج �لتد.يب ��لتطوير �لوظيفي
 ،Q&توجيهية عامة، ينسقها مدير �لمأ H�&2 ينبغي 1عطاء كّل موظف
 A+& ،لعمل� �أل&لى من  �ألسابيع  في  �الّتجا�  �لمأ&Q &مكافحة  عن 
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 Aتد�يبًا مناسبًا بشأ& H2لتوجيهية بتوجيها� محّد� H�&لد� Dتستكمل هذ
�لوظيفة، حسبما تتطلبه خبرH �لموظف.

 
&تشمل مو�ضيع �لتد�يب �لمقترحة:

* ظاهرH �الّتجا�؛ 
 Hلك �إلشا�O حقو  ضحايا �الّتجا�، بما في& Aلعاّمة للقانو� L2لمبا� *
&�للو�ئح  �لقو�نين  عن  عامة  لمحة  &1عطاء  باليرمو  بر&توكو(  1لى 

�لوطنية �لمعنّية بمكافحة �الّتجا� O�� �لصلة؛ 
* �لمباL2 �لتوجيهية �لعاّمة للتدخال� بهد% تضميد جر�c �لضحايا 

�لمصد&مين &�ستعاH2 عافيتهم؛
* �إلجر�ء�� +& �لتدخال� �لعالجية للتر&يج الستعاH2 عافية ضحايا 

�الّتجا� &2عم 1عاH2 تأهيلهم؛
بصدما�  �لمصابين  �لضحايا  مع  �لتو�صل  في   H2محّد مها���   *

نفسية؛ 
* ُنهج متعدH2 �لتخصصا� &عمل �لفريق في تقديم �لخدما�؛

* مباH��21 L2 �أل<ما�؛
* �لمباL2 �ألساسية في تقديم �لمشو�H؛

* �لمباL2 �لمحّدH2 في تقديم �لمشو�H كما تطّبق على ضحايا �الّتجا�؛
* معلوما� عن خدما� �لدعم �لمتاحة &�لخدما� �لمتخّصصة في �لمنطقة؛

* �لتد�يب على �لسالمة &�ألمن؛
* �لتد�يب على �إلسعافا� �أل&لية.

ينبغي +A ينظم مدير �لمأ&Q متابعة �لتد�يب &عقد �لد&��� �لتد�يبية 
�لتخصصية &فقًا الحتياجا� موظفي �لمأ&Q &�لتطو��� في مجا( 

مكافحة �الّتجا�.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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Bللمأ� Iجر�ء�� �لتشغيل �لموّحدV/r٤٫٤٫٢ مدّ�نة �لسلو
 Hموحد تشغيل  سلوo/1جر�ء��  مدّ&نة   Q&مأ كّل  يضع   A+ ينبغي 
 oها. &ينبغي &ضع مدّ&نة �لسلوO1نفا لموظفي �لمأ&Q &يعمل على 
�الّتجا�.   بمكافحة  �لمعنّية  �لخدما�  تقديم  منظمة  لسياسا�  &فقًا 
�لمباL2 �لرئيسية �لمقترحة قّدمت بالتفصيل في &قت سابق من هذ� 
 oلسلو� قو�عد  مدّ&نة  تحّد2  قد   ،Qألخر� �لتد�بير  بين  من  �لكتّيب. 
صر�مة  بكل   Q&لمأ� &سّرية  +من  بقو�عد   Q&لمأ� موظفو  يتقيد   A+
(+نظر �إل�شا2�� بشأA مدّ&نة قو�عد سلوo �لموظفين &نموO} �تفا  
�لموظفين بشأA �لسّرية في �لملحق �أل&( &�لثاني على �لتو�لي، في 

نهاية هذ� �لفصل).

٤٫٤٫٣ جد��� �لموظفين 
يتعين على مدير �لملجأ كفالة &ضع جد&( <مني ثابت &�لحفا� عليه 
بغرE توفير تغطية �لموظفين للمأ&Q لمدH ٢٤ ساعة يوميًا سبعة 
+ياP في �ألسبوg.  لضماA �ستمر�� تغطية �لمأ&Q في جميع �أل&قا�، 
 Aمحل �لموظفين �لذين قد يتغيبو Aينبغي تعيين موظفين بديلين يحّلو

.Lطا� fّأل &+ Eبسبب �لمر

لكي يكوA �لجد&( �لزمني للموظفين فّعاال، يتعين +A يأخذ في �العتبا� 
�لنسبة �لمناسبة بين �لموظفين &�لمقيمين.  هذ� سيتوقف على موظفي 
�لمأ&Q �لمتاحين &طاقته �الستيعابية &عد2 �لمقيمين فيه في +fّ &قت 
 Hمن �أل&قا� &�لخدما� �لتي يقدمها، &�حتياجا� �لمقيمين فيه &قد�
موظفيه على تقديم +على مستوQ ممكن من �لرعاية.  ينبغي مر�جعة 
<�لت  ما  +نها  من  للتأّكد  منتظمة   Hبصو� �لموظفين/�لمقيمين  نسبة 

تعمل على نحو فّعا(.

m٤٫٤٫٤ �إلشر�
�الجتماعا� �ألسبوعية للموظفين 

تساعد �الجتماعا� �ألسبوعية للموظفين في ضماA �لرصد �لصحيح 
تتيح  �لمقيمين.  حاال�  &تا�يخ  �لموظفين  +نشطة  على  &�إلشر�% 



١٧٩

�لقضايا  مناقشة  فرصة  للموظفين  �لمنتظمة  �ألسبوعية  �الجتماعا� 
�لتالية:

* تنسيق �لحاال�؛ 
* �لتقّدP �إلجمالي للحالة؛

* �لحاال� �لو�فدH/�لمغاH�2؛ 
* &سائل حل �لمشاكل �لمتعّلقة بأfّ حالة؛ 

* �لقضايا �ألخالقية؛ 
&�ألطر�%  للخدما�  �لمقّدمة  �لجها�  من  غيرهم  مع  �لعالقا�   *

�لفاعلة في مجا( مكافحة �الّتجا�؛
* �لنز�عا� +& �لتظّلما� بين �لمقيمين &/+& �لموظفين؛

* تقييم سياسا� &تد�بير �لمأ&Q؛
* �ستعر�E �ستبيانا� �لمقيمين؛

.H�&حسب �لضر ،Q&خاّصة بالمأ Qية مسائل عامة +& شو�غل +خر+ *

mالجتماعا� �لفر�ية ��إلشر��

ينبغي على مدير �لمأ&Q +يضًا �الجتماg مع موظفي �لمأ&Q بشكل 
فرf2 من &قت آلخر، حسب �لضر&�H، لمناقشة &ضماA ما يلي:

* �إل��.I. ينبغي +A تكوA �ألهد�% �لمحّدH2 لموظفي �لمأ&Q &�قعية 
�لمتاحة  &�لوسائل   Hلسائد� �لظر&%  مع  يتماشى  بما  للتحقيق  &قابلة 

لتحقيقها. 
غير  �لتد�يب   Q&لمأ� مدير  يكفل   A+ يجب  ��إل.شا�.  �لتوجيه   *
على  &تشجيعهم   ،Q&لمأ� لموظفي  �لمتو�صلين  &�إل�شا2  �لرسمي 

+2�ئهم لمهامهم.
�لموظفين  +2�ء  تقييم  على  �آل��ء  مر2&2  يساعد  �آل.�ء.   مر���   *
+& �لمو�فقة عليه +& تشجيعه +& �نتقاD2 &على �لحفا� على �لتو�صل 
بشأA جميع �لجو�نب O�� �لعالقة بعمل �لمأ&Q، &على �لتعبير عن 
�أل&ضاg �لسائدH &�لتعامل معها +& مع +fّ صعوبا� يمكن +A يعاني 

منها موظفو �لمأ&Q +& �لمقيموA فيه.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* تقديم �لمشو.I. في حالة &جو2 +ية مشاكل تتعّلق بسلوfّ+ o موظف 
 Dنتبا�  Q&لمأ� مدير  يوّجه   A+ ينبغي  مقيم،   fّ+  oسلو  &+ +2�ئه،   &+

.oتحّسن �لسلو Aلنصح 1ليه بشأ� Pلشخص �لمعني &يشجعه &يقّد�
 ،Q&من قو�عد &+نظمة �لمأ fّ+ تم تجاهل +& مخالفة �O1 .لتأ�يب� *
 A+ &ينبغي  �لمناسبة.   �إلجر�ء��   Oتخا�  Q&لمأ� مدير  على  ينبغي 
يسترعي �نتباD �لموظف 1لى �لقو�عد �لقائمة &�لغرE منها، &�لسبب 
&��ء ضر&�H �حتر�مها.  +fّ عمل +& 1جر�ء يخّل بلو�ئح �ألمن +& 
.Pيتلقى +قصى �2جا� �الهتما A+ جب �لحفا� على �لسّرية ينبغي�&

r٤٫٤٫٥ �إلنها

ناجمة  &�لعقلية  &�لعاطفية  �لبدنية   Qلقو�  Oستنفا� حالة  هو   oإلنها�
عن �لمشا�كة طويلة �ألمد في &ضع متطلب عاطفيًا.  يجب تشجيع 
�لموظفين �لعاملين مع ضحايا �الّتجا� على �لعناية بأنفسهم &&ضع 
�ستنز�فها في عملهم  يمكنهم  �لتي  �لعاطفية  �لطاقة  مقد��  قيو2 على 
بشكل �من.  يجب +A ير�عي �لمدير&A+ A �إلجها2 �لذf يو�جه +&لئك 
بصدما�  �لمصابين   iلألشخا &�لخدما�  �لرعاية   Aيقدمو �لذين 
متنّوعة من �2&2  ينتج عن مجموعة  �الّتجا�،  نفسية، مثل ضحايا 
�لفعل �لنفسية �لتي بوسعها +A تتسبب باضطر�با� �إلجها2 �لثانوية 
&تؤf2 1لى صدمة ثانوية.  &O1� ما سمح لإلجها2 �لمتو�صل بالتر�كم 

١."oإلنها�" uيحد A+ بمر&� �لوقت يمكن
 

 oلك تمييز �إلنهاO 2عم �لموظفين، بما في Aإلجر�ء مناقشة معّمقة بشأ
 gله، يرجى �لرجو fها لمنعه &�لتصّدOلخطو�� �لتي ينبغي �تخا�&

1لى �لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫١٥.



١٨١

Bلضحايا في �لمأ�� I٤٫٥ تد�بير مساعد
�لغرE مما تبّقى من هذ� �لجزء من �لفصل هو تقديم مباL2 توجيهية 
لموظفي �لمأ&Q تتعلق بالتد�بير �لمّتخذH منذ لحظة قبو( ضحّية �ّتجا� 
 L2لمبا�  Dترمي هذ& .Q&لمأ� �لمأ&Q حتى لحظة مغا�2تها من  في 
�لعبو�   A�بلد في  �تخذ�  �لتي   Q&لمأ� تد�بير  تغطية  1لى  �لتوجيهية 
 Aتكو  ،Aألحيا� من  كثير  في  �لمنشأ.    A�بلد في  &كذلك  &�لمقصد 
بلد  في  &�قعًا   Q&لمأ�  Aكا  �O1 �لنظر عّما  بغّض  نفسها  �لتد�بير هي 
فيما  �لمشتركة  �لتد�بير   Dهذ سُتناقش  �لمنشأ.   &+ �لمقصد   &+ �لعبو� 

.D2نا+

تد�بير  مع  �إلجر�ئية  �لتوجيهية   L2لمبا� بعض  تد�خل  من  مفر  ال 
 L2مر�جعة �لمبا Lإل2ما} &تكملتها، &على �لقا��& H2إلحالة &�لعو�
�لتوجيهية �لمحّدH2 بشأA �إلحالة &�لعوH2 &1عاH2 �إل2ما} �لتي نوقشت 
سابقًا في هذ� �لفصل. كما ستعتمد تد�بير �لمأ&Q +يضًا على �لظر&% 
�لخاّصة، &�الحتياجا� &مدQ �لمساعدH �لتي يطلبها فر�Q2 �لضحايا.  
 L2لمبا� �لناتج عن Oلك فسيتم تنا&له في  �لتباين في �إلجر�ء��  +ما 

�لتوجيهية برّمتها.
................................................................................................

.عاية  في  �لمّتبعة  �ألخالقية  �لمبا��  �أل��:   �لملحق   nستعر�
�ألشخاo �لمّتجر بهم �Vجر�ء �لمقابال� معهم

 J- جر�ء �لمقابال� مع ضحايا �الّتجا. -� مساعدتهم، ينبغيV قبل
بعناية �-J يستعرضو�  �لخدما�  تقديم  يقر- جميع موظفي منظمة 
.عاية  في  �لمّتبعة  �ألخالقية  �لمبا��  �لكتّيب:  لهذ�  �أل��  �لملحق 
�ألشخاo �لمّتجر بهم �Vجر�ء �لمقابال� معهم، ��لملحق �لثاني :  

�لقائمة �لمرجعية إلجر�ء �لمقابال�.
................................................................................................
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 B٤٫٥٫١ �لمفاهيم �ألساسية عند �لعمل مع �لضحايا في �لمأ�
لضماA توفير �لرعاية &�لتدخال� �لمناسبة للمقيمين في �لمأ&Q، على 
جميع موظفي �لمأ&Q فهم &o��21 ظو�هر �الّتجا�، &�ثا� Oلك على 
 Aيكو  A+ ينبغي  �لخدما�.   تقديم  على  &تد�عياتها  �الّتجا�  ضحايا 
موظفو �لمأ&Q متبصرين بخصائص �الّتجا� &عملية �الّتجا�.  يتم 
بحث �لمباL2 �لرئيسية، &عناصر جريمة �الّتجا� &عملية �الّتجا�، 
في  &�لجسدية  &�لعاطفية  �لنفسية  �لصحية  باآلثا�  �لمتعّلقة  &�لقضايا 
مكاA �خر من هذ� �لكتّيب &لن تتكر� هنا.  &يوصى بأA يكوA جميع 
موظفي �لمأ&Q على معرفة تامة بالمباL2 �لتوجيهية �لو��H2 في هذ� 

�لكتّيب.

�لمفاهيم �ألساسية - -سلوg �لموظفين �سلوكهم 

+سلو� �لموظفين &سلوكهم �لخاi 1<�ء �لضحايا لفي غاية �ألهمّية 
في عملية 1عاH2 �لتأهيل &1عاH2 �إل2ما} في �لمجتمع.  &يتعين على 

موظفي �لمأ&A+ Q يعو� ما يلي في �تصاالتهم مع ضحايا �الّتجا�:

&يمكن  �لمقيمين.   مع  متعاطفًا  +سلوبًا  هذ� ضمنًا  يعني  �لقبو�.    *
نقله عن طريق �الهتماP �لحقيقي، &�إلصغاء بتعاطف، &�لر2&2 غير 
�لعائبة، &تشجيع مناä من �الحتر�P �لمتبا2(.  &من �لمهم +ال تشعر 

�لضحّية بالمالمة. 
�العتر�%   Aلموظفو� يحا&(   A+ ينبغي  �لفر�ية.   على  �لتأكيد   *
بالصفا� �لفريدH لمقيم معّين.  Aّ1 فهم فر�Q2 �لمقيمين &�الهتماP بهم 
يمكن نقله عن طريق 1عطاء �لمقيمين �لفرصة للتعبير عن مشاعرهم 

&شو�غلهم �لخاّصة بهم.
 gأل&ضا� �2�سة   Aلموظفو� يحا&(   A+ ينبغي  �لموضوعية.   *
بموضوعية &ال يحشر&A ���ءهم &+حكامهم �لشخصية في عالقا� 

.Q&لعمل مع �لمقيمين في �لمأ�
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* مستوB طاقة �لضحّية.  ينبغي تعديل �لتدخال� حسب �لحالة �لبدنية 
&�لعاطفية للضحّية �لمعنّية.  &قد يعني هذ� تجّنب �الستجو�� �لمطّو( 

.Q&1لى ما تقوله +& ما ال تقوله ضحّية معّينة في �لمأ Dالنتبا�&
 Aلموظفو� يّتسم   A+ ينبغي  بها.  �لمتحّكم  �لوجد�نية  �لمشا.كة   *
بالحّساسية تجاD �لمشاعر �لمعر� +& غير �لمعر� عنها، &+A يظهر&� 
تفهمًا &فقًا لمعرفتهم بالسلوo �لبشرA+& ،f يستجيبو� &فقًا لذلك.  ال 
ينبغي +A يبد& موظفو �لمأ&Q با�2ين +& مفتقرين 1لى �الهتماP، &لكن 
 P>يتعاطفو� مع �لضحايا +كثر من �لال A+ في �لوقت نفسه ال ينبغي لهم

+& +A يتو�طو� معهم &جد�نيًا +يضًا.

�لمفاهيم �ألساسية - Vقامة عالقة �لثقة

يجب +A يضع موظفو �لمأ&Q في �عتبا�هم +A جريمة �الّتجا� تتسبب 
في �نهيا� حا2 في ثقة &طمأنينة �لضحايا &A1 1عاH2 بناء �لثقة &�لعالقة 
&تركيزً�  صبرً�  يتطلب  +مر  بالبشر  �الّتجا�  ضحايا  مع  �لطبيعية 
&مها�H. من �ألهمّية بمكاA توّخي �لحذ� عند محا&لة 1عاH2 بناء جو 
من �لثقة &�الطمئناA، &تشجيع �لتو�صل A&2 مما�سة +fّ ضغط ال 
gٍ�2 له. ينبغي +A يكوA موظفو �لمأ&Q متعاطفين &غير مصد�ين 
من  معتد(   Qمستو 1لى  للوصو(  +يضًا   Aيسعو حين  في   ،Pلألحكا

�لتفريغ �لعاطفي.

* �لتركيز على �لوضع �لفرf2؛
* �إلصغاء بعناية؛

* �لر2 بأمانة &1نسانية؛
* �التساP بالهد&ء، &�ليقظة &�الهتماP، &�لتعاطف؛

* تجنب �ألسلو� �لمتحّكم &�لمستعلي؛
* عرE �لتحكم في صنع �لقر���� على �لضحايا، كلما كاO Aلك ممكنا؛

* معرفة �لمو��2 �لمتاحة لضحايا �الّتجا�؛ 
* �لتحّلي بالمر&نة لتلبية �الحتياجا� �لفر2ية؛ 

عند  &�لذ��  �لضحايا  لدعم  1ضافية   Hمساعد على  �لحصو(   *
�لحاجة.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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مع  بفّعالية  بالتعامل   iلخا� عملهم  +سلو�  تطوير  1لى  باإلضافة 
ضحايا �الّتجا� بالبشر، يجب +A يطو� موظفو �لمأ&Q طر�ئق �لتدخل 
مع �لضحايا كما حّد2ها �لطبيب �لنفسي &�لحالة �لبدنية، &�لظر&% 

&مصلحة �لضحّية �لمعنّية.

Bلى �لمأ�V ٤٫٥٫٢  �لوصو�
في    .Q&لمأ� 1لى  �لضحّية  لوصو(  مسبقًا  �لجيد  �إلعد�2  �لمهم  من 
 Aلضما �لرئيسية  �لمسؤ&لية   Q&لمأ� مدير  يتحمل  �لحاال�،  معظم 
قد  &لكن   ،Q&لمأ� 1لى  �لضحّية  &صو(  قبل  �لمسبقة  �لتحضير�� 
 Aكا A1 ،بهذ� �لعمل Pيرغب �لمدير في تفويض موظفين �خرين للقيا
Oلك مناسبًا.  (�لمزيد من �لمعلوما� حو( +فضل �لمما�سا� إلجر�ء 
 L2في �لملحق �أل&( من هذ� �لكتّيب: �لمبا cمقابال� مع �لضحايا تتا
�ألخالقية �لمّتبعة في �عاية �ألشخاi �لمّتجر بهم &1جر�ء �لمقابال� 
 ٥٫١٢٫٢ �لقسم   ،(٥) �قم  �لفصل  1لى   Hإلشا�� +يضًا  ينبغي  معهم. 
بهم  �لمّتجر   i2عم �ألشخا Aللحصو( على �1شا2�� 1ضافية بشأ

في مجا( �لصحة �لعقلية.

٤٫٥٫٣  تحديد من سيضطلع باالجتماb �أل�� 
باالجتماg �أل&لى  بتحديد من سيضطلع   Q&لمأ� يقوP مدير  عاH2 ما 
 Q&في بعض 2&� �إليو�ء، سيضطلع مدير �لمأ  .Q&بالضحّية في �لمأ
�لطبيب   Pيقو  Qخر+ 1يو�ء   �&2 في  بينما  �أل&(،   gالجتما�  H��2بإ

�لنفساني +& �لمرشد&A �الجتماعيوA في �لمأ&Q بذلك.

مهمًا يكوA �لمضطلع باالجتماg �أل&لي، ينبغي +A يتحّلى بالكفاء�� 
�لتالية: 

* مها��� بناء �لوئاP؛
* �لمها��� �للغوية، A1 كانت O�� صلة؛
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* �لمها��� �لنفسية، A1 كاA معلومًا +A �لضحّية تعاني من مشاكل 
نفسية؛

* �لخبرH �لمهنية في �لتعامل مع �ألطفا(، O1� كانت �لضحّية طفال.

من �لناحية �لمثالية، ينبغي +A يضطلع بالمقابال� مع �ألطفا( �لمّتجر 
بهم في �لمأ&Q +شخاi مؤهلوA مهنيًا متلقوA لتد�يب خاi فيما 
&�لعاطفي  �لنفسي  &تطو�هم  �ألطفا(  من  �لضحايا   oبسلو يتعلق 
 f&O هؤالء �لخبر�ء Aيكو Aمكن، يوصى +يضًا بأ+ �O1&  .f2لما�&

خلفية ثقافية مماثلة +& مشابهة &يتكلموA نفس لغة �لطفل. 

�لموظف  هو  �لضحّية  مع   gجتما�  )&+  fمجر  Aيكو  A+ ينبغي  ال 
 gالجتما� A+ قت 1جر�ء �لمقابلة.  بما& Q&يعمل في �لمأ fلوحيد �لذ�
بالضحّية،  �لُمجتِمع  للشخص  &�لكامل  �لكّلي   Pالهتما� يتطلب  �أل&( 
 Hإلشر�% &�لمساعد� Aلضما Q&فينبغي تو�جد موظف �خر في �لمأ

�لمالئمة للمقيمين �آلخرين.

 b٤٫٥٫٤ توقيت �بيئة �الجتما
 H2هي عا Q&تحديد &تأكيد تا�يخ &&قت &صو( �لضحّية 1لى �لمأ A1
مسؤ&لية مدير �لمأ&Q.  &ينبغي +A يخصص �لموظف �لمكلف بإجر�ء 
+&( �جتماg ما ال يقل عن ساعة من �لزمن A&2 �نقطاg في �لجد&( 
�لزمني. لذلك، من �لمستحسن تجّنب جد&لة �لوصو( في نهاية نوبة 

عمل �لموظف �لمعّين.

 g1جر�ء �الجتما Pعد Q&يحا&( موظفو �لمأ A+ بصفة عامة، ينبغي
 Q&ما �ضطر �لمأ �Oته.  فإ�O أل&( مع +كثر من ضحّية في �لوقت�
لقبو( �لعديد من �لضحايا 2فعة &�حدH، ينبغي تو�جد موظفين 1ضافيين 

إلجر�ء �جتماعا� فر2ية مع �لمقيمين �لجد2.

O1� كاA هناfّ+ o شك حو( قد�H �لضحّية على �لتو�صل بفّعالية في 
لغة �لشخص �لذf يقوP بإجر�ء +&( �جتماg، فمن �لمستحسن 1جر�ء 

�للقاء في &قت تتاc فيه �لترجمة �لشفوية.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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�لبعثا�  مع  مّتفق عليها  مأ&Q سياسا� عامة  لكل   Aيكو  A+ ينبغي 
�لمحيلة &غيرها من �لشركاء �لمحيلين فيما يتعلق بساعا� �لوصو( 
ينبغي +A تحّد 2&� �إليو�ء  �لمأ&Q. &عندما يكوO Aلك ممكنًا،  1لى 
من قبو( �لمقيمين �لجد2 1لى ساعا� محّدH2 من ساعا� �لعمل (ما لم 
تتطلب �لظر&% قبو( طا�L خا�} ساعا� �لعمل �لعا2ية).  &ينبغي 
+A يكوA لكل مأ&Q سياسة عامة تتطلب �إلخطا� مسبقًا بحد +2نى 
من �لوقت بوصو( �لمقيم �لجديد ليتاc لديها �لوقت �لكافي لفتح ملف 
 gسيضطلع بأ&( �جتما fلحالة �ألّ&لي للضحّية، &تحديد �لشخص �لذ�
 Pلز A1 ،Hمع �لضحّية &كفالة توّفر +ية جها� 1ضافية لتقديم �لمساعد

�ألمر.

٤٫٥٫٥ تحديد �الجتماb �أل��
في  بالخصوصية  يتسم   fسّر حّيز  في   gجتما�  )&+ يعقد   A+ يجب 
 Aتكو  A+ ينبغي  �لمقابلة  فيها   fلتي ستجر� �لمثالية  �لبيئة    .Q&لمأ�
&مثاليًا،  مريح.    uثا+  ��O  Hإلضاء�  Hجيد& &�سعة  خاّصة  غرفه 
ينبغي +A تتاc على �ألقل غرفة &�حدH في �لمأ&Q في جميع �أل&قا� 

.Q&للمقيمين في �لمأ Hلالجتماعا� �لخاّصة �لفر2ية &لتقديم �لمشو�

ال  &سّرية  حّساسة  معلوما�  ستضم  �لضحايا  مع  �جتماعا�   )&+
ينبغي +A يصغي 1ليها غيرهم من �لموظفين +& من �لمقيمين.  لذلك، 
�لمناطق  فمن �لمستصو� +A تكوA هذD �لغرفة في مكاA بعيد عن 
�لمشتركة في �لمأ&Q.  ال ينبغي عقد �الجتماعا� �أل&لى في مكتب 
 gلالجتما fلك.  على �لموظف �لمجرO مكن+ A1 ،Q&موظفين �لمأ
Oلك حضو�  في  بما   ،gالجتما� خال(  تشتت   fّ+ تقليل  1لى  �لسعي 
ينبغي  ال  &كذلك  Oلك.   &غير  �لهو�تف،  &�نين  �خرين،  موظفين 

�لسماc للمقيمين �آلخرين بالتو�جد في �لقاعة.
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٤٫٥٫٦  -هد�m �الجتماb �أل��
:Q&مع �لضحّية في �لمأ gبعة +هد�% �ئيسية أل&( �جتما�+ oهنا

* 1قامة �لوئاP؛
* كفالة �لسالمة؛

* توفير معلوما� &توجيها� بشأA �لمأ&Q للضحّية؛ 
* �لحصو( على معلوما� عن �لضحّية لتشّكل +ساسًا لتقديم �لخدما� 

&�لخطة �لفر2ية بشأA خدما� �لحالة.

توطيد �لوئا:

يعمل �الجتماg �أل&( للضحّية في �لمأ&Q على 1قامة �لوئاP �ألّ&لي 
معها.  في جميع �لحاال�، فالهد% من 1قامة �لوئاP هو طمأنة �لضحّية 
بأنها في +ماA &مع +شخاi يهتموA بمساعدتها على �ستعاH2 عافيتها. 
كيف ُيجرf موظف �لمأ&Q +&( �جتماg مع �لضحّية سيتوقف على 
لحالة  &�الستجابة  �لحالة،  &تقييم  �لمعّين،  �لمقابلة   fُمجر +سلو� 
عن  سابقا  متاحة  كانت  �لتي  �لمعلوما�  كمية  عن  فضًال  �لضحّية، 

�لضحّية.

في معظم �لحاال�، سو% يقدP �لشخص �لذf يجرf �لمقابلة نفسه/
نفسها مستخدمًا �السم �أل&(، &يوّضح موقفه &D�&2/موقفها &2&�ها 
 fّ+ 1لى  بحاجة  كانت   �O1 عّما  �لضحّية  &�الستفسا� من   Q&لمأ� في 
شيء، مثل كأx من �لماء +& كو� من �لشاf، قبل �الستمر�� في 

.Q&لها في �لمأ Pلحديث عن �لخدما� �لتي ستقّد�

+ثناء �لمناقشة يجب +A ينتبه �لشخص �لذf ُيجرf +&( �جتماg 1لى 
 O1& مناقشاتهم.   على  &�2&2ها  للضحّية  &�لعاطفية  �لجسدية  �لحالة 
يضع في �عتبا�D �ثا� �الّتجا� على �لضحّية كما &�2 في مكاA �خر 
من هذ� �لكتّيب، ينبغي +A يقّر ُمجرf �لمقابلة بفهمه للحالة &يسعى 
1لى كسب ثقة �لضحّية، باإلعر�� عن قلقه على سبيل �لمثا(، &+يضًا 

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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 Hلسيطر� H2عن طريق �إلقر�� بشجاعة �لضحّية في محا&لتها الستعا
على حياته +& حياتها.

طمأنة �لضحّية

�لسالمة  على  �لضحّية  طمأنة   Hلمبكر� �لمرحلة   Dهذ في  �لمهم  من 
�لجسدية &�لعاطفية.  &بغية �لبدء بنجاc في عملية �ستعاH2 �لعافية، ال 

بد من كفالة سالمة �لضحّية �لجسدية &�لعاطفية �ألساسية.

لذ�، يجب على �لشخص �لذf يقوP بإجر�ء +&( �جتماg طمأنة �لضحّية 
بأA �لمأ&Q &جد لضماA سالمة &تلبية �حتياجا� �لمقيمين &�لموظفين.  
&�لمتو�طئين  �لمّتجرين  من  �لسالمة  �الحتياجا�   Dهذ مثل  &تشمل 
 ،Pلطعا� &كذلك  &�لعاطفية،  �لجسدية  &�لسالمة  &�الستقال(  معهم، 
 ،Hلرعاية �لطبية &غيرها من +شكا( �لمساعد�& ،Hضر&�يا� �لحيا&
حسب �القتضاء.  بمجر2 �النتهاء من �التصاال� &�لتطمينا� �ألّ&لية، 

هه. باإلمكاA تعريف �لضحّية بقو�عد �لمأ&Q &توجُّ

توفير �لمعلوما�/�لتوجيها� بشأA �لمأ&Q للضحّية
بمجر2 �النتهاء من �لمقّدمة �ألّ&لية &�لتأّكد من +من &��حة �لضحّية، 
يكوA �لهد% من �لجزء �لثاني من �الجتماg �ألّ&لي هو �طالg �لضحّية 

على �لمأ&Q &خدماته.

ما 2�مت �لمساعدH على عملية �ستعاH2 �لعافية هي &�حدH من �ألهد�% 
 xلضحّية لإلحسا� H2على �ستعا fينطو fألمر �لذ� ،Q&لرئيسية للمأ�
1لى �2جة ما، فمن  بالبيئة  �لتنبؤ  بالسيطرH &�الختيا� &�لقد�H على 

�لمهم مناقشة �لمجاال� �لتالية مع �لضحايا �لو�فدين حديثًا.

* 1عالP �لضحّية بحقوقها &مسؤ&لياتها في �لمأ&Q؛
* �لتأّكد من مو�فقة �لضحّية؛

*  تعزيز &عي �لضحّية بالخدما� �لمتاحة &�لمشا�كة �لفّعالة &صنع 
�لقر�� �لال<P لوضع خطة �لخدما� �لفر2ية؛

* �لحصو( على معلوما� عن �لضحّية لتشكل +ساسًا لتقديم �لخدما� 
&لخطة خدما� �لحالة �لفر2ية.
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٤٫٥٫٧  �لمقيموJ في �لمأ�B - �لحقو� ��لو�جبا� 
 Bحقو� �لمقيمين في �لمأ�

يجب  �لتي  �لحقو   بعض   Q&لمأ� في  للمقيمين   Aبأ للضحّية   c1شر
على �لموظفين &غيرهم من �لمقيمين �حتر�مها، &ُضّمنت نسخة من 
�لتي سّلمت لها في نهاية  �لمعلوما�  مجمل هذD �لحقو  في حزمة 
�الجتماg.  على �لرغم من +Aّ بعض �ألشخاi قد يختا�&A تسليم 
نسخة من حقو  �لمقيمين جنبًا 1لى جنب مع حزمة �لمعلوما� في 
بد�ية �الجتماg، 1ال +A هذ� في �لو�قع يمكن +A يشّتت �نتباD �لضحّية 
عن بقية �الجتماg.  &لهذ� �لسبب فمن �ألفضل تقديم جميع �لوثائق 

في نهاية �الجتماg �أل&(.

خال( �الجتماg ينبغي 1عطاء �لمقيمين �لجّد2 لمحة عامة عن حقوقهم، 
&تقرير  &�لسّرية  �لمو�فقة  في  �لحق  على   iبوجه خا �لتركيز  مع 
�لمصير.  سيكوA 1عطاء �لضحّية بالفعل لمو�فقتها �للفظية &�لخطية 
 A+ &ينبغي   ،Q&لمأ� في  للقبو(  شرطًا  �لخدما�  تقديم  منظمة  1لى 
�لحالة  &ملف   Q&لمأ� عن  �لمعلوما�  حزمة  في  منها  نسخ  توضع 
�لخاi بالضحّية.  &لكن، من +جل ضماA �لوعي �لكامل &فهم �لحق 
A مستخدمًة مفر2�تها  في �لمو�فقة، ينبغي +A ُيطلب من �لضحّية +A تد&َّ
�لخاّصة،  �لحالة  على  �عتما2ً�  ممكن،  حّد  +قصى  1لى  بها،  �لخاّصة 

.Q&حقها في �لمو�فقة على جميع �لخدما� �لتي تتلقاها عبر �لمأ

يجب +A تكوA �لضحّية على علم +يضًا بإمكانية توجيه �نتباD موظفي 
في  �لخاّصة  �لمعاملة   &+ �لخدما�   Aبشأ  Q&شكا  fّ+ 1لى   Q&لمأ�
يمكن  بموجبها  &�لتي  �لمتاحة،  �لتظّلم  1جر�ء��  خال(  من   Q&لمأ�
&تحديد  +fّ شو�غل  لمناقشة   Q&لمأ� مدير  ترتيب جلسة خاّصة مع 

�لحلو( �لمناسبة لها.

&1تاحتها  مكتوبًة   Q&لمأ� في  �لمقيمين  حقو   خالصة  نشر  ينبغي 
لجميع �لمقيمين بلغتهم �ألصلية.
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فيما يلي مثا( عن حقو  �لمقيمين يتم تكر��D في �لملحق �لثالث في 
نهاية هذ� �لفصل:

Q&حقو  �لمقيمين في �لمأ

جميع �لمقيمين في هذ� �لمأ&Q سو%: 

* يعاملوA باالحتر�P �لو�جب &�لحّساسية 1<�ء ثقافاتهم؛
* يكوA لديهم �لحق في �لسّرية؛

* يكوA لديهم �لحق في �لخصوصية؛ 
* يكوA لهم 2&� في تحديد &&ضع +هد�% &خطط �لخدما� �لخاّصة 

بهم؛ 
* يكوA لديهم �لحق في �لحصو( على �لخدما� بناء على مو�فقتهم 

�لكلية &�لمستنيرH؛
* +A يحاطو� علمًا بخصوi �لخدما� �لمقّدمة &�لغرE منها بلغة يفهموها؛

* يقد�&A على �لحصو( بشكل معقو( على سجالتهم �لشخصية.

ينبغي +A يحاJ �لمقيموA علمًا +يضًا فيما O1� كاA هناo ما يدعو 1لى 
�العتقا2 بانتهاfّ+ o حق من حقوقهم �لمذكو�O1 &+ H� كاA لدQ +حد 
�لمقيمين سبب يدعوD للتضّر� من �لمعاملة +& �لخدما� �لمقّدمة في 
لمناقشة   Q&لمأ� مدير  �جتماg مغلق مع  فبالمستطاg طلب   ،Q&لمأ�

هذD �لشو�غل.

حو(  �لنفسانيين  �ألطباء   f+�& للظر&%  &تبعًا  �لمرحلة،   Dهذ في 
قضية �لضحّية &حالتها، قد يستعرE مجرf �لمقابلة بإيجا< �لحقو  
 H2تتم في �لعا A+ لقانونية للضحّية.  َبيد +نه في معظم �لحاال� ينبغي�
مناقشة هذD �لحقو  �لقانونية بعد +A قضت �لضحّية ما ال يقل عن 
يوP &�حد في �لر�حة &�لتعافي، &�ستعر�E �لمعلوما� حو( خدما� 

.Q&مناقشة خطة �لخدما� مع موظفي �لمأ& Q&لمأ�
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Bلتز�ما� �لمقيمين في �لمأ��

&�جبًا &طنيًا   Q&لمأ� في  للمقيمين   Aبأ &�لتوضيح   cلشر� �لمهم  من 
لاللتز�P بو�جبا� معّينة تجاD +نفسهم، &موظفي �لمأ&Q &غيرهم من 

 .Q&لمقيمين في �لمأ�

للمقيم  بالفعل  �لمقيمين  قو�عد  من  نسخة  تسليم  تم  قد   Aيكو سو% 
�لجديد، &ينبغي �آلA مر�جعتها مع مجرf �الجتماg.  على �لرغم من 
+نه قد ال يكوA من �لضر&�f �ستعر�E كّل قاعدH منفرH2 تفصيًال، 
1ال A1 على مجرf �الجتماg �لتأّكد من +A فهم �لمقيم �لجديد فهمًا عامًا 

للقو�عد &لوجو� مر�عاتها.

 :Dفيما +2نا Q&يتم �21�} مثا( على قو�عد �لمأ

 Q&لقو�عد �لعاّمة للمأ�

 P�باحتر Q&يجب معاملة جميع �لمقيمين &�لموظفين �آلخرين في �لمأ *
&كياسة.

بموظفي  �لمنوطة  &غيرها  �لمنزلية   Pلمها� بجميع  �لقبو(  يجب   *
�لمأ&Q &+2�ئها على �لنحو �لمطلو�. 

* جميع �لمقيمين مسؤ&لين عن تنظيم &نظافة +ماكن �لنوP �لخاّصة 
.Q&بهم في �لمأ

&�لعناية   P�الحتر� بكل   Q&لمأ� &مو��2  ممتلكا�   P�ستخد� يجب   *
�لو�جبتين.

تعطى  ال  �لتي  �لشخصية  �لمو�2  عن  شخصيًا  مسؤ&(  مقيم  كّل   *
للموظفين للحفظ.

* يتعين مر�عاH �لجد&( �لزمني للمأ&Q، بما في Oلك ساعا� �الستيقا� 
.Q&1طفاء �ألنو�� في �لمأ&

.Q&لمأ� H�2قبل مغا Q&يجب �لحصو( على مو�فقة موظفي �لمأ *
* يجب �ّتباg جميع �لعالجا� �لموصوفة &توصيا� �ألطباء &�ألطباء 
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�لنفسانيين &موظفي �لمأ&Q �لمسؤ&لين، &+خذ �أل2&ية بالجرعا� &في 
�أل&قا� �لموصوفة.

* يجب على جميع �لمقيمين في �لمأ&Q �لمر�عاH �لصا�مة للنظافة 
�لشخصية. 

+& يصد�&�  مرتفع  �لمأ&Q بصو�  في   Aلمقيمو� يتكلم  +ال  يجب   *
جلبة.

* �لتدخين 2�خل �لمأ&Q +مر غير مسموc به �لبتة.
 f+) Q&بدخولها في �لمأ cال يجو< 2خو( �لمناطق غير �لمصر *
من  صريح   AOبإ 1ال  �لطبي)  �لفحص  &غرفة  �لموظفين،  مكتب 

�لموظفين.

 Hمر�عا مع  �الّتجا�،  ضحايا  لألطفا(  �لعاّمة  �لقو�عد  تعديل  ينبغي 
+عما�هم &مستوQ نضجهم. &فيما يلي نموO} من قو�عد �لقّصر:

* �لحفا� على �لعناية �لشخصية &�لنظافة �لعامة.
* +2�ء مهاP �لتدبير �لمنزلي �لر&تينية، مثل ترتيب �لفر� &�لحفا� 

على ترتيب �ألشياء.
* �حتر�P حقو  �آلخرين &ممتلكاتهم.

* �لتعا&A مع �لمقيمين &�لموظفين &غيرهم.
.Hلحضو� &�لمشا�كة في جميع �ألنشطة �لمقر�� *

نسخة   {��21 تم  بأنه  �لجديد  �لمقيم  يبلغ  �لعامة،  �لقو�عد   cشر بعد 
نسخة   oهنا  A+& +& حالتها،  في ملف حالته   Pأل� بلغته  �لقو�عد  من 
منها منشو�H في �لمأ&A1&  .Q لم تكن �لضحّية لسبب من �ألسبا� 
قد &ّقعت بالفعل على نسخة من هذD �لقو�عد، +& O1� كاA �لمأ&Q ال 
يملك نسخة موّقعة، ينبغي +A يطلب من �لضحّية �لتوقيع على نسخة 
+خرQ في نهاية �الجتماg �ألّ&(. (يوجد نموO} من قو�عد �لمأ&Q في 

�لملحق �لر�بع في نهاية هذ� �لفصل.)
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Bقو�عد -من �لمأ�

 fمجر Jينخر A+ لقو�عد �لعامة، ينبغي� Aفي +عقا� �لمناقشة بشأ
 A+ �لمحّتم  &من  �ألمنية.   �لقو�عد   Aبشأ متعّمق  نقا  في  �لمقابلة 
�لضحّية  مع  �ألمن  قو�عد  من   Hقاعد كّل  �لمقابلة   fمجر Eيستعر

&يتأّكد من فهمها لها &�ستعد�2ها لاللتز�P بها.

فيما يلي +مثلة عن قو�عد �ألمن �لتي ينبغي توضيحها للضحّية:

* ال يسمح بالمخد��� +& �لكحو( +& �ألسلحة +& غيرها من +شكا( 
من  &قت   fّ+ في   Q&لمأ� في  كانت  صنف   fّ+ من  �لممنوعا� 

�أل&قا�.
في  �الستدعاء   Hجهز+  &+ �لنّقالة  بالهو�تف  +fّ &قت  في  يسمح  * ال 
 Aلحفظها 1با Q&لمو�2 يجب تسليمها 1لى موظفي �لمأ� Dهذ .Q&لمأ�

2خو( �لمأ&Q، &سو% تعا2 عند مغا�2ته.
 g2�� A&2& قت من �أل&قا� بالزيا��� �لمفاجئة& fّ+ ال يسمح  في *

.Q&1لى �لمأ
�لقياP بمكالما� هاتفية محلية  * ال يجو< في +fّ &قت من �أل&قا� 
 AO+ �O1 &+ ،Qلقصو� H�&طنية +& 2&لية باستثناء في حالة �لضر& &+

 .Q&بالتشا&� مع مدير �لمأ ،Q&بذلك موظفو �لمأ
* ال يجو< 1فشاء موقع �لمأ&fّ+ &+ Q تفاصيل شخصية عن �لمقيمين 

+& +fّ موظف في �لمأ&Q ألfّ شخص.
�لشخصية  �لتفاصيل  من   Dغير  &+ �لكامل  �السم  1فشاء  يجو<  ال   *
للضحّية ألfّ مقيم +& غيرD من �لموظفين.  يتعين �ستخد�P �ألسماء 

�أل&لى، ما لم يشا� 1لى خال% Oلك صر�حة.
 Aبشأ Q&يتعين �لتقّيد بالتعليما� �ألمنّية �لتي يصد�ها موظفو �لمأ *
�تصا( �لمقيم بأفر�2 +سرته +& باألشخاi �لحميمين له &غيرهم من 

�ألشخاi خا�} �لمأ&Q حرفيًا.
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* في حا( �لتو�جد خا�} �لمأ&Q، يتعين �لتقّيد �لتاP بالتعليما� �ألمنّية 
�لصاH�2 عن موظفي �لمأ&Q فيما يتعلق بأfّ تحركا� &�تصاال� مع 

.Q&من خا�} �لمأ iشخا+
.Dمشبو Jتصا( +& نشا� fّفو�ً� بأ Q&يجب 1بال° موظفي �لمأ *

بعد تفسير �لقو�عد �ألمنية، يجب 1بال° �لضحّية بأA نسخة من �لقو�عد 
يتم عرE نسخة منها في  بلغته �ألP في ملف حالته &1نه   H2موجو
�لمأ&O1  .Q� لم يكن �لمقيم �لجديد لسبب من �ألسبا� قد &ّقع بالفعل 
على نسخة من هذD �لقو�عد، +& O1� لم يكن �لمأ&Q يملك نسخة موّقعة، 
 gفي نهاية �الجتما Qيطلب من �لضحّية توقيع نسخة +خر A+ ينبغي

�ألّ&(.
تمامًا  �لقو�عد  تفّهمت  �لضحّية   Aبأ �لمقابلة   fيقتنع مجر ما  بمجر2 
&بأنها على �ستعد�2 للتقّيد بها، ينبغي توضيح �لمساعد�� &�لخدما� 

.Q&لمتاحة في �لمأ�

B٤٫٥٫٨   مساعد�� �خدما� �لمأ�
خال(  تنا&لها   fسيجر �لتي  �لمعلوما�  من  �لضخمة  للكمية  نظرً� 
�الجتماg �ألّ&( &�لحاجة 1لى كفالة فهم �لضحّية &مو�فقتها &مشا�كتها 
 Pال يقّد+ Hفيما يتعلق بالخدما� �لمتاحة، توصي �لمنظمة �لد&لية للهجر
 A+ ألّ&( على� gلخدما� خال( �الجتما� Dعن هذ Hلمحة موجز Qسو
يعقبه �لمزيد من �لمناقشا� �لمتعّمقة في �ليوP �لتالي.  &يجب �لقو( 
للضحّية بأA هناo قائمة &&صف للخدما� �لمتاحة مد�جة في حزمة 
موظفي  مع  سوّية  +كمل  بشكل  �ستعر�ضها  سيتم  &1نها  �لمعلوما� 

�لمأ&Q في �ليوP �لتالي.

في  �لضحّية  تفهمها  بلغة  �لمتاحة  بالخدما�  قائمة   Eعر ينبغي 
�لمأ&Q.  &قد تتنا&( �لمعلوما� �لتالية:

* �لنقل 1لى �لديا�؛ 
* &جبا� �لطعاP؛ 
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* حزمة �لمو�2 �ألساسية؛
* �لرعاية �لطبية؛
* تقديم �لمشو�H؛

* �لرعاية �لنفسية؛
* �لمعلوما� �لقانونية؛

* �لرعاية �لمتخّصصة، O1� لزP �ألمر؛
* �ألنشطة �لترفيهية.

بوسع 2&� �إليو�ء في بلد�A �لعبو� &�لمقصد تقديم �لمساعدH للحصو( 
على تصا�يح 1قامة مؤّقتة &/+& بر�مج �لمساعدH على �لعوH2 �لطوعية، 

&تساعد في:
* &ثائق �لهوية &�لسفر؛

* �لنقل 1لى �لديا�؛
* مكاA �من لإلقامة فيه عند �لوصو(؛

* �إلحاال� لخدما� �لمتابعة &1مكانيا� 1عاH2 �إل2ما}.

 A�بلد في  �إليو�ء   �&2 في  �إل2ما}   H21عا خدما�  تشمل   A+ يمكن 
�لمنشأ +يضًا تقديم �لمساعد�� &�لمعلوما� فيما يتعلق بما يلي:

* �لوساطة �ألسرية، &خدما� �لمشو�H؛
* &ثائق �لهوية &�لمساعدH �الجتماعية؛

* �لرعاية �لطبية؛
* �لرعاية �لنفسانية &�لمساعدH �لنفسية؛

* �لمساعدH �لقانونية؛
* �لمساعدH �لتعليمية &�لمهنية؛

* �لمساعدH في �لعثو� على عمل؛
* بر�مج �ألعما( �لتجا�ية �لصغيرH +& �لقر&E �لصغيرH؛

* �لشركاء من �لمنظما� غير �لحكومية؛
* �صد 1عاH2 �إل2ما}.
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�إل2ما}،   H21عا  ،٣٫٢ �لقسم   ،(٣) �قم  �لفصل  1لى   gلرجو� يرجى 
 H2ضع &تنفيذ خطط 1عا& Aللحصو( على �لمزيد من �لتفاصيل بشأ

�إل2ما} مع ضحايا �الّتجا�. 

٤٫٥٫٩ �لمحا�ثة �لمتعمقة مع �لضحّية 
................................................................................................

 J- جر�ء �لمقابال� مع ضحايا �الّتجا. -� مساعدتهم، ينبغيV قبل
�يستعرضو�  بعناية  �لخدما�  تقديم  منظمة  موظفي  جميع  يقر- 
.عاية  في  �لمتبعة  �ألخالقية  �لمبا��  �لكتّيب:  لهذ�  �أل��  �لملحق 
�لثاني:  �لمقابال� معهم، ��لملحق  �لمّتجر بهم �Vجر�ء   oألشخا�

�لقائمة �لمرجعية إلجر�ء �لمقابال�.
................................................................................................

 Aتكو A+ ينبغي ،Q&بعد تقديم لمحة +ساسية عاّمة عن خدما� �لمأ
�لخطوH �لتالية 1جر�ء محا2ثة +كثر شموال مع �لضحّية للحصو( على 

�لمزيد من �لمعلوما�. 

يهد% هذ� �لجزء من �الجتماg �ألّ&( 1لى:

* �لحصو( على �لمزيد من �لمعلوما� �لشاملة عن �لضحّية؛
* 1عطاء �لضحّية فرصة لسر2 قصته +& قصتها؛
* تحديد �الحتياجا� &�لشو�غل �لفو�ية للضحّية.

�لحصو� على �لمزيد من �لمعلوما� من �لضحّية

على �لشخص �لذf يجرf �الجتماg محا&لة �لحصو( على �لمعلوما� 
�لال<مة حو( �لضحّية لتمكين موظفي �لمأ&Q من �ستكما( &توضيح 
�لمبكرH من �إلجر�ء��،  �لمرحلة   Dقّدمت.  في هذ �لتي  �لمعلوما� 
من �لمهم �لوضع في �العتبا� +fّ �لتباx &تناقضا� في �لمعلوما� 
�لمقّدمة، &�لصعوبا� &�لقيو2 �لمفر&ضة على �لمعلوما� �لتي حّصل 
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عليها حتى �آلA. �لحالة &�لظر&% �لجسمانية &�لعقلية �لتي &صل بها 
 D2�ستؤثر عليه +& على قد�ته &�ستعد Q&لشخص �لمعني 1لى �لمأ�
لإلجابة عن +سئلة محّدH2.  في �لو�قع، قد تكوA �لضحّية مرهقة +& 
مرتبكة +& مشوشة &خائفة &قد تجد صعوبة في �لتذّكر +& في &صف 
 E�ألعر�  Dهذ من   fّ+ كانت   �O1 متر�بط.   بشكل  �لتفاصيل  بعض 
موجوH2، فاألمر يتوقف على مجرf �لمقابلة للنظر 1ما في �لمضي 
 Aبالمقابلة +& تأجيلها 1لى موعد الحق عندما تكو gقدمًا في �لضلو

�لضحّية قد &جد� �لوقت للر�حة &�لشعو� بالهد&ء.

ينبغي +A يكوA مجرf �لمقابلة على بّينة من �ألسبا� �لمحتملة &��ء 
معلوما�  عن  �لكشف  عن  1حجامها   &+ �لضحّية  �ستجابة   Pعد 1ما 

شخصية.  &تشمل هذD �ألسبا� على: 
* �لخجل &�لحر}

* �لخو% من تدّخل �لشرطة
.Aلقانو� Oلسابق مع �لموظفين �لمكلفين بإنفا� Jلتو�� *

قد يحا&( مجرf �لمقابلة طمأنة �لضحّية عن طريق: 
* تذكير �لضحّية بوضوc &لطف عن �لغرE من �لمساعدH؛

* طمأنة �لضحّية بأنه/+نها في بيئة توّفر �لحماية؛
* طمأنة �لضحّية بأA جميع �لمعلوما� سّرية تماما.

O1� كانت هذD �لمحا&ال� غير موفقة، فعلى مجرf �لمقابلة +A يّتسم 
عقد  1لى  مجد2ً�  سيدعو   Aكا  �O1 ما  �العتبا�  في  &يأخذ  بالمر&نة 
�لتالي،   Pليو� في   &+ نفسه   Pليو� Oلك  من  &قت الحق  في   gالجتما�
&�بما بمساعدH �لطبيب �لنفساني للمأ&Q +& مدير �لمأ&Q +& بالتشا&� 

معهما.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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Vعطاء فرصة للضحّية لسر� �ألحد�_ �لشخصية

شخصي  بسر2   Pللتقّد �لضحّية   H2عو �لمقابلة   fمجر باستطاعة 
لألحد�u �لتي &قعت لها مؤخرً� من +جل �لحصو( على �لمزيد من 
�لفرصة  1لى 1عطاء  باإلضافة  �كثر &ضوحًا.    Hلمعلوما� &صو��
لمعرفة �لمزيد عن �لضحّية، فإA 1مكانية تقديم سر2 شخصي يمّكن 
�لضحّية من �لحديث عن +حد�u +& تفاصيل مؤلمة +& تكتسي +همية 
خاّصة. كما ينبغي �ستخد�P عملية سر2 �لحكاية في 1قامة &ئاP +فضل 
&+&ثق مع مجرf �لمقابلة O1 +نها تنزg 1لى 1يجا2 صلة بين �لضحايا 
 Pمعه، مما يساعد على تعزيز �لتر�بط &يخد Aيتحدثو fلشخص �لذ�&

كأساx للثقة.

عن  �لضحّية  تكشف   A+ به  يوصى  ّمما  &ال   f�&لضر� من  ليس 
�2جة  تتأثر   A+ �لمرّجح  من  عاشتها.   �لتي  �لتجربة  تفاصيل  كّل 
�لتفاصيل بعد2 �لمر�� &�لطريقة �لتي �ستجوبت فيها �لضحّية بالفعل 

 .Q&قبل &صولها 1لى �لمأ

1نه لمن �ألهمّية بمكاA �لسماc للضحايا بسر2 تجربتهم معبرين عنها 
بكلماتهم �لخاصة، &على مجرf �لمقابلة �لقياP بما يلي:

* �لتصديق بمجموعة �لمشاعر �لمعر� عنها؛
* 1شعا� �لضحّية بالدعم؛

.Pلمحافظة على +سلو� غير مصد� لألحكا� *

Vثبا� �حتياجا� �لضحايا

�الحتياجا� �لفو�ية

بعد �لتحدu بحرية عن حو�u2 +& قضايا تختا�ها �لضحّية، ينبغي 
 Hمباشر شو�غل  تمثل  �لتي  �لمسائل  تحديد  �لمقابلة   fمجر على 
�لمقابلة   fمجر &على  فو�ية.   �حتياجا�  +ّية  من  &�لتأّكد  للضحّية 
�لتأكيد مرH +خرQ على +همية شو�غل �لضحّية &على +A �لخدما� 
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&�لمساعد�� �لمقّدمة تصا° &تنفذ &فقًا لرغبا� �لضحّية &مصالحها 
�حتياجاتها  +هم  �لضحّية  قد سبق &+O Aكر�   Aكا �O1 &مشا�كتها.  
&Oلك  +هميتها،  تأكيد  �لمقابلة   fلمجر فينبغي  �لشخصية،  &قضاياها 
مثال عن طريق 1عاH2 صياغتها &�لطلب من �لضحّية تأكيد +هميتها.

في حاال� +خرQ، سيتعين على مجرf �لمقابلة مو�صلة �ستكشا% 
�لحالة �لذهنية للضحّية من +جل �ستدال( �لمجاال� O�� �أل&لوية +& 
�لضحّية  �لمقابلة   fمجر  Hخبر  Qمستو يساعد  سو%  منها.   �لتأّكد 
بالنسبة للضحايا  �لمثا(،  �لعملية على �أل�جح. فعلى سبيل   Dفي هذ
في بلد�A �لعبو� &�لمقصد، غالبا ما تتركز �أل&لويا� �لرئيسية على 
�لجنائية &�لرغبة في  �لعقوبا�  �لمّتجرين، &�لحماية من  �ألماA من 
�لعوH2 1لى �لموطن. في بلد�A �لمنشأ، في كثير من �ألحياA تخّص 
فعلهم   2�& �لعائلة  بأفر�2  �ألّ&لي  �التصا(  �لرئيسية  �أل&لويا� 
�لمحتمل، &�لخو% من �إلفصاc �لعلني عن تجربة �الّتجا� �لخاّصة 

بهم، &&ضعهم �لصحي.

�لمقابلة   fلمجر �لمهم  من  �لضحّية،  +&لويا�  صياغة   H21عا بعد 
�لشو�غل  تبد&  ال  +حيانا  عنها.   �لمعر�  �لشو�غل  على  �لمصا2قة 
في   .iخا بشكل  متر�بطة   &+ منطقية  �لضحّية  عنها  تعر�  �لتي 
 Aمكّو تحديد  �لمقابلة   fمجر يحا&(   A+ ينبغي  �لحاال�،   Dهذ مثل 
عملي لشاغل �لضحّية، بينما يو�صل �لمصا2قة على �لمشاعر �لعاّمة 

�لمعر� عنها.

�لتمييز بين �أل�ما� �حاال� �لطو�.� 

 Aبمكا �ألهمّية  من  فإنه  للضحّية،  �لفو�ية  �الحتياجا�  تحديد  عند 
�لتمييز بين �أل<مة &حالة �لطو��L.  بالرغم من �نطو�ء كالهما على 
عنصر �إللحاc، &�لحاجة 1لى �الهتماP، فإA �إللحاc يكوA حا2ً� على 
نحو خاi في حالة �لطو��L، �لتي هي حالة خطر +& حالة طبية 
مفاجئة تتطلب �تخاO 1جر�ء�� +& عال} فو�f &ال يمكن +A تستحمل 

+fّ تأخير.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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�لطبية  �لحالة  عن  &تمّيزها  �لجسدية  للصدمة  �لشائعة   E�ألعر�
�لطا�ئة

�لخدما�  تقديم  منظمة  موظفي  على  سيتعين  �لحاال�،  معظم  في 
&مدير �لمأ&Q �لتأّكد من حصو( +fّ ضحايا بحاجة 1لى عناية طبية 
عاجلة على �لرعاية �لمناسبة قبل 2خولهم 1لى �لمأ&Q.   &مع Oلك، 
�لجسدية  �لدالئل  1لى  متنبهين  2�ئما   Q&لمأ� يكوA موظفو   A+ ينبغي 
�لتي توجد عموما في ضحايا �الّتجا� بالبشر، &�لدالئل �لتي تشير 1لى 

+A �لشخص �لمعني بحاجة 1لى �عاية طبية فو�ية.

تتم �إلشا�H 1لى �2&2 �لفعل �لجسدية �لشائعة �لتي يظهرها ضحايا 
 fمجر Aيكو A+ الّتجا� في �لفصل �قم (٥) من هذ� �لكتّيب.  ينبغي�
�لملف  في  &تسجيلها  �للفتا�   Dهذ تمييز  على  قا�2�  �أل&لى  �لمقابلة 
�ألّ&لي للحالة، بينما يتساء( +يضًا عن �لحالة �لجسمانية للضحّية بشكل 
1جمالي.  A1 كاA هناo مؤشر على �حتيا} �لشخص 1لى عناية طبية 
عاجلة، ينبغي على مجرf �لمقابلة شرc �لحالة للضحّية &�التصا( 

بطبيب �لمأ&Q +& �لمسؤ&( �لطبي فيه بغرE �الستشا�H �لطبية.

�لتمييز بين �أل�مة �لنفسية �حالة �لطو�.� �لنفسية

لتحديد ما O1� كانت �لضحّية حديثة �لعهد بالمأ&Q بحاجة 1لى �عاية 
 �O1 ما   &+ �لعا2ية،  �لطبية  �لرعاية  مسا�  في  توفيرها  يتعين  نفسية 
 Aيكو A+ لنفساني +& �لنفسي، ينبغي� Pحاجة ملحة لالهتما oكانت هنا
�لطا�ئة &حالة  �لنفسانية  �أل<مة  بين  للتمييز  �لمقابلة مؤهًال   fمجر

�لطو��L �لنفسية �لتي تستدعي �الهتماP �لعاجل.

�أل�مة: معظم ضحايا �الّتجا� �لذين يصلوA 1لى �لمأ&Q هم في حالة 
+<مة نفسية بسبب �إلجها2 �لنفسي &�نعد�P �لتو�<A �لناجم عنه، حيث 
 A&2 غير كافية لمو�جهة �لصعوبا� H2ليا� �ستجابتهم �لمعتا� Aتكو
مساعدH، +& تكوA قد شّلت تمامًا بسبب تجا�بهم �ألخيرH. قد تستمر 
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&تستدعي  �شهر،   Hعد 1لى   Pيا+  Hعد من   c&�تتر  Hلفتر �لحالة  تلك 
&�النفّعا(  بالقلق  تتسم  ما   H2عا& متو�صل.  &2عم   Hمشو�& �عاية 
منعدمة  �لضحّية  تا�كة  بالهزيمة،  &�لشعو�  �الكتئا�   &+ �لشديدين، 
�لقد�H على �لتعامل مع �ألنشطة �لر&تينية �ليومية بطريقة طبيعية، +& 

حتى على �إلطال .

�لتدخل �لمناسب في �أل<ما� سو% يشمل �لقياP بالمزيد من �لتقييما�، 
&تقديم �لمشو�H &غيرها من �لتدخال� �لر�مية 1لى �ستعاH2 �لضحّية 

لمستوQ +2�ئها �لتكّيفي �لسابق في +قر� &قت ممكن. 

�لنفسية   L��لطو� حاال�  Oلك،  من  �لنقيض  على  �لطو�.�:  حالة 
�لمحتملة  �ألضر��  لتجنب  فو�ية  �ستجابة  تتطلب   H2حا حالة  هي 

�لناجمة.
................................................................................................

ما �لذY يشكل حالة طو�.�؟ 

 BU- لضحّية -� تلمح ضمنًا عن �لرغبة في� gخطر �النتحا. - تعر *
نفسه/نفسها؛

* خطر �ألBU �لجسدY لآلخرين - تعرg �لضحّية -� تلمح ضمنًا عن 
�لرغبة -� �لقد.I على �إلضر�. بالغير؛

* تظهر �لضحّية بو��. خلل كبير في �لحكم على �ألمو. (على سبيل 
.(Iهانية حا�U ضطر�با�� ،mلخر� ،Jلمثا�، �لهذيا�

................................................................................................

 E�ما يدعو 1لى �فتر oهنا Aكا A1 &+ �ً2مما سبق موجو fّ+ Aكا �O1
&جوD2، فعلى مجرf �لمقابلة +A يبا�2 فو�ً� 1لى �لتشا&� مع �لطبيب 
 Q&طبيب �لمأ &+/& ،Q&لطبيب �لنفسي للمأ� &+/& ،Q&لنفساني للمأ�
�لتعامل  �لتعليما� بشأA كيفية  �لمزيد من  �لمأ&Q.  ير2  &/+& مدير 
�لقسم   ،(٥) �قم  �لفصل  في   Dهذ �لنفسية   L��لطو� مثل حاال�  مع 

٥٫١٢٫٢ من هذ� �لكتّيب.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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...............................................................................................

في حالة �لقاصر، يتعين �التصا� فو.ً� بالوصي �لقانوني -� بسلطة 
حماية �لطفل �لمالئمة �ألخرB بشأJ �لرعاية في حالة �لطو�.�.

................................................................................................

 ،L��لم تكشف �لمقابلة �ألّ&لية عن +ّية حاجة للرعاية في حالة �لطو �O1
ينبغي   ،L��لطو� �لرعاية �لال<مة في حالة  ُقّدمت   A+& سبق �O1  &+
على مجرf �لمقابلة مع �لضحّية �لشر&g باتخاO �لخطوH �لنهائية في 

+&( �جتماg له مع �لضحّية.

٤٫٥٫١٠  �النتهاء من �الجتماb �أل�� 
 fله مع �لضحّية، ينبغي على مجر gفي +&( �جتما Hخير+ Dكخطو

�لمقابلة +A يقوP بما يلي: 

* تز&يد �لضحّية بحزمة �لمعلوما�؛
* جعل �لضحّية توقع على �ستما��� �لقو�عد &�لمو�فقة؛

* توضيح �لخطو�� �لتالية للضحّية.

Bلمأ�� Jحزمة �لمعلوما� بشأ

 Q&لمأ� Aحزمة معلوما� بشأ Q&يتلقى كّل مقيم في �لمأ A+ ينبغي
�لتي تحتوf على جميع �لمعلوما� O�� �لصلة بلغة يستطيع �لمقيم 

فهمها، &+A تتضمن هذD �لحزمة:
* معلوما� عن منظمة تقديم �لخدما�

* معلوما� عن �لخدما� �لمتاحة
* نموO} �ستما�H مو�فقة

 Q&قو�عد �لمأ *
* قو�عد �ألمن 
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جعل �لضحّية توقع على �ستما.�� �لقو�عد ��لمو�فقة

بمجر2 تسليم �لضحّية حزمة �لمعلوما�، ينبغي على مجرf �لمقابلة 
�لحصو( على نسخ موّقعة من جانب �لضحّية من �لوثائق �لتالية:

* �ستما�H �لمو�فقة
Q&لقو�عد �لعاّمة للمأ� *

Q&قو�عد +من �لمأ *

O1� �فضت �لضحّية �لتوقيع على هذD �لوثائق، على مجرf �لمقابلة 
�لتوضيح بأنه ال يستطيع +حد �لبقاء في �لمأ&Q 2&نما 1عطاء مو�فقته 
�لوثائق.   من  &ثيقة  كّل  على  �لتوقيع  طريق  عن   Hلمستنير�& �لكلّية 
على  ينبغي  �لوثائق،  على  �لتوقيع  �فضها  �لضحّية  &�صلت   �O1
�لمستحسن  من  �لرفض.   سبب  من  �لتأّكد  محا&لة  �لمقابلة   fمجر
للتأّكد   Q&للمأ �لنفساني  �لطبيب   &+  Q&مأ مدير  �لمساعدH من  طلب 
�لتوقيع  �لمعني  �لشخص  �فض   A1 &نو�ياها.   �لضحّية  +سبا�  من 
 Aبإمكا فليس   ،Q&لمأ� في  �إلقامة  في  يرغب  ال  ألنه  �لوثائق  على 
موظفي �لمأ&Q &ال ينبغي عليهم محا&لة �1غامها/�1غامه على �لبقاء 

+& �لتوقيع على &ثائق ضد �1�2ته/�1�2تها.

 Aكا  �O1 ما  تحّد2  مكتوبة  عامة  سياسة   Q&مأ لكل   Aيكو  A+ ينبغي 
 Hلمساعد� تلّقي   Q&لمأ� في  �لبقاء  في  يرغب  ال  +fّ شخص   Aبإمكا
�لرعاية  +ثناء  لها  تلقيه   xسا+ �لمأ&Q على  من   Qألخر� &�لخدما� 
 Dإلقامة.  في حالة �إليجا�، ينبغي 1بال° �لضحّية بهذ� Pلنها�ية &عد�

 .Hلمساعد� Dلعالقة للحصو( على هذ� ��O J&لسياسة &بالشر�

A1 لم يكن لدQ �لضحّية �الستعد�2 لإلقامة في �لمأ&Q +& لم ترغب 
 xعلى +سا Q&من �لخدما� �إلضافية من �لمأ fّ+ في �لحصو( على
عدP �إلقامة، على مجرf �لمقابلة +A يقّدP للضحّية قائمة من خيا��� 
�لمنظما�  من   Hلمساعد� Oلك  في  بما  �لممكنة،   Qألخر�  Hلمساعد�

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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غير �لحكومية، +& �لمنظما� �لحكومية �لد&لية +& �لجها� �لحكومية 
 Hحد�& �لمساعدH من  بتلقي  �هتمامًا  �لضحّية  +ظهر�   A1 �لشريكة.  
تقديم  منظمة  موظفي   &+  Q&لمأ� على  فينبغي  هؤالء،  من  �كثر   &+
�لمناسبة  �لمباH�2 في �تخاO 1جر�ء لإلحاال� &�التصاال�  �لخدما� 

لتيسير تقديم �لمساعد�� على +كمل &جه.

�لنهائي في قضية �لضحّية &محا&ال� تيسير  ينبغي تسجيل �لفصل 
�إلحاال� في ملف حالتها.

توضيح �لخطو�� �لمقبلة للضحّية 

�ستما���،  من   Pيلز ما  على  &�لتوقيع  �لمعلوما�  حزمة  تلّقي  بعد 
ينبغي 1بال° �لضحّية بالخطو�� �لتالية في �لعملية.  كثيرً� ما تعتمد 
O1� كانت  �لضحّية &عّما  �لتي طلبتها   Hلمساعد� �لخطو�� على   Dهذ

�لضحّية في بلد �لمنشأ +& �لعبو� +& �لمقصد.

�لر��� على -سئلة �لضحّية

بمجر2 تسليم حزمة �لمعلوما� 1لى �لضحّية &�النتهاء من +ية +سئلة 
 Q&عن �لمأ Qسئلة +خر+ fّ+ عالقة بالمو�فقة، ينبغي �لر2 على ��O
&سياساته &�لخدما� O�� �لعالقة، &+A يجيب مجرf �لمقابلة على +ية 
+سئلة للضحّية على +كمل &جه.  O1� كاA مجرf �لمقابلة غير متأّكد 
من كيفية �لر2 على +سئلة معّينة، ينبغي مالحظة هذ� &مناقشته مع 

غيرD من موظفي �لمأ&Q &يتم 1عالP �لضحّية تبعًا لذلك.

٤٫٥٫١١  حزمة �الحتياجا� �ألساسية �فترI �لنقاهة �ألّ�لية
بعد �الجتماg �ألّ&(، ينبغي +خذ �لضحّية في جولة في جميع +نحاء 
�لمأ&Q، &تسليمها حزمة باالحتياجا� �ألساسية �لما2ية (بما في Oلك 
�للو�<P �لصحية &�لمالبس �لموسمية، حسب �لضر&�H)، &تخصيص 
مكاA لنومها.  A1 توفير خز�نة (+& صو�A مغلق)، A1 +مكن Oلك، 

حيث يمكنها تخزين +متعتها عاH2 ما يكوA +مرً� مرحبًا به.
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مبّكر  &قت  في  نومها   Aمكا 1لى  بالذها�  للضحّية   cلسما� ينبغي 
للر�حة. &على �لرغم من +A على موظفي �لمأ&Q �لحرi 2�ئمًا على 
تعزيز �حتر�P مو�عيد �لمأ&Q، فانه ينبغي �لوضع في �لحسباA +يضًا 
 Aليكو Pيلزمه ما ال يقل عن بضعة +يا Q&لمقيم �لجديد في �لمأ� A1
قا�2ً� على �لتكّيف مع �لجد&( �لزمني �لعاf2. فبد&A سابق خبرH في 
�لمعيشة في مأ&Q �خر &�اللتز�P بالساعا� �لعا2ية، تكوA �لضحّية 
عرضية  ساعا�   Pلنو�& ليًال  �الستيقا�  على   H2معتا �أل�جح  على 
1لى  جنبًا  �لزمني،  �لجد&(  في  �لطفيفة  �لتغيير��   A1 �لنها�.  خال( 
جنب مع �لمما�سة �ليومية للرياضة سو% تعين �لمقيم على �لتكّيف 

مع �لمو�عيد �لطبيعية.

في معظم �لحاال�، سيتقاسم �لمقيموA �لجد2 غرفة �لنوP مع غيرهم 
فيمكن  فا�°  &�حد  سرير  من  +كثر   oهنا  Aكا  A1 �لمقيمين.   من 
�لسماc للمقيم �لجديد باالختيا�.  على موظفي �لمأ&Q 1عالP �لمقيمين 

�آلخرين بما ال يقل عن عدH ساعا� قبل &صو( �لمقيم �لجديد.

&جد بعض موظفي �لمأ&Q بأA طلب �لمساعدH من �لمقيمين �آلخرين 
في 1عد�2 �لمكاA للو�فد �لجديد يرّسخ عنصر �لموH2 فيما بينهم &يعّز< 
 gينز هناo عدH جنسيا�،   Aتكو عندما    .Aلعو� يد  مد  في  �لرغبة 
�ألشخاi من نفس �لجنسية 1لى تفضيل مقاسمة �لغرفة O�تها.  َبيد 
�لتو�فق مع  �لمقيمين على   Hلنظر +يضًا في قد�� �لموظفين  +A على 
بعضهم �لبعض، &+A يحا&لو� 1سكانهم حيثما يكونوA +كثر �نسجامًا 

&��حة.

 Dلمرء لغرفة له &حد� H>حيا Aكا%، فقد يكو Aمكا Q&للمأ Aما كا �O1
+مرً� ممكنًا؛ 1ال +A ضحّية �الّتجا� �بما ال تكوA معتاH2 على �لبقاء 
لوحدها في �لغرفة &تشعر بمزيد من �لر�حة &�ألمن عند مقاسمتها 
 Aمع �لضحّية، عندما يكو Aيتشا&� �لموظفو A+ مع �آلخرين.  ينبغي

Oلك ممكنا، بشأA ما تفّضله في هذ� �لمضما�.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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٤٫٦  �عتبا.�� خاّصة لألطفا�
(للمزيد من �لمعلوما� حو( �عاية �لقّصر &1جر�ء �لمقابال� معهم 

يرجى �لرجوg 1لى �لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫٦.)

كّلما كاO Aلك ممكنًا، ينبغي 1يو�ء �ألطفا( ضحايا �الّتجا� مع �آلخرين 
 A+ من نفس �لعمر &�لجنس &+ال يختلطو� بالمقيمين �لبالغين.  ينبغي
يدّ�� موظفو �لمأ&Q تد�يبًا خاصًا على �لعمل مع �ألطفا( �لمعّرضين 
للخطر، &على &جه �لخصوi مع �ألطفا( �لذين تعّرضو� العتد�ء 
جنسي. كما +A على موظفي �لمأ&Q �لرجوg 1لى �لمعايير �لمحلّية 
&�لوطنية &�لد&لية �لمتعّلقة بإقامة �لقّصر �لضحايا &غير �لمصحوبين 
بذ&يهم.  في جميع �لحاال�، يجب +A يأخذ موظفو �لمأ&Q �لظر&% 

.Aلمصالح �لفضلى لكّل طفل في �لحسبا�&

B٤٫٧   �لخدما� ��لمساعد�� �لتي يقدمها �لمأ�
 H21عا خدما�  +يضًا  �إليو�ء   �&2 في   Aلمقيمو� �لضحايا  يتطّلب  قد 
�لدمج �لتي &�O 2كرها في �لفصل �قم (٣)، �لقسم ٣٫٢٫٣. باستطاعة 
2&� �إليو�ء �لتي ال يمكنها تقديم مثل هذD �لخدما� على نحو مباشر 
 Dللحصو( على هذ Q1حالة �لضحايا �لمقيمين فيها 1لى منظما� +خر
�لخدما�. ال يكّر� �لقسم �لتالي &صف كيفية تقديم هذD �لخدما�، بل 
يصف �لظر&% �لفريدH �لمحيطة بالخدما� &�لمساعد�� �لتي تقدمها 
 fبمعّية �لشخص �لذ Q&يضع موظفو �لمأ A+ 2&� �إليو�ء.  ينبغي

.Q&مساعدته خطة فر2ية لخدما� حالة كّل مقيم في �لمأ fتجر
................................................................................................

:Bتشمل خدما� �لمأ� J- يمكن

* تقديم �لمشو.I؛
* �لرعاية �لطبية؛
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* �لرعاية �لنفسانية؛
* �لرعاية �لنفسية؛

* �لمساعدI �لقانونية؛
* �ألنشطة �لترفيهية؛

* خدما� Vعا��V IماV hضافية (�لتعليم، ��لتد.يب �لمهني، �توليد 
�لدخل، ��لتنسيب �لوظيفي، ��لمساعدI �لمالية)؛

 Iلعو�� على   Iلمساعد�� �لسفر  �ثيقة  �لهوية،  تحديد  �ثيقة   *
�لطوعية؛

* مساعدI ما قبل �لرحيل.
................................................................................................

تر2 هذD �لخدما� &�لمساعد�� �لتي يقدمها �لمأ&Q بمزيد من �لتفصيل 
.D2نا+

I.٤٫٧٫١ تقديم �لمشو
A1 تقديم �لمشو�H �لفر2ية &�لجماعية خدما� هامة تقدمها 2&� �إليو�ء.  
تر2 �لمشو�H �لفر2ية في �لفصل �قم (٣)، �لقسم ٣٫٢٫٣٫٢.  كما ينبغي 
�إلشا�H +يضًا 1لى �لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫١٢٫٢ للحصو( على 
�لمزيد من �لمعلوما� حو( توفير �لدعم في مجا( �لصحة �لعقلية 1لى 
ضحايا �الّتجا�. 1ضافة 1لى Oلك، سيقوP �لكثير من 2&� �إليو�ء بتقديم 
 Eلغر� .Pجماعية للضحايا بانتظا Hجلسا� تثقيفية &جلسا� مشو�
 H�>�لجماعية للضحايا هو توفير بيئة �منة &مؤ� Hمن تقديم �لمشو�
للضحايا حيث يمكنهم تطوير �لمها��� �لشخصية &مها��� �لتعامل 
مع �ألفر�2؛ على &جه �لخصوi، قد�تهم على �لتعبير عن �لمشاعر 

بصو�H +كثر فّعالية.

ينبغي +A تهد% �لجلسا� �لجماعية 1لى تعزيز �لتعّلم �لنشط &تشجيع 
 A+& عنها،   uلتحد�& �لمشاكل  حل  على  �لعمل  على  �لضحايا 
�لتجا��  يشاطر&نهم  �آلخرين   A1 لمعرفة  �لفرصة  �لضحايا  تمنح 

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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1لى   Aيستمعو هم   O1 O�تهم  على  &للتعّر%  �لمماثلة،  &�لصعوبا� 
�لكيفية �لتي يعمل بها �آلخر&A على حل مشاكلهم.

�لمشا�كة في جلسة �لمشو�H �لجماعية ينبغي +A تكوA طوعية تمامًا 
&توجيههم  &+عما�هم  للضحايا  �لخاصة  �الحتياجا�  حسب  &مكّيفة 

�لثقافي.

��. مقد:/قائد �لمشو.I �لجماعية

 Pلجماعية هو تيسير �لتو�صل �لمثمر &�لمحتر� Hقائد �لمشو�/P2&� مقد
�لمشو�H �لجماعية نوعًا من   Pلمجموعة.  سو% يضفي مقد� 2�خل 
�لهيكلية على �لمجموعة، عن طريق 21خا( موضوg �لد&�H &+هد�فها 
له/لها  &يجو<  �لتوجيه.   تقديم  من  �لمشا�كين  تمكين  &كذلك  مثًال، 
&�لتعليقا�  �القتر�حا�  &تقديم  �لمشتركة  �لمو�ضيع  1لى   Hإلشا��

&�لدعم حسب �لحاجة. 

في بد�ية كّل جلسة ينبغي +A يذّكر مقدP �لمشو�H �لجماعية �لمشا�كين 
+ّية   Aبسّرية ما يد&� في �لمناقشا� �لجماعية.  &على +ية حا(، فإ
�لمرّجح +A تتضمن معلوما� حّساسة عن  مو�ضيع &مناقشا� من 
فر�Q2 �لضحايا، &بخاّصة ما يتعلق منها بالمسائل �لشخصية �لقانونية، 

ينبغي تجنبها &�الحتفا� بها للمناقشا� �لفر2ية �لخاصة.

�لمو�ضيع �لتي ُتغطى في �لجلسا� �لجماعية
مجموعة  تغطية  �لجماعية  �لجلسا�  تتنا&لها  �لتي  �لمو�ضيع  بوسع 
 A+ ينبغي بالبشر.  �لصلة بضحايا �الّتجا�   ��O لمسائل� &�سعة من 
�لمو�ضيع  تركز على  �لتي  �لجلسا�  تنظيم   Hلمشو�� مقدمو  يحا&( 

�لفر2ية O�� �لعنصر �لتثقيفي.

�الجتماعي   Dلرفا�  Aبشأ �لقلق  عن   Aيعربو �لضحايا  معظم   A+ بما 
&�لماf2، فينبغي �لنظر في �21�} �لمو�ضيع �لتالية:
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* �لعالقا� �ألسرية؛ 
* تقدير �لذ��؛

* �الكتئا�؛
* �لقلق؛

* �لتقليل من �إلجها2؛
* �لتغذية؛
* �لنظافة؛

* �ألمر�E �لمنقولة جنسيًا &فير&x نقص �لمناعة �لبشرf/�إليد<.

٤٫٧٫٢  �لرعاية �لطبية
A1 �لرفاD �لبدني &�لعقلي للضحّية ألمر حاسم في �ستعاH2 سالمتها.  
ينبغي +A يوفر كّل مأ&Q �لرعاية �لطبية لضحايا �الّتجا� 1ما 2�خل 
موقعه +& عن طريق �إلحالة، +& خا�} موقعه. &سو% تختلف �لمر�فق 
�لطبية &/+& �لطاقم �لطبي �لموجو2 في كّل مأ&Q تبعًا للمو��2 �لفر2ية 

لد&� �إليو�ء.

توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرH 2&� �إليو�ء �لتي ترّتب تقديم �لرعاية 
�لطبية للضحايا 1ما في �لموقع +& خا�جه مع +طباء من غير �لعاملين 
فيها بأA يكوA لديها �تفا  خدما� مكتو� بشأA توفير �لرعاية �لطبية 
للضحايا. سو�ء +كانت �لرعاية �لطبية تقّدP عن طريق مر�فق صحية 
عامة +& خاّصة، +& منظما� غير حكومية طبية، فينبغي +A ينّص 
&�لسّرية  �لرعاية،  &معايير  �لخدما�،   J&شر على  �لخدما�  �تفا  

&جد�&( �سوP �لخدما� �لطبية O�� �لصلة.

�لمأ&Q بد&�H عال} طبي في +&(  لكل مقيم في  ينبغي +A يوصى 
�جتماg &+ثناء �جتماعا� �لمتابعة بشأA خطة �لخدما� مع موظفي 
يفهمها  بلغة  يلي  ما  توفير   Q&لمأ� لموظفي  ينبغي  كما   .Q&لمأ�

�لمقيم:

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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* معلوما� عن �لرعاية �لطبية في حزمة �لمعلوما� بشأA �لمأ&Q؛
* �ستما��� �لفحص &�لعال} �لطبيين؛

 Aلك �لجلسا� بشأO ما قبل &بعد �لفحص، بما في Hجلسا� �لمشو� *
قضايا فير&x نقص �لمناعة �لبشرf &�ألمر�E �لمنقولة جنسيًا؛

* جد�&( �لعال} &سجل 1عطاء �لعال}؛ 
* �لسجال� �لطبية �لفر2ية للفحوi &�لعال} �لمتلقى.

�لطبية في   Hلمساعد� توفير   Aبشأ H2توجيهية محّد L2يتم تغطية مبا
�لفصل �قم (٥) من هذ� �لكتّيب.

٤٫٧٫٣  �لرعاية �لنفسانية
يتعين على كّل مأ&Q توفير، 1ما في �لموقع، +& عن طريق �إلحالة، 
+& خا�} �لموقع، تقييمًا &�عاية نفسانية 1لى ضحايا �الّتجا� �لذين هم 
بحاجة 1لى مثل هذD �لمساعدH.  &سو% يعتمد توّفر طبيب نفساني من 

عدمه في مأ&Q بعينه على �لمو��2 &�الحتياجا� �لفر2ية له.

توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرH 2&� �إليو�ء �لتي ترّتب تقديم �لرعاية 
�لنفسانية للضحايا 1ما في �لموقع +& خا�جه مع +طباء نفسانيين من 
غير �لعاملين فيها بأA يكوA لديها �تفا  خدما� مكتو� بشأA توفير 
تقّدP عن  �لطبية  �لرعاية  +كانت  للضحايا.  سو�ء  �لنفسانية  �لرعاية 
حكومية  غير  منظما�   &+ خاّصة،   &+ عامة  مر�فق صحية  طريق 
طبية، فينبغي +A ينّص �تفا  �لخدما� على شر&J �لخدما�، &معايير 

�لرعاية، &�لسّرية &جد�&( �سوP �لخدما� �لنفسانية.
ينبغي +A يقدP �لرعاية �لنفسانية لألطفا( مهنيوO A&& خبرH &تجربة 
محّدH2 في تقديم �لمساعدH �لنفسانية 1لى �ألطفا( �لمصابين بصدما� 

&�لمعرضين للخطر.

ينبغي +يضًا �إلشا�H 1لى �لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫١٢٫٢ للحصو( 
على �لمزيد من �لمعلوما� حو( توفير �لدعم في مجا( �لصحة �لعقلية 

لضحايا �الّتجا�.
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٤٫٧٫٤ �لرعاية �لنفسية

ينبغي +A يضع كّل مأ&Q سياسا� عامة بشأA �إلحاال� +& توفير 
�لتقييما� &�لرعاية �لنفسية لضحايا �الّتجا� �لذين هم بحاجة 1لى مثل 
هذD �لمساعدH.  &سو% يعتمد فيما لو كاA لدQ مأ&Q معّين طبيب 
�لفر2ية  �لمو��2 &�الحتياجا�  نفسي ضمن موظفيه من عدمه على 
 P+ ،لد&� �إليو�ء.  سو�ء +يجو< لمهنّي كالطبيب +& �لطبيب �لنفساني
ال يجو< له 1حالة �لضحّية �سميًا 1لى طبيب نفساني فسيعتمد على 

�لمما�سا� �لمحلية.

توصي �لمنظمة �لد&لية للهجرH 2&� �إليو�ء �لتي ترّتب تقديم �لرعاية 
�لموقع +&  1ما في  �لخا�جيين   &+ �لنزالء  �لمرضى  �لنفسية للضحايا 
خا�جه مع �ألطباء �لنفسيين من غير �لعاملين فيها بأA يكوA لديها 
�تفا  خدما� مكتو� بشأA توفير �لرعاية �لنفسية للضحايا.  سو�ء 
+كانت �لرعاية �لطبية تقّدP عن طريق مر�فق صحية عامة +& خاّصة، 
�لخدما�  �تفا   ينص   A+ فينبغي  طبية،  حكومية  غير  منظما�   &+
 Pسو� &جد�&(  &�لسّرية  �لرعاية،  &معايير  �لخدما�،   J&على شر

�لخدما� �لنفسية.

  Q&لمأ� موظفي  على  يتعين  لألطفا(،  �لنفسية  بالرعاية  يتعلق  فيما 
�لمناسبة  �لطفل  حماية  سلطة   &+ �لطفل  على  �لوصي  مع  �لتشا&� 
�ألخرQ بخصوi �لحصو( على مو�فقتها على 1جر�ء �الستشا��� 

&�لعال} �لنفسي. 

ينبغي +يضًا �إلشا�H 1لى �لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫١٢٫٢ للحصو( 
على �لمزيد من �لمعلوما� حو( تقديم �لدعم في مجا( �لصحة �لعقلية 

لضحايا �الّتجا�.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٢١٢

٤٫٧٫٥ �لمساعدI �لقانونية
مر�فق  2�خل  �لقانونية   Hلمساعد� تقديم  يمكن  �لحاال�  من  كثير  في 
بين  من   Aقانونيو  Aمهنيو  Q&لمأ�  Qلد يكن  لم   A1& �إليو�ء.   �&2
�لقانونية  �لخدما�  تقديم  جها�  مع  بترتيبا�   Pلقيا� فعليه  موظفيه، 
 Hغير �بحية – بغية تقديم �لمساعد P+ عامة P+ سو�ء +كانت خاّصة -
�لقانونية للمقيمين فيه. كذلك ينبغي على موظفي �لمأ&Q، كحّد +2نى، 

تقديم �لمعلوما� �لتالية مكتوبة بلغة يفهمها �لمقيم:

 fعالقة بوضع ضحايا �الّتجا� في �لبلد �لذ ��O معلوما� قانونية *
يقع فيه �لمأ&Q (حزمة �لمعلوما� بشأA �لمأ&Q)؛

* معلوما� متعّلقة بالمعايير �لد&لية لضحايا �الّتجا� (حزمة �لمعلوما� 
.(Q&لمأ� Aبشأ

 Q&لمأ� موظفي  على  يجب  للقّصر،  �لقانونية   Hلمساعد� تقديم  عند 
�لوضع 2&مًا في �العتبا� &جو2 نظاP قانوني مستقل بالنسبة للقّصر 
&�لقو�عد  يتماشى  بما  �لقانونية   Hللمساعد �لقّصر  تلقي  يجب  &1نه 

�لد&لية. 

للحصو( على معلوما� +كثر تفصيال عن تقديم �لمساعدH �لقانونية 
لضحايا �الّتجا�، +نظر �لفصل �قم (٣)، �لقسم ٣٫٢٫٣٫٤ &�لفصل 

�قم (٦)، �لقسم ٦٫٥.

٤٫٧٫٦ �ألنشطة �لترفيهية
ينبغي +A تضع 2&� �إليو�ء في خططها مقد��ً� كافيًا من �ألنشطة 
�لترفيهية �ليومية للمقيمين �لر�غبين &�لقا�2ين على �لمشا�كة.  تمنح 

مثل هذD �ألنشطة �لتر&يحية �لمقيمين �لفرصة لما يلي:
* �لعمل مع �لزمالء �لمقيمين؛

* مكافحة �لملل &تركيز �الهتماP على �لمهاP �لبّناءH �لبديلة؛
* تنظيم ساعا� �لنوP مع <ياH2 مستويا� �لطاقة &�لنشاJ �لبدني؛

* تطوير �لمها��� &�حتر�P �لذ�� من خال( �ألنشطة.
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يمكن +A تشمل �ألنشطة �لترفيهية مهامًا عملية، على سبيل �لمثا(:
* �لتخطيط لقائمة �لطعاP (�لتغذية)؛

* قو�ئم �لتسو  (�لميز�نية)؛
* تحضير مائدH �لطعاP (�لتنظيم &�العتز�< بالمظهر)؛

* �لطبخ (�لتغذية، �العتز�< بالمظهر، &�عاية �لنفس &�آلخرين)؛
* �لتنظيف (مها��� �لتدبير �لمنزلي).

&�لتحكم  &�لثقة  �للياقة  لتحسين  �لرياضية  �لتما�ين  +يضًا  تشمل  قد 
بالبدA، على سبيل �لمثا(: 

*  �أللعا� �لجمبا<ية؛
* �ألير&بكس؛

* �ليوغا؛
* �لرياضا� �لجماعية.

+نشطة �لفنوA &�لحر% هي +نشطة عالجية تعّز< �لمها��� &تمّكن 
�لمقيمين من عمل �لهد�يا لألطفا( &+فر�2 �ألسرH في �لموطن.

لألطفا(  �لخاّصة  &�لتربوية  �لترفيهية  �ألنشطة  تصميم  ينبغي 
&�لمر�هقين من ضحايا �الّتجا�، بحيث يكونو� قا�2ين على �لمشا�كة 

في +نشطة تعزيز �لنمو �لمنتظمة �لمناسبة لسّنهم &مستوQ نموهم.

٤٫٧٫٧ خدما� Vعا�I �إل�ماh �إلضافية
1ضافية   Hمساعد 1لى  +يضًا  بحاجة   Q&لمأ� في   Aلمقيمو�  Aيكو قد 
على 1عاH2 �إل2ما} قد يوفرها +& ال يوفرها موظفو �لمأ&Q.  على 
&&ضع  �حتياجاتهم  تقييم   Eبغر �لضحايا  مع  �لعمل  �إليو�ء   �&2
ال  �لتي  �لال<مة  �لخدما�  لتقديم   Qألخر� �لمنظما�  مع  �لترتيبا� 
�لخدما�:   Dمثلة على مثل هذ+ �لمأ&Q.  فيما يلي  يمكن +A يوفرها 
 Hلتعليمي، +& �لتد�يب �لمهني +& �لمساعد� Pاللتحا  في �لنظا� H21عا

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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في 1قامة �لمشا�يع �لصغيرH، +& �ألنشطة �لمدH�ّ للدخل، +& �لتنسيب 
�لوظيفي، +& �لمساعدH �لمالية. ير2 �لمزيد من �لمعلوما� على تقديم 

مثل هذD �لمساعد�� في �لفصل �قم (٣)، �لقسم ٣٫٢٫٣.

 Iعلى �لعو� I٤٫٧٫٨ �ثائق �لهوية ��لسفر، ��لمساعد
�لطوعية للضحايا في بلد�J �لعبو. ��لمقصد

في معظم �لحاال�، سيتولى موظفو منظمة تقديم �لخدما� مسؤ&لية 
�لسفر  &&ثائق  �لهوية  تحديد  &ثائق  تأمين  على  �لضحايا   Hمساعد
�لال<مة للمساعدH على عوH2 �لمقيمين في �لمأ&Q في بلد�A �لعبو� 

&�لمقصد.  في مثل هذD �لحاال� سيكوA 2&� موظفي �لمأ&Q هو:

* تنسيق �إلجر�ء�� O�� �لصلة مع �لشخص �لمسؤ&(؛
* �لحصو( على �لمعلوما� O�� �لصلة من �لمقيم في �لمأ&Q؛

* 1حاطة �لمقيم في �لمأ&Q علمًا بالتقّدP �لمحر< في �ألعما( �لو�قية 
�لمتضّمنة &�لوقت �لال<P على �أل�جح لالنتهاء منها؛

�لزمني  لإلطا�  &فقًا  �لفر2ية  �لحالة  خدما�  خطط  &ضع  كفالة   *
للمساعدH &�لرفاD �لشامل للمقيم في �لمأ&Q؛

* توفير �لتخطيط لما قبل �لرحيل &�لمساعدH، بما في Oلك �إلحاال� 
1لى خدما� �لمتابعة.

٤٫٨  �ضع خطة خدما� للحالة
كّل  حالة  لخدما�  شخصية  خطة   Q&لمأ� موظفو  يضع   A+ ينبغي 
 A+ لمقابلة مع �لضحّية، ينبغي�  fلمجر gضحّية.  فبعد +&( �جتما
يجتمع مع مدير �لمأ&Q &غيرD من �لموظفين f&O �لصلة لمناقشة +نسب 
مسا� لتقديم �لمساعدH. سو% يتوقف مدQ &نطا  خطة �لخدما� لكل 
 ،Q&ضحّية على &ضع �لضحّية، &�حتياجاتها �لفو�ية، &مو��2 �لمأ
&مدH 1قامتها �لمتوّقعة في �لمأ&Q &مو�فقتها.  يتعين مر�جعة &مناقشة 

�لتوصيا� �ألّ&لية بشأA &ضع خطة �لخدما� مع �لضحّية.



٢١٥

يجب +A تتضمن خطة خدما� حالة كّل ضحّية ما يلي: 

* �لوثائق بشأA  �لمساعدH �لموصى بها &�لمقّدمة 1لى �لضحايا؛
* �لوثائق بشأA �لمساعدH �لتي قبلتها &تلّقتها �لضحّية؛

* �ستما��� �لمو�فقة �لموّقعة؛
 H�2ألجل �لتي ينبغي تحقيقها قبل مغا� Hبأهد�% �لضحّية قصير Aبيا *

�لمأ&Q؛
* تقا�ير مرحلية بالتقّدP �لمحر< في تحقيق +هد�% �لضحّية &حالتها 

1جماًال؛
* مالحظا� يومية حو( �لتقّدP �إلجمالي للضحّية؛

* &ثائق �لمأ&Q &يتعين �ستكمالها قبل مغاH�2 �لضحّية؛
* &ثائق بشأA �تصا( �لضحّية بأفر�2 �لعائلة +& �ألصدقاء؛ 

* �لتوصيا� &�إلحاال� �لمقّدمة بغرE تقديم �عاية �لمتابعة.

خطط خدما� حالة �ألطفا( &�لمر�هقين ينبغي &ضعها بالتشا&� مع 
�لوصي �لقانوني +& سلطة حماية �لطفل �لمناسبة �ألخرQ.  في جميع 
�لحاال�، يتعين +خذ ���ء &�غبا� �لطفل �لضحّية في �العتبا�، مع 
�2جة   A1 مناسب.   بشكل   Dنمو  Qلطفل &مستو� سّن  �لتركيز على 
سو%  �لمساعد��  لتقديم  خطة  &&ضع  �لقر��  صنع  في  �لمشا�كة 

تعتمد على �لعمر �لجسمي &�لنفسي للطفل محل �لنقا. 

لتقديم  �ألنسب  �ألسلو�   Aبشأ �لضحّية  مع  �لمناقشا�  تتم  ما   H2عا
�لمساعدH &�لتقّدP �لمحر< خال( جلسا� �لمشو�H �لفر2ية.

Bلمأ�� I.٤٫٩  مغا�
 H�2مغا Aمسؤ&ال عن ضما Q&مدير �لمأ Aفي معظم �لحاال�، سيكو
�لمقيمين من �لمأ&Q بشكل سلس &مالئم، &عن تأكيدD �ّتباg 1جر�ء�� 
 &+ Q&مدير �لمأ Pيقو A+ لك، ينبغيO لمناسبة. باإلضافة 1لى� H�2لمغا�
 {Oيوجد نمو .H�2لمغا� Aموظف �خر بإكما( �لقائمة �لمرجعية بشأ
 ،H�21جر�ء�� �لمغا Hللقائمة �لمرجعية في �لملحق �لخامس، �ستما�

في نهاية هذ� �لفصل.

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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ينبغي 1عطاء �لضحايا �لذين تتم مساعدتهم 2�خل محيط �لمأ&Q �لفرصة 
لتقديم مر2&2 �آل��ء بشأA نوعية &مالءمة خدما� �لمأ&Q. باإلضافة 
1لى �الستفسا��� �لمتعّلقة بالخدما� خال( جلسا� �لمشو�H �لفر2ية 
 Q&لمأ� موظفو  يسأ(  قد  �لمقيمين،  مع  �لخدما�  تخطيط  &جلسا� 
�لمقيمين +يضًا عن مر2&2 ���ئهم قبل �حيلهم.  لهذ� �لغرE، يجو< 
1عطاء �لمقيمين �ستبياA قبل �حيلهم بيوP &�حد +& يومين، يتم جمعه 
�لموظفين  في ملف &مر�جعته من جانب  �لمغاH�2 &حفظه   Pيو في 
 Aستبيا�  {Oنمو يوجد  كّل شهر.  نهاية  في  �لموظفين   gجتما� خال( 

مغاH�2 �لمقيم، بالملحق �لساx2 في نهاية هذ� �لفصل.

٤٫١٠  I.��V �لسجال� 
ينبغي +A يكوA لكل مأ&Q سياسا� عامة مكتوبة &تد�بير &تعليما� 
محّدH2 بشأA جمع &تخزين &�ستخد�P سجال� �لمأ&Q &جميع �لبيانا� 

�لمتعّلقة بالمقيمين &�لموظفين.

ينبغي �لتعامل مع جميع سجال� �لمأ&Q &فقًا للتد�بير �ألمنّية لمنظمة 
تقديم �لخدما� &كذلك �لمباL2 �لتوجيهية �لوطنية &�لد&لية O�� �لعالقة 

بجمع �لبيانا� �لشخصية &تخزينها، &�ستخد�مها، &�إلفشاء عنها.

عندما ال تعد هناo حاجة 1لى �لسجال� �لو�قية �لمتصلة بالضحايا 
&�لموظفين، سو�ء +كانت تحتوf على تفاصيل شخصية +P ال، فينبغي 
�لتخلص منها جميعًا كنفايا� سّرية &تمزيقها في �لة تمزيق. (للمزيد 
�لفصل �قم  1لى   gلرجو� يرجى  �لبيانا�  +من  �لمعلوما� حو(  من 

(١)، �لقسم ١٫٢ &�لفصل �قم (٥)، �لقسم ٥٫١٧.)

مالحظة

 S. Kahill, “Interventions for Burnout in من  مقتبس   ١
 the Helping Professions: A Review of the Empirical
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 rسلو معايير   Jبشأ توجيهية  مبا��  �أل&(  �لملحق 
�لموظفين

�لمقّدمة 

يمكن +A يتضّمن هذ� �لقسم بيانًا بالمباL2 �لتوجيهية +& مهاP �لمنظمة.  
  :oلسلو� لقو�عد  مدّ&نة  1لى  �لحاجة  يوّضح  بيانًا  +يضًا  يتضمن  &قد 
لضماA+ A يسهم سلوo �لموظفين في تحقيق +هد�% �لمنظمة &�لحفا� 
على سمعتها؛ &على بلو�H &توحيد قو�عد �لسلوo &�لمهنّية �لمتوّقعة 

من موظفي �لمنظمة.

�لقيم �ألساسية ��لمبا�� �لتوجيهية

في هذ� �لقسم، يمكن للمنظمة +A تعّبر عن �لقيم �لتي تلتزP بها، على 
�إلنساA �ألساسية &�لعد�لة �الجتماعية  �اللتز�P بحقو   �لمثا(  سبيل 
&كر�مة &قيمة جميع �ألشخاi، &�اللتز�P باظها� �لنز�هة &�لصد ، 
�لتسامح  &مما�سة  بتعزيز   P�اللتز�& +عمالها،  جميع  في  &�لعد�لة 
&�لتفاهم &�حتر�P �لجميع، A&2 تمييز بسبب �لعر  +& نوg �لجنس +& 
�لدين +& �للوA +& �ألصل، +& �لحالة �الجتماعية +& �لميو( �لجنسية +& 
 P�باستخد P�لسياسي، &/+& �اللتز� gلسّن +& �إلعاقه �لجسدية +& �القتنا�

مو��2 �لمنظمة بطريقة مسؤ&لة.

�اللتز�: بالمعايير 

بالتمّسك  �لموظفين   Pُيلز  Aبيا  oهنا  Aيكو  A+ �لقسم  هذ�  في  يمكن 
 .oلفعلي بمعايير �لسلو�

�لتحر. من �لتمييز

يمكن في هذ� �لقسم +A يكوA للمنظمة بياA يلزP �لموظفين فيه +نفسهم 
في جميع �أل&قا� باحتر�P كر�مة �لبشر &قيمتهم &�لمسا&�H فيما بينهم، 
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بغض �لنظر عن �لعر  +& �لجنس +& �لدين +& �للوA +& �ألصل +& 
�لحالة �الجتماعية +& �لميو( �لجنسية +& �لسن +& �إلعاقه �لجسدية +& 

�القتناg �لسياسي.

�لتحر. من �لتحر� 

يمكن في هذ� �لقسم +A يكوA للمنظمة بياA يلزP �لموظفين فيه +نفسهم 
�لتحّر  +شكا(  من  شكل   fّبأ  J�ّلتو� بتجّنب  �أل&قا�  جميع  في 
 fّ+ لمنظمة بتوفير بيئة عمل خالية من �لتحر.  يمكن حظر� P�1لز&
شكل من +شكا( �لتمييز +& �لتحر، بما في Oلك �لتحر �لجنسي +& 
�لجنساني، فضال عن �العتد�ء �لبدني +& �للفظي في مكاA �لعمل +& 
�لمكاA �لمتعّلق بالعمل.  بالوسع تحذير �لموظفين من عدP �لتهديد +& 
�لتخويف، +& بخال% Oلك �النخر�J بأf تصّر% �خر يرمي بشكل 
على  �آلخرين  �لموظفين   Hقد� تعطيل  1لى  مباشر  غير   &+ مباشر 
 Pبعد cبو�جباتهم �لرسمية.  يمكن 1بال° �لموظفين بوضو gالضطال�
�ستطاعتهم �ستغال( مهامهم �لرسمية ألسبا� شخصية في �إلضر�� 

بمناصب <مالء ال يفضلوهم.

�لمسا��I بين �لجنسين

في هذ� �لقسم، يمكن للمنظمة +A تلزP نفسها بدعم �لمسا&�H بين �لرجل 
 H�&لمسا� A&2 )في 1<�لة جميع �لعقبا� �لتي تحو Pإلسها�& ،H+لمر�&

بين �لجنسين.
تضا.g �لمصالح

ينبغي +A يكوA �لموظفوA على علم بما يشّكل تضا�بًا في �لمصالح 
&بماهية �لخطو�� �لتي ال بد &+A يتخذها �لموظفوO1 A� ما &�جهو� 
�لتي  �لخطو��   c1يضا يمكن  &هنا  �لمصالح.   في  محتمًال  تضا�بًا 
بصفة �سمية  للتعامل  �ستدعو�  ما   �O1  Aلموظفو� يتخذها   A+ ينبغي 
مع مسألة تنطوf على مشر&g +& شاغل �خر لهم فيه مصلحة مالية 

.Hغير مباشر &+ Hمباشر
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 f+ تقديم Eعر Pعلى �لموظفين عد Aيمكن +يضًا �لتوضيح هنا بأ
خدمة +& هدية +& مكافأfّ+ &+ H منفعة شخصية +خرQ، +& �لوعد بها، 
 fّ+ طر% ثالث بغية حمله على +2�ء fّ+ موظف �خر +& 1لى fّ+ 1لى
تحذير  يمكن  &بالمثل،  +2�ئه.   تأخير   &+ +2�ئه   Pعد &+ عمل �سمي 
 fّ+ &+ Hخدمة +& هدية +& مكافأ fّ+ )قبو &+ xلتما� Pلموظفين من عد�
منفعة شخصية +خرQ من موظف �خر +& من +fّ طر% ثالث مقابل 

+2�ء +fّ عمل �سمي +& عدP +2�ئه +& تأخير +2�ئه.

يمكن تحذير �لموظفين من عدP �ستخد�P مكاتبهم +& �لمعرفة �لمكتسبة 
من خال( �ضطالعهم بمهامهم �لرسمية في تحقيق كسب شخصي +& 
مالي +& غيرD، +& في تحقيق كسب شخصي ألf طر% ثالث بما في 

Oلك �ألسرH &�ألصدقاء &+&لئك �ألشخاi �لمفّضلين لديهم.

�ستخد�: �لممتلكا� ��ألصو� 

 P�قو�عد تنظم 1ستخد fّ+ هذ� �لقسم لوصف Pتستخد A+ يمكن للمنظمة
ممتلكا� �لمنظمة &+صولها.

 I.لعالقا� بين �لموظفين ��إل���

ينبغي للمنظمة �ستخد�P هذ� �لقسم لتسليط �لضوء على +يّة قضايا تتعلق 
بالعالقا� بين �لموظفين &�إلH��2، على سبيل �لمثا(، توضيح +همية 
غرx جو من �الحتر�P، &�لحق في تشكيل �لجمعيا� +& �التحا2�� 
كّلية  �لموظفين   oنهما� &+همية  لتعزيز مصالحهم،  1ليها   Pالنضما�&

&�ستشا�تهم بشأA �لمسائل �لتي تهمهم.

�التصا� بوسائل �إلعال:

 iقو�عد +& لو�ئح بخصو fّ+ يمكن في هذ� �لقسم للمنظمة توضيح
�التصا( بوسائل �إلعالP. مثل من بوسعه تمثيل �لمنظمة لدQ &سائل 
�لكشف  يمكن  ال  &�لتي  يمكن  �لتي  �لمعلوما�   gنو ما   &  ،Pإلعال�
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عنها، &غير Oلك.  يمكن +A يشمل هذ� �لقسم كذلك قضايا �التصا( 
بوسائل �إلعالO P�� �لعالقة بالمستفيدين من مكافحة �الّتجا�.

�ستخد�: �لمعلوما� �حمايتها  

يمكن في هذ� �لقسم للمنظمة توضيح �لقو�عد &�ألنظمة �لمتعّلقة بتو<يع 
Oلك.   شابه  &ما  �لسّرية  بالمعلوما�  �لمتعّلقة  &�لقو�عد  �لمعلوما�، 
يمكن +A يند�} تحت هذ� �لبا� +يضًا +همية &مسؤ&لية �لموظفين في 

حماية �لمعلوما� O�� �لعالقة بالمستفيدين من مكافحة �الّتجا�.

�ألمن

يمكن +A يتضمن هذ� �لقسم �لقو�عد &�للو�ئح �ألمنّية �لتي يجب �ّتباعها 
- خصوصا من جانب +&لئك �لذين يساعد&A �لمستفيدين من �الّتجا�. 
&�لثالث  �لثاني  �لملحق  في  �ألمن  قو�عد  �ألمثلة على  &��2 بعض 

&�لر�بع، في �لفصل �قم (٤) من هذ� �لكتّيب.

�لسلوr �لشخصي للموظفين

يمكن في هذ� �لقسم للمنظمة توضيح معايير �لسلوo �لشخصي �لمتوّقع 
من �لموظفين. &قد يشمل هذ� �ال�تباJ بأf شخص يشتبه في توّ�طه 
 ،Aلوطني +& �لد&لي +& معايير حقو  �إلنسا� Aينتهك �لقانو Jنشا fّبأ

مثل �الّتجا� بالبشر.
�لعمل &�ألنشطة �لخا�جية

 &+ بالعمل  �لمتعّلقة  �لقو�عد  توضيح  للمنظمة  �لقسم  هذ�  في  يمكن 
�ألنشطة �لخا�جية، مثل �لتد�يس +& �لمناظر�� +& 1نتا} �لكتب +& 

�لمقاال� بغرE �لنشر، +& �ألنشطة �لسياسية، +& غير Oلك.

�لهد�يا &�لتكريما� &�لمكافآ� من مصا�2 خا�جية
هنا يمكن للمنظمة توضيح �لقو�عد �لمتعّلقة بتلقي �لهد�يا &�لتكريما� 

&O1� ما يتعين �إلبال° عنها &كيفية �لقياP بذلك.
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�لملحق �لثاني �التفا� بشأJ سّرية �لموظفين
 Q&لمأ� سالمة  حماية  +جل  من  �لسّرية  على  �لحفا�  +همية  +فهم 

&�لمقيمين فيه &موظفيه.

+نني مطالب بالحفا� على سّرية �لمعلوما� �لخاصة بالمقيمين، &لن 
+كشف عن �لمعلوما� �لشخصية A&2 �لحصو( على AO1 من �لمقيم 

.L��لمشر% علّي في حالة �لطو� &+

 Pإلعال� &سائل  مع  �لمقيم   &+  Q&للمأ �لتشغيلية  �لمسائل  +ناقش  &لن 
 fّ+ طبيعة Aبشأ Dصريح من �لمشر% علًي &+تلقا AO1 ما لم +طلب

�تصا( مع �لصحافة &�لغرE منه &�لحد&2 �لمفر&ضة عليه.

لن +ناقش �لمسائل �لخاصة بالمقيمين في �لمناطق �لعامة.

.Q&سأحافظ على سّرية موقع �لمأ

لن +ناقش �لمسائل O�� �لعالقة بالموظفين +& عمل �لمأ&Q في �لمناطق 
�لعامة.

مشرفي  1لى  �لسّرية  حو(  �ستفسا���   &+ +سئلة  +ية  +&ّجه  سو% 
�لمباشر.

 A+ يمكن  �لسّرية   Aبشأ �لعاّمة  للسياسة  �لمتعمد   oالنتها�  Aبأ �فهم 
يترتب عليه �تخاO 1جر�ء�� تأ2يبية ضدf، بما في Oلك تعليق خدمتي 

+& 1نهائها.

______________   ______________
Q&توقيع �لموظفين       توقيع مدير �لمأ     
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Bلملحق �لثالث  حقو� �لمقيمين في �لمأ��
يتمتع جميع �لمقيمين في هذ� �لمأ&Q بالحقو  �لتالية:

• +A يعاملو� بكّل كر�مة &�حتر�P؛
• �لسّرية؛

• �حتر�P �لخصوصية؛
• تقرير �لمصير في تحديد &&ضع +هد�% &خطط �لخدما�؛

• +A يعاملو� بحّساسية ثقافية؛
• �لحصو( على �لخدما� على +ساx �لمو�فقة �لكلّية &�لمستنيرH؛

 Eبلغة يفهمها �لمقيم بما يتعلق بالغر cُيحاطو� علمًا بكل &ضو A+ •
من �لخدما� �لتي يتم تقديمها &21��تها؛

• �لحصو( بشكل معقو( على �لسجال� �لشخصية.

A1 كاA هناo سبب يدعو لالعتقا2 بأنه تم تجاهل +fّ من هذD �لحقو ، 
يجو< طلب عقد �جتماg سّرf مع مدير �لمأ&Q �لذf سو% يناقش 

مثل هذD �لشو�غل على �لفو�.
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Bلملحق �لر�بع  �لقو�عد �لعاّمة للمأ��
• عامل باقي �لمقيمين &�لموظفين باحتر�P &كياسة. 

.Q&لمنزلية �لتي عهد بها 1ليك موظفو �لمأ� Pتقّبل &تعّهد بإنجا< �لمها •
 .Q&لمخّصص لنومك في �لمأ� Aلمكا� Pحافظ على ترتيب &نظا •

• �حترP ممتلكا� &مو��2 �لمأ&Q &�ستخدمها �ستخد�مًا صحيحًا &مسؤ&ًال.
�لمأ&Q غير مسؤ&( عن +fّ مو�2 شخصية لم تعَط 1لى موظفيه   •

بغرE �لحفظ. 
• �حترP �لمو�عيد في �لمأ&Q، بما في Oلك ساعا� �لنوP &�الستيقا� 

(1طفاء �ألنو��).
 Q&لمأ� H�2قبل مغا Q&من موظفي �لمأ AO1 يتعين �لحصو( على •

&عند 2خوله. 
&�ألطباء  �ألطباء  به  يوصي   fلذ� �لعال}  كّل   gّتبا� �لو�جب  من   •

 .Q&موظفو �لمأ& Aلنفسانيو�
.H2يجب +خذ �لد&�ء &فقًا للجرعة &في �أل&قا� �لمحّد •

• يجب على جميع �لمقيمين في �لمأ&Q �اللتز�P بالنظافة �لشخصية 
�لتز�مًا صا�مًا. 

 .Q&لتكلم بصو� مرتفع +& عمل جلبة في �لمأ� gممنو •
.Q&لتدخين 2�خل �لمأ� gممنو •

• ال يجو< 2خو( �لمناطق غير �لمصّرc بدخولها في �لمأ&Q (مثل مكتب 
�لموظفين، &غرفة �لفحص �لطبي) بغير �إلAO �لصريح من �لموظفين. 

�ألطفا(،  من  �الّتجا�  ضحايا  لتالئم  �لعاّمة  �لقو�عد  تعديل  يتعين 
تبعًا ألعما�هم &مستوQ نضجهم.  فيما يلي +مثلة على هذD �لقو�عد 

للقصر:

.Hلنظافة �لشخصية �لجيد� 
ِ
g��& عتن بنفسك� •

• قم بمهاP �لتدبير �لمنزلي �لخاّصة بك بنفسك (�ّتب �لسرير، &غير Oلك).
• �حترP حقو  �آلخرين &�حترP نفسك &ممتلكاتك.

• تفاعل بشكل تعا&ني &بهّمة مع �لمقيمين &�لموظفين &غيرهم.
• �حضر جميع �ألنشطة �لمقر�H &شا�o فيها.
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�لملحق �لخامس مسؤ�ليا� �لموظفين تجاe �لمغا�.I من 
 Bلمأ��
�لموظف: 
�لمــــقيم: 

:H�2تا�يخ &&قت �لمغا
نو2 �لتأكيد بأA موظفي �لمأ&Q قد ��عو� �تباg �إلجر�ء�� �لتالية: 

تم توضيح 1جر�ء�� �لسفر &�لخطو�� �لتالية للمقيم �لمغا�2 �لذf +ّكد 
 .H�2من خطو�� &1جر�ء�� تترّتب على �لمغا Pفهمه لكل ما يلز

&ّقع �لمقيم �لمغا�2 على �ستما�H مغاH�2 �لمأ&Q &تلّقى نسخة منها.
 A&2 Q&لمأ� بشأA خدما�   Aالستبيا� ملئ  �لمغا�2  �لمقيم  ُطلب من 

Oكر �السم.
تلقى �لمقيم �لمغا�2 �لوثائق �لتالية: 
• &ثيقة تأييد "�لقد�H على �لسفر"؛

• سجال� �لصحة &�لعال} �لطبي �لشخصية؛ 
• �لمستند�� O�� �لصلة بالقضية (بما في Oلك �ستما��� �لمو�فقة �لموّقعة)؛

• +�قاP �التصا( بمقدمي خدما� �لمتابعة. 
 Aجميع �لمو�2 �لشخصية &�لنقو2 �لتي �حتفظ بها �لموظفو gتم �سترجا

Q&خال( بقاء �لمقيم في �لمأ
�لشخصية  &+متعته  مالبسه  لكاّفة  �لمغا�2  �لمقيم   gسترجا� تم 

.Qألخر�
�لجّوية  للظر&%  مالئمة  &+حذية  مالبس  �لمغا�2ين  �لمقيمين   Qلد

�لسائدH &�لسفر. 
لحاجياته  كافية  سفر  (حقائب)  بحقيبة  �لمغا�2  �لمقيم  تز&يد  تم 

�لشخصية. 
 .Pتلقى �لمقيم �لمغا�2 �<مة من �لطعا

.Q&حاجيا� تعو2 للمأ fّ+ �2عا2 �لمقيم �لمغا+

__________                    ____________     
     توقيع موظف �لمأ&Q              �لتا�يخ
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Bلمقيم للمأ�� I.مغا� Jستبيا�  x2لملحق �لسا�
�ستبياJ مغا�.I �لمقيم ��U Jكر �السم

�لغرE من هذ� �الستبياA �لمغَفل من Oكر �ألسماء هو جمع �لمعلوما� 
عن ���ء �لمقيمين &�نطباعاتهم &+فكا�هم &�قتر�حاتهم بحيث يتمّكن 

�لمأ&Q من توفير �لخدما� �ألنسب &�ألمثل لجميع �لمقيمين فيه.

من   Dغير مع  �ألسماء  Oكر  من  �لمغفل   Aالستبيا� هذ�  سيوضع 
شهر،  كّل  نهاية  &في  �لشهر.  هذ�  في  جمعت  �لتي  �الستبيانا� 
سيستعرE �لموظفوA �الستبيانا� بغرE �لتقييم &�لمر�جعة &1جر�ء 

 .Q&من تغيير�� على �لخدما� �لمقّدمة في �لمأ Pما يلز

نكوA ممتنوO1 A� ما تكرمت باإلجابة على �ألسئلة �لتالية:

هل تشعر بأنه تمت معاملتك بشكل معقو( &منصف في �لمأ&Q؟ 
2�ئما        عاH2      نا�2�       +بد�     

�لخدما�  عن  صحيحة  معلوما�  قّدمو�  �لموظفين   Aبأ تشعر  هل 
�لمتاحة؟

2�ئما        عاH2      نا�2�       +بد�    

�لوضع في  قدمو� معلوما� صحيحة عن  �لموظفين   Aبأ هل تشعر 
حالتك؟ 

2�ئما        عاH2      نا�2�       +بد�    

هل ترA1 Q �لموظفين &ضعو� �غباتك &���ئك في �لحسباA بشكل 
سليم؟ 

2�ئما        عاH2      نا�2�       +بد�    

�لفصل �لر�بع : �لمباL2 �لتوجيهية بشأA 2&� �إليو�ء
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في  تلقيتها  �لتي  �لتالية  �لخدما�   iبخصو تعليقا�   fّ+ لديك  هل 
�لمأ&Q؟

�إلقامة في �لمأ&Q/�لمقر   
Pلطعا�   

�لرعاية �لطبية   
Hلمشو��   

�لمساعدH �لقانونية   
�لنشاطا� �لترفيهية/�لمهنية/�لتربوية   

هل +نت ��Eٍ عن �لخدما� �لتي يقدمها �لمأ&Q؟

A1 كاA بوسعك تغيير شيء ما يتعلق بالمأ&Q +& بالخدما�، فما هو 
هذ� �لشيء؟ 

هل لديك +ّية تعليقا� +& �قتر�حا� +خرQ تقدمها للمأ&Q؟

 



�لفصل �لخامس 
�لصحــة ��التجــا.



محتويا� �لفصل 
٥٫١  تمهيد 

٥٫٢  �ألبعا� �لصحية لالّتجا.
٥٫٣  �لمبا�� �ألخالقية �مبا�� �لسالمة لتوفير �لرعاية      

٥٫٤  فهم نظرI �لشخص �لمّتجر به Vلى �لعالم: �لقضايا �لمؤثرI في �لرعاية
٥٫٥  �العتبا.�� �لخاصة 

٥٫٥٫١ �لتو�فق �لثقافي
 H٥٫٥٫٢ �لصدمة &�لذ�كر

٥٫٥٫٣ �لجنس &نوg �لجنس 
 fلتقليد� f٥٫٥٫٤ �لتمييز &�لد&� �ألنثو

٥٫٥٫٥ �لصحة �لجنسية &�النجابية
٥٫٥٫٦ �ألقليا� �لجنسية

٥٫٥٫٧ +طفا( �لنساء �لمّتجر بهن
J٥٫٦  �ألطفا� ��لمر�هقو
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٥٫٧  �عتبا.�� �لصّحة �لعقلية �لمّتبعة في .عاية �ألشخاo �لمّتجر بهم 

٥٫٧٫١  �العتال( �لعقلي
٥٫٧٫٢  �إلكر�D &�العتد�ء �لنفسي في سيا  �الّتجا� 

٥٫٧٫٣  تعاطي �لمو�O 2�� �لمفعو( �لنفسي &�ال�تهاA بها
٥٫٧٫٤  �لمصا�2 �لشائعة لالجها2 +ثناء �لتو�جد في �عاية 

                1حدQ منظما� تقديم �لخدما�
٥٫٨  فير�� نقص �لمناعة �لبشرY ��إليد� 

٥٫٩  �لجو�نب �لطبية- �لقانونية للمساعدI �لصحية لألشخاo �لمّتجر بهم 
٥٫١٠ �لعالقة �لطبيب �لمما.� بالمريض 

٥٫١١ Vعد�� �لمكّونا� �لصحية في مشر�عا� مكافحة �الّتجا. 
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 Iبرنامج �لمساعد I.بمغا� xلسما� n٥٫١٤ �لتخطيط �لصحي بغر

٥٫١٥ �لموظفوJ ��لصّحة 
٥٫١٥٫١ �الجها2  

٥٫١٥٫٢ تد�بير 2عم �لموظفين &خفض �الجها2  
 o٥٫١٥٫٣ �لدعم &تمييز �النها
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٥٫١٧٫٤ حق �ألشخاi �لمّتجر بهم في �لحصو( على سجالتهم �لصحية

�لملحق �أل��: VعالJ بو��بست
�لملحق �لثاني: �صف لعدI عالجا� مشتركة للدعم �لنفسي على �لنمط �لغربي
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٥٫١ تمهيــد
حتى &قت قريب، �ّكز قد� كبير من �لدعم في مجا( مكافحة �الّتجا� 
على تبا2( �لمعلوما�، &�لتعا&A �لقضائي &�لجنائي، &�لمساعدH على 
+يضًا  لفت  �ألخيرتين  �لسنتين  في  +نه  َبيد  �إل2ما}.    H21عا&  H2لعو�
 Dالنتبا� Hعد2 من �لبر&توكوال�،١ &�إلعالنا�٢ &�لد��سا� �لمنشو�
1لى  شو�غل صحية خطيرO H�� عالقة باإلتجا�.  هذD �لوثائق تبر< 
�لخدما�  &توفير  �لصحية  للرعاية  2نيا  معايير  &ضع  1لى  �لحاجة 
�لصحية  �الحتياجا�  �لتحديد  &جه  على  تناسب  �لتي  �لمتخّصصة 
�لمتضر�H من جر�ء  �لمحلية  &�لمجتمعا�  بهم،  �لمّتجر   iلألشخا

.iالّتجا� باألشخا�

 Eالّتجا� بغر� Aكا �O1 لمّتجر بهم بصر% �لنظر عّما� iألشخا�
�الستغال( في �لعمل +& �لجنس +& +fّ شكل �خر من +شكا( �الستغال( 
 Aيعانو O1  .لعالقة بالصّحة� ��O لمجموعة من �لمشاكل Aيتعرضو
�لنفسي  �لجنسي &�إليذ�ء  �لبدني &�الستغال(  �لعنف  +ثناء �ألسر من 
 E�ألمر� من  &�سعة  لطائفة   Eلتعّر�& �لمعيشية  �ألحو�(  &سوء 
�لتي قد يكوA لها عو�قب بعيدH �ألثر على صحتهم �لبدنية &�إلنجابية 

&�لعقلية.٣

(�لملحق  بو2�بست   A1عال يذكر  �لصحية،  �لشو�غل   Dبهذ &1قر��ً� 
�أل&()، "1نه ينبغي تكريس مزيد من �الهتماP  1لى شو�غل �لصّحة 
&�لصّحة �لعامة O�� �لصلة باالّتجا�".  على &جه �لتحديد، يوصي 
شاملة  "�عاية صحية  يتلقو�   A+ بهم  �لمّتجر   iلألشخا ينبغي  بأنه 
جانب  من   (...) &�لثقافة  �لجنس   gنو& للعمر  &مالئمة  &مستد�مة 
موّظفين مدّ�بين في بيئة �منة &��عية."  تحقيقا لهذD �لغاية، &ضعت 

�لمنظمة �لد&لية للهجرH �لمعايير �لدنيا لتوفير �لصّحة �لعقلية.٤ 



٢٣١

�لحق في �لصّحة 

&فقًا لمنظمة �لصّحة �لعالمية، "�لصّحة هي حالة من �لسالمة �لبدنية 
&�لعقلية &�الجتماعية �لكلّية، &ليست مجر2 غيا� �لمرE +& �لعجز" 
�لحقو   +حد  هو  بلوغه  يمكن  �لصّحة  من   Qمستو بأعلى  &"�لتمتع 
�لمعتقد   &+ �لدين   &+ �لعر   بسبب  تمييز   A&2  A1نسا لكل  �ألساسية 

�لسياسي +& �لحالة �القتصا2ية +& �الجتماعية".٥   

يؤكد �لعديد من صكوo حقو  �إلنساA على �لعالقة بين �لصّحة &حقو  
�لصحية  �لرعاية  تلقي  في  بهم  �لمّتجر   iألشخا� &حقو    Aإلنسا�
عندما تكوA متاحة.٦، ٧، ٨، ٩  &بوجه +كثر تحديدً�،" فإA بر&توكو( 
�ألمم �لمتحدH لمنع &قمع &معاقبة �الّتجا� باألشخاi &بخاصة �لنساء 
 H2ثا� �الّتجا� على صّحة �لفر2 متعد� A٢٠٠٠ "يقر بأ Pألطفا( لعا�&
 gتبا� cلذ� يقتر& (ألبعا2 �لما2ية، &�لنفسية &�الجتماعية� f+) 2ألبعا�

نهج خدمي متعد2 �لتخصصا� 1<�ء �ستعاH2 �لعافية.

لألشخـاi �لمـّتجر بـهم �لحـق في �لصـّحة. يجب علـى �لسياسا� 
 A+& ،2لكامل لحقو  �لفر� P�الحتر� Hلصلة مر�عا� ��O لمما�سا��&
جميع  في  عليها   iلمنصو�  L2لمبا� &تعكس  �لتمييز،   Pبعد تتسم 

١٠.oلصلة &غيرها من �لصكو� ��O التفاقيا� �لد&لية�

لمحة عامة عن �لفصل 

 iتوفير �لرعاية �لصحية لألشخا Aهذ� �لفصل �1شا2�� بشأ Pيقّد
�لمّتجر بهم. &هو يقّدP معلوما� تستند 1لى بر&توكوال� طبية قياسية، 
&بحـوu قـائمة، &مما�سا� ��هـنة تـقوP بها �لمنظما� �لعـاملة مع 
ضــحايا �الّتــجا� باألشــخاi، &1ســتر�تيجيا� �لتــدخال� �لصـحية 
&�لعنف  &�لالجئين،  �لمهاجرين  (مثل صّحة  �لصلة   ��O للمجاال� 

ضد �لمر+H، &�العتد�ء على �ألطفا(). 

ينبغي قر�ءH �لفصل عن �لصّحة باالقتر�A مع +جز�ء +خرQ من هذ� 
�لكتّيب.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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�لمعايير �لدنيا للرعاية

في كثير من �لبلد�A، قد تكوA �لقد�H على تحّمل تكاليف �لمستويا� 
�لدنيا من  �لمو��2 �لبشرية &�لما2ية &�للوجستية &تو�فرها +بعد من 
 oلسلطا� �لصحية �لوطنية.  بحثًا عن +فضل �لمما�سا�، هنا� Hقد�
حاجة لوضع معايير لتوفير �لرعاية �لصحية لألشخاi �لمّتجر بهم.   
باستطاعة �لمنظما� �لتي تقّدP �لمساعدH لألشخاi �لمّتجر بهم �لعمل 
بالشر�كة مع حكوما� �لبلد�A �لمتضّر�H لوضع معايير 2نيا لتوفير 

�لرعاية �لصحية لألشخاi �لمّتجر بهم.

٥٫٢  �ألبعا� �لصحية لالّتجا.
�الحتياجا�  تصّنف  لالّتجا�  �لصحية  �ألبعا2  عن  �لد��سا�   Q1حد

�لصحية 1لى ثالu مجموعا�.١١  يستند هذ� 1لى: 
* �لمر�حل في عملية �إلتجا�؛
* مجاال� �لتهميش &�لضعف؛

* �لخطر &�العتد�ء &�لعو�قب �لصحية.

�لمر�حل في عملية �الّتجا.

يمكن تحديد �لمخاطر &�الحتياجا� �لصحية لألشخاi �لمّتجر بهم  
طبقا لخمس مر�حل في عملية �الّتجا�.١٢، ١٣   هذD �لمر�حل هي:

* ما قبل �لمغاH�2؛ 
* �لسفر &�لعبو�؛

* �لمقصد؛
* �الحتجا< &�لترحيل &�أل2ّلة �لجنائية؛

* �إل2ما} &1عاH2 �إل2ما}.
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مرحلة ما قبل �لمغا�.I تتعلق بالفترH ما قبل �نهماo �لشخص جسديًا 
�لتجنيد،  1<�ء  �لشخص  تعكس ضعف  �الّتجا�.  &هي  سينا�يو  في 
 ،H�2لمغا� عند   H2لموجو� &�لبدنية  �لعقلية  �لصّحة  &كذلك خصائص 
�لمرتبطة  �لشخص &سلوكياته  Oلك  بد&�D سيؤثر على صّحة  &هذ� 
بالصّحة طو�( عملية �الّتجا�. عاH2 ما يأتي �ألشخاi �لمّتجر بهم 
من مناطق O�� نظم صحية سّيئة تفتقر 1لى �لمو��2 �لكافية &يصعب 
�لوصو( 1ليها، مما يتمّخض عن عدP تشخيص +& عال} سوQ �لقليل 
�لمهم  فمن  &هكذ�  �إلطال .  على  Oلك  تم   A1 �لصحية  مشاكلهم  من 
�ألخذ في �العتبا� �لتا�يخ �لطبي �لسابق لتا�يخ مغاH�2 �لفر2 عند 

1جر�ء �لتقييما� �لطبية &تخطيط +نشطة �لرعاية.

مرحلة �لسفر ��لعبو. هي �لفترH �لتي تبد+ بتجنيد �لشخص &تنتهي 
بوصوله 1لى  �لمقصد.  تعر% هذD �لمرحلة +يضًا بمرحلة "�لصدمة 
�ألّ&لية" ألنه غالبا ما يد�o �لفر2 هنا �لخد�g أل&( مّرA+& ،H حياته 
 Eعليها، &غالبا ما يتعّر Hلسيطر� P�بالخطر مع تضا©( +& �نعد H2مهّد
&�العتقا(  للحد&2   Hلخطو�� شديد  &�لعبو�   Hخطر نقل  &سائل  1لى 
&�لتهديد�� &�لترهيب &�لعنف، بما في Oلك �الغتصا� &غيرD من 

+شكا( �العتد�ء �لجنسي.

لمزيج من  �لعمل &يخضع  �لفر2 على  �لمقصد عندما يرغم  مرحلة 
�لقسر +& �لعنف +& �الستغال( +& عبو2ية �لدين +& غيرD من +شكا( 
 xلتما� على  قا�2ً�  به  �لمّتجر  �لشخص   Aيكو  A+ يند�  �العتد�ء.  
�الّتجا�.   حالة  من  سر�حه  1طال   قبل  غيرها   &+ �لطبية   Hلمساعد�
 E�ألمر�& &�إلصابا�  �اللتهابا�،  ببعض  منها  سيخر}  بعضهم 
�لصحية  �لرعاية  1لى  �الفتقا�  عن  �لناجمة  &�لمضاعفا�   ،H2لمتعّد�

�لكافية.

مرحلة �الحتجا� ��لترحيل ��أل�لة �لجنائية هي عندما يكوA �لفر2 
محتجزً� لدQ �لشرطة +& سلطا� �لهجرH النتهاكا� مزعومة لقو�نين 
جنائية +& لقو�نين �لهجرH، +& للتعا&A في 1جر�ء�� قانونية ضد +حد 
�لمّتجرين +& صاحب عمل �ستغاللي +& معتٍد �خر.  في بعض مر�فق 
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�الحتجا<، تكوA �لظر&% قاسية جدً� &تشّكل مخاطر على �لصّحة 
تقريبًا  �لحصر  &جه  على  بالسلطا�  فاالتصاال�  كذلك،  �لبدنية. 
(على سبيل �لمثا(، �العتقا(، &تقديم �أل2ّلة، &�لشهاH2 في �إلجر�ء�� 
�لجنائية) يمكن +A تكوA لها �ثا� جانبية على �لصّحة �لعقلية يمكن 

تخفيفها بالدعم �لنفسي.

عملية  من   Aتتكّو �لتي   Hلفتر� هي   hإل�ما�  Iعا�V�  hإل�ما� مرحلة 
 Hمر �لفر2  يصبح  حتى  تكتمل  ال  �لجو�نب،   H2متعد& �ألمد  طويلة 
&�لمدنية  &�لثقافية  �القتصا2ية   Hلحيا� في  نشطًا  عضوً�   Qخر+
&�لسياسية للبلد.١٤ ال يكفل �إلفال� من &ضع �الّتجا� طريقًا مستقيمًا 
1لى �ستعاH2 �لعافية بشكل تلقائي.  &كثيرً� ما يعاني �ألشخاi �لمّتجر 
&&صم  �لعد&�ني،   oلسلو�  &+ &�لمشاعر  &�لعزلة،  �لقلق،  من  بهم 
�لذ�� +& �لوصمة �لتي ير�ها من خال( �آلخرين، &صعوبة �لوصو( 
 oسلو عن  فضًال  �لدعم  بأفر�2  &�التصا(  �لضر&�ية  �لمو��2  1لى 
&شر�  �لتدخين  في   J�إلفر� �لمثا(،  سبيل  (على  �لسلبية  �لمو�جهة 

�لخمر &تعاطي �لمخد���).

يمكن +A تتفاقم هذD �لمشاكل نتيجة �أل&ضاg �لصحية �لقائمة مسبقًا 
في  2مجهم   H21عا +ثناء  مو�جهتها  �لمتوّقع  �لصعوبا�  نتيجة  &كذلك 

�ألسرH &/+& �لمجتمع.

مجاال� �لضعف ��لتهميش 

يمكن تحديد �لمخاطر &�الحتياجا� �لصحية لألشخاi �لمّتجر بهم 
من خال( �لنظر 1لى غيرهم من �لفئا� �لمستضعفة، مثل:

* �لمهاجرين &�لالجئين؛
* �ألشخاi �لذين عانو� من �لعنف، &�لتعذيب، &�العتد�ء �لجنسي، 

&�العتد�ء �لبدني &/+& �لجنسي في مرحلة �لطفولة؛
* �لبغاء، بما في Oلك بغاء �ألطفا(؛

* �لعما( �لمستَغّلين.

�لمّتجر بهم &�ستغاللهم بطر    iتم �العتد�ء على �ألشخا +نه  بما 
فهم  &�الجتماعي  &�لنفسي  �لبدني  &ضعهم  نتيجة  &تهميشهم   H2متعد
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&�لخصائص  �لضعف  ببعض   Qألخر� �لفئا�  تلك  مع   Aيشتركو
O�� �لعالقة بالصّحة. نظرً� لند�H �لمعلوما� عن �لصّحة &�الّتجا�، 
 Dعن هذ H2لقائمة �لموجو� uلمؤلفا� &�ألبحا� E�فمن �لمفيد �ستعر
�لفئا�، &�لنظر في نماO} �لخدما� �لتي &ضعت لمساعدتها.١٥، ١٦ 
يمكن �ستخد�P هذD �لمعلوما� في �لتصّدf لتقديم �لخدما� �لصحية 

�لمناسبة لألشخاi �لمّتجر بهم �لذf يشّكل تحديًا.

�لخطو.I ��العتد�ء ��لعو�قب �لصحية

�لكثير من �لمخاطر &�العتد�ء�� &�لعو�قب �لصحية �لمرتبطة باالّتجا� 
يمكن +A تحدu في �A &�حد +& +A تتد�خل. يشمل بعض من هؤالء: 

* �العتد�ء �لبدني/�لصّحة �لبدنية؛
* �العتد�ء �لجنسي/�لصّحة �إلنجابية؛

* �العتد�ء �لنفسي/�لصّحة �لنفسية؛
* �لتعاطي �لقهرf &�لقسرf للمخد��� &�لكحو(/تعاطي �لمخد���؛

* �لقيو2 �الجتماعية &�لتالعب/�لرفاD �الجتماعي؛
* �الستغال( �القتصاf2 &عبو2ية �لدين/�لرفاD �القتصاf2؛

* �نعد�P �ألمن �لقانوني/�ألمن �لقانوني؛
* +&ضاg عمل &معيشة �عتسافية/�لصّحة �لمهنية &�لبيئية؛

* &�لمخاطر �لمرتبطة بالتهميش/�ستخد�P &تقديم �لخدما� �لصحية.

٥٫٣  �لمبا�� �ألخالقية �مبا�� �لسالمة لتوفير �لرعاية ١٧
 iألخالقية �لمّتبعة في �عاية �ألشخا� L2نظر �لملحق �أل&(: �لمبا+)
 Aلمّتجر بهم &1جر�ء �لمقابال� معهم.)  يرجى مالحظة +نه كّلما كا�
 Aيشير 1لى "�لشخص �لمّتجر به"، &في �لحاال� �لتي يكو Dلنص +2نا�
فيها �لشخص �لمّتجر به من �لقّصر غير �لمصحوبين +& من �لبالغين 
�لمحتاجين 1لى &صي قانوني، فسُيقر+ على +نه يعني "�لشخص �لمّتجر 

به +& &صّيه/&صّيها".
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جميع �لموظفوA �لمهنيوA ملزموA بتقديم �لدعم &�لخدما� �لال<مة 
 Hلمّتجر بهم �لموجو2ين في �عايتهم، &بمر�عا� iألشخا� Dلتعزيز �فا
+نه  �أل&قا�.  &بما  �لمباL2 �ألساسية لألخال  &�لسالمة في جميع 
عافية   H2ستعا� عملية  من  جزء  +نه  على  مهني  لقاء  كل  1لى  ينظر 
خاّصة.   مهنية  لمها���  حاجة  بالتالي   oفهنا به،  �لمّتجر  �لشخص 
في  �لشخص  ثقة  بناء  في  تساعد   A+ �إليجابية  �للقاء��  باستطاعة 
�آلخرين، &<ياH2 �لثقة بالنفس &تعزيز �آلما( في �لمستقبل.  &يمكن 
+A تتسّبب �لتجا�� �لسلبية في شعو� �ألشخاi بالخجل، &&صمة 

.xلعا�، &�لضعف &�ليأ�
................................................................................................

* في حالة �ألطفا� (��J سن ١٨ عامًا) ��ألشخاo �لمحتاجين Vلى 
 eخاّصة مثل �لمتخّلفين عقليًا، يجب �لنظر في �لمبا�� -�نا Iمساعد
باالقتر�J مع غيرها من �إلجر�ء�� ��U �لصلة (على سبيل �لمثا�، 
�لقّصر غير �لمصحوبين، ��ألشخاo �لمحتاجين Vلى �صي معين 

-� ممثل قانوني).
�لفصل على  �لتوجيهية ��لمبا�� في هذ�  �لمبا��  * تنطبق جميع 
(�لبالغين  بهم  �لمّتجر   oألشخا� من  �لقا�.ين  على   Iلمسا��� قد: 
Y�U �لقد.I �لعقلية ��لبدنية على �لفهم ��لتو�صل ��تخاU قر�.�� 
�لمحتاجين  مستنيرI بشأJ حياتهم) �كذلك على �ألطفا� ��لبالغين 

.eخاّصة على �لنحو �لمبّين -عال Iلى  مساعدV
من  �لصّحة/�غيرهم  مجا�  في  �لمما.سين  �ألطباء  على  يجب   *
�لفضلى  �لمصلحة  فيه  بما  �أل�قا�  جميع  في   mلتصّر� �لموظفين 

للطفل -� �لبالغ YU �لحاجة �لخاّصة، ��لتصرm ��ئما بحسن نّية.
................................................................................................
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ال تضر 

"ال تضر" هو �لمبد+ �أل&( في معظم �إل�شا2�� �لطبية �ألخالقية.  
من  للعديد  �لهّشة  &�لحالة  باالّتجا�،  �لمرتبطة  �لمخاطر   Hلشد نظرً� 
ضحاياD &�حتمالية <ياH2 �لصدما�، فال يمكن �لمغاالH في قيمة هذ� 
�لمبد+ �ألساسي.  فهي مسؤ&لية +خالقية لكل طبيب مما�x في مجا( 
�لصّحة +A يقّيم �حتمالية �ألA1& ،QO كاA هناfّ+ o سبب يدعو 1لى 
في  تد�بير سيتسبب   &+ 1جر�ء فحص   &+ مقابلة  1جر�ء   Aبأ �العتقا2 
+A تسوء حا( �لشخص عن fO قبل، فينبغي +ال يتم 1جر�©D في Oلك 
كبير  �حتما(   oهنا  A+ لو  كما  &موقف  كل شخص  عاِمل  �لوقت.  

بوقوg �لضر� حتى يثبت عكس Oلك.

-كفْل �لسالمة ��ألمن ��لر�حة

من  �لتأّكد   f�&لضر� من  به،  �لمّتجر  �لشخص  مع   uلتحد� قبل 
شعو�D/ شعو�ها بالسالمة &�ألمن.  حتى لو تمت مر�جعة �لمخاطر 
على سالمة �لفر2 في +&قا� +خرQ ألغر�E +خرQ، ال بد +A يسأ( 
+فر�2 �لدعم ما O1� كاA �لشخص يشعر باألماA في تلك �للحظة بالذ�� 
&عّما O1� كاA يتعين �لقياP بأfّ شيء من شأنه �لسماc له/لها بالشعو� 

.Aبالمزيد من �ألما

من �ألهمية بمكاA سؤ�( جميع �ألشخاi �لمّتجر بهم بالتحديد عّما 
 E�ألعر� قد تصبح   O1 1لى �عاية طبية.   فو�ية  بحاجة  كانو�   �O1
تحت  &�قعًا  �لفر2   Aيكو عندما   iخا بشكل   H2ّحا &�لنفسية  �لبدنية 
ضغوJ - مثل تو�جدD في مقابلة +& بيئة خدمية.  &ينبغي ألفر�2 �لدعم 

�الستفسا� على &جه �لتحديد:

* "كيف تشعر �آلA؟" 
* "هل تشعر حاليًا بأfّ +لم +& ضيق، +& هل لديك +يّة مشاكل صحية 
تو2 �©ية طبيب +& ممرضة بشأنها؟" (بالنسبة للمما�x �لطبي: "… 

ضيق +& مشاكل صحية توA+ 2 تخبرني عنها قبل +A نبد+؟")
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٥٫٤  فهم نظرI �لشخص �لمّتجر به Vلى �لعالم:  �لقضايا 
�لمؤّثرI في �لرعاية

يجب +A يفهم مقدمو �لرعاية �لصحية �ألثر �لذf قد يكوA لالعتد�ء�� 
�لر�هنة &�لمستقبلية على  �لسابقة &�لضغوO J�� �لعالقة بالظر&% 
�ألشخاi �لمّتجر بهم.  على �لرغم من �لنو�يا �لطّيبة للمنظما� �لتي 
�لشخص  فعل   2&2� Aفإ �لسخية،  �لصحية &جهو2ها  �لخدما�   Pتقّد
�لمّتجر به يمكن +A تعيق قد�H �لموظفين على �لقياP بعملهم، &يمكن 

+A تصبح عقبة في طريق �ستعاH2 �لشخص �لمّتجر به لعافيته. 
................................................................................................

تحذير:  قبل �الفتر�n بأJ كافة �لسلوكيا� ��لعو�طف �لتي يبديها 
�لشخص �لمّتجر به هي مظاهر لصدما� سابقة، يجب على �لمرء 
 bللدفا فعل   �. معين   rسلو  Jيكو  J- �حتما�   Jلحسبا� في  �ألخذ 
 Jكا �UV لتحّقق مّما� JV  ..ء خطر فعلي -� متصّو��V عن �لنفس
للقلق -� �الحجا: عن �لكال: -� غير Uلك من .��� �ألفعا� �إلجها�ية 
عالقة بتهديد�� حالية �فعلية، مثل �لخوm من �ألعما� �النتقامية 
للمّتجرين، -� �لضر. -� �ستهجاJ �آلخرين (كأفر�� �ألسرI ��لمقيمين 

معه ��لزمالء �لسابقين، على سبيل �لمثا�) يعتبر -مرً� حاسمًا.
................................................................................................

�لعيش في .عب

�لتي   Hلسيطر� تكتيكا�   Aبأ بهم  �لمّتجر   iألشخا� �&�يا�  توحي 
يستخدمها �لمّتجر&A &+�با� �لعمل &�لقّو�A&2 مشابهة لتلك �لمرتبطة 

بمرتكبي �لتعذيب +& �لعنف �لمنزلي +& �لمعتدين على �ألطفا(:١٨ 

* �إل.هاg: �لغرx �لمستمر للخو% بال هو�H2؛
* �لكذg ��لخد�b: تقويض ثقة �ألشخاi في قد�تهم على فهم +نفسهم 

&فهمهم للعالم من حولهم؛
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لزعزعة  فيها:  �لتحكم  �تعذ.   bأل�ضا�  nغمو على   kلحفا�  *
 u�تحطيم قد�تهم على تخطيط +& توقع �ألحد& iستقر�� �ألشخا�
&فقًا لمفاهيمهم �لسابقة عن �لعالم، �ألمر �لذf يرغمهم على �لتخّلي 
عن �ستر�تيجيا� �لحياH �لسابقة &�ستبد�لها باستر�تيجيا� بقاء متجا&بة 

&2فاعية عن �لنفس؛
* �لقضاء على كّل قوI لصنع �لقر�.: خلق 1حساx بأA �فاهية �لفر2 
+& بقاءD بحد O�ته يعتمد على �1ضاء مرتكب �لجريمة &1نه 2�ئمًا �هن 

1سعا2 مرتكب �لجريمة؛
* ��لتالعب �لعاطفي: 1بقاء �لسيطرH على �لشخص &�لعالقة �لحميمة 
حالة  (في  &�لتبعية  �لحب  مثل  بالمشاعر  �لتالعب  طريق  عن  معه 
�لجريمة).   مرتكب  مع  حميمة  شر�كة  في عالقا�  هم  �لذين  +&لئك 
على &جه �لعموP ينطوf هذ� �لتالعب كذلك على جهو2 �لمّتجرين 
 Jلمبذ&لة لتسليط �لضوء <&�ً� على بعض �لفضائل �إليجابية لنشا�
�لمّتجر بهم مثل   iتعجب عقلية �ألشخا A+ الّتجا� بطريقة يمكن�
كيف A1 �لرحلة +& �لعمل سيمّكنهم من �1سا( �لمزيد من �لما( 1لى 
�لديا� ألفر�2 +سرهم �لمعالين، &يمّكنهم من +2�ء �لو�جبا� �لدينية +& 
�الجتماعية، &يساعدهم على تحقيق +حالمهم &تطلعاتهم �لفر2ية في 

�لحصو( على حياH +فضل.

�لنفسي هذD هو  �لهد% من &��ء +شكا( �لعنف &�إلكر�D &�لتالعب 
 xإلحسا� تدمير  طريق  عن  &خنوعه  بتبعيته  يسّلم  �لشخص  جعل 

�لفرf2 بالذ�� &صالته باآلخرين.

 "Hلحيا� قيد  للبقاء على   Hمتهو� gال، يوضع �لشخص في "+&ضا&+
جدً�.   حقيقية  مو�  �حتماال�  مو�جهة١٩  على  فيها  �لشخص  يجبر 
يجعل مرتكب �لجريمة �لشخص يعر% بأنه لم يعد له �لسيطرH على 

سالمته – A+ O1 لمرتكب �لجريمة �لسيطرH كّلها.

 iألشخا� يجبر   O1    ."fلجسد�  oالنها�" �لثانية  �لمرحلة  تتضمن 
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على �لعمل لساعا� طو�( A&2 +&قا� فر�° &A&2 �لحصو( 1ال على 
+2نى حد من �لر�حة، مّما يمنح مرتكبي �لجريمة سيطرH كبيرH عليهم.  
فبد&A نيل قسط كا% من �لر�حة للتعافي، تستنفذ قوQ �لشخص &يفقد 
�لقد�H على تخطيط 1ستر�تيجيا� �لدفاg عن �لنفس +& �لتفكير فيها، 
&يتوجب عليه �لتركيز ببساطة على �الستجابة بشكل مالئم لأل&�مر 

.Hلتهديد�� �لمتصو��&

�لعناصر �لنهائية لضماA �لتبعية هي �لسيطرH &�لعزلة.٢٠  ففي &ضع 
"�آلسر &�ألسير"، يكوA �التصا( �لرئيسي �لوحيد للشخص �لمّتجر 
�لعالم &عن نفسها/نفسه تنعكس  �لمّتجر، &تصو��ته عن  به هو مع 
 Aلطريقة، فإ� Dبهذ  .Aلمنحرفة للمّتجر عن �لكو� Hمن خال( �لصو�
�لشخص يصبح عديم �لشخصية - &مجر2 �نعكاx لمطالب مرتكب 
�لجريمة.  A1 �لعديد من �2&2 فعل �لشخص �لمّتجر به 1<�ء تجربة 
 Aالّتجا� هي �ستجابا� فسيولوجية &نفسية، +& �ليا� تكيف، ال يكو�

�لشخص في كثير من �ألحياA مد�o لها &ال متحّكم فيها.

�لفصل  هذ�  من   ٥٫٨  &  ٥٫٥  Pألقسا� 1لى  +يضًا   gلرجو� (يرجى 
عن �العتبا��� �لخاّصة، &�لقسم �لفرعي عن �لصّحة �لعقلية تحت 
�لمباL2 �لتوجيهية �لطبية �لو��H2 +2ناD في هذ� �لفصل لالطالg على 
مناقشة +كثر  تفصيًال عن �آلثا� �لنفسية �لمترتبة عن �الّتجا� على 

�لصّحة �لعقلية للشخص.)

mلمخا��

على �لرغم من A1 �لعديد من �2&2 �ألفعا( �لتي تعقب تجربة �الّتجا� 
1ال  تطويرها،  تم  �لتي  �لبقاء  بإستر�تيجيا�  متعّلقة   Aتكو  A+ يمكن 
�لحاضر  1<�ء  �لشخص  قلق  1لى   Qيعز  A+ بد  +A بعضها �آلخر ال 

&�لمستقبل.



٢٤١

من �لمرّجح +A يعاني �ألشخاi �لمّتجر بهم خا�} +&طانهم من كافة 
 Dلمشاكل �لتي تصحب �لشخص �لمهاجر +& �لالجئ.  &قد تشمل هذ�
 Aلمشاكل �لشعو� بالغربة، &�لحو�جز �للغوية &�لثقافية، &�لقلق بشأ�
�إلقامة لمدH +كثر من �لمسموc به، &�لبقاء في �لبلد &�لعوH2، &مشاعر 

�لتبعية &�العتما2 �لمفرJ على منظمة تقديم �لخدما�.

 &+ بالرفض  �لمتصلة   Jلضغو� +يضًا  بهم  �لمّتجر   iيو�جه �ألشخا
�إلOال( �الجتماعي �لمحتمل +& �لفعلي �لمرتبط بما حدu لهم.  فليس 
 A+ بعد  مجتمعهم   &+ +سرهم  &تتجنبهم  ترفضهم   A+ �لمستغر�  من 
+�غمو� على �لعمل في �لبغاء +& بعد +A تم �العتد�ء عليهم جنسيًا +& 

فشلو� في �لعوA&2 H2 �لدخل �لموعو2، +& تركو� 2يونًا A&2 سد�2.

�لسلوكيا� �لتفاعلية ��الستجابا� �لد�عمة

ينبغي +A يحا&( جميع �لمما�سين �لذين يعملوA مع �ألشخاi �لمّتجر 
بهم فهم �ألسبا� �لتي تجعلهم يتصّرفوA على �لنحو �لذf يفعلونه.  
 Hلمساعد� Eفهذ� من شأنه مساعدتهم في معرفة +فضل �لسبل لعر
 P�حتر� Pلمّتجر بهم للرعاية، +& عد� iسبب �فض �ألشخا o��21&
مو�عيد �لمتابعة، +& عدP تنا&( �لد&�ء.  تختلف �الستجابة تجاD �الّتجا� 
�لعديد من �ألشخاi مصد&مين  يبد&  فبينما    .iباختال% �ألشخا
�الستقاللية  من  +كبر  بقد�  �آلخر  �لبعض  يستجيب  قد  &مهز&مين، 
&�لثقة بالنفس.  &في كلتا �لحالتين، ستنطبق مباL2 �لمساعدH نفسها.  
 iكأشخا &معاملتهم  بهم  �لمّتجر   iألشخا� حقو    P�حتر� يجب 

&توفير لهم +فضل �لرعاية �لمتاحة، في جميع �أل&قا�.

 iألشخا� Hمساعد Aمن بين +هم �لصعوبا� �لمتعّلقة بالخدما� 1با
&بالغير،  بالنفس  �لثقة  �لقد�H على  مشاكل تضا©(  بهم هي  �لمّتجر 
&�لشعو� بعدP �لسيطرH على حياتهم.  A1 فقد�A �لسيطرH على جسد 
�لشخص &ما يحدu له (مثل، �العتد�ء �لجنسي، &مما�سا� �لعمل 
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�لقسرf غير �لمأموA، &غير Oلك) لذ�� +همية خاّصة بالنسبة أل&لئك 
�لذين يدخلوA محيطًا طبيًا، حيث سيتعين عليهم، 1لى حد ما، �لتخلي 

عن �لسيطرH على +جسا2هم للطبيب �لمما�x في مجا( �لصّحة.

�لثقة +مر ضر&�f في �لمحيط �لخدمي، غير +نه بالنسبة للشخص 
�لمّتجر به فالثقة بشخص �خر &قبو( �لمساعد�� تعني تفويض شخص 
�خر بجزء من �لسيطرH على حياتها/حياته.  &تكمن �لمفا�قة، بطبيعة 
�لحاال�  من  كثير  في  (&�لتصر%   Hلمساعد� +A �فض  في  �لحا(، 
 Aلمتحكمو� بأنهم   gالنطبا�  iألشخا� يعطي  للذ��)  مدّمر  بشكل 
بالتصر%  �خر  لشخص   Aيسمحو &ال   ،Aيتصرفو �لذين  هم  ألنهم 

عنهم.

يسّلط �لجد&( �لتالي �لضوء على بعض �لعو�طف �ألكثر شيوعًا �لتي 
تؤثر   A+ يمكن  كيف   Eيعر& بهم،  +ّتجر   iشخا+ في  تحديدها  تم 
�2&2 �ألفعا( هذD على تقديم �لخدما�، &يقترc �لسبل �لمؤ�<�H �لتي 

قد تستجيب بها منظمة تقديم �لخدما�.

من   ٥٫٨&  ٥٫٧٫١&  ،٥٫٥  Pألقسا� في  +يضًا   Qخر+ تفاصيل   Pَّتقد
�لفرعية:   Pألقسا� &في  خاّصة  �عتبا���   A�عنو تحت  �لفصل،  هذ� 
 L2إليد< من �لمبا�/fنقص �لمناعة �لبشر x&لصّحة �لنفسية، &فير�

.D2نا+ H2��لتوجيهية �إلكلينيكية �لو�



٢٤٣

�لشائعة 1<�ء �الّتجا� في محيط  �لفعل  �لمؤ�<�H لر2&2  �الستجابا� 
خدمي٢١
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٥٫٥  �العتبا.�� �لخاّصة
يتنا&( هذ� �لقسم �لقضايا �لتي تتطلب �هتماما +& تد�بير خاّصة عند 
�لتو�فق  &صف  1لى  يهد%  &هو  بهم.   �لمّتجر   iألشخا�  Hمساعد
 Jتسليط �لضوء على نقا& ،(تقديم �عاية حّساسة ثقافيًا f+) لثقافي�
&توضيح  �لجنس،   gبنو �لمتعّلقة  �لخاّصة  &�الحتياجا�  �لضعف 
�لحقائق حو( فير&x نقص �لمناعة �لبشرf/�إليد<، &لفت �النتباD 1لى 
مشكلة تعاطي �لمخد���، &مناقشة بعض تعقيد�� �لعالقة �لصحية 

ما بين �لطبيب �لمما�x &�لمريض.

٥٫٥٫١   �لتو�فق �لثقافي
غالبا ما يستخدP مصطلح "�لتو�فق �لثقافي" في �لمحيط �لطبي &غير 
�لطبي ليشير 1لى �لسبل �لتي تؤّثر فيها �لعو�مل �إلثنية &�لعنصرية 
&�لوطنية &�الجتماعية &�للغوية على �لرعاية �لصحية &�لعالقة بين 
�لمرضى &�لمنظما� �لتي تقّدP �لخدما�.  ينطوf �كتسا� �لتو�فق 
&�الستجابة  &قبولها  �لثقافية  باالختالفا�  &عي  تطوير  على  �لثقافي 
لهذD �الختالفا�  �لمناسبة  A1 �الستجابة  �لجو�نب.    Dلها في كل هذ
ليست ضر&�ية لتوفير �عاية فّعالة &حسب، بل &+يضا �لتز�P تمليه 
 iلمعتر% بها 2&ليًا، مثل �لعهد �لد&لي �لخا� Aحقو  �إلنسا oصكو

بالحقو  �القتصا2ية &�الجتماعية &�لثقافية.٢٢
................................................................................................

�لمعرفة  بين  �لمعقد  �لدمج  -نها"  على  �لثقافية   Iلكفاء� تعريف  تم 
��ألساليب ��لمها.�� �لتي تعّز� �لتو�صل عبر �لثقافا� ��لتفاعال� 

�لمالئمة/�لفّعالة مع �آلخرين." �هي تشمل:
* معرفة sثا. �لثقافة على معتقد�� �سلوr �آلخرين؛

* �عي �لمرء بصفاته �تحّيز�ته �لثقافية ��قعها على �آلخرين؛
 Yفهم -ثر �لبيئة �الجتماعية-�لسياسية ��لسيا� �لبيئي ��القتصا� *

على �لموقف �لمحّد�.٢٣
................................................................................................
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بسبب تنّوg �لمما�سين في مجا( �لصّحة، &�لسكاA �لعمالء &�ألماكن 
�ستثما�  �لثقافية   Hلكفاء� يتطلب تحقيق  فقد  �لرعاية،  فيها  ُتمنح  �لتي 
�لكثير من �لوقت &�لمو��2 على حد سو�ء.  فهو ينطوf على �كتسا� 
+ساليب &سلوكيا� &معرفة &مها��� ال بد من تعّلمها (+& على �ألقل 
 Pشّك تتطلب �هتما A&2 تدعمها عملية تعّلم) تقريبًا بشكل 2�ئم، &�لتي

&�غبة من طر% كل من �إلH��2 &�لموظفين.
................................................................................................

تتجلى �لشد�ئد بطر� مختلفة، فيمكن -J تظهر كسلوr يتعّسر تقييمه 
-� فهمه.  �سوء �لفهم يمكن -J يؤ�V Yلى سوء �لتشخيص.

................................................................................................

 2&2� A+ Aيأخذ �لتشخيص &2عم �لصّحة �لعقلية في �لحسبا A+ يجب
 iلفعل �لنفسية تقّر� ثقافيًا &�جتماعيًا.  فالطر  �لتي يعاني �ألشخا�
�لشخصي  بتا�يخهم  مرتبطة  �لصا2مة   u�ألحد� مع  بها   Aيتفاعلو&
&�لثقافي.  &�لطر  �لتي تعاني بها +سرهم &مجتمعهم �لمحلي &�لمجتمع 
من �لصدما� &كيفية �الستجابة لها من �لمرّجح +A تكوO A�� تأثير 

كبير على �لكيفية �لتي يستجيب بها �ألشخاi �لمّتجر به.

مالئمة   &+ كافية  &�حد  مجتمع  من  �لمفاهيمية   {Oلنما�  Aتكو ال  قد 
 Aقد تكو&  .Qمن ثقافة +& خلفية +خر iألشخا� Hلمعانا  fللتصّد
حتى   &+ غريبة  �لغربية  �لمحيطا�  في  �لشائعة  �لدعم  1ستر�تيجيا� 
عد�ئية مقا�نة بكيفية تعامل �آلخرين مع �ألحد�u �لصا2مة.  فعلى 
 iلمعلوما� +& تشجيع �ألشخا� iسبيل �لمثا(، عقد جلسا� �ستخال
على سر2 �ألحد�u �لماضية قد ال يقّدP �لعز�ء ألشخاi من ثقافا� 
يكوA �لنسياA فيها &سيلة طبيعية للتكيف مع صعوبا� �لماضي، +& 
1ال  مقبو(  غير  �لمحرجة   &+ �لحميمة  �لتفاصيل  عن  �لكشف   Aيكو

٢٤.f2�خل �لمحيط �ألسر
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بالنسبة لألشخاi من خلفيا� متعّدH2 يعّد مفهوP �لمشو�H بحد O�ته 
سلبيًا، بل حتى خطير �لدالال�.  فعلى سبيل �لمثا(، �ألشخاi من 
�لمجتمعا� �لتي يرتبط فيها علم �لنفس باإليد�g في �لمصحا�، +& 
�لذين هم من ثقافا� ُيعتقد فيها بأنه من غير �لطبيعي "�لتالعب بعقل 
 &+ ،Hعلى �لمشا�كة في جهو2 �لمشو� Hبشّد Aشخص"، قد يعترضو
يخافوA منها، +& يعانوA من ضيق +كبر من جر�ئها.  ينبغي +A يسعى 
�لمما�سوA في مجا( �لصّحة 1لى �لحصو( على معلوما� عن ثقافة 

&2ين عميلهم، لتقديم �لمساعدH �لمالئمة.

قد يجد �لمما�سوA في مجا( �لصّحة 1نه من �لمفيد طرc +سئلة مثل: 
"لو كنت في &طنك، كيف كنت ستستجيب للمشاكل +& �لمشاعر �لتي 
تشعر بها �آلA؟" بتلك �لطريقة، قد يكوA +فر�2 �لدعم قا�2ين على 
مساعدH �ألشخاi في �لحصو( على مو��2 قد تكوO A�� فائدH مثل 
<يا�H �لمؤسسا� �لدينية، +& �لرمو< �لدينية، +& �لمعالجين �لتقليديين، 

.xبطقو Pلقيا� &+

�لمطلو�  �ألفر�2  على  يتعين  �لضر&�ية،  �لثقافية   Hلكفاء� لتطوير 
منهم �لتعامل مع �ألشخاi �لمّتجر بهم من جنسيا� متفا&تة 1جر�ء 
تحّيز��   &+ نمطية،  قو�لب  +ّية  &عال}  الكتشا%  حاسم  O�تي  تقييم 
�لذين  &�لثقافا�  �لجنسيا�  بشأA مختلف  لديهم  +& تصّو��� مسبقة 
سيكونوA على �تصا( بها +ثناء عملهم.  بعض +كثر �لتحّيز�� شيوعًا 
�لميسو�ين ما2يًا  تتعلق بالطبقة �القتصا2ية +& �الجتماعية، +f بين 
 A+ ألقل منهم حظًا، +& �لمتعلمين &�ألقل منهم تعليمًا. مع �عتبا��&
�لمما�سين في مجا( �لطب &�لدعم ينتموA على �أل�جح 1لى طبقة 
�جتماعية &�قتصا2ية +كثر تميًّز� من عمالئهم، فمن �لمهم �لنظر 1لى 
�لكيفية �لتي ستؤثر بها هذD �لمز�يا على �ألساليب 1<�ء �لعمالء �لذين 
قد يكونوA من خلفيا� فقيرH +& +مّية &على معاملتهم.  يجب معاملة 
جميع �ألشخاi �لمّتجر بهم باحتر�P &�لتحدu معهم بأسلو� ال يّتسم 

.cبالتنا<(، في حين يضمن �لتفاهم &�لتو�صل بوضو
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�لشخص  تعويد  هي  �لثقافية   Hلكفاء� لتطوير   Qخر+ هامة   Hخطو
بالجماعا�  �لخاّصة  &�لمعتقد��  �لتقليدية  �لعال}  +نظمة  لنفسه على 
�لتي  للمنظما�  &ينبغي  �حتر�مها.   &على  معها  يعمل  �لتي  �لثقافية 
تقّدP �لخدما� 2مج هذD �لُنهج في خططها �لعالجية، كّلما كاO Aلك 

مستطاعًا &مناسبًا.

 Aلوسطاء �لثقافيين، كّلما كا� P�لك، من �لمفيد �ستخدO باإلضافة 1لى
�لمهاجر  2&�فع  يتفّهم  بينّي  &سيط  هو  �لثقافي  �لوسيط  متاحًا.   Oلك 
هذ�  بوسع  سو�ء.٢٥   حد  على  �لمهيمنة  &�لثقافة   D>مو�& &عا2�ته 

مساعدH �لعميل على فهم �لمما�x بشكل +فضل &�لعكس بالعكس.

 Dلرفا 1نها محو�ية  ثقافيًا على  �لمتو�فقة  �لخدما�  1لى  �لنظر  ينبغي 
من   Aلموظفو� يتمّكن  كي  بالتد�يب  &يوصى    .iألشخا� جميع 
للعمل  �لال<مة  �كتسا� �ألساليب &�لسلوكيا� &�لمعرفة &�لمها��� 
باالحتر�P �لو�جب &على نحو فّعا( مع �ألشخاi �لمّتجر بهم &مع 

بعضهم �لبعض في بيئة عمل متنوعة ثقافيًا.

I٥٫٥٫٢  �لصدمة ��لذ�كر
�لصدمة  من  عانو�  �لذين   iلألشخا  Aيكو +ال  �لمستغر�  من  ليس 
Oلك  بما في   ،u�ألحد� تفاصيل  تذكر  �لقد�H على  باالّتجا�  �لمتعلقة 
�ألسماء &�لتو��يخ  &�ألماكن.  كما 1نه ليس غريبًا بالنسبة لهم تذكر 
�ألحد�u بطريقة مختلفة بمر&� �لوقت.  ففقد�A �لذ�كرH يكوA حا2ً� 
تنّبه  عند   &+ �ألّ&لية"،٢٦  "�لصدمة  من  �لقريبة   Hلفتر� خال(   Hبشد
�لشخص أل&( مرH للخطر- &�لذf غالبًا ما يتز�من مع �لفتر�� �لتي 
يو2 �لموظفوA &غيرهم �لحصو( على معلوما� عنها (مثل ترتيبا� 

�لسفر، &+سماء سماسرH �الّتجا�، &مو�ني �لدخو(، &غير Oلك).

�الستجابا� �لفسيولوجية &�لنفسية �لتي تحو( A&2 �الستيعا� &�لتذّكر 
في &قت �لصدمة قد تحو( A&2 قد�H �ألشخاi على �لتذّكر &تقديم 
سر2 2قيق لألحد�u في &قت الحق. فمن �لناحية �لفسيولوجية، عند 
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مو�جهة �ألشخاi للخطر تستولي عليهم "�ستجابة �لقتا( +& �لفر��" 
 fالختيا�� Dالنتبا� A&2 )لتي يطلق خاللها �لدما° مو�2ً� كيميائية تحو�
+& �لقد�H على ترشيح �لتصو���٢٧.  خال( نوبة �لصدمة، ال يعد 
�لشخص يرّكز +& يالحظ، &لكن عوضًا عن Oلك يصبح مفرJ �ليقظة 
للخطر  بسرعة  �الستجابة  قا�2ً� على   Aيكو �لمحّفز�� حتى  لجميع 
�لقاP2 �لمتصّو�.  يمكن +A تعو  �لمعلوما� �لمفقوH2 نتيجة لالستجابة 
�لفسيولوجية للجها< �لعصبي �لتلقائي، مقترنة بمشاعر �للوP �لذ�تي 
 Hمن قد� Hفي &قت الحق، بشد Pتسبب �النفصا A+ لشائعة �لتي يمكن�

�لشخص على تذّكر �ألحد�u &�لتفاصيل.
................................................................................................

 �UV لم يكن بوسع �لشخص �لمّتجر به �لتذّكر -� تغيير سر�e لألحد�_، 
 Y.من �لضر��  .Jغير متعا� �- gلشخص يكذ� J- فهذ� ال يعني
 oألشخا� تثبيط  �عد:   ،Iلذ�كر� لمشاكل  بالنسبة  بالصبر  �لتحّلي 
من �إلضافة Vلى �لسر� �أل�لي لألحد�_ �تفاصيل تجربتهم في �قت 

الحق -� تغييرها، UV بإمكاJ �لذكريا� -J تعو�.
................................................................................................

٥٫٥٫٣   �لجنس �نوb �لجنس
يلعب �لجنس &نوg �لجنس 2&�ً� هامًا في �لرعاية �لصحية.  �العتر�% 
بما للجنس- &هو �لحقيقة �لبيولوجية كذكر +& +نثى، &لنوg �لجنس- 
&هو �لتعريف �لثقافي �لمحّد2 للرجولة &�ألنوثة، من +ثر على �لصّحة 
 g�لمر� �لنهج   A1 للصّحة.٢٨    H> فعالة معزَّ +نشطة  في تصميم  مهم 
 f+بمبد &يقر  +يضًا  للحقو    gٍ�مر نهج  هو  �لجنسانية  لالعتبا��� 
�لمعاملة.  �غم  �لمسا&�H في  �لمر+H &�لرجل في  �لتمييز &حق   Pعد
+نه قد يكوA هناo +�جحية لكّفة �لنساء بين �ألشخاi �لمّتجر بهم، 
من   Aيعانو &1نهم  +يضًا،  &�لفتية  &�لمر�هقين  بالرجا(  يّتجر  +نه  1ال 
�لعنف &�العتد�ء &�الستغال( �لجنسي مع ما يصاحب Oلك من مشاكل 

صحية.
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 Aعلى �لنساء &�لطفال� &�لمر�هقا�، كّلما كا Eيعر A+ من �لمهم
Oلك مستطاعًا، خيا� +A تر�هن طبيبة مما�سة.  &O1� لم تتح طبيبة، 
فال بد من حضو� �مر+H +ثناء �لفحص �لجسماني.  &بالمثل، من �لمهم 

+A يعرE على �لرجا( &�لمر�هقين خيا� +A ير�هم طبيبًا مما�سًا.

في معظم �لسياقا� �الجتماعية &�لسياسية، من �لشائع +A تكوA حقو  
�لمر+H هي �ألكثر نكر�نًا +& 1غفاًال.

�لعنف ضد �لنساء

�لنساء  �لعنف ضد  +شكا(  من  خطيرً�  شكًال  بالنساء  �الّتجا�  يعتبر 
&معترفًا به على نطا  &�سع.  يعني مصطلح "�لعنف ضد �لنساء" 
+fّ +عما( عنف قائمة على نوg �لجنس يترتب عليها، +& من �لمرّجح 
+A يترتب عليها، +QO +& معاناH جسدية +& جنسية +& نفسية للمر+H، بما 
في Oلك �لتهديد بأعما( من هذ� �لقبيل +& �لقسر +& �لحرماA �لتعسفي 
من �لحرية، سو�ء في �لحياH �لعامة +& �لخاّصة.  &هو يشمل، &لكن 

ال يقتصر على، ما يلي:

* �لعنف �لبدني &�لجنسي &�لنفسي في �ألسرH، بما في Oلك �لضر� 
�لعالقة   &O &�لعنف  �لمنز(،  في  �لطفال�  على  �لجنسي  &�العتد�ء 
بالمهر، &�الغتصا� �لز&جي، &ختاA �إلناu &غيرD من �لمما�سا� 
�لمرتبط  &�لعنف  �لز&جي  غير  &�لعنف   ،H+للمر �لمؤOية  �لتقليدية 

باالستغال(.
* �لعنف �لبدني &�لجنسي &�لنفسي في �لمجتمع، بما في Oلك �الغتصا� 
�لعمل   Aمكا في  &�لتخويف  �لجنسي  &�لتحر  �لجنسي  &�العتد�ء 
&في �لمؤسسا� �لتعليمية &+f مكاA �خر، &�الّتجا� بالنساء &�لبغاء 

.fلقسر�
عنه  تتغاضى   &+ تقترفه   fلذ� &�لنفسي  &�لجنسي  �لبدني  �لعنف   *

�لد&لة +ينما يقع.٢٩

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٢٥٠

 Eالجها�& ،fلقسر� �لتعقيم  �لنساء تشمل +يضًا  �لعنف ضد  +عما( 
 2+&& �لحمل،  منع  لوسائل  �لقسرf/�إلكر�هي   P�الستخد�&  ،fلقسر�

.uإلنا�

�لنساء في +غلب �ألحياA شخص مقر� منهن.   يرتكب �لعنف ضد 
�لمائة  في   ٥٠&  ١٠ بين  ما   A+ 1لى  مسحّية  �2�سة  نتائج  &تشير 
عليهن جسمانيًا شريك   Qعتد+ Oلك  بخال%   &+ �لنساء ضربهن  من 
حميم٣٠. A1 �كتسا� لمحة عن تا�يخ �لعنف �ألسرf للمر+H، بما في 
Oلك �لعنف �لمنزلي، بغرE �لتقييم �لدقيق لصّحتها �لجسدية &�لعقلية 
&عالجها قد ينّم عن �لكثير، &�ألكثر +همية من Oلك، فهم �لخيا��� 
�لمستقبلية �لصحية �آلمنة بغرE �لتخطيط إلعاH2 �إل2ما}.  �لعنف 
ما  غالبًا  �لنساء.   من  للعديد  بالنسبة  للغاية  حساسة  مسألة  �لمنزلي 
 Aفي مجا( �لصّحة �لعقلية +& �لمما�سو Aبو يكوA �لمما�سوA �لمتد�َّ
من  +فضل  هم   H+للمر �لطبي  �لتا�يخ  تحديد  سيا   في   Aسو �لمتمرَّ
 Aلمما�سو� Aيكو A+ العتد�ء �لسابق.  يجب� gيتطّر  1لى موضو
هذ�  �لناجمة عن  �لشد�ئد  1<�ء  نحو مالئم  لالستجابة على  مستعدين 

�لخط من �لتحقيق.

�لعنف �لجنسي 

للحصو(  محا&لة   &+ جنسي  عمل   f+" بأنه  �لجنسي  �لعنف  يعّر% 
 &+ فيها،  �لمرغو�  غير  �لجنسية  �لتعليقا�   &+ جنسي،  عمل  على 
 P�لقسر +& �لتهديد�� باستخد� P�عمل لالّتجا� �لجنسي بالنساء، باستخد
�ألQO +& �لقوH �لبدنية، من جانب +fّ شخص بغّض �لنظر عن عالقته 
بالضحية، في +fّ محيط، &يشمل Oلك �لمنز( &�لعمل &لكن ال يقتصر 
عليهما".٣١  �العتد�ء �لجنسي شائع جد� في سيا  �الّتجا�، بمن في 
Oلك �لنساء �لمّتجر بهن في +شكا( �لعمل �لقسرA1  .f +عما( �لعنف 
 Eلتعّر�& ،fلجنسي &�لجنس غير �لرضائي قد يشمل "�لبغاء �لقسر�
 ،fلقسر� &�لتعقيم   ،fلقسر� &�لحمل  �إلباحية،  �لمو�2  1لى   fلقسر�

٣٢."fلز&�} �لقسر�& ، fلر  �لقسر�& ،fلقسر� Eإلجها�&
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�العتد�ء �لجنسي له تد�عيا� �جتماعية &شخصية كبيرO H�� صلة 
بالدعم في مجا( �لصّحة �لعقلية.  تتطلب طبيعة �2&2 �لفعل �لنفسية 
1<�ء �لعنف �لجنسي �ستجابا� مختلفة عن �الستجابا� 1<�ء غيرها 
من �ألحد�u غير �لجنسية �لصا2مة.  O1 يتعين +A تسّلم �الستجابة 1<�ء 
�لعنف �لجنسي بالضر� �لشخصي �لعميق &&صمة �لعا� �لحقيقية +& 
�لمؤلمة بشدH، �لناجمة عن مثل هذD �لتجربة &قّوتها �لمدّمرH لتقدير 
�لشخص �لمعني لذ�ته &لثقته &في كثير من �ألحياA �غبته في �لبقاء 

بعينها.

تتسبب &صمة �لعا� �لمصاحبة لالعتد�ء �لجنسي &�لبغاء في �لكثير 
من �لعقبا� بوجه �لدعم في مجا( �لصّحة �لعقلية &�ستعاH2 �لعافية، 
  .A�لغفر�& �لذ�تي  &�لتقدير  &�الفشاء،  �لتو�صل   A&2 �لعو�ئق  &تقيم 
&كثيرً� ما تثير �2&2 +فعا( سلبية &�فض من +فر�2 �ألسرH &�لمجتمع.  
�العتد�ء��  على  بهن  +ّتجر  �لالئي  �لنساء   Pتال  A+ �لمألو%  من 
�للو�تي +�غمن على  �لجنسية �لتي ��تكبت بحقهن، &خاّصة �لنساء 
مما�سة �لبغاء.  كما +A &صمة �لعا� �لحقيقية &�لمحسوسة �لناجمة 
في  �لنساء  �غبة  على  +يضًا  تؤثر  &�لبغاء  �لجنسي  �العتد�ء  عن 
�لخدما�   Pتقّد �لتي  �لمنظما�  تأخذ   A+ فيجب    .Hلمساعد�  xلتما�
بعين �العتبا� �النهيا� في تقدير �لذ�� &غريزH حماية �لنفس &�لبقاء 
 H2ّ� �العتبا�  في  &�لوضع  �لجنسي،  &�العتد�ء  �لعنف  عن  �لناجمة 
للحصو(  �لسلبية �الجتماعية عند �التصا( بمصا�2 خا�جية  �لفعل 

على 2عم &مساعدH �لنساء ضحايا �الّتجا� &1يو�ئهن.

يتطلب �لعمل مع �ألشخاi �لذين &قعو� ضحايا للعنف �لجنسي لباقة 
+�غم على  قد  �لجنسي  للعنف  �لذf &قع ضحية  فالشخص  &فهمًا.  
�لتخلي عن كل شعو� بالسيطرH على نفسه &حياته.  &خال( �للقاء�� 
مع �لشرطة +& �ألطباء �لمما�سين في مجا( �لصّحة، قد تشعر �لنساء 
تحّمل  1لى  �الضطر��   Aبإمكا  A1   .Hلسيطر�  A�لفقد مماثل  بشعو� 
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 Pباالستسال  H+لمر� شعو�  من  يزيد   A+ �لفحوصا�   &+ �الستجو�� 
&�لعجز &�لعا�، &1لقاء �للوP على �لذ�� &�شتد�2 �لصدمة.  لذلك فمن 
�ألهمية بمكاA �نتها} �لتعاطف &�لشفقة معهن، لكسب ثقتهن.  &حالما 
يستعدA قد�ً� من �لثقة بالنفس &تقدير �لذ��، &يكوA بوسعهن �لثقة 
�لمعلوما�   Pفستقو  ،Hلمساعد� عليهن   Aيعرضو �لذين   iباألشخا
�لمكتسبة بخصوi محنتهن بتيسير �لتشخيص &�لعال} بشكل +فضل 

&من ثم �ستعاH2 عافيتهن في نهاية �ألمر.٣٣

�حتر�:  �لخصوصية ��لحياء 

 P�الحتر�& �لتفهم  1بد�ء   xلمما�� على  سيتعين  معّينة،  حاال�  في 
&�لموضوعا�  �لطبية  �لفحوصا�   Aبشأ &تكّتمها   H+لمر� لحر} 
�لمتعّلقة بالجنس. &سيتطلب �ألمر صبرً� لمساعدH �لمر+H �لمّتجر بها 
&�ألسئلة  قياسي  1جر�ء  هو  �لنساء   E�مر+ فحص   Aبأ �لفهم  على 
�لمطر&حة هي جزء من �&تين �لفحص.  سو% يتم �لتأكيد لضحية 
غير  بأنها  لها،  �لتأكيد   H21عا  f�&لضر� من   Aيكو قد   &+ �الّتجا�، 
 Aيكو &قد  تجربتها.   نتيجة  مختلفة  معاملة  ُتعامل  +نها   &+ مستهدفة 
على   Aكا بأنه   ،Hفريد حالة  لكونها  خالفًا  1عالمها،   f�&لضر� من 
 A+& مشابهة،   Hعديد حاال�  مع  �لتعامل  �لطبي   gبالقطا �لمشتغلين 
عن  &�إلجابة  �السترخاء،  على  لمساعدتها  �لفهم  من   Pيلز ما  يبد& 
 P�ضر&�يًا +يضًا �ستخد Aألسئلة �لضر&�ية لمساعدتها.  &قد يكو�
�لمعّين &خصوصا  �لثقافي  �لسيا   �لمألوفة في  �لمصطلحا� &�للغة 
عند �إلشا�H 1لى &ظائف �لجسم &+جز�ء �لجسم �لحساسة &�لتي من 

�لمحتمل +A تكوA محرجة.

Yلتقليد� Y٥٫٥٫٤ �لتمييز ��لد�. �ألنثو
�لمما�سوA في مجا( �لصحة مستعدين لالعتر�%   Aيكو A+ ينبغي
بما لديهم من +فكا� مسبقة &قو�لب نمطية مبنّية على +ساx �جتماعي 
&ثقافي عن �ألشخاi �لمّتجر بهم. فالنساء، &بخاّصة +&الئك �لالتي 
 cقعن ضحايا لالّتجا�، يمكن على سبيل �لمثا(، +ال يقمن باالفصا&
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يقللن من شأنها خوفاًَ من  قد   &+ �لصحية  �ألحو�(   &+  u�ألحد� عن 
�لحصو(  في  حقا  لهن   A+ �لنساء   Eتفتر ال  &قد  تصديقهن.   Pعد
على معلوما� عن صحتهن +& �بما يقللن، 1حتر�مًا للسلطة &لمعرفة 
 o��21 خاّصة �لذكو� منهم، من قد��تهن على& ،xلطبيب �لمما��

�لمعلوما� �لطبية +& حاجتهن 1لى �الطالg عليها.

عن  �لمناسبة  �لتعليمية   H2لما�& �لصحية  �لمعلوما�  1تاحة  ينبغي 
�إلنجابية  &�لوظائف  �لصحية؛  &�لنظافة  �لتغذية  مثل  موضوعا� 
&�لمما�سا�  �لجنسية،  &�لصّحة  �لنساء؛   E�مر+ &�عاية  �لعامة 
�لجنسية �آلمنة، &&سائل منع �لحمل، &�ألمر�E �لمنقولة جنسيًا (بما 
في Oلك �ألعر�E &�لمخاطر �لمحتملة على �لمدQ �لطويل).  &ينبغي 
�ألنشطة  &ضع  في   Hلمساعد� �لصّحة  مجا(  في  �لعاملين  للمهنيين 
&�لرجا(،  للنساء  مختلفة  بأنشطة   Pلقيا�& للصّحة  للتر&يج  �لمالئمة 

&�ألقلّيا� �لجنسية، &�ألطفا(.

 Aضما 1لى  2�ئما  �لسعي  �لصّحة  مجا(  في   xلمما�� على  يجب 
�لتمييز  +شكا(  من  شكل   fّ+  A&2 بالصّحة  �لمتعّلقة  �لخدما�  تقديم 
�لمّتجر به  +& �لخضوg ألf �عتبا��� +خرQ غير صّحة �لشخص 
�لمعني &تعافيه، &+A يتم �لتمسك بكافة �لحقو ، بما في Oلك �لحق في 
�لحصو( على �لمعلوما� &�لحق في �تخاO خيا��� مستنيرH، طو�( 

فترH �لتشا&� &�لعال}.

 A�في �لعديد من �لبلد H+للمر f2تدّني �لوضع �الجتماعي &�القتصا A1
يقّلل بشكل +كبر من فرصهن في �لمشا�كة في �لحياH �لمهنية &�لمدنية 
�لال<مة إلعالة  �لمو��2  1مكانية حصولهن على  من  &يحّد  �لطبيعية 
+نفسهن.  في كثير من �لثقافا�، يتوقع من �إلبنة +A ترعى O&يها.  
�لو�عد  +ثناء عملهن  �لمتوقع كسبه  �لما(   A&2 Aلالئي يعد� &�لنساء 
خا�} �لوطن قد يكّن عرضة لمشاعر �لذنب &�لخجل �لعميقة.  &يمكن 
+A يتعّرضن للوP &�لعقا� &�النتقاP من +فر�2 �ألسرH لعدP تشريفهن 
لألسرH، &ال سّيما في �لحاال� �لتي 2فعت فيها �ألسرH ماًال لترتيب 

فرصة �لعمل �لمزعومة.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٢٥٤

بعض  في   Hألسر� ألفر�2  &قانونيًا  &�جتماعيًا  ثقافيا  �لمقبو(  من 
�لمجتمعا� تجنب �مر+H بل &حتى قتلها ألنها جلبت عا�ً� على +سرتها.  
&A1 كاA ير�&2 �لضحية شكًا (+& A1 كانت هناo +سبا� +خرQ تدعو 
للريبة) في �حتما( &جو2 +عما( عنف ضدها/ضدD عند �لعوH2 1لى 
مثل هذ� �لنوg من �لبيئة؛ ينبغي مناقشة ترتيبا� بديلة مع �لضحية 

&�تباعها بكل هّمة، &فقا لرغباتها/�غباته.

٥٫٥٫٥ �لصّحة �لجنسية ��النجابية
�لجنسية &�إلنجابية.   �لصّحة  تد�عيا� خطيرH على  بالنساء  لالّتجا� 
بهن  +ّتجر  �لالتي  للنساء  &�لجنسية  �إلنجابية  بالصّحة  �لضر�  ينجم 
عمومًا عن �العتد�ء �لجنسي.  كثيرً� ما تعاني �لنساء �لالئي لم يّتجر 
بهن ألغر�E �لبغاء �لقسرf +يضًا من �العتد�ء +& �الستغال( �لجنسي.  
&نفسية  �جتماعية  تد�عيا�  له  &�إلنجابية  �لجنسية  �لصّحة  1عتال( 
&جسدية يجب معالجة كل منها مهنيًا &1يالئها �لرعاية �لو�جبة.  �لنساء 
�لالتي يتم �الّتجا� بهن &�العتد�ء عليهن جنسيًا غالبًا ما يتعرضن 1لى 
  .fنقص �لمناعة �لبشر x&لمنقولة جنسيًا، بما فيها فير� E�ألمر�
&ينبغي عرE �لقياP باختبا��� للكشف عن مثل هذD �ألمر�E على 
جميع هؤالء �لنساء، على +ساx طوعي، &+A تكوA مصحوبة، عند 
�لمعني  �لقسم  (+نظر  �الختبا�  بعد  &ما  قبل  ما   Hبمشو� �القتضاء، 
من  بكل   gلضلو� ينبغي  �لبشرf/�إليد<).  �لمناعة  نقص   x&بفير

.fسر& fإلبال° عن �لنتائج بشكل فو��& iلفحو�
................................................................................................

ينبغي -J يقّد: �لمما.سوJ في مجا� �لصّحة Vلى �لنساء باللغة �لتي 
يتمّكن من فهمها �بصيغة مالئمة ثقافيًا ما يلز: من معلوما� عن:
* �لصّحة �لجنسية ��لسلوr �لجنسي �لمأموJ ��سائل منع �لحمل؛

* �ألمر�n �لمنقولة جنسيًا، ��ألعر�n ��لمخاطر �لمحتملة على 
�لمدB �لطويل؛
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* �لصّحة �إلنجابية ��لرعاية ما قبل �لوال�I ��لسابقة للوال�I؛
* فير�� نقص �لمناعة �لبشرY/�إليد�، بما في Uلك �لمعلوما� عن 

�لمشو.I لفترI ما قبل �ما بعد �الختبا.؛
* �لوظائف �إلنجابية �لعامة ��لرعاية �لمتعّلقة بأمر�n �لنساء؛

* ختاJ �إلنا_ (عند �القتضاء)؛
* �لحق في �لصّحة ��لتعبير �لجنسي.

 ،I.لفاعلة �لرئيسية بالشر�كة عند �لضر�� mتعمل �إلطر� J- ينبغي
�-J تكّيف �لمعلوما� بهدm تحسين معرفة �لمر-I �حّقها في تقرير 
�لمصير فيما يتعلق بصحتها �إلنجابية ��لجنسية.  فيما يتعلق بالصّحة 
�إلنجابية، هناr قضايا .ئيسية معينة تتطلب �هتمامًا خاصًا. �هي 

.eمبّينة -�نا
................................................................................................

�لحمل

�لشخصية  �لقر����  �لمما�سوA في مجا( �لصّحة   Pيحتر A+ يجب
لألشخاi �لذين هم في �عايتهم، &+A يساعد&هم بتقديم �لدعم ما قبل 
�لوالH2 &عند �لتوليد &ما بعد �لوالH2.  &يجب تقديم هذD �لخدما� في 
 Qألقصى مستو Hجميع مر�حل عملية �الّتجا�.  ينبغي تقديم �لمساعد
ممكن في 1طا� �لقيو2 �لمفر&ضة على ميز�نية +fّ مشر&g للحماية 
&�لمساعدH في مجا( مكافحة �الّتجا� ضمن �لقيو2 �لقانونية �لمحلية.

ينبغي للنساء �لمّتجر بهن �لحو�مل:

* +A ُيعاملن بحساسية &بأسلو� غير صا�2 لألحكاP؛
* +ال تؤخر �لفحوi &�لرعاية �لال<متين بال gٍ�2؛

* +A يتلقين �لمشو�H &�لرعاية �لمالئمة &�لكافية، &�لمساعدH على �لمتابعة.
* +ال يرّحلن من بلد ما O1� كاA �لسفر +& �لعوH2 تشكل مخاطر محتملة 
في فترH ما قبل �لوالH2، خاّصة فيما يتعلق بالحاال� �لتي شّخصت 
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بوجو2 مضاعفا� متعّلقة بالحمل +& �لوالH2 &�لتي قد تكوA �لخدما� 
�لمعنّية بها في بلد �لعوH2 غير كافية.

في �لحاال� �لتي تطلب فيها �لمر+H 1نهاء حملها، ينبغي عليها �لحصو( 
 Hلمشو�� &كذلك  �لمضيف  �لبلد  في  خيا��تها  عن  معلوما�  على 
&�إلحالة 1لى �لخدما� �لصحية �لمناسبة 2&نما تأخير.  تقّد� منظمة 
�لصّحة �لعالمية بأA هناo ما يقر� من ٢٠٠,٠٠٠ &فاH سنويًا نتيجة 
 A�لبلد� في  +على  �لمعد(  هذ�   Aبأ& �آلمن،  غير   Eإلجها� حاال� 
حالة   ١٠٠٠٠٠ لكل   Hفا&  ٣٣٠) �لمتقّدمة   A�لبلد� في  منه  �لنامية 

٣٤.(E1جها

مانع �لحمل

 iلألشخا �لنصح  �لصّحة  مجا(  في   Aلمما�سو�  fيسد  A+ ينبغي 
معهم   A&يشاطر  A+& �لمتاحة  �لحمل  منع  &سائل  عن  بهم  �لمّتجر 
مو�2 �لتثقيف �لصحي �لمالئمة ثقافيًا �لتي توضح خيا��� منع �لحمل 
&�لوسائل &�لتقنيا� &فقًا للمعايير �لد&لية �لتي صاغتها منظمة �لصّحة 

.Aللسكا Hلعالمية &صند&  �ألمم �لمتحد�

فيما  �لنساء   Pما+ يتضاء(   &+ �الختيا�   Pينعد  ،A�لبلد� من  كثير  في 
يتعلق بحملهن.  &بالتالي، يمكن معالجة موضوg منع �لحمل ضمن 
�لمعلوما�  على  �لحصو(  في   H+لمر� بحق  �لمتمثل  �أل&سع  �إلطا� 

A&2 تهديد +& 1كر�D +& عنف.٣٥

�لعقم 

من بين +هم �لشو�غل �لشائعة في مجا( �لصّحة �إلنجابية هو خو% 
�لمر+H من �لعقم �لناجم عن تجربة �الّتجا� �لتي �نطو� على عنف 
بالعقم،  �لمتعّلقة  &�لحقائق  �لخر�فا�  توضيح  �لمهم  &من  جنسي. 
 E�عالقة باألمر ��O 1جر�ء�� طبية ال<مة fّبأ Pباإلضافة 1لى �لقيا

+& �إلصابا�.
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من   Aألحيا� من  كثير  في  &�إلنجابية  �لجنسية  �لصّحة   Aتكو بينما 
بين +هم �لنتائج O�� �لعالقة باالّتجا�، 1ال +نها ليست �لمجا( �لوحيد 
 x+� تحتل  &ال  بها،  �لمّتجر   H+لمر� تحتاجها  �لتي  �لطبية   Hللمساعد
شو�غل �لمر+H على �لد&�P.  عند �لنظر في �لعو�قب �لصحية لالّتجا�، 
فإنه من �لشائع لصانعي �لسياسا� &�لمما�سين �لتركيز على مشاكل 
 QO+& جنسيًا،  �لمنقولة   E�ألمر� (مثل  &�إلنجابية  �لجنسية  �لصّحة 
 Qلمضاعفا� �لصحية �ألخر� u&حد A&ألعضاء �لتناسلية) &يستبعد�

�لتي قد تحدu للنساء.

٥٫٥٫٦ �ألقليا� �لجنسية
 Aيما�سو �لذين  &�لرجا(  �لجنسية،  �لهوية   fمغاير �لفئة   Dهذ تضم 
 A1 لجنس مع �لرجا( &�لنساء �لالتي يما�سن �لجنس مع �لنساء.  بما�
�ألقليا� �لجنسية تضم سكانًا مهّمشين &منبوOين عاH2، فهي تستدعي 
�هتمامًا خاصًا &تطوير مما�سا� مر�عية لنقاJ ضعفهم &�حتياجاتهم 
�لتي  &�لتهميش  للتمييز   Aيكو  A+ �لممكن  من    .H2لمحّد� �لصحية 
على  �لعقلية.   �لصّحة  على  سيئة  �ثا�ً�   iألشخا� هؤالء  يو�جهها 
�لطمأنينة  تعيد  بطريقة   Pالهتما�&  P�الحتر�& �لقبو(  1ظها�  �لمرء 
لألشخاi �لمعنيين &Oلك بأA يتم �إلصغاء 1ليهم &ليس �لحكم عليهم.  
A1 حقو  �ألقليا� �لجنسية مذكو�H في �لحقو  �ألساسية �لمقّر�H في 

٣٦.Aلد&لية لحقو  �إلنسا� oلصكو�

&من �لشائع +A تتعرE �ألقليا� �لجنسية 1لى �لتمييز &�الضطها2، 
بما في Oلك �لعنف �لمرتكب ضدها، &+A تكن قد عانت من �لعنف 
�لجنسي بخصوi هويتها �لجنسية.  ففي بعض �لثقافا�، تغتصب 
 Aلنساء بمو�فقة +سرهم "للعال}" من �لسحا .  كثير� ما يو�جه �لمثليو�
�لجنسيوA (+& �لرجا( �لمشتبه بكونهم كذلك) �الغتصا� &�لتعليقا� 

&�إليماء�� �لمهينة، &�لضر� +& حتى �لقتل.
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 Aكا A1 �محا&لة لتغيير هوية �لفر2.  &لذ fّ+ oهنا Aينبغي +ال يكو
ينبغي   ،H+بالمر يتشّبه  &لكنه  �لبيولوجية،  �لناحية  Oكرً� من  �لشخص 
  .H+مر� 1نه  �لشخص على  �لمحا2ثا� معاملة  �لمما�x في كل  على 
من حيث �لعال} �لطبي، من �لضر&�f �لتصّدf للجو�نب �لبيولوجية 
&�لمغايرH للهوية �لجنسية للفر2 على حد سو�ء.  قد تتنا&( �ألقليا� 
يعر%  ال  &قد  هرموني.  2&�ء  �لجنسية  للهوية   Hلمغاير� �لجنسية 
من  يأخذ&نها.   كانو�  �لتي  �أل2&ية  +سماء   &+ �لجرعا�   iألشخا�
مسؤ&لية �لمما�سين محا&لة تحديد �الحتياجا� �لخاّصة للفر2، &تقديم 

�لوصفا� �لطبية للهرمونا� بحسب �لحاجة.

٥٫٥٫٧ -طفا� �لنساء �لمّتجر بهن 
 Aيكو ما  +مها� &حيد�� &غالبا  بهن  �لمّتجر  �لنساء  كبير من  عد2 
�ألطفا( يعيشوA في موطنهم �ألصلي.  مع Oلك، ستكوA هناo حاال� 
&ضعت �لنساء +طفالهن فيها بعد +A �ّتجر بهن &يعيش �ألطفا( في 
�لبلد �لذf +ّتجر� �ألP فيه.  &يصبح هذ� محل قلق شديد خصوصا 
لألP &�لطفل كليهما O1� ما تم �إلمساo بالنساء +ثناء مد�هما� �لشرطة 
+& ضباJ �لهجرH &ترo �ألطفا(. ال بد من �العتر�% بمخا&% &قلق 
�ألمها� على +بنائهن، ال سّيما 1نه في بعض �لحاال� توجد +سبا� 
حقيقية للخو% من �نتقاP �لمّتجرين من +بنائهن.  A1 كاA �ألطفا( في 
�التصا(  فرصة  �لنساء  على   Eيعر  A+ فينبغي  �ألصلية،  2يا�هم 
بأسرهن في �لوطن.  عندما يعيش �ألطفا( في نفس بلد �ألP، يجب 
فيما  بها  �لمّتجر   Pأل� مع  بالتشا&�  �لخدما�  تقديم  منظمة   Pتقو  A+
يتعلق باالتصا( بالشرطة +& غيرهم من �لمسؤ&لين f&O �لصلة، مثل 
مسؤ&لي �لخدما� �الجتماعية، �لذين قد يكوA بوسعهم �لمساعدH في 

ضماA �فاهية �ألطفا(.
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J٥٫٦  �ألطفا� ��لمر�هقو
 E�لعمل &إلغر� g�بنفس +نو Pيتم �الّتجا� باألطفا( &�لمر�هقين للقيا
مشابهة ألغر�E �التجا� بالكبا� (مثل �لعمل في �لمصانع، &�لخدمة 
في �لمنا<(، &�لبغاء، &كعر�ئس).  &يتم �ستغاللهم +يضًا بطر  +كثر 
خصوصية باألطفا( (كاستخد�P �ألطفا( في �لمو�2 �إلباحية، &+طفا( 
باألعضاء).٣٧ خال( تجربة   gلتبر�& &�لتعدين،  &�لتسو(،  �لهجن، 
�الّتجا�، يتعّرE �لطفل 1لى بيئة ما2ية &نفسية تضر بنموD �لطبيعي 

&�لصحي �لمحتمل.

�ألطفا� ليسو� بالغين صغا.�

ال ينبغي للمما�سين �لذين يساعد&A �ألطفا( ضحايا �الّتجا� معاملتهم 
على +نهم بالغوA صغا�، بل +A يكونو� حساسين تجاD �الحتياجا� 
لآلثا�  يمكن  �لصعبة.٣٨   �لظر&%   Dهذ مثل  في  للطفل  �لخاّصة 
�لصحية �لناجمة عن �الّتجا� +A تكوA مدمرH للشبا� �لصغا� بسبب 
�العتد�ء�� �لتي تحدu في �لوقت �لذين ينموA هم فيه جسديًا &نفسيًا 
&2&�هم  �لمعّقد  �لعالم  عن  فهمهم   Aلمر�هقو� يطو�  &�جتماعيًا.  
 A+ 1لى Hلمكتسبة خال( تلك �لفتر� oلسلو� Jمكانهم فيه.  &تميل +نما&
 o��21 Aحتى �آل Aطيلة حياتهم كبالغين، &ال يستطيع �لمر�هقو P&تد
قبل  ما  للفتية  بالنسبة  سّيما  ال  تامًا.   �21�كًا  للخطر  تعرضهم   Qمد
سن �لمر�هقة &�لمر�هقين �لمّتجر بهم فإA �لتجربة �لصعبة �لصا2مة 
بالصعوبة  +صًال  تتسم  �لتي  �لنمو  مرحلة  من  +كثر  تفاقم  �لمضِعفة 
تحّد2 من هويتهم  تقبل مو�ضيع  يبد©&A من خاللها  &�لتي  &�لتعقيد 

(�لجنسية &غير Oلك) &تقديرهم للذ��.

٥٫٦٫١   .عاية �ألطفا� ��لمر�هقين �لمّتجر بهم 
�لمالئمة  �لصحية  &�لخدما�  �لصّحة  في  &�لمر�هقين  �ألطفا(  حق 
لسنهم &متطلباتهم �لخاّصة ليس فقط +ساسي من +جل بقاءهم &�فاههم 
في   Hلمذكو�� �ألساسية   Aإلنسا� حقو   من  +يضًا  هو  بل  فحسب، 

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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�لصكوo �لد&لية لحقو  �إلنساA، &ال سّيما �التفاقية �لمتعّلقة بحقو  
 Aتكو A+ لمصالح �لفضلى للطفل يجب� A+ لطفل، �لتي تنص على�
في مجا(   Aلمما�سو� يسترشد   A+ ينبغي  �لرئيسي.٣٩  �العتبا�  هي 
�لصحة بالمعايير �لمنصوi عليها في هذD �التفاقية &في غيرها من 
�لصكوo �لد&لية &�لمباL2 �لتوجيهية O�� �لصلة �لتي تتنا&( حقو  

٤٠.iألطفا(، &حقو  �ألطفا( �لمّتجر بهم على &جه �لخصو�

تعريف �ألطفا� ��لمر�هقين ��لشباg �ليافعين٤١
................................................................................................

�منظمة   ،Jللسكا  Iلمتحد� �ألمم  صند��  �لطفل-  حقو�  Vتفاقية 
�لصّحة �لعالمية، �منظمة �ألمم �لمتحدI للطفولة 

٠-١٨ سنة �ألطفا�   
١٠-١٩ سنة �لمر�هقين  
١٥-٢٤ سنة    gلشبا�
١٠-٢٤ سنة �لشباg �ليافعين 

................................................................................................

  .Qقد تتغير تعا�يف �ألطفا( &�لمر�هقين &�لبالغين من ثقافة 1لى +خر
 Aلمر�هق قد تولى 2&� &مسؤ&ليا� �لشخص �لر�شد فإ� Aما كا �O1
Oلك يعكس على &جه �لعموP ثقافته/ثقافتها.  &مع Oلك، &فيما يتعلق 
باإلH��2 �لصحية لطب �ألطفا( &�لمر�هقين، يجب �حتر�P �لتعا�يف 
 fلقانونية &�لثقافية للبلد +& �لمنطقة �لمعنّية، &لكن فقط 1لى �لحد �لذ�
�لعال}،   H��2إل عليها  �لمتفق  �لد&لية  �لمعايير  مع  فيه   Eتتعا� ال 
�لحاال�   H��21 &بر&توكوال�   ،Hلمستنير� �لمو�فقة  على  &�لحصو( 
للنسبية  مجا(   oهنا &ليس  �لرعاية.  من  �لمماثلة  &�لمعايير  �لطبية 
�لثقافية عند �لبت فيما O1� سيتم 1عطاء جرعة +طفا( +P جرعة كبا� 

من �لد&�ء.
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تتطلب �عاية �ألطفا( &�لمر�هقين �لمّتجر بهم:

* &ضع مناهج تظهر �الحتر�P &تعّز< �لمشا�كة؛
* فهم �لطر  �لمعقدH �لتي +ضرتهم بها تجربتهم �لماضية؛

مناسبة  &بسبل  عمرية  فئة  كل  �حتياجا�  لتلبية  �لخدما�  تكييف   *
مصّممة  بر�مج   g1تبا مجر2  &ليس  �لمعني  �لطفل  &خصائص  لسن 

للبالغين؛
�لماضية،  �لصدما�  �ثا�  تخفيف  1لى  ترمي  1ستر�تيجيا�  تنفيذ   *

&تعزيز +نماJ �لتنمية �ألكثر صحية.

�لمشا.كة

تنص �لمعايير �لد&لية على +نه ينبغي 1عطاء �ألطفا( �لحق في �لتعبير 
عن ���ئهم بحرية في جميع �ألمو� �لتي تمّسهم، &"تولى ���ء �لطفل 
�العتبا� �لو�جب &فقا لسن �لطفل &نضجه." (1تفاقية حقو  �لطفل، 
�لماH2 ١٢).٤٢  يجب �حتر�P هذD �لحقو  2�ئما.  عند �لتطبيق، يعني 
هذ� +نه كّلما يتعين �الضطالg بفحوi +& 1جر�ء�� صحية، يجب 
فهمها  للطفل  يمكن   Qبمستو كاملة  تقديم معلوما�  �لمما�سين  على 
للسماc له بالمشا�كة في �تخاO �لقر���� �لتي تمس �فاهه/�فاهها.  
1لى �ألطفا( &+خذ &جها� نظرهم  �لمما�سين �إلصغاء  يجب على 
&قر���تهم على محمل �لجد، بما في Oلك �لقر���� �لمتعّلقة بإمكانية 

�لعوH2 1لى +سرهم +& بلد منشئهم.
................................................................................................

يجو� تعيين �صي قانوني لتمثيل �لطفل -� �لمر�هق.
................................................................................................

................................................................................................

 �- gلوصي �لقانوني هو �أل� Jتحذير: في بعض �لحاال�، قد يكو
�لقريب �لمعتدY، -� �لشخص �لذY"باb" �لطفلة/�لطفل Vلى �لمّتجر.  
بسؤ��  �لد�عم  -فر��  يقو:   J-  Bلقصو� �ألهمية  فمن  �لسبب،  لهذ� 
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�ألطفا� عن تجربة �العتد�ء �لسابقة، �كيفية �تصالهم بالمّتجر، قبل 
�لكشف عن تفاصيل قضية �لطفل ألفر�� �ألسرI.  في �لحاال� �لتي 
 �UV لى �العتقا� بأنه سيتم �العتد�ء على �لطفلV يوجد فيها ما يدعو
 J- فيجب ،(إلقامة �لسابق� Jمكا �-) لى كنف -فر�� -سرتهV ما عا�
 Iتكريس مساعد� Jيسعى -فر�� �لدعم للحصو� على �لنصح �لقانو

مرشد �جتماعي ماهر -� -خصائي علم نفس -طفا� sخر.
................................................................................................

(+نظر +يضًا �لفصل ٣، �لقسم ٣٫١ حو( عوH2 �لقصر.)

�لمتخّصصوJ في صّحة �ألطفا� ��لمر�هقين

 Aمهنيو بهم  �لمّتجر  &�لمر�هقين  لألطفا(  �لرعاية   Pيقّد  A+ يجب 
 Hمميز Aالحتياجا� �ألطفا( �لخاّصة،٤٣ �لتي تكو Aمد�كو ،Aبو مد�َّ
مما�سين  مها���  تتطلب  فهي  �لبالغين.   �حتياجا�  عن   cبوضو
مّطلعين &مدّ�بين في طب �ألطفا( �لتنموf &طب �لمر�هقين.  ينبغي 
�ستقد�P مهنيين مدّ�بين على �لتعامل مع �العتد�ء على �ألطفا( A1 لم 

يكن Oلك �لمو�2 موجو2� بالفعل.

توفير �لمعلوما� لألطفا� �Vجر�ء �لمقابال� معهم
................................................................................................

ال يجب �لضلوb بأYّ فحص -� Vجر�ء طبي Vال بعد �لحصو� على 
�لمو�فقة �لمناسبة، ما عد� في �لحاال� �لتي تكوJ فيها حياI �لطفل 

 .Y.في خطر فو
................................................................................................

باإلضافة 1لى �لمباL2 �لتوجيهية �لعامة �لمتبعة في جميع �لمقابال� 
(مثل، ضماA �لسالمة، &�لمو�فقة �لمستنيرH، &�لسّرية – +نظر +يضًا 
 iألخالقية �لمتبعة في �عاية �ألشخا� L21لى �لملحق �أل&(، �لمبا
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�لمّتجر بهم &1جر�ء �لمقابال� معهم، &�لملحق �لثاني، �لقائمة �لمرجعية 
 Aلتقنيا� �إلضافية &�لخاّصة بشأ�& L2لمبا� A1 ،(إلجر�ء �لمقابال�

توفير �لمعلوما� 1لى �ألطفا( &1جر�ء �لمقابال� معهم، &تشمل:
&+بد+  �لمقابلة  1جر�ء  قبل  �لطفل  حالة  عن  يمكن  ما  +كثر   mعرV  *
بمقدما� &�ضحة &&H2&2 (تكلم عن شيء مألو% للطفل مما يساعد 

.(Pعلى خلق �لوئا
* خّصص حيًّز� �منًا &مريحًا للمحا2ثة (بما في Oلك �للعب &�لكتب 

.(Pعلى بناء �لوئا Hلمساعد� Eلك، بغرO أللعا�، &غير�&
* -قم �لوئاO& Pلك بالحديث +& �لقياP بأشياء ال تمت بصلة 1لى تجربة 
�لطفل،   Qلد �لمألوفة  �ألمو�  مناقشة  �لمثا(،  سبيل  (على  �الّتجا� 

&لعب �أللعا�).
* كّر� &قتًا كافيًا إلجر�ء �لمناقشا� &ال تكن متعّجال.

�لتي  �لمصطلحا�  (�ختا�  للطفل  &مفهومة  مناسبة  لغة   Pستخد�  *
يستعملها �لطفل).

 Pستخد+) فهمه  �لطفل  على  يسهل  سلس  بأسلو�  �ألمو�   xشرV  *
�لوسائل �لبصرية كّلما +مكن Oلك).

�لعاP &بعيدD عن �لرسميا� (على سبيل  �لجو  * حافظ على بساطة 
�لمثا(، ال تفرE جوً� �ستجو�بيًا +& تلح في �لحصو( على +جوبة).

* �بد- بأسئلة مفتوحة، مما يتيح للطفل سر2 قصتها/قصته.  تجنب 
�لشخص   Qعتد� "هل  �لمثا(،  سبيل  على  �الستد��جية،  �ألسئلة 
عليك؟" &�ستخدP �لمزيد من �ألسئلة �لمفتوحة، مثل، "ما �لذf فعله 

�لشخص؟"
* ال تسَع &تلح في �لحصو( على تفاصيل عند &جو2 2الئل تشير 
1لى +A �لطفل قد +خبرo بكّل ما يعرفه/تعرفه. &لكن، ضع +يضًا في 
�عتبا�o بأA �ألطفا( سيغفلوO Aكر معلوما� ما لم ُيطرc �لسؤ�( 
 fمجر برغبة   A&يعتقد �لذين  �لجو��   Aسيعطو &بأنهم  �لصحيح، 

�لمقابلة في سماعه.
* Vنِه �لمقابلة بطريقة تطمئن �لطفل فيها بأنه +بلى بالء حسنا، &بأنك 
٤٤.Qخر+ Hمر Pقت تحتا}/يحتا} فيه 1لى �لكال& fّ+ �متو�جد Aستكو
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٥٫٦٫٢ نمو �لطفل �نمائه، �sثا. �العتد�ء
يشير نمو �لطفل 1لى مستوQ �لنضج من �لنو�حي �لبدنية، &�إل�2�كية، 
&�للغوية، &�الجتماعية-�لعاطفية، &�لمز�جية، +& �لمها��� �لحركية 
�لطفل  على  �لمزمن  &�إلجها2  �العتد�ء  يؤثـر    .Hلكبير�& �لدقيقة 
 Eيتعّر �لنفسي.٤٥  &�لنمو  �لنماء  &يؤّخر  �لتعلم،  &يعيق  جسديًا، 
�ألطفا( �لمّتجر بهم 1لى بيئة تهديدية &خطرH بشـكل مستمر. &بوجه 
�ألطفـا(  يطـو�  �لمـزمنة،  &�لتـوتر��  �العتد�ء��  مـن   gلنو� هذ� 
&�لمر�هقـوA شخصيتهم لتكوA مالئمة للبقاء على قيد �لحياH، &لكنها 

ال تكوA مالئمة في مو�جهة �لمو�قف �لعا2ية غير �لتهديدية.

في  عليهم   Qلمعتد� �ألطفا(  يشعر  �لعالمية،  �لصّحة  لمنظمة  &فقًا 
كثير من �ألحياA باالضطر�� 1لى تكوين عالقا� مع، &&ضع ثقتهم 
في، +&لئك �لخطرين �لذين ير�عوهم.  يرّجح +A يكوA لدQ �ألطفا( 
�الستقاللية  تحقيق   &+ مو�كبة  في  صعوبة  ثقتهم  خيانة  تمت  �لذين 
&�لحميمية.  بما +A �ألطفا( يعتقد&A بأA �لبالغين هم مر�عيهم &بأنهم 
يعرفوA ما هو �ألفضل بالنسبة لهم، فكثيرً� ما يفترضوA بأنه البد 
&+A يكوA هناo شيئا ما خطأ فيهم، &+نهم بالتالي مسؤ&لين عن �لعلل 
�ثا�  تتسم   A+ بها.  يمكن قامو�  �لتي  �لسيئة  +& �ألفعا(  �لتي حدثت 
�العتد�ء على �لنمو بفقد�A �لموH2، &قلة تقدير �لذ�� &�لتقليل من 1قامة 
 oبالسلو متعّلقة  +يضًا مشاكل   oهنا Aتكو �جتماعية.  &قد  عالقا� 
 QO+ &+ ،شديد �لجنسنة +& �لعد&�نية، +& تعاطي �لمخد���، +& �لتفكك

�لنفس +& غيرها من �لسبل �لمختلة للتعامل مع �إلجها2 &�لقلق.٤٦

�لمما�سوA في مجا( �لصّحة مسؤ&لوA عن توظيف 1ستر�تيجيا� 
&بر�مج &+نشطة مر&جة للصّحة تعتر% بمعد( نمو �لطفل &تساعد 
+كبر  بشكل  &تطويرها  كفاء�تهم   H2ستعا� على  &�لمر�هقين  �ألطفا( 
 fلتصّد� يشمل  &هذ�    .Qمغز  ��O& نشطة   Hحيا على  للحصو( 
�لتغذ&ية،  �الحتياجا�  Oلك  في  بما  �الحتياجا�،  من  لمجموعة 

&�لجسمانية، &�حتياجا� �لنمو �لنفسي &�لتعليم.
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�العتد�ء ��إلهما� �ألسرY �لسابق، ��الّتجا.

 &+ بالعنف،  تتسم  بيئا�  بهم من  �ّتجر  �لذين  �ألطفا(  يأتي  ما  غالبا 
�ألQO +& عدP �الستقر�� من �لناحية �لجسدية +& �لنفسية.  A1 تضليل 
تصو��تهم  على  يؤّكد  �الّتجا�  حالة  في  عليهم  &�العتد�ء  �ألطفا( 

�لسلبية &�لمدمرH عن �لعالم &�آلخرين &عن �لنفس.

 iلألشخا �لدعم  &بر�مج  �إليو�ء   �&2 من  �لتجريبية  �أل2لة  تشير 
�لمّتجر بهم 1لى +A نسبة كبيرH من �ألطفا( �لذين يتم �الّتجا� بهم 1ما 
تأتي من بيئة +سرية مختلة، مثل �ألسر �لمعتدية، &�ألسر O�� �لعائل 
�لو�حد بعد �لطال ، +& �النفصا( +& &فاH +حد �لو�لدين)، +& من 2&� 
�أليتاP +& �لمر�فق �لعامة لألطفا(، +& مر�كز �لالجئين، +& �لذين فر&� 
من منا<لهم &كانو� يعيشوA في �لشو��g.  في بعض �لحاال�، يمكن 

بيع �ألطفا( +& �الّتجا� بهم بو�سطة +حد +فر�2 �ألسرH �لمقربين.

�لمنزلية ألمر  �لتي يو�جهها �ألطفا( في بيئتهم  o��21 A1 �لمخاطر 
+ساسي ألf تقييم لالحتياجا� �لصحية، &لفهم تصو��� �لطفل عن 
&�لتخطيط  �إل2ما}  خيا���  &لتقييم  �لسلطة،  مو�قع  في   iألشخا�
 &+ �لحر&�،  �ثا�  من  تعاني  �لتي  �لمناطق  في  �إل2ما}.    H2إلعا
�لجريمة، +& �الضطها2 �لسياسي، +& �لكو��u �لطبيعية +& �أل&بئة، 
�بما يكوA &�لدf �لطفل قد لقيا حتفهما +& لم يعو2� متو�جدين &يجو< 
+A يكوA �لطفل �لمّتجر به يتيمًا.  &في �لمناطق �لتي يصل فيها �نتشا� 
فير&x نقص �لمناعة �لبشرf بين �لبالغين 1لى ما يقر� من ٤٠ في 
�لمائة &قد +خذ عد2 كبير من �لناx في مالقاH حتفه من جر�ء �إليد<، 
+بوين   A&بد �ألطفا(  من  كامل  جيل  يصبح  قد  +نه  من  شاغل  فثمة 

عرضة لالّتجا�.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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�العتد�ء �لجنسي على �ألطفا�

قد يتعّرE بعض �ألطفا( على نحو مماثل للكبا� �لمّتجر بهم لالعتد�ء 
�لد��سا�  تشير  كالهما.    &+ &بعدها،  �الّتجا�  تجربة  قبل  �لجنسي 
حو( �نتشا� �العتد�ء �لجنسي على �ألطفا( من ٢٠ بلدً� 1لى +A ما 
بين ٧ &٣٦ في �لمائة من �لفتيا�، &٣ &٢٩ في �لمائة من �لفتية تم 
 Aالعتد�ء عليهم جنسيا.٤٧  بمجر2 &جو2هم في محيط �الّتجا�، فإ�
�العتد�ء �لجنسي على �ألطفا( &�ستغاللهم +مر شائع، حتى بالنسبة 

لألطفا( �لذين ال يعملوA مباشرH في �لبغاء.

&خيمة  صحية  عو�قب  1لى  �ألطفا(  على  �لجنسي  �العتد�ء   f2يؤ
&فو�ية &طويلة �ألجل، بما فيها �ألمر�E �لمنقولة جنسيًا، &1صابا� 
�ألعضاء �لتناسلية، &�لمخاطرH �لجنسية مستقبال &تعاطي �لمخد���، 
&صعوبة تطوير عالقا� جنسية صحية، &�الكتئا� &�النتحا�.٤٨ 
�لمر�هقة  قبل  ما  &خاّصة  �ألطفا(،  على  �لجنسي  �العتد�ء  يؤثر 
كيفية �©ية �ألطفا( ألجسا2هم &جد&�ها &عالقاتهم  &�لمر�هقة، في 
�لعقلية،  �لصّحة   Aبشأ �لخاّصة  �العتبا���  (+نظر  �آلخرين  مع 
 Aيستكشفو A٥٫٥ &٥٫٨).  بالنسبة للمر�هقين �لذين ال يز�لو Pألقسا�
 oفهما بشأنه &بالسلو A&لجنسي &يطو�� �لجنسي &نشاطهم  نوعهم 
fO �لعالقة، فإA �لمدخل �لعنيف &�لقسرf للجنس &�لعالقا� �لجنسية 

٤٩.Hينشأ +نماطًا من �لعالقا� &�لمما�سا� �لمستقبلية �لضا�

هناo عو�ئق للكشف عن �العتد�ء �لجنسي من جانب �ألطفا(، مثل 
&�لحاجة  بالجريمة،  �لشخصي  بتو�طهم  &�العتقا2  بالذنب،  �لشعو� 
1لى حماية �لمعتدf، &1نذ���� �لمعتدf بعدP �لكشف، &�لخو% من 
�لرفض +& �النتقاP.  من �ألفضل +A يجرf �لمناقشا� مع �ألطفا( 
حو( �العتد�ء �لجنسي مهنيوA مدّ�بوA على �لتقنيا� �لخاّصة �لو�جب 
 ��O مع �ألطفا( عن �العتد�ء.  في �ألماكن uستخد�مها عند �لتحد�
 A+ ينبغي   ،Aمدّ�بو  Aمما�سو فيها   cيتا �لتي ال   H2&لمحد� �لمو��2 
&ئامًا  بالفعل  معه  �لطفل   Pقا+ شخص  بحذ�  �لمناقشا�   Dهذ يتنا&( 

قويًا.
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٥٫٦٫٣ �لبيئة �لصديقة للطفل
في  �لمالئمين  &�لدعم  �لرعاية  تحديد  في  عامًال حاسمًا  �لسن  يشكل 
&ضع  في  +نفسهم   A&يجد �ألطفا(   A+ بما  �لنفسية.  �لصّحة  مجا( 
مع   Pيتالء بحيث  &سلوكياتهم  معانيهم   Pنظا  Aيكيفو فهم  1عتسافي، 
&�لعنف،  �لصدما�  خبر�ء  +حد  يفّسر  &كما  يو�جهونه.   fلذ� �لعالم 
على  للحفا�  �لطفل طريقة  يجد   A+ "يجب  �العتسافية  �لمو�قف  في 
�لوضع  هذ�  في  &�لسالمة  بها،  جديرين  غير   xنا في  �لثقة  شعو� 
غير �آلمن، &�لتحكم في موقف ال يمكن �لتنبؤ به على نحو مخيف، 
قد�ته على �عاية   &+ قد�تها   Pلعد &�لقوH في موقف عجز. &نظرً� 
نفسها/نفسه، يجب عليها/عليه �لتعويض عن �لفشل في �لحصو( على 
�عاية &حماية �لكبا� بالوسائل �لوحيدH �لمتاحة لها +& له، +ال &هو 

نظاP �لدفاعا� �لنفسية غير �لناضج".٥٠

من  �لطفل.   لنمو  �ألساسية    Aأل�كا�  Q1حد هما  &�لتعليم  �لتعّلم 
�لتعّلم في +قر� &قت ممكن من خال(  �لبدء في تعزيز   f�&لضر�
توفير �لصفو% �لتعليمية، +& �لد&��� �لتعليمية، +& 1لحا  �ألطفا( 
ينبغي  &مناسبة).  �منة   Aتكو (عندما  �لمحلية   x��لمد� بر�مج  في 
�لنظر في تقنيا� �لمشو�H �لتي يقدمها �ألقر�A &�لتعّلم منهم، حيثما 

كاO Aلك ممكنًا &مناسبًا.

.عاية  في  �لمتبعة  �لعقلية  �لصّحة  �عتبا.��   ٥٫٧
�ألشخاo �لمّتجر بهم

٥٫٧٫١ �العتال� �لعقلي
�لنظر  يفّضل  �لعقلي ألنه   Eلعقلية &�لمر� �لصّحة  يصعب تعريف 
 A+ في سلسلة متصلة.  تشير منظمة �لصّحة �لعالمية 1لى J1ليهما كنقا

مفاهيم �لصّحة �لعقلية تشمل:

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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(…) �لتصو��� �لذ�تية عن �لرفاD، &�الكتفاء �لذ�تي &�الستقاللية 
&�لكفاءH، &�لتكافل بين �ألجيا(، &تحقيق 1مكانيا� �لشخص فكريًا 
تقريبا  �لمستحيل  من  ثقافي،  منظو�  من  O�تي.  بشكل  &عاطفيًا 

تعريف �لصّحة �لعقلية تعريفًا شامًال.٥١  

ُتفهم  بحيث  �لعقلية  �لصّحة  �عاية   Hللهجر �لد&لية  �لمنظمة  &صفت 
�الضطر�با�  &جو2   P�نعد� من  عمومًا  +كثر   fّ+ �ألّعم،  بمعناها 
"�لنهج  &&صف  �لنفسية.  للرعاية  مر�2فة  +نها  على  &ليس  �لنفسية، 
�لعقلية  �لسالمة  لفهم  معّينة  طريقة  +نه  على  &�الجتماعي"  �لنفسي 
&�لتعامل معها.  ينطوf 1تباg �لنهج �لنفسي &�الجتماعي على &جو2 
صلة بين �لعو�مل �الجتماعية &�لثقافية &طريقة عمل "�لنفس �لبشرية" 
+&، بشكل عاP �لسالمة �لعقلية.  &هذ� يعني +نه لفهم +2�ء �لفر2، ينبغي 
 &+  Hألسر� يشمل  Oلك   Aكا+ سو�ء  سياقه،  ضمن  �لفر2  1لى  �لنظر 
�لمجتمع +& �لثقافة.  كما يعني �لنهج �لنفسي &�الجتماعي ضمنًا +يضًا 
بأنه بإمكاA �لسالمة �لعقلية للفر2 +& للمجموعة �لتأثر من خال( عملهم 

بالعو�مل �الجتماعية �لمحيطة بهم.٥٢

�لبحوu عن �لصّحة �لعقلية &�الّتجا� في �لوقت �لحاضر قّلة قليلة.  
بهم  �لمّتجر   iلألشخا �لنفسية  �لفعل   2&2� عن  عر%  ما  &معظم 
 iأل&( على �&�يا� �لمنظما� �لعاملة مع �ألشخا� Pمبني في �لمقا
�لمّتجر بهم، &�ألشخاi �لمّتجر بهم +نفسهم، &�لكمية �لمحد&H2 للغاية 

من �لبحوu �لنوعية.

٥٫٧٫٢  �إلكر�e ��العتد�ء �لنفسي في سيا� �الّتجا. 
 ،iلالّتجا� باألشخا Aمميزتا Aالعتد�ء �لنفسي هما سمتا�& D�إلكر�
 iباألشخا للتالعب   A&لمّتجر� يستخدمهما   Aساسيا+  Aتكتيكا &هما 
&�حتجا<هم �هائن على نحو فّعا(.  تشمل تكتيكا� �لسيطرH �لنفسية 
 Eلتالعب �لعاطفي &فر�& ،g�يب &�لخدOلتخويف &�لتهديد، &�ألكا�



٢٦٩

 Aغير �آلمنة &�لتي ال يمكن �لتنبؤ بها &�لتحكم فيها.  يكو u�ألحد�
مثل هذ� �العتد�ء �لنفسي على &جه �لعموP متو�صًال &شديدً�، &كثيرً� 
&�لجسدية  �لنفسية  �لدفاعية  �لقد���  لتدمير  �لشكل  بهذ�  يرتكب  ما 
في   Hلحيا� قيد  على  "�لبقاء  على  �لشخص  يجبر  +&ال،  للشخص.  
 oيد�& حقيقية  �لمو�  �حتماال�  خاللها   Aتكو  "Hمتهو�  gضا&+
للمّتجر.   �لسيطرH على سالمته �لشخصية &تعّرضه   A�فقد �لشخص 
&تشمل �لمرحلة �لثانية "�النهاo �لجسدO1  ."f يجبر �ألشخاi على 
 Hكبير Hيمنح �لمالكين سيطر fطو�(، �ألمر �لذ Pلعمل لساعا� &+يا�
(&يزيد من +�باحهم).  &نظرً� لعدP &جوfّ+ 2 &قت للر�حة، يوهن 
�لشخص &يفقد �لقد�H على +خذ +fّ خيا��� في �العتبا� +& �لتفكير في 
 Aلنهائيا� A�لعزلة فهما �لعنصر�& H1ستر�تيجيا� 2فاعية.  +ما �لسيطر
�التصا(   Aيكو حيثما  �آلسر-�ألسير،  &ضع  في  �لتبعية.    Aلضما
�لرئيسي �لوحيد هو مع �لمّتجر، فإA تصو��� �لشخص عن �لعالم 

٥٣.Aلتصو��ته �لمنحرفة عن �لكو xعن نفسه هي �نعكا&

٥٫٧٫٣  تعاطي �لمو�� ��U �لمفعو� �لنفسي ��ال.تهاJ بها

تعاطي  +شكا(  بعض  بهم  �ّتجر  �لذين   iألشخا� يو�جه  ما  كثيرً� 
�لجسم   Aتها�� 1لى  يتطو� �ألمر  �لمخد��� &قد  �ستعما(   H1ساء  &+
كيميائيًا بها.  يستخدP �لمّتجر&A في �لعاH2 �لمخد��� &�لكحو( في 
�ختطا% &/+& �لسيطرH على �ألشخاi �لمّتجر بهم.  تستخدP �لعقاقير 
�نصياعًا،  +كثر   iألشخا� لجعل  فقط  ليس  �إل2ماني  �لمفعو(   ��O
&لكن +يضًا كثيرً� ما تقدP لخلق �لتبعية �لتي تجبر �لشخص �لمّتجر به 
على �العتما2 على �لمّتجر كمو2�ّ لها.  قد تستخدP �لمخد��� لجعل 
 Aلتي +جبر� على �لبغاء +كثر خضوعًا عند لقائها بأ&( <بو� H+لمر�
لها.  &�بما تستهلك �لمخد��� بشكل قانوني +& غير قانوني، طوعًا 
لتقّبل   &+ لساعا� +طو(،  �لعمل  لتمكين �ألشخاi من  +& كر�هية، 
�ألعما( �ألصعب (+& �لمزيد من �لزبائن في حالة �لبغاء)، +& لتحّمل 
يجد&نها  �لتي  �لنشاطا�  لتحّمل   &+ �العتسافية،  &�لمعاملة  �لظر&% 
ضد  +نفسهم  تخدير  على   iألشخا�  Hلمساعد  &+ بغيضة   &+ مهينة 

�لصدما� &�جها2�� �لوضع.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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يجب +A يكوA �لمما�سوA �لعاملوA مع �ألشخاi �لمّتجر بهم على 
بّينة باألسبا� �لتي قد تجعل �ألشخاi مرتهنين بالمو�2 �لكيميائية، 
&+A يفهمو� �لعالما� &�ألعر�E �لمرتبطة بها.  O1� ما كشف �لشخص 
�لمّتجر به عن ��تهاA جسمه بالمو�2 �لكيميائية +& ��تا� �لموظف في 

Oلك، ينبغي 1حالته 1لى موّظفين طبيين مدّ�بين تد�يبًا مناسبًا.

في  �لتو�جد  -ثناء  لإلجها�  �لشائعة  �لمصا�.   ٥٫٧٫٤
.عاية VحدB منظما� تقديم �لخدما�

�غم A1 �لبعد عن حالة �الّتجا� &�لتو�جد في �عاية 1حدQ �لمنظما� 
�لتي تقّدP �لخدما� يمكن +A يتسبب في ��حة نفسية بطر  شتى، 1ال 
+A هذ� �لوضع قد يتسّبب +يضًا في مجموعة من توتر�� جديدH.  ير2 

+2ناD &صف لبعض من +كثر مصا�2 �إلجها2 شيوعًا.

�لمقابال� مع موظفي VنفاU �لقانوJ.  تعتبر �لمو�جها� مع �لشرطة 
 O1  .Hعّد cٍ�لمّتجر بهم من نو� iلألشخا  Hمجهد Hمسؤ&لي �لهجر &+
يكوA لدQ �لكثير منهم مخا&% معقولة من كونهم مشتبه بهم +& �حتما( 
1لقاء �لقبض عليهم، +& عدP تصديقهم، +& يعانوA من �لقلق �لمتعلق 
 Aبأ  A&يعتقد  &+ &�لمكّثفة،  �لتطفلية  �لتحقيق   &+ �الستجو��  بطبيعة 
هناo +جوبة صائبة &خاطئة سو% تؤثر بشكل +ساسي على مستقبلهم 
�النتقامية  �ألعما(   ،Hبالهجر �لمتعلق  &ضعهم  �لمثا(،  سبيل  (على 
للمّتجرين) &لديهم هفو�� O�كرH +& عدP �لقد�H على تذكر �لتفاصيل 
 Oبإنفا �لمكّلفين  �لموظفين  �لمعقو( من  �لرئيسية، 1لى جانب �لخو% 
�لقو�نين &�لريبة �لموجوH2 مسبقًا بهم (�لمرتبطة غالبا بالتجا�� +& 

صو� �لمسؤ&لين �لفاسدين +& �لخطرين).

ينبغي +A يعّد �لمما�سوA �ألشخاi للقاء�� مع �لموظفين �لمكّلفين 
بإنفاO �لقانوA من خال( شرc معنى �للقاء، &�لطبيعة �لمرّجحة لألسئلة 

�لمطر&حة، &كيف يمكن +& ال يمكن +A تؤثر على مستقبلهم.
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لإل2الء  �النتظا�  �لجنائية.   �أل�ّلة  �تقديم  �لمحكمة  في   Iلشها��
 u�إل2الء بها ضد +حد �لمّتجرين هي من بين +كثر �ألحد�& H2بالشها
�لمجهدH لألشخاi �لمّتجر بهم.  يمكن لهذD �لتجا�� 1عاH2 صدمة 
�لتي &صل  �لتعافي  �لنظر عن مرحلة  �لمّتجر به بصر%  �لشخص 
1ليها.  ينبغي تحديد هوية �ألشخاi �لمؤهلين لتهيئة ضحايا �الّتجا� 
Oلك   Aكا كّلما  �لمؤهل،   xللمما� ينبغي  كما  �لمقبلة.   للمحاكمة 
مستطاعًا &بالتماشي مع �لقو�نين �لمحلية،  مساعدH �ألشخاi على 
<يا�H قاعة �لمحكمة حيث سيتم �إل2الء بشها2�تهم، &مساعدتهم على 
فهم ما قد يطرc عليهم من +سئلة (خصوصا تكتيكا� �لدفاg �لعد&�نية 

&�التهامية �لمحتملة).

عملية �لتقد: بطلب �لهجرI. عدP �لحصو( على &ضع قانوني في بلد 
ما يجعل �ألشخاi �لمّتجر بهم عصبيين &يحو( A&2 �ستثما�هم في 
�لمستقبل بدنيًا &نفسيًا.  &هو يقلل من 1حساx �ألشخاi باالستقر�� 

&يزيد من �نطباعهم بأنهم يفتقر&A 1لى �لسيطرH على حياتهم.

�ألحباء  محا2ثة  تجلب  قد  بينما  �ألطفا�.    �- �ألسر  مع  �لمحا�ثا� 
�لشعو�  بعض  1لى  +يضًا   f2يؤ قد  +نه  1ال  &�لر�حة،  �لفر}  هاتفيًا 
بالحزA، +& �لوحدH، +& �لذنب لبعدهم عنهم.  في بعض �لحاال�، قد 
 Aيفهم �لمما�سو A+ التهاما�.  ينبغي� Aيوجهو& Hيقسو +فر�2 �ألسر
للغاية، &+A يتأكد&� من  +A بوسع تلك �لمحا2ثا� +A تكوA عاطفية 
تو�جدهم لتقديم �لدعم لألشخاi بعد �تصالهم باألشخاi �لمقّربين 

منهم.

 gلخضو� يسبب   A+ يمكن  �لفحوصا�.   �نتائج  �لطبية  �إلجر�ء�� 
خصوصًا  �لقلق،  �لطبية  �لفحوصا�  نتائج  &تلقي  طبية  إلجر�ء�� 
�لطبية،  للمما�سا�  �لغربي  بالنمط  �لجاهلين   iلألشخا بالنسبة 
 A1 �لسريرية.  �لمر�فق  بيئة   &+ �لصحية  �لرعاية   Pنظا  P�ستخد�&
فهم   Pلمخا&% من عد�& بالمكاA &�إلجر�ء��،  �لمحيطة  �لرسميا� 
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ما يقا( لهم +& ما يحدu، +& �لريبة في +A �لفحوصا� ستؤf2 1لى 
تكهنا� سيئة تشير 1لى ضر&�H &جو2 +فر�2 2عم بوسعهم تفسير ما 

يحدu &تخفيف بعض من هذD �لمخا&%.

 Q&لمأ� لمحيط  يمكن    .Bلملجأ/�لمأ�� محيط  في  �لملل   �-  bلنز��
 Aلمصد&مين يعيشو� iشتى �ألشخا) Hمرهقًا ألسبا� عّد Aيكو A+
سوية، &+شخاi من مختلف �لخلفيا� �لعرقية &�لثقافية يعيشوA جنبُا 
1لى جنب، &�لقيو2 �لمفر&ضة على �لحركة +& �لسلوo، &�لسير �لبطيء 
للوقت &�لملل، &ما 1لى Oلك).  قد يجد �ألشخاi سبل غير صحية 
للتعامل مع +&قا� �لفر�° &تخفيف حّدH �لتوّتر �لناجم عن �لمعيشة في 
&ضع مؤقت (�لتدخين، &�ختال  �لنز�عا�، &ترo �لبرنامج).  على 
�لمقيمين،  تمكين  طريق  عن  �لمشاكل   Dهذ منع  محا&لة  �لمما�سين 
1لى +قصى �2جة ممكنة، من �لمشا�كة في �لنشاطا� �لبدنية (مثل 
�خذين  �لرياضية)،  �لتما�ين  لمما�سة   Aمكا& �لخا�}  في  �لتمشي 
�لنظامي   fلفكر� &�لتحفيز  &�لترفيه  �ألمنية  �لقضايا  �العتبا�  بنظر 
&�لكتب،  �لتعليمية،   &+ �لترفيهية  �لنشاطا�  �لمثا(،  سبيل  (على 
 g1لى �لفصل �قم (٤) لالطال gعة، &�أللعا�).  يرجى �لرجو�Oإل�&
على �لمزيد من �لمعلوما� عن �لنشاطا� �لتي يمكن تقديمها في 2&� 

�إليو�ء.

�لعو�I. يمكن +A يتسبب توقع �لعوH2 1لى �لديا� �لخو% +& �لقلق +& 
 Aلمّتجر بهم �لذين قد يخشو� iلغضب، لألشخا� &+ Aأللم +& �لحز�
�ألعما( �النتقامية، +& يشعر&A بأنهم خذلو� +سرهم، +& يسا&�هم �لقلق 
+نفسهم &عو�ئلهم.   +& 2خل إلعالة  �لحصو( على عمل  كيفية   Aبشأ
يجب +A يكّرx +&لئك �لذين يقدموA �لدعم �لنفسي لألشخاi �لذين 
�إلعد�2  في  لمساعدتهم  �لوقت  من  قد�  +كبر  للوطن  1عا2تهم  ستتم 
(+حيانا  �لعو�طف  �ستشفا%  هذ�  يعني  لربما  2يا�هم.   1لى   H2للعو
في  �لنظر  �ألشخاi على   Hمساعد& ،H2لعو�  Aبشأ مختلطة)   Aتكو
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�ألشخاi �لذين سيعيشوA معهم، &ما �لعمل �لذf سيؤ2&نه.  سيعني 
هذ� بالنسبة للعديد من �ألشخاi �لمّتجر بهم مساعدتهم على تحديد 
(+نظر  �لعقلية &�لبدنية  �لصحية  �لمالئمة الحتياجاتهم  �لدعم  خدما� 

+يضًا �ألقساP ٥٫١٣ &٥٫١٤ من هذ� �لفصل).

 H2حا2ً� +ثناء �لعبو� في �حلة �لعو H2لعالقة بالعو� &O 2قد يصبح �إلجها
1لى  للعبو�  �نتظا�ً�  بالقطا� +&  �لسفر جوً� +&  +ثناء   &+ �لوطن،  1لى 
�لوطن.  ليس من �لمستغر� +A يحا&( �ألشخاi تخفيف 1جها2هم 
+& تخدير +نفسهم بأA يطلبو� شر� �لكحو( ليصبحو� سكا�Q.  من 
�لمهم تحذير �ألشخاi من +A شر� �لكحو( على �لطائرH (&غيرها 
�لثمالة  حد  شربهم   A+ 1ال  مغريًا،  +مرً�   Aيكو قد  �لنقل)  &سائل  من 
سيخلق لهم مشاكل مع �لخطوJ �لجوية (&في بعض �لحاال� توّجه 
 Jعند �لهبو Hلخطر)، &سيجعل �لمساعد� oلهم تهمًا جنائية عن �لسلو

صعبة للغاية.

٥٫٨  فير�� نقص �لمناعة �لبشرY ��إليد�
 fنقص �لمناعة �لبشر x&لعديد من �ألفكا� �لخاطئة عن فير� oهنا
�إلجها2  &تسبب  للخطر  �لصحية  �لرعاية   Eتعّر �لتي  &�إليد< 
 Aلخدما�.  أل�  Pتقّد �لتي  &�لمنظما�  �لمرضى  لكل من   g�2 بغير 
�لمناعة  نقص   x&لفير  Eللتعّر عرضة  بهم  �لمّتجر   iألشخا�
علم  على  يكونو�   A+ �لرعاية  مقدمي  لجميع  �لمهم  فمن   ،fلبشر�
 x&فير �لمترتبة على  &�الجتماعية  &�لنفسية  �لبيولوجية  بالتد�عيا� 
نقص �لمناعة �لبشرf &�إليد<.  (يرجى �لرجوg 1لى &�قة موقف 
�لمنظمة �لد&لية للهجرH بشأA فير&x نقص �لمناعة �لبشرf/�إليد<، 
&هو جزء من قائمة �لمؤلَّفا� �لمقترc قر�ءتها في �لفصل عن �لصّحة 

في هذ� �لكتّيب).٥٤
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لما�U نحتاV hلى معرفة فير�� نقص �لمناعة �لبشرY ��إليد�؟

عد2 �ألشخاi �لذين يصابوA بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf، &هو 
 A+ شخص fيسبب �إليد<، ما فتئ يتز�يد.  &يمكن أل fلذ� x&لفير�
يكوA مصابًا بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf، بغض �لنظر عن �لطبقة 
�الجتماعية +& �لجنسية +& �لعر  +& �لديانة +& �لميو( �لجنسية.  �لكل 
�لمناعة �لبشرf (�إليد<)،  بحاجة 1لى �لمعرفة بشأA فير&x نقص 
بيئة  +نفسهم &�آلخرين.  &+فضل طريقة لخلق  لمعرفة كيفية حماية 
من �لتعاطف &�لتفهم، &لمكافحة �لتمييز &�لخو% هو توفير معلوما� 

2قيقة حو( فير&x نقص �لمناعة �لبشرf &�إليد<.

ما هو فير�� نقص �لمناعة �لبشرY؟

.fنقص �لمناعة �لبشر x&فير "x&يقصد "بالفير *
* ينتقل فير&x نقص �لمناعة �لبشرf عن طريق �التصا( �لجنسي 

.xبين �لنا Pمن خال( �لد&
* يظل �ألشخاi �لمصابوA بالفير&x معديين طو( حياتهم.  &حتى 
 x&لفير� نقل  بإمكانهم   ،Hبأنهم بصّحة جيد  A&يشعر& A&يبد عندما 

1لى �آلخرين.
.Aحتى �آل cعال} +& لقا fّ+ 2�ئم ال يوجد له Eهو مر x&إلصابة بالفير� *

 Eهي ليست �إلصابة بمر fنقص �لمناعة �لبشر x&إلصابة بفير� *
�إليد<، &لكن يمكن +A تؤf2 1لى �إليد<.

ما هو �إليد�؟

* عندما يدخل �لفير&x �لجسم، يدّمر �لجها< �لمناعي �لذf يحمينا 
.E�من �إلصابة باألمر H2عا

* �إليد< هو �ختصا� لمتال<مة نقص �لمناعة �لمكتسب، &هو مجموعة 
(متال<مة) من �ألمر�E �لمحتملة �لتي يمكن +A تنجم عن �إلصابة 

٥٥.fنقص �لمناعة �لبشر x&بفير
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نهاية  في   Aيصابو بالفير&x سو%  �لمصابين   iألشخا� معظم   *
 Hلمد  x&بالفير مصابًا  �لشخص   Aيكو قد  &لكن  باإليد<،  �لمطا% 
طويلة جد�، بل &حتى لسنو�� عديدH، قبل +A يعترf جها<D �لمناعي 
�لضعف �لشديد، +&"�لعجز"، بحيث ال يقد� على مو�جهة �إلصابا� 

باألمر�E، مثلما كاA عليه �لحا( من قبل &يبد+ �إليد<.٥٦

كيف يصاg �لشخص بفير�� نقص �لمناعة �لبشرY؟

�لمناعة هو عن طريق  فير&x نقص  �لرئيسي النتقا(  �ألسلو�   *
مما�سة �لجنس مع شخص مصا� A&2 &قاية.

* كما ينتقل �لفير&x من شخص 1لى �خر عن طريق �لحقن، على 
 x&ينتقل �لفير A+ لحقنة. يمكن� P�ستخد� H2سبيل �لمثا( عن طريق 1عا
�لملوثة،   Pلد� +& منتجا�   uلملو�  Pلد� نقل  +يضًا من خال( عمليا� 
 H�2لقا� A�للغاية في �لبلد H�2صبحت نا+ Dهذ Q&طريقة �لعد A+ غم�

.gلمتبر� Pعلى �لفحص �لمنهجي لد
* يمكن للنساء �لحو�مل �لمصابا� نقل �لفير&x 1لى +طفالهن +ثناء 

�لحمل +& �لوالH2، &كذلك عن طريق �لرضاعة �لطبيعية.
 fلبشر� �لمناعة  نقص   x&فير  Q&بعد يصا�   A+ للمرء  يمكن   *
&�لسكاكين  �إلبر  مثل  معّقمة  غير  قطع   ��&2+  P�ستخد� خال(  من 

.Pبسحب �لد Aلشفر�� عندما يقومو�&

 iعن طريق �التصا( �ليومي مع �ألشخا x&ينتقل �لفير A+ ال يمكن
 Eنفس �لمرحا P�ينتقل عن طريق �ستخد A+ لمصابين.٥٧ فال يمكن�
 ،Hالغتسا( بالد، +& �لمصافحة، +& تقاسم �ألطبا  &+2&�� �لمائد� &+
+& �ستخد�P نفس �لهو�تف، +& تبا2( �لمالبس مع شخص مصا�.  &ال 
يمكن للمرء +A يصا� عن طريق �لعر ، +& �لدموg، +& �لعطس، +& 
�لسعا(، +& �لبو(.  ال ينتقل �لفير&x عن طريق لد° �لحشر��، مثل 
لسع �لبعوE. &لم يصب +حد قط بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf عن 

.x&طريق معانقة شخص حامل للفير
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�لمناعة  نقص  فير��  ضد  نفسه  تحصين  للمرء  يمكن  كيف 
�لبشرY؟

يمكن تفاf2 �إلصابة بالفير&x عن طريق �التصا( �لجنسي من خال(:

* �المتناg عن �إليال} �لجنسي �الختر�قي؛
 xيما� &ال  مصا�  غير  فقط  &�حد  شريك  مع  �لجنس  مما�سة   *

�لجنس مع +fّ شخص �خر؛
* �ستخد�P �لو�قي �لذكرf على �لوجه �لصحيح؛

من  &غيرها  &�لحقن  �إلبر  تعقيم   &+  P�ستخد�  Pعد 1ما  من  �لتأّكد   *
.Pأل2&�� �لمستخدمة في عملية سحب �لد�

ما�U عن �ختبا. فير�� نقص �لمناعة �لبشرY؟

من �لممكن معرفة ما O1� كاA +حد ما قد +صيب بالفير&x عن طريق 
فحص �لدP.  �لناx �لذين يعرفوA &ضعهم من حيث كونهم حاملين 
�لرعاية  بايالء  &شركائهم  +نفسهم  حماية  بوسعهم  ال   P+  x&للفير

�لمناسبة لصحتهم &�تخاO قر���� مستنيرH بشأA �لمستقبل.

مثل  &خيمة،  عو�قب   x&للفير حامل  بأنه  �لمرء  لمعرفة   Aيكو قد 
<ياH2 �لتوتر &عدP �ليقين، &صعوبة تكوين عالقا� &�لحفا� عليها، 
نتيجة �الختبا� مع شخص  تناقش  لم   �O1 �لسر  �لحفا� على  &عبء 
�خر، &&صمة �لعا� &�لتمييز �لمحتملين O1� ما ناقش �لشخص �لنتيجة.  
1ضافة 1لى Oلك، كوA �لشخص حامًال للفير&x قد ينطوf على عد2 
&على  �لتنقل،  &حرية   Hلهجر� على  �لمثا(  سبيل  على  �لقيو2،  من 

�لتوظيف &على �لتأمين �لصحي.

هكذ� ينبغي +A يكوA قر�� �لخضوg الختبا� فير&x نقص �لمناعة 
�لبشرf مد�&سًا بدقة &عناية، كما ينبغي +A يكوA طوعيًا.  من خال( 
خبرH �لمنظمة �لد&لية للهجرH فإA +كثر �لنساء &�ألطفا( �لمّتجر بهم 
 H21عا& H2على �لعو Hمن �لمنظمة �لد&لية للهجر Hلمساعد� Aلذين يتلقو�
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�إل2ما}، عندما تقدP لهم �لمشو�H على �لوجه �لصحيح، يطلبوA بالفعل 
�ختبا� فير&x نقص �لمناعة �لبشرf، فضال عن �لفحوصا� �لطبية 

&فحوصا� �لصّحة �إلنجابية &�لمشو�H �لنفسية �الجتماعية.
................................................................................................

 Yختبا. فير�� نقص �لمناعة �لبشر� Iتؤيد �لمنظمة �لد�لية للهجر
�لطوعي لألشخاo �لمّتجر بهم.

تطلب بعض بلد�J �لمنشأ Vخطا.ً� بوضع �ألشخاo �لمّتجر بهم �لذين 
تتم Vعا�تهم من حيث �الصابة بفير�� نقص �لمناعة �لبشرY.  في 
 I.بتقديم �لمشو Iلحاال�، توصي �لمنظمة �لد�لية للهجر� eمثل هذ
غير  �كالة   Yّ- �لفير��  باختبا.  تقو:   J- على  �لكن  للشخص، 
في  �لخدما�  تقديم  منظمة   Jتكو لن  بذلك،    .Iلعو�� في  مشا.كة 
�ضع تخر� به �لسّرية عن طريق �إلفشاء بمعلوما� طبية، �لن 

تكوJ مسؤ�لة عن Vبال� سلطا� �لبلد �لمتلقي.

بلد  بإخطا.  -يضًا  ملزمة  �لخا.جية  �لوكاال�   Jأل �نظرً�  بالمثل، 
 ،Yلبشر� �لمناعة  نقص  بفير��  �لشخص  Vصابة  بوضع  �لمنشأ 
�لقيا:  بعد:  �لحاال�   eفي مثل هذ Iللهجر �لد�لية  �لمنظمة  توصي 
باختبا. �لفير�� في بلد �لعبو. -� �لمقصد، �Vنما يشجع �لقيا: به 
عند �لعو�V Iلى �لموطن �ألصلي.  يجب -J يشمل �ختبا. فير�� 
نقص �لمناعة �لبشرY عند �لعو�I تقديم �لمشو.I �لصحيحة ما قبل 

�ما بعد �الختبا..
................................................................................................

eما بعد� Yما قبل �ختبا. فير�� نقص �لمناعة �لبشر I.تقديم �لمشو

 x&لمهنية متاحًا قبل 1جر�ء �ختبا� فير� Hتقديم �لمشو� Aيكو A+ يجب
نقص �لمناعة �لبشرf.  من �لمطلو� +يضًا �لحصو( على �لمو�فقة 
 Hقبل 1جر�ء �الختبا�.  كما ينبغي +يضًا 1تاحة تقديم �لمشو� Hلمستنير�
ما بعد �الختبا� لجميع �ألشخاi، بمن فيهم �ألشخاi �لمّتجر بهم  
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&�لذين جاء� نتائج فحوصاتهم سلبية.  ينبغي تقديم مشو�H مختصة 
&حساسة لما بعد �الختبا� أل&لئك �لمصابين بالفير&x +يضًا &Oلك في 

جلسا� عديدH &لفترH طويلة حسب �لحاجة.

 x&فير �ختبا�  بعد  &ما  قبل  ما   Hلمشو�� لتقديم  �لرئيسية  �ألهد�% 
نقص �لمناعة �لبشرf/�إليد< هي بغرE كفالة:

* فهم جميع �ألشخاi �لمهاجرين/�لمّتجر بهم لمعنى &نتيجة �الختبا� 
فهمًا كامًال.

* o��21 �ألشخاi �لمصابين بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf �21�كًا 
تامًا لضر&�H تجنب �نتقا( �لفير&x 1لى +شخاi �خرين.

* معرفة �ألشخاi �لمصابين بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf لكيفية 
تفاf2 نقل �لفير&x 1لى +شخاi �خرين٥٧

 Aبشأ Hعن �لمشو� H1لى كتا� �لمنظمة �لد&لية للهجر gيرجى �لرجو)
&�ختبا� فير&x نقص �لمناعة �لبشرf/�إليد< في سيا  تقييم �لصّحة 
IOM HIV/،Hلمشو��  Pلمقد �لتوجيهية   L2لمبا�  ،Hبالهجر �لمتعّلقة 
 AIDS Counselling and Testing in the Context
 of Migration Health Assessment, Counsellor

(.٢٠٠٦ Pسينشر عا ،Guidelines

Yفير�� نقص �لمناعة �لبشر hعال

بصّحة  �لبقاء   fلبشر� �لمناعة  نقص   x&بفير  Aلمصابو� يستطيع 
جيدH لسنو�� عّدfّ+ A&2 H �عاية طبية خاّصة، &Oلك ببساطة عبر 
 ،fلمغذ� Pلعناية بأنفسهم؛ على سبيل �لمثا(، عن طريق +كل �لطعا�
 ،Hلحصو( على �لر�حة �لكافية، &مما�سة �لنظافة �لشخصية �لجيد�&
 Aنهم مصابو+ Aلذين يعرفو� xلبقاء نشطين &مشغولين.  بوسع �لنا�&
�لمناسب  �لعال}  على  �لحصو(   fلبشر� �لمـناعة  نقص   x&بفير
�لمناعة  نقص   x&بفير �لعالقة   ��O  Qألخر� &�لحاال�  لإلصابا� 

.fلبشر�
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 Pتو�فر �لعال} �لمضا2 للفير&سا� �لرجعية شديد �لفاعلية منذ عا A1
نقص   x&بفير لإلصابا�  �لالحق  �لمسا�  من   Hبشد عّد(   ١٩٩٦
 A+ في  +مل  &ثمة  �لمتقدمة،   A�لبلد� في  سّيما  ال   ،fلبشر� �لمناعة 
 A�لعال} �لمضا2 للفير&سا� �لرجعية  سيصبح متاحًا قريبًا في �لبلد�
�لنامية +يضًا.  تتوسع +يضًا �لمعرفة بشأA بدء �لعال} &تطبيقه توسعًا 
 ،Hسريعًا.  فالعال} يتطلب �لرصد، &قد يتسبب في �ثا� جانبية خطير
&ينبغي عاH2 �الستمر�� فيه ألمد بعيد.  1ضافة 1لى Oلك، يعتبر 1عطاء 
�لعال} بطريقة غير صحيحة +مرً� خطيرً� ألنه قد يؤf2 1لى تطوير 

سالال� من �لفير&x مقا&مة للعقاقير.

ضعف �ألطفا� ��Vء فير�� نقص �لمناعة �لبشرY/�إليد�

&ضع �ألطفا( �الجتماعي يعرضهم لخطو�H شديدH في +A يغتصبو� 
&يعتدQ عليهم جنسيا، �ألمر �لذf بد&�D قد يجعلهم عرضة لإلصابة 
بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf.  في شتى �1جاء �لعالم، شجع �لخو% 
�لبحث عن  �لرجا( على  �لبشرf/�إليد<  �لمناعة  فير&x نقص  من 
+قل  كونهن   E�الفتر سنًا،  �ألصغر  �لنساء  من  جنسيين  شركاء 
خر�فة  عن   A�بلد  Hعد من  �إلبال°  تم   .x&بالفير لإلصابة  عرضة 
نقص   x&فير تعالج  سو%  عذ��ء  مع  �لجنس  مما�سة   A+ مفا2ها 
�لمناعة �لبشرf، +& �إليد< +& غيرD من �ألمر�E �لمنقولة جنسيًا.  
لإلصابة  +يضًا  +شد   Hخطو� في  جنسيًا  �لمستغلين  �ألطفا(   A1 كما 
بفير&x نقص �لمناعة �لبشرf خصوصًا عندما تكوA لديهم +مر�ضًا 

منقولة جنسيًا متكر�H &/+& غير معاَلجة.

&ما  قبل  ما  ألعما�هم  �لمالئمة   Hلمشو�� لألطفا(   Pتقّد  A+ ينبغي 
 iإليد< بو�سطة +شخا�/fنقص �لمناعة �لبشر x&بعد �ختبا� فير
مدّ�بين على �لعمل مع �ألطفا(.  &مثلما هو �لحا( مع �لبالغين، يجب 
طوعية   fلبشر� �لمناعة  نقص   x&فير �ختبا���  جميع   Aتكو  A+
 gلرجو� (يرجى  �لمناسبة   Hلمستنير� �لمو�فقة  بإجر�ء��  &مصحوبة 

1لى �لقسم ٥٫٦ من هذ� �لفصل).
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�لعد�B من �أل: Vلى �لطفل 

نقص   x&فير �نتقا(  خطر  من  كبير  بشكل  �لحد   Aآل� �لممكن  من 
  .H2قبل �لوال P1لى �لطفل عن طريق عال} �أل Pمن �أل fلمناعة �لبشر�
في جميع �لحاال� �لتي تكوA فيها �ختبا��� �لمر+H �لحامل 1يجابية 
 Aيضمن �لمما�سو A+ يجب ،fنقص �لمناعة �لبشر x&لحملها لفير
في مجا( �لصّحة تقديم مثل هذ� �لعال} لها.  عمليًا، قد يعني هذ� 1نه 
O1� كاA يتعين 1عاH2 �لمر+H 1لى مكاA ال يوجد فيه سوQ �حتما( ضئيل 
لوال2تها بأماA، ينبغي للمنظما� �لتي تقّدP �لخدما� �ستكشا% خيا��� 
+خرQ (بما في Oلك �لتعويضا� �لقانونية) للتأكيد على A1 باستطاعتها 

&ضع مولو2ها في مكاA تتلقى فيه &طفلها �لعال} �لمناسب.

٥٫٩ �لجــو�نـب �لطــبية-�لـقـانونية للـمـساعدI �لصـحية 
لألشخاo �لمّتجر بهم

من �لمهم +A يضع كافة �لمما�سين �لذين يساعد&A ضحايا �الّتجا� 
�الّتجا�.   لعملية  �لطبية-�لقانونية  �ألبعا2  حسبانهم  في   iباألشخا
مع   A&لتعا�  ،(٦ �قم  �لفصل  في  تفصيًال  +كثر  �1شا2��  تقديم  يتم 
&كاال� 1نفاO �لقانوA، فيما يتعلق بحقو  �لضحايا �لقانونية &خيا��� 
 A&لتعا� 1لى  �لقسم 1لى 2عوH �لضحايا  �لقانوA.  ال يهد% هذ�   O1نفا
1نما  �لمّتجرين بهم.   �لقانوA +& �فع 2عا&Q ضد   O1نفا مع سلطا� 
 Pألساسية &�لد&� �لمتوقع من �لمنظما� �لتي تقّد� L2يؤكد على �لمبا
�ختا�/ ما   �O1 به  �لمّتجر  �لشخص   Hمساعد في  �لصحية  �لخدما� 
�ختا�� طوعا �لتعا&A مع &كاال� 1نفاO �لقانوA.  عبر فهم &تنفيذ 
 Pفي مجا( �لصّحة �إلسها A2&�هم �لطبي/�لقانوني، يستطيع �لعاملو
فهم  �لسبب،  لذلك  �لقانونية.   �إلجر�ء��   Dهذ مثل  في  كبير  بشكل 
بحاجة 1لى o��21 �لمباL2 �لتالية �لمتضّمنة في تقديم �أل2لة �لطبية-

�لقانونية عن �الّتجا�:
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* يجب �لحفا� عليى جميع �أل2لة �لتي تم �لحصو( عليها من �لسجال� 
�ألشعة   &+ �لمختبر،   &+ �لفحوصا�،   &+ �لتا�يخ،  فيها  (بما  �لطبية 
�لسينية +& غيرها من نتائج �لتشخيص، &كذلك �لعال}) في سّرية تامة 

&ال تقدP 1لى سلطا� 1نفاO �لقانوA 1ال بإAO من �لشخص �لمّتجر به.
* قد تطلب �لمحاكم معلوما� طبية، &يؤمر موّظفو تقديم �لخدما� 
بتقديم مثل هذD �أل2لة 1لى �لمحققين �لرسميين �لعاملين باال2عاء +& 
�لمد�فعين عن �لمّتجر �لمزعوP.  لذ�، فمن �لمهم للعاملين في مجا( 
�لصّحة 1طالg �لشخص �لمّتجر به على �لكيفية �لتي قد تستخدP بها 
سجالتها +& معلوماتها �لطبية، &O1� ما �فض �ألشخاi �لمّتجر بهم 
 P�ستخد�& 1نتا}  �فض  عليهم  �لقانونية،  �إلجر�ء��  في   Hلمساعد�

�لمعلوما� �لطبية في �لقضية �لمرفوعة ضد �لمّتجر.
منظمة   Qلد �لصّحة  موّظفي  �ستدعاء  يمكن  �لحاال�،  بعض  في   *
تقديم �لخدما� للمثو( +ماP �لمحكمة كشهو2 خبر�ء.  بإمكاA منظمة 
 Hلخطر� H2لشها� Dالضطر�� 1لى تقديم مثل هذ� f2تقديم �لخدما� تفا
�لطبية  �أل2لة  لجمع  خا�جي  شرعي  طب  خبير  تعيين  خال(  من 
�لمحكمة.  في  خبير  كشاهد  &تقديمه  به)  �لمّتجر  �لشخص  (بمو�فقة 
 P�&منظمة تقديم �لخدما� على �لد Qينبغي تو�جد موّظفي �لصّحة لد
+ثناء �الجتماعا� +& فحوصا� �لشخص �لمّتجر به من قبل �لخبير 
&�لخبير،  به  �لمّتجر  �لشخص  من  كّل  1لى  �لدعم  لتقديم  �لخا�جي، 
&لكن فقط O1� كاA �لشخص �لمّتجر به يرغب في �لحصو( على مثل 

هذ� �لدعم.
* �غم +نهم ليسو� هم +نفسهم من يدلي بالشهاH2 مباشرH 1لى �لمحكمة 
+& 1لى موّظفي 1نفاO �لقانوA، 1ال +نه ينبغي على موّظفي تقديم �لخدما� 
(&يفّضل �لعاملوA في مجا( �لصّحة +& �لمرشد&A �الجتماعيوA ممن 
�لمّتجر  �لشخص  يصحبو�   A+ به)  �لمّتجر  مع شخص  عالقة  لديهم 
به،  2�ئما +ثناء مثوله +ماP �لمحكمة، بمو�فقته، &خال( �الجتماعا� 
�لتحقيق معهم، &Oلك لتوفير �لدعم   Eبغر Aلقانو�  O1نفا مع عمالء 
 cتعا&نه بنجا Aبر�حة +كثر بشأ Dلنفسي للشخص �لمّتجر به &1شعا��

مع هذD �لسلطا�.
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+مامها  �لخدما�  تقديم  موّظفي  مثو(  �لمحاكم  طلب  �حتما(  بسبب 
�لصّحة  مجا(  في  للعاملين   Aيكو  A+ ينبغي  �لمعلوما�،  تقديم   &+
لدQ منظمة تقديم �لخدما� معرفة +ساسية &تد�يبًا في مجا( �لطب 
�لشرعي.  &يجب +A يكوA هؤالء �لموظفين من f&O �ألهلية لتحديد 
�لجو�نب O�� �لصلة بتا�يخ �لحالة (كاالغتصا� &�لحبس على سبيل 
�لمثا()، &�لعالما� O�� �لعالقة عند �لفحص �لجسماني (مثل عالما� 
�لتغذية،  سوء   &+  ،Pلعظا� 1صابا�   &+ �للينة  �ألنسجة   &+ �لتمزيق، 
�الشعة   &+ �ألساسية  �لمعملية  �الختبا���  &طلب  Oلك)،  1لى  &ما 
�لسينية لتأكيد �لتشخيص، &�لحفا� على �لسجال� O�� �لصلة (مثل، 
ملفا� �لحالة �لتي تضم نتائج �لفحص �لطبي)، بما في Oلك �لوثائق 
&صو� للتمزقا�، &�لجر&c، &�إلصابا�، &غير Oلك).  ينبغي +يضًا 
للعاملين في مجا( �لصّحة +A يكونو� قد نالو� تد�يبًا +ساسيًا يمّكنهم 
من +خذ عينا� بيولوجية مفيدO H�� عالقة بالقضية إلجر�ء �لمزيد 
 Aسيطلب هذ� خال( �لتحقيق.  �بما تكو Aكا A1 ،عليها iمن �لفحو
�لقضية  للمساعدH في  �لشرعي  هناo حاجة الستشا�H خبر�ء �لطب 

�لقانونية نيابة عن �لشخص �لمّتجر به.

٥٫١٠ عالقة �لطبيب �لمما.� بالمريض
 &+ (كالممرضة  �لصّحة  موّظفي  بين  �لعالقة  في   A>�تو  Pعد ثمة 
سبيل  على  �الجتماعي،  �ألخصائي   &+ �لنفسي،  �لعالم   &+ �لطبيب 
من  كثير  في  هذ�   A>�لتو�  Pعد  f2يؤ &�لعميل/�لمريض.   �لمثا() 
عن  �لتعبير   &+ �ألسئلة،   cطر عن  �لمرضى   P1حجا 1لى   Aألحيا�
���ئهم، +& �ستيضاf+� c �لمما�x �لصحي +& �تخاO قر���تهم فيما 
يتعلق بصحتهم بأنفسهم.  بالنسبة لألشخاi �لمّتجر بهم، فقد يتعز< 
 iبالنسبة لألشخا �لصّحة من خال( مشاعرهم  لموظفي  �حتر�مهم 
من f&O �لسلطة &�لتي تكّونت عندما كانو� تحت سيطرH مستغليهم.  
�لذين   iلألشخا بالنسبة  �لمستغر�  من  ليس  Oلك،  1لى  باإلضافة 
يتلقوA �لمساعدH، &خصوصا +&لئك �لذين يعتقد&A+ A سالمتهم، بل 
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يقترحه  بما   J&لمشر� غير  �لقبو(  على  تتوقف  قد  حياتهم،  &حتى 
�آلخر&A، على �ستهد�فهم نيل �لرضا، &"عدP �لتسبب في �لمشاكل" 
&1لى �العتقا2 بأA �النصياg &حسن �لسلوo سو% يضمناA �ستمر�� 

.Hلمساعد�

من جانب �ألطباء �لمما�سين في مجا( �لصّحة، فليس من �لمستغر� 
+A يضطلعو� بد&� f&O �لنفوO +& متوّلي �لرعاية، &�الستجابة على 
في   Aلمما�سو�  iيحر  A+ ينبغي  &نفوOهم.   معرفتهم  يؤّكد  نحو 
مجا( �لصّحة على عدP �ستخد�P لهجة متسلطة +& �مرH، بل لهجة 
يفهمها  للغة &مصطلحا�  +& مطمئنة.  &ينبغي �ستخد�مهم  1عالمية 
�لذ�تية  تقييما� مرضاهم   Pبانتظا يعز<&� &يشجعو�   A+& ،لمريض�
&���ئهم.  1ضافة 1لى Oلك، عند قياP �لمما�سين بفحص +& �تخاOهم 
 ،cلشر� خال(  من   Dيطمئنو& �لمريض  يدعمو�   A+ ينبغي  إلجر�ء، 
خطوH تلو �ألخرQ، بما يفعلونه &لماO�، &كم  من �لوقت سيستغر .  
+كثر �لمما�سين تأثير� هم +&لئك �لذين يستطيعوA مساعدH �لمرضى 

على فهم حالتهم �لطبية &�لعال} �لموصو%.

هناo مشكلة +خرQ كامنة في �لعالقة بين �لمريض &�لمما�x هي 
تجربة   iألشخا� من  للعديد  بالنسبة  �لطبية  �لفحوصا�  1جر�ء   A+
مخيفة، &عد&�نية، بل &حتى مهينة.  لم يسبق لكثير من �لناx في 
جميع +نحاء �لعالم �لخضوg لفحص بدني.  ففي بعض �لمناطق، قد 
 E�لمريض، &لكن ببساطة يقّيم �ألعر� xال يلمس �لطبيب �لمما�
&يقترc �لعال} +& يقوP بتقديم &صفة طبية.  &ليس من �لغريب +بدً� 
+A تجد �مر+H لم تخضع في حياتها لفحص حوضي، &+A تعلم بوجو2 
مثل هذ� �لفحص كجزء �&تيني من تقييم +مر�E �لنساء.  بالنسبة 
لألطفا( &�لمر�هقين &�لنساء �لذين تعّرضو� لالعتد�ء �لجنسي على 
&جه �لخصوi، فإA هذ� �لنوg من �لفحص �القتحامي قد يبد& &كأنه 
�نتهاكًا �خرً�.  لهذ� �لسبب، من �ألفضل 1عطاء �لنساء &�لفتيا� خيا� 
فحصهن من جانب طبيبة مما�سة في مجا( �لصّحة.  &يجب بذ( كل 

جهد ممكن التاحة هذ� �لخيا�.
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................................................................................................

JV -خذ �لطبيب �لمما.� (-� فر� �لدعم �لرئيسي للشخص) �لوقت 
�لكافي لكي يشرx للشخص �لمّتجر به �لسبب �.�ء كل Vجر�ء، �ما 
 xيتم شر J- لمفيد� بالتحديد ألمر ضر�.Y.  �من  �لذY يتضمنه 

خطو�� -V Yّجر�ء قبل �-ثناء �لفحص �لطبي على حد �لسو�ء.
................................................................................................

٥٫١١   Vعد�� �لمكّونا� �لصحية في مشر�عا� مكافحة �الّتجا.

 Hلمساعد�& �لحماية  خدما�  جميع  �حتو�ء   Eيفتر  A+ للمرء  ينبغي 
يخطط   A+& �لصحية،  �لمد�خال�  على  �الّتجا�  مكافحة  مجا(  في 
للمستقبل بناء على Oلك بدءً� من تصميم �لمشر&g �لمقترc، &مر�حل 
قد  بيد +A متطلبا� كل مكوA من مكونا� �لصّحة  �لبدء &�لتنفيذ.  

.Q1لى �خر، &بالتأكيد، من بال2 1لى +خر g&تختلف من مشر

A1 &�ضع �لمشر&g �لصحي �لذf يتعين، بسبب طبيعة هذD �إلجر�ء��، 
 Dمهنيًا صحيًا &لديه من �لسلطة &�لمعرفة ما يكفي أل2�ء هذ Aيكو A+
�لمهمة، ينبغي +A ينّفذ �لتد�بير �لعامة �لتالية.  �لقائمة +2ناD هي قائمة 
توضيحية ال غير &قد �قتبست من +جز�ء عملية �لتخطيط O�� �لصلة 
�لتي تستخدمها �لمنظمة �لد&لية للهجرH في �لتقييم �لصحي في مشا�يع 

1عاH2 �لتوطين �لخاّصة بها في جميع +نحاء �لعالم.

�لحماية   g&مشر في  �لصّحة   Aمكّو &تنفيذ  لتصميم  مرجعية  قائمة 
&�لمساعدH في مجا( مكافحة �الّتجا�:

* قم ببحث &تحليل 2يموغر�فية �لسكاA (بما في Oلك �لسن &�لتو<يع 
�لجنسي) &�ألمر�E �لوبائية (ال سّيما +مر�E �لصّحة �لعامة �لهامة، 
جنسيًا،  �لمنقولة   E�ألمر�& &�لمال�يا،  �لكبد،  &�لتها�  �لسل،  مثل 
من  �لذين  Oلك)  &غير  �لبشرf/�إليد<،  �لمناعة  نقص   x&فير&
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�لمرّجح +A ينبثق منهم �ألشخاi �لمّتجر بهم، &كذلك �لسكاA �لذين 
من �لمرّجح +A يتفاعلو� معهم +ثناء �لعبو� +& في بال2 �لمقصد.

�لحصو(  جاٍ�  1نه   &+ �لمناسبة،  �لتصا�يح  على  �لحصو(  �كفل   *
عليها، على سبيل �لمثا(، من &<��H �لصّحة O�� �لصلة (ترخيص 
�لمما�سة)، +& �لسلطا� �لصحية �لمحلية (�لمخيما� +& �لمستشفيا� 
�لسلطا�   &+ مختبر)،   &+  H2كعيا  P�الستخد� لتصريح  �لمحليا�   &+
�لصحية �لوطنية (متطلبا� �إلبال° بشأA �لصّحة �لعامة)، +& سلطا� 
�لهجرH +& �ألمن +& �إل2���� �لحكومية �ألخرO Q�� �لصلة، +& غير 

Oلك.
 Aخا�جه لضما& Q&قّيم/حد2 �لمر�فق &�إلمد�2�� �لمحلية 2�خل �لمأ *
تو�فر عد2 كا% &مناسب من �لمر�فق &مكاA لإليو�ء &توفير �لرعاية 
 fّ+ لمعّرضين لالّتجا� في� iلطبية لألعد�2 �لمتوقعة من �ألشخا�
&قت من �أل&قا�:  توفر +ماكن �لفحص �لطبي �لتي توفر �لخصوصية 
�لمقابال�،  &1جر�ء  �لطبي  &�لتا�يخ  �لمالئمة،  &�لمعد��  �لكافية 
 ،A>لطو( &�لو� xلفحص �لبدني &�لتد�بير (على سبيل �لمثا(، قيا�&
 Dتجا �لحساسة  للمو�2  �لتبريد  سلسلة  &صيانة  &�لتبريد  &�لفصد، 
�2جة �لحر��H (على سبيل �لمثا(، �أل2&ية، &�للقاحا�، &�لكو�شف 
�لكيميائية، &غير Oلك) (+نظر +يضًا �لقسم �لخاi بإH��2 �ألماكن في 

هذ� �لفصل).
 Aحٍد2 &قّيم خدما� �إلحالة �لمحلية �لكافية أل&لئك �لذين قد يحتاجو *
&�لعيا2��  �لمستشفيا�  مع  �إلحالة/�لنقل  بر&توكوال�  ضع  1ليها. 
�لتوجيهية   L2لمبا� فيها  (بما  �لطبية  �لخدما�  من  &غيرها  �لطبية 
لإلبال°، &تحديد �لتكاليف �لمالية &�ألجو�، &معايير �لسلوo، &نوعية 

�لمما�سا� بشأH��21 A �لحاال�، &غير Oلك).
Oلك  في  (بما  �لطبية  &�إلمد�2��  لأل2&ية  مشتريا�  خطة  &ضع   *
 ،Q&للمأ �لصحي  &�لصر%  �لشخصية  �لنظافة   P>�لو& �للقاحا�، 

&غير Oلك).
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بما  �لطبية،  &�لسجال�  �لتوثيق   H��2بإ �لخاّصة  �لمتطلبا�  حّد2   *
في Oلك �التصاال� &�لبريد �إللكتر&ني، &�لتخزين �آلمن للمعلوما� 

�لطبية، &تحليل �لبيانا�، &غير Oلك.
 H2لعو� Aتصا( مع �لسلطا� �لصحية �لمالئمة في مكا� Jقم خطو+ *
�لطبية  �الحتياجا�  تلبية   Aلضما  (H2لعا� في  �لعبو�   &+ �لمنشأ  (بلد 

�لفو�ية لما بعد &صو( �لشخص �لمّتجر به.

٥٫١٢ �لمبا�� �لتوجيهية بشأI.��V J �لحاال� �الكلينيكية 
�لشائعة �لتي يتم مو�جهتها في �الّتجا.   

جميع  في  �لطبية  �لمما�سا�  في  �&تينيًا  �لتالي  �لقسم  يعتبر  بينما 
+نحاء �لعالم، 1ال +نه من �لمهم �لتأكيد على �لحاجة 1لى �ليقظة �لعالية 
نظرً� للحو�جز �لتي قد تحو( A&2 معرفة �لطبيب �لمما�x بالوضع 
�لصحي �لسابق للشخص قبل عملية �الّتجا�، &�لمستوQ �لمنخفض 
به  �لمّتجر  للشخص  �لصحية  �لحالة   Aبشأ توقعه  يمكن  ما  لمعرفة 
&بغية توثيق +&ضاعه �لصحية قد� �إلمكاA بغية �لتصّدf لها خال( 

عملية �لتعافي.

في  (بما  �لمفّصل  �لطبي  �لتا�يخ  �لصحي  �لفحص  يضم   A+ ينبغي 
قبل   Qخر+ ظر&%/&قائع   fّ+  &+ �ألسرية  �العتد�ء��  تا�يخ  Oلك 
�الّتجا�)، &�لفحص �لجسماني �لكّلي &فحص �لحالة �لعقلية بو�سطة 
مرشد صحي مناسب.  ال ينبغي �لقياP باختبا� �لصّحة �لعقلية ما لم 

تكن هناo حاجة حقيقية له.

يجب +A يكوA �لمما�x ملّما بالنطا  �لمعّقد لألعر�E &�لعالما� 
�لمتوقعة من �ألشخاi �لمّتجر بهم A1 كانو� قد تعّرضو� لالعتد�ء 
�لجنسي &�الغتصا�، مثل �ألمر�E �لمنقولة جنسيًا، &�لحمل غير 
 Eإلجها� محا&ال�  عن  �لناجمة  &�لمضاعفا�  فيه،  �لمرغو� 

�لسابقة.
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(يرجى �لرجوg 1لى �لدليل �لطبي �لصا�2 عن H��21 �لخدما� �لصحية 
بالهجرH (طبعة ٢٠٠١)، �لصفحة ٣٠-٣٣ للحصو( على  �لمتعّلقة 

�لمزيد من �لتفاصيل.)

�لقا�L مدعو 1لى �لرجوg 1لى �لتحديثا� �لتي قامت بها منظمة �لصّحة 
 Hبزيا� &Oلك  �لحاال�   H��21  Aبشأ �لتوجيهية   L2لمبا� في  �لعالمية 
موقعها ww.who.int)).  باإلضافة 1لى كتب �لطب �ألخرQ حيث 
يتم &صف H��21 �لحاال� &صفًا مفصًال، هناo مصد��A مفيد�A على 
 L2لمعدية &�لمبا� E�عن �أل&بئة في حاال� �ألمر iجه �لخصو&

�لتوجيهية لمما�سة H��21 �لحاال� هما:
 WHO Recommended Strategies for the Prevention  *
and Control of Communicable Diseases, WHO/
 .UNAIDS, 2001, Geneva
�لمعني   oلمشتر�  Hلمتحد� �ألمم  �لعالمية/برنامج  �لصّحة  منظمة 

باإليد<، ٢٠٠١، جنيف.
 Control of Communicable Diseases Manual, American *
(Public Health Association (17th edition; 2000

٥٫١٢٫١  �ألمر�n �لمنقولة جنسيًا
بين  &�لكالميديا   Aكالسيال جنسيًا  منقولة   E�مر+ &جو2  �لشائع  من 
�ألشخاi �لمّتجر بهم، &يرجع Oلك في �لمقاP �أل&( 1لى �الستغال( 
�لجنسي �لمرتبط باالّتجا� في +غلب �ألحياA.  من �ألمر�E �لمنقولة 
نقص   x&فير هو  بهم  �لمّتجر   iألشخا� بين  للقلق   Hلمثير� جنسيًا 

.fلمناعة �لبشر�

 L2تستند 1لى مبا A+ لمنقولة جنسيًا� E�حاال� �ألمر H��2ينبغي إل
بإجر�ء   Pلقيا�  Eعر &ينبغي  سو�ء،  حد  على  &�لعال}  �لوقاية 
 A1 جنسيًا  �لمنقولة   E�ألمر� &جو2  عن  للكشف  مصلي  فحص 
�لخدما�  في  +نه  غير  بها.   &موثو   متاحة  �لمختبر  مر�فق  كانت 
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�لخدما�   P�ستخد� فيها   cيتا ال  &�لتي  �لمو��2،  1لى  تفتقر  �لتي 
�لمختبرية للتأكد من �لتشخيص، ينبغي �تباg �لنهج �لمتال<مي لعال} 
في  �لمرجعية  �لمعايير  يتم جمع  �لمنقولة جنسيًا.    E�ألمر� بعض 
�لحماية  بر�مج  +ماكن  جميع  في  1تاحتهما  ينبغي  �ئيسيتين  &ثيقتين 
�لتوجيهية   L2لمبا�" &هما:  �الّتجا�.   مكافحة  مجا(  في   Hلمساعد�&
 Sexually Transmitted جنسيًا  �لمنقولة   E�ألمر� لعال} 
2002 -(Diseases Treatment Guideline)، &�لتوصيا� 
 MMWRلوفيا� �ألسبوعي� & E�لتقا�ير �لخاّصة بتقرير �ألمر�&
 Recommendations and Reports, 3 May 2002/51
�لصّحة  منظمة  بها  توصي  �لتي  &"�إلستر�تيجيا�  RR06)/)؛ 
 WHO) عليها"   Hلسيطر�& �لمعدية   E�ألمر� من  للوقاية  �لعالمية 
 Recommended Strategies for Prevention and
�لطبع  (حقو    (  Control of Communicable Diseases

&�لنشر لعاP ٢٠٠١، منظمة �لصّحة �لعالمية، جنيف).

٥٫١٢٫٢   �لصّحة �لعقلية 
تتوقف �2&2 �ألفعا( �لنفسية لألشخاi �لمّتجر بهم على مجموعة 
من �لعو�مل، ال سّيما �لتا�يخ �لشخصي للشخص &�ألحد�u �لماضية 
بالمخا&%  �لمرتبطة   Jلضغو� �لحاال�،  به، &في معظم  �لتي حلت 
�لمهم �ألخذ في  �لماضية، من   u�بين �ألحد �لر�هنة. من   oلشكو�&
�العتبا� مر&� �لعديد من �ألشخاi �لمّتجر بهم بتجا�� صا2مة +& 
�عتسافية حتى قبل �الّتجا� بهم. تلك �ألحد�u �لسابقة لالّتجا� تضاعف 
+ثناء  مو�جهتها  تتم  �لتي  �لعقلية  �لصّحة  على   Jلضغو� عو�مل  من 
 H2تأثير خطير +ثناء مرحلة 1عا ��O Aعلى +نها ستكو H&الّتجا�، عال�
�إل2ما}.  &هي يمكن +A تضم بالنسبة أل&لئك �لمغتربين عن 2يا�هم 
�لمثا(،  سبيل  (على   Hبالهجر  H2عا �لمرتبطة  &�لتوتر��  �لعو�طف 
�لحو�جز �للغوية &�لثقافية، &�الغتر��، &�لوحدH، &فقد�A شبكة �لدعم 
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�لسابقة، &غير Oلك) &�لشكوo �لحالية (على سبيل �لمثا(، كالوضع 
 iلألشخا بالنسبة  +ما  �إل2��ية).   &�إلجر�ء��  �إلقامة،  حيث  من 
�لذين هم في بلد �لمقصد +& موطنهم �ألصلي، فتجتمع �ثا� �لصدما� 
O�� �لعالقة باالّتجا� مع �لهموP �لر�هنة، مثل �لقلق تجاD �لكيفية �لتي 
 Aكا �O1 عليها �2&2 فعل +سرهم، &كيفية 1يجا2 عمل، +& فيما Aستكو

.H2غير �لمسد Aلمّتجر سينتقم لفر��هم +& للديو�

على �لرغم من �ختال% �ستجابة كل شخص 1<�ء تجربة �الّتجا�، 1ال 
+A بعض �2&2 �لفعل �لشائعة يمكن +A تشمل:

.��� �لفعل �لجسدية �لنفسية

 ،Hلمعد� gلظهر، +&جا� Pلرقبة، �ال� Pال� ،g�لصد� ،gأل&جا� ،Pآلال� *
&�لمشكال� �لمعدية �لمعوية؛

* �لقشعريرH، �لعر ، خفقاA �لقلب؛
* �لتغيير�� غير �لصحية في نمط �لنوP +& �لشهية؛

 H2يا> �لمثا(،  سبيل  (على  �لعالقة   ��O &�لتعقيد��  �لمناعة  كبت   *
�لتعّرE للبر2، &�ألنفلونز�، &غيرها)؛

* <ياH2 �لسلوكيا� �لخطرH (على سبيل �لمثا(، �لتدخين، &�لكحو(، 
&�لمخد���، &�لجنس �لمحفو% بالمخاطر).

................................................................................................

�لجسدية   Bلشكا��  Jكو  nفتر�� عد:   Jبمكا �ألهمية  من  تحذير: 
�لمّتجر   oألشخا�  J-� خاّصة  �لد��:.   على  لإلجها�  -فعا�   ���.
بهم قد عانو� على �أل.جح من مصاعب بدنية، -� JV تمت Vصابتهم 
عن قصد، �يجب -خذ �ألعر�n �لجسدية مأخذ �لجد �تقييمها بشكل 

مالئم.
................................................................................................
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.��� �ألفعا� �لنفسية

* �لشعو� باليأx &�لقنوJ، �لتفكير �النتحا�f؛
* �لغضب �لمتفجر +& �لمفرJ غير �لمكبوc 2&نما +سبا� &�ضحة؛

�لفصامية  &�لنوبا�   ،Hلذ�كر�  A�فقد فيه  بما  �لوعي،  في  �لتغيير   *
�لعابرH، &عيش �لتجا�� مرH +خرQ بالخيا(؛

* &�لتغير في �لعالقا� مع �آلخرين، بما في Oلك �لعزلة &�لتقهقر، 
&�نعد�P �لثقة باستمر��.

................................................................................................

بهم  �ّتجر  �لذين   oلألشخا بالنسبة   gلمستغر� من  ليس  تحذير: 
Vبد�ء �لعد�ء �Vظها. �لسلوr �لعد��ني.  �من �لمهم كبح .�I �لفعل 
 �- �لشخص  طر�   �- �إلحبا�   �- بالغضب  �لشعو.  �هي  �لطبيعية 
ضد  موجهة  ليست  �لتعبير��   eهذ  Jبأ تتذكر   J- حا��  .فضه.  

شخصك -نت.
................................................................................................

على �لرغم من +A �لعديد من �2&2 �لفعل �لجسدية �لنفسية &�لعاطفية 
�لمذكو�H +عالD قد تعتبر �2&2 فعل طبيعية 1<�ء حدu غير طبيعي 
(تجربة �الّتجا� �لصا2مة)، 1ال +نه يجب +خذ �2&2 �لفعل هذD مأخذ 
1لى عناية  يحتا}  +A تكوA +عر�E مرE عقلي  يمكن  �لجد ألنها 

&�عاية خاّصة.

يجو< +A يظهر بعض �ألشخاi +شكاًال خطيرH من �لمرE �لعقلي، 
مثل �ضطر�با� �لمز�}، &�ضطر�با� �لقلق، &�ضطر�با� �لتكيف، 
 ��O �لمو�2  تعاطي  &�ضطر�با�  �لصدمة،  بعد  ما  1جها2  &حالة 

�لمفعو( �لنفسي.
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�لتشخيصا� �لنفسية �توصيفها

�لنفسي، &خاّصة  بالتشخيص  لهما عالقة   A�متباعد  A�منظو� oهنا
 A1 لعالقة بالصدمة.  +حد �لمنظو�ين هو� ��O E�تشخيص �ألعر
1عطاء +حد ما تشخيصًا بحالة معر&فة، يتيح للشخص �لشعو� بأنه 
+قل عزلة +& &حدH  (+f غير طبيعي +& ُمالP) باستخد�P مصطلحا� 
على  �لحصو(   Aفإ  ،iألشخا� لبعض  بالنسبة  �لنفسية.   �لتجا�� 
1<�ء   Jإلحبا�  &+ �لذنب  عبء  من  بعض  يزيل  معر&%  تشخيص 
�لمشاعر &�لسلوo �لذf ال يملكوA �لسيطرH عليهم 1ال قليال.  بشكل 
مر&�هم  جّر�ء   Eلمر� بر�ثن  في   gلوقو�  xللنا يمكن  +ساسي 
بصدمة شديدH، ليس فقط جسديًا، &لكن +يضًا عقليًا &كالهما يحتا} 
�هتماما متسا&يا.  من &جهة �لنظر �لعملية، في بعض �لبلد�A، تلّقي 
�لمو��2  1لى  �لوصو(  يمّكنه من  لتشخيص طبي معر&%  �لشخص 

.Hلعامة �لمطلوبة بشّد�

من منظو� �خر، فإنه من خال( معالجة ما يفهم في �لغالب على +نه 
فقد  �لمرضية،  كاألحو�(  طبيعية  غير  لظر&%  طبيعية  فعل   2&2�
يشعر �ألشخاi بوصمة �لعا� +& فعال يوصموA بها ألمد قصير +& 
طويل.  &هذ� يمكن +A يؤf2 1لى عمليا� تقييم O�تي مضللة، &هوية 
محّرفة &1لى �لتهميش O1� ما كاA ينظر 1لى �لشخص على +نه مختل 

عقليًا، +& غير موثو  به +& غير قا�2 على �لتصر% كاآلخرين.

ما هو �لدعم في مجا� �لصّحة �لعقلية؟

على  &يتغير   ،Hكثير بأشكا(  �لعقلية  �لصّحة  مجا(  في  �لدعم  يأتي 
مر �لزماA، &كثير� ما يعتمد على �لمو��2 �لمتاحة، &على �لثقافا� 
فّعالة،  �لدعم  �ستر�تيجيا�   Aتكو لكي  �لخاّصة.   �لمحلية  &�لعا2�� 
مصا�2  (مثل،  &&ضعه  �لفر2  �حتياجا�  مع   Pلتتالء تكييفها  ينبغي 
�لدعم �لمتاc �ألخرQ، &مدH �إلقامة، &غير Oلك)، &لمحة عن حياته 
�لشخصية (+f �لسن، &نوg �لجنس، &�لثقافة، &غير Oلك) &شخصيته. 

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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 H2كّلية، مد�كة لطبيعة �لصّحة �لعقلية متعد Hلمساعد� Aتكو A+ ينبغي
 A+& ،(f2الجتماعي &�القتصا� Dلصّحة �لبدنية، &�لرفا� f+) 2ألبعا�
تقدP +شكاال متعدH2 من �لدعم (مثل �لعاطفي، &�لتعليم، &�لتوظيف). 
�لحالية  �لصدمة  من  كبير  جزء  في  تسبب  �لماضي   Aيكو قد  بينما 
في  �لنظر  �لدعم   Dتجا للُنهج  ينبغي  ال  +نه  1ال  به،  �لمّتجر  للشخص 
 Hلصلة فحسب، بل &+يضا مساعد� ��O لتجا�� �لماضية &�لذكريا��

�لشخص على �لتقدP بثقة نحو مستقبل صحي &&�عد.

�لحديثة   &+ �لغربية  �لنفسية   {Oلنما�  Aكو  E�فتر�  Pعد �لمهم  من 
 Hلمعانا� 1<�ء  �الستجابة  من  معيا�  +على  1نها   &+  Hلوحيد�  {Oلنما�
�لنفسية.  فبينما يمكن +A يّتخذ �لدعم في مجا( �لصّحة �لعقلية شكل 
+& �ألخصائي �الجتماعي، 1ال  �لنفسي  �لعال}  جلسا� مع +خصائي 
+نه يمكن بالمثل +يضًا +A يشمل �لمشا�كة في مشا�يع تنمية �لمجتمع، 
 Pلمشا�كة في بر�مج �لتد�يب +& �لتعليم +& �لتوجيه �لثقافي، +& �لقيا�&

بوظيفة +& بناء عالقا� جديدH +& 1عاH2 تطوير �لعالقا� �لقائمة.

باإلضافة 1لى �ألنشطة �لمنظمة �سميًا، يقترc +فر�2 �لدعم �لعاملين 
 gلمّتجر بهم �لضلو� iفي 2&� �إليو�ء +& مع مجموعا� من �ألشخا
يمكنهم  بهم  �لمّتجر   iألشخا� بين  مخّصصة   &+ عا�ضة  بلقاء�� 
�لمشاعر   Hمشاطر& �سمي  غير  بشكل  سوية   uلتحد� خاللها  من 

&�لشو�غل، لما لها من فو�ئد عالجية هامة.

مع Oلك، يتفق خبر�ء مساعدH �ألشخاi �لمّتجر بهم على +A �عاية 
هي  &تفهمهم  &�لمجتمع)  &�ألصدقاء   Hألسر�) 1ليهم  �ألقر�  +&لئك 
�لصّحة  مشاكل  تتسم  ما  غالبًا  �لمر&نة.   تعزيز  في  �ألهم  �لعامل 
�لدعم  هو  2عم  &+فضل  باالستمر��ية،  �الّتجا�  عن  �لناجمة  �لعقلية 
�لشخص  فيها  يمر  �لتي  �أل&قا�  &في  �لطويل  �ألمد  على   cلمتا�
 iألشخا�  Aيكو ال  عندما  حتى  حا(،  كل  على  بفتر�� عصيبة.  
برعاية برنامج مساعدH 1ال لفترH &جيزH جدً� (1ما ألنه يعا2 ترحيلهم 
1لى +&طانهم +& ألنه ال يوجد مرفق متاc إلقامتهم)، فمن �لممكن تقديم 

�لمساعدH لهم في مجا( �لصّحة �لعقلية.
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من يستطيع تقديم �لدعم في مجا� �لصّحة �لعقلية؟

في +قر� فرصة تستطيع فيها منظمة تقديم �لخدما� توفير موّظف 
صّحة مهني مد�� لمساعدH �لشخص �لمّتجر به ينبغي عليه بذ( كل 
جهد إلجر�ء فحص حالة �لصّحة �لعقلية.  من �لمهم +A تكوA قا�2ً� 
 Hلذين +عيقت صحتهم �لعقلية بصو�� iعلى �لتعّر% على �ألشخا
موجو2  عقلي   Eنتيجة مر  &+ �الّتجا�  عملية  بسبب  (سو�ء   Hشديد
مسبقًا)، &�لذين هم بحاجة 1لى �عاية فو�ية متخّصصة.  على &جه 
�لخصوi، فإA �ألشخاi �لذين يكونوA عرضة إليذ�ء +نفسهم +& 
�آلخرين، +& �لذين ليس بمقد&�هم �عاية +نفسهم بالطريقة �لسليمة، 
ال  مالبسهم،   A&يرتد ال  �لمثا(،  سبيل  (على  �لعقلية  لحالتهم  نظر� 
يأكلوA، يأتوA بر2&2 +فعا( Oهانية، &ما 1لى Oلك) قد يحتاجوA 1لى 
تعاطي 2&�ًء كي تستقر حالتهم، &في بعض �لحاال�، قد يحتاجوA 1لى 
 f�&2خو( �لمستشفى.  &عليه، &صوال لتشخيص سليم، من �لضر
+A يرQ جميَع �ألشخاi �لمّتجر بهم �لذين ستساعدهم منظما� تقديم 
� في مجا( �لصّحة  �لخدما� طبيٌب مما�x في مجا( �لصّحة مد�َّ
 Pعا  xمما� هو   Aيكو قد   ،Aلمكا� مو��2  على  &�عتما2ً�  �لعقلية.  
عالم   &+ نفسي،  طبيب   &+ �لعقلية،  �لصّحة  مجا(  في  لتد�يب  متلّق 
نفس سريرf، +& ممرضة نفسية +& +خصائي �جتماعي متلّق لتد�يب 
O1� ما +ظهر �ألشخاi 1عاقا� خطيرH، يجب  �لنفسي.   في �لطب 
على هؤالء �لمهنيين 1حالة �لحالة 1لى +خصائي، +& �لبدء في �لعال} 
(�لطبي).  مالحظة: ليس بوسع كافة �لمما�سين في مجا( �لصّحة 
 Aصف 2&�ء.  لز�مًا على +&لئك �لذين ال يستطيعو& Dلمذكو�ين +عال�

1حالة �لحالة 1لى +خصائي يستطيع Oلك.
................................................................................................

 Iلمد (كالتد.يب  �لرسمية  غير   �- �ألجل   Iقصير �لتد.يبية  �لد�.�� 
ثالثة -سابيع، على سبيل �لمثا�) في مجا� �لصّحة �لعقلية -�"تقديم 
�لمشو.I" غير كافية لتمكين �لموظفين من -J يصبحو� خبر�ء .ئيسيين 

في تشخيص �ألمر�n، -� تنفيذ عالh نفسي -� عالh طبي.
................................................................................................
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A1 �ألشخاi �لذين هم في �عاية +حدQ منظما� تقديم �لخدما� �لذين 
 g�لرعاية نفسية متخّصصة فو�ية (�لعال} �لطبي، �إليد Aال يحتاجو
�لصّحة  مجا(  في  �لمتو�صل  �لدعم  من   Aينتفعو قد  مستشفى)  في 
�لعقلية من جانب +طباء نفسيين، +& علماء �لنفس، +& ممرضا� +& 
+خصائيين �جتماعيين مدّ�بين في مجا( �لصّحة �لعقلية.  باإلضافة 
1لى Oلك، يلعب �ألشخاi �لذين يحصلوA على تد�يب غير �سمي +& 
قصير �ألجل في مجا( �لصّحة �لعقلية +& �لمساعدH �لنفسية �الجتماعية 
�لموظفين  توعية  Oلك  في  (بما  عالجية  بيئة  توفير  في  هامًا   �ً�&2
�آلخرين، على سبيل �لمثا() &تقديم �لدعم �لنفسي &�الجتماعي 1لى 

جميع �ألشخاi �لمّتجر بهم.

�الّتجا�،  ضحايا  1لى  �لعقلية)  �لصّحة  مجا(  (في  �لدعم  تقديم  عند 
ينصح بتحديد باحث حالة لكل شخص. يمكن +A يكوA باحث �لحالة 
مرشدً� �جتماعيًا، +& عالم نفسي، +& ممرضة +& شخصًا تلّقى تد�يبًا 
في مجا( �لمشو�H �لنفسية �الجتماعية.  باحث �لحالة هو جزء من 
فريق �لدعم �لصحي &يعمل تحت �لتنسيق �لعاP لفر2 �لدعم �لصحي 
�لرئيسي �لذO fكر في مكاA �خر من هذ� �لفصل. 2&� باحث �لحالة 

هو كفالة:

معلوما�  للحصو( على  يتصل  بمن  به  �لمّتجر  �لشخص  * معرفة 
&تقديم �لطلبا�؛

* عدP شعو� �لشخص �لمّتجر به بالضياg في بلبلة �لخدما� &�إلجر�ء��؛
* +ال تكوA �لمعلوما� غير متر�بطة +& مفقوH2؛

* +ال يقوP �ألشخاi با<2&�} �لمهاP؛
* +ال يضطر �لشخص �لمّتجر به 1لى تقاسم نفس �لمعلوما� مر��ً� &تكر��ً�؛

* تعزيز عملية تطوير �لثقة &بناء �لعالقة.
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مر�حل �لدعم في مجا� �لصّحة �لعقلية

�لصّحة  مجا(  في  بهم  �لمّتجر   iألشخا� لدعم  مخطط  يوجد  ال 
 Hلعافية &�ستر�تيجيا� للمساعد� H2الستعا Jنما+ oهنا A+ لعقلية. 1ال�
 Aيعملو Aفي مجا( �لصّحة �لعقلية &مهنيو Aيعملو iقترحها +شخا�
مع �لناجين من �لصدما�. �لهد% من �لدعم �لنفسي لألشخاi �لذين 
نجو� من تجربة �الّتجا� في نهاية �لمطا% هو تعزيز قد�تهم على 

خلق حياH ألنفسهم تتخطى حالة �الّتجا�.

 Hعو�مل كثير oهنا ،Dكر +عالO لعافية هي عملية فر2ية. &كما� H2ستعا�
تؤثر في مر&نة �لشخص &قد�ته على 1عاH2 �لتكّيف مع �لعالم �لمحيط 
بطر  صحية (مثل شّدH �لصدمة &مّدتها، &�لسما� �لشخصية، &نوعية 
�لدعم، &ما 1لى Oلك).  تم تحديد عدH مر�حل عامة لتقديم �لمساعدH 1لى 

�ألشخاi �لذين تعّرضو� ألحد�u عصيبة مؤلمة.

�لمرحلة ١: توطيد �لسالمة.  �لمهمة �أل&لى الستعاH2 �لتعافي هي 
توطيد سالمة �لفر2، &�ستعاH2 قوH &سيطرH �لشخص �لمّتجر به، بما 
يمكن  ال   O1 &بيئتهم.   &مشاعرهم  +جسا2هم  على   Hلسيطر� Oلك  في 

.Aما لم يشعر �لشخص باألما Qنشطة +خر+ fّبأ Pلتقد�

�لمرحلة ٢: Vحياء �لذكرB ��لحد��. من �لناحية �لنظرية، هذD هي 
 uلمّتجر بهم بسر2 قصة ما حد� iعندها �ألشخا Pلمرحلة �لتي يقو�
لهم &�لحزA على ما فقد&D (جسديًا &نفسيًا على حد سو�ء).  1ال +نه 
بأكمل  �لمرحلة   Dهذ 1لى  �لوصو(   Aفإ  ،iألشخا� لبعض  بالنسبة 
�لمنظما�  مع  �تصالهم  &قت  من  +طو(  &قتًا  يستغر   قد  معانيها 
�لمقدمة للخدما�.  ينبغي على �لد&�P ترo خيا� متى &كيفية مو�جهة 

تفاصيل �لماضي �لمرعب 1لى �لشخص.
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�لمرحلة ٣: Vعا�I �لتو�صل مع �لحياI �لعا�ية. �لمهمة �لنهائية في 
�لمجتمع  �الندما} في   H21عا  &+ �الندما}  �لعافية هي عملية   H2ستعا�
 Dتستغر  هذ A+ تنميتها.  يمكن H2تنمية �لعالقا� مع �آلخرين +& 1عا&
�لعملية &قتًا طويًال. &للعديدين يمكن +A تستغر  �لعمر كّله.  A1 �لدعم 
�لنفسي &�الجتماعي �لذf يضم جو�نب تعليمية &مهنية &�قتصا2ية هو 

جزء ال يتجز+ من تقدP �لشخص.

مجا�  في  �لدعم  Vستر�تيجيا�  حو�  ��لقر�.��  �لشائعة  �لسما� 
�لصّحة �لعقلية

 �لسما� �لشائعة لالستجابا� �لفّعالة 1<�ء �لصدمة تشمل:
* تجنب 1لقاء �للوP على �لضحية؛

* بيئة 2�عمة؛
* �لتسليم بأA �العتد�ء�� هي �لوقوg ضحايا للجريمة؛

* توفير �لمعلوما� عن �2&2 �لفعل �لناجمة عن �لصدمة؛
.E�1ظها� �آلما( ببتحسن �ألعر& *

برغبة  �لعال}  بإستر�تيجيا�  �لمتعّلقة  �لقر����  تسترشد   A+ ينبغي 
�لشخص �لمّتجر به في �لمشا�كة &مدH 1قامته.  �لعو�مل �ألخرQ �لتي 

يتعين �لنظر فيها تشمل:
 fلتصّد� �لوظائف،  تحسين  �لمثا(،  سبيل  (على  �لعال}  +هد�%   *

للسلوo �لتخريبي �لشديد +& �الضطر�با� �لسلوكية �لمو�كبة)؛
 E�مر+ مسبقًا،  قائمة  �ضطر�با�  (&جو2   oلمشتر� �العتال(   *

خطيرH)؛
* تعاطي �لمخد���/�لكحو( +& �ال�تهاA بها؛

* شّدH مشاكل �لصّحة �لعقلية، على سبيل �لمثا(، �لخطر على �لذ�� 
&�آلخرين، �لقد�H على �لعناية بالنفس؛

* &�أل&ضاg �لطبية �لمتز�منة.
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A1 +فضل من يأخذ قر�� بشأA نوg �لدعم في مجا( �لصّحة �لعقلية 
هو �لمما�x في مجا( �لصّحة O& �لخبرH في �لصّحة �لعقلية &Oلك 
بالتشا&� مع �لشخص.  +نظر �لملحق �لثاني للحصو( على &صف 
لعدH عالجا� �لدعم �لنفسي �لشائعة O�� �لنمط �لغربي.  في نهاية 
�لمطا%، فإA &�حدً� من +هم جو�نب �لدعم في مجا( �لصّحة �لعقلية 
بهم،  �لمّتجر   iبها �ألشخا  Aلمحيطو� يعامل  �لتي  بالطريقة  يتعلق 

lviii.يبد&نه لخيا��تهم fلذ� P�الحتر�&

٥٫١٢٫٣  �لنظافة �لعامة ��لمر�فق �لصحية
�أل&ضاg �لصحية �لمرتبطة بسوء �لنظافة �لعامة &�لمر�فق �لصحية 
�لفقر &�لسكن  1ما بسبب  بهم  �لمّتجر   iبين �ألشخا تو�جدها  يمكن 
�لبحث عن  �لمهم  �لشخصية.  من  �لنظافة  +& قصو�  �لصحي  غير 
 &+ �لفير&سية   &+ (�لبكتيرية  &�لعين  &�لشعر   AOأل�& �لجلد  �لتهابا� 
يشمل  &هذ�    .H�&لضر� عند  �لمناسب  �لعال}  &توفير  �لفطرية)، 
�لجر�، &�لقمل في �لر+x، &2�ء �لفطريا�، &�لرمد &غيرD.  1ضافة 
 E�1لى �ألمر uلماء +& �لغذ�ء �لملّو� f2يؤ A+ >يجو ،P1لى �ال<2حا
�لمعوية  �لشيغال�، &�لطفيليا�  �لتيفويد &2�ء  �لمعوية، مثل  �لِمَعدية 
&غيرها بسبب �لشو�ئب �لكيميائية +& �لفيزيائية �لتي تتجا&< �لمعايير 
 E�ألمر� Aلك، فإO آل2مي.  1ضافة 1لى� oلمعّينة �لمقبولة لالستهال�
�لمنقولة (بالحشر�� +& �لماء) مثل �لمال�يا &حمى �لضنك &�لحمى 
يكتنفها  �لتي   gأل&ضا� في  تنتقل   A+ يمكن  Oلك،  &غير  �لصفر�ء، 

�لزحاP &تتسم بسوء �لمر�فق �لصحية.

"1ستر�تيجيا� �لوقاية &�لسيطرH على �ألمر�E �لمعدية �لتي توصي 
بها منظمة �لصّحة �لعالمية" (منظمة �لصّحة �لعالمية، ٢٠٠١) تنص 
 E�ألمر� g�لتعامل مع مختلف +نو� Aبشأ H2توجيهية محّد L2على مبا
�لناجمة عن سوء �لصر% �لصحي، +& �لنظافة �لشخصية، +& نوعية 
 Hلسيطر�" 2ليل  للمعايير هو  �خر  �ألغذية. مصد�   uتلو  &+  ،Dلميا�
�ألمريكية  �لعامة  �لصّحة  لر�بطة   "Aلإلنسا �لمعدية   E�ألمر� على 
(�لطبعة ١٧، حقو  �لتأليف &�لنشر ٢٠٠٠، ��بطة �لصّحة �لعامة 

�ألمريكية).

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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٥٫١٢٫٤   �لد.J (�لسل)
 E�فتر� يمكن  +نه  1ال   ،Aآل� حتى  �لبحثية  �أل2ّلة  كفاية   Pعد �غم 
 E�الفتر� هذ�  �الّتجا�.   لعملية  �لرئيسية  �لتد�عيا�  من  �لسل   A1
معقو( في ضوء �حتما( معاناH �لشخص �لمّتجر به من تدّني �لوضع 
�لزحاP &سوء  1لى  به، 1ضافة  �الّتجا�  قبل   f2الجتماعي- �القتصا�
Oلك،  على   H&الّتجا�.  عال�  Hفتر �لمخد��� خال(   A21ما& �لتغذية 
فالسل معر&% على 1نه 1عتال( مشترo مع فير&x نقص �لمناعة 
�لبشرf &هو عامل �خر يتعين &ضعه في �العتبا� عند �لتعامل مع 

�ألشخاi �لمّتجر بهم.

٥٫١٢٫٥  �لصّحة �لمهنية
�لمهنية شائعة في �الّتجا� ألغر�E �الستغال( في  مشاكل �لصّحة 
�لعمل +& �لترفيه، &لكن يمكن حد&ثها في نطا  حاال� �الّتجا� �لتي 
�لشخص  بيئة  في  مهنية  غير   &+ مهنية  صحية  مخاطر  فيها  توجد 
�لمّتجر به.  �لكتب �لطبية �لقياسية، &كذلك �لمباL2 �لتوجيهية لمنظمة 
�لصّحة �لعالمية، توفر 1ستر�تيجيا� كافية إلH��2 �لحاال� للوقاية من 
�لعمل  منظمة  منشو���  تفعل  كما  �أل&ضاg &عالجها،   Dهذ معظم 

�لد&لية بشأA �لسالمة &�لصّحة �لمهنية للمهاجرين �لعما(.

مشاكل �لصّحة �لمهنية تشمل �لفئا� �لتالية من �لحاال�:

 ،c&لجر�& ،gعلى سبيل �لمثا( �لقطو :H1صابا� �ألنسجة �لرخو *
&�لسحجا�،  &�لكدما�،  �لسحقية،   c&لجر�& �لوخزية،   c&لجر�&
&�لخد&، &1صابا� �ألعضاء �لتناسلية بسبب �لمما�سا� �لسا2ية 

&�الغتصا�، &ما 1لى Oلك)؛
* 1صابا� �لعظاP &�لعضال�: مثل �لخلع، &�لكسو�، &�اللتو�ء��، 
�الضطر�با�  &مختلف  �لجسم  +جز�ء   A�فقد  &+ �ألطر�%  &بتر 

�لعضلية- �لهيكلية؛
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 Dكرها +عالO لمعدية �لتي سبق� E�حاال� �لجلد، بما فيها �ألمر *
في 1طا� �ألمر�E �لتي تحدu بسبب سوء حالة �لمر�فق �لصحية/
�لنظافة �لعامة، باإلضافة 1لى �إلصابا� غير �لمعدية مثل �لحر&  
 gلكيميائية &�لطفح؛ فّتش عن �لند&� (على جانبي �لبطن فيما لو نز�

عضو، السيما �لكلية)؛
* ضعف/فقد�A �لسمع +& �لوظائف �لبصرية؛

* +مر�E �لدP (مثل فقر �لدP، سرطاA �لدP +& �للوكيميا)؛
�لتغّبر  (مثل  معينة  بصناعا�  �لمتعّلقة  �لتنفسي  �لجها<   E�مر+  *
 fلرئو� �لتحجر   &+ �لرملي  �لسحا�  �لمثا(،  سبيل  &على   fلرئو�

&بعض سرطانا� �لرئة)؛
* خطو�H +كبر لإلصابة بأمر�E معدية محّدH2 مثل �لحمى �لمالطية،  
�لبشر  فيها   Eيتعّر �لتي  �لحاال�  من  &غيرها  �لسالمونيال،  &2�ء 
سبيل  (على  �الّتجا�  +ثناء  �لمنزلية/�لبرية  بالحيو�نا�  �تصالهم  عند 
�لمثا(، �لمسالخ، &تربية �لد&�جن، &تجهيز �لعظاP/�للحوP، &محال� 

�لجز��H، &صناعا� 2بغ �لجلو2، &غير Oلك).

للمزيد من �لقر�ءH، يرجى �لرجوg 1لى  كتا� منظمة �لعمل �لد&لية 
 Children) ألطفا( في �لعمل: مخاطر �لصّحة &�لسالمة� A�بعنو

at Work: Health and Safety Risks.).lix

٥٫١٢٫٦ �ألمر�n �لتي يمكن �لوقاية منها باللقاحا�
مجتمعا�  من  +صال  بهم  �لمّتجر   iألشخا� مجيء  1لى  بالنظر 
&جو2   Pعد يتوقع   A+ �لصّحة  مجا(  في   xلمما�� فعلى  محر&مة، 
سجل للقاحا�، +& عدP �كتما( حالة �للقاحا� +& عدP تذكر �لشخص 
يستكملها/  A+  Eلمفتر� من   Aكا �لتي  �للقاحا�  لجد�&(  به  �لمّتجر 
من  كجزء  �لتطعيما�  خدما�  تقديم  ينبغي  عليه،  بناءً�  تستكملها.  

توفير �لخدما� �لصحية للشخص �لمّتجر به.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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٥٫١٢٫٧  �لتغذية ��الصابا� �حالة �ألسناJ ��الضطر�با� 
�لمزمنة

هذD �أل&ضاg �لصحية مرتبطة عمومًا باالّتجا� &تم �إلبال° عنها في 
 Hمختلف عمليا� مكافحة �الّتجا� �لتي +جرتها �لمنظمة �لد&لية للهجر
&شركائها �لتنفيذيين في كافة +�جاء �لعالم.  يعاني �ألشخاi �لمّتجر 
بهم من ثمة مشاكل صحية هي O�تها �لشائعة لدQ �لعما( �لمهاجرين، 
على �لرغم من �لطابع �لفريد لعملية �الّتجا� &ظر&% �لعمل �لتي يمكن 
+A تؤQ2 1لى مظاهر +شّد قسوH لهذD �ألمر�E.  على سبيل �لمثا(، 
سوء �لتغذية هي في �لعموP مشكلة شائعة بين �ألشخاi �لمّتجر بهم 
على  �لحصو(  من   Aفالحرما سو�ء.  حد  على  �لمهاجرين  &�لعما( 
 ،Qللقو �لمستنز%  �لجنسي  &�الستغال(  &�لعمالة،  �لمناسبة،  �لتغذية 
&�لتعايش مع �ألمر�E &�لعد&Q +& 21ماA �لمخد��� قد تكوA جميعا 
عو�مل تؤf2 1لى سوء �لتغذية بين �ألشخاi �لمّتجر بهم. كما يمكن 
+A يؤf2 سوء �لتغذية +يضًا 1لى �ضطر�با� �لنمو بين �ألطفا( �لمّتجر 

.Aألسنا�& Hكذلك مشاكل �لبشر& Pمثل فقر �لد Pلد� E�بهم، &+مر

&�لمما�سا�  �الّتجا�  لعملية  �لقسّرية  �لطبيعة  تتسبب  ما  غالبا 
&عظمية  عضلية-هيكلية  مشكال�  في  �لمتضّمنة  �الستغاللية 
(خصوصا بين +&لئك �لمّتجر بهم ألغر�E �الستغال( في �لعمل)، 
�لتناسلية)  �ألعضاء  1صابا�  فيها  (بما   Hلرخو� �ألنسجة  &1صابا� 
 &+ �لسكين،   &+  iبالرصا  c&لجر� فيها  (بما   Qألخر� &�لصدما� 
�لكدما�  +& �لكسو�، +& �لخلع �لجزئي، +& غير Oلك)، 1ضافة 1لى 

�لمشاكل �لعصبية &غيرها من �لعو�قب.

 iألشخا� بين   Qخر+ مزمنة  حاال�  مو�جهة  +يضًا  �لمعتا2  من 
�لمّتجر بهم، مثل �لحاال� �لتنفسية &�لِمَعدية �لمعوية، &�لغد2 �لصماء 
(مثل +مر�E �لسكرf، &1ضطر�با� �لغدH �لد�قية)، &�الضطر�با� 
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&كذلك  �أليضية،  �الضطر�با�  من  غيرها   &+ �لكبدية   &+ �لكلوية، 
+نها   &+ �الّتجا�  عملية  سبقت  1ما   Dهذ  Aتكو &قد    .Hلبشر� مشاكل 
تفاقمت/تسا�عت خال( �لعملية.  لقد حا( عدP �لحصو( على �لرعاية 
+ثناء عملية �الّتجا� A&2 �لعرE �لمبكر للحالة �لمزمنة لدQ �لشخص 
�لمّتجر به &�لمستوQ �لثاني +& �لثالث من �لوقاية منها.  نتيجة لذلك، 
&مع مر&� �لوقت يأتي �لشخص في �عاية منظمة تقديم �لخدما�، 
لربما بعد +A +صبحت هذD �لحاال� معّقدH &قد يز2�2 �لتكهن بمر2&2 

�لعال} سوءً�.

تتم  �لتي  �لمزمنة  بالحاال�  �لمتعّلقة  �لحاال�   H��21  L2مبا تقديم   A1
�لكتّيب.   هذ�  نطا   خا�}  بالتفصيل  �الّتجا�  بين ضحايا  مو�جهتها 
�لمباL2 �لهامة �لتي يتعين تذكرها هو �حتما( عدP حصو( ضحايا 
�الّتجا� باألشخاi على �لرعاية �لصحية من قبل، &+A &جو2هم في 
 )&+ Aيكو A+ عاية منظمة تقديم �لخدما� هو فرصة لتقديم ما يمكن�

فرصة لهم لتلّقي �عاية كافية &حساسة &2�عمة.

٥٫١٣ �لتخطيط �لصحي لألشخاo �لمّتجر بهم

عن   Hلمساعد�& �إلحالة  عن   ٣ �لفصل  تكملة  1لى  �لقسم  هذ�  يهد% 
طريق توفير �لتوجيها� بشأA �لتخطيط �لصحي لألشخاi �لمّتجر 
�لبرنامج.    Aيتركو �لذين  &+&لئك   ،Hمساعد ببرنامج  �لملتحقين  بهم 
�لتوجيهية   L2لمبا� �لقسم عن  �لجزء �أل&( من  1لى   gلرجو� يرجى 
�لصّحة  عن  �لفصل  هذ�  في   D2نا+ �لمبّينة  �إلكلينيكية  &�إلجر�ء�� 
للحصو( على �لمزيد من �لتفاصيل عن متطلبا� �لتخطيط �لصحي 
&�لبنية  �لطبية  �لعملية  ترسخ  �لتي  �لمشا�يع  لوضع   P>لال� &�لطبي 
�لتحتية (على سبيل �لمثا(، �لمعّد�� &�إلمد�2��، &خدما� �إلحالة/

�لدعم، &لو�<P �لمر�فقين �لطبيين، &غير Oلك).

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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من �لمهم &ضع خطة صحية �ستر�تيجية لكل شخص مّتجر به يدخل 
برنامج �لمساعدH بغرE ضماA+ A تكوA �لرعاية �لصحية مد�&سة 
نقلت  �لمتاحة  �لطبية  �لمعلوما�   Aبأ للشخص  &للتوضيح  بعناية، 
�لخدما�  تقديم  جهة  بين  جيد  بشكل  &نّسقت  �لصحيح  �لوجه  على 
ينبغي  &�لمنشأ.    &�لعبو�  �لمقصد   A�بلد في  �لشريكة  &�لمنظما� 

&ضع هذD �لمعايير في �العتبا� &تضمينها منذ �لبد�ية.

يبين �لجزء �لتالي �لخطو�� �لو�جب �تخاOها عند &ضع خطة صحية 
للشخص �لمّتجر به.

�لذf سيكوA مسؤ&ًال عن  �لرئيسي،  �لصحي  �لدعم  تحديد شخص 
�لرعاية �لصحية (بما فيها ملفا� �لحالة �لطبية) للشخص �لمّتجر به 
خال( فترH بقائه في �عاية منظمة تقديم �لخدما�.  ينبغي للشخص 
�لصحية،  �لرعاية   &+ �لطب،  في  تد�يبًا  تلّقى  قد   Aيكو  A+ �لمحّد2 
+& علم �لنفس +& �لعمل �الجتماعي fO �لعالقة بالصّحة. يجب لكل 
�لميد�نية +A يحّد2 بوضوc، كتابًة، �لمسؤ&ليا�  مكتب من �لمكاتب 
 �O1  .لك �لشخصO �&(بما فيها حد&2 تلك �لمسؤ&ليا�) �لمتعّلقة بد
كاA شخص �لدعم �لصحي �لرئيسي ال يتحدu باللغة �ألP للشخص 
لجلب  ترتيبا�   Oتخا� ينبغي  1ليه،   Hلمساعد�  Pُتقّد  fلذ�& به  �لمّتجر 
 L2لمبا� �لملحق �أل&(:  (+نظر  مترجم شفوf مد�� &fO حساسية 
�ألخالقية �لمتبعة في �عاية �ألشخاi �لمّتجر بهم &1جر�ء �لمقابال� 
معهم، ١٨، &ّفر �لترجمة �لشفوية).  يجب +A يتحمل شخص �لدعم 
�لصحي �لرئيسي �لمسؤ&لية �ألساسية عن 1جر�ء تنسيق �ستباقي بين 
موّظفي منظمة تقديم �لخدما� &مع �لجها� �لخا�جية، مثل �لهيئا� 
�لرعاية  متطلبا�  في  معهم  للبت  &خاّصة  �لقو�نين،   Oبإنفا �لمكّلفة 

�لطبية &�الجتماعية &�لقانونية للشخص �لمّتجر به.

�ألّ�لية.  1ضطلع  �لصحي  �لتخطيط  مقابلة تحضيرية �جلسة  Vجِر 
بمقابلة +ّ&لية &جلسة تخطيط صحي مع �لشخص �لمّتجر به في +قر� 
&قت ممكن. تهد% هذD �لجلسة �لتحضيرية &�لتخطيطية 1لى ما يلي:
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* تحديد +ية �حتياجا� صحية فو�ية +& ملّحة (كاA ينبغي �لقياP بهذ� 
+يضًا في �لمقابلة �لتحضيرية �ألّ&لية).

* &ّضح �لخدما� �لصحية &�لطبية �لتي يمكن &�لتي ال يمكن تقديمها، 
بما في Oلك �لمساعد�� من �لمنظمة �لشريكة.  تأّكد من توضيح +fّ قيو2 
مفر&ضة على �لخدما� (+نظر: �لمباL2 �ألخالقية �لمتبعة في �عاية 
�ألشخاi �لمّتجر بهم &1جر�ء مقابال� معهم ، ٥، &ّفر �لمعلوما�)، 
&تقديم تفاصيل عن �لرعاية �لبدنية �لصحية، &�لفحوصا� �لسريرية 

�لمتاحة، &�عاية �لصّحة �لعقلية، &�لدعم �الجتماعي، &غير Oلك.
1ال   Pتقّد &ال   ،Aبالمجا  Pتقّد �لخدما�  جميع   Aبأ �لشخص  طمئن   *

بمو�فقته، &بأA جميع �لمعلوما� تعامل بأقصى �2جا� �لسّرية.
 H21عا &تقييما�  مقابال�  في  �لصحية  �ألسئلة  جميع   H��2بإ قم   *
�إل2ما} +& كن موجو2ً� عند 1جر�ئها في كل حالة، بما في Oلك عند 
 P�ألسئلة �لحساسة عن �لعنف +& �العتد�ء �لجنسي +& �ستخد� cطر
�لو�قي �لذكرQ على �لشخص.  حّد2 شو�غل �لصّحة �لجسدية &�لنفسية 
للفحص،  �لمحتملة  �لصّحة  &مجاال�  �لشخص،   Qلد  Aتكو قد  �لتي 
�لزمني  &�إلطا�  لها/له،  �لصحية  �لرعاية   Aبشأ �لشخص  &�غبا� 
�لمحتمل �لذf من �لمتوقع +A يظل �لشخص خالله في �عاية مكتب 

ميد�ني معين.
 cقتر�& ،Pعن �لمسا� �لمرّجح للرعاية �لتي ستقّد iبلغ �ألشخا+ *
جد&ًال <منيًا مؤقتًا للفحوi �لطبية �لمقبلة، &�الختبا��� �لسريرية، 

&جلسا� �لمشو�H، كّلما كاO Aلك ممكنًا.

�ضطلع بالمشا&��� مع �لمما�سين �آلخرين &حد2 �لمو�عيد معهم.  
ينبغي +A يكوA شخص �لدعم �لصحي �لرئيسي مسؤ&ًال عن �التصا( 
عندما   ،oمشتر  gجتما� (في  �لرعاية   Aسيقدمو �لذين  باآلخرين 
�لمّتجر  �لشخص  بحالة  �لخاّصة  �لتفاصيل  لتقديم  ممكنًا)  Oلك   Aيكو
في   Aسيد�جو �لذين   Aلمما�سو� للرعاية.   +ّ&لية  خطة  &&ضع  به 
"لجنة �لصّحة" هذD هم على �أل�جح �لطبيب �ألساسي &عالم �لنفس 

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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ترحيل  فيها  �لمزمع  �لحاال�  من  كثير  في  �الجتماعي.   &�لمرشد 
�لوقت عامًال   Aطانهم بسرعة، سيكو&+ 1لى  بهم  �لمّتجر   iألشخا�
من   Aيكو قد  معينة  حاال�  في  �لمناسبة.   �لرعاية  تحديد  في  هامًا 
�لشخص   H2عو بتأخير  توصيا�  �لصّحة  لجنة   Pتقّد  A+  f�&لضر�
 x&بفير �إلصابة  حاال�  �لحمل،  مضاعفا�  �لمثا(،  سبيل  (على 
  .(Dلك، +نظر +2ناO غير& ،)لعنف في �لمنز� ،fنقص �لمناعة �لبشر
ينبغي +A يأخذ �لمو�عيد �لطبية &�إلكلينيكية &تقديم �لمشو�H شخص 
�لدعم �لصحي �لرئيسي حتى تعكس عملية �لجد&لة �ألسبقيا� �لطبية 

&لتجنب تضا�� �لمو�عيد.
................................................................................................

تحذير: في �لحاال� �لتي يحتاh فيها �لشخص عناية طبية عاجلة، 
-� لديه من �لمشاكل �لطبية ما ال يمكن -� لن يتم عالجه على نحو 
مناسب في بلد �لمنشأ (بما في Uلك، على سبيل �لمثا�، لعد: كفاية 
�غير  �لعا.،  لوصمة  مالية،   gألسبا �لمدّ.بين،  �لطبيين  �لمهنيين 
صّحة  عن   Jلمسؤ�لو� يقو:   J-  Jبمكا �ألهمية  لمن  فإنه  Uلك)، 
�لشخص بإطال� �ألحكا: �لسليمة بشأJ �لرعاية �لتي ينبغي تقديمها 
�لمعني،  �لشخص  Vلى  لذلك  �فقًا  توصيا�  �.فع  معينة،  بيئة  في 
�Vلى �لمسؤ�لين عن توقيت .حيل/عو�U Iلك �لشخص (بما في Uلك 
سلطا� VنفاU �لقانوJ ��لهجرI). �تجد. �إلشا.I للسلطا� �لمختصة 
بأJ عو�I شخص في ظر�m تعّرn فيها مثل هذe �لعو�I صّحة 
�لشخص للخطر -مر غير -خالقي ��نتهاr لحقو� �إلنساJ �ألساسية 

�بأJ �لطابع �لطوعي للعو�I �سالمتها هي مبا�� -ساسية.
................................................................................................

قم بجلسة تخطيط صحي ثانية مع �لشخص �لمّتجر به لتقديم معلوما� 
حديثة �طلب �لمو�فقة �لطبية.  �لهد% �لرئيسي من �لمقابلة �لثانية 
مع �لشخص �لمّتجر به هذD هو تفسير خطة �لرعاية �لمقترحة &طلب 
�لوقت  �لمقترحة.  في هذ�  بالرعاية   g&لشر� مو�فقته/مو�فقتها على 



٣٠٥

ينبغي +A يقوP شخص �لدعم �لصحي �لرئيسي بالضلوg بإجر�ء�� 
�لمو�فقة �لكلّية، مقدمًا معلوما� شاملة عن �لرعاية �لبدنية &�لنفسية 
�لمقترحة (+نظر �لمباL2 �ألخالقية �لمتبعة في �عاية �ألشخاi �لمّتجر 
بهم &1جر�ء �لمقابال� معهم، ٥، &ّفر �لمعلوما� &٦، 1طلب �لمو�فقة 
�لمستنيرH) &مجيبًا عن +fّ +سئلة +& شو�غل قد تكوA لدQ �لشخص.  
ينبغي تحذير �ألشخاi بأنه في بعض �لحاال� قد يكوA هناo حاجة 
 &+ بفحوصا�  �لخاّصة  &�لوثائق  ثانية  مو�فقة  1جر�ء��  الستكما( 
1جر�ء�� معّينة لدQ &صولهم 1لى مبنى �لمنظمة �لشريكة +& مركز 

�عاية خا�جي �خر (كالمستشفى، +& عياH2 �لصّحة �لعامة).

 fّ+ نتائج  تو�فر  بمجر2  يمكن.  ما   bبأسر �لطبية  �لنتائج  عن  -بلغ 
فحص +& 1جر�ء طبي، ينبغي +A يحّد2 شخص �لدعم �لصحي �لرئيسي 

موعدً� لعقد جلسة خاّصة للكشف عن �لنتائج &مناقشتها.

٥٫١٤ �لتخطيط �لصحي بغرn �لسماx بمغا�.I برنامج 
Iلمساعد�

 f�&شخص مّتجر به من �لرعاية، من �لضر H�2بمغا cقبل �لسما
 Aحالته �لصحية &+نه مهيأ للمتابعة بشأ Aبشأ Pلتأّكد من +نه على علم تا�
�الحتياجا� �لصحية �لتي تم تحديدها خال( فترH �لرعاية.  �لنشاطا� 
�لمقترc تنفيذها قبل عوH2 �ألشخاi �لمّتجر بهم &1عاH2 21ماجهم في 

:D2نا+ Hمذكو� Hبيئة موطنهم، +& 21ماجهم في بيئة جديد

قّد: Vحاطة بالوضع �لصحي قبل �لسماx بالمغا�.I. قبل +A تغا�2 
�لدعم  شخص   Pيقو  A+ يجب   ،Hلمساعد� برنامج  �الّتجا�  ضحية 
�لصلة   ��O �لوثائق  جميع  من  نسخة  بإعطائها  �لرئيسي  �لصحي 
بصحتها صحته &�لعال} �لطبي، &يفّضل ترجمة �لتشخيص �لرئيسي 
منظمة  �عاية  في  &جو2ها  خال(  لغتها  1لى  �ألساسية  &�لمعلوما� 
تقديم �لخدما�، &مر�جعة ظر&فها �لصحية، &�لعال} �لمقّدP &�لحالة 

�لصحية �لر�هنة.
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خال( تلك �إلحاطة، ينبغي +A يقوP شخص �لدعم �لصحي �لرئيسي 
باآلتي:

:f+ cمناقشة �لحالة �لصحية �لماضية &�لر�هنة مع كل شخص، &شر *
تقديم  منظمة  �عاية  في   D2جو& خال(  حّد�2  صحية  مشاكل   -

�لخدما� +& �لمنظمة �لشريكة &2الالتها؛
- �لعال} +& �إلجر�ء�� �لطبية �لتي نفذ�، &نتيجة +fّ عال} قدمته 

منظمة تقديم �لخدما� &/+& �لمنظمة �لشريكة؛
 oبعد تر Dتنفيذ cلمشاكل �لصحية �لمتبقية، &�لعال} �لمقتر�&  -

�لشخص �لرعاية، &مخاطر ترo �لحاال� A&2 عال}. 
* تقديم نسخ من �لسجال� �لطبية، &+f &ثائق +خرQ مطلوبة لمتابعة 

�لعال} �لطبي +& �إلحالة.
 Pعال}، قّد H�&2 �&©قد بد iفيها �ألشخا Aفي �لحاال� �لتي يكو *
 H�&2 1كما(  (&سبب) &جو�  كيفية  مكتوبة &شفوية حو(  تعليما� 
�لعال} �لموصوفة (1شرc مخاطر عدP 1تماH�&2 P �لعال} �لكاملة).  
في �لحاال� �لتي يكوA فيها �ألشخاi بحاجة 1لى مزيد من �أل2&ية 
�لتي ال تقّدمها منظمة تقديم �لخدما�، <ّ&D2 بوصفة طبية +& بوثائق 
مناسبة تمّكنهم من �لحصو( على �أل2&ية �لال<مة (على سبيل �لمثا(، 

&صفة، +& نصيحة لإلحالة 1لى طبيب +& مركز �عاية).
* مر�جعة ما قيل لضماA فهم �لشخص لما قيل لها/له من +جل تقييم 
مدQ �ستعد�2ها/�ستعد�D2 (+f من �لناحية �لعملية &�لنفسية &�لمالية) 
للتصّدf  الحتياجاته �لصحية بمجر2 �لسماc بمغا�2ته لرعاية منظمة 

تقديم �لخدما�.

 oلى �لرعاية �لطبية ��لدعم �لنفسي لألشخاV يّسر �لمتابعة ��إلحالة
 Pمقّد من   iألشخا� نقل  عند  sخر.   خدما�  مقّد:  Vلى  �لمنقولين 
1لكتر&نيًا  &نقلها  �لطبية  �لمعلوما�  تشفير  ينبغي  �خر،  1لى  خدما� 
قبل مغاH�2 �لفر2.  (&لكن هذ� ال يعفي �لموظفين من مسؤ&لية 1عطاء 
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 Aلك، فإO نسخ من سجالتهم �لطبية).  1ضافة 1لى iجميع �ألشخا
هو  �لشخص  حالة  عن  �لمسؤ&(  �لرئيسي  �لصحي  �لدعم  شخص 
�لمسؤ&( عن مكاتبة �لمنظمة �لمتلقية +& �لمما�سين في مجا( �لصّحة 
&توفير كافة �لمعلوما� عن ظر&% �لشخص &�حتياجاته �لمحّدH2 من 
 A+ لك فقط بمو�فقة �لشخص �لمّتجر به، قبلO يتم A+ لرعاية.  ينبغي�
يصل �لشخص &&فقا لإلجر�ء�� �لموصى بها �لتي عكستها فصو( 

+خرQ من هذ� �لكتّيب.

 oلى �لرعاية �لطبية ��لدعم �لنفسي لألشخاV يّسر �لمتابعة ��إلحالة
�لمسموx بمغا�.تهم من �لرعاية.  منظمة تقديم �لخدما� هي �لمسؤ&لة 
�لمتعّلقة بالصّحة سو�ء في  بالمصا�2  عن جمع معلوما� �التصا( 
�لبلد�A �لتي من �لمحتمل +A يعو2 1ليها �ألشخاi �لمغاA&�2، &محليًا 
1قامة مؤقتة  قد حصلو� على  يكونو�  �لذين �بما   iبالنسبة لألشخا
 Pباللغة �أل Dمعلوما� �التصا( هذ Aتكو A+ (+& 2�ئمة) فيها.  يجب
 A+ �للشخص.  باالضافة 1لى توفير معلوما� �التصا(، من �لمهم جد
يسّهل �لطاقم �لطبي �إلحالة 1لى خا�} �لمنظما� عن طريق �التصا( 
 iألشخا�  &+ بالمنظمة  �لرسائل)   &+ �لهاتف  طريق  (عن  �لمباشر 
�لمّتجر به.  &ال ينبغي +A يتم هذ� 1ال  1ليهم �لشخص  �لذين سيحا( 

بمو�فقة مستنيرH من �لشخص �لمّتجر به.

باالضافة 1لى Oلك، ال سّيما في �لحاال� �لتي سيبقى فيها �لشخص في 
بلد �خر غير بلد �لمنشأ، من �لمفيد +A ير�فق �مر© ما من منظمة تقديم 
�لخدما� �لشخص خال( +&( <يا�H للمساعدH على 1يجا2 �لمنظمة/
 fفي �إلجر�ء�� �إل2��ية &للحّد من �لضغط �لذ Hلمركز، &للمساعد�
 Hلضعفاء عند �لذها� لوحدهم لطلب �لمساعد� iيشعر به �ألشخا
 oهنا Aغير مألوفين لديهم.  عندما ال تكو iمن منظما� +& +شخا
 Aفإ �لعامة)،  �لصّحة  (نظم  �لخا�جية  �لخدما�  مقابل  للدفع  حاجة 

.Pتوضيح هذ� �ألمر للشخص +مر ها

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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ساعد في تقييم �لمو�.� �لشخصية (-Y معا.m �ألسرI -� غيرهم 
 Hحد�& هي  �لشخص  2عم  شبكة  نوعية   .(h.لخا� في   m.لمعا� من 
من +هم �لعو�مل �لتي تحّد2 سهولة �لتكّيف.  &تقع على عاتق منظمة 
تقديم �لخدما� �لمساعدH على تحديد �لبيئة �لتي تعو2 بأعظم نفع على 
ينبغي  �لحاال�،  من  �لكثير  في  مغا�2تهم �عايتها.  عند   iألشخا�
لمر�جعة �لمو��2 هذA+ D يجريها �لموظف �لذf قدP �لدعم �الجتماعي 
�الجتماعي)  �لمرشد   &+ �لمعالج،   &+ �لنفس،  (عالم  �لرئيسي  �لنفسي 
ألنها كثير� ما تنطوf على 1جر�ء تقييم لعالقة �لشخص �لمّتجر به مع 
+شخاi �لعائلة +& �لشركاء �لحميمين. &في بعض �لحاال�، هذ� يعني 

تحديد �لعالقا� �لذf حدu فيها �العتد�ء (�لجسدf +& �لعاطفي).
................................................................................................

تحذير: في حالة �ألطفا� �صغا. �لسن، لتقييما� �لعالقا� �ألسرية -همية 
قصوB.  �في �لبّت في عو�I �لطفل Vلى بلدها/بلدe، فإJ .فاهية �لطفل 
(-Y"مصالحه �لفضلى") يجب -J تكوJ �العتبا. �أل�� ��ألسمى.  ال بد 
-J يقّيم �لموظفوJ ما �UV كاJ �لطفل قد يتعّرn لألBU في هذe �لبيئة، 
(على سبيل �لمثا�، سيعا� �الّتجا. به، -� يعاني من �إليذ�ء �لبدني).  
كما يجب عليهم -يضًا تقييم �لكيفية �لتي يضمنوJ بها على -كمل �جه 
قد.I �ألسرI على تحمل كلفة �لرعاية �لال�مة، ��حساسها بالمسؤ�لية 
بما فيه �لكفاية لضماJ تلقي �لطفل لهذe �لرعاية، ��لتي ستشمل -يضًا 
تسهيل �التصا� �لال�: مع -طباء �ألطفا�، -� �لمرشدين �الجتماعيين، 
 J-� لطفل -� �لصبي سبق له� J- ما -كتشف �UV  .علماء �لنفس �-
�لمنظما�  تعمل   J- ينبغي  �إلهما�،   �- �العتد�ء   �- �لعنف  من  عانى 
 mلتي تقّد: �لخدما� مع �لطفل ��لخدما� �الجتماعية للد�لة، ��ألطر��

�ألخر��U B �لصلة لتحديد -فضل مسا. عمل من -جل �لطفل.
................................................................................................

في بعض �لحاال� �لتي +عطى فيها �ألشخاi مو�فقتهم لمنظمة تقديم 
�لخدما� لالتصا( بأحد +فر�2 �ألسرH قبل عو2تهم، تمّكنت هذD �لجهة 
من توصيل �حتياجا� �ألشخاi �لمّتجر بهم 1لى �لمصا�2 �لرئيسية 



٣٠٩

للدعم قبل عو2تهم.  &في حاال� معّينة عندما يطلب �ألشخاO iلك، 
فقد ترغب منظمة تقديم �لخدما� في �التصا( بأحد +فر�2 +سرته +& 

شخص �خر من +جل:
* مساعدH +فر�2 �ألسرH +& شخص �خر على فهم طبيعة �لتجربة �لتي 

مر بها �لشخص؛
* توضيح +A ما حدu جريمة &ليس خطأ �لشخص �لمعني �لذf ال 

ينبغي لومه؛
* تقديم �لُنصح بشأA ما يلزP من تد�بير +منية ينبغي �تخاOها؛

 Hشعو� �لشخص &تصرفه في �لفتر Aيكو A+ توضيح كيف يمكن *
�لقا2مة؛

.Hفر�2 �ألسر+ Dيوّفر A+ لدعم �لممكن� gنو Aتقديم �لُنصح بشأ& *

يجب عدP �التصا( بأسرH �لشخص �لمّتجر به، +& شريكه �لحميم، +& 
 Aلتأكيد على ما يرغبو� A&2& لحصو( على مو�فقة� A&2 ،صدقائه+

&ما ال يرغبوA في قوله.

�للياقة للسفر ��لمر�فقوJ �لطبيين 

�لمّتجر  �لشخص  تهيئة  بمجر2  للسفر  �للياقة  بتقييم   gلضلو� ينبغي 
 H2عند نقطة �لعبو� +& �لمقصد، &كذلك خال( مرحلة 1عا H2به للعو
 L2يتماشى �لتقييم مع مبا A+ إل2ما} �لالحقة في بلد �لمنشأ.  ينبغي�
�لسفر �لمنّظم &�آلمن للشخص �لمّتجر به &�لركا� �آلخرين.  &ينبغي 
+A تستند عوH2 �لقّصر غير �لمصحوبين بذ&يهم 1لى �لمباL2 �ألخالقية 
 H21عا& �إلحالة   ،(٣) �قم  �لفصل  في  �لموضحة  �لوصاية   L2مبا&
�إل2ما}، من هذ� �لكتّيب، جنبًا 1لى  جنب مع �لمباL2 &�لملحوظا� 

�لتحذيرية �لتي سبق &�&2ها في هذ� �لفصل.
ينبغي تقييم �لحاجة 1لى �لمر�فقين �لطبيين (خاّصة +ثناء �لسفر جوً�) 
 Hلموحد� �إلجر�ء��  في  مبّين  هو  كما  �لطبيين  �لمر�فقين  &تعيين 
�لتوجيهية   L2لمبا�  Pقسا+ في  �لتفصيل  من  بمزيد  مناقشتها  تتم  �لتي 

�إلكلينيكية الحقا في هذ� �لفصل.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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٥٫١٥ �لموظفوJ ��لصّحة
تقديم  منظمة  لموظفي  �لمهنية  �لصّحة  �حتياجا�  �لقسم  هذ�  يتنا&( 
�لخدما� &�لمنظما� �لشريكة.  كما +نه يذّكر بأA �ألساليب �لصحية 
 iألشخا� Dمها��� �لموظفين تؤثر تأثيرً� مباشرً� على �فا Qمستو&

lx.لمّتجر بهم �لموجو2ين في �عايتهم�

�لمخاطر  من   Dغير& &�إلجها2  �ألمن  تشمل  نوقشت  �لتي  �لقضايا 
�ختيا�  &قضايا  منها)،  �لحد  تد�بير  Oلك  في  (بما  �لمهنية  �لصحية 

�لموظفين &2عمهم.

٥٫١٥٫١  �الجها�
يعتبر �الجها2 �لمتعلق بالعمل موضوعًا &ثيق �لصلة بالنسبة أل&لئك 
 Hمثل موّظفي مساعد Jعالية �لضغو& Hلعاملين بمهن عالية �لخطو��
1<�ء  فسيولوجي  فعل   2� هو  �إلجها2  بهم.   �لمّتجر   iألشخا�
للتعامل  1لى تعديل سلوكهم   iباألشخا f2يؤ Hلمتصّو�� �لتهديد�� 
�لفو�f مع �لحدu &تقليل �لخطر. عند مو�جهة "مسببا� �الجها2" +& 
�الجها2 �لتر�كمي بانتظاP +& على �ألمد �لبعيد، تصبح هذD �لتعديال� 
في �لسلوo مستد�مة، &غالبًا ما تعّبر عن نفسها بإعر�E بدنية +& 
في   ،c�&لأل�  Hمنقذ& بل   ،Hمفيد  Dهذ �لفعل   2&2� Aتكو قد  نفسية.  
موقف �لتهديد؛ &لكن، بمجرA+ 2 يهد+ �لتهديد +& يمر، فإنها غالبًا ما 

.Qغير صحية &موهنة للقو Aتكو

+سبا�  +هم  بعض  &تشمل    .Qمغز  ��O&  H2متعد �إلجها2  مصا�2 
�الجها2 بين +شخاi �لدعم:

* �لشو�غل �ألمنية؛
* مدQ 1لحاc &مستوQ &نطا  �حتياجا� �ألشخاi �لمّتجر بهم؛
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* عبء �لعمل �لكّلي �لذf يقوP به �لموظفوA، &ال سّيما في �لمكاتب 
�لتي يكوA ضغط �لعمل فيها كبيرً� +& تكوA منخفضة �لمو��2؛

* عبء �لقر����، &ال سّيما تحديد "+هلية" شخص ما إل�2�جه في 
برنامج تقديم �لمساعد�� �لتي يمكن +A تكوA بالنسبة للبعض قر�� 

حياH +& مو�؛
* لوP �لذ��، &�الحباJ، &�لغضب على سبيل �لمثا(، عندما يغا�2 
 &+ ،Hلبرنامج، فيتعّثر&�، +& ال يستجيبو� بشكل جيد للمساعد� iشخا+

ال يلّبو� �لتوقعا�؛
 iلعد&�ني +& غير �لممتن +& �لمستاء في �لظاهر لألشخا� oلسلو� *

�لمّتجر بهم �لذين تتم مساعدتهم؛
 Hمساعد مثل،  متناقضة،   Aتكو ما  كثيرً�  �لتز�ما�  في   Jلتو��  *
�لقانوA، &�لعمل   O1نفا بهم &�لتعا&A مع &كاال�  �لمّتجر   iألشخا�

ضمن �لقيو2  (�لقانونية، �لمالية)؛
 Qلنظم �ألخر� A+ &+ ،2&تأثير 1ال بشكل محد u�1حد Pلشعو� بعد� *

يعتريها �لفشل، +fّ &كاال� 1نفاO �لقو�نين، +& �لمحاكم؛
 Jلضغو�  &+ �لمشاكل  عن  �لكشف  على   Hلقد��  Pعد  &+  Pالحجا�  *
لآلخرين (على سبيل �لمثا(، خوفًا من +A يبد& غير كفء، +& فاشل، 
+& غير مؤهل لهذD �لوظيفة، &�بما يشعر بأA �إلفصاc عن �لقيو2 
يمكن +A يعّرE &ظيفته للخطر، &�العتقا2 بأA عليه +A يكوA قا�2ً� 
على تحمل كل Oلك، +& +A �لكشف عن �لمشاعر في �لعمل يتنافى مع 

LXI لمعايير �لثقافية؛�
 Aمكا fّ+ 1ليه عن �لمشاكل، &ال uلشعو� بأنه ال يوجد +حد للتحد� *

لرمي +fّ من �ألعباء فيه؛
* �ستهجاA �آلخرين خا�} 1طا� �لعمل كأفر�2 �ألسرH +& �ألصدقاء 
ال  �لذين  �لمثا(،  سبيل  على   ،xلنا� عامة   &+ �لمحلي  �لمجتمع   &+
يو�فقوA على �لعمل، +& �لذين ال ير&  لهم "نوg �لناx" �لذf تتم 

LXII.(مثل �لبغايا &مجموعا� +قليا� معينة) مساعدتهم
+ظهر� �2�سة �ستقصائية بأA �ألعر�E �لجسدية �لمرتبطة باإلجها2 

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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 Dالستجابا� هذ� A+ 1ال    .Pلنو� �لتعب &صعوبة  �ألكثر شيوعًا هي 
ثقافيًا   Hمتمحو�& ما  نوعًا   H2&ستجابا� محد� مّثلت مجموعة  لربما 
�لتعبير عن   i1<�ء مصطلح "�الجها2"، &1<�ء �لطلب من �ألشخا

lxiii.لمشاعر �لسلبية +& �لمشاكل �لمتعّلقة بعملهم�

عند �لعمل مع �لمستضعفين من �لبشر، فليس من غير �لمعتاA+ 2 يسيء 
�لضحايا  على  (&�لقيو2   ،Hلمساعد� على  قد��تهم  تقدير  �لدعم  +فر�2 
لالستجابة بها)، &�حتياجاتهم �لخاّصة.  �ألشخاi �لذين يعملوA فو  
طاقتهم &ُيعتمد عليهم �عتما2ً� كبيرً� قد ال يعترفوA بحاجتهم هم +نفسهم 
بوسعهم  حنكة  �لمهنيين  +كثر  حتى  عملهم.   في  �لنفسي  �لدعم  1لى 
 &+ �لفشل،   &+ �ليأx +& خيبة �ألمل  �لمعاناH من مشاعر جياشة من 
�لقلق +& �لغضب عند �لعمل مع �ألشخاi �لمّتجر بهم.  �لعالم �لنفسي 
�إلكلينيكي، ستيو��� تيرنر، يالحظ +نه عند تقديم �لدعم 1لى �لناجين 

من �لتعذيب:

(…) هناo ما ال يقل عن شخصين يتعين &ضعهما في �العتبا�. 
باإلضافة 1لى �حتياجا� �لمريض (…) فإA تلك �لخاّصة بموّظفي 
�لصّحة (…) يجب +خذها في �لحسباA.  (…) تحدu &�حدH من 
ج 

ِ
�لمعال  &+ �لطبيب  على  يطغي  عندما  �لشائعة  �لصعوبا�  +كثر 

�لشعو� بالقهر من جر�ء تا�يخ �لتعذيب &�2 فعل �لشخص �لناجي.  
قد تكوA هناo +&قاتًا عندما ينزg هذ� �لشعو� 1لى خلق �2&2 فعل 

LXIV.H1شكالية، بل &حتى مدمر

يوضح ستيو��� تيرنر �لمشاعر �لشائعة �لتي تحدu بين �لمعالجين.  
&هي �إلحساx باليأx، &�لشعو� بالقد�H �لكلّية، &�لدفع بعيدً� بمشاكل 
�لعمالء +& تفا2يها.  بوسع كل هذ� +A يتد�خل مع توفير �لحصو( على 

Lxv.{لعال�

من �لمهم +يضًا �لنظر في �حتما( +A يكوA لدQ شخص �لدعم تا�يخ 
شخصي من �لعنف �لجسدf +& �العتد�ء �لجنسي كذلك، +& قد يمر 
بعد  ما  بيئة   &+ �لنز�عا�  بيئة  في  خاّصة  1عتسافي.  بموقف  حاليًا 
�لمئوية  �لنسبة   Aفأ �لسياسية،   &+ �لمدنية  �لقالقل  �لنز�عا� &مناطق 
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أل&لئك �لذين عانو� من �لعنف تكوA على �أل�جح مرتفعة.  1ضافة 
تقريبًا.   &�لثقافا�   A�لبلد� في جميع  �لمنزلي  �لعنف  يوجد  Oلك،  1لى 
يمكن +A يلعب تا�يخ �العتد�ء +& �لتمييز �لشخصي ألفر�2 �لدعم 2&�ً� 
في طريقة تأثرهم بر&�ية �لشخص �لمّتجر به، بل &يجو< +A يعيق 
عملهم.  حيثما كاO Aلك مناسبا، قد يكوA مفيدً� تحديد سبل �لتطّر  1لى 
 ،iالعتد�ء �لسابق مع +فر�2 �لدعم.  بالنسبة لبعض �ألشخا� gموضو
 H��2مناقشة تجا�بهم �لشخصية &كسبهم فهم &2عم �إل Aيكو A+ يمكن
 g؛ للبعض �آلخر، يعتبر هذ� �لنوHلزمالء مصد�ً� للر�حة &�لقو� &+
من �لمناقشة خرقًا للخصوصية &تدخًال غير مرحب به في �لمسائل 

�لشخصية.  

حتى A1 كاA �ألشخاi ال يعملوA عن كثب مع �ألشخاi �لمّتجر 
بهم، فإA �2&2 فعل جميع �لموظفين، بغض �لنظر عن موقعهم، ينبغي 

+A تكوA موضع �هتماA+& P يتم �الستجابة لها على نحو مالئم.

٥٫١٥٫٢ تد�بير �عم �لموظفين �خفض �الجها�
يجب +A يكوA �لموظفوA �لمستقدموA لخدمة �ألشخاi �لمّتجر بهم 
مختا�ين بعناية، &+A يقّدP لهم �لدعم &�إلشر�%.  &من بين �لمعايير 
�ألخالقية   L2لمبا� فصل  في  مسبقًا  �لمتضّمنة   &+  Hلمذكو��  Qألخر�
 xلمما�� �لذf يطلب من   oلقيم �ألساسية &�لسلو� &�لسالمة، بعض 
في مجا( �لصّحة قبل �لسماc له بمساعدH �لضحايا �لمّتجر بهم، هو 
تمسكهم بمباL2 �الحتر�P، &�لسّرية، &�لكر�مة &�لحفا� على �لمصالح 
�لفضلى للمستفيدين. A1 تحسين تد�بير �لدعم للحد من �لمخاطر على 
صّحة �لموظفين &تحسين �لرفاهية يتطلب نهجًا متعد2  �لطبقا� يضم 
جهو2 �لوقاية مع �ليا� �لتدخل &�الستجابة.  &جد تقرير حديث عن 
  Lxvi.2ظر&% �لعمل هي مصد� �الجها Aصّحة �لموظفين &�إلجها2 بأ
يجب +A تنفذ �إلH��2 تد�بيرً� لدعم �لموظفين بطر  ترمي 1لى منع +& 
تقليل �الجها2 �لمتعلق بالعمل.  &يجب +A تكوA هذD �لتد�بير مالئمة 
�لثقافي، &ينبغي تحديدها &تنفيذها   gللبيئة &لحاجة �لموظفين &للتنو

بالتعا&A مع �لموظفين.

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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�لوقاية من �إلجها�

 H��2تتخذها كل من �إل A+ عد2 من �لتد�بير �ألساسية �لتي يمكن oهنا
منه  �لوقاية   &+ بالعمل  �لمتعلق  �الجها2  تقليل  +جل  من  &�لموظفين 
&تحسين �لرفاD �لبدني &�لنفسي للموظفين في �لميد�A.  &هي تشمل:

* يجب +A تعمل �إلH��2 &�لموظفوA معا لتأمين سالمة جميع �لموظفين 
&شعر&هم باألماA، 1لى +قصى حد ممكن.  هذ� هو +&( تدبير &قائي 

O& عالقة باالجها2 &+كثرها بساطة.
�لشو�غل   Hمشاطر Pبانتظا �لموظفين  �إلH��2 من  تطلب   A+ * يجب 
�لمتعّلقة بالصّحة &�إلجها2 عندما يشعر&A بالحاجة لذلك، &تعتر% 

بمدQ شو�غل �لموظفين.
* يجب +A تضطلع �إلH��2 بالتد�بير �إلجر�ئية &غيرها من �إلجر�ء�� 
�لمتعّلقة  �لمسؤ&لية  ثقل  من  �لموظفين  عن  �لتخفيف  1لى  �لر�مية 
بالقر���� O�� �لعالقة بالحاال� (على سبيل �لمثا(، �ألهلية)، لكي 
&تحمل  &حدهم  �لمسؤ&لية  عبء  تحمل  على   Aلموظفو� يجبر  ال 
�لمسؤ&لية �لشخصية عن حاال� فر2ية. يجو< +A يشمل Oلك تحسين 
تحديد �أل2&�� &�لمسؤ&ليا� - بتسليط �لضوء على �لحد&2 �لمفر&ضة 

على مسؤ&ليا� �لموظفين.
* يجب +A يسّلم �لموظفوA بوجو2 حد&2 لمقد�� ما يمكن +A يقومو� 
 oهنا Aسيكو O1 .Aلهم يد �لعو A&به، &حد&2 لمر&نة +&لئك �لذين يمّد

بعض �لمو�قف �لتي يستعصي حلها.
�لال<مة  �لسبل  لتحديد  سويا   H��2إل�&  Aلموظفو� يعمل   A+ يجب   *

الستيعا� �الختالفا� �لثقافية 2�خل �لمكتب.
* ينبغي للموظفين &�إلH��2 تصميم �لمساحة �لما2ية للمكتب بطر  

تفضي 1لى �لعمل &1لى �لحد من �إلجها2.
* يجب +A ينظم �لموظفوA &�إلH��2 �لعمل بسبل تتيح �لحصو( على 
 H��2تضمن �إل A+ قت للر�حا� &�لعطال� بما فيه �لكفاية، &يجب&

.Eلهذ� �لغر Pهذ� �لوقت فعال يستخد A+
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عالh �إلجها�

�لمتعلق  �إلجها2   Dتجا �الستجابة  �لحالة طر    Dلعال} في هذ� يعني 
لمو�جهة �إلجها2،   Hلمتخذ� للتد�بير  تقييم  �لحد منه. في   &+ بالوظيفة 
قا( معظم �لموظفين �لذين �2ُّ&� بأنهم �عتمد&� على مساعدH �لذ��، 
&كانت +كثر مصا�2 �لدعم شيوعًا هي �ألصدقاء +& �لزمالء &�لعائلة.  
 &+ �لشخصية  مو��2هم  على  فقط  �لموظفين  �عتما2   Pعد �لمهم  من 
�إلجها2   H��21& �لمشاكل  لمناقشة  �لزمالء  مع  �لمخصصة  �للقاء�� 

�لمتعلق بالوظيفة.

يحتا} �لمشرفوA على �لموظفين في �لمهن O�� �لضغوJ �لعالية 1لى 
�لتشديد على �لحاجة 1لى تحديد &2عم بر�مج &تقنيا� تهد% تحديدً� 
للبر�مج  �لمطلق  �لهد%   Aيكو  A+ ينبغي  �الجها2".   "معالجة  1لى 
�لر�مية 1لى �لتخفيف من �الجها2 هو �لتأكيد على +A �الجها� .� فعل 
ينبغي  ال  بحيث  �لشاقة،  �لعمل  �بيئة  �لعمل  ال.تفاb ضغط  طبيعي 
ألحد +A يشعر بالحر} 1طالقًا من �H2 �لفعل 1<�ء ضغوJ �لعمل +& 
+A يحجم عن مناقشتها في محيط �لعمل. يساعد تنفيذ بر�مج معالجة 
�الجها2 على �لتأكيد على هذD �لرسالة، &1لى �لتخفيف عن �لناx من 
 Aعبء �الضطر�� 1لى 1خفاء �الجها2  �لمتعلق بالوظيفة.  لكي تكو
&�لمما�سا�  �لقيم  �العتبا�  في  تأخذ   A+ يجب  فّعالة،  �لبر�مج   Dهذ
معالجة  بر�مج  تطوير  1لى  تسعى  �لتي  للمكاتب  &ينبغي  �لثقافية.  
�الجهاA+ 2 تستشير خبر�ء �لصّحة �لمهنية لضماA تلبية +نشطة �لحد 
من �الجها2  �لمقترحة &تشكيال� �لمكتب &�لسياسا� �لعامة للمكتب، 

�حتياجا� �لموظفين &+A تكوA مكّيفة لتلك �لبيئة.

r٥٫١٥٫٣ �لدعم �تمييز �النها
A1 2&� �لمدير في �لمقاP �أل&( هو تز&يد �لموظفين بالمو��2 �لال<مة 
&شبكا� �لدعم مما يمكنهم من �لعمل بفاعلية مع ضحايا �الّتجا�.  &ال بد 
من تشجيع �لعاملين على �لعناية بأنفسهم &فرE �لقيو2 على كمية �لطاقة 
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�لعاطفية �لتي يمكنهم �ستهالكها بأماA في عملهم.  يجب على �لمديرين 
 Aيو�جه +&لئك �لذين يقدمو fالجها2 �لذ� A+ يضعو� في 1عتبا�هم 1لى A+
�لرعاية &�لخدما� لألشخاi �لمصابين بصدما�، مثل ضحايا �الّتجا�، 
في  تتسبب   A+ بوسعها  �لتي  �لنفسية  �ألفعا(   2&2� مختلف  1لى   f2يؤ

Lxvii .1لى صدمة ثانوية f2تؤ& fضطر�با� �الجها2   �لثانو�

 A+ ما سمح لالجها2 �لمستمر بالتر�كم على مر&� �لزمن، يمكن �O1
&�لعقلية  &�لعاطفية  �لبدنية  �لحالة  هو   oالنها�&   ."oالنها�"  uيحد

�لناجمة عن �النهماo ألمد طويل في موقف متطلب عاطفيًا.

من +جل معالجة عالما� �النهاo بين �لموظفين &�لمديرين &غيرهم، 
:E�يتعين على �لمشرفين تمييز �لفئا� �لخمسة �لتالية من �ألعر

&�ال�ها ،  �لجسماني،   Oالستنفا�& �لتعب  �لبدنية:   E�ألعر�  *
&�لبر2   ،g�لصد� مثل  معّينة  بدنية  &مشاكل   ،Pلنو� &صعوبا� 

&�ألنفلونز�.
* �ألعر�E �لعاطفية: حدH �لطبع، &�لقلق، &�لشعو� بالذنب، &�لكآبة، 

&�إلحساx بالعجز.
* �ألعر�E �لسلوكية: �لعد&�A، &�لقسوH، &�لتشا©P، &�لتهكم.

* �ألعر�E �لمتعّلقة بالعمل: ضعف �أل2�ء، &�لتغيب عن �لعمل، &�لتأخر.
* �ألعر�E ما بين �ألفر�2: ضعف �لتو�صل مع عدP �لقد�H على 

�لتركيز، &�إلبتعا2 عن �لمقيمين +& <مالء �لعمل.

بمجر2 تمييز هذD �ألعر�E، ينبغي على �لمدير +& �لمشر% +A يأخذ 
�لتدخال� �لتالية في �العتبا� &يمضي قدمًا في تحقيقها: 

* 1عطاء 2عم مماثل لما يقدمه �لموظفوA 1لى �لمقيمين في �لمأ&Q: �لرعاية 
�لعاطفية، &�لر�حة، &�لتشجيع، &تقديم �لنصح &�لمساعدH �لعملية.

* تذكريهم بالقيو2 &�لتوقعا� �لو�قعية.
* 21خا( �لتعديال� �لمناسبة على �لجد�&( �لزمنية &�لمسؤ&ليا�.
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* 1قتر�c &ترتيب �لحصو( على �لمشو�H مع علماء �لنفس �لخا�جيين.
* خال( �الجتماعا� �ألسبوعية، تشجيع �لموظفين على �لتعبير عن مشاعرهم 

&1حباطاتهم، &�لتركيز على &ضع 1ستر�تيجيا� &حلو( 1يجابية.

 nألمر�� مسببا�   Bلعد� �لمهنية  �لمخاطر   ٥٫١٥٫٤
�لمنقولة بالد: 

�لبشرf &فير&سي  �لمناعة  لفير&x نقص  منفر2  +هم مصد�  �لدP هو 
 Pبمالمسة �لد Hفر�2 �لمنظمة �لد&لية للهجر+ Pلتها� �لكبد � &}. &قد يقو�
 iغير �لمعر&فة حالتهم بخصو iلألشخا Qسو�ئل �لجسم �ألخر &+
مسببا� �ألمر�E �لمنقولة بالدP.  &على �لرغم من +A 1حتما( �نتقا( 
فير&x �إللتها� �لكبدf � +كبر من فير&x نقص �لمناعة �لبشرf، 1ال 
+A +ساليب �نتقا( هذD �لفير&سا� في +ماكن �لعمل متشابهة، O1 يتم �نتقالها 
  Hفي �لمحيط �لمهني عن طريق �لتطعيما� خال(  �لجلد -  1صابة  &خز
�إلبرH –  &لمس  �لجر�c �لمفتوحة، +& �لجلد +& �ألغشية �لمخاطية غير 
 ،H>ّلقشيفة، +& �لمكشوطة، +& �لنا� c�لسليمة (على سبيل �لمثا(، �لجر�
+& �لملتهبة).  1نتقا( فير&x 1لتها� �لكبد } +قل توثيقًا، غير +A �لمصد� 

�لرئيسي لإلصابة في مكاA �لعمل هو �لتطعيم خال( �لجلد.

�لمنقولة   E�ألمر� مسببا�   Q&عد مكافحة  جهو2  تركز   A+ يجب 
بالدP على منع �لتعّرE 1لى �لدP &كذلك على 1يصا( �للقاحا� �لكافية 
ضد 1لتها� �لكبد �. &ينبغي +A تتاc لجميع �لموظفين �لمعّرضين 
لمخاطر �لصّحة �لمهنية مجموعة +2&�� �لوقاية عقب �لتعّرE لها.

٥٫١٥٫٥   تد.يب �لموظفين
�لتد�يب مكّوA +ساسي من تقديم �لخدما�.  ليس من �لمتوقع  +A يتمّكن 
+fّ موّظف من +2�ء &ظيفته على +على �لمستويا� A+ A&2 يتلقى �لتد�يب 
�لكافي.  بعض �لمجاال� �لهامة �لتي يمكن �لنظر في �لتد�يب فيها تشمل:

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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�ألسبا�،  �ألشكا(،  �لتعريف،  �لديناميكيا�،  �لطبيعة،  �الّتجا�:   *
 ،(iلصّحة على &جه �لخصو�) شكا( �لعنف &�الستغال(، &�لعو�قب+

�لضحايا، مرتكبي �لجريمة، &صمة �لعا�؛
* �لتد�بير �ألمنية؛

* +2&�� �لموظفين &مسؤ&لياتهم، بما في Oلك �لقيو2 �لمفر&ضة على 
�أل2&�� &�لمسؤ&ليا�؛

* حقو  �إلنساA، &�لصّحة، &�لتمييز، &�لصّحة �النجابية، &�لعمل، 
&�لهجرH، &غير Oلك؛

�لخر�فا�  Oلك  في  بما  �لبشرf/�إليد<،  �لمناعة  نقص   x&فير  *
&�لحقائق O�� �لعالقة؛

* �لصّحة �لجنسية &�إلنجابية؛
* �لعنف ضد �لمر+H؛
* �لصدمة &عو�قبها؛

 Aلسكا� تحديد  1لى  تهد%  (�لتي  &�لمما�سا�  &�لعا2��  �لثقافا�،   *
�لذين تتم عاH2 مساعدتهم).

كلما 1ّطلع �لموظفوA على +عمالهم بشكل +فضل، كّلما تحسن شعو�هم 
يقدمونها  �لتي  �لخدما�   Aبشأ بالثقة  &�<2�2 شعو�هم  +نفسهم،  1<�ء 

&+صبحو�  +كثر قد�H على مساعدH �ألشخاi �لمّتجر بهم.

٥٫١٦  �لمنظما� �لشريكة �لمقّدمة �لخدما� �لصحية
�لخدما�   Pتقّد �لتي  �لرئيسية  للجهة   f�&لضر� من   Aيكو سو% 
2�خل  كافية  �ستيعابية  لديها طاقة  ليس  �لتي  بهم  �لمّتجر   iلألشخا
�لمأ&Q �لعمل مع �لمنظما� �لخا�جية �لتي تقّدP �لخدما� �لصحية.  
يقّدP هذ� �لقسم بعض �لمعلوما� O�� �لعالقة بالصّحة لمساعدH منظمة 
تقديم �لخدما� في تقييم &�ختيا� &�لتعامل مع �لشركاء �لخا�جيين �لذين 
ينبغي  بهم.  �لمّتجر   iلألشخا �لطبية  �لخدما�  من  �لمزيد   Aيقدمو
تحديد �لمنظما� �لشريكة �لمؤهلة في +قر� &قت ممكن بغية كفالة 
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تو�فر �لمجموعة �لكاملة من �لمو��2 �لطبية �لال<مة، &+A �لمنظما� 
�لخا�جية على 1طالg جيد &1ستعد�2 لقبو( �لمرضى &�لحاال� �لطبية 
�لطا�ئة. &تشمل �لخدما� �لصحية &�لطبية �لخا�جية �لتي قد تطلب، 

كحد +2نى، �لقد�H على تقديم ما يلي:

�لمتطلبا� �لدنيا للفحص �لطبي �ألّ&لي:

&+فضل  �لمطلوبة،  �لتحذير��  لجميع  &فقًا   .fألسر�& �لطبي  �لتا�يخ   *
�لمما�سا� &�لمباL2 �لتوجيهية �لو��H2 في +جز�ء سابقة من هذ� �لفصل.
* �لفحص �لبدني. &فقًا لنفس �لمباL2 �لتوجيهية �لو��H2 في هذ� �لفصل.

* �لصّحة �لعقلية.  قم بإجر�ء فحص على �لحالة �لعقلية لتحديد من هم 
بحاجة 1لى عناية فو�ية متخّصصة.

�لفحوi �لطبية �إلضافية �لتي قد يشا� 1ليها:

١. �لفحوصا� �لمختبرية/�إلشعاعية. &تشمل �ألشعة �لسينية على 
�لصد�، &تحليل �لدP &�لبو(، &غيرها من �لفحوi �لمختبرية (بما 
تقديم  تم  قد   Aكا  �O1  fلبشر� �لمناعة  نقص   x&فير �ختبا�  فيها 
�لمو�فقة �لمستنيرH بشأنه &كذلك �لمشو�H �لطوعية للشخص �لمّتجر 

.(Dبه ما قبل �لفحص &ما بعد
في معظم �لسينا�يوها�، قد توّفر +& ال توّفر �لمنظما� �لشريكة 
�لفحوصا� �لمختبرية &�إلشعاعية كجزء من �لفحوصا� �ألّ&لية، 
�عتما2ً� على مو��2 تمويلها �لخاّصة بها، &تو�فر مثل هذD �لخدما�؛ 

+& قد يجرQ بعضها O1� تطلب �ألمر عالجًا طا�ئًا.
في  �لتحقيق  1لى  �لحاجة  2عت  ما   �O1 �لمتخّصصة.   �إلحاله   .٢
من  1ليها  �لتوصل  تم  هامة  نتائج   fأل  fلتصّد�  &+ من  �لتأكد   &+
�لتا�يخ �لشخصي، +& �لفحص �لبدني +& �لفحوصا� �لمختبرية، بما 
في Oلك �لنفسية، +& �لصّحة �إلنجابية، +& �لجر�حية +& غيرها من 

�إلحاال�.
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٣. �لمعلوما� �لطبية. تقديم �لتقا�ير &مر2&2 �آل��ء 1لى �لمنظما� 
 ،DكرO تتضمن نتائج ما سلف A+ لخدما�، &�لتي ينبغي� Pلتي تقّد�
�لمؤقت)، &�الستقصاء�� +&  �لتفا&تي  �لتشخيص  &�لتشخيص (+& 
�لمالحظا� �إلضافية �لموصى بها، &عالجها &�صدها �لموصى 

بهما، &كذلك �الحتماال� �لمتوقعة للمريض.
٤.  �يا.I �لمأ�B -� �لمنز� من Js آلخر (لدB �لطلب).  للفحوصا�، 
�لحقن،  (مثل  �لمتابعة  &تد�بير  �لعال}،  &�صد  �أل2&ية،  &&صف 
&�لعال} �لطبيعي، &تقديم �لمشو�H، &غير Oلك) &�إلحالة للمزيد من 

.Hكل حالة على حد xلرعاية �لطبية، حسب �لحاجة، على +سا�

توجد عدH عناصر �ئيسية إلختيا� منظما� تقديم �لخدما� �لخا�جية 
&�لعمل بفاعلية معها. &هي تشمل:

١. Vجر�ء تقييم للخدما�.  عند 1جر�ء تقييم عّما O1� كانت �لخدما� �لتي 
تقّدمها �لمنظما� �لخا�جية مالئمة &مناسبة، فإA +صنا% �لمعلوما� 

�لتي يتعين جمعها عن �لخدما� ستشمل �لمكّونا� �لتالية. 

هذD �لمعلوما� يمكن جمعها عبر &سائل مختلفة، مثل �لمناقشا�، 
�لمهنيين  مع   uلتحد�  &+ �لرعاية،  تقديم  مما�سا�  مالحظة   &+

�آلخرين في �لمجا( +& �لتحدu 1لى  �لمرضى �لسابقين.

 ��O &هل هي  تقّدمها  �لتي  �لخدما�  هي  ما  �لخدما�.  نطا�   *
صلة باألشخاi �لمّتجر بهم؟

* �لطاقة �الستيعابية. كم عد2 �ألشخاi في مالo موّظفيها �لذين 
باستطاعتهم تقديم كل خدمة من �لخدما�؛ &ما هي ساعا� عملها؛ 
كم عد2 �لمرضى �لذين يمكنها عالجهم في مختلف �لخدما� كل 

يوP/+سبوg؟
* �لجو�I. كم مضى من �لوقت منذ 1نشاء �لمنظمة؛ هل �لمعد�� 
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حديثة؛ هل يتماشى معيا� �عاية �لمرضى &�إلH��2 �لسريرية مع 
�لمعايير �لد&لية (بما في Oلك معايير �لسّرية، &�لعالقا� �ألخالقية 
ألفر�2ها  �لتر�خيص  &1صد��  �لمؤسسة  &�عتما2  �لمرضى،  مع 
في �لهيئة �لتنظيمية لمؤسسا� &+فر�2 �لرعاية �لصحية في �لبال2، 

&غير Oلك)؟
* �ألفر��. ما هو �لتد�يب �لذf تلقاD �لموظفوA &ما خلفياتهم؛ كم 
 fللموظفين في &ظيفتهم �لر�هنة، +& �لعمل �لذ Hعد2 سنو�� �لخبر
 Pمسؤ&لين في �لمقا Aلذين سيكونو� Aسيؤ2&نه؛ من هم �لموظفو

�أل&( عن تقديم �لرعاية لعمالء منظمة تقديم �لخدما�؟
* �الحتياجا� �لتد.يبية. ما هي جد&Q (بما فيها �لوقت، &�لجهد 
&�لتكاليف �لمالية) قد�H منظمة تقديم �لخدما� على تد�يب +فر�2 
هذD �لمؤسسة �لشريكة من +جل تحسين معايير �لرعاية �لصحية 

لديها لتصل 1لى مستويا� تتماشى &هذ� �لكتّيب؟
 Aما تكو H2خدما� ال تستطيع توفيرها عا fّ+ oلقيو�. هل هنا� *
مرتبطة بذلك �لمجا( من �لرعاية �لصحية؛ هل هناfّ+ o مضاعفا� 
ال يمكنها �لتعامل معها؛ هل هناo +ية قيو2 (مالية، +& جنسانية، +& 

عمرية، +& +خالقية، +& غير Oلك) يجب +A تتقّيد بها؟
هل  &�الستقبا(؟  �لعمل  ساعا�   P�حتر� يتم  هل  �لموثوقية.   *
سيستلزP �ألمر مدفوعا� "<ياH2" +& "تحت �لطا&لة" تتجا&< ما 
هو مكتو� في �لعقد (في �لمو�قع �لتي يتفشى فيها �لفسا2)؛ هل 

يمكنها حقًا �لقياP بكل ما تقو( +نها تستطيع �لقياP به &تقديمه؟
* �ّقة �لتوقيت. مدQ �لسرعة �لتي يتمّكن بها �لشخص �لمّتجر به 
من �لحصو( على موعد لمختلف �لخدما�؛ &كم �لوقت �لمستغر  

في �لعاH2 للحصو( على نتائج �لفحوصا�؟
مترجمين  1لى  �لوصو(  1مكانية  لديها  هل  ��لثقافة.  �للغة   *
بها  �لتي  �لمتقدمة   A�لبلد� في  شيوعا  +كثر  (هذ�  مهنيين  شفويين 

طب �جتماعي) ؛ &هل لديها &سطاء ثقافيوA؟

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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بالنسبة  �لمقبو(  غير  من  ��لموظفين.  �لمنظمة   gسلو- فحص   ٢
لمنظمة تقديم �لخدما� تكوين شر�كا� مع منظما� لديها سياسا� +& 
 iتؤثر على �لرعاية �لمقّدمة لألشخا A+ مما�سا� تمييزية من شأنها
�لمّتجر بهم. &في كثير من �لحاال�، ستحتا} �لمنظما� �لشريكة 1لى 
 H+لقضايا �لمتعّلقة بالعنف ضد �لمر� Aتد�يب &توعية، ال سّيما بشأ

.(Dنظر +عال+) العتد�ء �لجنسي�&

 A+ ٣ �لحاجة لمعايير صا.مة من �لسّرية. نظر� ألهمية �لسّرية، يجب
يكوA لدQ �لمنظما� �لشريكة �لمختا�H، من حيث �لسياسة �لرسمية 
&�لمما�سا� على حد سو�ء، تد�بير معمو( بها لتأمين سّرية ملفا� 
�لمريض &�لمعلوما� بشأنه. &ال سّيما في �لبلد�A �لتي كانت تتطلب 
عقو2  &تتبع  �لمقيمين  �لمرضى   H��21& عامًا،  1خطا�ً�  �لسابق  في 
 x&فير Oلك  في  بما  جنسيًا،  �لمنقولة   E�ألمر� حاملي   iألشخا�
 Pعد من  &�لتأكد  بالرصد   Pلقيا� �لمهم  فمن   ،fلبشر� �لمناعة  نقص 
�نتهاo حقو  �ألشخاi �لمّتجر بهم.  ينبغي +A تكتب معايير �لسّرية 
�نتهاكا�  حدثت   �O1& �لحا(.   مقتضى  حسب  �لخدما�،  عقو2  في 

للسرية، فقد يكوA من �لضر&�f 1نهاء عقد �لشر�كة.

٤ تقديم �لتد.يب ��لتوعية. ينبغي +A يعرE على جميع �لمنظما� 
لموظفي   Pتقّد &�لتوعية  للتد�يب   ���&2 في  �لمشا�كة  �لشريكة 

منظما� تقديم �لخدما�.

�لحق  بهم  �لمّتجر   iلألشخا �لمعلوما�.   لتقاسم  سبل  Vيجا�   ٥
�لتي  �لمنظمة   H>حو في  +كانت  سو�ء  &�لصحية  �لطبية  ملفاتهم  في 
تقّدP �لخدما� +P لدQ منظمة شريكة.  ينبغي +A تتمّكن منظمة تقديم 
�لخدما� من �لوصو( 1لى �لمعلوما� �لموجوH2 في �لملفا� �لطبية 
 Aلموظفو�  Aيكو &عندما  �لمعرفة،  1لى  �لحاجة   xسا+ على  للفر2 

مسؤ&لين عن تبليغ �لنتائج 1لى �لفر2.
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٥٫١٧  I.��V نظم �لمعلوما� �لصحية 
للمزيد من �لمعلوما� حو( H��21 �لبيانا� �لشخصية لضحايا �الّتجا� 

يرجى �لرجوg 1لى  �لفصل �قم (١)، �لقسم ١٫٢.

&21��ته  بالصّحة  �لخاّصة  �لمعلوما�   Pنظا على  �لقسم  هذ�  يرّكز 
+ثناء تقديم �لخدما� لضحايا �الّتجا� باألشخاA1  .i �لطريقة �لتي 
تعالج بها �لمعلوما� �لصحية &�لطبية هاّمة بالنسبة للتشخيص �لدقيق 
&عال} �ألشخاi �لمّتجر بهم، &�لتناقل �لفّعا( للبيانا� �لصحية بين 
منظما� تقديم �لخدما�، 1ضافة لضماA علم �ألشخاi �لمّتجر بهم 
بحالتهم �لطبية &�حتياجاتهم �لصحية تمامًا &تلقيهم نسخًا من سجالتهم 
�لمعلوما�  سّرية  على  للمحافظة  &كذلك  �لكاملة،  &�لصحية  �لطبية 

�لتي تم جمعها.

 H��2ألساسية إل� �لجو�نب  بعض  توضيح  �لقسم هو  هذ�  �لهد% من 
بهم  �لمّتجر   iلألشخا �لصحية  بالحالة  �لعالقة   ��O �لمعلوما� 

�لموجو2ين في �عاية منظمة تقديم �لخدما�.

٥٫١٧٫١  �لبيانا� �لصحية �I.��V �لبيانا� 
تعريف �لبيانا� �لصحية

................................................................................................

�لبدنية  بالصّحة  �لمتعّلقة  �لسجال�  جميع  �لصحية  �لبيانا�  تشمل 
��لعقلية ��الجتماعية للشخص �لمّتجر به.  �يعني نظا: �لمعلوما� 
 Jتخّز� �تنّظم  �لصحية  �لبيانا�  بها  تجمع  �لتي  �لطريقة  �لصحية 

�تتناقل.
................................................................................................
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eقامة نظا: معلوما� صحية �تنفيذV

ينبغي 1نشاء نظاP معلوما� صحية في +قر� &قت ممكن، &يفّضل 
 g&بذلك عند &ضع برنامج نظم �لمعلوما� �إل2��ية &قبل �لشر Pلقيا�
معهم  �لمتعاقد   iألشخا� تد�يب  يجب  �لبرنامج.   بأنشطة  �لفعلي 

.Pلنظا� P�لبيانا� على �ستخد� H��21& )لجمع &21خا

-من ملف �لحالة: �لتشفير ��لسّرية

ألسبا� �ألمن &�لسّرية &لتجنب فقد�A �لمعلوما� �لحيوية +& &ضعها 
في غير محلها، يجب توّخي �لحذ� عند �ستخد�P �لوثائق في جميع 

�أل&قا�.

ينبغي �ستخد�P +سماء �ألشخاi فقط على صحيفة �لترميز �لرئيسية 
�لتي تربط �لشخص برقم �مزf يحفظ هو نفسه في مكاA �من مع 

�لشخص �لمسؤ&( �لوحيد في �لبعثة �لمعنية.

 fبرقم �مز Qعلى جميع �لوثائق �ألخر iيعّر% �ألشخا A+ ينبغي
معين. &يجب 1ظها� +�قاP �لترميز في +على كل صفحة من �لملف 

في حالة �نفصا( �لوثائق عن بعضها �لبعض.

معلوما�  -من   Jبشأ توجيهية عامة  مبا��    ٥٫١٧٫٢
ملف �لحالة �سّريتها

* ينبغي تمييز ملفا� �لحاال� فقط باستخد�P +�قاP ترميز تعريفية.  
 iألشخا� +سماء  تربط  �لتي  �لرئيسية  �لملفا�  �لحفا� على  &يجب 
بأ�قاP �لترميز �لتعريفية في مكاA �من، مع تقييد �لوصو( 1ليها 1لى 

شخص �لدعم �لصحي �لرئيسي.
* ينبغي �لمحافظة على ملفا� �لحالة �لمرّمزH (تلك �لتي A&2 +سماء) 
في مكاA �من، مع تقييد �لوصو( 1ليها 1لى �لموظفين �لمخّولين للعمل 

.H2في �لحالة �لمحّد
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�لموظفين  بين   &+ �لموظفين،  بين  �التصا(  يتم   A+ ينبغي  ال   *
1لى  "�لحاجة   xسا+ على  1ال  �لحاال�،   Aبشأ �لشريكة  &�لمنظما� 

�لمعرفة"، &بمو�فقة من �لشخص �لمّتجر به.
 &+ �لمكاتب،  (على  �قيب   A&2 +بدً�  �لحالة  ملفا�   oتر ينبغي  ال   *

�لمناضد، +& في �لمناطق �لمشتركة، &غير Oلك).
* ال ينبغي �الفشاء +بدً� عن معلوما� بشأA �لحاال� ألشخاi من 
خا�} �لمكتب ما عد� في �لحاال� �لتي يمنح بها �ألشخاi �لمّتجر 

بهم O1نًا محد2ً� بذلك.
�لموظفين  بين   &+ �لموظفين،  بين  �التصا(  يتم   A+ +بد�  ينبغي  ال   *
�لممر��،  (في   Pعا  Aمكا في  �لحاال�   Aبشأ �لشريكة  &�لمنظما� 
مقيمين   Pما+  &+ +بو�به،  مفتوحة  مكتب  في   &+ �النتظا�،  مناطق   &+

�خرين، +& في مطعم +& مقهى، +& غير Oلك.)
* ال ينبغي +بد� مناقشة تفاصيل حالة شخص مّتجر به مع شخص مّتجر 
�لمفيد، في حاال� معّينة &ألسبا� عالجية،  به �خر. &O1� كاA من 
عرE +مثلة عن قضية +خرQ مماثلة لتجربة �لشخص �لمّتجر به، 
فيه  بما  �لشخصية  �لبيانا�  &تبديل  �ألسماء  تغيير   f�&لضر� فمن 

�لكفاية بحيث ال يمكن تحديد �لقضية محل �لنقا.
* يجو< للموظفين مناقشة تفاصيل عملهم مع �ألشخاi �لمّتجر بهم 
�لذين يساعد&نهم 1باA 1شر�% (�ألقر�A) +& في �جتماعا� �لموظفين. 
&من �لشائع جد� +A يحظى فريق �لعاملين في مجا( �لصّحة (�لعقلية) 
في  �لصّحة  مجا(  في  �لعاملين  كبير  مع  &1شر�فية  نظامية  بلقاء�� 
مخّصص  �لصّحة  مجا(  في  خا�جي  موّظف  مع  حتى   &+ �لفريق 
 Aيكو �بما  �لنفسانيين،  �لمعالجين  حالة  في  (&خاّصة   Eلغر� لهذ� 
من �ألفضل +A يقوP باإلشر�% +فر�2 غير +عضاء في �لفريق).  من 
�لو�جب +A يكوA تنظيم نوg من "1جتماعا� �لموظفين" +& "�لجوال�" 
+& "�الشر�%" من �لمما�سا� �لشائعة للفريق �لصحي، حيث يتمّكن 
في  يصا2فونها  قد  �لتي  �لمشاكل/�ألسئلة  تقاسم  من   Aلموظفو� فيها 
عملهم مع +قر�نهم. يقوP �إلشر�% &�الجتماعا� بين مختلف +عضاء 

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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متماسك  لنهج  &�لتر&يج  �لعمل،  نوعية  تحسين  على  �لصّحة  فريق 
بالعمل.  �لمتعلق  �الجها2  مشاكل  من  &�لتقليل  �لتخصصا�،  متعد2 
يجب �لحفا� على سّرية +fّ معلوما� تتم مشاطرتها خال( 1شر�% 

�ألقر�A هذ� +& 1جتماعا� �لموظفين.
�لحالة &تفاصيلها مع عائلة �لشخص  * يمنع �لموظفوA من مناقشة 
�لمّتجر به +& +صدقائه، 1ال O1� +عطى �لشخص حالة قّصر يكوA +حد 
 Hفر�2 +سرته هو +يضًا �لوصي �لقانوني عليه، فينبغي عندئذ 1ستشا�+
�لطفل لمعرفة ما O1� كاA 1فشاء معلوما� عنه، قد يضعه/يضعها في 

+fّ خطر +& يتسبب له/لها بأfّ ضر�.
* تنطبق نفس �لمباL2 سالفة �لبياA +يضًا على �لمترجمين �لشفويين، 
أل&لئك  �لخدما�)  عقو2  في  (&�21�جها   Hبقو عليها  �لتأكيد  &يجب 
�لموظفين �لمتفرغين +& غير �لمتفرغين لدQ منظمة تقديم �لخدما�، 

�لمتعاقد معهم +& ال.

٥٫١٧٫٣   تقاسم �لمعلوما� بين مقدمي �لرعاية
�غم +A هناo عد2ً� من �لمخاطر �لمتضّمنة في تقاسم معلوما� ملف 
�لحالة، 1ال A1 تقاسمها عقب 1تباg تد�بير �ألمن &�لسّرية �لمالئمة بين 
�لمّتجر  للشخص  �لمساعدبن  �لرئيسيين   iألشخا� من  محد&2  عد2 
به، فإA �لفو�ئد تفو  �لمخاطر.  يقلل تقاسم �لمعلوما� بين �لمرشدين 
�الجتماعيين &علماء �لنفس، &�ألطباء &منظما� خدما� �إلحالة من 
 A+& لمّتجر بهم للمعلوما� �لتي سبق� iلحاجة 1لى تكر�� �ألشخا�
قدموها (&�لتي قد يستثير بعضها عو�طف جياشة للغاية)، &يسّهل من 
 iلمساعدين لألشخا�  iلنشط من جانب �ألشخا� �لتعا&A &�لدعم 
�لمّتجر بهم في �لمسائل �لصحية &�لقانونية &�لرفاD �الجتماعي.  يجب 
1حاطة �لشخص �لمّتجر به بالغرE من مثل هذD �لمما�سة &يعطي 
&تد�بير  معايير  &ضع  �لمنظما�  على  &يجب  مو�فقته/مو�فقتها.  
مالئمة لتبا2( �لمعلوما� بين مختلف �ألشخاi +& �لمنظما� �لتي 

تقّدP �لمساعدH لألشخاi �لمّتجر بهم.
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................................................................................................

تنبيه: حتى عندما يستخد: �لترميز (Vستبد�� Vسم �لشخص)، ال يز�� 
من �لممكن تحديد هوية �لشخص بسهولة في كثير من �ألحياJ من 
��إلثنية،  �لديموغر�فية،  (�لخلفية  �ألساسية  بياناتها/بياناته  خال� 
��لجنسية، �تا.يخ �لميال�، �بيانا� �ألسرI، ��صف عناصر عملية 
�لبيانا� �ألساسية متاحة في   Jلك). �هكذ� ستكوU الّتجا.، �غير�
ملف حالة �لشخص �لرئيسي، �سيكوJ بوسع -فر�� �لدعم ��ألطباء 
�لمما.سين �لوصو� لهذ� �لملف، �عليه سيكوJ تكر�. هذe �لبيانا� 
في كل �لسجال� �لصحية للشخص -مر� غير ضر�.Y �غير حكيم.

................................................................................................

يجب 1ستخد�P نظم �لتشفير بغرE تبا2( �لبيانا�/نقل �لملفا� عبر 
�إلنترنت).   &شبكة  �إللكتر&ني  �لبريد   Pنظا) �إللكتر&نية  �لوسائل 
هناo بالفعل نظم بسيطة نسبيًا &متينة تستخدP على نطا  &�سع متاحة 

في �ألسو� .

٥٫١٧٫٤  حق �ألشخاo �لمّتجر بهم في �لحصو� على 
سجالتهم �لصحية

يجب 1بال° جميع �ألشخاi �لمّتجر بهم بحقهم في �لحصو( على نسخ 
من كل سجالتهم �لطبية.  &ينبغي +A يتلقو� نسخة منها قبيل مغا�2تهم 
لمنظمة تقديم �لخدما� �لتي مّد� لهم يد �لعوA.  &في �لحاال� �لتي 
(على  خا�جية  طبية  منظمة   H>بحو �لطبية  �لسجال�  فيها   Aتكو
سبيل �لمثا(، مستشفى عاP، +& جهة خاصة لتقديم �لخدما�، &غير 
 iألشخا� Hعن مساعد Aموّظفي تقديم �لخدما� مسؤ&لو Aلك)، فإO
للحصو( على نسخ من جميع �لسجال�.  كما +A لألشخاi +يضًا 
بغية  �لشرعي  �لطبي   �لفحص  من  نسخة  �لحصو( على  في  �لحق 
مالحقة �لمّتجر +& غيرD ممن �عتد&� عليهم +& 1ستغلوهم جنائيًا &�فع 
 iلك، بالنسبة لألشخاO قضايا بمطالبا� قانونية مدنية.  1ضافة 1لى

�لفصل �لخامس : �لصحة &�التجا�
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�لملحق �أل��  VعالJ  بو��بست
 

&�الّتجا�  �لعامة  �لصّحة  �إلقليمي حو(  �لمؤتمر  في  �لمشا�كين   A1
 /��O�  عقد في ١٩-٢١ fبالبشر في شر  &جنو� شر  +&�&با، �لذ

ما�x ٢٠٠٣، في بو2�بست:

* O1 يؤّكد&A على +A �الّتجا� بالبشر يشكل 1نتهاكًا لحقو  �إلنساA؛ 
�لقلق 1<�ء �ستمر�� تعرE ضحايا �الّتجا� في &سط  *  O1 يسا&�هم 
�لعالقة   ��O �لمشاكل  من  طائفة  1لى  +&�&با  شر   &جنو�  &شر  
بالصّحة، بما في Oلك، على سبيل �لمثا( ال �لحصر، �العتد�ء &�لصدمة 
 E�ألمر� من  &غيرها  جنسيًا  �لمنقولة   E�ألمر�& &�لنفسية،  �لبدنية 
�لمناعة  نقص   x&فير فيها  بما  �لمعدية،  &غير  �لمعدية  &�لمضاعفا� 

�لبشرf/�إليد< &�لسل؛ 
* O1 يسّلموA بأA بعض �لبلد�A في �لمنطقة تشهد حاليًا مستويا� &بائية 
�لسل، ال   Eمر& fلبشر� �لمناعة  نقص   x&بفير �إلصابا�  من عد2 

سّيما �لسل �لمقا&P للعقاقير؛
* O1 تسا&�هم �لقناعة بأA هناo حاجة للتصّدf لجو�نب �لصّحة &�لصّحة 

�لعامة من �الّتجا� بالبشر؛

�تفقو� &+لزمو� +نفسهم بما يلي:

* على �لرغم من �لمجهو2 �لكبير &�لتقدP �لمحر< في مجا( مكافحة 
�الّتجا� بالبشر على �لصعيدين �إلقليمي &�لعالمي، ينبغي تخصيص 
�لعامة  &�لصّحة  �لصّحة  1لى شو�غل  &�لمو��2   Pالهتما� من  �لمزيد 

O�� �لصلة باالّتجا�؛ 
*  يجب 1عطاء ضحايا �الّتجا� فرi �لحصو( على �لرعاية �لصحية 
�لشاملة &�لمستد�مة &�لمالئمة من ناحية نوg �لجنس &�لعمر &�لثقافة 

&�لتي تركز على تحقيق �لرفاD �الجتماعي �لبدني &�لعقلي �لشامل؛
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* ينبغي +A يقّدP �لرعاية �لصحية موّظفوA مهنيوA مدّ�بوA في بيئة 
�لمهني،   oلسلو� قو�عد  مد&نا�  مع  بالتو�فق  &Oلك  &�حيمة،  �منة 
 fبطبيعة �لرعاية �لتي يجر Pلضحايا على علم تا� Aبموجب مبد+ كو&
تقديمها، &+A يعطو� مو�فقتهم �لمستنيرH عليها، &+A تقّدP لهم بسّرية 

تامة؛
لضحايا   Pتقّد �لتي  �لصحية  للرعاية  �لدنيا  �لمعايير  &ضع  ينبغي   *
�الّتجا�. &ينبغي &ضع هذD �لمعايير من خال( �لشر�كة مع �لحكوما�، 
&�لمنظما� �لحكومية �لد&لية &غير �لحكومية، &�لمؤسسا� �ألكا2يمية، 

&+A تكوA مبنية على �لبحوu �لشاملة &+فضل �لمما�سا�؛ 
حيث  من  مختلفة  +&لويا�  للتدخال�  �لمختلفة  �لمر�حل  تستدعي   *

�لرعاية �لصحية �لتي تقّدP للضحايا.

خال( مرحلة �إلنقاO �ألّ&لي، &�لذf يبد+ عند +&( 1تصا( بين �لضحية 
&موّظف �لصّحة، &كثيرً� ما يحدu في بلد �لمقصد &/+& �لعبو�، ينبغي 
في  &�لتدخل  &�لصدما�،  �إلصابا�  على عال}  �لرعاية  تركز   A+

.Hلك تقديم �لمشو�O أل<ما�، &�لرعاية �لصحية �ألساسية، بما في�

�لمنشأ،  بلد  في   uتحد ما  غالبًا  &�لتي  �لتأهيل،   H21عا مرحلة  خال( 
�ألجل  طويلة  �لصحية  �الحتياجا�  على  �لرعاية  تركز   A+ ينبغي 
 Aتكو للضحايا  توفير �عاية صحية  ينبغي  �لضحية.  21ما}   H21عا&

مصّممة طبقًا لحاجاتهم &ظر&فهم �لفر2ية.

بعض �ألمثلة على �الحتياجا� �لصحية طويلة �ألجل، A&2 محا&لة 
تقديم قائمة كاملة &نهائية، يمكن +A تشمل تقديم �لمشو�H، &�عاية 
 x&لمنقولة جنسيًا، &فير� E�لمتابعة، &�لفحص &/+& عال} �ألمر�
&�لنفسية،  �لبدنية  &�لصدمة  &�لسل،  �لبشرf/�إليد<،  �لمناعة  نقص 

&تعاطي �لمخد���، &�لمشاكل �ألخرO Q�� �لعالقة.
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 iلمّتجر بهم هم فئة مستضعفة على نحو خا� Aألطفا( &�لمر�هقو� *
لها �حتياجا� صحية خاّصة.  ينبغي 1تباg نهج متو�صل طويل �ألمد 
1<�ء توفير �لرعاية �لصحية لهذD �لفئة، &يجب �ألخذ بعين �العتبا� 

1مكانية &جو2 �ثا� نفسية &عقلية طويلة �ألمد.
 

عال&H على Oلك، فإA ظاهرH �ألطفا( &�لمر�هقين �لمّتجر بهم تثير 
مسائل قانونية معقدH، بما في Oلك تلك �لمتعّلقة بالوصاية، &�لتي يتوجب 

حّلها O1� ما كاA ال بد من &ضع �لمعايير �لدنيا للعال} &�لرعاية.

�لشاغل  �لفضلى  �لطفل  �لحاال�، يجب +A تكوA مصالح  في جميع 
�لرئيسي &�لعامل �لمحّفز؛

توفير  في  هامًا   �ً�&2 �لتأهيل   H21عا &مر�كز  �إليو�ء   �&2 تلعب   *
 A+ ينبغي  للضحايا.   &�ألمن  �لصحية  &�لرعاية   Hلمساعد�& �لحماية 
مهنيًا  نهجًا  �لتأهيل   H21عا &مر�كز  �إليو�ء   �&2  H��21& تشغيل  يتبع 

د�؛ موحًّ
 H2متعد �لصحية  للفر   متخّصصة  تد�يب  بر�مج  تطوير  ينبغي   *
�إلختصاصا� مع �لتركيز على توعية �لموظفين �لمهنيين �لعاملين 

في مجا( �لصّحة بشأA �الحتياجا� �لخاّصة لضحايا �الّتجا�؛ 
�لثقة،  بناء  في  حاسمًا   �ً�&2 �الجتماعية  �لنفسية   Hلمشو�� تلعب   *
&تحديد �حتياجا� �لضحية، &�لحصو( على �لمو�فقة لتقديم �لرعاية 
�لصحية، &1نخر�J �لشخص في تحديد �ألهد�% &��ء �ستعاH2 �لعافية، 

&�لمساعدH على 1عاH2 �لتأهيل &�لتمكين على �لمدQ �لطويل؛ 
*  تلعب �ألنشطة �الجتماعية، &�لترفيهية، &�لتعليمية &�لمهنية �لمنظمة 
في 2&� �إليو�ء &مر�كز 1عاH2 �لتأهيل 2&�ً� هامًا في 1عاH2 بناء تقدير 

�لذ��، &بالتالي تعو2 بفو�ئد صحية 1يجابية على �لضحايا؛
�لعامة  �لصّحة  قضايا   Aبشأ �لتفهم  من  �لمزيد  1لى  حاجة   oهنا  *
�لمرتبطة باالّتجا�.  &ينبغي تنفيذ حمال� توعية عامة عبر �لمنطقة 
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�لمعّرضة  �لفئا�  تستهد%  ثقافيًا  مالئمة   Aتكو& �لوصم  عن   Qتنأ
للخطر على كل من جانبي �لعرE &�لطلب؛ 

*  ينبغي للحكوما� تحّمل �لمزيد من �لمسؤ&لية 1<�ء �لوقاية &كذلك 
توفير �ألمن &�لحقو  �لقانونية &�لحماية &�لرعاية لضحايا �الّتجا�، 
&ال سّيما �ألطفا( &�لمر�هقين، عن طريق تأمين �لوصو( 1لى �لهياكل 

&�لمؤسسا� �لصحية �لوطنية؛
* ينبغي +A تزيد �لحكوما� &�لمنظما� �لحكومية �لد&لية &�لمنظما� 
غير �لحكومية من �لتعا&A فيما بينها &عبر �لحد&2 من خال( تنسيق 
&تكامل �لرعاية �لصحية �لمقّدمة في بلد�A �لمقصد &�لمنشأ &�لعبو�.  
مع  للضحية،   Hلمستنير� بالمو�فقة  �هنًا  �لطبية،  �لبيانا�  تقاسم   A1
 f�&قصى مستويا� �لحماية &�لسّرية للمعلوما�، ألمر ضر+ Aضما
لضماA 1ستمر��ية �لرعاية، &�إلH��2 �لفّعالة لكل حالة &1عاH2 �لتأهيل 

&1عاH2 �إل2ما}.

بموجب هذ� يلزP �لمشا�كوA +نفسهم بالتر&يج للتوصيا� �لو��H2 هنا 
&تحقيقها.
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�لملحق �لثاني �صف لعدI عالجا� للدعم �لنفسي �لشائعة 
��U �لنمط �لغربي 

مثل  نشاطا�  يشمل   A+ يمكن  ��الجتماعي  �لنفسي  �لتأهيل   Iعا�V
�لتثقيف �لصحي، &�لتقنيا� �لنفسية-�لتربوية، &�لتد�يب على مها��� 
&�لتد�يب  �الجتماعية،  �لمها���  على  &�لتد�يب  �لمستقل،  �لعيش 
�لمهني.  ُتستخدP هذD �ألنشطة على &جه �لعموP جنبًا 1لى جنٍب مع 

�ألشكا( �ألخرQ من �لعال}.

�لمعالجين  جانب  من  �لمقصو2   P�الستخد� هي  �البد�عية  �لعالجا� 
 &+ �لنفسي  �لعال}  للفن &�لموسيقى &�لرقص &�لد��ما في  �لمدّ�بين 
 Dلتأهيل.  �لقصد من هذ� H21عا &+ iلتعليم �لخا� &+ Hتقديم �لمشو�
�لذ�� &�ألمل &�لسلوo �الجتماعي �لصحي  �لُنهج هو تعزيز تقدير 
بشكل +كبر، &�لتقليل من شعو� �لشخص بالعا� +& �لذنب.  &قد Oُكر 
بأA هذD �لعالجا� تعّز< �لوصو( �ألفضل 1لى نظم �لذ�كرH �لضمنية 
(على عكس �لذ�كرH �لصريحة) &يجو< +A تزيد من تأثير �لعمليا� 

.Qلعالجية �ألخر�

نماhU �لعالh �لجماعي توفر �لتماسك �الجتماعي، &�لتشجيع &�لدعم 
من �ألعضاء �آلخرين في �لمجموعة �لذين مّر&� بتجربة مماثلة.  يمكن 
بالتصديق   iيحظى �ألشخا A+ �لجماعية على  �للقاء��  +A تساعد 
&تقدير �لذ�� &مها��� �التصا( &حل �لنز�عا�.  &في هذD �لحالة، 
�لعد&�نية &�لتعبير عن  �لسيطرH على  تعلم  بإمكاA �ألشخاi +يضًا 

شو�غل �لمستقبل �لمشتركة.

 Aلذين يرغبو� iلألشخا Hمفيد Aتكو A+ يمكن Yلفر�� hلعال� ��.�� 
في �لمشا�كة.  &بالنظر 1لى �لسيا  &�لمو��2 �لمتاحة في كل بيئة، 
فإA �أل&لوية في 2&��� �لعال} �لفرf2 ينبغي +A تكوA لتقديم ُنهٍج 
من   gنو  fّبأ  g&لشر� محا&لة  عن  عوضًا  �ألجل،   Hقصير �نتقائية 

�لتحاليل �لنفسية.
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�عم �ألطفا� يركز على توفير �الحتياجا� �لخاّصة للقّصر (A&2 سن 
١٨ عامًا). ال ينبغي �لخلط +& �لجمع بين �الحتياجا� &�لمشاكل �لنفسية 
للقّصر مع تلك �لخاّصة بالسكاA �لبالغين.  ينبغي على �لدعم �لنفسي 
 Pيستخد  A+ للقّصر   (f2لفر�  &+ (�لجماعي  �لعال}   &+ &�الجتماعي 
+2&�� &مو�ضيع &تعليم حسب �لمرحلة �لعمرية.  A1 1شر�o +فر�2 
�لهاتف،  &لو عن طريق  (حتى  برعايتهم  �لكفيلين   &+ �ألطفا(  +سر 
 cلنجا �ئيسي  عامل  هو  مقابال�)  ترتيب   Aإلمكا� في  يكن  لم   A1
�ستعاH2 �لعافية.  1ال +نه يرجى �لمالحظة بأنه في �لحاال� �لتي ال 
يوجد فيها ما يدعو 1لى �العتقا2 بأA �لطفل يأتي من عائلة لها تا�يخ 
في �العتد�ء، فإA 1قامة �التصا( بحاجة 1لى +A يد�� بقد� كبير من 

�لمهنية +& حتى يتم تجنبه.
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٣٤٨

٦٫١  تمهيد 
&�لخيا���  �لحقو   1بر�<  هو  �لكتّيب  من  �لفصل  هذ�  من  �لهد% 
�لتي يتيحها نظاP �لعد�لة �لجنائية لضحايا �الّتجا�، &مناقشة �لعالقة 
بين منظما� تقديم �لخدما� &&كاال� 1نفاO �لقانوA �لوطنية &�لد&لية 

.iلمعنية بمكافحة نشاطا� �الّتجا� باألشخا�

 Oلمنظما� مع &كاال� 1نفا� A&ال يسعى هذ� �لكتّيب 1لى تشجيع تعا 
 cلمسألة ستطر� Dهذ A+ لثني عنه.  غير 1نه بالنظر 1لى� &+ Aلقانو�
بشكل طبيعي بالنسبة أل&لئك �لذين يساعد&A ضحايا �الّتجا�، فمن 

.Aلمسائل في �لحسبا� Dخذ هذ+ Aألهمية بمكا�

A1 منظما� تقديم �لخدما� غير ملزمة عمومًا بتقديم �لمساعدH 1لى 
سلطا� 1نفاO �لقانوA +& �لتعا&A معها فيما يتعلق بنشاطا� مكافحة 
�الّتجا�.  بيد +A �لقو�نين �لوطنية تختلف، لذ� تنصح منظما� تقديم 
�لخدما� بالتحّقق من �لتز�ماتها �لقانونية في �لبلد�A �لتي تعمل بها.  
1ضافة 1لى Oلك، ينطوf �لتعا&A مع سلطا� 1نفاO �لقانوA على مخاطر 
 Pال يوجد في هذ� �لفصل ما يوصي بقيا  .H1ستر�تيجية &تشغيلية كبير
بل  يتوخاD؛   &+ عنها  بدال  �لشرطة  بو�جب  �لخدما�  تقديم  منظما� 
يرّكز �لفصل على 1مكانا� �لتعا&A �لمشترo، مع �لتز�P كل شريك 

بأ2�ء &�جباته في 1طا� مجا( مسؤ&لياته.

٦٫٢  �لخلفية 
�لجر�ئم  عن  �لقضائي  �إلنصا%  في  �لحق  بالبشر  �الّتجا�  لضحايا 
�لخدما�  تقديم  منظما�  تناقش   A+ &ينبغي  ضدهم.  +�تكبت  �لتي 
مع �لضحايا هذD �لحقو  لضماA قد�H �لضحايا على �لقياP باختيا� 

مستنير بشأA كيفية �لمضي قدمًا.



٣٤٩

 gتفا�� في  بالبشر  �الّتجا�  نمو  معدال�   A+ �لظاهر  فمن  &كذلك، 
مستمر على �لصعيد �لعالمي كونه نشاJ 1جر�مي 2&لي منظم عالي 
&نفساني  بدني &جنسي   QO+ ينجم عنه   Hلمخاطر� �لمكسب/منخفض 
في  �لخدما�  تقديم  منظما�   Hلخبر &نظر�    .Dضحايا على  خطير 
لها  يتيح  في &ضع جيد  فهي   ،iباألشخا �الّتجا�  مساعدH ضحايا 
�النخر�J �لمتز�يد في عالقا� �ستر�تيجية &تشغيلية عملية +&طد مع 

&كاال� 1نفاO �لقانوA &�لتي قد يكوA لها تأثير في مكافحة �لجريمة.

Jلقانو� UنفاV من منظو. �كاال� J٦٫٣  �لتعا�
 Hلضحية &كذلك خبر� A&يعتبر تعا ،Aلقانو� Oمن منظو� &كاال� 1نفا
منظما� تقديم �لخدما� &قد�تها �لتنفيذية +مرً� هامًا من نو�c شتى: 

* بوصفه +&( �تصا( يقوP به �لموظفوA �لمكّلفوA بإنفاO �لقو�نين في 
سعيهم لتأمين �لسالمة �لفو�ية لضحايا �الّتجا�.

* تسهيل &توفير �لمأ&Q &�لمساعدH لضحايا �الّتجا�، �لذين بد&�هم، 
قد يقوموA بالمساعدH في �لتحقيق في �ألنشطة �إلجر�مية عبر �إل2الء 

بالشهاH2 +ثناء 1جر�ء�� �لمحكمة.
* توفير �لحصو( على �لمعلوما� �الستخبا�ية بشأA �الّتجا� �لتي 
ال تتوفر عاH2 لضباJ �لشرطة &Oلك الحتمالية عدP ثقة �لضحايا بهم 
تبا2(  من  مخاطر   oهنا (مالحظة:  معهم   uللتحد �لكافية  بالد�جة 
�الستخبا��� بشأA �الّتجا� سيتم Oكرها بالتفصيل في هذ� �لفصل).  
 O1نفا &كاال�   Hقد� لتعزيز   P>لال� &�لدعم  �لتقنية   Hلمساعد� تقديم   *

.iلقو�نين على مكافحة �الّتجا� باألشخا�

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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٦٫٤  �لتعا�J من منظو. منظما� تقديم �لخدما�
لكونها منظما� معنية بالحد من �الّتجا� &حماية ضحاياD، فقد تتلقى 
من  �الّتجا�   Aبشأ �ستخبا��تية  معلوما�  �لخدما�  تقديم  منظما� 
�لضحايا �لمّتجر بهم +& من +قا�بهم &+صدقائهم.  بوسع هذD �لمعلوما� 
 Aتحديد مكا �لقانوA في   O1نفا لوكاال�  +همية حيوية   ��O Aتكو  A+
ضحايا �الّتجا� &1نقاOهم.  كما بوسع �لمعلوما� +يضا +A تؤf2 1لى 
&تحديد  �لضحايا   O1نقا  A1 معهم.   &�لتحقيق  �لمّتجرين  هوية  تحديد 
شاملة  1ستر�تيجية  عناصر  من   Aمهّما  A�عنصر �لمّتجرين  هوية 
لمكافحة �الّتجا�.  &�لتعا&A بين منظما� تقديم �لخدما� &&كاال� 

1نفاO �لقانوA قد يساعد على تعزيز هذD �ألهد�%.

1ضافة 1لى Oلك، تبّين �لتجربة �لميد�نية �لر�هنة +A +عد�2ً� كبيرH من 
�لضحايا �لمّتجر بهم �لموجو2ين تحت �عاية منظما� تقديم �لخدما� 
يرغبوA في تمرير �لمعلوما� �الستخبا�ية بشأA �الّتجا� 1لى &كاال� 
 Oفي بعض �لحاال� �لتي تتسم فيها قد��� &كاال� 1نفا .Aلقانو� O1نفا
 Pتقد� �لضحايا على �لقيا A+ من �لمحتمل ،Aبالمهنّية &�ألما Aلقانو�
بذلك مباشرH مع �لشرطة، على +ساx �لضلوg بالمقابلة &جهًا لوجه.  
&في حاال� +خرQ، قد ال ترغب �لضحايا في �للقاء مع ضباJ �لشرطة 
&تطلب بدًال من Oلك من منظما� تقديم �لخدما� تمرير �لمعلوما� 
�الستخبا�ية نيابًة عنهم.  قد يكوA باستطاعة منظما� تقديم �لخدما� 
�لشرطة   Hجهز+ مع  مسؤ&لة  بطريقة  �لمعلوما�  تبا2(  طريق  عن 

�لقياP بما يلي:

* مساعدH �لضحية في �لشعو� بأنه/بأنها على نحو ماõقد +بلغ/+بلغت 
1لى عقوبا� ضد  �لمعلوما�   f2تؤ  A+ عن قضيته/قضيتها &يجو< 

�لمّتجر +& +نها ستساعد غيرها من �لضحايا �لمحتملين؛ &
هوية  تحديد   &+/& �لضحايا،   O1نقا في  فعاال  1سهاما  ستساهم   *

�لمّتجرين.



٣٥١

كما هو �لحا( 2�ئما، ينبغي +A تظل �لمو�فقة �لخطية �لمستنيرH للضحية 
&تصّر% �لمنظمة في جميع �أل&قا� لما فيه خدمة �لمصالح �لفضلى 

للضحية،  +مرً� +ساسيًا في +f تبا2( للمعلوما� �الستخبا�ية.

٦٫٤٫١ �لمخاطر �الستر�تيجية -ما: منظما� تقديم �لخدما�
 Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&على �لصعيد �الستر�تيجي، قد يمثل �لتعا
بعدً� جديدً� نسبيًا بالنسبة للعديد من منظما� تقديم �لخدما� &نتيجة 
لذلك تطفو مسائل حساسة &مخاطر خاّصة بالسياسة �لعاّمة.  البد من 
�لوصو( 1لى تو�<A 2قيق حو( مدQ &طبيعة �لتعا&A &�لمساعدH �لتي 
تقدمها �لمنظمة.  O1 يتوقف مدQ هذD �لمساعدH &�لتعا&A على طبيعة 
 Pلمتاحين لضحايا �الّتجا� في 1طا� نظا� A&نوعية �لمعاملة &�لتعا&
 A1  .لمعايير �لد&لية� Hمر�عا Qلعد�لة �لجنائية للبلد �لمعني، &على مد�
معايير حقو  �إلنساA �لد&لية �لتي يتعين مر�عاتها بالنسبة 1لى معاملة 
 Aبشأ Hضحايا �الّتجا� تر2 في بر&توكو( باليرمو �لتابع لألمم �لمتحد
�الّتجا� بالبشر، &�لمباL2 �لعاّمة &�لمباL2 �لتوجيهية بشأA �الّتجا� 
  .Aلسامي لحقو  �إلنسا� Hألمم �لمتحد� Eبالبشر �لتي &ضعها مفو
&هناo +يضا �لعديد من �التفاقيا� �إلقليمية �لتي قد تنطبق، مثل 1تفاقية 
�لمجلس �أل&�&بي بشأA �إلجر�ء�� لمكافحة �الّتجا� بالبشر (حين 

.(Oتدخل حيز �لنفا

في حالة عدP 1يفاء عال} &حماية �لضحايا في 1طا� �لنظاP �لقضائي 
�لجنائي للبلد �لمعني بالمعايير �لد&لية O�� �لصلة، فإA �لتعا&A مع 
 P�مع �لتز Eيتعا� A+ يمكن Pهذ� �لنظا Oلشرطة �لمعنية بإنفا� Hجهز+
من  �لعكس  على  &حمايتهم.  للضحايا  �لمساعد��  بتقديم  �لمنظما� 
Oلك، يجو< +A يكوA &جو2 شكل من +شكا( �لتعا&A �لمحد&2 على 
مدQ فترH معّينة من �لزمن +فضل �لطر  �لعملية إل2خا( �لتحسينا� 
فهي   Pلختا� &في  للضحايا.    Aلقانو�  O1نفا على  �لقائمين  معاملة  في 
 H��21& سيتطلب حكمًا fألمر �لذ� ،A>�نهج متو gمسألة �لتوّصل التبا

سليمتين من جانب منظما� تقديم �لخدما� في �لبلد �لمعني.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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 Oفي مجا( 1نفا A&تقتصر �لتشعبا� �لمحتملة للتعا A+ من غير �لمرّجح 
 O1 .Aلقانو� Oفقط على �لعالقة بين �لمنظمة &�لقائمين على 1نفا Aلقانو�
ال بد +A تأخذ كل �لتدخال� في �العتبا� +يضًا �لجو�نب �ألعم �لتي 
تنطوf عليها عالقا� �لمنظما� مع �لحكوما� &�لمنظما� �لحكومية 
 H��21 ما يمكن H2لد&لية &غير �لحكومية.  ففي كثير من �لحاال� عا�
مسبقة  &مفا&ضا�  مشا&���  1جر�ء  خال(  من  �لمحتملة  �لمخاطر 

على +ساx �لشر�كة O�� �لمنفعة �لمتبا2لة. 

٦٫٤٫٢ �لمخاطر �لتشغيلية -ما: منظما� تقديم �لخدما�
نز�هة   Eيعّر  A+  Aلقانو�  O1نفا سلطا�  مع   A&للتعا +بد�  ينبغي  ال 
للخطر،   iباألشخا �الّتجا�  لمساعدH ضحايا  �لمخصصة  �لمنظمة 
 H2محّد &قضايا   Hسائد ظر&%  من  Oلك  يبر�  ما   oهنا  Aكا مهما 
معنية.  بغية �لحد من هذ� �لشاغل فإA �لحل يكمن في �إلH��2 �لمهنّية 
للعالقة مع &كاال� 1نفاO �لقانوA &فقًا لشر&J �اللتز�P �لقطعي بحقو  
�إلنساA، &بفلسفة "�لضحية +&ال" باعتبا�ها +ساx �ستجابة �لمنظما� 

1<�ء ظاهرH �الّتجا�. 

�الّتجا�،  لضحايا  خدماتها  �لخدما�  تقديم  منظما�  طّو��  كلما 
�لعد�لة   Pنظا مع   A&لتعا� +صر  توثيق  تجنب  تز�يد� صعوبة  كّلما 
1لى  �لمقدَّمة   Hلمساعد� شمولية   �2�> &كلما  �لمعني.  للبلد  �لجنائية 
 Pضحايا �الّتجا�، كّلما كبر� قيمة &+همية 2&� �لمنظمة &كبر �هتما
تحديد  لتمكينهم من  �لتعا&A معها  توثيق +صر  في  �لمحلية  �لشرطة 

هوية �لمّتجرين &مالحقتهم قضائيًا. 

توثيق +صر �لتعا&A يؤf2 1لى مزيد من �لمخاطر بالنسبة للضحايا 
  :oلمخاطر من مصد� مشتر� Dلموظفين على حد سو�ء.  تنشأ هذ�&
 A&لمّتجر� &�لموظفين  �لضحايا  يفرضه على   fلذ� �لتهديد  +ال &هو 
�لذين هم على �2جة عالية من �لتنظيم &�لقسوH.  بالنسبة للمتجرين، 
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من  عقا�   A&2 يمر  1ّتجا�  لضحية  تأهيل   H21عا&  O1نقا كل   Aفإ
 iلمّتجرين، 1ّما للضحية +& ألفر�2 +سرتها +& غيرهم من �ألشخا�
&ثيقي �لصلة بها، لهو "+مر سيئ لعملهم" ألنه يقّوE سلطتهم على 
 H&للفر�� على نحو مماثل. عال Aلضحايا �آلخرين �لذين قد يخططو�
على Oلك، عند Oها� ضحية تم 1نقاOها لإل2الء بشها2تها، فإA �لخطر 
على +عما( �لمّتجرين سيكوA حتى +كبر با<2يا2 �لتحدf +ماP حرية 

�لمّتجرين &�بحيتهم.

A1 قياP �لمّتجرين بأعما( �نتقامية ضد ضحاياهم �لذين تم 1نقاOهم ّممن 
توقع  &يمكن  لحقيقة،  قانونية  1جر�ء��  في  بعد  فيما  شهد&� ضدهم 
�ستمر��هم بالقياP بذلك طالما تز�يد �لتهديد على +عمالهم من جانب 

�لمجهو2�� �لد&لية �لمتضافرH لوقفها.

على نفس �لمنو�(، فإA �لخطر على موظفي منظما� تقديم �لخدما� 
سو% ينمو +يضًا كّلما تز�يد &عي �لمّتجرين بد&� �لمنظمة في عملية 
�إلنقاO &1عاH2 �لتأهيل.  A1 �لتعا&A عن كثب مع �لشرطة، &على &جه 
�لخصوi لضماA حصو( ضحايا �الّتجا� على �لمعلوما� &�لحماية 
عند مثولهم للشهاH2 سيؤf2 ال محالة 1لى �فع مستوQ �لمخاطر على 
عن  �لمعلوما�  من  �لمزيد  (ير2  �لخدما�.  تقديم  منظما�  موظفي 

تقييم �لمخاطر &21��تها في �لفصل �قم (١) من هذ� �لكتّيب.) 

 Jلتعا�� I٦٫٤٫٣  تحديد فائد

&�لتشغيلية  �الستر�تيجية   Hلمخاطر� �2جة   Aلحسبا� في  �ألخذ  مع 
�لتي ينطوf عليها �لتعا&A مع �لشرطة، &حقيقة كوA منظما� تقديم 
 ،Aلقانو� Oمع �لقائمين على 1نفا A&بالتعا H2لخدما� غير ملزمة عا�
فإA �لسؤ�( �لذf يطرc نفسه هو في �لو�قع ما O1� كاA ينبغي عليها 

�لتعا&A +صًال.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٣٥٤

A1 منظو� ضحية �الّتجا� لعامل +ساسي في �إلجابة على هذ� �لسؤ�(. 
فالجانب O& �ألهمية �لحاسمة من مساعدH �لضحايا هو كفالة 1طالعهم 
&مما�سة  �إلنسانية،  حقوقهم  مما�سة  من  &تمكينهم  كليًّا  �طالعًا 
لجر�ئم  ضحايا  كونهم  لهم،  �لمتاحة  �لجنائية  �لعد�لة   Pنظا خيا��� 
خطيرH.  ففي حاال� كثيرH جدً�، ال يستغل �لضحايا �لمّتجر&A بهم 
�لتمييز ضدهم &حرمانهم من حقوقهم من  يتم بعد Oلك  فحسب، بل 
جانب نظم �لعد�لة �لجنائية &�لمدنية �لتي من �لمفترE 1نها &جد� 

لمساعدتهم بصفتهم ضحايا جريمة مستضعفين.

�لمساعدH &�لدعم �لقانونياA هما جزء حيوf من مجموعة �لمساعد�� 
لتمكين �لضحايا من �تخاO قر�� مستنير &مد�&x بشأA هذD �لمسائل 
&إلعانتهم على �لحصو( على حقوقهم &�ختيا��تهم �لقانونية &1نفاOها. 
 Aتبّين �لتجربة مر��ً� &تكر��ً� �غبة �لضحايا في كثير من �ألحيا&
 Aلضما منهم  محا&لة  في  ما  حد  1لى  �لشرطة   Hجهز+ مع   A&بالتعا
شكل من +شكا( �لعد�لة &�لتعويض عّما ��تكب في حقهم.  يتم تسهيل 
 O1نفا &كاال�  مع  �لجيد   A&بالتعا �لصد2  هذ�  في  �لضحايا   Hمساعد

.Aلقانو�

٦٫٥ �لوصو� Vلى خيا.�� �حقو� �لضحايا �لتي يتيحها 
نظا: �لعد�لة �لجنائية

٦٫٥٫١  �لمقدمة
هذ� �لقسم يتعلق بما يلي:

* �لخيا��� �أل�بعة لنظاP �لعد�لة �لجنائية �لمتاحة لضحايا �الّتجا�.
تقديم   منظما�  لهم  تعطيها   A+ يمكن  �لتي  &�لنصيحة   Hلمشو��  *

�لخدما�.
* �التصا( بأجهزH �لشرطة للضحايا �لر�غبين في بحث خيا� �لمثو( 

كشهو2 في �إلجر�ء�� �لجنائية.
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................................................................................................

كما هو �لحا� بالنسبة لجميع جو�نب تقديم �لمساعدI للضحايا، ينبغي 
�لطوعية  مبد-  على  �لعملية   eهذ مر�حل  من  مرحلة  كل  تستند   J-

.Iلمعرفة �لمستنير��
................................................................................................

�لقضايا �لتي ستناقش بين موظفي منظمة تقديم �لخدما� &�لضحايا في 
هذ� �لقسم حّساسة للغاية &تستدعي من �لضحايا �تخاO قر���� متأنية 
جدً�.  لهذD �ألسبا�، من �لمهم مناقشة هذD �لمسائل مع �لضحايا بلغتهم 

�ألP +& تأمين خدما� مترجم شفوf، حيثما كاO Aلك ضر&�يا.

يتيحها  �لتي  �الّتجا.  ضحايا  �حقو�  خيا.��   ٦٫٥٫٢
نظا: �لعد�لة �لجنائية 

&�حدH من �لحقو  �إلنسانية �ألساسية لضحية �الّتجا� هو �لوصو( 
1لى �ليا� �لعد�لة &كشف �لظلم �لفو�f.  �لخيا��� &�لحقو  �أل�بعة 

�لمتاحة هي كما يلي:
................................................................................................

 UنفاV �كاال�  Vلى  Vطالقا  شفة  ببنت   eلتفو� �عد:  �لصمت  �لتز�: 
.Jلقانو�

................................................................................................

هذ� هو +بسط خيا� يتخذ &هو +يضًا �ألكثر تكر��ً� نظرً� لمزيج 
�لخو% �لحا2 على سالمتهم �لخاّصة &سالمة +سرهم +& +حبائهم، 
&�لشك &عدP �لثقة �لعميقين في +جهزH �لشرطة.  &هذ� حق +ساسي 
للمثو(  ضحية   f+ �لجنائية  �لعد�لة   Pنظا يرغم   A+ ينبغي  ال   -

.H2كشاهد +& لتقديم 1فا
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................................................................................................

Vعطاء معلوما� سرية للشرطة بشأJ �لجريمة �مرتكبيها، على شر� 
�على -J يكوJ مفهومًا تمامًا عد: مو�فقة �لضحية �لحالية ��لمستقبلية 

على �لمثو� للشها�I، �ينبغي عد: V.غامها على �لقيا: بذلك.
................................................................................................

سو% يختا� �لعديد من �لضحايا هذD �الحتمالية، ألنها تمكنهم من 
 Hلمخاطر شديد Eلتعر� A&2 1جر�ء محد&2 ضد مستغّليهم Oتخا�
للغاية مرتبطة باإل2الء بشها2�تهم.  ير2 �لمزيد من �لمعلوما� عن 

.Dهذ� �لخيا� في �لجزء ٦٫٩ +2نا
................................................................................................

�ستكشاm خيا. -J تصبح شاهد Vثبا� ضد �لمّتجر(�لمّتجرين).
................................................................................................

+ثبتت �لتجربة +A �لكثير من �لضحايا، بعد 1تاحة مهلة قصيرH لهم لتلقي 
�لعال} �لفو�f &�لنصح �لمستقل، 1ضافة 1لى 1عطائهم مهلة للتفكير 

في &ضعهم، يرغبوA في �تخاO 1جر�ء�� ضد �لمّتجرين بهم.
................................................................................................

�لجر�ئم  بالتعويض عن  للمطالبة  �لقانونية  �لخيا.��  �إلطالb على 
�لخيا.��  تلك  Vلى  �لوصو�  �لدعم في  �.تكبت بحقهم �لتلقي  �لتي 

�لمنصفة. 
................................................................................................

 A&يعتد �لذين  �لضحايا  من  +�باc ضخمة  على   A&لمّتجر� يحصل 
في  بحقوقهم  �لضحايا   P1عال &يجب  &يستغلونهم  جنائيًا  عليهم 
 Dلتعويض &�إلنصا%، &حيثما +مكن، مساعدتهم في متابعة مثل هذ�

�لمطالبا�.
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٦٫٥٫٣   توقيت تقديم �لمشو.I بشأJ �لخيا.�� 
................................................................................................

�لمقابال�  �لقّصر �Vجر�ء  �لتوجيها� بشأJ معاملة  للحصو� على 
معهم، يرجى �لرجوV bلى  �لقسم ٥٫٦ من �لفصل .قم (٥).

................................................................................................

�لمنظما� �لمحيلة في بلد�J �لعبو. �بلد�J �لمنشأ

 Hلمشو�� تقديم  �لمنظما�  على  ينبغي   Aكا  �O1 ما  مسألة  تظهر 
للضحايا بشأA حقوقهم &خيا��تهم �لقانونية خال( مرحلة �إلحالة &ما 
قبل �لمغاH�2 في بلد �لعبو� +& �لمقصد.  كقاعدH عامة، ينبغي 2�ئما 
+A تقّدP منظما� تقديم �لخدما� معلوما� للضحايا �لموجو2ين في 
بلد�A �لعبو� +& �لمقصد عن حقوقهم �لقانونية &خيا��� نظاP �لعد�لة 
�لجنائية في +قر� &قت ممكن خال( عملية تقديم �لمساعدO1  .H� كانت 
فقط  �لخدما�  تقديم  منظمة  1لى   Qخر+ &كالة  من  +حيلت  �لضحية 
للمساعدH على عو2تها 1لى �لوطن، فمن �لمرّجح +A تكوA �لضحية 
قد +بلغت بحقوقها �لقانونية &خيا��� نظاP �لعد�لة �لجنائية.  مع Oلك، 
ينبغي للمنظمة، لكي تكوA على يقين، +A تتحّقق من Oلك &تتأكد من 

قياP �لوكالة �لمحيلة بذلك.

 Hما كانت �لضحية قد +حيلت مباشر �O1 �ًلوضع +كثر تعقيد� Aسيكو
&�إلحالة ال تتبع &كاال� 1نفاO �لقانوA +& �لشركاء من قطاg �لمنظما� 
 Oلحكومية �لد&لية - �لمنظما� غير �لحكومية.  ليس من �لسهل �تخا�
 P+ لمرحلة� Dلقضايا في هذ� Dهذ Aللضحية بشأ Hقر�� تقديم �لمشو�
�لشامل  �لنصح  تقديم   Eبغر �لعو�مل.   من  عد2  &سيعتمد على  ال 
�لمقابلة على معرفة   fمجر Aيكو A+ تحتاجه �لضحية، يجب fلذ�
2قيقة بنظاP �لعد�لة �لجنائية في �لبلد �لمعني.  فضًال عن Oلك، يتعين 
+يضًا �لنظر في نهج �لحكومة �لمضيفة 1<�ء محنة ضحايا �الّتجا�.  
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�لجر�ئم  عن  قضائيًا  �الّتجا�  ضحايا  مالحقة  �لمرّجح  من   Aكا  �O1
�لمرتكبة O�� �لصلة بوضعهم كضحايا لالّتجا� ، فقد ال يكوA في 
مصلحة �لضحية �لفضلى بحث خيا��� �لتقدP بالشهاH2. غير 1نه في 
�لحاال� �لتي يكوA فيها من �لمناسب �لقياP بذلك، ينبغي لمنظمة تقديم 
�لخدما� 1طالg �لضحية بالخيا��� �لمختلفة �لمتاحة، &�لسماc لها 

بتقرير كيفية �لسير قدمًا.

ينبغي نصيحة �لضحية بالنظر في �لخيا��� بتأAٍ لفترH من �لزمن. 
&على نحو مثالي، ال ينبغي 1ثا�H هذD �لخيا��� 1ال بعد تقييم حالة 
�لضحية بو�سطة عالم نفساني. ينبغي +A تتلقى �لضحية �لعال} عن 
 H�2قا  Aتكو  A+& فو�ية،  نفسانية    &+ 1حتياجا� صحية جسدية  +ية 
على �لشعو� باألماA، &+ال تحاJ علما بهذD �لمو�ضيع &+ال تحصل 
على �لنصح بشأنها 1ال بعد تأكيد عالم نفسي بأO Aلك لن يسبب مزيد� 

من �لضر� لها.

هذD مسألة يصعب تحقيق �لتو�<A بها &سو% يتعين قياP منظمة تقديم 
ألفضل  &طبقا  حيثياتها.  من خال(  حالة  كل  على  بالحكم  �لخدما� 
&حقو   �لجنائية  �لعد�لة   Pنظا خيا���  تنا&(  ينبغي  �لمما�سا�، 
�لضحية �لمحالة مباشرH في �لبلد �لذf تم �لتعر% على �لضحية فيه، 
�لقياP بذلك �منا &فيه �لمصلحة �لفضلى للضحية. &+ينما ال   Aكا A1
يكوA �ألمر كذلك &حين تختا� �لضحية �لعوH2 1لى  2يا�ها +& 1لى 
بلد ثالث، فيمكن 1ثا�H �لخيا��� عقب عو2تها.  هذ� ال ينفي حقو  
 f+ .لك بقليلO لعملية ستبد+ في� A+ 2لضحية �لقانونية. بل يعني بالكا�
معلوما� �ستخبا��تية +& +2ًلة O�� صلة في بلد �لعبو� +& �لمقصد 
�لتي قد ترغب �لضحية في 1عطائها يمكن 2�ئما قياP &كالة �لشرطة 

�لمحلية تو<يعها 1لى نظر�ئها في �لبلد �لمعني.
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�لمنظما� �لمتلقية في بلد�J �لمنشأ 

فسيعتمد  �لمنظمة،   Dتدير  Q&مأ في  �لضحية  1قامة  سيتعين   Aكا  A1
�لتوقيت �لذf ينبغي فيه 1عطاء �لنصح �لقانوني على حالة �لضحية، 
من  &غيرها  &�لنفسية  �لطبية   Hلمساعد� 1لى  �أل&لوية  1عطاء  مع 
مع  �لقانوني  �لمستشا�  يتشا&�   A+ ينبغي  �لضر&�ية.  �لمساعد�� 
�ألخصائي �الجتماعي +& �لطبيب �لنفسي، +& عالم �لنفس للمأ&Q قبل 
�لذين  �ألفر�2  حالة  في  +نه  �لضحية، حيث  مع  �لقضايا   Dهذ مناقشة 
Oكر   Pعد �لنفسانية  �لنصيحة  تقتضي  فقد   ،H2حا لصدما�  تعرضو� 
�لمو�ضيع &�لخيا��� �لقانونية �لمتاحة بعد نظر� بسبب خط �لتسبب 
 Hلمشو�� تأخير  يمكن  �لحاال�،   Dهذ مثل  في  1ضافية.  صدمة  في 

�لقانونية.

O1� كانت �لضحية عائدH 1لى 2يا�ها +& 1لى مأ&Q �خر، فينبغي مطالبة 
&خيا��تها  بحقوقها  بإعالمها  لها   Hلمساعد� بتقديم  �لمكلفة  �لمنظمة 

�لقانونية �لمناسبة في +قر� فرصة مالئمة.

٦٫٥٫٤  �لمشو.I �لقانونية
لضحايا  1عطائها  يتعين  �لتي  �لنصيحة   gنو  Aبشأ قر��   Oتخا� عند 
�ألهمية   ��O �لتالية  �لعو�مل  في  �لنظر  �لمفيد  �الّتجا�، سيكوA من 
 H2بالشها �إل2الء  &خيا�  �الستخبا��تية،  �لمعلوما�  لتقديم  بالنسبة 

&�لحصو( على �إلنصا%:

* هل توجد &حدH فنية لمكافحة �الّتجا� في �لبلد �لمتلقي؟
* O1� كاA �لجو�� بالنفي، فما هي �لوحد�� �لبديلة �لمتاحة؟ 

بالفعل �تصاًال بجها<  �لمتلقية  �لمنظمة   Qهل لدõ،لحالتين� * في كلتا 
�لشرطة، &O1� كاA �ألمر كذلك، فكيف كاA يتم Oلك؟

* ما هو مستوQ �لمهنّية �لتي تتمتع بها �لوحدH �لمعنية؟

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٣٦٠

* بناء على �لخبرH �لمكتسبة، هل يمكن �لوثو  بجها< �لشرطة؟
* ما هو مستوQ �لخطر �لذf يفرضه �لفسا2؟

* هل تحتفظ &حدH �لشرطة بنهج مهني تجاD �لمعلوما� �الستخبا��تية 
معلوما�  تقديم  قر��  ما   �O1 �لضحية  خصوصية  على  يحافظ 

�ستخبا��تية؟ 
مالئم  &قضائية  ما2ية  حماية  برنامج  �لمتلقي  �لبلد  في   cيتا هل   *
لتحّمل  بالمر&نة  �لضحية  تتسم  هل  �لمتعا&نة؟   Hللضحية-�لشاهد

�لضغوJ �لناجمة عن �إل2الء بالشهاH2؟
 �O1& ،لعد�لة �لجنائية للبلد �لمعني 1جر�ء�� تعويضية� Pهل يتيح نظا *
كاA �ألمر كذلك، كيف يمكن للضحية �لوصو( 1ليها؛ هل سيكوA من 
يمكن   &+ +&ًال،  �لجنائية  �إلجر�ء��  في   H2للشها �لمثو(   f�&لضر�

�لمطالبة بالتعويض عن طريق �لشكوQ �لمدنية ال غير؟

�لقانوني  �لمستشا�   fيسد  A+ ينبغي  �لنفسي،  �لعالم  بمو�فقة  �هنًا 
�لنصح للضحية عن �لخيا��� �لقانونية �لمتاحة.  &ينبغي +A تنصح 

�لضحية: 

* باإلصغاء �لمتأني لشرc �لخيا��� �أل�بعة كلها قبل �تخاf+ O قر��.
.fقر�� فو� Oجو2 �لحاجة 1لى �تخا& Pبعد *

* بأنه بوسعها +خذ +طو( &قت ممكن ال<P التخاO قر�� بشأA مسا� �لعمل.
* بإمكانية �لحصو( على مزيد من �لنصح +& �لتوضيح في +f &قت.

* بإمكانية 1عاH2 �لتفكير في �لقر�� في +f &قت.

في حين +نه ليس 2&� �لمستشا� �لقانوني 1قناg �لضحايا بالتعا&A مع 
&كاال� 1نفاO �لقانوA بأf شكل من �ألشكا(، 1ال +D�&2 A هو كفالة 
1طالg �لضحية بشكل كّلي على �لعو�قب �لمحتملة الختيا�ها.  &قد 

يكوA من �لمناسب �إلشا�H 1لى  ما يلي:
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* �لتعا&A مع &كاال� 1نفاO �لقانوA، 1ّما كشاهد +& كمصد� للمعلوما�، 
ينبغي  �لتي  �لمخاطر  من  متفا&تة  مستويا�  على  �النطو�ء  بإمكانه 

2&مًا +خذها في �العتبا�.
بالتعا&A 1طالقًا، فسيكوA من  +نهم غير ملزمين  �لرغم من  * على 
جر�ئم  ��تكا�  &منع   iباألشخا �الّتجا�  مكافحة   Aبمكا �لصعوبة 
مماثلة ضد �آلخرين ما لم يو�فق �لمزيد من �لضحايا �لمنقذين على 
�لتعا&A مع &كاال� 1نفاO �لقانوA، 1ّما بإعطاء �لمعلوما� �الستخبا��تية 

+& بالشهاH2 ضد �لمّتجرين.
 Aنهم قد يستغرقو+ * فيما يتعلق بخيا� "�لشهاH2"، فعلى �لرغم من 
&قتًا كثيرً� كما يستلزP �ألمر التخاO قر�� بشأA مسا� �لعمل، 1ال +نه 
�ألمر   2�2>� كّلما  �لمستغر ،  �لوقت  كّلما طا(  بأنه  ينبغي 1عالمهم 
صعوبة على �لشرطة للعثو� على �لمّتجرين، &تأمين �لحصو( على 
+f 2ليل 1ثبا�، حيث سيكوA �لمّتجر قد شرg باتخاO 1جر�ء�� &قائية 

عقب هر&� �لضحية.

في   Dعال+ مبّين  كما  بخيا��تها-  تمامًا  �لضحية   P1عال ينبغي  +خيرً�، 
+نها  &�لتأكيد على  لها  �لخيا���  &بعد شرc جميع  �لقسم ٦٫٥٫٢.  
غير مرغمة على �لكالP &على +A �لخيا��� خيا��تها، ينبغي +يضًا 
+A يذّكر �لمستشا� �لضحية بأنه من �لممكن تغيير �+يها في +f &قت 

تشاء.

٦٫٥٫٥  �لحماية �لقانونية للضحايا-�لشهو� 
+ظهر� �لخبرH �لتشغيلية بأA �لضحايا عاH2 ما يرّكز&A على ثالثة 
 Dيمكن تلخيص هذ  .H2قر�� �لمثو( للشها Oمجاال� معّينة قبل �تخا
�لمجاال� بأنها قضايا تخص �لحماية �لما2ية &�لقضائية للشهو2 كما 

:Dهو مبين +2نا

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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* �لسالمة �لشخصية للضحية &+سرتها &غيرهم من �ألشخاi &ثيقي 
�لصلة بها.

&ثيقي   iألشخا� من  غيرها   &+  Hلألسر �إلفشاء  &خطر  �لسّرية   *
من &صمة  �لخو%  هذ�   –  Pإلعال� &سائل  في   &+ بالضحية  �لصلة 
�لعا� في �لحاال� �لمتضّمنة �ستغالًال جنسيًا 2�ئمًا ما يكوO A� تأثير 

قوf على عملية صنع �لقر�� للضحية.
* �لخو% من �لتو�جد بحضو� �لمّتجر (�لمّتجرين). يشّكل هذ� بالنسبة 
للضحايا �عبًا حقيقيًا &مضاعفًا في بعض �ألحياA، ال سّيما بالنسبة 

أل&لئك �لذين تعّرضو� 1لى �عتد�ء جنسي &بدني.

لهذD �ألسبا�، فإA �لضحية بحاجة 1لى +A تكوA على علم فيما يتعلق 
1ّما بتو�فر �لتد�بير �لمناسبة للتصّدf لهذD �لشو�غل +& عدمه، �ألمر 
�ألساسية   Jلنقا� ينبغي مالحظة  �لمعني.   �لبلد  على  سيتوقف   fلذ�

�لتالية:

�لحماية �لما�ية للشهو�

2�ئمًا  سيوجد  �لمّتجرين،  بشها2تها ضد  لإل2الء  �لضحية   Pتتقد كلما 
منها  �لتخلص  يمكن  ال  �لتي  �لمتبقية  �ألخطا�  عناصر  من  عنصر 
كلّيا. ففي كثير من �لبلد�A، هناo +حكاP قانونية O�� عالقة بحماية 
لتنفيذها  �لال<مة  �لمو��2  في  نقص   oهنا  Aيكو قد  &لكن  �لشهو2، 
في بلد�A +خرQ، &�غم &جو2 �ألحكاP �لقانونية &�لمو��2 �لال<مة، 
1ال 1نها تظل بعيدH عن متنا&( ضحايا �الّتجا� O1 قد تفشل في تلبية 
1عطاء  �لمهم  فمن  لذلك،  �لبر�مج.   Dهذ مثل  في  �21�جهم  متطلبا� 
�ألشخاi �لمعنيين +كثر �لمعلوما� 2قة &&�قعية عن تو�فر �لتد�بير 
�لمناسبة لحمايتهم &+سرهم &غيرهم من �ألشخاi &ثيقي �لصلة بهم 

من �ألQO �لبدني.
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�لضحايا  على  �لتالية  �لحماية  تد�بير  مجموعة  تنطبق   A+ يمكن 
&+سرهم:

* تغيير مكاA �إلقامة؛
* مسكن جديد؛
* تغيير �لهوية؛

* �لحر�سة �لما2ية.

�لحماية �لقضائية للشاهد 

معظم نظم �لعد�لة �لجنائية تضع +حكامًا متفا&تة بشأA �لسّرية &�لحماية 
�لقانونية 1باA تعا&A �لضحايا-�لشهو2 مع �لتحقيقا� &تقّدمهم بالدليل.  
�لقضايا �لتالية معّقدH 1لى حد بعيد &تختلف تبعًا للبلد �لمعني، غير 1نها 

O�� +همية للضحية:

* �لوسيلة �لقانونية لفتح قضية جنائية مع كفالة �لسّرية، مثل �إلجر�ء 
 &+ مستعا�،  �سم  تحت   &+ �سم  Oكر   A&2  H2بالشها لال2الء  �لقانوني 

حجب هوية �لضحية عن �لمّتجر &فريقه �لقانوني؛
+& حجب  �سم مستعا�  تحت  �لضحية   H21فا �لقانونية ألخذ  �لوسيلة   *
1نه  على  �لتأكيد  �ألهمية  (من  �لقانوني.  &فريقه  �لمّتجر  عن  هويتها 
حتى في حالة �ستخد�P +سم مستعا� +& حجب �السم �لحقيقي في &ثائق 
�إلفاH2، فإA �لتفاصيل �لدقيقة �لال<P �21�جها في �إلفاH2 سو% تمكن 
�لضحية   P1عال �أل2لة، &يجب  �ستنتا} مصد�  بالتأكيد من  �لمّتجرين 

بهذD �لحقيقة.)
* �لوسيلة �لقانونية إلعفاء �لضحية من �الضطر�� للخضوg لمو�جهة 

تحقيقية مباشرH &جهًا لوجه مع �لمّتجر.
* �لوسيلة �لقانونية &�لعملية لتمكين �لضحية من تحديد هوية �لمّتجرين 

من &��ء شاشة مشاهدH من جانب &�حد.
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* �لوسيلة �لقانونية لمنع +f &سائل +عالP من Oكر هوية �لضحية.
+& في محاكمة  +ّ&لية   gستما� 1عطاء شهاH2 حّية، سو�ء في جلسة   *
كاملة من خال( &سائل �لربط �لمرئي +& �لسمعي، من &��ء شاشة، 
من  تعفى   A+  &+ محاميه)،  بوجو2  (&لكن  �لمّتجر  &جو2   Pعد في   &+
 gالستما� H2تقديم �لدليل في �لمحاكمة �لكاملة، مع �العتما2 على شها

�لتمهيدية.
�لمر�حل �إلجر�ئية  �لقانونية &�لعملية لدعم �لضحية خال(  �لوسيلة   *
&توفير  كل مرحلة،  في  مستقل  مستشا�  بحضو�   cلسما� من خال( 

�لحر�سة في &+ثناء &عند ترo كل مرحلة من �لمر�حل �إلجر�ئية.
* �لمو�فقة من جانب �لشرطة &�إل2عاء بأنه لن ترغم �لضحية قانونًا 
 Dعال+ Hمن تد�بير �لحماية �لقضائية �لمذكو� f+ Aكا A1 H2على �لشها
 �O1 ،)لالنكشا% +ثناء �إلجر�ء�� �لجنائية، على سبيل �لمثا Eقد تعّر
+مر قاضي �لمحاكمة بالكشف عن �لهوية +& +مر بتقدP �لضحية-�لشاهد 

بالشهاH2 بحضو� �لمّتجر A&2 �الستفاH2 من �ستخد�P �لشاشة.

 Jلتعا�� J٦٫٦ مذكر�� �لتفاهم بشأ

كما لوحظ +عالD، بالوسع تيسير تقديم �لمساعدH 1لى �لضحايا �لر�غبين 
تقديم  منظما�   Qلد كانت   �O1 +فضل  بشكل  �لعد�لة  مع   A&لتعا� في 
Oلك،  على   H&عال   .Aلقانو�  O1نفا بوكاال�   Hجيد عالقا�  �لخدما� 
قد تكوA منظما� تقديم �لخدما� قاH�2 على �إلسهاP بشكل +كبر في 
 fلذ�  Aلقانو�  O1نفا �لتعا&A مع &كاال�  مكافحة �الّتجا� عن طريق 

ينجم عن فرE عقوبا� جنائية على �لمّتجرين.

Jلتعا�� B٦٫٦٫١  مد

�لتعا&A مع  A1 مدQ &طبيعة ما يمكن &ما ينبغي تحقيقه من خال( 
&كاال� 1نفاO �لقانوA سيعتمد على عد2 من �لعو�مل: 
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* O1� ما كاA �لبلد �لمعني هو بلد منشأ +& عبو� +& مقصد؛
* عد2 �لضحايا �لمتضر�ينõمن جر�ء �الّتجا�؛

* �متثا( نظاP �لعد�لة �لجنائية �لمحلي مع �لمعايير �لد&لية؛
* قد�H &مهنية �ستجابة &كاال� 1نفاO �لقو�نين 1<�ء مكافحة �الّتجا�؛

* منها} �لعمل �لتشريعي لحماية �لضحايا ما2يًا &قضائيًا؛
* �حتياجا� &تطلعا� �لوكاال� �لحكومية O�� �لصلة؛

.Jستعد�2 �لجها� �لمانحة &قد�تهم �لمالية لدعم مثل هذ� �لنشا� *

٦٫٦٫٢  مز�يا Vبر�: مذكرI تفاهم 
O1� ما كاA قر�� منظمة تقديم �لخدما� لصالح �لتعا&A، فيوصى بذكر 
تفاهم   Hمذكر في  بين كل طر% خطيًا  بالضبط  عليه  �التفا   تم  ما 
لتجنب سوء �لفهم �لمحتمل فيما بعد.  ير<c �لموظفوA �لقائموA على 
1نفاO �لقو�نين �لتشغيلية تحت ضغط 1حر�< نتائج تحقيقية &هناo 2�ئمًا 
خطر محا&لتهم تجا&< تد�بير �لتعا&A �لتي ير&A +نها تعيق تقدمهم 

A1 لم تكن هذD مذكو�H بوضوc كتابيًا.

على سبيل �لمثا(، قد تكوA هناo مناسبا� تقر� فيها منظمة تقديم 
تأمين   Eبغر للغاية  حساسة  معلوما�  عن  �لكشف   Pعد �لخدما� 
 Aيحا&لو �لتشغيليين  �لمحققين   Aبأ لتكتشف  فقط  �لضحية،  سالمة 
معلوما�  على  للحصو(  �لضغط  مما�سة   ،Aلقانو� حد&2  ضمن 
 Aلحاال� يكو� D2 مثل هذ&�& A1 .1ضافية لتيسير نشاطهم �لتحقيقي
+قل �حتماًال O1� كانت بنو2 مذكرH �لتفاهم، �لتي تمت �لمو�فقة عليها 
تقديم  منظمة   P�بالتز تقر  �لكبا�،  �لموظفين   Qمستو على  &تأييدها 
�لخدما� بضماA سالمة �لضحايا �لموجو2ين في �عايتها. 1ضافة 1لى 
Oلك، فإA للدعم �إلf��2 �لو<��f &على مستوQ كبا� �جا( �لشرطة 
لالتفا  �لخطي ال يضمن �المتثا( �ألفضل فحسب، بل سيشجع +يضًا 

�لتعا&A �لتشغيلي �لحقيقي.
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بينما سيرحب غالبية �لموظفين �لمكّلفين بإنفاO �لقو�نين بالتو�صل مع 
منها،  �لكثير  كسب  بوسعهم   Aبأ إل�2�كهم  �لخدما�  تقديم  منظما� 
1ال +نه من �لمتوقع &جو2 �2جة معّينة من �لشك &�الستياء من جانب 
�لقو�نين   O1نفا +نشطة  كفاية   Pعد بسهولة   Aيتقبلو ال  �لذين  �لبعض، 
فيه  بما  بالبشر  �الّتجا�  لدعم ضحايا   &+ �لقضية   Dهذ لحل  لوحدها 
 Dبالدعم �لهرمي، فسو% يقل تأثير هذ A&لكفاية.  &حيثما يتمتع �لتعا�

�لجماعا�.

٦٫٦٫٣ �لمبا�� �ألساسية
تحديد  ينبغي   ،Dهذ �لتشا&�  عملية  عقب  مناسبة  فرصة  +قر�  في 
�لمباL2 �ألساسية &�لتفاصيل �لعملية لترتيبا� �لتعا&A بوضوc في 
مذكرH تفاهم �سمية موقعة من جانب �لو<��H �لمناسبة &منظمة تقديم 
�لخدما�. &نظر� للطبيعة �لحساسة للتعا&A مع �لشرطة، سيكوA من 
�لضر&�f تحديد �لمباL2 �ألساسية &�لشر&J �لدقيقة للترتيبا� بين 
ينبغي  �لجانبين في &ثيقة �سمية، كدليل على ما تم �التفا  عليه.  
+A تشمل مذكرH �لتفاهم �لنموOجية بشأA �لتعا&A بين منظما� تقديم 
�ألساسية   L2لمبا� على  �التفا    Aلقانو�  O1نفا &&كاال�  �لخدما� 

�لتالية:

* �لغرE هو �إلسهاP في تخفيف &منع �الّتجا� بالبشر عن طريق 
�لتعا&A �لفّعا( بين منظمة تقديم �لخدما� &&كالة 1نفاO �لقانوA؛

&حماية  بالبشر،  �الّتجا�  بمكافحة  �لخدما�  تقديم  منظمة   Pتلتز  *
 Dلكر�مة &�فا P�حقو  ضحايا �الّتجا�، &�لعمل صو� تأمين �الحتر
�لفئة �لمستهدفة �لرئيسية لهم، كائنًا من تكوA – مهاجرين +& نساء +& 

+طفا(، &ما 1لى Oلك؛
* بالنسبة لكالõ�لجانبين، سو% تبقى سالمة &حماية �لحقو  �إلنسانية 
للضحايا &ضحايا �الّتجا� �لمحتملين هي �العتبا� �ألسمى في جميع 

�أل&قا�؛ 
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�لتوجيهية �لد&لية   L2على �لمعايير &�لمبا A&لتعا� * تستند ترتيبا� 
 Aبشأ  Hلمتحد� لألمم  باليرمو  بر&توكو(  في   �2�& كما  �لمطّبقة 
�الّتجا� بالبشر، &�لمباL2 �لعاّمة &�لمباL2 �لتوجيهية بشأA �الّتجا� 

بالبشر &حقو  �إلنساA لمفوE �ألمم �لمتحدH لحقو  �إلنساA؛
 A&2 معلوما�  بإفشاء  مطالبة  �لخدما�  تقديم  منظمة   Aتكو لن   *
مو�فقة �لضحية +& في ظر&% لن يخدP فيها �إلفشاء عن �لمعلوما� 

.H2مهد Qلمصلحة �لفضلى للضحية، ما لم تكن سالمة ضحية +خر�

يمكن �21�} هذD �لمباL2 �ألساسية �لخمسة في +f 1تفاقية تعا&نية مع 
 ��O هي&  .A&بغض �لنظر عن مجا( �لتعا ،Aلقانو� Oكاال� 1نفا&
�الستخبا��تية،  �لمعلوما�   Hمشاطر  Aبشأ لالتفاقيا�  بالنسبة  +همية 
فضًال عن تلك �لتي تحكم �لتعا&A �لتقني &�ليا� بناء �لقد���، مثل 
�لحلقا� �لد��سية، &�لتد�يب في مجا( 1نفاO �لقانوA +& �لتعا&A في 

.Pلحمال� �إلعالمية &�لتوعوية في &سائل �إلعال�

Jلتعا�� Jلتفاهم بشأ� Iمذكر J٦٫٦٫٤  مضمو
تبّين   A+ ينبغي   A&للتعا �ألساسية   L2لمبا� عن  �ألّ&لي   Aإلعال� بعد 
&طر   �لخاّصة  &�لمسؤ&ليا�  �أل2&��  بالتفصيل  �لتفاهم   Hمذكر
تنفيذ �لتعا&A. &يمكن تعديل مذكرH �لتفاهم لتغطية طائفة &�سعة من 
�لمو�ضيع.  هناo �لعديد من مجاال� �لتعا&A �لنموOجية مع &كاال� 

1نفاO �لقانوA ألخذها في �لحسباA بما في Oلك في مذكرH �لتفاهم:

�لخدما� مع &كاال�  تقديم  منظمة  فيها   A&لتي ستتعا� �لمجاال�   *
1نفاO �لقانوA &طر  �لتو�صل O�� �لعالقة.

�لد��سية  �لحلقا�  مثل  �لقد���،  بناء  �لتقني &2عم   A&لتعا� تقديم   *
�لتد�يبية �لمتخصصة +& تز&يد معد�� �لدعم �لتقني.

* تبا2( �لمعلوما� �الستخبا��تية �لر�مية 1لى +غر�E �لمنع +& �لتحقيق.
* �لمساعدH في نقل �لضحايا- �لشهو2.

* �لوصو( 1لى �لضحايا �لموجو2ين في �عاية منظمة تقديم �لخدما�.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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�الستخبا��تية  �لمعلوما�  &تبا2(  لنشر   A&لتعا� �تفاقيا�  تتسم 
 Aمجرمو  A&فالمّتجر �لخاّصة.  باألهمية   Aلقانو�  O1نفا &كاال�  مع 
خطر&A &عليه فأf نشر &تبا2( لمعلوما� جنائية حساسة ال يد�� 
بطريقة سليمة في 1طا� متفق عليه يمكن +A يؤf2 1لى عو�قب &خيمة 
�لخطر  &�لتنظيمي. ستناقش عو�مل   fلبشر� �لصعيدين  للغاية على 

�لمتضّمنة بتعمق في �لقسم ٦٫٩٫٦ من هذ� �لفصل.

�لمعلوما�  تبا2(   Aبشأ �لتفاهم   Hمذكر  J&شر تسعى   A+ ينبغي 
�الستخبا��تية لضماA �التفا  على ما يلي: 

* �لسّرية �لتامة لمصد� &مضموA �لمعلوما� �الستخبا��تية؛
* نشر �لمو�2 �لمصّرc بها فقط، ما لم ينطبق �لكشف �لمحد&2 بغية 

1نقاO ضحايا +& منع ضحايا محتملين من �الّتجا� بهم؛
 Dلسّرية �لتامة لد&� منظمة تقديم �لخدما� في �لكشف عن مثل هذ� *

�الستخبا���؛
* �لنشر فقط للمدQ �لمحّد2؛

�إلجر�ء��  خال(  �لمنظمة   �&2  &+ �لمصد�  عن  �لكشف  يتم  ال   *
�لقضائية A&2 مو�فقتهم �لمسبقة.

 Hلتد�بير �لمّتخذ�/Pحق �لضحايا في متابعة �لمعلوما� �لمتعّلقة بالتقّد *
بشأA قضاياهم.

قد تجد �لمنظما� +A &كاال� 1نفاO �لقانوA في بعض �لبلد�A لن تو�فق 
على شر&J مذكرH �لتفاهم A1 �ستطاعت تفا2يها.  &لن ترغب فيها بعض 
+جهزH �لشرطة O1 تنظر 1ليها على +نها 1ضعا% لسلطاتها.  مع Oلك، 
 Aمن �التفا  أل Qسبا� &جيهة جدً� لإلصر�� على هذ� �لمستو+ oهنا
هناo مخاطر حقيقية متضّمنة في نشر &تبا2( �الستخبا��� �لحساسة 
بين �لمنظمة &+جهزH �لشرطة، &A1 1طا� �لعمل &بنو2 مذكرH �لتفاهم 

ترمي 1لى �لحّد من هذD �لمخاطر ألقصى مدQ ممكن.

 Aينبغي تذكيرهم بأ ،Aلقانو� Oعند مو�جهة مقا&مة من &كاال� 1نفا
�لمنظمة غير ملزمة لنشر هذ� �لنوg من �الستخبا���، لكنها على 
�ستعد�2 للقياP بذلك 2عمًا للضحايا �لذين هم في �عايتها &بمو�فقتهم 
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&بر&c من �لتعا&A، &�عتر�فًا بأهمية Oلك للشرطة بما لها من 1مكانا� 
فريدH للمساهمة بهذD �لطريقة.

ينبغي �إلشا�H +يضًا لوكاال� 1نفاO �لقانوA بأA &�جب �لمنظمة �ألسمى 
هو 1<�ء سالمة &�فاD �لضحايا �لذين تساعدهم &موظفيها، &A1 هذ� 
 Aلضما في صلبه مصّممة   H2لموجو� &�لضمانا�  �لمكتو�  �إلطا� 
للقائمين  ينبغي   ،xلنا� بين جميع  �لو�جب.  من  بهذ�  �لمنظمة  1يفاء 
على 1نفاO �لقو�نين �العتر�% بهذD �لحقيقة.  ينبغي +A يكوA �لرفض 

من جانبهم للقياP بذلك سببًا &جيهًا لعدP عقد �التفاقية معهم.

٦٫٦٫٥ �لمخاطر
�ألحياA بشكل غير  كثير من  �لعمليا� في  سيتعا&A ضباJ شرطة 
 H2الّتجا�، &عا� لمساعدH ضحايا  �لخدما�  تقديم  �سمي مع منظمة 
لتقديم  +نها &ضعت  �لترتيبا� بعنصرين:  +&ال،   Dتتمّيز مثل هذ ما 
�لمساعدH �إلنسانية للضحايا، &ثانيا، قد ال تتفق طريقتهم في �لعمل 
 Jكليًا مع �إلجر�ء�� �لرسمية.  +حد �ألمثلة على هذ� حين يحيل ضبا
منظما�  1لى  �الّتجا�  ضحايا   Aلمهتمو�  Aلعمليو� �لعمليا�  شرطة 
تقديم �لخدما� لمساعدتهم على �لعوH2 في �لحاال� �لتي يكوA فيها 
للقانوA يتطلب محاكمة �لضحية للدخو(   Pلتفسير &�لتطبيق �لصا��

غير �لمشر&g &غيرها من �لنشاطا�.

لذلك، ثمة خطر في +A تغيير �لترتيبا� �لتعا&نية �لمخّصصة �لقائمة 
1لى مذكرH تفاهم �سمية سو% يهد2 بقاء &فاعلية �لتد�بير �لتعا&نية 
غير �لرسمية �لموجوH2 حاليا بين منظما� تقديم �لخدما� &�لموظفين 
بالنفع على �لضحايا.   1نها تعو2  ثبت  �لقانوA، &�لتي   Oبإنفا �لمكّلفين 
 Hتسعى جاهد A+ لمعضلة. تريد �لمنظما�� Dال توجد 1جابة سهلة لهذ
�لتو�<A بين �لحاجة 1لى حماية منظماتهم من خال( 1ضفاء  لتحقيق 
 A�لشرطة &بين فقد� Hمع +جهز A&لصفة �لرسمية على عملية �لتعا�

منافع +f قد��� قائمة غير �سمية لمساعدH �لضحايا.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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٦٫٧  �لتو�صل مع �حد�� مكافحة �الّتجا.   
 Oمع منظما� 1نفا A&ستنشأ حاجة منظما� تقديم �لخدما� 1لى �لتعا

�لقانوA عاH2 بالنسبة 1لى &�حدH من مجاال� �ألنشطة �لتالية: 
* �لتعا&A �لتقني &بناء �لقد���، مثل �لحلقا� �لد��سية، +& �لتد�يب 

�لتخّصصي، +& �لمر�جعة �لتشريعية.
 &+ �لضحايا  1حاال�   &+ �لضحايا،   O1نقا �الستخبا��� حو(  تبا2(   *

1جر�ء �لمقابال� معهم.

من +جل ضماH��21 A �لتعا&A في هذD �لمجاال� بأسلو� �من &متسق، 
سيكوA من �لضر&�f تحديد &&ضع طريقة �تصا( متفق عليها بين 

.Aلقانو� Oمنظمة تقديم �لخدما� &&كالة 1نفا

&من  �لتفاهم.    Hمذكر في  �لعملية  �التصا(  ترتيبا�  &ضع  ينبغي 
مع  لالتصا(  �لمنظمة  من  معني  منّسق  تكليف  يتم   A+ به  �لموصى 
 cلتفاهم بوضو� Hتنص مذكر A+ لكO لقو�نين. &يمكن بعد� O1نفا Hجهز+
على &جو� �تصا( �لمكّلفين بإنفاO �لقو�نين بمنظمة تقديم �لخدما� 

فقط من خال( �لمنّسق �لمعني �لمكّلف +& +حد نو�به.

A1 �تصا( �لقائمين على 1نفاO �لقانوA بمّنسق معني &�حد سو% يتيح 
 fمتسقة في نهجها &يحّد من 1مكانية سوء �لفهم �لذ Aتكو Aللمنظمة بأ
+& غير  �لمختلفين مشو�H متضا�بة  �لموظفين  ينشأ عند 1عطاء  قد 
2قيقة +& يلزمو� �لمنظمة باتخاO مسا� عمل غير مالئم.  في حين ال 
نسعى 1لى تثبيط عالقا� �لعمل �لوثيقة بين جميع �لموظفين &�لمكّلفين 
بإنفاO �لقو�نين �لمحليين، فإنه لضماA �الستمر��ية &�التسا  �لال<مين، 
يوصى بأA يتم تنسيق جميع �تصاال� �لتعا&A �لتشغيلية &�لتقنية من 

خال( �لمنّسق �لمعني �لمكّلف.

يجب +A يعمل �لمنّسقاA �لمعنياA �لمكّلفاA من كّل من منظمة تقديم 
�لخدما� &&كالة 1نفاO �لقانوA على مد�� ٢٤ ساعة يوميًا.  فمكافحة 
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�الّتجا� بالبشر نشاJ يتو�صل ٢٤ ساعة، &تبّين �لتجربة +A �لمسائل 
 Hلمساعد� تقديم   &+ بإنقاO �لضحايا  �لمتعّلقة  للتعا&A، ال سّيما  �لملّحة 
 Aلهم، قد تنشأ في +&قا� متفا&تة خال( �لنها� &�لليل. لذلك سو% تكو
 Oلية �التصا( +كثر فاعلية بين منظمة تقديم �لخدما� &&كاال� 1نفا�
�لقانوO1 A� ما كاA لديها قد�H على �الستجابة على مد�� ٢٤ ساعة. 

................................................................................................

 Jلقانو� UنفاV تعّين كل من منظمة تقديم �لخدما� ��كاال� J- ينبغي
ز  مسؤ�ًال يمكن �التصا� به في -Y �قت من �لنها. -� �لليل، �يجهَّ

.nبخط هاتف محمو� مخّصص لهذ� �لغر
................................................................................................

٦٫٨  �لتعا�J �لتقني �بناء �لقد.�� 
 A&في 1طا� �لتعا Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� fال ينطو H2عا
�لفني &/+& بناء �لقد��� �لمؤسسية على نفس �لد�جة من �لتعقيد +& 

�لحساسية كما في تبا2( �الستخبا��� +& تقديم �لمساعدH للضحايا.

 Oمع &كالة 1نفا A&مخاطر متضّمنة في �لتعا oهنا Aبيد �نه قد تكو
 iلتي ال تتطابق �ستجابتها 1<�ء مكافحة �الّتجا� باألشخا� Aلقانو�
مع �لمعايير �لد&لية بشأA هذ� �لموضوg.  &�لمشا�كة في مشر&عا� 
 Aلقانو� Oلتقني +& �لتد�يب على بناء �لقد��� مع &كاال� 1نفا� A&لتعا�
للمعايير  +ية محا&لة لالمتثا(  تبذ(  تقدمًا يذكر +& ال  �لتي ال تحر< 
�لمنظمة  تعريض  بوسعها  &حمايتهم  �لضحايا  معاملة   Aبشأ �لد&لية 

للنقد.

 Hبصو�  Dصد� يتم   fلذ� �لمحد&2   A&لتعا�  Aفإ  ،Qخر+ ناحية  من 
منتظمة مع &كاال� 1نفاO �لقانوA غير �لممتثلة قد يوفر فرصة للمنظمة 
 Qمستو &تحسين  مر�جعة  على  &�1غامها  عليها  �لتأثير  لمما�سة 
�لظر&%   Dهذ مثل  في  �لمحد&2   A&لتعا� �لد&لية.  للمعايير  �المتثا( 
�لتحسين في معاملة  لكفالة   Hسيلة صحيحة &مبر�& Aيكو A+ يمكن

�لضحية &فقًا لما تقضيه �لمباL2 �ألساسية.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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٦٫٩ I.��V �نشر �لمعلوما�
�لهد% من هذ� �لقسم هو �لنظر في مسألة كيفية H��21 منظمة تقديم 
&+حبائهم،  &+سرهم  �لضحايا  من  تتلقاها  �لتي  للمعلوما�  �لخدما� 
 Aلقانو� Oلمعلوما� لوكاال� 1نفا� Dينبغي عليها تو<يع هذ Aما كا �O1&

&كيفية قيامها بذلك.

ملخص �لنقا� �لرئيسية �لتي يتعين مالحظتها

�لمعلوما�  &نشر   H��21& تسجيل  في  �لخدما�  تقديم  منظما�   �&2
هو   ،Pعا بوجه   Aلقانو�  O1نفا &كاال�  مع   A&لتعا�& �الّتجا�   Aبشأ
�الّتجا�  مكافحة  مجا(  في  �لمهنيين  بين  &�لجد(  للقلق  مثير  مجا( 
 A+ حو( 1مكانية Pقلق مفهو oفي بعض �ألماكن، هنا .iباألشخا
حيا2  يصبح   A+& للشرطة  عميلة  �لخدما�  تقديم  منظما�  تصبح 
قلق   oهنا Oلك،  على   H&عال لذلك.  نتيجة  للخطر  عرضة  �لمنظمة 
مفهوP حو( �لمسؤ&ليا� &�لمها��� �إلضافية �لمطلوبة من �لموظفين 

في تعاملهم مع هذD �لمو�ضيع.
فيما يلي بعض �لقضايا �لتي قد ترغب �لمنظما� +خذها بعين �العتبا� 
&هي تحد2 موقفها &تضع سياساتها فيما يتعلق بتو<يع �الستخبا��� 

.Aلقانو� Oالّتجا� 1لى &كاال� 1نفا� Aبشأ

�لفعليين  للضحايا  �إلنسانية  �لحقو    P�حتر�& &سالمة  حماية   *
جميع  في  1تباعها  يتعين  توجيهية   L2كمبا لالّتجا�  �لمحتملين   &+

�أل&قا�.
تحقيق  في  �لمنظمة  يساعد  قد   Aلقانو�  O1نفا &كاال�  مع   A&لتعا�  *
+هد�فها �لمتمثلة في حماية حقو  �لضحايا �لمّتجر بهم &خفض �الّتجا� 

بالبشر &منعه في نهاية �لمطا%.
1لى  * كحق +ساسي من حقوقهم �إلنسانية، يحق للضحايا �لوصو( 
�ليا� �لعد�لة &�إلنصا%. &في �لحاال� �لتي ال يكوA فيها �لضحايا 
نتيجة �لخو% +& غيرD من �ألسبا�، على مما�سة حقهم   ،A&�2قا
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في �لتقّدP بالشهاH2 ضد +&لئك �لذين �عتد&� عيهم &�ستغلوهم، يجو< 
�لمّتجرين  حو(  باستخبا���  �لشرطة  تز&يد  خيا�  �لضحايا  1عطاء 
بهم، &حو( غيرهم من �لضحايا �لمّتجر بهم &طريقة عمل �الّتجا�. 
خيا�  مما�سة  في   Aيرغبو قد  �لضحايا   A+ �لتجربة على  2ّلت  &قد 
تمرير �الستخبا��� للشرطة كوسيلة تتيح لهم �لوصو( 1لى قد� من 
�لمخاطر  1لى مو�جهة  �لمّتجرين بهم، A&2 �الضطر��  �لعد�لة ضد 
�لمرتبطة بالمثو( للشهاH2. بصفته خيا�ً� +ساسيًا لنظاP �لعد�لة �لجنائية 
متاحًا لجميع �لضحايا �لمّتجر بهم، ينبغي +A تحا&( �لمنظما� تقديم 
�لدعم  مجموعة  من  كجزء   gلموضو� هذ�  حو(  �لقانونية   Hلمشو��

�لشامل لحماية حقو  �لضحايا �لمّتجر بهم. 
* ال ينبغي للموظفين �لسعي �ستباقيًا للحصو( على تعا&A �لضحية 
للكشف عن �لمعلوما� للشرطة.  بل ينبغي +A تكوA هناo سياسة 
�لتي تكوA فيها �لضحية،  H��21 مثل هذD �لظر&%  عامة متبعة في 
بعد تلقيها �لمشو�H من �لمنظمة عن حقوقها &خيا��تها �لقانونية، قد 

�ختا�� مما�سة خيا� تقديم �الستخبا���.

٦٫٩٫١ �لمعلوما� �الستخبا.�تية بشأJ مكافحة �الّتجا. 
- �لتعا.يف ��لمصا�. 

ببساطة  �الّتجا�"  مكافحة   Aبشأ "�الستخبا���  �لعو�P ستسمى  بلغة 
 ،Aلقانو�  O1نفا مصطلحا�  في  �الّتجا�.  جريمة  عن  �لمعلوما� 
�لتحليل  نتائج  �الّتجا�  مكافحة   Aبشأ �لجنائية  �الستخبا���  تشمل 
�الستخبا��تي لمصا�2 مختلفة &+نو�g من �لمعلوما� عن �لمّتجرين 

&ضحايا �الّتجا� &طر  &+ساليب عمل هذD �لجريمة.

تتلقى منظما� تقديم �لخدما� �ستخبا��� بشأA �الّتجا� من عد2 من 
�لمصا�2: 

مع  &�التصاال�   ،Pألعال� &سائل  تقا�ير   - �لمفتوحة  �لمصا�2   *
�لصحفيين، &�لبحوu �ألكا2يمية، من بين جملة +مو� +خرQ؛

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�



كتّيب �لمنظمة �لد&لية للهجرH عن �لمساعدH �لمباشرH لضحايا �الّتجا�

٣٧٤

* مكاتب +خرQ من نفس منظمتهم؛
* &كاال� 1نفاO �لقانوA - ضباJ �لشرطة &�لهجرH &حرx �لحد&2؛

* �لشركاء من �لمنظما� �لحكومية �لد&لية &غير �لحكومية؛
* ضحايا �الّتجا� بالبشر، &+فر�2 �ألسرH &غيرهم من �ألشخاi &ثيقي 

�لصلة بهم، �ألصدقاء &غيرهم.

٦٫٩٫٢ -نو�b �لمعلوما� �الستخبا.�تية ��ستخد�ماتها 
يمكن تقسيم �لمعلوما� بشكل عاP 1لى  فئتين:

�لمو�ضيعية - &هي شكل من +شكا( �الستخبا���  * �الستخبا.�� 
غير �لقاH�2 على تحديد هوية فر2 بعينه +& حدu &�قعي، مثل تيا��� 
 &+ �الجتماعية  �القتصا2ية   &+ �لسياسية  &�لمعالم  �لحالية،  �الّتجا� 
�لطلب   Qمستو& �لضحايا،  توفير  في  تسهم   A+ يمكن  �لتي  �لثقافية 
عليهن +& غيرD من �لعو�مل �لمو�ضيعية �لتي قد تؤثر على �لجريمة 

&طريقة عملها.
فر2  هوية  تحديد  على  قا�2  شكل  هي   -  Iلمحّد�� �الستخبا.��   *
بعينه +& حدu &�قعي، مثل تفاصيل محّدH2 عن +عما( 1جر�مية، +& 
تو��يخ، +& مو�قع، +& &ثائق +& بيانا� شخصية محّدH2 مثل �ألسماء 
+& �ألعما�، +& �لوصف �لشخصي +& �لعنا&ين �لتي تتيح تحديد هوية 

ضحايا �الّتجا� بالبشر +& �لمّتجرين

1لى  +كثر  بشكل   H2لمحّد�& �لمو�ضيعية  �الستخبا���  تقسيم  يمكن 
�لتقسيما� �لفرعية �لتالية:

* طر� �لتجنيد – تحديد هوية �ألهد�% �لمعّرضة للخطر، +& �ستعما( 
�لتجنيد �لشخصية، +& +سلو�  �لقوH +& �إلعالA �لمضلل +& شبكا� 

�لحصو( على &ثائق �لهوية &�لسفر &تأشير�� �لمغاH�2 &�لدخو(.
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* �لطر� – نقاJ �لخر&}، &�لسفر �لعلني +& �لسرf، &طريقة �لنقل، 
&تحديد مر�حل �لعبو�، &نقاJ �لعبو� �لحد&2ية �لمحّدH2 &�لمفّضلة، 

&2َ&� �لفسا2 في تسهيل حركة �لمر&�. 
�الستقبا(،  &طر   �لوصو(،  نقطة   - �الستقبا�  -ساليب   *

&�الستيالءõعلىõ�لوثائق، &موقع �لمنا<( �آلمنة.
 xالستغاللي &مكانه، &مقيا� Eشكل �لغر -Iالستغال� ��إلساء� *
 Hلسيطر� &طر    D�إلكر�& �الستغال(،   H��21 &طريقة   ،cأل�با�

&�العتد�ء �لبدني &�لجنسي &�لنفسي.

يمكن �ستخد�P جمع &تبا2( �الستخبا��� بشأA مكافحة �الّتجا� بعد2 
 Oمن �لطر  بو�سطة كل من منظما� تقديم �لخدما� &&كاال� 1نفا

�لقانوA. هذD �لطر  هي:

* تحديد هوية &مكاA �لضحايا من +جل 1نقاOهم من �لمّتجرين؛
* 1خطا� �لضحايا &1حالتهم للحصو( على �لمساعدH؛

* تحديد هوية &مكاA �لمّتجرين بغية تيسير �لتحقيق معهم؛
* &ضع �الستر�تيجية &�لتكتيكا�؛

* تو<يع �لمو��2؛
* 2ّقة &محتوH��21& Q +نشطة �لوقاية، مثل حمال� �لتوعية �لعاّمة؛

* �لبحث في موضوg �الّتجا� &تحليله.

٦٫٩٫٣ عملية �لتبا�� �لثنائية
 Oتبا2( �لمعلوما� مع &كاال� 1نفا Aبأ AهاOنبقي 2�ئما في �أل A+ يجب
 gبل ينبغي �لضلو – Dعملية +حا2ية �التجا Aيكو A+ ال ينبغي Aلقانو�
به كشر�كة تبا2لية بين منظمتين تتقاسماA هد% مشترo متمثل في 

تخفيض �الّتجا� &منعه في نهاية �ألمر.
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مثل +جهزH �لشرطة، فإA لمنظما� تقديم �لخدما� 2&�ً� حيويًا تلعبه 
�لسبب  في منع �الّتجا� &في مساعدH ضحاياD؛ &�لو�قع +A هذ� هو 
�لتعا&A مع منظما� تقديم  �لذf جعل �لشرطة تزيد في سعيها 1لى 
�لخدما� &�لحصو( على �لدعم منها.  لذلك، بينما ستكوA منظما� 
تقديم �لخدما� في كثير من �ألحياA �لشريك �لذf يمتلك �الستخبا��� 
1لى   Aيتحدثو ما   H2لضحايا عا�  Aلسّرية (أل� +على �2جة من  على 
�لشرطة  1لى   uلتحد� عن  عوضًا  �لخدما�  تقديم  منظما�  موظفي 
�لتي قد ال يثقوA بها تمامًا بعد)، &هذ� �لشكل من +شكا( �لتعا&A ينبغي 
 Hيأخذ شكل �لتبا2(، حيث توفر �لشرطة �الستخبا��� �لمستمد A+ 2�ئمًا
من مصا�2ها �لتي يمكن +A تعين منظما� تقديم �لخدما� في مجا( 
&�الستجابا�  &�لتحليل  &�لبحث  �لوقاية  حمال�   Qمحتو& �لتوجيه 

�إلستر�تيجية.

عن  تنجم  تطو���   fبأ �لضحايا  1حاطة  جدً�  �لمهم  من  كذلك 
21�نا�   &+ �عتقاال�   fبأ قدموها. &ينبغي 1عالمهم  �لتي  �لمعلوما� 
1خبا�هم على  1لى  في قضيتهم، &هناo حاجة  ألشخاi متو�طين 
&جه �لخصوO1 i� ما +طلق سر�f+ c من �ألشخاi �لذين �ستجوبو� 
+& �عتقلو� فيما بعد، حتى يمكن �تخاO خطو�� لحماية �لضحية من 

.iهؤالء �ألشخا

٦٫٩٫٤ ��جب �لكشف عن �الستخبا.�� بشأJ �لضحايا 
�آلخرين -� �لضحايا �لمحتملين 

+ثناء تقديم �لمساعدH 1لى ضحايا �الّتجا�، قد يكوA لدQ �لضحية +& 
+حد +فر�2 عائلتها +& صديقها معلوما� بشأA �لضحايا �آلخرين �لذين 
ال يز�لوA تحت سيطرH &�ستغال( �لمّتجرين +& بخصوi �لضحايا  
�الحتما(  هذ�  يسبب  بهم.   �الّتجا�  �لذين هم على &شك  �لمحتملين 
 Aلمعلوما� ستكو� Dهذ Aلمنظما� تقديم �لخدما�، أل Hمعضلة خطير
في كثير من �لحاال� قد +فشيت +ثناء �لمقابلة �لتي قامت على مبد+ 
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 Aتمت مقابلته.  &من ثم فإ fلمقابلة &�لشخص �لذ� fلسّرية بين مجر�
�لقضية �لتي تو�جه �لمنظمة هي هل تقوP بخر  &�جب �لحفا� على 
�لخاّصة بضحايا �الّتجا� �آلخرين +&  بالمعلوما�  �لسّرية &�إلفشاء 
�لمحتملين لوكاال� 1نفاO �لقانوA.  هذD �لمسألة هي غاية في �لحساسية 
 A+ بالنسبة لجميع �ألطر�% �لمعنّية &لكنها +يضًا مسألة من �لمستحسن

يكوA للمنظما� بشأنها سياسة عامة &�ضحة ال لبس فيها.

يوصى بشدH بأA تقوP �لمنظمة بوضع سياسة عامة بشأA 1فشاء محد&2 
تحت   Aيز�لو ال  �لذين  من  �آلخرين  بالضحايا  �لخاّصة  للمعلوما� 
سيطرH �لمّتجرين +& �لضحايا �لمحتملين ممن على &شك +A يّتجر بهم 
لوكاال� 1نفاO �لقانوA لتمكينهم 1ّما من 1نقاO �لضحايا +& منع �الّتجا� 
بهم في �لمقاP �أل&(. &بغّض �لنظر عن A1 مثل هذD �لمعلوما� في 
كثير من �لحاال� ستمر� 1لى �لمنظمة في سيا  �لمقابلة �لسّرية، 1ال 
+A �لسياسة &�ضحة – �إلفشاء بما يكفي من �لمعلوما� فقط لتمكين 
�لشرطة من �تخاO 1جر�ء. في بعض �لواليا� �لقضائية، هناo &�جب 

قانوني مماثل لإلفشاء.

في &ضع مثل هذD �لسياسة، ينبغي +A تكوA �لمنظما� مهيأH لعمل 
1ستثناء�� في حالة &جو2 +سبا� تدعو 1لى �العتقا2 بأA �لكشف عن 
معلوما� يمكن +A يسبب ضر�ً� لشخص �خر- للضحية، +& +سرتها 
فيها  قّيمت  �لتي  �لظر&%  �لمنظمة.  في  لموظفي   &+ +& +صدقائها، 
+نها غير  �لمحلية على  �الّتجا�  مكافحة   Aقانو  O1نفا �ستجابة �جا( 
 Eإلفشاء �لمحد&2 سيعر� Aكافية +& غير مهنّية، فقد تقر� �لمنظمة بأ
 A+ لظر&%، يمكن� Dلضحية +& �لمصد� 1لى �لخطر. &في مثل هذ�

تنظر �لمنظما� في �لسبل �لبديلة لإلفشاء �لمحد&2.

+كاA ضحية،  مقابلته – سو�ء  تتم   fلذ� �لشخص  معاملة  تتم  &لكي 
1نصا%  بكل  +& �ألحباء –  +& من �ألصدقاء   ،Hفر�2 �ألسر+ +حد   P+
مقابلة،  بأّية   g&لشر� قبل  علمًا،  �لمقابلة   fمجر يحيطه   A+ ينبغي 
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باإلفشاء  مقابلته  تتم   fلذ� �لشخص  فيها   Pيقو �لتي  �لحاال�  في  1نه 
فتئو� تحت  �لذين ما  عن معلوما� بشأA غيرD من ضحايا �الّتجا� 
 A+ لضحايا �لمحتملين �لذين على &شك� Aلمّتجرين، +& بشأ� Hسيطر
يّتجر بهم، فإA �لمنظمة تحتفظ لنفسها بحق �لنشر �لمحد&2 لما يكفي 
من �لوقائع لتمكين �لشرطة من �لقياP بعملية 1نقاO +& لمنع �لضحايا 

�لمحتملين من �الّتجا� بهم.

لربما يوجد ثّمة خطر في �فض �لشخص �لذf تتم مقابلته على �لفو� 
مسا�  &لكن  �الحتما(،  بهذ�  1بالغه  بمجر2  معلوما�  بأية  �إلفشاء 
�لعمل هذ� عا2( لكال �لجانبين.  قد تشعر �لمنظمة +نه ال يسعها قبو( 
�لوضع �لذf تظل 1<�ءD صامتة فيما يتعلق بمعلوما� تتلقاها يمكن 
 fال ينبغي سؤ�( �لشخص �لذ& ،QOضحايا من �أل Oإلنقا Pتستخد A+

تتم مقابلته +f سؤ�( A&2 1عالمه بسياسة �لمنظمة.

٦٫٩٫٥ Vمد�� �لشرطة باالستخبا.�� مباشرI من جانب �لضحية

تلقي   Aضما من  &كجزء  �لفرعي،  �لقسم  هذ�  بد�ية  في  Oكر  كما 
�لضحايا للنصح �لكامل &�لحصو( على حقوقهم �لقانونية &خيا��� 
نظاP �لعد�لة �لجنائية، ينبغي +A يحصلو� على �لمشو�H �لقانونية �لتي 
تشمل خيا� تقديم �لمعلوما� 1لى �لشرطة.  &في �لحاال� �لتي تشير 
�لشرطة إلحاطتهم  بمحّققي   gالجتما� في  1لى �غبتها  �لضحية  فيها 
بالمعلوما� �الستخبا��تية، فإA �لمنظمة �لتي تساعدها ستحتا} 1لى 
 Aكا �O1 ما Aفي &ضع يتيح لها تقديم �لنصح للضحية بشأ Aتكو A+
هذ� مسا� عمل مناسب &سيتوقف Oلك على تقييم قد�H &حدH �لشرطة 

�لمعنية &كفاءتها �لمهنّية &+منها.

�لقضايا �لناجمة عن هذ� �لتقييم هو ما O1� كانت &حدH �لشرطة +& لم 
تكن قاH�2 على H��21 �الستخبا��� H��21 سليمة &ما O1� كانت سّرية 
هوية �لضحية مضمونة في جميع �لمر�حل &صوًال 1لى &بما في Oلك 
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تلك هي  نتيجة تمرير �الستخبا���.   تنشأ  قد  +f 1جر�ء�� جنائية 
�لقضايا �لتي سيحتا} 1لى معرفتها سلفًا �لمستشا� �لقانوني عند تقديم 
�لمشو�H �لقانونية 1لى �لضحايا في �لمقاP �أل&(.  (لمزيد من �لتفاصيل 

.(Dلقانونية، +نظر 1لى �لقسم �لفرعي ٦٫٥٫٤ +عال� Hعن �لمشو�

لّما يد( �لتقييم على +A �لشرطة قاH�2 على �لعمل بمهنّية &سّرية، تتضح 
مع  �جتماعًا  �لخدما�  تقديم  منظمة  تنظم   A+ ينبغي  �لتالية؛   Hلخطو�
عضو من &حدH مكافحة �الّتجا� من �لشرطة +& غيرها من �إل2���� 
�لمناسبة حتى يتسّنى للضحية تقديم +f من �لمو�2 �الستخبا��تية �لتي 
 gتقّر� +نها ترغب في �لكشف عنها.  من �لناحية �لمثالية، هذ� �لنو
 A+ يتم مع محّقق معر&% للمنظمة &ينبغي A+ من �لترتيبا� ينبغي
 Q&في �لمأ gيتم �الجتما A+ من &محايد.  ال ينبغي� Aفي مكا Qيجر

ألسبا� +منّية مبّينة في �لفصل �قم (١).

ينبغي سؤ�( �لضحية مقدًّما O1� ما كانت ترغب في حضو� �لمستشا� 
للمشا�كة  بحاجة  �لمنظمة  فليست  تشأ،  لم   Aفإ   .gلقانوني لالجتما�
فينبغي  �لمستشا�،  حضو�  �لضحية  طلبت   �O1& �لعملية.    Dهذ في 
�لتنويه عليه بالحضو�، &لكن ليس للمشا�كة �لفّعالة في �الجتماg؛ 
بل للمر�قبة &كفالة معاملة �لضحية بما يتفق &حقوقها.  ينبغي +A يظّل 

مضموA �لمناقشا� بين �لضحية &�لمحقق سريًا للغاية.

تقييم  فيها   Aيكو �لتي  �لمو�قع  في  بكثير  تعقيدً�  +كثر  �لوضع  يصبح 
�ستقامة �لمكّلفين بإنفاO قو�نين مكافحة �الّتجا� باألشخاi &قد�تهم 
للضحايا  �لنصح  بتقديم  �لمنظمة   Pقيا  A&2 يحو(  �الستجابة  على 
للتعا&A معهم في تقديم �لمعلوما�.  فعلى سبيل �لمثا(، O1� كاA من 
 Qلشرطة قامت في مناسبة سابقة بتسريب هوية 1حد� A1 %&لمعر�
 Dتنبيه �لضحية لهذ Aيكو A+ فمن �لجلي ،Pلضحايا 1لى &سائل �إلعال�
�لحقيقة +مرً� مناسبًا &نصحها بشأA �لمخاطر �لمرتبطة بالتحّدu 1لى 

�لشرطة في مثل هذD �لظر&%.
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 �O1  .لضحية بالمخاطر �لمحتملة� Pلحاال�، ينبغي 1عال� Dفي مثل هذ
كانت �لضحية على معرفة كاملة بجميع �لحقائق، &ال تز�( ترغب في 
مما�سة هذ� �لخيا�، فال ينبغي للمنظمة +A تسعى 1لى منع �لضحية 
من �لقياP بذلك، &لكن ينبغي +A تحا&( ضماA حصو( �لضحية على 
 Hلمعلوما� إلجر�ء �التصا( بمكتب �لشرطة +& &حد� ما يكفي من 
مكافحة �الّتجا� �لمناسبة.  &كما جاء +عالD، يمكن توفير �لمستشا� 

�لقانوني، O1� ما �غبت �لضحية بذلك، لضماA حماية حقوقها.

I٦٫٩٫٦ تقييم مخاطر �لكشف عن معلوما� �ستخبا.�تية محد�
�لبيانا�  نشر  عليها   fتنطو �لتي  �لمخاطر   Qمستو تقييم  يجب 
 Aلقانو�  O1نفا تعين على &كاال�  ما   �O1 تقييمًا مالئمًا  �الستخبا��تية 
�ألساليب  بأكثر  لها  &�الستجابة  مناسب  بشكل  �لبيانا�  +همية  تقويم 
فاعلية.  من �لمرّجح +A يحدu هذ� �لخطر �لحقيقي حقًا O1� &متى ما 
ببيانا�  تتم مقابلتهم  �لذين   iغيرها من �ألشخا &+ �لضحية  تفشي 

&�قعية تقع ضمن �لفئا� �لثالثة �لتالية:
* �الستخبا��� �لحساسة بشأA تا�يخ �لحالة؛

* �لبيانا� �لشخصية؛ 
* غيرها من �لبيانا� �لمتعّلقة بالجريمة نفسها، &�لضحايا �آلخرين 
+& �لمّتجرينõ�لتي ال يمكن +A تكوA معر&فة سوQ لهذD �لضحية +& 

غيرها من �لذين تمت مقابلتهم.

 Aيكو �Oبعض �لتوجيها� عن كيف &لما D2نا+ H2��لمعلوما� �لو� Pتقّد
بوسع نشر �ستخبا��� محّدA+ H2 يزيد من �لخطر.

�الستخبا.�� �لحساسة بشأJ تا.يخ �لحالة

ال تخلو �الستخبا��� بشأA طبيعة �الّتجا� &خصائصه �لتشغيلية من 
 oفهنا بأكملها،  �لقصة  لسر2   Hمهّيأ �لضحية   Aتكو عندما  مشاكل.  
 A&تفضح تعا A+ لقصة على بيانا� يمكن� Dتشتمل هذ A+ خطر من
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تم  قد   Aكا  �O1 عّما  �لنظر  بغض  للمتجرين،  �لسلطا�  مع  �لضحية 
قّدمت   �O1 �لمثا(،  سبيل  فعلى  ال.    P+ بيانا� شخصية  �لكشف عن 
�لضحية �لتفاصيل �لكاملة لوثائق �لسفر �لمزيفة �لمستخدمة، &مو�عيد 
&طر  مسا� �لرحلة &�لوقت &�ألماكن �لتي حدu فيها �الستغال(، 
قد يتمكن �لمّتجر من تحديد مصد� �لمعلوما� 2&نما +2نى صعوبة. 
سو% يد�o �لعديد من �لضحايا هذ� �لخطر، &عندما يو�فقوA فعًال 
على تقديم �الستخبا���، سيعتبر&A بعض �لوقائع +كثر حساسية من 
غيرها.  &O1� طلبو� تحديد �لبيانا� �لتي يمكن 1عالنها &تلك �لتي ال 
ينبغي 1عالنها، فقد يسمح لهم �لقياP بذلك.  قد ال يكوA �لبعض �آلخر 
مد�كًا للمخاطر �لمرتبطة بالمعلوما� �لتي تم �لكشف عنها؛ &ينبغي 
للمنظمة �لضالعة بمساعدتهم +A تنبههم 1لى Oلك لالشتر�o سوية في 

تقييم �لمخاطر.

�لبيانا� �لشخصية 

1لى  �لشخصية  بياناتما  تمرير  �لضحايا  تطلب   A+ �لمرّجح  من غير 
&كاال� 1نفاO �لقانوA، &ال يوصى بأA تقوP منظما� تقديم �لخدما� 
بتشجيعهم على فعل Oلك. بيد 1نه قد تكوA هناo مناسبا� تو2 فيها 
�لضحايا 1عطاء بياناتهم 1لى �لشرطة لرغبتهم �بما في �لتعا&A معها 
موظفو  يناقش   A+ ينبغي  �لحاال�،   Dهذ مثل  &في  &قت الحق.  في 
منظمة تقديم �لخدما� مع �لضحية �لمخاطر �لمحتملة �لمتضّمنة في 
�لكشف عن �لبيانا� �لشخصية لضماA علم �لضحية �لتاP بالوضع، 
هذ� سيزيد   Aفإ �لشخصية،  �لبيانا�  +فصح عن   �O1 بأنه  علم  &على 
بشكل &�ضح من خطر 1مكانية �لكشف سو�ء عن غير قصد +& من 

خال( �لفسا2 عن 2&�ها �لتعا&ني. 
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�الستخبا.�� �لمعر�فة فقط للضحية -� لشخص sخر تتم مقابلته

 Pتقو عندما  �لمثا(،  سبيل  على  تنشأ،  قد  �لمخاطر  من  �لثالثة  �لفئة 
�لضحية +& شخص �خر تتم مقابلته بإعطاء &صف تفصيلي للمّتجر، 
 &+ &شم،   &+ عالمة   &+ ندبة،  مثل  �لشخصية  �لبيانا�  Oلك  في  بما 
�لمعر&فة  غير  �لمصرفية  شؤ&نه   &+ �لشخصي  هاتفه  �قم  تفاصيل 
 A1 ،لكO تتم مقابلته، بل &�ألهم من fللضحية +& للشخص �لذ Qسو
هو،  باستثنائه  �لتفاصيل،   Dهذ مثل  يعر%  +حد  ال  بأنه  يعلم  �لمّتجر 

سوQ �لضحية +& �لشخص �لذf تتم مقابلته.

فإO� +فصحت منظمة تقديم �لخدما� عن هذD �لمعلوما� 1لى �لشرطة، 
�لتي بناء عليها قامت باتخاO 1جر�ء ضد �لمّتجر، فإA هذ� قد ينّبه �لمّتجر 
1لى  مصد� �لمعلوما�، &1لى +A �إلجر�ء �لذf �تخذته �لشرطة لم 
يصبح ممكنًا 1ال ألA �لضحية +& �لشخص �لذf تمت مقابلته كشف 

�لبيانا� 1لى منظمة تقديم �لخدما� �لتي مر�تها بعد Oلك للشرطة.

 Bالعتبا.�� �لتقييمية �ألخر�

A1 �لمسائل �ألخرQ �لتي يجب &ضعها في �العتبا� عند تقييم خطر 
 :Dنشر �لمعلوما� �الستخبا��تية موّضحة +2نا

 Qما مد �لمتاحة –  �لمعلوما� �الستخبا��تية  تم معرفته من  * مما 
�لتقييم  لهذ�  ينبغي  �لشخص؟   بهذ�  باالّتجا�  قامو�  �لذين   Hخطو�
عد2ً� من  �لمتاحة،  �لمعلوما�  �العتبا�، ضمن حد&2  في  +A يضع 

�لعو�مل، من �لمرّجح +A تشير �لضحية 1لى كثير منها، مثل:
- �2جة �لعنف �لذf +بد�D �لمّتجر&A؛

- عد2هم &�2جة تنظيمهم؛ 
- حيا<تهم ألfّ +سلحة؛ 

- +f مؤشر�� سابقة على �لقياP بأعما( �نتقامية ضد �آلخرين؛
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- �لتهديد�� ضد �لشخص �لذf تمت مقابلته O1� ما هر�/هربت 
&تحدu/تحدثت عن تجربته/تجربتها؛

- +ّية معلوما� +خرQ قد تساعد على 1جر�ء �لتقييم.
* بعد Oلك ينبغي للمنظمة �ستعر�E محتويا� �لمقابلة &�لنظر في 

كل �لبيانا� �لو�قعية، كّل بد&�ها، &من ثم �لتسا©(:
- بغض �لنظر عن �لشخص �لذf تجرf مقابلته &�لمّتجر، من يا 
ينبغي +ال  �لمعّينة؟   �لحقيقة   Dبهذ ترQ ممكن +A يكوA على علم 
 xبتقييم على +سا  gلضلو� يمكن  بأنه ال  �لمنظمة  با(  يغيب عن 
 H��21 A+ Aنسيا f�&الستخبا��� �لمتاحة فقط، &ليس من �لضر�
حتى شبكة صغيرH لالّتجا� من �لمرّجح +A تشمل مّتجرين متعد2ين، 
�لفاسدين  &�لمسؤ&لين  �لسو�قين  مثل  عديدين  &&سطاء  &ضحايا 
فالكثير من  لذلك،  نتيجة  �لوثائق &+كثر من Oلك، &+نه   f�&مز&
 fتجر fمعر&فة لآلخرين &ليس فقط للشخص �لذ Aلحقائق ستكو�

مقابلته. 
- هل �لبيانا� �لخاّصة حّساسة بصفة خاصة؟  سرعاA ما يتضح 
+A بعض �لحقائق ستتسم بالحساسية +كثر من غيرها.  فبيانا� مثل 
�ألسماء �لتي تظهر في &ثائق �لسفر �لمز&�H، +& �لبيانا� �لشخصية 

�لخصوصية هي +مثلة &�ضحة، &لكن لربما يوجد غيرها.

نظر� للمخاطر �لحقيقية للغاية �لمتضّمنة، ينبغي للمنظمة محا&لة تقييم 
من  بد  ال  هنا  �لشرطة.  1لى  تمريرها  قبل  �لضحية  مع  �لمعلوما� 
 Oعن �الستخبا��� �لحساسة 1لى سلطا� 1نفا cلتذكير 1نه بعد �إلفصا�
�لقانوA، فال �لمنظمة &ال �لضحية سيتمكناA من �لتحّكم بالطريقة �لتي 
قد تقر� &كاال� 1نفاO �لقانوA �لتصّر% بالمعلوما� +& �لتأثير عليها.  
في �لمحصلة �لنهائية يجب +ال تنشر �لمعلوما� للشرطة في �لحاال� 
�لتي يكوA فيها من شأA 1ّما حساسية �لمعلوما� +& �لخطر �لمحتمل 
�لذf يشّكله �لمّتجر (�لمّتجر&A)، +& كال �ألمرين معا، 1يجا2 معد( 
عالي &حقيقي من �لخطر على �لضحية، +& �لشخص �لذf تتم مقابلته، 
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�لخدما� +& غيرهم، حتى في  تقديم  +& �ألسرH، +& موظفي منظمة 
 Pقد تتم مقابلته   fلذ� �لشخص   &+ فيها �لضحية   Aلتي تكو� �لحاال� 

.Aلقانو� Oتصريحًا خطيًا بالنشر 1لى &كاال� 1نفا

 oهنا  Aيكو  A+ �ألفضل  من  بأنه   AهاOأل� في  �إلبقاء  كذلك  ينبغي 
للسّرية &عدP �إلفصاc عن   Aلقانو�  O1نفا ضمانًا خطيًّا مع &كاال� 
مصد� �لمعلوما� (للمزيد من �لمعلوما� حو( بنو2 مذكرH �لتفاهم 

(Dلموصى بها +نظر �لقسم ٦٫٦ +عال�

٦٫٩٫٧ سرية �لمعلوما� �الستخبا.�تية �لموّ�عة 

 ،Aلقانو� Oستخبا��� حساسة مع &كاال� 1نفا� f+ )2تبا Pيوصى بعد
عد� تلك �لخاضعة التفا  يلزمهم باالحتفا� باالستخبا��� &�ستخد�مها 
�لمصد� +&  �لكشف عن هوية   Pلتامة &عد� �لسّرية  على +ساx من 
ثالث  طر%   f+ 1لى  �لمسألة   Dهذ في  �لخدما�  تقديم  منظمة   �&2
A&2 �إلشا�H �لمسبقة 1لى كل من �لمصد� &منظمة تقديم �لخدما� 

&مو�فقتهما �لخطية.

A1 �ستخد�P �لشرطة للمعلوما� ال يقّيدD ضماA �لسّرية، &لكن بنو2 
ينبغي  �لتفاهم   Hمذكر ففي  &�لمنظمة.   �لشرطة  بين  �لتفاهم   Hمذكر
 fكشفهم عن هوية مصد� �لمعلوما�، +& عن �لد&� �لذ A&2 لحيلولة�

تضطلع به �لمنظمة في توفير سبل �لوصو( 1ليها. 

ثالثة +سبا� �ئيسية تحّتم ضماA �لسّرية:

* ال �لضحايا &ال �ألشخاi &ثيقي �لصلة بهم على �ستعد�2 لتقديم 
�الستخبا��� ما لم يحمهم مثل هذ� �لشرJ؛

* تحتا} منظمة تقديم �لخدما�، كجزء من &�جب �لرعاية �لتي تقدمه 
بالنسبة لمصد� �لمعلوما� &لموظفيها، 1لى +A يكوA لديها مثل هذ� 

�لضماA؛
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�لتي  �الستخبا��تية  �لمعلوما�  1<�ء  �لشرطة  �ستجابة  كانت   �O1  *
تلقتها من �لمنظمة ستفضي 1لى 2عوQ جنائية، فإA سّرية �لمصد� 

&2&� منظمة تقديم �لخدما�، قد تسبب 1شكاال في �لمحاكمة. 

كّلما  1نه  من  +كثر  �لتفسير،  من  مزيد  1لى   يحتا}  ال  �أل&(  �لسبب 
<��2 نسبة �لتدخال� ضد �لمّتجرين، �لمبنّية على �الستخبا��� �لتي 
تمر�ها �لضحايا عن طريق منظمة تقديم �لخدما� 1لى �لشرطة، كّلما 
<�2 خطر �النتقاP من �لمصا�2 &/+& موظفي منظمة تقديم �لخدما� 

+يضًا.

�لخطر على منظمة تقديم �لخدما�

يصّح هذ� +يضًا بالنسبة للنقطة �لثانية.  بيد +نه فيما يخص موظفي 
 fمنظمة تقديم �لخدما� فثمة �عتبا� �خر.  فالكشف عن �لد&� �لذ
يلعبه موظفو �لمنظمة في تلّقي �لمعلوما� &نشرها +كثر حساسية، ألنه 
قد يتسبب في +مر �لموظفين باإل2الء بشها2تهم في �لدعوQ �لجنائية 
 H1لى ظهو� قضايا معّقد f2يؤ A+ يمكن D�&ضد �لمّتجرين، &هذ� بد
فيما يتعلق بالموقف �لقانوني للمنظمة &موظفيها +& حصانة �لمنظمة، 

في حالة �لمنظما� �لدبلوماسية.

�لضحية  تقدمها  �لتي  بالمعلوما�  يتعلق  فيما  �لوضع  هذ�  ينشأ  قد 
�لضحية  بمو�فقة  �لشرطة  1لى  �لمنظمة  تمر�ها  &�لتي  �لمنظمة  1لى 
&�لتي على +ساسها يتم 1لقاء �لقبض على مرتكبي �لجريمة &�تهامهم.  
بالتالي، يجو< للشرطة �التصا( بموظفي �لمنظمة &طلب تقديم 2ليل 
مثل   Aأل �لمعلوما�،  مصد�  بها  +2لى  �لتي  �ألّ&لية   Qلشكو� على 
2ليل �إلثبا� هذ� يمكن +A يكوA حاسمًا في �إلجر�ء�� �لجنائية. هذ� 
�لطلب يمكن +A يؤf2 1لى مخاطر على �لسالمة �لجسدية للموظفين 
&تشا&�ً�  تقييمًا  تتطلب  �لقضائية  بالحصانة  تتعلق  مسائل  يثير  كما 
2قيقين. في مثل هذD �لمو�قف، على �لمنظما� +A تتشا&� مع ممثليها 

�لقانونيين قبل �تخاf+  O 1جر�ء.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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خطر �لكشف �لقضائي عن �لمنظمة 

�لنقطة �لثالثة بخصوi خطر �لكشف في �إلجر�ء�� �لقضائية تنشأ 
1لى  طلب  بتقديم  شيوعًا  يتز�يد   fلذ�  gلدفا� محامي  لتكتيك  نتيجة 
قاضي �لمحاكمة للكشف عن �لمصد� �ألصلي &فحوQ �الستخبا��� 
بالضبط.  يّتسم هذ� �لموضوg بالتعقيد O1 +نه يشّكل تهديدً� +كبر &من 
�لمتوقع +A يثا� بوتيرH متصاعدO Hلك ألA تدفق �الستخبا��� يمّكن 

�لشرطة من تحقيق �لمزيد من �لمالحقا� �لقضائية.

كثير� ما يبّر� �لطلب بزعم كوA �لمتهم ضحية مؤ�مرH إلفسا2 سير 
لم  �لحصو( على محاكمة عا2لة ما  تقد� على  �لعد�لة &+نه/+نها لن 
يكن بالوسع تأكيد �لجرP �لمزعوP +& �فضه من خال( �لكشف عن 
مصد� �الستخبا���.  &مهما كانت �لتكتيكا� �لمستخدمة، فقد تنجح 
في �لدفع بقاضي �لمحكمة 1لى طلب �إلفصاc عن �لمصد� &هو ما 
ستطيعه �لشرطة إلنقاO �لمحاكمة &جهو2ها �لتحقيقية.  نتيجة لذلك قد 
تكوA �لمنظمة &�لمصد� عرضة للخطر، &يكشف عن �سم �لضحية 
علنًا. &قد يطلب كالهما للشهاH2 +& مو�جهة �لعقوبا� �لقانونية، &فقًا 

لقو�نين �لبلد �لمعني.

&�حتر�مهم  &�إل2ّعاء  �لشرطة  معرفة   Aضما f�&لضر� فمن  لذلك 
�لمنظمة،   �&2 &+ �لمعلوما�،  باإلفصاc عن مصد�  تخوليهم   Pلعد
 Hمذكر في  Oلك  يذكر&�   A+& �لمنظمة،  مع  �لمسبق  �لتشا&�   A&2
�لتفاهم.  O1� فاتحت �لشرطة �لمنظمة في هذ� �لصد2، ينبغي للمنظمة 
كليهما   Aأل لالستخبا���،  �ألصلي  �لمصد�  مع  �لتشا&�  بد&�ها 
 Hعلى +ّية حا(، تجد� �إلشا� .cيو�جه �لمخاطر �لناجمة عن �إلفصا
1لى +نه حتى لو كانت �لشرطة ترغب في �المتثا( لبنو2 مذكرH �لتفاهم 
&تتشا&� فعال مع �لمنظمة مسبقًا، فإنها قد تكوA ال تز�( مطالبة من 

قبل �لمحكمة بالكشف عن مصد� �لمعلوما� �الستخبا��تية.
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 ال ترغب �لمنظمة في �لنظر 1ليها على +نها تعرقل عمل نظاP �لعد�لة 
�لجنائية بغير gٍ�2.  بيد +نه يجب 1عطاء �أل&لوية لتقييم �لخطر �لناشئ 
 iألشخا�&  Hألسر�& مقابلته،  تتم   fلذ� �لشخص  �إلفصاc عن  من 
 �O1 �لخدما�.   تقديم  �لمقّربين منه، &على موظفي منظمة  �آلخرين 
 &+  Hلقد�� لديهم   Aيحاكمو �لذين  �لمّتجرين   A+ �لمعر&%  من   Aكا
�إلمكانيا� لتنفيذ +عما( �نتقامية، فإA �لسالمة يجب +A تأخذ �ألسبقية 
&يتم �فض �لسماc باإلفصاc، حتى لو كاO Aلك يضع �لمنظمة في 
+ّما  موقف صعب في عالقاتها مع �لشركاء من �لجها� �لحكومية. 
 A+ لم يكن �لرفض خيا�ً� قانونيًا، فينبغي لمنظما� تقديم �لخدما� �O1
تأخذ Oلك في �العتبا� قبل �لمو�فقة على نشر �لمعلوما� �الستخبا��تية 

�لمقدمة من �لمستفيدين +& غيرهم من �لمصا�2 �لثانوية.

٦٫٩٫٨  �لرصد ��لمر�جعة
  .Pينبغي �صد &مر�جعة �لترتيبا� �لمتعّلقة بتبا2( �الستخبا��� بانتظا
&لكن  حرجة،  مسألة  �لتفاهم   Hمذكر ببنو2   P�اللتز�  Aضما  Aسيكو
ينبغي 1يالء �الهتماP +يضًا 1لى ما O1� كاA �لتبا2(، في حقيقة �ألمر، 
يسير في كال �التجاهين، +& ما O1� كاA نشر �لمعلوما� �الستخبا��تية 

�لمستندH 1لى �لضحية يصد� في �ألساx من �لمنظمة.

 Pكانت �لمنظمة تقد �O1 لك، ينبغي �لرصد للتحّقق مّماO على H&عال
تنشأ من  +fّ تطو���   Aبشأ �لصلة   ��O �لمالئمة  �لتعليقا�  &تتلقى 
تبا2( �لمعلوما� �الستخبا��تية.  A1 لفشل +جهزH �لشرطة في تقديم 
�لتعليقا� صيتًا سيئًا، مع ما ينجم عن Oلك من تأثير سلبي على مقدمي 
�لمعلوما� �الستخبا��تية �لذين يحّق لهم، &فقًا لقيو2 �ألمن &�لسّرية، 

+A يطلعو� على �لتطو��� نتيجة تعا&نهم.

O1� تم تحديد +&جه قصو� �ئيسية في �التفا ، ينبغي للمنظمة معالجة 
�لوضع مع &كالة 1نفاO �لقانوA �لموّقعة معها.

Aلقانو� Oمع &كاال� 1نفا A&لتعا� : x2لفصل �لسا�
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�لملحق �أل&( 

�لمبا�� �ألخالقية �لمتبعة في .عاية �ألشخاo �لمّتجر 
بهم �Vجر�ء �لمقابال� معهم 

�لمسؤ�ليا� ��لمها.��

فيما يلي سر2 للمسؤ&ليا� �لمهنّية �لمناطة بأفر�2 �لدعم عند �لعمل 
مع �ألشخاi �لمّتجر بهم.  بالنسبة لألشخاi �لجّد2 +& �لموظفين 
 gتبا� Aفقد يستغر  �ألمر &قتًا &جهدً� لمعرفة كيفية ضما ،Hألقل خبر�
إلنجا<  �لمطلوبة  �لمها���  �كتسا�  يتطلب   .D2نا+ �لمبّينة   L2لمبا�
هذD �لمسؤ&ليا� �لرغبة في تعلم كيفية �لتو�صل مع �ألشخاi في 

�لمو�قف �لخطرH &�إلصغاء لهم &�لر2 عليهم بحساسية.

1ضافة 1لى كونها مسؤ&ليا� +ساسية، فإA �الضطالg بهذD �لمسؤ&ليا� 
بمها�H &حساسية ألمر ضر&�f لتعزيز قد�H �لفر2 على �لتكّيف.  في 
حقيقة �ألمر، يمكن �لنظر 1لى جميع �للقاء�� مع +فر�2 �لدعم على +نها 
جزء من عملية �ستعاH2 �لسالمة.  يمكن +A تساعد �للقاء�� �إليجابية 
على بناء ثقة �لفر2 باآلخرين، &<ياH2 �لثقة بالنفس، &تعزيز �آلما( 
�لسلبية  �لتجا��  تسّبب   A+ يمكن   ،Qخر+ ناحية  من  �لمستقبل.  في 
 A+ فمن �لمرّجح  .xبشعو� �ألفر�2 بالخجل &�لعا� &�لضعف &�ليأ
نتائج عكسية  1لى  بأسلو� �&تيني &غير شخصي  �لتصر%   f2يؤ
�لمّتجر به على حد  �لمقابلة &لرفاD �لشخص   f1ليه مجر لما يهد% 

سو�ء.

&�قعية  يمّيز  بأسلو�   L2لمبا� تلك  تنفيذ  ينبغي  �لحاال�،  جميع  في 
موقف  كل  في  �لمتاحة  &�لمو��2  &�لتعقيد��  &�لعو�ئق   Jلضغو�
 iلألشخا �ألخالقية  �لمعاملة   Aبشأ �1شا2��   L2لمبا�  Pتقّد  .Dلوحد
�لمّتجر بهم، غير A1 عملها بطريقة معنوية &+خالقية بشكل +ساسي 
�لفضلى لكل فر2  �لمصلحة   Pيعني �عتبا�ها فو  كل شيء ما يخد
 Dألساسية �لتي تر2 تفصيال +2نا� L2في ظر&فها/ظر&فه.  تشتمل �لمبا

على:  
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١ ال تضر
٢ �كفل �لسالمة &�ألمن &�لر�حة 

٣ �كفل �لخصوصية 
٤ �كفل �لسّرية 

٥ &ّفر �لمعلوما�
 H٦ �طلب �لمو�فقة �لمستنير

٧ &ّجه �ألسئلة بطريقة حساسة &معقولة 
٨ �ستمع بنشاJ &باستجابة 

٩ ��قب +ّية عالما� 2�لة على حاجة �لفر2 للتوقف خال( �لمقابلة +& +f 1جر�ء
١٠ خذ في �العتبا� +f مفاهيم مسبقة +& تحيز�� قد تكوA لديك

١١ صّد  �لفر2. &ال تصد� +حكامًا
١٢ حافظ على �لمهنّية &+نت تعامل �ألشخاi باحتر�P &تعاطف 

١٣ �كفل شعو� �ألشخاi �لمّتجر بهم بالتحكم في +جسا2هم &�تصاالتهم 
١٤ طمئن �ألشخاi �لمّتجر بهم بأA ال لوP عليهم

١٥ �علم �ألشخاi �لمّتجر بهم بحّقهم في �لحصو( على فحص &تقرير طبي شرعي 
١٦ �علم �لشخص �لمّتجر به بحقوقه في �لحصو( على نسخ من جميع 

�لسجال� �لطبية &�لصحية 
١٧ Oّكر �لشخص �لمّتجر به بمو�طن �لقوH لديه

١٨ &ّفر خدما� �لترجمة �لشفوية
................................................................................................

 Iلى مساعدV ألفر�� �لمحتاجين�� (سن ١٨ عامًا J��) في حالة �ألطفا�
خاصة (مثل �لمتخّلفين عقليًا، �-�لئك �لذين يعانوJ من صعوبا� نفسية 
غيرها  مع   Jباالقتر�  Jلحسبا� في   eنا�- �لمبا��  -خذ  يجب   ،(Bقصو
من �لتد�بير �لمحّد���U I �لصلة (على سبيل �لمثا�، بشأJ �لقّصر غير 

�لمصحوبين، ��لعمل مع �صي -� ممثل قانوني معّين). 

�لرجاء مالحظة -نه كّلما كاJ �لنص �لو�.� -�ناe يذكر: "�لشخص �لمّتجر 
به"، فإنه في �لحاال� �لتي يكوJ فيها �لشخص �لمّتجر به قاصرً� غير 
مصحوg بذ�يه -� بالغًا بحاجة Vلى �صي قانوني سوm يذكر على Vنه 

يعني "�لشخص �لمّتجر به -� �صيه/�صيها".
................................................................................................

�لمــالحـــــق
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١. ال تضر

نظرً� لهو( �لمخاطر �لمرتبطة باالّتجا�، &�لوضع �لهش للعديد من 
�لضحايا، &�حتما( <ياH2 �لصدمة �لنفسية، فإنه ال يمكن �لتأكيد بما فيه 
�لكفاية على +همية هذD �لقاعدH �ألساسية.  O1� كاA هناf+ o +سبا� 
بإجر�ء   &+ بفحص   Pلقيا�  &+ مقابلة  1جر�ء   Aبأ �العتقا2  1لى  تدعو 
�لفر2 +سو+ حاًال من fO قبل، فإنه ال ينبغي   Aيكو A+ سيتسبب في
 QOبتقييم 2قيق &سليم لأل Pلقيا� A1  .لك �لوقتO بها في gالضطال�
�لمحتمل �لمتعلق باإلجر�ء�� �لمقترc �لقياP بها لهو مسؤ&لية +خالقية 
فر2  كل  عامل  �الّتجا�.  مع ضحايا   Aيعملو �لذين   iألشخا� على 
&موقف كما لو كاA �حتما( �ألQO كبير حتى يكوA هناo 2ليل على 

خال% Oلك.

٢. �كفل �لسالمة ��ألمن ��لر�حة

 Dلتأّكد من شعو�� f�&قبل �لتكلم مع �لشخص �لمّتجر به من �لضر
باألمن &�ألماA.  ال يمكن 1جر�ء حو�� موضوعي O1� كاA �لشخص 
تهد2  �لتي  �لمخاطر  تمت مر�جعة  لو  بالقلق.  حتى  �لشعو�   Dيغمر
سالمة �لفر2 في +&قا� +خرQ ألغر�E +خرQ، يجب +A يسأ( +فر�2 
 f+ oهنا Aكا �O1 عّما& Aلفر2 يشعر حاليًا باألما� Aكا �O1 لدعم ما�
شيء �خر يمكن عمله من شأنه +A يتيح لها/ له �لشعو� باألماA على 

نحو +كبر.

في �لوقت O�ته، يعتبر سؤ�( كل �ألشخاi �لمّتجر بهم بكل تحديد عّما 
O1� كانو� بحاجة فو�ية 1لى �عاية طبية (&ليس ببساطة "هل تشعر 
+نك بخير؟، على سبيل �لمثا() +مرً� 1لز�ميًا.  ال ينبغي +A يخضع +حد 
لمقابلة، +& نشاJ +& يكوA بانتظا� نشاJ &هو يشعر باأللم، +& �لضيق 
+& �لحاجة �لملحة للرعاية �لطبية.  بتركيزهم على �لمهاP �لتي بين 
+يديهم (مثل جمع �لمعلوما� &تقديم �لمساعدH)، يجو< +A ينسى +فر�2 
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قد عانو� من صدمة  بهم  �لمّتجر   iألشخا� A1 �لدعم بصفة مؤقتة 
بدنية &نفسانية غالبًا ما تتمخض عن مشاكل صحية 2�ئمة.  قد تصبح 
 Aعندما يكو iعلى نحو خا H2لبدنية &�لنفسانية حا� E�ألعر� Dهذ
�لفر2 تحت ضغط ـ مثل مقابلة +& +A يكوA في بيئة خدمية.  ينبغي 

+A يسأ( +فر�2 �لدعم بالتحديد ما يلي:
* "كيف تشعر �آلA؟"

مشاكل   f+  &+ ضيق   &+ +لم   fبأ �لر�هن  �لوقت  في  تشعر  "هل   *
 xصحية ينبغي �©ية �لطبيب +& �لممرضة بشأنها؟"  [بالنسبة للمما�

�لطبي:"… +f شعو� بالضيق تخبرني به قبل +A نبد+؟"] 
* هل لديك +f سبب يدعو 1لى �العتقا2 بأA �لمشا�كة في هذD �لمقابلة، 
�إلجر�ء، �لنشاJ] في هذ� �لوقت سو% يسبب لك +fّ مشاكل +& شعو� 

بالمرE؟

A1 للمشاكل �لصحية �ألقل 1لحاحًا +همية +يضًا. فالصد�g على سبيل 
�لمثا( شائع 1لى حد بعيد بين �ألشخاi �لمّتجر بهم &قد يكوA من 
�أل2&ية  من   Dغير  &+ مسّكن  إلعطاء  �لطبيب   Hستشا��  f�&لضر�

�لمالئمة حتى يتمّكن �لشخص من �لمشا�كة A&2 +لم.

من  &غيرها  ملّحة  �حتياجا�   f+ عن  �الستفسا���  تتم   A+ بمجر2 
�لشخص  جعل   Aبمكا �ألهمية  فمن  بالصحة،  �لمتعّلقة  �الحتياجا� 
�لماء  من  كو�  تقديم  Oلك  يشمل   A+ &يمكن   .Aإلمكا� قد�  مرتاحًا 
+& �لشاf، +& عرE �ستخد�مهم للحماP، +& تقديم كرسي مريح +& 
ترتيب جلوx �خر. في تحديد ترتيبا� �لجلوx من �لمهم �لتأّكد من 
عدP &قو% مجرf �لمقابلة على مقربة شديدH من �لضحية �لجالسة 
تفضي   A+& &بعيد)   fسلطو  Aمكا في   f+) مكتب  &��ء  يجلس   &+
�لترتيبا� 1لى سماg +حدهما �آلخر (+f، عدP جعل �لشخص �لمّتجر 
 ��O لمسائل� ببياناته �لشخصية). جميع  يدلي  به يعلو بصوته &هو 
تفاعل  كيفية  في  تؤثر   A+ يمكن  &�لر�حة   Dلرفا�& بالصّحة  �لعالقة 

.Hلشخص مع +فر�2 �لدعم &�ستجابته لجهو2 �لمساعد�
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................................................................................................

بأنه  به  �لمّتجر  �لشخص  فيها  يبلغ  هناr حاال�   Jتكو قد  تحذير: 
يشعر بأنه حسن بما فيه �لكفاية للخضوb لمقابلة -� للمشا.كة في 
 J- فر� �لدعم يكتشف مؤّشر�� تد� على J- نشطة �لبرنامج، غير-
عد: لياقة �لفر� بالقد. �لكافي (على سبيل �لمثا�، مشاكل �لصحة 
�لعقلية، -� �لقلق �لشديد -� �إل.ها�، �غير Uلك). في هذe �لحاال�، 
ينبغي لفر� �لدعم �ستشا.I �لطبيب على �لفو. �لذY يستطيع Vجر�ء 

فحص -كثر شموًال لحالة �لفر�.
................................................................................................

٣. �كفل �لخصوصية 

�الّتجا�  &�لمقابال� مع ضحايا  �إلجر�ء��  تجرQ جميع   A+ ينبغي 
باألشخاi في +ماكن خاّصة &�منة، &تنّفذ في خصوصية كلّية.  حتى 
حيثما   &+ &مكتظة،   Hصغير �لمكاتب  فيها   Aتكو �لتي  �لحاال�  في 
خا�جية،  مر�فق  في  بهم  �لمّتجر   iألشخا� مع  �الجتماعا�  تعقد 
بالوسع تحقيق �لخصوصية  لم يكن   A1  .لخصوصية� Aيجب ضما
�إلجر�ء) حتى   &+  Jلنشا�) �لمقابلة   Pتما� يمكن  فال  &�لحفا� عليها، 
يتم تحديد مكاA مناسب. ال ينبغي +A تتم �للقاء�� في �لمو�قع �لتي 
 uيأتوها بشكل غير متوقع" +& �لتي تحد" &+ iيمر عبرها �ألشخا
 &+ بالقلق  �لمستجيب  يصيب   fلذ� �ألمر  عشو�ئية،  مقاطعا�  فيها 
 &+ �ألساسية  �ألّ&لية  �لمعلوما�  جمع  حتى  �لتفكير.   عمليا�   Dيفقد
�لتي تبد& بسيطة ال ينبغي +A تجرf في �لمناطق �لتي يتو�جد فيها 
�خر&A، مثل مناطق �الستقبا(، +& �لممر��، +& �لمكتب �لذf يضم 

.iشخا+ Hعد
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................................................................................................

يمكن �ضع عالما� "ممنوb �إل�عاh" (-� -Y .سائل -خرB مماثلة) 
جلسة   �- طبي،  Vجر�ء   �- مقابلة،  �نعقا�  Vلى   I.شاV  gألبو�� على 
�لمّتجر  بالشخص   bبالمثل، عند �الجتما لكّف -Y تدخال�.    I.مشو
به، ينبغي غلق �لهو�تف �لنقالة، J- UV هذ� �لنوb من �لمقاطعا� ال 
يتسم بالتهذيب، �يمكن -J تأتي �لمكالمة في -�قا� غير مناسبة، -� 
قد تقتحم لحظا� حساسة -� عاطفية، -� تضايق �لشخص �لمّتجر به 
�لذY يمكن -J يسيء فهم �لمحا�ثة -� يرتاg فيما يقا� على �لهاتف.

................................................................................................

٤. �كفل �لسّرية

A1 كفالة �لسّرية &�لحفا� عليها لهو من بين +كثر �اللتز�ما� �ألساسية 
لألفر�2 &�لمنظما� �لعاملة مع �ألشخاi �لمّتجر بهم.  &هي ليست 
ضر&�ية لسالمة &�فاD �لشخص �لمّتجر به &موظفي منظمة تقديم 
 iباستعد�2 �ألشخا Hلخدما� &مهامها فحسب، بل &تتعلق +يضًا مباشر�
�لمّتجر بهم للمشا�كة بالمعلوما� &�لمشاعر �لصا2قة.  يجب +A تؤخذ 
�لجد &تّتبع بحزP.  كفالة  بالسّرية على محمل  �لعالقة   ��O لتد�بير�
�لسّرية تعني �لتأكد من +A جميع �لمعلوما� عن �لشخص �لمّتجر به 
 Hلمّتخذ� H2لفر2 قد +علم بالتد�بير �لمحّد� A�& ،لمقّدمة من جانبه �منة�&

لضماA �لسّرية لها/له.
 

يتطلب �لحفا� على �لسّرية �تخاO �حتياطا� مستمّرH بشأA �لمعلوما� 
بالفيديو،  &�لمسّجلة  &�لهاتفية  &�إللكتر&نية،  &�لشفهية،  �لمكتوبة، 
&�لصو� �لفوتوغر�فية &غيرها من +شكا( �لمعلوما� عن �لشخص 
 ١٫٢ &١٫٥٫٥ Pلمّتجر به.  (+نظر +يضًا 1لى �لفصل �قم (١)، �ألقسا�

من �لكتّيب للحصو( على �لمزيد من �لمعلوما�.)
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فيها   Pيلتز بلد�A ال  بهم من  �ّتجر  �لذين   iلعديد من �ألشخا� يأتي 
 Oبإنفا  Aلمكّلفو�& �لحكوميين،   Aلمسؤ&لو�&  ،Aلمما�سو� �ألطباء 
�لقانوA، &غير Oلك، بمعايير �لسّرية.  يجب �لتأكيد لألشخاi �لمّتجر 
بهم بأA ما يقولونه لن يكّر� على مسامع +&لئك �لذين قد يؤO&هم، +& 
يتجنبوهم +& يرفضوهم، +& أل&لئك �لذين قد يستخدموA �لمعلوما� 

�لحساسة إلحر�جهم، +& 1كر�ههم +& �لتالعب بهم.
................................................................................................

ال ينبغي �لتعامل مع �لمعلوما� �لمتعّلقة بالشخص �لمّتجر به كيفما 
�تفق، �ال ينبغي تناقلها Vال على -سا� "�لحاجة Vلى �لمعرفة" بين 
�لحذ.  توّخي  �يجب  مباشر.   بشكل  بالقضية  �لمشا.كين  �ألفر�� 
عند  سّيما  ال  �لمعلوما�،  تقاسم  فيها  يتم  �لتي  �لحاال�  جميع  في 
مقاسمتها مع طرm ثالث خا.h حد�� شبكة منظمة تقديم �لخدما�، 
مثل �لعاملين �آلخرين في مجا� �لصحة، ��لمنظما� غير �لحكومية 
�لمساعدI، ��لحكوما�.  حتى �لمعلوما� �لتي تمت مقاسمتها بحسن 
يتم  لم  ما  -مينة  غير  -يد  في  تقع   J- يمكن  �إلحالة   nإلغر� نية 
Vتباb �لتد�بير �لصحيحة للتعامل مع �لمعلوما�. يعد �نتهاr لحقو� 
�لشخص �UV ما تقاسمت منظما� تقديم �لخدما� -� منظمة شريكة 
مثل  �لسلطا�،  مع  بها/به  �لخاّصة  ��لصحية  �لطبية  �لمعلوما� 
�لشرطة ��لهجرI، -� مع �لمحامين �لمشتركين في مالحقة �لمّتجرين 

.(Iلمو�فقة �لمستنير� Y-) صريح منه/منها JUV J�� ،قضائيًا
................................................................................................

في  �الّتجا�  حاال�  عن  +مثلة   P�ستخد�  Pعد +يضًا  �لسّرية  تتطلب 
�إلعالP، +& �لمطبوعا�، +& ألغر�E 1عد�2 �لتقا�ير ما لم يتم تغيير 
تفاصيل �لقضية بما فيه �لكفاية حتى ال يعد هناfّ+ o 1مكانية لتحديد 

�لهوية �لفعلية للشخص.
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A1 �لقر���� بشأA طلبا� 1جر�ء مقابال� مع �ألشخاi �لمّتجر بهم 
من صحفيين &غيرهم ممن يحا&لوA �ال�تقاء بقضية �ألشخاi �لذين 
تم �الّتجا� بهم قر���� صعبة.  سو�ء +كاA �لشخص �لمّتجر به/بها 
على �ستعد�2 للتحدu مع شخص غريب +P ال فهذ� +مر يستدعي تقديرً� 
حسب +همية &قيمة �لطلب، &شخصية �لشخص �لطالب &كونه جدير 
بالثقة +P ال، &�ألكثر +همية من هذ� كّله تقييم كيفية تأثير �لمقابلة على 
�لشخص �لمّتجر به. التخاO قر�� نهائي بشأA منح �لشخص �لمّتجر 
به خيا� �لمشا�كة في مقابلة ما يتعين عند �تخاO �لحكم �لتمّسك بالمبد+ 
�لقائل بأA �لمصالح �لفضلى للشخص �لمّتجر به &صحته (على �لنحو 
 iيعر� عنه �لشخص �لمّتجر به &في ضوء �لسجل �لطبي �لخا fلذ�
به/بها) ينبغي +A تعلو على +ية �عتبا��� +خرQ +& فو�ئد متوّخاH من 

مثل هذ� �التصا( �لخا�جي مع �لشخص �لمّتجر به.

٥. �ّفر �لمعلوما� 

&�حد من +هم حقو  �ألشخاi �لمّتجر بهم هو حقهم في �لحصو( على 
�لمعلوما�.  &لكي يتخذ �ألفر�2 قر���ٍ� سليمة بشأA ما هو �ألفضل 
توقعا�  لديهم   Aيكو &لكي  &مستقبلهم،  &�فاههم  لصحتهم  بالنسبة 
جميع  1ليهم   Pتقّد  A+ يجب  للخدما�،  مقدَّمة  منظمة   f+ من  &�قعية 
�لمعلوما� �لمتاحة عن خيا��تهم.  &كونهم مطلعين 1طالعًا تامًا هو 
 Hيعيد للشخص �لمّتجر به �لسيطر fيضًا شكل من +شكا( �لتمكين �لذ+
�لمعلوما�،  تقديم  ينبغي  &خيا��ته/خيا��تها.   جسدD/جسدها،  على 
�لمقدمة، &�لقيو2   Hللمساعد �لمحتمل  �لنطا   �لمثا(، عن  على سبيل 
 fبأ Pلقيا� �لمحتملة، قبل  بالرعاية، &�لمخاطر &�لمكاسب  �لمرتبطة 
تد�بير +& +نشطة +خرQ، +& طرf+ c +سئلة على �ألشخاi �لمّتجر 
بهم.  تماشيًا مع هذ� �لمبد+، من �لمهم +يضًا عدP تقديم +f &عو2 ال 
يمكن �لوفاء بها +& �قتر�c نتائج مستقبلية ال تكوA مؤكدH.  1ضافة 1لى 
Oلك، فإA توفير �لمعلوما� هو عنصر مهم من عناصر عملية طلب 

 .(Dنظر +2نا+) Hلمو�فقة �لمستنير�................................................................................................
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معلوما� تمهيدية عن تقديم �لخدما� �لعاّمة

�ألشخاo �لمّتجر بهم �لذين يدخلوJ أل�� مرI محيط تقديم �لخدما� 
 J�.يقد� �لمقّدمة  �لخدما�  عن  تمهيدية  معلوما�  Vلى   Jيحتاجو
��ضح   gبأسلو Uلك)،  -مكن  كّلما  (خطيًا  عليها  �لحصو�   Iبشد
�مشّجع بدًال من �ألسلوg �لتطفلي -� �لمتطلب -� �للهجة �لتنا�لية.  
عند تقديم معلوما� عامة عن تقديم �لخدما�، يجب تقديم �لمعلوما� 

�لتالية:

�لدعم،  مقد:   �-  Yلفر�� �لدعم  شخص  �سم  فيها  (بما  �لتمهيد   *
�منصبه، ��لعالقة مع �كالة �لدعم �ألساسية، �غير Uلك)؛

* �إلجر�ء�� -� �ألنشطة �لتي ستحد_، مع تقديم �لتفاصيل، حيثما 
 oألشخا�� ،Jلمكا�� Iلك ممكنًا، عن �لجد�� �لزمني ��لمدU Jيكو

�لمشا.كين؛
�لمنظمة   �- �لمنظمة  ��لتز�ما�  �لمتاحة،  ��لمر�فق  �لخدما�   *

�لشريكة تجاe �ألفر��؛
�لتي  �لرعاية   �- �لخدما�   �- �لمساعد��  �لقيو� �لمفر�ضة على   *

تقدمها �لمنظمة؛
* �لتقييد�� -� �لحد�� �لتي يجب -J يحترمها �ألشخاo �لمّتجر بهم 
��U �لعالقة بالخدما� �لمعر�ضة -� �لمأ�B �لمقّد: (مثل "قو�عد 
�لمنز�"، ��لقيو� على �لتنقل، ��لسلوr، �غير Uلك) �-ية �لتز�ما� 

من جانب �لشخص �لمّتجر به.
* �لتقييد�� -� �لحد�� �لتي يجب -J يحترمها �ألشخاo �لمّتجر بهم 
��لسفا.��،  �لشرطة،  �لمثا�،  سبيل  (على  باآلخرين  �لعالقة   ��U

�I.��V �لهجرI) �-ية �لتز�ما� من جانب �لشخص �لمّتجر به؛
* �لسّرية ��حتياطا� �لسالمة �لتي تتخذها �لمنظمة؛

* حق �لفر� في �ختيا. �لمشا.كة في -Y  جزء من �لبرنامج، -� 
�لتد�بير، -� �ألنشطة.

................................................................................................
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حّقهم  +يضًا  تشمل  �لمعلوما�  �لحصو( على  في   iألشخا� حقو  
في  �لمناسب  �لوقت  في  +نفسهم  عن  معلوما�  على  �لحصو(  في 
مكاA خصوصي.  على &جه �لخصوi في حالة نتائج �لفحوصا� 
�لطبية، من �لمهم �لتأكد من +A �لشخص �لذf ير<c فعال تحت ضغط 
كبير ليس عليه �لجلوx &�لتسا©( عن قضايا O�� عالقة بصحته/
بصحتها +طو( من �لال<P.  &مما يعو2 بالنفع +يضًا +A يقوP بنقل نتائج 
 fلذ� xلطبيب �لمما�� (سلبية P+ سو�ء +كانت 1يجابية) لفحوصا��
كاA مسؤ&ًال في �ألصل عن هذ� �لمجا( بالذ�� من صّحة �لشخص 
 &+ �لفحوصا�  نّفذ   &+  Pبالقيا +مر   fلذ� �لشخص   ،f+) به  �لمّتجر 
يعرفه/ ال  &ليس شخص  �لرئيسي  �لد�عم  �لشخص   &+ �إلجر�ء��) 
يعرفها جيدً� (بما في Oلك �لعاملين في �لمختبر +& غيرهم من �لعاملين 
�لطبيين �ألقل �نخر�طًا &�لذين �بما لم يكونو� على �تصا( مع �لفر2 
1ال لفترH &جيزH عند 1جر�ء �لفحص +& �لحصو( على عينة للفحص، 

+& عمل �ألشعة �لسينية، &غير Oلك).
................................................................................................

تقديم نتائج �لفحوصا� -� �إلجر�ء�� �لطبية 

عند تقديم نتائج فحص -� Vجر�ء طبي، هناr عدI خطو�� -ساسية 
ينبغي Vتباعها. 

* Uّكر �لشخص بماهية �لفحص (�لفحوصا�) -� �إلجر�ء (�إلجر�ء��) 
�لتي تم �لقيا: بها �سبب �لتوصية بإجر�ئها.

* -عِط �لنتائج بسرعة، -Y ��نما تأخير طويل في �لمحا�ثة، �ألمر 
تتسبب   J- �لمرّجح  من   Jكا  �UV متوّقع.   بإجها�  سيتسبب   Yلذ�
�لنتائج في .� فعل عاطفي، كن على �ستعد�� للر� بطريقة .حيمة 
 �UV  .حساسة مع منح �لشخص �لوقت للتفكير في ما قيل لها/له�
�قتضت �لضر�.I، كن على �ستعد�� إلحالة �لفر� Vلى شخص �عم 

مدّ.g -� مما.� في مجا� �لصحة �لعقلية.
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* Vشرx �لعو�قب -� معنى �لنتائج (-Y ما -ثر Uلك على صحة �لفر� 
�ألقسا:  Vلى  �-.جع  Uلك)  �غير  �لمستقبل،  في  ��لصحة  �لر�هنة، 
نقص  فير��  �ختبا.  بعد  �ما  قبل  ما    I.لمشو� متطلبا�   Jبشأ
قد  -Y فحص   Jفإ �لفصل ٥.  عموما  في  �لبشرY/�إليد�  �لمناعة 
ينبغي  �لجسدية   �- �لنفسية  �لفر�  حالة  على  قاسية  نتائجه   Jتكو
توضيحه في �قت سابق (قبل �الختبا.) �ينبغي تقديم �لمشو.I بعد 

ظهو. نتائج �لفحص.
* صف بالتفصيل -V Yجر�ء�� متابعة، -� -��ية، -� تد�بير يتعين 

�تخاUها.
* شّجع �لشخص على طرx �ألسئلة.

.Jثا Y-. ّكر �لشخص بحقه في �لحصو� علىU *
* Uّكر �لشخص بحقه في نسخ نتائج �لفحص.

................................................................................................

I٦. �طلب �لمو�فقة �لمستنير

+A يكوA �لشخص على علم تاP بما هو مطلو� &+A يكوA له �لحق 
في �لمو�فقة +& �لرفض هو حّق +ساسي لكل شخص مّتجر به، &هو 
تقديم  �لمهنّية في محيط   Hلمساعد� +ساسي من جو�نب عالقة  جانب 
�لخدما�.  يستلزP �لحصو( على �لمو�فقة �لمستنيرH لكل �لخدما�، 

مثل: 

طبي،  عال}   f+ Oلك  في  بما  �لطبية،  &�إلجر�ء��  �لفحوصا�   *
 Pلد� &فحص  �لنفسي،  �لتحليل  Oلك  في  (بما  تشخيصي  &1جر�ء 
 H2ما من  عّينا�   fّ+ على  &�لحصو(  �لسينية  باألشعة  &�لتصوير 

بيولوجية من �لمريض)؛
* �لتقييما� �لصحية؛

õلطوعية ؛� H2على �لعو Hلمساعد� *
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* +نشطة �لبحث، &مشاطرH �لمعلوما� في ملف حالة �لشخص بين 
�لموظفين، +& مع �لمنظما� �لشريكة (بما فيها تلك �لتي +حيل 1ليها 
�لشخص �لمّتجر به بمو�فقته/بمو�فقتها إلجر�ء �لمزيد من �لفحوصا�، 

�آل��ء �لثانية، �لمزيد من �لعال}، &غير Oلك)،  
* &�لمساعدH على 1عاH2 �إل2ما}.

هناo �لعديد من �لعو�ئق ينبغي �لتغّلب عليها للحصو( على �لمو�فقة 
�لمستنيرI بحق، بما في Oلك �لفو��  �للغوية، &�لثقافية، &�الجتماعية، 
 iلمفرطة من �ألشخا� +& مهابتهم  بهم  �لمّتجر   iخو% �ألشخا&
في مو�قع �لسلطة، &�العتقا2 بأA �لطاعة هي �لمقابل للحصو( على 
 Pعد 1ظها�  عن   gالمتنا�& �لغير،  �1ضاء  في  &�لرغبة   ،Hلمساعد�
�لقد�H على �لفهم +& طرc +سئلة +& �الستيضاc، &�لرغبة في 1نهاء 

لقاء غير مريح +& ُمجهد.

1ضافة 1لى Oلك، ينبغي +يضًا 1يالء �العتبا� �لو�جب لسن �لفر2 &قد�ته 
&�لتهديد��  �لنفسية،   &+ �لبدنية  صدمته   Qمستو& &�لعقلية،  �لبدنية 
 Aكا �O1 لتد�بير �لمناسبة للبّت فيما� Oينبغي �تخا&  .Hلحقيقية &�لمتصّو��

.Hلشخص قا�2ً� على �لوفاء بالمعايير �ألساسية للمو�فقة �لمستنير�
................................................................................................

Iلمعلوما� �لمقّدمة للحصو� على �لمو�فقة �لمستنير�

�لمو�فقة  طلب  عند  بها  ُتقّد:  �لتي  ��لطريقة  �لمقّدمة  �لمعلوما� 
�لمستنيرI لها -همية خاصة. 

 Iلمعلوما� �لتي يتعين تقديمها قبل طلب �لمو�فقة �لمستنير�

على  �لمو�فقة  على  �لحصو�   nبغر �لمقّدمة  �لمعلوما�   J- .غم 
Vجر�ء   �- �لطبية،  �لمقابلة  �لمثا�،  سبيل  (على  �ألنشطة  مختلف 
فحص طبي، -� جلسا� �لمشو.I) يمكن -J تتفا��، Vال -نها ينبغي 

-J تتألف عمومًا من �لعناصر �ألساسية �لتالية:

�لمــالحـــــق
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* �لمقّدمة، بما في Uلك �السم، ��لمنصب، �َ��. �لخدمة (JV لم تكن 
قد سبق �ُقّدمت)؛

* �صف تفصيلي للسبب �لذY طلبت �لمو�فقة بشأنه (على سبيل 
تقديم �صف  �لمثا�، مقابلة، �فحص �Vجر�ء طبي)؛ بما في Uلك 

خطوI بخطوI ��لوقت �لمتوقع -J يستغرقه �لنشا�؛
Uلك  �غير  �إلجر�ء،   �- �لخدمة،   �- �لمقابلة،  منافع   �-  gسبا-  *

(طويلة �قصيرI �ألجل)؛
�إلجر�ء   �- �لخدمة   �- بالمقابلة  �لمرتبطة  ��لمخاطر  �ألخطا.   *

(طويلة-�قصيرI �ألجل)؛
 J- يحتمل �- oمو�ضيع حساسة على نحو خا Y- إلبال� عن� *

تثير �لضيق، جو�نب �لفحص -� �إلجر�ء��، �غير Uلك؛
* عندما ستكوJ نتائج -Y فحص -� Vجر�ء متاحة؛

 �- �لطبية،  ملفاتهم   �- سجالتهم،  في  �ألفر��  بحقو�  �إلخطا.   *
�ثائقهم �لشخصية، �ما Vلى Uلك؛

بالحفاk على سرية سجالتها/ باستمر�.  �لشخص  Vعا�I طمأنة   *
 �UV له �لفرصة على �لد��: ليقّر. ما xسجالته �لطبية، �بأنه ستتا
كاJ بوسع �لمنظمة �ستخد�: تلك �لسجال� عند Vحالة حالته/حالتها 
Vلى منظما� تقديم خدما� -خرB -� �كاال� VنفاU �لقو�نين �لد�عمة 

لحالتها/حالته ألغر�n �لبحث.
................................................................................................

باإلضافة 1لى Oلك، كثيرً� ما يكوA مفيدً� طمأنة �ألشخاi بعدP &جو2 
1جابا� خاطئة +& صائبة +& �2&2 فعل مفّضلة +& غير مفّضلة؛ بل هي 
+سئلة موّحدH تطرc على �لجميع.  �ألشخاi في مثل هذD �لمو�قف 
�لضعيفة �لذين ير&A مصيرهم معلقًا يميلوA 1لى 1عطاء &<A كبير 
لكل سؤ�( +& طلب، &يفكر&A فيما يمكن +A تكوA 1جابة "صحيحة".  
ال سّيما &+A �ألشخاi �لمّتجر بهم عاشو� في مو�قف كانت �ألجوبة 
"�لخاطئة" فيها، +& 1ثا�H �ستياء �لشخص �لمسيطر، تنجم عن ضر� 

كبير، فقد يكوA من �لمفيد تكر�� هذ� �لتذكير 2&�يًا.
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سؤ�(  مجّر2  &ليس  عملية،  هو   Hلمستنير� �لمو�فقة  على  �لحصو( 
1جابته "نعم +& ال".  &�لخطو�� �لعاّمة للعملية هي:

* �عتما� -سلوg �لهجة حيا�ية �مهنّية �لكن متعاطفة: من غير 
�لمقبو( عند طلب �لمو�فقة �لضغط على �لشخص +& حتى �لتلميح 1لى 
ما هو +فضل بالنسبة لها/له.  من �لمهم تقديم �لمعلوما� &�لطلبا� 
O�� �لعالقة بالمو�فقة بطريقة حيا2ية تظهر حرية �لفر2 في �الختيا�، 

.Dتحيز ضّد A&2 فسيتم قبوله ،Dخيا� Aّيا كا+ A+&
* �ستخد�: لغة سلسة: �لشرc بلغة بسيطة مفهومة للشخص �لمّتجر 
بالنسبة  مهّمة  �لطبية  &�إلجر�ء��  �لفحوصا�   A+ كيف  �لمحّد2  به 
لرفاهه، &بأنهم سيمّكنوD من �كتسا� �لمزيد من �لتحكم بصحته +ثناء 

�ستعاH2 �لعافية من عملية �الّتجا�.
* �لتشجيع على طرx �ألسئلة: في بد�ية عملية �لمو�فقة، يجب على 
 &+ �ألسئلة   cهمية طر+ به على  �لمّتجر  للشخص  �لتأكيد  �لموظفين 
�الستيضاc في +f &قت خال( تقديم �لمعلوما�- حتى A1 كاO Aلك 
 ��O �لمعلوما�  تقديم  من  �لموظفين  �نتهاء  &بعد  �لمقاطعة.  يعني 
�لعالقة بالمو�فقة، البد من سؤ�( �لشخص �لمّتجر به مرH +خرQ بكّل 

صبر عّما O1� كاA لديه +سئلة عن +f شيء قيل.
* �لتوضيح �Vعا�I �لصياغة: ينبغي للموظفين طو�( عملية �لحصو( 
على �لمو�فقة مالحظة +f عالما� تد( على عدP فهم �لشخص �لمّتجر 
به لما قيل بوضوc.  &يجب +A يكونو� على �ستعد�2 لتكر�� &توضيح 
&1عاH2 صياغة �لمعلوما� بكل صبر. تحت &طأH �لموقف، &خاّصة 
فليس من  ثقافية،   &+ �جتماعية   &+ لغوية  عندما تكوA هناo حو�جز 
&يسيئو�  معلوما�  تفوتهم   A+ بهم  �لمّتجر   iلألشخا �لمعتا2  غير 

فهمها.
قيل  لما  به  �لمّتجر  �لشخص  فهم  من  للتحقق  �لفهم:  من  �لتحّقق   *
يبد&  ("هل  عامة   Aتكو +سئلة   Hعد �لضر&�f صياغة  من  بالفعل، 
تريدني  شيء   f+  oهنا "هل  &�ضحًا؟"؛  غير  قلته  مما  شيء   f+

�لمــالحـــــق
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 H2لمحّد� +كر�D؟") &محّدH2 على حد سو�ء.  &قد تشمل �ألسئلة   A+
 &+  Hمعقد  Aتكو  A+ �لمرّجح  من  �لتي  �لبنو2  بعض  عن  �الستفسا� 

مربكة.
* طمأنة �ألشخاo بأنه لن تترتب عو�قب سلبية على .فض كل -� 
جزء مما هو مطلوg منهم -� مقّد: Vليهم:  �عتا2 �ألشخاi �لمّتجر 
 Aلموظفو� Aيكو A+ f�&بهم على �لعو�قب �لسلبية.  لذ� فمن �لضر
&�ضحين في +fّ+ A خيا��� تعو2 كلّية 1لى �لشخص �لمّتجر به &+نه 

لن يعاقب +& يرفض ألنه �فض �لمو�فقة. 
�ستخد�مها   Aبمكا �ألهمية  من  �لمو�فقة:  �ستما.��  �ستخد�:   *
بشكل عاقل &مرA، &تكييفها حسب �لضر&�H 1لى �لوقائع �للغوية، 

&�الجتماعية- �لثقافية، &�لتشغيلية &�لقانونية للبيئا� �لمختلفة.

تأكيد �لمو�فقة

 Aلذين يطلبو� iير�جع �ألشخا A+ لمو�فقة، يجب� Hستما�� Hقبل قر�ء
�لمو�فقة: 

في  �لمثا(،  سبيل  (على  عليها  �لمو�فقة  ستتم  �لتي  �لقضايا   *
تغطيتها؛  ستتم  �لتي  �لرئيسية  �لمو�ضيع   {�2+ �لمقابال�،   1جر�ء 
 {��21 ينبغي  �إلجر�ء��،  من  غيرها   &+ �لطبية  �إلجر�ء��  &في 
1جر�ء  كل  على  �لمو�فقة  &تطلب  �آلخر  تلو  &�حد  �إلجر�ء��  كل 

&ُتسّجل)؛

* �لتد�بير �لتي �تخذ� لكفالة �لسّرية؛
* �لمخاطر &�لمنافع كما نوقشت؛

 Qألخر� �لخدما�   A1&õ،��صو  &+ خطأ  1جابا�  توجد  ال  &1نه   *
&�لرعاية لن تتأثر سلبًا نتيجة لرفض 1عطاء �لمو�فقة.
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تسجيل �لمو�فقة

ينبغي +A تعطى �لمو�فقة على &جه �لعموP بشكل 1مضاء �لشخص 
 iلمّتجر به. غير 1نه ليس باألمر �ألساسي 1طالقًا.  بالنسبة لألشخا�
�ألميين، +& أل&لئك �لذين يأتوA من +ماكن يمكن +A يكوA للتوقيع على 
&ثائق �سمية تد�عيا� O�� مغزQ (مثل �ألنظمة �لقمعية)، فقد تعطى 

�لمو�فقة شفويًا +& +A يسجلها �لموظف.
................................................................................................

تحذير: �لمو�فقة في حالة �لقّصر، -� �لمتخّلفين عقليًا، -� �لمعّوقين 
نفسيًا -� �ألشخاo �لذين هم بخالU mلك عاجزين عن �لمشا.كة 
�لكاملة في Vجر�ء �لمو�فقة �لمستنيرI يحتاجوV Jلى مساعدI خاصة، 
قانوني.  مستشا.   �- قانوني  �صي  بشكل   Jألحيا� من  كثير  في 
.سميًا  توكيًال  �لشخص  يمنحه   Yلذ� �لمرء  هو  �لقانوني  �لوصي 
كلّيا، -� �لمستشا. �لقانوني للشخص �لذY يحمل مثل هذ� �لتوكيل 
�لرسمي �لمكتوg.  ينبغي للمنظما� -J تشا�. محاميًا فيما يتعلق 
بمو�فقة �لقّصر -� �ألفر�� �لذين، نتيجة لحالتهم �لبدنية -� �لعقلية، 

ليسو� في �ضع يمكنهم من Vعطاء مو�فقة سا.ية قانونيًا. 
................................................................................................

٧. Vطرx �ألسئلة بطريقة حساسة �معقولة

 cلتي تطر� Hبه �ألسئلة، &كيفية صياغتها، &�لنبر cتطر fلترتيب �لذ�
بها جميعها +مو� هامة للحصو( على معلوما� مفيدH &�لتقليل من 
خطر مضايقة �لشخص +& جرc مشاعرD.  ينطبق هذ� على �لمقابال�، 

.Hخذ �لتا�يخ �لطبي، &�لفحوصا� �لطبية &جلسا� �لمشو�+&

* تجنب �ألسئلة �لمكر.I: ينبغي +A يحا&( �لموظفوA �لعاملوA مع 
 A+& طلب معلوما� سبق Pعد ،gلمّتجر بهم، قد� �لمستطا� iألشخا�
قّدمها �لفر2 بالفعل (�بما عدH مر��).  من �لمهم بالنسبة للموظف 

�لمــالحـــــق
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+A يعر% ملف حالة �لفر2، حيثما تتيح معايير �لسّرية، قبل مقابلتها/ 
�لمفيد  &من  بالفعل.   تسجيلها  سبق  معلوما�  طلب   f2لتفا مقابلته 
ملئ +قساf+ P �ستما�H بالمعلوما� �لمعر&فة بالفعل قبل �لمقابلة +& 

�لموعد.
بترتيب   cتطر عندما  جيد  بشكل  �ألسئلة  ُتتقّبل  �ألسئلة:  تسلسل   *
 Aيوضع �ألسئلة �ألقل حساسية +&ال.  من �لمفيد في �لبد�ية، كّلما كا
�لمقابلة +& �إلجر�ء +P ال -  Oلك ممكنًا - سو�ء +كاO Aلك جزء من 
طرc �ألسئلة �لتي تظهر �الهتماP برفاD �لشخص (مثل �الحتياجا� 
&�لر�حة  �لسالمة،  &مو�ضيع  �لشخصية،  &�الحتياجا�  �لصحية، 
 A1 لمقابلة� fلك على مجرO لجسدية) من +جل بناء �لثقة.  ينبغي بعد�
يطرc +سئلة محايدH +& غير مزعجة (�إلسم، &مكاA �لميال2، &�لمهنة 
�لسابقة، &ما 1لى Oلك). تتلقى �ألسئلة �لحساسة �2&2ً� +كثر موثوقية 
عندما تأتي الحقًا في +f لقاء، +f بعد قياP عالقة +قوQ بين �لموظف 
على  لتتطو�.   &قتها  +خذ�  قد   Aتكو &�لتي  به  �لمّتجر  &�لشخص 
�لرغم من +نه قد يكوA من �لعسير في �لحاال� �لفر2ية تحديد ما هي 
�لمسائل �لتي ستكوA حساسة- A+ O1 ما يزعج +& يصعب على بعض 
�ألشخاi �لمّتجر بهم قد ال يكوA مزعجًا +& صعبًا على �آلخرين 
– 1ال A1 هناo بعض �لمو�ضيع �لتي ثبت +نها صعبة &مزعجة على 
(ال  �لجنسي  كاالعتد�ء  مو�ضيع حساسة  تشمل  �لخط.  &هي  طو( 
سّيما �العتد�ء �لذf &قع في �لمنز(، قبل تجربة �الّتجا�)، &�ألطفا(، 
 ،Aلقانو� Oلمنز(، &�للقاء�� مع سلطا� 1نفا� A�عنو& ،Hفر�2 �ألسر+&
&�ألنشطة غير �لمشر&عة �لتي يعتقد �لضحايا 1نهم كانو� متو�طئين 
فيها (على سبيل �لمثا(، &ثائق مز&�H، +& "�لبغاء"، +& عبو� �لحد&2 

بصو�H غير قانونية، +& تعاطي �لمخد���، +& غير Oلك).
................................................................................................

من �لمهم Vنهاء �لمقابال� باألسئلة �ألقل حساسية، �-ال يترr �لشخص 
�لمقابلة �لديه شعو. باألسى -� �ليأ�.  �من �لمفيد �النتهاء باألسئلة 

�لتي تعترm بمو�طن �لقوI ��لشجاعة للشخص، حيثما -مكن Uلك.
................................................................................................
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* نبرV Iلقاء �ألسئلة: A1 لكيفية طرc �لسؤ�( نفس +همية ما يسأ( 
عنه تقريبًا.  فاألسئلة �لتي تطرc بطريقة توحي باالهتماP &�الشفا  
تتلقى +جوبة +فضل من تلك �لتي تطرc بنبر�� �ستجو�بية +& �تهامية، 
معاملة   A1 تصديقه.  يتم  لن  +نه  في  يشك  �لفر2  تجعل  بطريقة   &+
 Hتعّرضو� له، &�لحير fسوء �اليذ�ء �لذ Qبطر  تسّلم بمد iألشخا�
 E�تذّكر �لذكريا� �لقاسية +& �ستعر H2بها 1<�ء 1عا A&لتي قد يشعر�
 iلعو�طف �لجياشة ليس +مرً� �حيمًا فحسب، بل +نه يساعد �ألشخا�
�لمّتجر بهم +يضًا على �لبدء في �ستعاH2 �إليماA بإنسانية �لغير.  &من 
�لمفيد في كثير من �ألحياA تذكير �ألشخاi بأA يأخذ&� &قتهم في 
�إلجابة عن �ألسئلة، +& عرE عليهم �لرجوg 1لى �ألسئلة �لصعبة 

في &قت الحق.

 g٨. �ستمع بنشا� �بتجا�

&ما  �لمتكلم  شخص  على  �لكامل  �لتركيز  يعني   Jبنشا  gالستما�
يقوله/تقوله، &1شعا�D بأنه يتم سماg &فهم ما يقا(.  &تشمل �لتقنيا� 

�لمستخدمة في �الستماg �لنشط �لمتجا&� على:

* توّقف عن �لكال::  فليس من �لممكن +A تستمع &+نت تتكلم.
لما  فهمك  من  &�ثقًا  تكن  لم   A1  :xإليضا� ��طلب  �ألسئلة   xطرV  *
قيل، 1سأ( مرH +خرQ +& +عد صياغة �لسؤ�( A+ A&2 تحبط +& تمنح 

�لشخص �إلحساx بأنه غبي +& غير كفء.
سر2   H21عا للشخص  +تح  للر�:  �لال�:  �لوقت  �لشخص  �منح   *
�ألحد�u &�لكشف عن مشاعرD بوتيرته �لخاّصة به. ال تكن في عجلة 
من +مرo +& تلح في �لحصو( على �2&2. �لصمت ليس سيئًا. +ما 
 cلشر +فضل طريقة  يقر�  �لشخص   A+ تعني  فقد  �لطويلة  �لوقفا� 
موضوg صعب، +& يحا&( لملمة مشاعرD، +& يحا&( تذكر تفاصيل 
محّدH2 عن حدu ما. ال تصد� +حكامًا على صد  شخص +& +قو�له 

على +ساx �لصمت +& �لوقفا� �لطويلة.

�لمــالحـــــق
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* .ّكز �هتمامك: ال تحا&( �لقياP بالمهاP �لصغيرH �ألخرQ، +& �لتفكير 
في �لحاال� �ألخرQ، +& تحل مشاكل +خرQ، +& تخطط لما ستقوله 

.uفيما بعد بينما �لشخص يتحد
&�لجسد،  �ليد  &حركا�  �لوجه،  تعابير  ��قب  �لذهن:  حا�  كن   *
�لطريقة   &+ �لشخص  يفعله  ما  +حيانًا  �لمستخدمة.    Hللنبر &�ستمع 
�لتي يقا( بها شئ هي مؤشر +فضل عّما يحا&(/تحا&( توصيله من 
 Pلك، من +ال يشعر هذ� �لشخص بعدO لكلما� �لمستخدمة. (تأّكد، مع�
�ال�تياc 1<�ء مر�قبته عن كثب). �ستمع لما لم يقا(. خصوصًا في 
�لمناقشا� �لمتعّلقة باألحد�u �لصا2مة +& �لمشاعر �لعميقة، كثير� ما 
تكوA �لمو�ضيع �لتي يتجنبها �لشخص هامة كتلك �لتي يتحدu عنها 
(+& +كثر +همية منها).  حا&( +A تذكر �لموضوg �لذf تم تجّنبه، متى 

ما كاA1& A كاO Aلك مناسبا.
* سّلم بما يقوله �لشخص: من �لمهم +A تدg �لشخص يعر% بأنك 
�لمشاعر  تتعاطف مع  تقوله/يقوله &+نك  تفهم ما  1ليه، &+نك  تصغي 
&�إليماء  �لوجه  بتعبير��  بذلك   Pلقيا� &يمكن  تحملها/يحملها.  �لتي 
&�ألصو�� �لصغيرH �لد�لة على �لفهم ("�لهمهمة"، +جل، 1نني +فهم")، 
&بتكر�� ما قاله �لشخص +& �لتأكيد عليه.  بيد +نه ينبغي �لحرi على 
عدP �لمقاطعة +& 1نهاء �لكالP +& �ستكما( �لجملة �لتي بد+ها/بد+تها. 
�سمح للشخص بتحديد �لطريقة �لتي يرغب/ترغب في �إلفصاc بها 

عن +فكا�D/+فكا�ها.

٩.  .�قب �لعالما� �لتي تد� على �حتياh �لشخص Vلى �لتوقف خال� 
�لمقابلة -� �إلجر�ء

+كانت  سو�ء  �الّتجا�،  تجربة  تفاصيل  سر2   &+ ألسئلٍة   gلخضو�
متطلبا�   Eتفر  ،Hلمساعد� عملية  من  كجزء  مطلوبة   &+ طوعية 
ما2ية &نفسية &�جتماعية على �ألشخاi �لذين ير<حوA سلفًا تحت 
ضغوA1  .J مر�عاH مشاعر �ألشخاi &عنائهم ليس +مرً� 1نسانيًا 
فحسب، بل &+يضًا يعو2 بالنفع على عملية جمع �لمعلوما� &+هد�% 
تقديم �لمساعدH.  �ألشخاi �لمنهكوA �لذين يشعر&A بالمضايقة، +& 
يصابوA باالجها2 مع �النفعا(، +& يسرحوA بأفكا�هم عن �لماضي +& 
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�لمستقبل يكونوA +قل قد�H على تذّكر �لمعلوما� &نقلها.  1ضافة 1لى 
Oلك، فإA هذD �لمشاعر قد تتسبب في �ستياء �ألشخاi من شخص 
�لدعم &عملية �لمساعدA+ &+ H يصبحو� عد&�نيين تجاههما.  من �لمهم 
�لفر2 1لى  �لد�ّلة على حاجة  +A تكوA حا2 �إلo��2 &تقر+ �لعالما� 
�الستر�حة، +& على حاجته 1لى تغيير �لموضوg، +& على حاجته 1لى 
  .Pببساطة 1نه �كتفى لهذ� �ليو &+ ،Dنفسه &+فكا� gبعض �لوقت الستجما
 Aكا fلذ� بالنسبة للشخص  �لمستغر�  بالعكس، فليس من  &�لعكس 
يعاني في صمت لفتر�� طويلة (+& حتى لفتر�� قصيرH) +A يشعر 
بالر�حة +& بالفو�ئد �لعالجية من سر2 قصته/قصتها.  &من �ألهمية 
بمكاA+ A يتاc للناx 1عاH2 سر2 ما حدu لهم &كيف يشعر&A تجاهه 
بطريقتهم �لخاّصة من A&2 �ستعجالهم +& مقاطعتهم ألنهم حا2&� عن 

�لموضوg، +& بسبب �لجد&( �لزمني �لمز2حم لشخص �لدعم.

١٠. خذ باالعتبا. -Y -فكا. مسبقة �متحاملة قد تكوJ لديك 

يتضمن �لكثير من +شكا( �الّتجا� +نشطة تعتبر غير مقبولة �جتماعيًا 
من   iشخا+ على  �الّتجا�   fينطو كذلك  +خالقيًا.  للجد(   Hمثير  &+
تشكيلة مختلفة من �لخلفيا� �لعرقية &�لثقافية &�الجتماعية &�القتصا2ية 
&�الختالفا� �لشخصية. من �لمهم ألفر�2 �لدعم تقييم ما O1� كاA لديهم 
 iألشخا� Dفكا� مسبقة سلبية، +& تحّيز��، +& مشاعر عنصرية تجا+
�لتي  �لكيفية  في  ينظر&�   A+ &يجب  معهم.    Aيعملو سو%  �لذين 
يشعر&A بها تجاD �ألشخاi �لذين تم �ستخد�مهم في +نو�g �الّتجا� 
�لشائعة بغرE �لعمل (على سبيل �لمثا( �لبغاء +& �لتسو( +& �لخدمة 
�لمنزلية)، &�ألشخاi �لذين &قعو� ضحايا ألنو�g معّينة من �العتد�ء 
(كاالعتد�ء �لجنسي على سبيل �لمثا()، &�ألشخاi �لذين يعانوA من 
+مر�E +& 1صابا� &�ضحة +& تضعهم موضع تشهير (على سبيل 
�لمثا( فير&x نقص �لمناعة �لبشرf، �لتشوها� �لبدنية �لناجمة عن 
 Pباأللغا �لعالقة   ��O إلعاقا�� &+ جرc +& غيرD، +& شلل �ألطفا( 
�أل�ضية)، &�ألشخاi �لذين لهم معتقد�� +& مما�سا� �جتماعية +& 

ثقافية +& 2ينية تختلف عن معتقد�تهم &مما�ساتهم �لخاّصة بهم.

�لمــالحـــــق
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1ضافة 1لى Oلك، فليس من غير �لمعتاA+ 2 يكوA لألشخاi تحّيز�� 
للفر2.  على   f2بالوضع �الجتماعي &�القتصا +قل &ضوحًا متعلقة 
يتمتعوA بعمل  �لمدّ�بين مهنيًا &�لذين  �لدعم  +فر�2   iجه �لخصو&
 Aتكو  A+ �لمألو%  غير  من  فليس  الئق،  معيشي   Qبمستو& منتظم 
لديهم مشاعر ترفُّع +& قد�H +كبر من +&لئك �لمحر&مين من �لتعليم 
+& �ألشخاi من �لمناطق �لريفية.  في حين قد تتخذ بعض مظاهر 
هذD �لتحّيز�� +شكاًال لطيفة (مثل �ألبّوH &�لرعاية)، 1ال +نه من �لمهم 
�لتسليم بهذD �النطباعا� في �لنفس &�لتأكد من +نها ال تتسبب بتصر% 

+حد بطر  تجعل �لشخص �لمتلقي للمساعدH يشعر بالد&نية.

١١. صّد�.  �ال تحكم 

�لثقة.  &�لثقة يجب +A تبد+ من جانب  ُتبنى عالقا� �لمساعدH على 
 Aلالعتقا2 بأ A&يأتي +فر�2 �لدعم &هم مستعد A+ فر�2 �لدعم.  يجب+
�لفر2 �لذf يساعد&نه يقو( �لحقيقة، &ال يجب +A يدعو� �لشك �لمدّمر 
 A+ فيجب  بهم  �لمّتجر   iألشخا� 1ّما    .Hلمساعد� 1لى عالقة  يدخل 
 Pتقّد Hلمساعد� A+& ،يشعر&� بأنه ال يتم �لتدقيق في صحة ما يقولونه
بر&c سليمة، بمعنى +نها ليست لمجر2 �لحصو( على شيء ما من 
 oلشخص �لمّتجر به (كالمعلوما� على سبيل �لمثا().  ما لم يكن هنا�
 H�&لحقيقة، فال توجد ضر� 2ليل &�قعي على A1 �لشخص ال يقو( 

.Hبد&� �لمساعد Pعند �لقيا Pإلصد�� +حكا

&بالمثل، من �لمهم �ألخذ بعين �العتبا� +A لدQ �ألشخاi �لمّتجر بهم 
+سبابًا &�قعية للغاية لعدP �لثقة باآلخرين، &للتضليل، &1خفاء �لحقيقة 
&تغيير نص �ألحد�u في �لماضي.  &حتى لو كّذ� �لشخص +& +بى 
�إلفصاc عن معلوما� معّينة في بعض �ألحياA، +& نسى +& غّير 
 Qجز�ء من قصته، فهذ� ليس سببًا لرفض تصديق �لمعلوما� �ألخر+

�لتي تقدP/تقدمت بها، +& للبّت في عدP جد��H �لشخص بالثقة.



٤١١

 oألشخا� فيه  تعامل   Yلذ� �لوقت  في  �لمهنّية  على  حافظ   .١٢
باحتر�: �تعاطف

&ليس    .H�&مسا&  P�باحتر �لفر2  تعامل   A+ بمهنّية  �لتصّر%  يعني 
 f+) مّمن هم في منصب متحّكم Aيلجأ �لمهنيو A+ %من غير �لمألو
بالمعلوما� +& �لخدما� +& �لسلع) 1لى �ستخد�P نبرH +بوية، +& حتى 
�لمهنية، مما   &+ �لفكرية  �لهيمنة  ينطوf على  +سلو�  1لى  �النزال  
 &+  Dمر+ على  �لمغلو�   �&2 في   Hللمساعد �لمتلقي  �لشخص  يضع 
�لمستكين.  &هذ� تو�<A ضا� في عالقة �لمساعدH، ال سّيما بالنسبة 
في  لغاية  1ّنه    .AعاOإل� على  +كرهو�   A+& سبق  �لذين   iلألشخا
�ليُّسر بالنسبة لألشخاi �لذين تعّرضو� لصدما� +A يقبلو� بالد&نية 
&�لتبعية، &+A يشعر&� بالضعف &�لمذّلة.  لذ� يجب +A يحافظ +فر�2 
�لدعم على مسافة &سلوo مهني، &لكن يكونو� في �لوقت O�ته �حماء 
قد  بأنهم  �لشعو�   Hللمساعد �لمتلقين   iلألشخا ينبغي  &مو�سين.  
 A+ سيتم بها �حتر�مهم هم &قر���تهم.  &يجب H�&2خلو� في عالقة مسا
يعو� +يضًا بأA +فر�2 �لدعم يهتموA بأمرهم &+نهم في جميع �أل&قا� 

يعملوA بما فيه مصلحتهم �لفضلى.

١٣. �كفل شعو. �ألشخاo �لمّتجر بهم بالسيطرI على -جسامهم 
��تصاالتهم 

&�حد  يتولى شخص   A+  Hلمساعد� عملية  تتطلب  متفا&تة،  بد�جا� 
تشعر/  A+ �لمهم  من  +نه  بيد  �لتوجيها�.  1عطاء   &+  H�2لمبا�  Pما>
يشعر �لشخص �لذf تتم مساعدته بالسيطرH على ما يحدu لها/له، 
&بأنه سيقد� على �تخاO �لقر���� �لخاّصة بها/به مستقبًال.  كما Oكر 
سابقا، نجا �ألشخاi �لمّتجر بهم من محنتهم نتيجة كونهم غاية في 
�لحساسية (&�لريبة) مما يريدD منهم �آلخر&A، &نتيجة فهمهم لد&�هم 
 ،iعاني.  في مجا( �لصحة �لبدنية &�لعقلية على &جه �لخصوOإل�
بوسع �إلجر�ء�� &�ألسئلة +A تكوA �قتحامية &يجو< +A ينظر 1ليها 

�لمــالحـــــق
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 A+ يجب بذ( كل جهد ممكن للتأكد من  .Qعلى 1نها �نتهاكا� +خر
متلّقي �لمساعدH ال يشعر بأنه ُمكرD +& مجبر على 1جر�ء +f لقاء، 
&+نه يفهم ما يحدu في جميع �أل&قا� &يو�فق عن طيب خاطر على 
�لمّتجر   iيشجع �ألشخا A+ لدعم� قدمًا.  يستطيع شخص  �لمضي 
عملية  +ثناء  �لتحكم  هذ�  على  &�لحفا�  بمصيرهم  �لتحّكم  على  بهم 
تقديم �لمساعدH عن طريق، على سبيل �لمثا(، تقديم &صف &�ضح 
قر���تهم  �لقر����   Aبأ  iألشخا� &تذكير  صبر،  بكّل  للخيا��� 
&حدهم ليتخذ&ها &لن ُتّتخذ عنهم +& تفرE عليهم، &1عطائهم �لوقت 
�لكافي لبحث �لخيا��� �لمتاحة، &عند �تخاO �لخيا���، عن طريق 

2عم �ألشخاi في قر���تهم.

١٤. طمئن �ألشخاo �لمّتجر بهم بأنه ال لو: عليهم

 A1  .تجربة �الّتجا� Dعلى �لذ�� �2 فعل شائع تجا Pيعتبر 1لقاء �للو
1عالP �ألشخاi �لمّتجر بهم بأA ما حدu لهم لم يكن غلطتهم ألمر 
هاP.  &من �لمفيد �إلشا�H 1لى +A �الّتجا� عمل 1جر�مي يحدu للكثير 
من �ألشخاi �آلخرين في جميع +نحاء �لعالم، &بأنهم غير مسؤ&لين 
جنائيًا +& +خالقيًا عن خد�عهم +& 1كر�ههم على �لرحلة +& تو�يطهم 
يبد+  �لتطمينا�،   Dهذ من خال(  &قعت.   �لتي  �لالحقة  �ألعما(  في 
يحو(   A+ باستطاعته   fلذ� بالذنب  �لشعو�  تخفيف  في  �لدعم  +فر�2 
بأنهم ال   iلألشخا Aينقلو&  ،c�لجر� للذ�� &تضميد   A�لغفر�  A&2

يحكموA عليهم &ال يلومونههم.

على  �لحصو�  في  حقهم  عن  بهم  �لمّتجر   oألشخا� Vبال�   .١٥
فحص �تقرير طبي شرعي

 يجب 1عالP جميع �ألشخاi �لمّتجر بهم بحقهم في �لحصو( على 
فحص طبي شرعي لغرE &�ضح هو �فع 2عوQ جنائية +& مدنية 
ضد �لمّتجرين +& غيرهم من �ألفر�2 �لذين �عتد&� عليهم +& �ستغلوهم.  



٤١٣

يمكن +A تكوA تقا�ير فحوصا� �لطب �لشرعي +2ّلة جوهرية في 
�لجنسي.   باالعتد�ء  منها  يتعلق  ما  سّيما  &ال  �لقانونية،  �إلجر�ء�� 
مصطلح "فحص �لطب �لشرعي" يعني فحصًا يوفَّر لضحية �لجريمة 
بوA على جمع �أل2لة بأسلو� مناسب  يقوP به موظفوA طبيوA مد�َّ
طبية  فحوصا�  1جر�ء  حالة  &في  قانونية.   محكمة  في   P�لالستخد
شرعية لشخص �عتدf عليه جنسيًا، ينبغي +A يشمل �لفحص، كحّد 

+2نى:

١ فحص �لصدمة �لجسدية؛ 
٢ تحديد �إلختر�  +& �لقوH؛ 

٣ مقابلة �لمريض؛ & 
٤ جمع &تقييم �أل2لة  

يمكن تحديد �21�} 1جر�ء�� 1ضافية (مثل �ختبا� �ألمر�E �لمنقولة 
جنسيًا) للحصو( على +2ّلة +& توفير عال} &فقًا للقو�نين &�لسياسا� 
&�لمما�سا� �لر�هنة.   تقريبًا 2�ئمًا ما يكوA �لتوقيت هو �لجوهر في 
حالة جمع �أل2ّلة �لطبية.  &1نه لمن �ألهمية �لقصوA+ Q تبّلغ منظما� 
تقديم �لخدما� على �لفو� (+f عند +&( �تصا() �ألشخاi بحّقهم في 
1جر�ء فحص طبي شرعي، &بمجر2 تقديم �لطلب إلجر�ء �لفحص، 
يتولى �لموظفوA ترتيب فحص طبي شرعي مهني على �لفو�.  &من 
�لمهم +يضًا كفالة تلّقي �ألشخاi �لمّتجر بهم نسخًا من +f تقا�ير 
ناتجة عن �لفحوصا� على �لفو� &خاّصة قبل مغا�2تهم للبرنامج. 

١٦. Vعِلم �ألشخاo �لمّتجر به بحقهم في �لحصو� على نسخ من 
جميع �لسجال� �لطبية ��لصحية

  يجب 1عالP كل شخص مّتجر به بحقها/حقه في �لحصو( على نسخ 
من �لسجال� �لطبية &غيرها من �لسجال� �لمتعّلقة بالصحة، بما في 
�لسينية، &نتائج  باألشعة  �لتشخيصي &�لتصوير  نتائج �الختبا�  Oلك 

�لمــالحـــــق
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�لمختبر &�لمالحظا� بشأA متابعة �لعال}. &حيثما +مكن Oلك، ينبغي 
 Pألساسي باللغة �أل� x1تاحة �لتقرير �لطبي �لموجز للطبيب �لمما�
للمّتجر به.  �لحصو( على �لسجال� �لطبية هو حق +ساسي ال بد من 
 Aعندما تكو iتشجيعه في كل �أل&قا�، &لكن على &جه �لخصو
هناo (+) 1حالة 1لى موظفين صحيين �خرين، +& مؤسسا� صحية +& 
منسقي �لخدما� من �لشركاء؛ (�) في مرحلة 1عاH2 �إل2ما} (}) 
في نهاية محطا� معّينة من �لعال} كجزء من �لتأكيد للمرضى على 

شفائهم، &(2) بناء على طلب من �لشخص �لمّتجر به.

١٧. Uّكر �لشخص �لمّتجر به بمو�طن �لقوI لديه

من �لمهم +A نسّلم بأهو�( تجربة كل شخص مّتجر به، &بقسوH &جو� 
معاملة كل مّتجر &غيرA+& ،D نذّكر �ألشخاi بأنهم +بلو� بالء حسنًا 
في ظل تلك �لظر&%.  قد يستخدP +فر�2 �لدعم +مثلة محّدH2 من �&�ية 

�لشخص �لمّتجر به لبياA &1ظها� نقاJ قوته &سعة حيلته.

١٨. �ّفر �لترجمة �لشفوية

�لمّتجر   iألشخا� بين  حيوية  &صل  حلقة   fلشفو� �لمترجم  يعتبر 
 Aلشفويو�  Aفالمترجمو �لذين يحا&لوA مساعدتهم.   بهم &�لموظفين 
ما،  يقولها شخص  �لتي  �لكلما�  ترجمة  مجر2  مسؤ&لين عن  غير 
�لمفاهيم &�لمعنى. A+ O1 كيفية توصيل �لمعلوما� +مر  بل عن نقل 
حيوf لصّحة &�فاD �ألشخاi �لمّتجر بهم.  &عندما تؤQ2ّ �لترجمة 
 Hبصو� �لخدمية  �لعالقة  تحسين  شأنها  فمن  حسن،  بشكل  �لشفوية 
بها،   �إلضر��  فبوسعها  سيئ،  بشكل   Q2ّتؤ عندما  حين  في  هائلة. 
&بصو�H ال يمكن 1صالحها في كثير من �ألحياA.هناo بعض �لقضايا 
من  بد  ال  �لشفويين  �لمترجمين  &توظيف  باختيا�  �لمتعّلقة  �لرئيسية 
 :Aلقائل بأ� Pلقضايا مبني على �لمفهو� Dمعظم هذ .Aخذها في �لحسبا+
 Aمحايدين. فو��ء كو I.لمترجمين �لشفويين بشر �ليسو� بالضر��



٤١٥

�لمترجم مجر2 "ناطق" +& صو� لشخص �خر، هو بشر له +فكا� 
&���ء &تحّيز�� &+صدقاء &خلفية &حياH.  &هذ� يعني +نه عند توظيف 
مترجم شفوf فمن �لضر&�f فر<D +& فحصه تمامًا على نحو كاٍ%. 
O1 بد&A �لفر< �لسليم، سو% يعجز �لمترجم �لشفوf �لسيئ، على +قل 
تقدير، عن توصيل �لمعلوما� �لهامة على نحو صحيح.  &في +سو+ 
�لحاال�، قد تضع/يضع �لشخص �لمّتجر به +& �لموظف +& �لمهمة 

بأكملها في خطر.

�لقضايا �لتالية O�� +همية فيما O1� كاA �لمترجم +حد موظفي �لمنظمة 
+& يتم �التصا( به من �لخا�}. 

�لقضية �أل&لى هي �ألمن. يجب �لضلوg بفحص +مني شامل لجميع 
شفويًا.   بهم  �لمّتجر   iلألشخا بالترجمة   Pللقيا �لمعّينين   iألشخا�
&حتى في �لحاال� �لتي يبد& +A هناo حاجة عاجلة +& ملحة للترجمة 
غير  "متطوعين"  شفويين  مترجمين   P�ستخد� ينبغي  ال  �لشفوية 

معر&فين جيدً� للمنظمة +& مّمن لم يخضعو� لفحص +مني.

ثّمة عامل ثاA لألخذ في �العتبا� عند �ختيا� مترجم شفوf فّعا(، 
 iجانب من جو�نب �ألشخا f+ تمييز ضد f+ يضمر Aكا �O1 هو ما
�لذين سيعمل معهم – +f �لشخص �لمّتجر به +& �لمما�x.  �لمشاكل 
�لمتصلة بأساليب �لمترجم �لشفوf كثيرً� ما تمر A&2 �كتشا% O1� لم 
يتم �لفر< بصو�H صحيحة.  ال سّيما في �لمناطق �لتي كاA يوجد فيها 
+& تتو�صل فيها �لمنا<عا� �إلثنية +& �لقومية، فإA �الستعانة بمترجم 
شفوA&2 f معرفة ما O1� كاA يضمر +f تحّيز�� خطر كبير.  �بما 
تكوA �جحافا� �لمترجم �لشفوf في &�قع �ألمر عبا�H عن تصو��� 
مسبقة غير خطيرH، +& قد تشتمل على كر�هية شديدH.  مع Oلك، فمن 
�لمرّجح +A تؤثر على كيفية نقل �لمعلوما�.  ما لم تطرc +ثناء عملية 
 Dهذ �لكشف عن  فسيصعب  �آل��ء،  &تستكشف   H2محّد +سئلة  �لفر< 

�لمشاعر بمجرA+ 2 يبد+ �لفر2 في �لترجمة.

�لمــالحـــــق
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مشكلة ثالثة تكمن في تحديد �لمترجم �لشفوf تتعلق بخلفية �ِصال� 
يعملوA كمترجمين شفويين من  �لذين  �ألفر�2  يأتي  ما  فغالبًا  �لفر2. 
 fنفس �لمنطقة، &حتى من نفس �لقرية �لتي يأتي منها �لشخص �لذ
يتم �لترجمة لها/له. قد يشعر هذ� �ألمر بعض �ألشخاi �لمّتجر بهم 
بالر�حة، في حين قد يثني غيرهم عن �لتحدu عن +f شيء شخصي 
خشية تسر� تفاصيل قصتهم 1لى +سرهم &مجتمعهم �لمحلي.  1ضافة 
1لى Oلك، عندما يأتي �ألشخاi من نفس �لمنطقة، &خاّصة منطقة 
�آلخر  على  �لشخص  يتعّر%   A+ �لممكن  فمن  نز�عا�،  من  عانت 
كونه سبق &+A تسبب بالضر� له +& ألسرته، &لكن ألسبا� متنوعة، 
يرغب  قد ال  �لحالتين،  كلتا  في  بذلك.  �إل2الء  يحجم عن   A+ يجو< 
 uعن معلوما� عنهم +& عّما حد cلمّتجر بهم في �إلفصا� iألشخا�

1ليهم، &لن يكوA لديهم سببا لرفض �لقياP بذلك.

بمجر2 فر< �لمترجمين �لشفويين على نحو مالئم فإA تلّقيهم جميعا 
 iبالترجمة �لشفوية لألشخا gللتوعية &�لتد�يب �لمناسبين قبل �لضلو
�لمّتجر بهم لذf +همية قصوA1  .Q �إلحاطا� بشأA �لتد�يب &�لتوعية 

:Aتشمل تقديم �لمعلوما� &�لمصطلحا� �لمناسبة بشأ

* �الّتجا�؛ 
* �لعنف ضد �لمر+H (أل&لئك �لذين يترجموA للسيد��)؛

* �العتد�ء �لجنسي على �ألطفا( (أل&لئك �لذين يترجموA لألطفا()؛
* مجا( �لصحة +& �لطب �لذf يتعين �لتصّدf له، على سبيل �لمثا(، 

�لصحة �لبدنية، +& �لصحة �إلنجابية، +& علم �لنفس.

لترجمة  �لشفويين  �لمترجمين  1عد�2  �لتد�يب على  يساعد   A+ ينبغي 
(&خاّصة  لديهم  مألوفة  غير   Aتكو قد  �لتي  &�لمفاهيم  �لمصطلحا� 
 f+) &�لخاّصة  �لحساسة  بالطبيعة  &توعيتهم  �لطبية)  �لمصطلحا� 
حاجة  على  �لتشديد  يجب  يترجمونها.   قد  �لتي  للمو�2  �لمحرجة) 
 Dلمترجمين �لشفويين 1لى �لتصر% بأسلو� متعاطف &صبو� تجا�

�لفر2 �لذf سيترجموA له.



٤١٧

................................................................................................

كيفية �لتعّرm على شعو. �لشخص �لمّتجر به بالقلق ��Vء �لمترجم 
-� Vنه ال يحبه -� ال يثق فيه

JV تحديد ما �UV كاJ �لشخص �لمّتجر به مرتاحًا للمترجم �لمختا. 
�ألهمية.  فسيكوJ من  -نها غاية في  Vال  معضلة معّقدI نوعًا ما، 
�لعسير جدً� على �لموظف معرفة عد: شعو. �لشخص �لمّتجر به 
بالر�حة مع �لمترجم حا� بدء �لمقابلة.  JV �لتدقيقا� لضماJ قبو� 
�لشخص �لمّتجر به للمترجم �لمختا. قد تستغر� �لقليل من �لوقت 
�إلضافي على �لمدB �لقصير، �لكن بوسعها توفير �لوقت ��لطاقة 
(�منع حد�_ �لمشاكل) على �لمدB �لبعيد. VحدB �لتدقيقا� �لممكنة، 
 J- ،Iفي �لحاال� �لتي يتمكن فيها �لشخص �لمّتجر به من �لقر�ء
 xتطر بها  للشخص  �أل:  باللغة  -عد�  مكتوبة  بطاقة   rهنا  Jيكو
 Jكا  �UV ما  تحديد  Vلى  ترمي  "ال"   �- بـ"نعم"  عليها  ير�  -سئلة 
�لشخص يشعر باال.تياx مع �لمترجم �لشفوY �لمختا.، �يستلطفه، 
 Jيرغب في �لتكلم من خالله.  بعد �لمحا�ثة �الستهاللية، باإلمكا�
�لشخص.   Vلى  �لبطاقة  �تقديم  �لقاعة   I.مغا� �لمترجم  من  �لطلب 
يمكن تقديم �لبطاقة مرI ��حدI في �لبد�ية، �مرI -خرB في �قت 

الحق، حسب �لحاجة.
................................................................................................

�لمــالحـــــق
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�لملحق ٢
�لقائمة �لمرجعية إلجر�ء �لمقابلة

................................................................................................

 Jيلتمسو -فر��  مع  مقابال�   Jيجر� �لذين   oلألشخا ينبغي 
�لمساعدI بصفتهم ضحايا لالّتجا. -� مع -�لئك �لذين تم تحديدهم 
�لملحق  -يضًا  ير�جعو�   J- مساعدتهم،  تتم  مّمن  لالّتجا.  كضحايا 
�لمقابال� مع ضحايا  Vجر�ء  �لمتبعة في  �ألخالقية  �لمبا��  �أل��: 

�الّتجا. باألشخاo �.عايتهم 
................................................................................................

تقدP �لقائمة �لمرجعية �ألساسية �لتالية توجيها� موجزH بشأA تقنيا� 
1جر�ء �لمقابال� لموظفي منظمة تقديم �لخدما�.

�لشر�� 
�لمقابلة في حّيز مغلق خاi حيث ال  �كفل 1جر�ء  * حيثما +مكن، 

يتمكن �آلخر&A من �لسماg صدفة +& �لمقاطعة.
 fلذين يسمح لهم بالتو�جد هم �لضحية، &مجر� A&لوحيد� iألشخا� *
(مجر&) �لمقابلة، &�لمترجم (عند �لضر&�H) &شخص �لدعم �لمؤهل 

(مثل �لمستشا� �لقانوني +& �لنفسي) عند �القتضاء.
* O1� كاA هناf+ o شك في قد�H �لشخص على فهم لغة �لمقابلة، يجب 

.fبذ( كل جهد ممكن للحصو( على خدما� مترجم شفو
* ينبغي غلق �لهو�تف �لنقالة.

* O1� ما +تيح مكاA مغلق ينبغي +A توضع عالمة "ممنوg �إل<عا}" 
+& ما شابه Oلك على �لبا� للحيلولة A&2 �لمقاطعة.

 fمجر يحا&(   A+ ينبغي   ،cمتا  iخا مغلق  حّيز  يوجد  لم   A1  *
�لمقابلة �لعثو� على مكاA خاi قد� �إلمكاA ال يمكن �الستماg 1لى 

�لمقابلة فهي بالصدفة.
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1جر�ء  عند  �ستجو�بي   &+  Pلألحكا صا�2  +سلو�  �عتما2  تجّنب   *
�لمقابلة.

* حا&( 1قامة �لوئاP مع �لفر2 لكي تشعرها/تشعرD باالحتر�P &بأنه 
شخص له &جها� نظر ينبغي تصديقها.

�لمقدمة
* ينبغي على مجرf �لمقابلة تقديم نفسه للشخص &توضيح 2&�ها/

D�&2 في �لمنظمة.
* �لتأكد من شعو� �لشخص باألماA &�لر�حة.

* �لتأكد من حاجة �لشخص 1لى 2خو( �لحماP +& طلبه لبعض �لمرطبا�.
 Aكا �O1 لم +& ضيق +& ما+ f+ لشخص يعاني من� Aكا �O1 لتأكد مما� *

يعاني من +f  مشاكل تحتا} 1لى �عاية طبية عاجلة.
 Pلديها/لديه مشكلة طبية عاجلة، ينبغي عد Aما +بلغ �لشخص بأ �O1 *

مو�صلة �لمقابلة حتى حضو� طبيب مهني ليجرf �لفحص.
* في حالة �العتقاال� �لبسيطة كالصد�g، يمكن 1عطاء 2&�ء بد&A &صفة 

طبية (على سبيل �لمثا(، �لبا��سيتيمو(، &�ألسبرين، &�إليبوبر&فين).

 xلشر�
لضحايا   Hلمساعد� تقديم  في  �لمنظمة  لد&�  موجزً�  شرحًا   

ِ
1عط  *

�الّتجا� &للغرE من �لمقابلة �لتي توشك على �لبدء.
تا�يخ   iسئلة بخصو+ تشمل   A+ يمكن  �لمقابلة   A+ للفر2   c1شر  *
ما حدu لها +& له &+A بعض �لمو�ضيع قد تكوA مزعجة، +& مؤلم 

تذّكرها &قد تسترجع Oكريا� صعبة.
* +خبر �لفر2 بأA بوسعها +& بوسعه +خذ �لوقت �لال<P في �إلجابة عن 

�ألسئلة &يجو< +A يأخذ �ستر�حة في +f &قت O1� لزP �ألمر.
* &ّضح بأنه كّلما كثر� �لمعلوما� �لتي يمكن تقديمها، كّلما تمكنت 
مفر&ضة  قيو2  +ية   c1شر +فضل.  نحو  �لمساعدH على  من  �لمنظمة 

�لمــالحـــــق
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 A1 )تقدمها �لمنظمة (على سبيل �لمثا A+ لتي يمكن� Hعلى �لمساعد
كانت �لمساعدH تقدP فقط لألشخاi �لمّتجر بهم، +& �لمهاجرين غير 

�لنظاميين، +& �ألطفا(، +& غير Oلك).
 Aأل Hمباشر Hلم يكن بوسع �لمنظمة تقديم �لمساعد A1 ّضح بأنه& *
&تحديد   Aلعو� يد  مد  تحا&(  سو%  فإنها  لذلك،  مؤهل  غير  �لفر2 

.Hيمكنه تقديم �لمساعد fلجماعة +& �لفر2 �لمؤهل �لذ�

�لنقا� �ألخيرI قبل بدء �لمقابلة 
* 1علم �لشخص بأنه سيتم �لحفا� كلّيا على سرية جميع �إلجابا�.

* 1شرc للشخص بأنه يمكنها +& يمكنه طرc �ألسئلة في +f &قت +& 
�لسعي للحصو( على توضيحا� +& تكر�� ما تم شرحه +& OكرD في 

+fّ &قت.
* تأكد من فهم �لشخص بوضوc لكل ما تم شرحه سابقا.

 Dهذ في  �ستفسا���  +ية  لديه   &+ لديها   Aكا  A1 �لشخص  1سأ(   *
�لمرحلة.

في  �لمشا�كة  على  مو�فقة   &+ مو�فقًا   Aكا  A1 �لشخص  1سأ(   *
�لمقابلة.



٤٢١

�لملحق �لثالث
مسر� �لمصطلحا� 

 
(Abduction) لخطف�

 &+  Hلقو�  P�ستخد� طريق  عن  بعيد�  ما  شخص  باقتيا2   Pلقيا�
�الحتيا(.  

 fلتجنيد �لقسر� ،(Kidnapping) %نظر +يضا: �الختطا+
.(Recruitment, Forcible)

 
(Child) لطفل�

كل 1نساA لم يتجا&< �لثامنة عشرH، ما لم يبلغ سن �لرشد قبل Oلك 
 P١، 1تفاقية حقو  �لطفل لعا H2لمنطبق عليه (�لما� Aبموجب �لقانو
 o١٩٨٩).  تتم حماية �ألطفا( من �إلتجا� في �لعديد من �لصكو
�لقانونية �لد&لية، &ُيعتبر&A حالة خاصة: "يعتبر تجنيد طفل +& 
"�تجا��  �الستغال(   Eلغر �ستقباله   &+  D©�1يو  &+ تنقيله   &+ نقله 
 iبر&توكو( منع &قمع &معاقبة �إلتجا� باألشخا) "iباألشخا

لعاP ٢٠٠٠). �لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www.iadh-aihr.org/pagesexterne/Conventions/
tachriaat/ProtocolCri12000Ok.pdf
http://www.aihr.org.tn/arabic/convinter/Conventions/
HTML/protocilcrime1.htm
 +نظر +يضا: عمل �ألطفا( (Child Labour)، +سو+ +شكا( عمالة 

(Worst Forms of Child Labour) )ألطفا�

(Child Labour) عمل �ألطفا�
 +f عمل يرجح +A يكوA خطير� +& +A يمثل 1عاقة لتعليم �لطفل، 
+& +A يكوA ضا�� بصحة �لطفل +& بنموD �لبدني، +& �لعقلي، +& 
1تفاقية  من   ٣٢  H2لما�) �الجتماعي.   &+  ،fلمعنو�  &+ �لر&حي، 
حقو  �لطفل لعاP ١٩٨٩). يطلب من �لد&( تحديد �لعمر �أل2نى 

�لمــالحـــــق
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&ظر&فه.  �لعمل  لساعا�  مناسب   Pنظا &&ضع  بعمل  لاللتحا  
�لنصوi �لكاملة متاحة على:

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b026.html
،(Exploitation) )الستغال� ،(Child) نظر +يضا:  �لطفل+

(Worst Forms of Child Labour) )سو+ +شكا( عمالة �ألطفا+

(Child Soldier) لطفل� Yلجند�

يحظر �لعديد من �لصكوo �لد&لية �ستخد�P �ألطفا( في �لمنا<عا� 
 ١٩٧٧  Pلعا �إلضافية  �لبر&توكوال�  &ضعت  &قد  �لمسلحة.  
�لمكملة التفاقيا� جنيف �أل�بعة عمر ١٥ سنة كحد +2نى للتجنيد 
&�لمشا�كة في �لمنا<عا� �لمسلحة.  يحمى �ألطفا( من "�لتجنيد 
في  مسلحة  صر�عا�  في  الستخد�مهم   "fإلجبا��  &+  fلقسر�
+شكا( عمل  +سو+  بشأA حظر   ١٩٩٩ P1تفاقية عا �لماH2 ٣ من 
 ،٢٠٠٠ Pألطفا( &�إلجر�ء�� �لفو�ية للقضاء عليها.  &في عا�
 o�التفاقية حقو  �لطفل +يضا �شتر fحظر �لبر&توكو( �الختيا�
�ألطفا( في �لمنا<عا� �لمسلحة (�لبر&توكو( �الختيا�f التفاقية 
�لمسلحة).   �لمنا<عا�  في  �ألطفا(   o�شتر�  Aبشأ �لطفل  حقو  

�لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www.humanitarianibh.net/
internationalfile/annonce6.htm

،(Exploitation) )الستغال� ،(Child) نظر +يضا:  �لطفل+
(Worst Forms of Child Labour) )سو+ +شكا( عمالة �ألطفا+

(Coercion) eإلكر��

�إلجبا� باستخد�P �لقوH �لبدنية +& بالتهديد باستخد�مها.   +نظر +يضا: 
 ،(Debt Bondage) عبو2ية +& 1سا� �لدين ،(Control) Hلسيطر�

(Isolation) لعزلة�



٤٢٣

(Control) Iلسيطر�

هي مما�سة تأثير تقييدf +& توجيهي على .  &هي مكوA +ساسي 
+ساليب   A&لمتجر�  Pيستخد   :iباألشخا �إلتجا�  مكونا�  من 
عديدH للسيطرH على ضحاياهم &1كر�ههم، بما في Oلك عبو2ية +& 
1سا� �لدين، &�لعزلة (على سبيل �لمثا(، +خذ &ثائق تحديد �لهوية 

+& &ثائق �لسفر)، &�لخو% &�لعنف (�لنفسي &�لبدني). 
 Debt) عبو2ية +& 1سا� �لدين ،(Coercion) D�نظر +يضا: �إلكر+

.(Isolation) لعزلة� ،(Bondage

(Country of Destination) بلد �لمقصد

تدفقا�  تتجه صوبها  �لتي  �لبلد  �لمهاجر؛  1ليها  يسافر  �لتي  �لبلد 
�لهجرH (�لمشر&عة +& غير �لمشر&عة). �لمر�2%: �لبلد �لمتلقي 
 Country of) �لمنشأ  بلد  +يضا:  +نظر   ،(receiving Country)

.(Country of Transit)بلد �لعبو� ،(Origin

(Country of Origin) بلد �لمنشأ

 Hهو مصد� تدفقا� �لهجر fلبلد �لتي يأتي منها �لمهاجر؛ �لبلد �لذ�
(�لمشر&عة +& غير �لمشر&عة). 

 Country of) لمر�2%: بلد �لمصد�.  +نظر +يضا: بلد �لمقصد�
 .(Country of Transit) بلد �لعبو� ،(Destination

(Country of Transit) .بلد �لعبو

�لبلد �لذf يسافر عبرD �لمهاجر؛ �لبلد �لذf تتحرo عبرD تدفقا� 
�لهجرH (�لمشر&عة +& غير �لمشر&عة). +نظر +يضا: بلد �لمنشأ 

.(Country of Destination) بلد �لمقصد ،(Country of Origin)

�لمــالحـــــق
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 (Debt Bondage) سا. �لدينV �- عبو�ية

"�لحا( +& �لوضع �لناجم عن ��تهاA مدين بتقديم خدماته �لشخصية 
�لقيمة  كانت   O1 عليه،  لدين  ضمانا  له  تابع  شخص  خدما�   &+
 Hلتصفية هذ� �لدين +& لم تكن مد Pلخدما� ال تستخد� Dلمنصفة لهذ�
هذD �لخدما� +& طبيعتها محدH2" (�لماH2 ١، من �التفاقية �لتكميلية 
�لشبيهة  &�لمما�سا�  &�ألعر�%  �لرقيق   Hتجا�& �لر   إلبطا( 
بالر  لعاP ١٩٥٦). &تستخدP +حيانا كآلية للسيطرH على ضحايا 

�إلتجا� باألشخاi &1كر�ههم. �لنصوi �لكاملة متاحة على: 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b030.html

.(minors) لقصر� ،(Control) Hنظر +يضا: �لسيطر+

(Domestic Servitude) السترقا� �لمنزلي�

يمكن فهم �السترقا  على +نه "عالقة عمالة تابعة �عتسافية من 
�لناحية �القتصا2ية" مع "عدP &جو2 1مكانية معقولة للفر��." في 
بعض �لحاال�، فإA "�لظر&% �لعمل �العتسافية للعما( �لمهاجرين 
�لعاملين في �لمنا<( �لمقيمين. . . .[يمكن] &صفها بدقة على +نها 
�سترقا    ،(Exploitation) +يضا: �الستغال(  +نظر  �سترقا ."   

.(Indebted Servitude) لمثقلة� Aلديو�

(Exploitation) الستغال��

 iمن شيء ما +& شخص ما، &على &جه �لخصو H2هو �الستفا
 Aنتها< شخص للغير لما فيه منفعة �لشخص.  �الستغال( مكو�
+ساسي من مكونا� �إلتجا� باألشخاi: "يشمل �الستغال(، كحد 
+2نى، �ستغال( 2عا�H �لغير +& سائر +شكا( �الستغال( �لجنسي، 
�لمما�سا�   &+ �السترقا    &+ قسر�،   �لخدمة   &+  Hلسخر�  &+
من   ٣  H2لما�) �ألعضاء"   gنز  &+ �الستعبا2   &+ بالر ،  �لشبيهة 



٤٢٥

 iلمنع &قمع &معاقبة �إلتجا� باألشخا Hبر&توكو( �ألمم �لمتحد
لعاP ٢٠٠٠).  يقوP �لمتجر&A بنقل ضحاياهم لغرE &حيد هو 
تحقيق �لمكاسب �لشخصية، &في كثير من �ألحياA 1ما لجني مبالغ 
كبيرH من �لما( من جر�ء �ستغاللهم +& للحصو( على خدما� +& 

عمالة مجانية.  �لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
 ،(Forced Labour)  fلقسر� �لعمل   &+  Hلسخر� +يضا:  +نظر   
�الستغال(   ،(Domestic Servitude) �لمنزلي  �السترقا  
�لجنسي (Sexual Exploitation)، �لتجنيد (Recruitment)، �لنقل 

.(Transportation)

(Forced Labour) Yلعمل �لقسر� �- Iلسخر�

"جميع �ألعما( +& �لخدما� �لتي تفرE عنوH علي +f شخص 
 gهذ� �لشخص قد تطو Aعقا�، &�لتي ال يكو fتحت �لتهديد بأ
 Pلعا  Hلسخر� 1تفاقية  من   ٢  H2لما�)  "Dختيا�� بمحض  بأ2�ئها 
١٩٣٠). تم �21�} �لمزيد من مسؤ&ليا� �لد&لة في �تفاقية تحريم 

.١٩٥٧ Pلعا Hلسخر�
(Compulsory Labour) لمر�2%: �لعمل �إللز�مي�

�لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b031.html

(Exploitation) )نظر +يضا: �الستغال+ 

  (Forced Marriage) Yلقسر� hلز���

&�لحد  بالز&�}  �لرضا  التفاقية  طبقا  �لطوعي.   غير  �لز&�}   
�أل2نى لسن �لز&�} &تسجيل عقو2 �لز&�} لعاP ١٩٦٢، "ال يعقد 
ال  كامال  �ضاء  <&�جهما  �لمزمع  �لطرفين  برضا  1ال  �لز&�} 
1كر�D فيه." يعر% �لز&�} �لقسرf بأنه مما�سة شبيهة بالر  في 

�لمــالحـــــق
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 A&2 فعال،  تز&يجها   &+  ،H+مر� بتز&يج  "�لوعد  �لتالية:  �لحاال� 
+A تملك حق �لرفض، &لقاء بد( مالي +& عيني يدفع ألبويها +& 
للوصي عليها +& ألسرتها +& ألf شخص �خر +& +ية مجموعة 
+شخاi +خرQ"؛  "منح �لز&} +& +سرته +& قبيلته حق �لتنا<( عن 
<&جته لشخص �خر، لقاء ثمن +& عوE �خر" +& "1مكاA جعل 
 H2جها، �1ثا ينتقل 1لى شخص �خر".  "(�لما&> Hفا& Qلد ،H+لمر�
١(})، �التفاقية �لتكميلية إلبطا( �لر  &تجا�H �لرقيق &�ألعر�% 
&�لمما�سا� �لشبيهة بالر ).  كما حرP �لز&�} �لقسرf بموجب 
 Pعا  Pلعا  H+لمر� �لتمييز ضد  +شكا(  جميع  على  �لقضاء  �تفاقية 

١٩٧٩. �لنصوi �لكاملة متاحة على:
 http://inpbpm.blogs.nouvelobs.com
media/01/02/1017746434.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b030.html
�لجنسي  �الستغال(   ،(Exploitation) �الستغال(  +يضا:  +نظر 

.(Sexual Exploitation)

(Forced Military Conscription) إللز�مي� Yلتجنيد �لعسكر�

 g�فقا التفاقية جنيف �لر�بعة �لتي تحمي �لمدنيين في حاال� �لنز&
 iألشخا� ترغم   A+ �الحتال(  لد&لة  يجو<  "ال  فانه  �لمسلح، 
�لمحميين على �لخدمة في قو�تها �لمسلحة +& �لمعا&نة" (1تفاقية 
جنيف �لمتعلقة بشأA حماية �ألشخاi �لمدنيين في &قت �لحر�). 

�لنصوi �لكاملة متاحة على:
;http://www.nchr.org.eg/docs/doc7.pdf 
http://www.hic-mena.org/documentsGeneva%20
Convention%20IV.doc

+نظر +يضا: �ألطفا( �لجنو2 (Child Soldier)، �الستغال( 
(Exploitation)



٤٢٧

 (Human Rights) Jحقو� �إلنسا

�لمقبولة،   Hلمعاصر� للقيم  &فقًا  �لتي،  &�لمز�يا  �لحريا�  تلك  هي 
لهم"  "كحق  بها  �لمطالبة  على  قا�2ين  �لبشر  جميع   Aيكو  A+ ينبغي 
في �لمجتمع �لذf يعيشوA فيه.  تر2 هذD �لحقو  في �لقانوA �لد&لي 
 Pلعا  Aإلنسا� لحقو   �لعالمي   Aإلعال� يضم   fلذ�&  ،Aإلنسا� لحقو  
١٩٤٨ &�لعهدين �لد&ليين �لخاصين بالحقو  �القتصا2ية &�الجتماعية 
 ،x١٩٦٦، &من هذ� �ألسا Pلثقافية &بالحقو  �لمدنية &�لسياسية، لعا�&
طو�تها معاهد�� +خرQ (على سبيل �لمثا(، �تفاقية �لقضاء على جميع 
+شكا( �لتمييز ضد �لمر+H، &�التفاقية �لد&لية للقضاء على جميع +شكا( 

�لتمييز �لعنصرf). �لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm
http://www.hrw.org/arabic/un-files/text/icescr.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b022.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html

(Identity Document) ثيقة تحديد �لهوية�

هي &ثيقة صممت إلثبا� هوية �لشخص �لذf يحملها. +نظر +يضا: 
.(Travel Documents) جو�< �لسفر +& &ثائق �لسفر

(Indebted Servitude) لمثقلة� Jسترقا� �لديو�
�عتسافية  تبعية  عمل  "عالقة  +نه  على  �السترقا   فهم  يمكن 
�قتصا2يا" مع "عدP &جو2 1مكانية معقولة للفر�� منها."   ينتج 
 Pالسترقا  +حيانا من حاال� عبو2ية +& 1سا� �لدين، حيث تستخد�
�الستغال(  +يضا:  +نظر  �إلتجا�.  ضحايا  على   Hللسيطر  Aلديو�
 ،(Debt Bondage) �لدين  1سا�   &+ عبو2ية   ،(Exploitation)

(Domestic Servitude) السترقا  �لمنزلي�

�لمــالحـــــق
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(Informed Consent) Iلمو�فقة �لمستنير�

 �لمو�فقة على �لقياP بشيء +& �لسماc بحد&u شيء، &تتخذ مع 
معرفة كاملة بجميع �لحقائق O�� �لصلة، مثل �لمخاطر �لمتضمنة 
�لمريض  يعطي  ال  قد  �لمثا(،  سبيل  فعلى  متاحة.  بد�ئل   f+  &+
موظف  يفصح   A+ بعد  1ال  �لطبي  �لعال}  على   Hمستنير مو�فقة 
في  �لمتضمنة  �لمحتملة  �لمخاطر  عن  �لمهني  �لصحية  �لرعاية 

قبو( �لعال} +& �فضه . 

(Internal Trafficking) إلتجا. �لد�خلي�
هو �إلتجا� باألشخاi �لذf يتم 2�خل �لبال2.

(Irregular Migration) غير �لنظامية Iلهجر�

�لحركة �لتي تحدu خا�} �لقو�عد �لتنظيمية لبلد�A �لمصد� &�لعبو� 
&�لمقصد. ال يوجد تعريف &�ضح +& مقبو( عالميا للهجرH غير 
�لنظامية. فمن منظو� بلد�A �لمقصد، هي 2خو( +& 1قامة +& عمل 
غير مشر&g في بلد ما، بما معناA+ D �لمهاجر ال يملك �لتصريح 
�لال<P +& �لوثائق �لمطلوبة بموجب لو�ئح �لهجرH للدخو( +& �إلقامة 
+& �لعمل في بلد معين. +ما من منظو� بلد �لمصد�، يمكن �©ية 
�لمخالفة على سبيل �لمثا( في �لحاال� �لتي يعبر فيها شخص ما 
�لحد&2 �لد&لية A&2 جو�< سفر سا�f �لمفعو( +& &ثيقة سفر +& 

عندما ال يستوفي �لشر&J �إل2��ية  لمغاH�2 �لبلد. 
 Hلهجر� ،(Illegal Migration) غير �لمشر&عة Hلمر�2فا�: �لهجر�

.(Clandestine Migration) لسرية�
 Hلهجر�  ،(Regular Migration) �لنظامية   Hلهجر� �لمتضا2��: 
�لمهاجرين  تهريب  +يضا:  +نظر   ،(Regal Migration) �لشرعية 

.(Smuggling of Migrants)



٤٢٩

(Isolation) لعزلة�

كثير� ما يستخدP �لمتجر&A �لعزلة كوسيلة للسيطرH &�إلكر�D.  &يمكن 
تحديد  &ثائق   H�2مصا على)  تقتصر  ال  (&لكنها  �لعزلة  تشمل   A+
�لهوية +& &ثائق �لسفر، &عزلة �لضحايا لغويا +& �جتماعيا.  +نظر 
+يضا: �لسيطرH (Control)، �إلكر�D (Coercion)، &ثيقة تحديد �لهوية 

.(Travel Documents) ثائق �لسفر& ،(Identity Document)

(Kidnapping) mالختطا�

هو �لخطف غير �لمشر&g +& �الحتجا< عنوH لفر2 +& مجموعة من 
�ألفر�2، &عاH2 ما يتم بغرE �نتز�g مكاسب �قتصا2ية +& سياسية 
ثالث.  يخضع �الختطا%  �لمختطفة +& من طر%  من �لضحية 
في �لعاH2 1لى �لتشريعا� �لجنائية �لوطنية لفر�Q2 �لد&(؛ بيد +نه 
توجد عمليا� �ختطا% معنية تقع تحت طائلة �لقانوA �لد&لي (على 
 ،(Abduction) �لخطف  +يضا:  +نظر  �لقرصنة).  �لمثا(،  سبيل 

.(Recruitment, Forcible) fلتجنيد �لقسر�

(Migrant Worker)لعامل �لمهاجر�

"هو �لشخص �لذf سيز�&(، +& يز�&( +& ما برc يز�&( نشاطا 
�التفاقية  من   ٢ H2لما�) من �عاياها"  ليس  2&لة  في  +جر  مقابل 
 Pلعا +سرهم  &+فر�2  �لمهاجرين  �لعما(  حقو   لحماية  �لد&لية 

١٩٩٠). �لنصوi �لكاملة متاحة على
http://www.ohchr.org/Documents/PublicationsFactShee
t24Rev.1ar.pdf

.(Migration) Hنظر +يضا: �لهجر+

�لمــالحـــــق
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(Migration) Iلهجر�

هي عملية �نتقا( 1ما عبر حد&2 2&لية +& 2�خل 2&لة.  &هي حركة 
سكاA تضم كل +نو�g حركة �لناx، بغض �لنظر عن طولها &تكوينها 
 iألشخا�& &�لمشر2ين  �لالجئين،   Hهجر تشمل  فهي  &+سبابها؛ 
+نظر  �قتصا2ية.   ألسبا�  &�لمهاجرين  2يا�هم،  من  �لمنتزعين 
 Hلهجر�  ،(Irregular Migration) �لنظامية  غير   Hلهجر� +يضا: 

.(Regular Migration) لنظامية�

(Organized Crime) لجريمة �لمنظمة�

هي �ألنشطة �إلجر�مية &�سعة �لنطا  �لتي تنسقها &تسيطر عليها 
 Smuggling) عصابة مركزية.   +نظر +يضا: تهريب �لمهاجرين

.(Trafficking in Persons) iإلتجا� باألشخا� ،(of Migrants

(Prevention) لمنع�

  .(u&يعيق �لشيء من �لوجو2 +& �لحد A+ f+) هو عملية �لمنع
  .iباألشخا �إلتجا�  لمكافحة  1ستر�تيجية شاملة  &هو جزء من 
يمكن +A يشمل �لمنع (&لكنه ال يقتصر على) �لمعلوما� &�ألنشطة 
�لتوعوية &�لبحوu &�لحلقا� �لد��سية &�لتد�يب &�لتعا&A &�لربط 
�إل2عاء  +يضا:  +نظر  &2&ليًا).   &1قليميًا  &&طنيًا  (محليًا  �لشبكي 

(Protection) لحماية� ،(Prosecution)

(Prosecution) لمالحقة �لقضائية�

1جر�ء جنائي تتم فيه محاكمة �لشخص �لمتهم.  باعتبا�ها جزء 
 A+ يمكن ،iمن �الستر�تيجية �لشاملة لمكافحة �إلتجا� باألشخا
تشمل �لتدخال� للمالحقة �لقضائية (&لكنها ال تقتصر على) تعزيز 
�لتشريعا� &�لسياسا� �لعامة، &<ياH2 �لعقوبا� �لجنائية، &بناء 



٤٣١

�لقد���، &�لتعا&A �لوطني &عبر �لوطني (على سبيل �لمثا( بين 
+يضا:  +نظر   .(Aلقانو�  O1نفا �لحكومية &&كاال�  �لمنظما� غير 

.(Protection) لحماية� ،(Prevention) لمنع�

(Prostitution) لبغاء�

 &+ �لز&}،  غير   iشخا+ مع   H2عا �لجنسي،   Jلنشا� مز�&لة 
�ألشياء  من  غيرها   &+ لألمو�(   fلفو�� �لدفع  مقابل  �لصديق، 

�لثمينة. 

(Protection) لحماية�

تعكس فكرH �لحماية جميع �لتد�بير �لملموسة �لتي تمٍكن �ألفر�2 
�لمعرضين للخطر من �لتمتع بالحقو  &�لمساعد�� �لمرجوH لهم 
لألفر�2   Aبأ �لتسليم  تعني  &�لحماية  �لد&لية.  �التفاقيا�  بموجب 
حقوقا &بأA على �لسلطا� �لتي تما�x �لسلطة عليهم �لتز�ما�.  
&هي تعني �لدفاg عن �لوجو2 �لقانوني لألفر�2، جنبا 1لى جنب مع 
لمكافحة  �لشاملة  �الستر�تيجية  �لماf2. &هي جزء من  &جو2هم 
(لكنها ال  تشمل   A+ �لضحايا  بوسع حماية   .iباألشخا �إلتجا� 
تقتصر على) توفير �لمأ&Q &�لمساعدH �لطبية &�لنفسية، &1قامة 
�لطوعية   H2لعو�&  ،Hلتأشير� على  للحصو(  �لمتاحة  �لخيا��� 
&1عاH2 �إل2ما}، &�لسالمة، &�لتعا&A �لوطني &عبر �لوطني. +نظر 
.(Prosecution) لمالحقة �لقضائية� ،(Prevention) يضا: �لمنع+

(Recruitment) لتجنيد�

هو مكوA +ساسي من مكونا� �إلتجا� باألشخاi.  &يمكن +A ينقسم 
1لى تجنيد مضٍلل تماما، &مضٍلل جزئيا، &باستخد�P �لقوH (�لخطف). 
 ،(Trafficking in Persons)  iباألشخا �إلتجا�  +يضا:  +نظر 

.(Exploitation) )الستغال� ،(Transportation) لنقل�

�لمــالحـــــق
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 (Recruitment, Forcible) Yلتجنيد �لقسر�

�لخطف  �لمر�%2:   .Hعنو  iباألشخا �إلتجا�  ضحايا  +خذ  هو 
.(Kidnapping) %نظر +يضا: �الختطا+  ،(Abduction)

(Recruitment, Fully Deceptive) لتجنيد �لمضلل للغاية�
هـو غـو�ية ضحايا �إلتـجا� باألشـخاi بوعـو2 بفـرi عـمل 
�لنو�يا  لهم  تتبين  فال  كلًيًة  يضللو�  حتى  مالية  مكاسب  &تحقيق 

�لحقيقية للمتجرين.

(Recruitment, Partially Deceptive) لتجنيد �لمضلل جزئيا�
 Jنشا في   Aسيوظفو بأنهم   iباألشخا �إلتجا�  يعلم ضحايا  قد 

معين &لكن ال يعرفو� تحت +ية ظر&%.

(Regular Migration) لنظامية� Iلهجر�
بها.  �لمعتر%  �لقانونية  �لقنو��  تحدu عن طريق  �لتي   Hلهجر� هي 

 ،(Orderly Migration) لمنظمة� Hلشرعية، �لهجر� Hلمر�2%: �لهجر�
(Irregular Migration) غير �لنظامية Hلمضا2: �لهجر�

Hنظر +يضا: �لهجر+

(Risk Assessment) تقييم �لمخاطر
عملية تحديد &تقييم �لمخاطر �لمرتبطة بموقف +& حدu معين.

(Risk Management Plan) لمخاطر� I.��V خطة
�لخطة �لتي تضع تد�بير للتقليل من �لمخاطر �لمرتبطة بموقف +& 

حدu 1لى معد( مقبو(.

(Sexual Exploitation) الستغال� �لجنسي�

يأخذ �الستغال( �لجنسي +شكاال كثيرH في سيا  �إلتجا�، بما في 
Oلك �لبغاء +& 1نتا} �لمو�2 �إلباحية +& �لرقص �لمثير، +& �لسياحة 



٤٣٣

�لجنسية، +& �لز&�} �لقسرf. &يمكن +A يكوA �لضحايا من �لرجا( 
+& �لنساء +& �ألطفا(. تحظر �الستغال( �لجنسي مجموعة متنوعة 
 Aبشأ Aلك �تفاقيا� جنيف &�إلعالO لد&لية، بما في� oمن �لصكو
�لقضاء على �لعنف ضد �لمر+H لعاP ١٩٩٣. +نظر +يضا: �الستغال( 

.(Exploitation)

(Slavery) لر��

�لناجمة  �لسلطا�  عليه   xتما� شخص   f+ &ضع   &+ حالة  هو 
عن حق �لملكية، كلها +& بعضها (�لماH2 ١ من �التفاقية �لخاصة 
بالر ، لعاP ١٩٢٦ بصيغتها �لمعدلة بموجب بر&توكو( ١٩٥٣).  
يتميز �لر  بعنصر �لتملك +& �لسيطرH على حياH شخص �خر، 
 &+ H�2تقييد �لحركة، &بسلب حرية �لشخص في �لمغا& D�باإلكر&
تغيير �� �لعمل (مثل، �قيق �لعبد �لتقليدf &�لعمل بموجب عقد 

O1عاA، &�لقنانة، &�لسخرH &�لر  لطقوx +& إلغر�E 2ينية). 
�لنصوi �لكاملة متاحة على: 

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b028.html
 (Debt Bondage) نظر +يضا: عبو2ية +& 1سا� �لدين+ 

(Smuggler (of People) (لبشر�) gمهّر

هو &سيط ينقل �لناx، ترسيخا التفا  معهم، &Oلك بغرE نقلهم 
بصو�H غير مشر&عة عبر حد&2 2&لة معتر% بها 2&ليا.

(Smuggling of Migrants) نظر +يضا: تهريب �لمهاجرين+ 

(Smuggling of Migrants) تهريب �لمهاجرين

"تدبير �لدخو( غير �لمشر&g لشخص ما 1لى 2&لة طر% ليس 
Oلك �لشخص من �عاياها +& من �لمقيمين �لد�ئمين فيها، &Oلك من 
+جل �لحصو(، بصو�H مباشرH +& غير مباشرH، على منفعة مالية 

�لمــالحـــــق
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لمكافحة   Hلمتحد� �ألمم  بر&توكو(   ،٣  H2لما�)  "Qخر+ ما2ية   &+
 iتهريب �لمهاجرين عن طريق �لبر &�لبحر &�لجو).  �لنصو

�لكاملة متاحة على:  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html

 ،(Irregular Migration) �لنظامية  غير   Hلهجر� +يضا:  +نظر 
بر&توكو( �ألمم �لمتحدH لمكافحة تهريب �لمهاجرين عن طريق 

�لبر &�لبحر &�لجو.

((Trafficker (of Humans) (بالبشر) لمًتجر�

�لناx بغية �لحصو( على +�باc �قتصا2ية +&  هو شخص ينقل 
�لقسر &/+& غير   &+ غير Oلك من �أل�باc عن طريق �الحتيا( 
Oلك من +شكا( �الستغال(.  غرE �لمتجر هو �ستغال( �لشخص 

&�لحصو( على �بح +& منفعة من جر�ء �ستغالله.
(Trafficking in Persons) iنظر +يضا: �إلتجا� باألشخا+

(Trafficking in Persons) iالّتجا� باألشخا�

"تجنيد +شخاi +& نقلهم +& تنقيلهم +& 1يو�©هم +& �ستقبالهم بو�سطة 
 &+ �لقسر  +شكا(  من  Oلك  غير   &+ �ستعمالها   &+  Hبالقو �لتهديد 
�الختطا% +& �الحتيا( +& �لخد�g +& �ستغال( �لسلطة +& �ستغال( 
حالة �ستضعا%، +& بإعطاء +& تلقي مبالغ مالية +& مز�يا لنيل مو�فقة 
 H2الستغال(."  (�لما� Eعلى شخص �خر لغر Hشخص له سيطر
٣ من بر&توكو( �ألمم �لمتحدH بشأA منع &قمع &معاقبة �إلتجا� 

باألشخاi لعاP ٢٠٠٠).  �لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
 ،iنظر +يضا: بر&توكو( منع &قمع &معاقبة �التجا� باألشخا+

&بخاصة �لنساء &�ألطفا(.



٤٣٥

(Transportation) لنقل�
هو حركة �لبضائع +& �ألشخاi من مكاA 1لى �خر باستخد�P شركة 
 A+ يمكن& ،iساسي من مكونا� �إلتجا� باألشخا+ Aنقل.  &هو مكو
تكوA �لحركة 2&لية (تشمل 2&لتين +& +كثر) +& يمكن +A تحدu من 
جزء 1لى �خر 2�خل �لبلد �لو�حد (+f �إلتجا� �لد�خلي). باستطاعة 
�لنقل +A يتم بطريقة شرعية +& غير شرعية، جو� +& بر� +& بحر�.

 iإلتجا� باألشخا� ،(Exploitation) )نظر +يضا: �لتجنيد، �الستغال+
.(Trafficking in Persons)

(Travel Documents) ثائق �لسفر�
مصطلح عاP يستخدP ليشمل كافة �لمستند�� �لتي تعد 2ليال مقبوال 
إلثبا� �لهوية لغرE �لدخو( 1لى بلد �خر. تعتبر جو�<�� �لسفر 
�لد&(  بعض  �ستخد�ما.  �ألكثر  �لسفر  &ثائق  صيغ  &�لتأشير�� 

.Qتقبل +يضا بطاقا� 1ثبا� هوية معينة +& مستند�� +خر
(Identity Document) نظر +يضا: &ثيقة تحديد �لهوية+

�لوطنية  عبر  �لمنظمة  �لجريمة  لمكافحة   Iلمتحد� �ألمم  Vتفاقية 
 United Nations Convention against Transnational)
( Organized Crime

�ألنشطة  &بعض   Pعا بشكل  �لمنظمة  �لجريمة  مكافحة  تتنا&( 
�لرئيسية �لتي تتو�J فيها �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية بشكل 
شائع، مثل غسل �ألمو�( &�لفسا2 &عرقلة �لتحقيقا� +& �لمالحقا� 
بها   Aملحقا  Aبر&توكوال  oهنا لالتفاقية،  �ستكماال  �لقضائية.  
عبر  �لمنظمة  �لجريمة  من   H2محّد لمجاال�  كذلك   Aيتصديا
�لوطنية �لتي هي مثا� قلق خاi (�إلتجا� باألشخاi &تهريب 

�لمهاجرين).  �لنصوi �لكاملة متاحة على:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html
 ،iنظر +يضا: بر&توكو( منع &قمع &معاقبة �التجا� باألشخا+

&بخاصة �لنساء &�ألطفا(.

�لمــالحـــــق
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طريق  عن  �لمهاجرين  تهريب  لمكافحة   Iلمتحد� �ألمم  بر�توكو� 
 United Nations Protocol against the) لبر ��لبحر ��لجو�

( Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea

مكٍمل التفاقية �ألمم �لمتحدH لمكافحة �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية 
�لمنظمة  �إلجر�مية  بالعصابا�  �لمتمثلة  �لمتنامية  �لمشكلة  &يتنا&( 
�لتي تقوP بتهريب �لمهاجرين، &كثير� ما يتم Oلك بتعريض �لمهاجرين 
 iعظيمة.  �لنصو cعالية &بحصو( �لمجرمين على +�با Hلخطو�

�لكاملة متاحة على:  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P2orgCRIME.html

+نظر +يضا: تهريب �لمهاجرين (Smuggling of Migrants)، �تفاقية 
�ألمم �لمتحدH لمكافحة �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية

 oلمنع �قمع �معاقبة �إلتجا. باألشخا Iبر�توكو� �ألمم �لمتحد
 United Nations Protocol to Prevent, Suppress,)
(and Punish Trafficking in Persons

مكٍمل التفاقية �ألمم �لمتحدH لمكافحة �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية.  
&يتنا&( مشكلة �لر  �لحديث، �لتي تستغل فيها �لعصابا� �إلجر�مية 
�لمنظمة �غبة �لناx في �لسعي &��ء حياH +فضل.غالبا ما يتم �حتجا< 
�لمهاجرين +& �1غامهم على �لقياP بشكل من +شكا( �لعمل �الستغاللي 
+& �لقمعي، &غالبا في تجا�H �لجنس +& في �لمهن �لخطرH، مع Oها� 
1لى عصابا�  �ألنشطة   Dهذ عن  �لناجمة  �لمشر&عة  غير  �لعائد�� 

�لجريمة �لمنظمة. �لنصوi �لكاملة متاحة على: 
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html

�لمر�2%: بر&توكو( باليرمو 
+نظر +يضا: �إلتجا� باألشخاi (Trafficking in Persons)، 1تفاقية 

�ألمم �لمتحدH لمكافحة �لجريمة �لمنظمة عبر �لوطنية 

(Victim) لضحية�

 Hما تؤثر عليه 1ما قو H2يقع عليه �لفعل، &عا fهو �لشخص �لذ
 &+ +& حطم،   ،cجر fلذ� �لشخص  تأثير� سلبيا؛ &هو  +& عميل 



٤٣٧

ضحي به تحت +f من �لظر&% �لمختلفة (�لحو�u2، &�لجر�ئم، 
&غير Oلك)؛ &هو شخص تعرE لالضطها2، +& �لمشقة، +& سوء 

�لمعاملة؛  &هو شخص مخد&g +& مضًلل به.   

(Victims of Trafficking).ضحايا �إلتجا

لجريمة  ضحايا   Aيقعو �لذين  &+طفاال)  &نساء  (�جاال   xلنا� هم 
.iإلتجا� باألشخا�

�لمر�2%: �ألشخاi �لمتجر بهم 
 Trafficking in)  iباألشخا �إلتجا�   ،(Child) �لطفل  +يضا:  +نظر 

(Persons

(Worst Forms of Child Labour) سو- -شكا� عمالة �ألطفا�-

"كافة +شكا( �لر  +& �لمما�سا� �لشبيهة بالر ، كبيع �ألطفا( &�إلتجا� 
بهم &عبو2ية �لدين &�لقنانة &�لعمل �لقسرf +& �إلجبا�f، بما في Oلك 
�لتجنيد �لقسرf +& �إلجبا�f لألطفا( الستخد�مهم في صر�عا� مسلحة؛  
�ستخد�P طفل +& تشغيله +& عرضه ألغر�E �لدعا�H، +& إلنتا} +عما( 
عرضه   &+ تشغيله   &+ طفل   P�ستخد� 1باحية؛   E&عر +2�ء   &+ 1باحية 
 fلمز�&لة +نشطة غير مشر&عة، &ال سّيما 1نتا} �لمخد��� بالشكل �لذ
 A+ لصلة؛ �ألعما( �لتي يرجح� ��O حد�2 فيه في �لمعاهد�� �لد&لية
تؤf2، بفعل طبيعتها +& بفعل �لظر&% �لتي تز�&( فيها، 1لى �إلضر�� 
بصحة �ألطفا( +& سالمتهم +& سلوكهم �ألخالقي "(�لماH2 ٣ من �التفاقية 
بشأA حظر +سو+ +شكا( عمل �ألطفا( &�إلجر�ء�� �لفو�ية للقضاء عليها 

لعاP ١٩٩٩).  �لنصوi �لكاملة متاحة على:  
http://www.humanitarianibh.net/internationalfile/
annonce6.htm
 ،(Child Labour) �ألطفا(  عمل   ،(Child) �لطفل  +يضا:  +نظر 

.(Exploitation) )الستغال� ،(Child soldier) )لجنو2 �ألطفا�

�لمــالحـــــق


