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مدخل اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة

معلومات عامة

مّتت �سياغة م�سوّدة »اإجراءات الت�سغيل املوّحدة لتحديد �سحايا الإجتار يف لبنان واإحالتهم« �سمن اإطار م�رسوع: 

»التدريب من اأجل تطوير اجلهود اللبنانية يف جمال مكافحة الإجتار: حتديد الهويات، �سبل الإحالة وال�سيا�سات 

املنا�سبة«، الذي طّبقه املركز الدويل لتنمية �سيا�سات الهجرة، بدعٍم مايّل من وزارة اخلارجية الأمريكية- مكتب 

مع  دقيق،  نحٍو  على  متوافقة،  تكون  بحيث  الإجراءات  هذه  �سيغت  وقد  بالأ�سخا�س.  الإجتار  ومكافحة  مراقبة 

حقوق الإن�سان واملعايري الدولية وتطّورات ال�سيا�سات. بالإ�سافة اإىل ذلك، مّت تعديل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة 

بحيث تتالءم مع الإجراءات الوطنية وقانون مكافحة الإجتار يف لبنان، وهو القانون رقم 164 اخلا�س بـ«معاقبة 

جرمية الإجتار بالأ�سخا�س«؛ وُيق�سد منها الرتكاز على الآليات الوطنية احلالية، ومن ثّم النطالق بها قدمًا نحو 

ق. 
ّ
املزيد من العمل املن�س

قون من قبل 
ّ
والتثّبت منها من�س �سارك يف �سياغتها  اإىل ق�سَمني. وقد  الت�سغيل املوّحدة  اإجراءات  تنق�سم م�سوّدة 

املنّظمات احلكومية وغري احلكومية والدولية املعنّية بهذا املو�سوع يف لبنان. بالفعل، �سّمت كّل موؤ�س�سة/منّظمة 

ممّثَلني اثنني عنها للم�ساركة يف �سياغة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، ويف ن�ساطات اأخرى للم�رسوع اأي�سًا. فتاأّلف 

الفريق املتعّدد الخت�سا�سات امل�سوؤول عن �سياغة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة من ممّثلني عن: 

 ،)DGSG( املديرية العامة لالأمن العام

 ،)ISF( قوى الأمن الداخلي

وزارة العمل، 

 ،)HCC( وزارة ال�سوؤون الجتماعية واملجل�س الأعلى للطفولة

معهد حقوق الإن�سان التابع لنقابة املحامني يف بريوت،

 ،)UNHCR( مفو�سية الأمم املّتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني

وا�ستغالل،  منّظمة كفى عنف   ،)CLMC( الأجانب  لبنان- مركز  كاريتا�س  منّظمات غري حكومية مثل: 

 .)UPEL( حتالف هارتالند من اأجل احلقوق واحلاجات الإن�سانية، واحّتاد حماية الأحداث يف لبنان

متعّددة  فاعلة  قوى  عدة  جمعت  قد  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  م�سوّدة  �سياغة  عملية  اأّن  اأحد  على  يخفى  ول 

الخت�سا�سات، �سافرت جهودها من اأجل تنفيذ هذا الن�ساط التطبيقي، اأماًل يف و�سع معايري، على اأكب قدٍر ممكن 

من ال�سمولية والتحديث، لتحديد �سحايا الإجتار واإحالتهم. 

-

-

-

-

-

-

-
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يف الوثيقة

اإّن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، يف تعريٍف موجٍز لها، هي وثيقٌة �سيغت لتوفري امل�ساعدة ال�ساملة وهيكلية العمل 

الداعمة التي توّحد اأركان عملّية حتديد �سحايا الإجتار واإحالتهم يف لبنان؛ وهي تقوم على التعاون بني خمتلف 

املوؤ�س�سات احلكومية والقوى الفاعلة غري احلكومية. تت�سّمن هذه الوثيقة نوعني من اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، هما: 

اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- حتديد ال�سحايا؛

اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- الإحالة

يت�سّمن كّل اإجراٍء من اإجراءات الت�سغيل املوّحدة عّدة تدابري من �ساأنها اأن جتيب عن اأ�سئلٍة اأربعة: ما هي الإجراءات 

التي يجب اّتخاذها؛ متى يجب اّتخاذ هذه الإجراءات؛ من هي اجلهات امل�سوؤولة التي يجب اإ�رساكها؛ وكيف يجب 

تنفيذ الإجراءات املذكورة. من هنا، يرتافق كّل اإجراٍء مع دليٍل يبنّي، خطوًة بخطوة، اخلطوات امللمو�سة الالزمة 

 بالذكر اأّن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة ت�ستهدف �سحايا الإجتار املتواجدين يف لبنان، من لبنانيني 
ٌ
لتطبيقه. جدير

واأجانب على ال�سواء. ف�ساًل عن ذلك، تت�سّمن الإجراءات بنوداً حمّددة، تنطبق على �سحايا الإجتار الأطفال دون 

وهي  الأطفال؛  بهوؤلء  اخلا�سة  الحتياجات  املعنّيني  امل�سلحة  اأ�سحاب  جميع  يراعي  اأن  على  حر�سًا  غريهم، 

ت�رسح كيفية تطبيق الإجراءات اخلا�سة عندما تكون ال�سحية التي مّت حتديدها واإحالتها من الأطفال. 

اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- اإحالة ال�سحايا اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- حتديد ال�سحايا الإجراءات

امل�سكن الآمن وامل�ساعدة الأولية واحلماية الإحالة الأولية الإجراء 1

تبادل املعلومات بني الدولة امل�ستقبلة 

لل�سحية، والدولة املحيلة لها، وتزويد 

ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة باملعلومات 

الالزمة قبل عودته

الو�سول اإىل الحتياجات الأ�سا�سية 

واملعلومات

الإجراء 2

النقل الآمن التقييم املبكر للمخاطر الإجراء 3

امل�ساعدة الطويلة الأمد الرتجمة الفورية الإجراء 4

امل�ساعدة يف احل�سول على طلبات التعوي�س فرتة التفكري واحل�سول على اإجازة الإقامة 

املوؤقتة

الإجراء 5

حتديد ال�سحايا الإجراء 6

تعّزز هذه التوجيهات مفاهيم امللكية احلكومية، وم�ساركة املجتمع املدين، واملقاربة املتعّددة الخت�سا�سات، 

ُيق�سد  املنظور،  هذا  يف  واإحالتهم.  الإجتار،  ل�سحايا  وال�ساملة  امل�ستدامة  امل�ساعدة  لتاأمني  اأ�سا�سية  ك�رسوٍط 

باإجراءات الت�سغيل املوّحدة اأن تكون اأداًة فاعلة للتعاون املوؤ�س�ساتي بني الوكالت، وطريقًة لت�سجيع املوؤ�س�سات 

واملنّظمات على مزيٍد م ن »التحاور يف ما بينها«، باأ�سلوٍب اأكرث تنظيمًا وموّجهًا نحو ا�ستنباط احللول؛ كّل ذلك 

اأماًل يف تقدمي الدعم الالزم لتطبيق قانون مكافحة الإجتار اجلديد، والأنظمة الداخلية املقبلة، والقوانني املعتمدة 

حاليًا على امل�ستوى العملي. 

.1

.2
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ملحة وجيزة عن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة 

اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- حتديد ال�سحايا:

الإجراء 1:   الإحالة الأولية

ة عن ال�سخ�س الذي ُيفرت�س باأنه وقع �سحيًة لالإجتار.  الإحالة الأولية هي املبادرة اإىل اإبالغ ال�سلطة املخت�سّ

وتتّمثل مراكز الإبالغ الأوىل لق�سايا الإجتار امل�ستبه بها باملديرية العامة لالأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، 

�سحية  فيها  تكون  التي  احلالت  يف  خا�سة  اإجراءاٍت  اّتخاذ  اإىل  احلاجة  تدعو  لكن،  العام.  املّدعي  ومكتب 

الإجتار املفرت�سة من الأجانب، اأو من القا�رسين، اأو اإذا اأعربت هذه ال�سحية عن خوفها من العودة اإىل بلدها 

اأو ملتم�س اللجوء. يف هذا الإطار، ل بّد من اإخطار  املن�ساأ وتوّفرت لها فر�سة باحل�سول على مركز الالجئ 

املديرية العامة لالأمن العام، فوراً، اإذا كانت �سحية الإجتار املفرت�سة من الأجانب. اأما اإذا كانت من الأطفال، 

يف  الأحداث  حماية  احّتاد  من  اجتماعي  م�ساعد  بتعيني  طلبًا  فوراً،  تر�سل،  اأن  ة  املخت�سّ بال�سلطات  فيجدر 

لبنان )UPEL(. اأخرياً، اإذا عّبت ال�سحية عن خوفها من العودة وكانت حتتفظ مبركٍز قانوين ر�سمي لالجىء/

ملتم�س اللجوء، فيجدر بال�سلطات اللبنانية اإخطار مفو�سية الأمم املّتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني. 

الإجراء 2:   الو�سول اإىل الحتياجات الأ�سا�سية واملعلومات

ة واملعلومات الكاملة ل�سحية الإجتار املفرت�سة. فوفقًا لقانون رقم 
ّ
اأي تاأمني الحتياجات الأ�سا�سية املا�س

164 ملكافحة الإجتار، حتيل املديرية العامة لالأمن العام اأو قوى الأمن الداخلي �سحية الإجتار املفرت�سة اإىل 

هيئٍة لتقدمي اخلدمات، تعّينها وزارة العدل، من اأجل تاأمني امل�ساعدة واحلماية الأ�سا�سية.  

الإجراء 3:   التقييم املبكر للمخاطر

املخاطر  حتديد  اأجل  من  دقيق،  نحو  على  املفرت�سة  الإجتار  �سحية  و�سع  درا�سة  هدفه  تقييمي  اإجراء  هو 

الداعمة  اأو غريها من الحتياجات  الطارئة  الطبية  الرعاية  اإىل  ال�سحة، وتقييم مدى احلاجة  الو�سيكة على 

ال�سحية  اأمن  �سمان  بهدف  املقبلة  اخلطوات  وحتديد  ال�سحية،  اأمن  على  مقبلة  خماطر  اأي  وتقييم  امللّحة، 

�سون من املديرية العامة لالأمن العام، وقوى  و�سالمتها. يجب اأن ينّفذ التقييم املبكر للمخاطر خباء متخ�سّ

الأمن الداخلي، واملنّظمات غري احلكومية، ف�ساًل عن م�ساعدين اجتماعيني من احّتاد حماية الأحداث يف لبنان 

)UPEL( يف حال كانت ال�سحية من القا�رسين؛ على اأن يتّم ذلك مبا�رسًة بعد تزويد ال�سحية باملعلومات 

الإجتار  اإجراء مقابلٍة مع �سحية  املخاطر من خالل  تقييم  وُينّفذ  الأ�سا�سية، ومبوافقٍة منها.  والحتياجات 

املفرت�سة، يف ظّل �رسيٍة تامة. وميكن لالأ�سخا�س الذين يجرون املقابلة اأن ي�ستندوا اإىل جمموعٍة متنّوعة من 

موؤ�رّسات املخاطر املذكورة يف اجلدول املدرج �سمن وثيقة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 
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الإجراء 4:   الرتجمة الفورية

ينبغي توفري خدمة الرتجمة الفورية، مبا�رسًة بعد مرحلة الإحالة الأولية، ل�سحايا الإجتار الأجانب الذين ل 

اأن يقّدم خدمة الرتجمة الفورية  اإل بلغتهم الأم. ويجب  اأنف�سهم بو�سوح  اأو التعبري عن  ي�ستطيعون التوا�سل 

مع  حكومية؛  غري  امل�ساعدة/منّظمات  بتقدمي  �سة  متخ�سّ جهات  اأو  القن�سليات،  اأو  ال�سفارات  عن  ممّثلون 

�رسورة اأن يخ�سع املرتجمون الفوريون، قدر الإمكان، لفرٍز دقيٍق وتدريب على العمل مع الفئات ال�سعيفة 

من الأ�سخا�س.

الإجراء 5:   فرتة التفكري واإجازة الإقامة املوؤقتة

وقع  قد  املعني  ال�سخ�س  اأّن  منطقية،  اأ�س�س  اإىل  ا�ستناداً  ال�ستنتاج،  بعد  مبا�رسًة  مُتنح  الوقت  من  فرتة  هي 

تاجروا  الذين  الأ�سخا�س  تاأثري  من  التخّل�س  املفرت�سة  الإجتار  ل�سحية  الفرتة  هذه  تتيح  لالإجتار.  �سحيًة 

بها/ا�ستغلوها، وتاأمني امل�سكن الآمن، واحل�سول على امل�ساعدة الأولية واحلماية، ف�ساًل عن معلوماٍت حول 

اخليارات املتوّفرة لها، وتخ�سي�س الوقت الالزم لإعادة النهو�س والتفكري يف خياراتها، واإمكانية التعاون 

�سة بتقدمي اخلدمات  مع ال�سلطات املخت�سة. خالل هذه الفرتة، يتوىل ال�سخ�س الذي عّينته املوؤ�س�سة املتخ�سّ

م�ساعدَة �سحية الإجتار املفرت�سة. لكن يجب األ تزيد الفرتة املذكورة عن ثالثني يومًا كحٍدّ اأق�سى، مع الإ�سارة 

اإىل اأّن هذا الأمر يتحّدد بناًء على كل حالة على حدة، ووفقًا لقراٍر �سادٍر عن القا�سي مبنح ال�سحية املفرت�سة 

اإجازة الإقامة املوؤّقتة. ف�ساًل عن ذلك، جتدر الإ�سارة اإىل اأّن تعاون ال�سحية مع ال�سلطات املخت�سة خالل هذه 

املرحلة يكون طوعيًا، وميكن اأن حت�سل ال�سحية املفرت�سة، اإذا دعت احلاجة، على اإجازة الإقامة املوؤقتة. 

الإجراء 6:   حتديد ال�سحايا

ذلك  قبل  اأو  ال�سحية،  عليها  حت�سل  التي  التفكري  فرتة   
ّ
م�سي بعد  الإجتار،  �سحية  و�سع  هو  ما  حتديد  يتّم 

اإذا اأمكن، من خالل مقابلٍة اأو اأكرث يجريها اأ�سخا�ٌس موؤهّلون جمازون من املديرية العامة لالأمن العام، اأو 

اإن  اأو ق�ساة، بهدف جمع الأدلة ومراجعة الظروف املحيطة لتحديد  اأو النيابة العامة،  قوى الأمن الداخلي، 

القانون رقم  التعريف املعتمد يف املادة 586.1 من   �سحيًة لالإجتار مبا يتوافق مع 
ّ
ال�سخ�س املعني كان 

164. لكن يجب اّتخاذ اإجراءات خا�سة يف حال كان �سحايا الإجتار من القا�رسين. بعد اإمتام عملية حتديد 

حول  لة  مف�سّ مبعلوماٍت  وتزويده  اإليها،  ل  التو�سّ مّت  التي  بالنتيجة   
ّ
املعني ال�سخ�س  اإعالم  يجب  ال�سحايا، 

اخليارات املتاحة له. 

اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- اإحالة ال�سحايا:

الإجراء 1:   امل�سكن الآمن وامل�ساعدة الأولية واحلماية

مبا�رسًة بعد عملية الإحالة الأولية، حتيل ال�سلطات املخت�سة، اأي قوى الأمن الداخلي اأو املديرية العامة لالأمن 

العام اأو مكتب املّدعي العام، �سحية الإجتار املفرت�سة، اأو التي مّت التثّبت من هوّيتها، اإىل مقّدمي اخلدمات 
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�سون مكانًا يف مركز اإيواء اآمن حت�سل فيه على امل�ساعدة الأولية واحلماية. خالل هذه املرحلة،  الذين يخ�سّ

�س الذي يعّينه مقّدمو  تكون نقطة الت�سال الأ�سا�سية لل�سوؤون املتعلقة ب�سحية الإجتار هو املرافق املتخ�سّ

اخلدمات ملتابعة حالة ال�سحية )لتاأمني امل�ساعدات الطبّية، اأو الوجبات، اأو ال�ست�سارة اأو غري ذلك(. ف�ساًل عن 

ذلك، تلقى ال�سحية الدعم مل�ساعدتها على التفكري يف اخليارات املتوّفرة لديها واّتخاذ القرارات الواعية ب�ساأن 

ر ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة اإذا كان يريد العودة 
ّ
حياتها يف امل�ستقبل. يف حالة ال�سحايا الأجانب، يقر

اإىل بلده الأ�سل فوراً، اأو التعاون مع ال�سلطات املخت�سة لتقدمي طلب للح�سول على التعوي�س الالزم عند نهاية 

فرتة امل�ساعدة الأولية. 

الإجراء 2:   تبادل املعلومات بني الدولة امل�ستقبلة لل�سحية، والدولة املحيلة لها، وتزويد ال�سخ�س امل�ستفيد من 

                    امل�ساعدة باملعلومات الالزمة قبل عودته

ي�سري هذا الأمر اإىل تبادل املعلومات ب�ساأن عملية العودة، مع �رسورة القيام بهذه اخلطوة مبا�رسًة بعد اإمتام 

تقييم املخاطر، من اأجل منح املنّظمة امل�ستقِبلة الوقَت الكايف للتح�سري لعملية ا�ستالم �سحية الإجتار. ي�سمن 

هذا الأمر اأن يكون ممّثٌل عن مقّدمي اخلدمات موجوداً ل�ستقبال �سحية الإجتار وم�ساعدتها لدى و�سولها. لذا، 

يجب الت�سال بهذه الوكالة واحلر�س على اأن تكون املعلومات متدفقًة، ب�سكٍل دائٍم و�رسيع، بني املنّظمات 

الهيئة  اأما  اأكمل وجه.  اأجل تن�سيق عملية عودتهم على  امل�ستقبلة واملنّظمات املحيلة ل�سحايا الإجتار، من 

العام بالتعاون مع كٍلّ من املنّظمة امل�سوؤولة  العامة لالأمن  امل�سوؤولة عن تبادل املعلومات، فهي املديرية 

العودة.  يف املكان/البلد امل�سيف، وال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة، واملنّظمة امل�سوؤولة عن تنظيم عملية 

املعلومات  الدولتني، ونوع  تبادلها بني  التي يجب  الإ�سعارات  املتعلقة مبجموعة  التو�سيات  لالطالع على 

التي يجب تاأمينها، ُيرجى العودة اإىل وثيقة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

الإجراء 3:   النقل الآمن

هو نقل �سحية الإجتار ب�سكٍل اآمن من موقع ا�ست�سافتها يف املكان/البلد املق�سد اإىل املوقع املحّدد اجلديد 

يف املكان/البلد املن�ساأ. وهو يحدث بعد اإ�سدار وثائق ال�سفر وبطاقات ال�سفر، يف حال مّت ا�ستيفاء كّل �رسوط 

العودة الآمنة. وتكون املديرية العامة لالأمن العام املوؤ�س�سة امل�سوؤولة عن تنظيم العودة، وبالتايل حتر�س 

اإىل  اآمن  ب�سكٍل  لتاأمني عودتها ومرافقتها  الالزمة  الأ�سا�سية  الو�سائل  ال�سحية جمّهزة بكافة  اأن تكون  على 

النقطة التي انطلقت منها. يف حال كانت �سحية الإجتار من الأطفال، فيجب اأن يرافقها �سخ�ٌس را�سد يف �سائر 

الأوقات خالل رحلة عودتها اإىل بالدها، وحتى نقلها يف نهاية الأمر اإىل رعاية املمّثل الذي تعّينه ال�سلطة 

ال�سفارة/القن�سلية  مع  التعاون  اإىل  احلاجة  تدعو  كما  املن�ساأ.  البلد  يف  الجتماعية  ال�سوؤون  عن  امل�سوؤولة 

املعنّية لّتخاذ الإجراءات الالزمة. 

الإجراء 4:   امل�ساعدة الطويلة الأمد

مُتنح امل�ساعدة الطويلة الأمد مبا�رسًة بعد فرتة امل�ساعدة الأولية، لكن فقط ل�سحايا الإجتار اللبنانيني الذين 

على  املعنّيني  الأ�سخا�س  ح�سول  من  التاأكد  فهو  ذلك،  من  الهدف  اأما  دعم.  برنامج  اإىل  النت�ساب  رون 
ّ
يقر
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�سوا له من اإ�ساباٍت ج�سدية ونف�سية اأّثرت 
ّ
الفر�س واملوارد الالزمة لإعادة اإدماجهم يف املجتمع، اإثر ما تعر

على �سّحتهم. وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن مّدة هذه املرحلة قد تتفاوت. اأما الهيئات امل�سوؤولة عن توفري امل�ساعدة 

الطويلة الأمد، فمجموعٌة متنّوعٌة من اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي توؤّمن اخلدمات من خالل خباء 

ل، بو�سوح،  بني على التعامل مع �سحايا الإجتار. يف هذا الإطار، يجب �سياغة خطة م�ساعدة فردية تف�سّ
ّ
مدَر

اخلطوات والإجراءات التي �سُتطّبق على �سحية الإجتار. ويجب اأن ت�ستند هذه اخلطة اإىل احتياجات ال�سخ�س 

املتاجر به خالل الفرتة التي يتلقى فيها امل�ساعدة. كما يجب اعتماد مقاربٍة متعّددة الخت�سا�سات لدعم 

ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة يف خمتلف مراحل تطبيق هذه اخلطة املكّيفة وفقًا لحتياجاته. يف حالة 

 يف م�سلحة 
ّ
�سحايا الإجتار الأطفال، يتّم اإعداد اخلطة مع الأخذ بعني العتبار راأي الطفل والتقييم ملا ي�سب

الطفل الف�سلى. 

الإجراء 5:   امل�ساعدة يف احل�سول على طلبات التعوي�س

هي العملية التي يتّم من خاللها م�ساعدة ال�سحية يف احل�سول على التعوي�س الالزم لقاء ال�رسر اجل�سدي 

على  ح�سولها  عدم  ب�سبب  عليها  التعوي�س  و/اأو  اجلرم  )مرتكبي(  مرتكب  يد  على  بها  حلق  الذي  والنف�سي 

اأجرها لقاء خدمات العمل التي اأّدتها. يّتخذ قرار التعوي�س قا�سي املحكمة املخت�سة مبا�رسًة بعد �سدور حكم 

الإدانة، ويعتب القرار جزءاً من �سالحيات القا�سي. يجب اأن يقّدم املحامي املدافع عن �سحية الإجتار طلب 

احل�سول على التعوي�س بحلول ختام جل�سة ال�ستماع الأ�سا�سية التي تعقدها املحكمة اجلنائية. ويجب اإعالم 

ال�سحية بحّقها يف احل�سول على التعوي�س وبالإجراءات القانونية الواجب اّتباعها يف هذه احلالة، وتاأمني 

م�ساعدة قانونية جّمانية خالل فرتة تنظيم هذه الإجراءات القانونية. ووفقًا لقانون معاقبة جرمية الإجتار 

بالأ�سخا�س، اأو القانون رقم 164، ُت�سادر املبالغ املتاأتية عن جرائم الإجتار بالأ�سخا�س، وتودع يف ح�ساب 

تعوي�س خا�س. 
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الق�سم الأول: تدريب املدّربني: املبادىء الأ�سا�سية

I.I   منهاج تدريب املدّربني

بني اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة اخلا�سة بتحديد �سحايا الإجتار واإحالتهم يف لبنان. 
ّ
ي�ستند منهاج تدريب املدر

وهو يّتبع البنية نف�سها لكال نوَعي اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، مع ما يقابلها من اإجراءاٍت فردية. 

بني الأ�س�َس التي ينبغي اأن تقوم عليها اجلل�سات التدريبية اأو اجتماعات الفرق، بهدف 
ّ
ير�سي منهاج تدريب املدر

الأدوار  الفردية( والت�سجيع على تطبيقها. و�ستحظى  الت�سغيل املوّحدة )والإجراءات  اأعمق لإجراءات  تر�سيخ فهٍم 

الت�سغيل املوّحدة، مبزيٍد من  العمل املتعلقة باإجراءات  التدريبات وجل�سات  اإطار  وامل�سوؤوليات، املناَق�سة �سمن 

اإجراءات  تطبيق  كيفية  ب�ساأن  تفا�سيل  تت�سّمن  التي  امل�سرتكة  التفاقات  عقد  ميكن  كما  والتدقيق.  التو�سيح 

الت�سغيل املوّحدة على اأر�س الواقع. 

من هنا، يتمّثل هدف هذا املنهاج مبا يلي: 

�سات املعنّية على تطبيق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة 
ّ
متكني امل�ستخدمني من بناء قدرات زمالئهم واأفراد املوؤ�س

وا�ستخدامها ب�سكٍل فّعال، ب�سفتها اأداًة لتح�سني طريقة حتديد �سحايا الإجتار واإحالتهم يف لبنان. 

التدريب على اإجراءات الت�سغيل املوّحدة

بها،  املرفقة  الفردية  والإجراءات  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  تطبيق  بّد من  ل  املنهاج،  كما هو مبنّي يف هدف 

اأذهانهم. وملا  ماألوفًة يف  املرتقبة، بحيث ت�سبح  الإجراءات  بهذه  املعنّيني  اإىل تعريف  تدعو احلاجة  وبالتايل 

كانت اإجراءات الت�سغيل املوّحدة ت�ستند اإىل مقاربٍة متعّددة الخت�سا�سات وتتقاطع مع عدٍد من املوؤ�س�سات والقوى 

�سات 
ّ
الفاعلة، فال بّد من اأن تكون هذه اجلهات جزءاً من العملية نف�سها. ولي�س هذا فح�سب، بل يجب اأن تدرك املوؤ�س

والقوى الفاعلة املعنّية ما هي التدابري املطّبقة يف ما يتعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة لتحديد �سحايا الإجتار 

)املحتملني( واإحالتهم. 

من هنا، ل بّد من تن�سيط تدريباٍت وجل�سات عمل تهدف اإىل تعزيز م�ستوى الإملام باإجراءات الت�سغيل املوّحدة، 

والإجراءات املرتقبة، والأدوار وامل�سوؤوليات املوكلة اإىل اأ�سحاب امل�سلحة امل�ساركني. 

املذكورة،  اجلل�سات  لإدارة  الالزمة  العمل  هيكلية  يوّفر  بني 
ّ
املدر تدريب  منهاج  اإن  القول  الإطار، ميكن  هذا  يف 

وحتديد الر�سائل الأ�سا�سية، واإعداد خمتلف التمارين التي تفتح باب التعّلم اأمام اأ�سحاب امل�سلحة يف لبنان. 
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كيفية ا�ستخدام منهاج تدريب املدّربني

بني دلياًل اإىل اأّي جل�سٍة تدريبية اأو جل�سة عمل تتناول اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، وهو 
ّ
ي�سّكل منهاج تدريب املدر

يرمي اإىل حت�سني تطبيقها على اأر�س الواقع. وينبغي اأن ي�ستخدمه كّل من يرغب يف اإدارة مثل هذه اجلل�سات، ويف 

بني. 
ّ
اأف�سل الأحوال، كّل من �سارك يف جل�ساٍت لتدريب املدر

لكن، جتدر الإ�سارة اإىل اأّن النطاق املت�سّور للتدريب اأو جل�سات العمل يعتمد، كّل العتماد، على احتياجات الفريق 

اأّن �رسح التدابري املن�سو�س عليها  امل�ستهدف وعلى اأ�سحاب امل�سلحة امل�ساركني اأنف�سهم. فال يخفى على اأحٍد 

يف اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، ب�سكٍل متعّمق، قد يتّم باأكرث من طريقة. بالفعل، ميكن تنظيم تدريب اأو جل�سة عمل 

حول ق�سٍم كامل من اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، اأي الق�سم املتعلق بتحديد ال�سحايا اأو باإحالتهم )اأو كال الق�سمني 

معًا(؛ كما ميكن الرتكيز على الإجراءات الفردية فقط التي ت�سّكل جزءاً من العملية ومن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

اإىل الحتياجات واملوا�سيع التي وقع عليها الختيار، يجب تعديل اجلل�سة التدريبية بحيث تنا�سب  اإذاً، ا�ستناداً 

الإطار والحتياجات املحّددة. 

ط نف�سه، بحيث  ب/املن�سّ
ّ

لي�س هذا املنهاج بربنامج عمل. يجب اأن يتّم تعديل اجلل�سات على يد املدر

اأو جل�سة العمل حول الإجراءات  التدريب  ُنّظم لأجله  الذي  التعليمي  حتاكي الهدف املحّدد والغر�س 

الت�سغيلية املوّحدة و/اأو الإجراءات الفردية.

الذي ُعقدت  اأ�سحاب امل�سلحة، تبعًا للهدف  اأو جمموعة �سغرية من  اإما ملجموعة كبرية  ميكن تنظيم اجلل�سات 

لأجله اجلل�سة. ففي حال كان املعنّيون ي�سعون اإىل تر�سيخ فهٍم وا�سح لدور موؤ�س�ستهم وم�سوؤولياتها، كاأق�سامها 

�سٍة واحدة.
ّ
واإداراتها املختلفة على �سبيل املثال، قد يكون من املفيد تنظيم جل�سة عمل �سمن موؤ�س

رغم ذلك، ل يخفى على اأحد اأّن املقاربة املتعّددة الخت�سا�سات، امل�ستمّدة من التعاون بني الوكالت، تقع يف 

�سلب الإجراءات الت�سغيلية املوّحدة. وبالتايل، ل بّد من اعتماد هذا النوع من املقاربات، ل بل تعزيزه والت�سجيع 

عليه، يف خمتلف مراحل التدريبات اأو جل�سات العمل. ومن هنا، ل بّد من ح�سور ممّثلني عن خمتلف املوؤ�س�سات 

واملنّظمات املعنّية باملو�سوع قيد الدرا�سة. 

بنية املنهاج

يّتبع املنهاج يف بنيته اإجراءات الت�سغيل املوّحدة التي مّت اإعدادها. فهو يعر�س الإجراءات املتعلقة بتحديد �سحايا 

ي�سف  املنهاج  اأّن  بالذكر   
ٌ
جدير اأعاله(.  التفا�سيل  )اأنظر  فردية  اإجراءات  من  يقابلها  ما  مع  واإحالتهم  الإجتار 

الإجراءات الفردية املذكورة فيه كاًل على حدة. فمن �ساأن هذه الطريقة اأن تخّول امل�سوؤول اإما التدريب )التن�سيط( على 

كّل اإجراء فردّي ب�سكٍل منف�سل، واإما التدريب على الإجراءات الفردية، الواحد تلو الآخر، كجزٍء من اإجراءات الت�سغيل 
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املوّحدة التي تن�سوي �سمنها. ول نن�سى اأي�سًا اأّن هذه الإجراءات الفردية تّت�سل يف ما بينها بوا�سطة بع�س ال�سالت 

املتقاطعة املهّمة التي مّتت الإ�سارة اإليها ب�سكٍل منا�سب �سمن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة ويف هذا املنهاج. 

قد يتفاوت ترتيب الإجراءات الفردية وطريقة تطبيقها وفقًا لكّل حالٍة على حدة. لذا، ميكن نقلها اإىل 

امل�ساركني بطريقٍة مرنة، ا�ستناداً اإىل الت�سل�سل املنطقي الذي ميّيز البع�س منها. اأ�رش اإىل مدى اّت�سالها 

امل�ساركون  يناق�سه  الذي  للمو�سوع  وفقًا  املوّحدة،  الت�سغيل  اإجراءات  بينها �سمن  ما  وعالقتها يف 

ويعملون عليه. 

التعليمية، على  الأهداف  البنية نف�سها. فهي تبداأ بطرح  الفردية  الت�سغيلية املوّحدة والإجراءات  الإجراءات  تّتبع 

�سوء الإجراءات الت�سغيلية املوّحدة والإجراءات الفردية، اإ�سافًة اإىل املنهجية املعتمدة والر�سائل الأ�سا�سية. بعد 

ذلك، ي�سّدد بند »مالحظات للمن�ّسط« على نقاٍط �رسورية ينبغي اأخذها بعني العتبار خالل التدريب، فيما يقّدم 

بند »دليل املن�ّسط« م�ساعدًة على �سعيد املحتويات. اأما »املن�سورات«، فتوؤّمن نظرًة عامة اأو اأفكاراً للم�ساركني. 

القارىء  على  ي�سّهل  الفردية  الإجراءات  و�سائر  املوّحدة  الت�سغيل  لإجراءات  نف�سها  البنية  اعتماد  اأّن  يف  ريب  ل 

ة، مبا 
ّ
املتابعة وا�ستخدام هذا املنهاج. كما اأّن املنهاج يورد اإحالٍت اإىل وثيقة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة غري مر

اأنه ل ي�ستخدم حمتوياتها كلها بل يرّكز على الر�سائل الأ�سا�سية والق�سايا املهّمة.  

ل يعترب هذا املنهاج التدريبي بدياًل عن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة املتعلقة بتحديد �سحايا الإجتار 

واإحالتهم يف لبنان، بل يجب ا�ستخدامه كمكّمٍل لتلك الوثيقة.

التمارين واملنهجية

�سيت�سّمن ق�سم املنهجية يف كّل اإجراء فردّي عدة متارين. تعتب هذه التمارين مرنًة وقد يكون بالإمكان تطبيقها 

على اإجراء اآخر. ف�ساًل عن ذلك، �سيتّم ال�ستعانة باحتمالٍت اأخرى اإذا كان الأمر متاحًا. من �ساأن ذلك اأن ي�سّهل 

 واأهداف خمتلفة. 
ً
ب/املن�ّسط تعديل املحتويات يف حال ا�سطدم ببنى

ّ
على املدر

جتدر الإ�سارة اإىل اأّن هذا املنهاج يعتمد »عالماٍت« متعّددة على امتداد �سفحاته، وهي: 

ت�سري عالمات التعّجب اإىل جوانب مهّمة ينبغي عدم اإهمالها اأو ن�سيانها.

ت�سري هذه العالمة اإىل مقدار الوقت الذي تتطّلبه اجلل�سة.

ت�سري هذه العالمة اإىل اإحالٍة مرجعية نحو اإجراء اآخر من الإجراءات الفردية/اإجراءات الت�سغيل املوّحدة.  

ت�سري هذه العالمة اإىل الإجراءات اخلا�سة بالقا�رسين اأو الأطفال ك�سحايا )مفرت�سني( لالإجتار.
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II.I   كيفية التدريب: معلومات عامة 

خبري، مدّرب ومن�ّسط

تختلف الأدوار الثالثة يف ما بينها. ويحّدد هدف اجلل�سة التدريبية اأو جل�سة العمل الدوَر املطلوب الذي ينبغي اأن 

تتقّلده لبلوغ هذا الهدف )اأو الدور املطلوب يف وقٍت معنّي(. 

من�ّسط مدّرب خبري

م�ستوى املعرفة

لي�س من ال�رسوري اأن يلّم 

اإملامًا عميقًا باملو�سوع

يجب اأن يكون ملّمًا، نوعًا ما، 

باملو�سوع املطروح )واأحيانًا 

اأن يكون خبرياً فيه(

�سًا يف مو�سوع  يعتب متخ�سّ

معني

يتبادل املعلومات ويقّدم 

حتليله اخلا�س وله اأفكار نرّية 

اأو اآراء �سخ�سية

املهارات

يتمّتع مبهارات يف التوا�سل 

والتن�سيط

�سخ�س اجتماعي

خبري يف الن�ساطات اجلماعية

يتمّتع مب�ستوًى عاٍل من الوعي 

لظروف امل�ساركني ولأّي 

م�سكلة )كامنة(

يتمّتع مبهاراٍت يف التوا�سل 

والعر�س والتن�سيط

�سخ�س اجتماعي

خبري يف ت�سميم عملية ت�ساعد 

على التعّلم 

يتمّتع مب�ستوًى عاٍل من الوعي 

لظروف امل�ساركني ولأّي 

م�سكلة )كامنة(

يتمّتع مبهارات يف العر�س

الدور

ي�سفي نظامًا على العملية 

ويوّجه/يقود امل�ساركني 

�سمن عمليٍة هادفة اإىل حتقيق 

اأهدافهم العامة واخلا�سة 

)مثاًل لتحديد ا�سرتاتيجية(

يت�سّور النتائج واحل�سائل 

امل�سرتكة

ي�سّمم بنية ومنهجية )مالئمة( 

للتعّلم ويطّبقها

يت�سّور النتائج واحل�سائل 

امل�سرتكة

ي�ساهم براأيه، اإذا دعت احلاجة

يقّدم امل�سمون والتحليل اإلخ- 

ي�ساعف املعارف املحّددة 

لدى الأ�سخا�س
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املوؤهالت الأ�سا�سية للمدّرب/املن�ّسط

التوا�سل هو الأ�سا�ص!

اإّن الكلمات التي تنتقيها والطريقة التي تعّب بها عنها... عن�رسان ل يقالن اأهميًة عن بع�سهما يف اأّي عمليٍة للتوا�سل. 

فيحتالن مكانًة مهّمة عند تقدمي العرو�س وتنظيم التدريبات وتن�سيط اجلل�سات. ول ريب يف اأّن م�سمون اجلل�سة 

ب/املن�ّسط مبهارات يف العر�س/التوا�سل، كما اأّن العك�س هو ال�سحيح.
ّ
�سي�سيع هباًء يف حال عدم متّتع املدر

لعّل لغة اجل�سد هي اأهّم مهارة ميكن اأن يتمّتع ال�سخ�س الذي يتوىل التن�سيط والتدريب والعر�س. فالتوا�سل مع 

احل�سور يقوم، يف املقام الأول، على الكلمات املنتقاة، ونبة ال�سوت )الطريقة التي نعّب بها عن الكلمات(، ولغة 

اجل�سد. وتعتب لغة اجل�سد اأداة توا�سل )غري �سفهية(، ت�سّكل العن�رس الأكرث اأهمية الذي ي�سمن التوا�سل مع بع�سنا 

ب�سكٍل فّعال.

 

امل�سموح واملمنوع: 

اإ�ستخدم يديك وذراعيك وتعابري وجهك عند التفاعل مع امل�ساركني

م�سارك  كّل  اإىل  تخاطب/تنظر  اأن  حاول  معّينة.  بطريقٍة  جل�ستك  يف  وامل�ساركني  جمهورك  مع  توا�سل 

ًة على الأقل )لكن اإحر�س يف الوقت نف�سه على عدم انتهاك اأّي اأعراف ثقافية نتيجة اختالط الثقافات 
ّ
مر

عليك(. 

عّدل  بامللل.  م�سابني  اأو  جداً  منهكني  امل�ساركون  كان  اإذا  وتدّخل  واحليوية«-  الن�ساط  »م�ستوى  راقب 

اجلل�سة دائمًا بحيث تراعي احتياجات احل�سور. 

اأوجد بيئًة �سليمة، جتعل امل�ساركني ي�سعرون بالراحة. 

اجلل�سة  واختتم  التدريب  مواّد  قّدم  ثّم  اجلل�سة،  مو�سوع  بتحديد  دومًا  التدريب  اأو  العمل  جل�سة  اإ�ستهل 

با�ستعادة ما قّدمته باخت�سار. 

حّدد بع�س القواعد امل�سرتكة التي �ستنّظم طريقة تعاملكم معًا يف حال كان التدريب �سي�ستغرق مّدًة معّينة 

من الوقت. 

حّدد ما الذي �ستفعله وقّدم التوجيهات املنا�سبة. ينطبق ما يلي على العرو�س والتدريبات كذلك: 

اأخبهم عن املواد التي تنوي الإدلء بها يف �سياق اجلل�سة

تكّلم عن هذه املواد بالفعل

اأخبهم عما �سبق واأوردته عليهم

ك يف اأرجاء القاعة
ّ
ل تكرث من التحر

ل ت�سع يديك يف جيبك، فمن �ساأن حركات يدك اأن جتذب الأ�سخا�س فت�ساعدهم على متابعة حديثك وفهم 

كالمك 

ل تن�َس اأهمية التوّقف لبهة بني احلني والآخر: ل تتكّلم اأكرث من الالزم. 
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التعلّم )للرا�سدين( 

ما هو التعّلم؟

التعّلم هو اكت�ساب معارف ومهارات ومواقف جديدة. بعد ذلك، ُيرتَجم ما اكت�سبناه - مع اإمعان التفكري فيه يف 

ما نفعله )ما نحن قادرون عليه( واإما  اإما يف  اإىل تغيرياٍت. وتتجلى هذه التغيريات  حماولٍة ل�ستنباط معناه- 

يف كيفية فعلنا له. كما ميكن اأن يغرّي هذا الأمر، منذ ذلك احلني ف�ساعداً، اختيارنا لالأ�سخا�ص الذين نقوم معهم 

بالن�ساطات بطريقة خمتلفة. فعندما نفعل الأ�سياء )اجلديدة(، ن�ساهم بتطوير موؤهالتنا )املكت�سبة حديثًا(. 

عنا�رص التعّلم

طريقة  على  توؤّثر  التي  العنا�رس  من  عدٌد  يتوّفر 

تعّلمنا واكت�سابنا للمعلومات اجلديدة.

اأ.   تذّكر املعلومات

فمن  معهم،  نعمل  اأو  اأ�سخا�سًا  ب 
ّ
ندر كّنا  اإذا 

بامت�سا�س  يقومون  كيف  ندرك  اأن  ال�رسوري 

املعلومات التي يتلّقونها ويحفظونها يف الذاكرة. 

التي  الأ�سياء  مقدار  يحّدد  مهّم  عن�رٌس  فالتذّكر 

واملهارات  املعارف  يف  تغيرياٍت  اإىل  �سُترتجم 

واملواقف. 

ول ريب يف اأّن طريقة العر�ص، على نحٍو يخاطب خمتلف احلوا�ّص، يوؤّدي دوراً اأ�سا�سيًا اأي�سًا، كما هو مبنّي يف 

الر�سم البياين الأ�سبق. 

ف�ساًل عن ذلك، اإذا اأدرك املعنّيون اأّن ما يتعّلمونه يرتبط، ب�سكٍل كبري، بكيفية عر�س املعلومات عليهم، و�سيغة 

العر�س وطريقة التعّلم، ف�سيخّلفون نتائج اأ�سا�سية على جل�سة التدريب؛ مما يعني اأّن اإلقاء املحا�رسات لي�س طريقة 

فّعالة على الإطالق.  

يجب اأن نفّكر يف طريقٍة متّكننا من دمج خمتلف الطرق ببع�سها على اأف�سل نحو، وحمل امل�ساركني 

على التناق�س وتنفيذ ما تعّلموه باأنف�سهم، اأو، يف اأف�سل الأحوال، تلقني الآخرين عليه. 

Lecture

    Reading

        Audiovisual

            Demonstration

                 Discussion

                     Practice doing

                         Teach others

Learning Pyramid
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Source: National Training Laboratories, bethel, Maine
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ب.   التحفيز

اأن يكون التعّلم عمليًة نا�سطة، ومثريًة لالهتمام، وحمّفزة.  يتاأّثر التعّلم الفاعل مب�ستوى التحفيز. من هنا، يجب 

بطبيعة احلال، اإذا ا�ستطاع امل�ساركون واأ�سحاب امل�سلحة حتديد ما الذي يهّمهم تعّلمه ف�ساًل عن م�سار العملية ب�سكٍل 

م�سرتك، فاإّنهم �سي�ستخل�سون املعلومات بطريقٍة مكّثفة ويحّفزون بدورهم على متابعة مراحل العملية )التطبيق(. 

ت.   منحنى التعلم 

خ 
ّ
التعّلم عمليٌة متوا�سلة، يتّم على مراحل، ويرت�س

ن 
ّ
يف الذهن من خالل التكرار والتو�سيحات. ويتح�س

الأداء بف�سل املحاولت اأو التكرار، ومبرور الوقت، 

مّتبعًا غالبًا منحنى على �سكل »S«، ومنطلقًا ب�سكٍل 

امل�سدر:  ال�سورة،  )اأنظر  الأمر  بداية  يف  بطيء 

.)http://www.intropsych.com

اإذا ُطّبق هذا املبداأ على اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، 

 جميع اأ�سحاب امل�سلحة مبراحل املنحنى 
ّ
ف�سيمر

التعّلمي، بدءاً مبا يلي:

فهم اإجراءات الت�سغيل املوّحدة وهدفها واأهمّيتها،

خمتلف الأدوار وامل�سوؤوليات

الإجراءات املرتقبة. 

اأّن هذه  اأكب. غري  بدرجٍة  امل�سلحة  اأ�سحاب  لدى جميع  املعلومات  خ 
ّ
�سترت�س املتطّور،  والتطبيق  التكرار  بف�سل 

العملية لي�ست اآلية وقد تتطّلب تكرار اجلل�سات واملناق�سات والتو�سيحات غري مرة. 

III.I   كيفية التدريب: املنهجية والأدوات

خّطط جلل�سة التدريب/العمل: كيفية العمل )اجلوانب التنظيمية وامل�سمون(

يجب التخطيط للجل�سات التدريبية اأو جل�سات العمل م�سبقًا. تذّكر دومًا اخلطوات التالية: 

حّدد الأهداف- ما هو الهدف من اجلل�سة

Number of trials or attempts at learning
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ر من هم امل�ساركون )بناًء على الهدف(
ّ
قر

ر الزمان واملكان
ّ
قر

ح�رّس برنامج العمل

اأدُع الأ�سخا�س املعنّيني اإىل امل�ساركة )اجلانب التنظيمي(

ح�رّس خّطًة للجل�سة لتحديد بنية وا�سحة ومنهجية )من م�سوؤولية املن�ّسط(

قم ب�سياغة الأهداف من عملية التعّلم )ما الذي �سيتمّكن امل�ساركون من اإجنازه عند اإمتام عملية التعّلم(. 

ل�ساعة  يدوم  العادي  ال�سخ�س  تركيز  مدى  اأّن  للجل�سة/اجلل�سات  التخطيط  عند  العتبار،  بعني  خذ 

ون�سف ل اأكرث! حّدد مواعيد ال�سرتاحة وفقًا لذلك. 

الأدوات املنهجية

اأّن ا�ستخدام الأدوات املنهجية املختلفة يحّدد النتيجة التي �ستح�سل عليها و�سكل منحنى التعّلم الذي  تنّبه اإىل 

�سيّتبعه امل�ساركون. لذا، اإخرت جمموعًة متنّوعة من الطرق التي تنا�سب اجلل�سات، وخّطط لها جّيداً. نذّكرك باأّن هذا 

املنهاج يقّدم لك جمموعًة متنّوعة من الحتمالت التي ميكن اأن تختار منها ما ينا�سبك. 

نّوع بني الطرق املعتمدة لئال ُي�ساب امل�ساركون بامللل. يجب اأن تت�سّمن اجلل�سة جمموعًة متنّوعة من 

امل�ساهمات )�سواء منك اأم خالل املناق�سات اجلماعية، اإذا اعتربت اأّن امل�ساركني مل يفهموا الفكرة كما 

يجب(، واأ�سكال العمل اجلماعي، واملناق�سات العامة، وعرو�س احلالت اأو لعب الأدوار. 

ر اأي�سًا اإن كنَت 
ّ
اإحر�س على ت�سّور النتائج واملناق�سات )واطلب من امل�ساركني ت�سّورها(. ومن ال�رسوري اأن تقر

ل اإليه خالل مناق�سة ق�سية معّينة،  ، اأو التعبري عن راأي اأو حّل م�سرتك اأو التو�سّ ل اإىل حٍلّ تريد من املجموعة التو�سّ

اأو بخالف ذلك طرح اآراء اأ�سخا�س معّينني. يف هذا الإطار، يعتب مترين لعب الأدوار، على �سبيل املثال، منا�سبًا 

لالأ�سخا�س الذين يفرت�سون اأنهم يعرفون كّل ما يلزم عن املو�سوع. اأما عر�س احلالت، فقد ي�ساعد على تنظيم 

النقا�س وطرح ق�سايا حمّددة. 

من الأدوات املهّمة التي ميكن اأن تدعم عملية التعّلم: 

املناق�سات

توثيق املناق�سات امل�سرتكة )مثاًل على اأوراق عر�س اأو لوح معلومات اأو كمبيوتر من خالل ا�ستخدام جهاز 

عر�س- يف هذه احلالة، يجب ال�ستعانة ب�سخ�س غري املن�ّسط ليدّون الأفكار اإلخ.(

الع�سف الذهني )�سمن جمموعات اأو يف اجلل�سات املكتملة الأع�ساء(

لعب الأدوار/املحاكاة

الو�سائل ال�سمعية الب�رسية
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العمل اجلماعي )مع توزيع املعلومات على الآخرين(

درا�سات احلالة

املجموعات الرجتالية )جمموعات نقا�س �سغرية و�رسيعة من �سخ�سني اإىل اأربعة(

بطاقات ملّونة )ميكن اأن ت�سّهل على الأفراد التعبري عن اآرائهم ب�سكٍل م�ستقّل عن املجموعات( 

عرو�س/م�ساهمات

خرائط ذهنية 

تطوير ال�سيناريوهات

كّلما ا�ستخدمَت طريقة معّينة اأو اأردت من امل�ساركني اإجناز مهمة حمّددة، كن وا�سحًا ب�ساأن ما تريد 

منهم فعله. اأكتب ما الذي تطلبه منهم اأو الأ�سئلة التي ينبغي عليهم مناق�ستها اأو وّزع عليهم اأو�سافًا 

حلالت معّينة اإلخ. 

تلميحات ون�سائح

ا�ستخدام املواد.

تثبيت  واألواح  معلومات  األواح  من  نوعها،  كان  مهما  عليها،  حت�سل  اأن  ميكن  التي  املواد  كل  اإ�ستخدم 

الأوراق وغريها. لكن كن حري�سًا على التقاط ال�سور لئال تفقد املعلومات يف حال حموها عن اللوح. يف 

تلك احلالة، تاأّكد من ترقيم اأوراق العر�س اأو األواح املعلومات. ب�سكٍل عام: كن خالقًا، فال حدود لالبتكار!

ترتيبات اجللو�ص. 

ذات  الق�سايا  ومناق�سة  معًا  العمل  على  املختلفة  املوؤ�س�سات  من  الأ�سخا�س  حمل  اإىل  ت�سعى  كنَت  اإذا 

الهتمام امل�سرتك، فال بّد من دفعهم اإىل الختالط يف ما بينهم، ل �سّيما واأّن الأ�سخا�س مييلون عادًة اإىل 

اجللو�س بالقرب من الزمالء الذين يعرفونهم جّيداً. بناًء على هدفك، اأطلب من امل�ساركني تغيري مقاعدهم. 

ينطبق الأمر نف�سه اأي�سًا يف حال جلو�س الرجال والن�ساء على حدة؛ فاطلب منهم الختالط بحيث تكون 

الفرق متوازنًة قدر الإمكان. 

توزيع امل�ساركني على جمموعات. 

اإذا كان امل�ساركون قد اختاروا م�سبقًا الختالط يف ما بينهم عند اجللو�س يف مقاعدهم، يكفي اأن تر�سم 

كانوا  حال  يف  اأي  جديد،  من  الختالط  منهم  تريد  كنَت  واإذا  عليها.  �ستوّزعهم  التي  املجموعات  حدود 

قد اأطالوا اجللو�س مع الأ�سخا�س اأنف�سهم، اأطلب منهم �رسد الأرقام ب�سوٍت عال من 1 اإىل x )تبعًا لعدد 

�س زوايا اأو اأماكن لكّل جمموعة.  املجموعات التي تريد ت�سكيلها(. خ�سّ
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كن ملّمًا باملو�سوع الذي تتحّدث عنه. 

د 
ّ
ب�سفتك من�ّسطًا، يجب اأن تكون متاآلفًا مع املو�سوع الذي تعمل على تن�سيطه، حتى واإن كنَت تن�ّسط جمر

عملية اأو جل�سة عمل. يف حال ُطرح عليك اأّي �سوؤال، يجب اأن جتيب عنه اأو توّجه امل�ساركني اإىل الإجابة 

حًا اجلوانب الغام�سة للنقاط التي ي�ساألون عنها.  مو�سّ

اإختتم كّل جل�سة ب�سكٍل منا�سب )ل يحّدد هذا املنهاج كيفية اإ�سدال ال�ستار على كّل جل�سة، مبا اأّن الأمر 

يعتمد على طبيعة اجلل�سة نف�سها، اأي اإن كانت منّظمة ب�سكٍل منف�سل اأو �سمن �سل�سلة من اجلل�سات(. 

تذّكر اأّن اختتام جل�سة اأو تدريب يعني تلخي�س الأفكار التي مّتت مناق�ستها. ميكنك اأي�سًا العودة اإىل 

اخلطوات املذكورة يف بداية كّل اإجراء فردّي. 
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الق�سم الثاين: مدخل اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة

I.   ملحة عامة ومدخل اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة

املو�سوع: 

بنية اإجراءات الت�سغيل املوّحدة واأهمّيتها

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

معرفة امل�ساركني ببنية الفئتني من اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، والإجراءات الفردية، واأهمّيتها. 

15-30 دقيقة )ا�ستناداً اإىل درجة التعّمق يف التفا�سيل(

املنهجية:   عمل جماعي. 

املواد املطلوبة: حت�سري بنية اإجراءات الت�سغيل املوّحدة على برنامج »باوربوينت« اأو اأوراق عر�س؛ اأوراق عر�س؛ 

اأقالم تاأ�سري

نظام اجلل�سة: 

اإ�ساأل امل�ساركني اإن كانوا يعرفون ما هي اإجراءات الت�سغيل املوّحدة مثاًل، اأو كم فئة تت�سّمن وما تغّطي 

هذه الإجراءات. يف حال عرفوا الإجابة عن هذه الأ�سئلة، تابع وا�ساألهم عن الإجراءات الفردية. 

لتاأمني ملحٍة عامة، قّدم عر�سًا باإجراءات الت�سغيل املوّحدة واإجراءاتها الفردية )برنامج »باوربوينت«، 

اأنظر ال�سفحة 2 من هذا املنهاج(. اإذا كان امل�ساركون غري ملّمني جّيداً باإجراءات الت�سغيل املوّحدة، قّدم 

راأيك كخبري ب�سكٍل وجيز م�ستنداً اإىل اخلطوات املبّينة يف »دليل املن�ّسطني« يف ال�سفحة التالية. 

اخلبري  وراأي  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  مناق�سة  بني  خرّيهم  امل�ساركني،  اإملام  م�ستوى  اإىل  ا�ستناداً 

م�ستخدمني كلماتهم واآرائهم اخلا�سة، اأو التعّمق اأكرث يف الق�سية. اأطلب من امل�ساركني تاأليف فرق من 

4-5 اأ�سخا�س ملناق�سة وتوثيق )�سمن 5-8 دقائق( الأ�سئلة التالية )اأو الأ�سئلة التي حت�رّسها بنف�سك( 

)ح�رّس الأ�سئلة اأو اأكتبها على ورق عر�س اأو لوح معلومات(.

ما احلاجة اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، ما هو هدفها وما �سبب اأهمّيتها

من الذي تنطبق عليه )اأطلب منهم حتديد ذلك بالتف�سيل، يف حال مل تكن تنوي مناق�سة اأ�سحاب 

امل�سلحة واأدوارهم يف مرحلة لحقة، اأو مل تكن م�سوؤوًل عن التدريب يف اجلل�سة التالية اأي�سًا(

.1

.2

.3

-

-
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كيف يتم تطبيقها؟ )ا�ستناداً اإىل اأّي مقاربات اأو مبادئ؟ جمّدداً، ناق�س اخلطوط العري�سة فقط اأو 

توّغل يف التفا�سيل ا�ستناداً اإىل مدى تغطيتك للمبادىء التوجيهية خالل التدريب(

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

الإجراءات  م�سمون  اإىل  لتعريفهم  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  تطبيق  يف  اجلميع  اإ�رساك  ال�رسوري  من 

وبنيتها وجمال تغطيتها. 

بالن�سبة لكّل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة والإجراءات الفردية!

مالحظات للمن�ّسط: 

اإخرت درجة تعّمق الأ�سئلة التي �ستطرحها على النقا�س �سمن املجموعات، ا�ستناداً اإىل برنامج 

التدريب واجلل�سات التي تخّطط لتنظيمها. 

ح�رّس مواّد التدريب م�سبقًا ودّون الأ�سئلة التي ينبغي على امل�ساركني مناق�ستها. 

طني: ما احلاجة اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة:  دليل املن�سّ

حًا ما يلي:  خالل تقدميك راأيك كخبري، اإلتزم بالبنية العامة نف�سها املعتمدة يف اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، مو�سّ

ما احلاجة اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة: 

مقاربٍة  �سمن  فيها  ع 
ّ
التو�س يتّم  لبنان،  يف  واإحالتهم  الإجتار  �سحايا  حتديد  اأجل  من  توجيهاٍت  توفري 

الإجتار  مبجال  املعنّية  احلكومية  وغري  احلكومية  الفاعلة  القوى  اأبرز  ت�سّم  الخت�سا�سات  متعّددة 

بالأ�سخا�س )بدعٍم من املركز الدويل لتنمية �سيا�سات الهجرة(. 

تتوّفر جمموعتان لإجراءات الت�سغيل املوّحدة، اإحداهما ُتعنى بتحديد �سحايا الإجتار والأخرى باإحالة 

ال�سحايا. 

مبّينة  وهذه  العملية،  يف  املختلفة  للمراحل  املعتمدة  والإجراءات  امل�سوؤوليات  املجموعتني  كلتا  حتّدد 

بو�سوح �سمن الإجراءات الفردية. تت�سّمن املجموعة الأوىل املعنّية بتحديد ال�سحايا 6 اإجراءات، فيما 

املجموعة الثانية املعنّية باإحالتهم ت�سّم 5. مثاًل، �سمن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، مّتت ت�سمية املديرية 

العامة لالأمن العام وقوى الأمن الداخلي ومكتب النيابة العامة، كنقاط الإبالغ الأوىل يف حال مّت ال�ستباه 

بحالة اإجتار بالأ�سخا�س. 

توّجه اإجراءات الت�سغيل املوّحدة والإجراءات الفردية خمتلف القوى الفاعلة اإىل اخلطوات الواجب اّتباعها 

يف خمتلف مراحل العملية، �سواء تعّلق الأمر بتحديد �سحايا الإجتار اأم باإحالتهم. 

-
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ح  تو�سّ كما  الرا�سدين،  لل�سحايا  املحّددة  الرعاية  وو�سائل  والتدابري  امل�سوؤوليات  الإجراءات  هذه  توجز 

الو�سع اخلا�س والرعاية الالزمة يف حالت �سحايا الإجتار القا�رسين. 

اإىل من تتوّجه اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، ومن هم امل�ساركون؟

تو�ّسح  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  لبنان(؛  الإجتار يف  مكافحة  الفاعلة يف  )القوى  بالتنفيذ  القائمة  اجلهات 

اأدوارها وم�سوؤولياتها ودرجة م�ساركتها: 

العامة  املديرية  )مثاًل،  املعنّية  الوزارات  الق�سائية،  ال�سلطة  القوانني،  اإنفاذ  �سلطات  احلكومية:  الهيئات 

نقابة  الق�ساة،  العدل،  وزارة  الجتماعية،  ال�سوؤون  وزارة  ال�رسطة،  الداخلي،  الأمن  قوى  العام،  لالأمن 

املحامني واجلمعيات القانونية، مقّدمو اخلدمات، اإلخ.(

املنّظمات غري احلكومية/منّظمات املجتمع املدين ومقّدمو اخلدمات. 

�سيتلقون خدماٍت على  اأنهم  املوّحدة، مبا  الت�سغيل  اإجراءات  من  اأنف�سهم  بالأ�سخا�ص  الإجتار  �سحايا  وي�ستفيد 

درجة من التح�سني، كما ي�ستفيدون من اإجراءات وو�سائل رعاية هادفة.  

كيف ُتطّبق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة؟ 

ُتطّبق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة وفق مقاربة متعّددة الخت�سا�سات، حيث يعتب التعاون بني خمتلف املوؤ�س�سات 

والقوى الفاعلة �رسوريًا. فاخلدمات املنا�سبة والرعاية املوّفرة ل�سحايا الإجتار بالأ�سخا�س )املفرت�سني( تتطّلب 

ًة اأخرى. من 
ّ
اعتماد مقاربة مرتكزة على ال�سحايا وحقوق الإن�سان، من اأجل جتنيب تعري�سهم لل�سدمة واخلداع مر

هذا املنطلق، تعتب الروابط بني القطاعات �رسورية جداً. يف الواقع، جتدر الإ�سارة اإىل اأّن اأحد الإجراءات الفردية 

�سمن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة تعالج م�ساألة الق�سايا املتداخلة بني القطاعات التي يجب اأخذها بعني العتبار 

عند تطبيق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، وبالتحديد يف ما يتعلق مبا يلي: 

تبادل املعلومات 

ال�سالمة والأمن 

حماية البيانات

املوارد الب�رسية واملالية

الرتجمة الفورية

املراقبة والتقييم. 

-

-

-

-

-

-
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II.   حتليل اأ�سحاب امل�سلحة- اإىل من تتوّجه اإجراءات الت�سغيل املوّحدة؟ 

املو�سوع: 

من هم اأ�سحاب امل�سلحة الذين يجب اأن يكونوا على علٍم باإجراءات الت�سغيل املوّحدة، والذين يجب اإ�رساكهم يف 

عملية تطبيقها؟

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

الت�سغيل  اإجراءات  ت�سّميهم  الذين  لالإجتار  املكافحني  امل�سلحة  اأ�سحاب  مبختلف  امل�ساركني  معرفة 

املوّحدة. 

)ناق�َس امل�ساركون الأدوار املختلفة لأ�سحاب امل�سلحة ومدى م�ساركتهم(

30 دقيقة )45 دقيقة مع مناق�سة الأدوار(

املنهجية: 

اإعداد لئحة اأو خريطة باأ�سحاب امل�سلحة املعنّيني باإجراءات الت�سغيل املوّحدة 

املواد املطلوبة: 

اأوراق عر�س؛ اأقالم تاأ�سري؛ بطاقات اأو اأوراق ل�سقة

نظام اجلل�سة:   لئحة اأ�سحاب امل�سلحة: 

وّزع امل�ساركني على جمموعات من 4-6 اأ�سخا�س. 

اأطلب من املجموعات اإعداد لئحتني خمتلفتني باأ�سحاب امل�سلحة املعنّيني باإجراءات الت�سغيل املوّحدة، من 

خالل حتديد اأ�سحاب امل�سلحة )موّظفني حكوميني واأ�سحاب اخت�سا�سات وخباء( الذين يجب براأيهم: 

اأن يكونوا على علٍم باإجراءات الت�سغيل املوّحدة

اأن يكونوا جزءاً من عملية تطبيق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

اأطلب من املجموعات عر�س لئحة اأ�سحاب امل�سلحة التي اأعّدوها )اإطرح بع�س الأ�سئلة التو�سيحية اإذا 

لزم الأمر(

.1

.2

.3

اأ. 

ب.
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اأي�سًا امل�سوؤوليات املحّددة يف  ناق�س خمتلف الأدوار وامل�ساركات املحتملة لأ�سحاب امل�سلحة. ناق�س 

حالة �سحايا الإجتار الأطفال )اأنظر دليل املن�ّسطني(. 

خريطة اأ�سحاب امل�سلحة- ن�ساط بديل: 

يف هذه احلالة، اأر�سم دائرة كبرية على ورقة عر�س اأو لوح نقا�س، واأق�سمها اإىل ثالثة اأق�سام. اأطلب من 

امل�ساركني حتديد اأ�سحاب امل�سلحة، ومن ثّم ت�سنيفهم �سمن موؤ�س�سات حكومية ومنّظمات غري حكومية 

وغريها )مثاًل: منّظمات دولية(، وتعيينهم �سمن اأق�سام خمتلفة )من خالل كتابة الأ�سماء على بطاقات 

اأو اأوراق ل�سقة(. 

اأطلب من املجموعات عر�س خرائطها )خم�س دقائق لكّل جمموعة كحٍدّ اأق�سى(

ناق�س خمتلف الأدوار وامل�ساركات املحتملة لأ�سحاب امل�سلحة، يف حال مل تكن تنوي تغطية اإجراءات 

اأخرى مع امل�ساركني اأنف�سهم؛ وا�ساأل، حتديداً، عن امل�سوؤوليات املّتخذة يف حالة �سحايا الإجتار الأطفال 

)اأنظر دليل املن�ّسط(. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

ي�سارك عدٌد من اأ�سحاب امل�سلحة من خمتلف املوؤ�س�سات والهيئات يف تطبيق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، 

معها  التعاون  يجب  التي  اجلهات  هي  ما  اجلميع  يدرك  اأن  ويجب  واجلوانب.  املهام  خمتلف  لتغطية 

والت�سال بها.  

تق�سيم وا�سح لالأدوار وامل�سوؤوليات )مثاًل نقطة الإبالغ الأوىل اإلخ.(

بالن�سبة لكّل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة والإجراءات الفردية

مالحظات للمن�ّسط: 

اإخرت طريقتك )اأو الطريقة البديلة( وفقًا لهدف اجلل�سات واحتياجات امل�ساركني. 

كن مدركًا اأّن الوقت الذي حتتاج اإليه لتنفيذ اجلل�سة يرتبط بعدد امل�ساركني واملجموعات الذين

�س لعر�س اأفكارهم مبا يتنا�سب مع ذلك )لكن اإمنحهم اأي�سًا وقتًا معقوًل(.  بهم. فاح�رس الوقت املخ�سّ
ّ
تدر

اأعّد املواد التي حتتاج اإليها م�سبقًا. 

اإحر�س على م�ساركة املجموعات ب�سكٍل متوازن، يف حال كنَت تتعامل مع م�ساركني متنّوعني من خمتلف 

املوؤ�س�سات والهيئات. 

.3

.1

.2

.3

21 الق�سم الثاين: مدخل اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة



ط: اأ�سحاب امل�سلحة املطلوبون لتطبيق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة دليل املن�سّ

�سحية  مع  تتعامل  اأن  ميكن  التي  الإجتار  مكافحة  يف  الفاعلة  القوى  كّل  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  ت�ستهدف 

اأّي خطوة من خطوات حتديد  التي ت�سارك يف  القوى  اأو  اأم حمّددة فعاًل(،  لالإجتار )�سواء كانت �سحيًة مفرت�سة 

هوية ال�سحية، اأو حمايتها، اأو م�ساعدتها، اأو تنظيم الدعاوى اجلنائية املتعلقة بها اأو عملية عودتها اإىل بالدها. 

واملنّظمات غري  املوؤ�س�سات احلكومية  الخت�سا�سات واخلباء يف  واأ�سحاب  املوّظفون  الأ�سخا�س،  ومن هوؤلء 

احلكومية وبقية الهيئات ذات ال�سلة. يف ما يلي لئحة غري �ساملة لأخذ فكرة عن هذه القوى الفاعلة:  

مرافقو ال�سحية؛ 

الأو�سياء على الأطفال؛ 

امل�ست�سارون؛ 

العاملون لأجٍل ق�سري؛

الو�سطاء الثقافيون؛

املرتجمون الفورّيون؛

مفّت�سو العمل؛

امل�سوؤولون عن اإنفاذ القوانني؛

املحامون؛

علماء النف�س؛ 

النيابة العامة والق�ساة؛

العاملون يف مراكز الإيواء؛

موّظفو املنّظمات غري احلكومية/مقّدمو اخلدمات

...غريهم؟ 

لتنفيذ كّل اخلطوات  الالزمة  بالأدوات  اأعاله  الأ�سخا�س املذكورين  املوّحدة تزويد  الت�سغيل  اإجراءات  ُيق�سد من 

املطلوبة من اأجل حتديد �سحايا الإجتار واإحالتهم ب�سكل فّعال، يف ظّل احرتام كامل ملعايري حقوق الإن�سان. 
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III.   املبادئ التوجيهية لإجراءات الت�سغيل املوّحدة

املو�سوع:

 املبادئ التي وّجهت �سياغة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة والتي توّجه عملية تطبيقها. يرتبط املو�سوع باملقاربات 

واملبادئ التوجيهية لإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

معرفة امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة باملبادئ التي توّجه اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

فهم امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة ملغزى واأهمية كل مبداأ موّجه لإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

30 دقيقة 

املنهجية: 

مناق�سة املبادئ ب�رسعة �سمن جمموعات �سغرية )جمموعات ارجتالية(.  

املواد املطلوبة: بطاقات ُتكتب عليها املبادئ )اأنظر املبادىء املعّدة التي �سبق ون�رست. ميكنك الرجوع اإىل هذه 

الورقة املن�سورة بنف�سك اأو طباعتها وتوزيعها على امل�ساركني بعد ذلك(. 

نظام اجلل�سة:

�سّكل �سّت جمموعات ارجتالية. 

اأعِط كاًل منها بطاقًة واحدة تت�سّمن مبداأً توجيهيًا. 

اأكتب على ورقة عر�س املو�سوع الذي يجب مناق�سته، مثاًل: 

ما الذي يعنيه املبداأ على �سعيد عالقته باإجراء الت�سغيل املوّحد؟

ملاذا يعتب مهّمًا؟ 

اإمنحهم 5 دقائق ملناق�سة الأ�سئلة. 

اإليها )3 دقائق  اأوكل  اأفكارها اأمام كل امل�ساركني ب�ساأن املبداأ الذي  اأطلب من كّل جمموعة التعبري عن 

كحٍدّ اأق�سى(. 

اأ�سف معلومات اإىل اجلوانب التي اأُغفل عنها )اأو �سّححها يف حال اأ�سيء تف�سريها(. 

.1
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الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

تنطبق املبادئ التوجيهية على كّل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة والإجراءات الفردية، وهي توّجه املعنّيني 

اإىل كيفية تطبيقها ب�سكل ناجح. 

تكون كّل اجلهات امل�ساركة يف اآليات مكافحة الإجتار يف لبنان م�سوؤولًة احرتام هذه املبادئ. 

بالن�سبة لكلتا فئَتي اإجراءات الت�سغيل املوّحدة وكل الإجراءات الفردية

مالحظات للمن�ّسط:

اإ�رسح املهام والتدابري واملهلة الزمنية بو�سوح اإىل جميع امل�ساركني. 

اإحر�س على اأن يفهم امل�ساركون جميعًا الر�سائل الأ�سا�سية لهذه اجلل�سة. 

خماطبتهم/ ينبغي  م�ساركني  من  كان  هل  اآرائهم.  عن  والتعبري  امل�ساهمة  امل�ساركني  جميع  من  اأطلب 

دجمهم ب�سكل علني يف �سياق العملية؟ 
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من�سور: املبادىء التوجيهية اخلا�سة بالإجراءات الت�سغيلية املوّحدة

حزيران/يونيو  )ن�سخة  واإحالتهم  لبنان  يف  الإجتار  �سحايا  بتحديد  املتعلقة  املوّحدة  الت�سغيل  اإجراءات  ت�سري 

2012( اإىل املبادىء التوجيهية التالية:  

امللكية احلكومية

يعني م�سطلح »امللكية احلكومية« باأّن احلكومة تّتبع مبادىء امل�ساركة وامل�سوؤولية وامل�ساءلة الكاملة 

تطبيق  واأي�سًا يف  الدعم،  متنّوعة من خدمات  ف�ساًل عن جمموعة  واملالية،  الب�رسية  املوارد  يف حتديد 

الإجراءات وحتقيق الأهداف املتعّلقة باآلية مكافحة الإجتار الوطنية. 

م�ساركة املجتمع املدين 

ي�سرتط مبداأ »م�ساركة املجتمع املدين« اإ�رساك القوى الفاعلة غري احلكومية، وبالتحديد املجتمع املدين/

املنّظمات غري احلكومية يف �سياغة اإجراءات الت�سغيل املوّحدة وتطبيقها.

املقاربة امل�ستندة اإىل حقوق الإن�سان

يعني م�سطلح »املقاربة امل�ستندة اإىل حقوق الإن�سان« اأّن الآليات والإجراءات )ف�ساًل عن الإجراءات الفردية( 

يجب اأن ت�ستند، معياريًا، اإىل مبادىء حقوق الإن�سان الدولية، واأن تتوّجه، عمليًا، اإىل تعزيز و�سون حقوق 

حتق  واحلريات  الأ�سا�سية  احلقوق  اإىل  ت�سري  الإن�سان  حقوق  معايري  ال�سحايا.  حقوق  �سّيما  ل  الإن�سان، 

اأنها تتكون من احلقوق املدنية وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية امللزمة  الب�رس.  جلميع 

باحرتامها جميع الدول وفقا ملعايري م�سرتكة �سادقت عليها الت�رسيعات الوطنية والدولية.

املقاربة املتعددة الخت�سا�سات وال�ساملة لعّدة قطاعات

يعتب الإجتار بالب�رس ظاهرًة معّقدة، وهو يتطّلب مقاربة متعّددة الخت�سا�سات، اأي اجلمع بني املعارف 

واخلبات امل�ستمّدة من اخت�سا�سات متنّوعة، ف�ساًل عن الطرق املّتبعة يف كّل اخت�سا�س، ل�سمان دعم 

. اأما م�سطلح »�سامل لعّدة قطاعات«، فيعك�س �رسورة ت�سميم 
ّ
�سحايا الإجتار وم�ساعدتهم على نحو كلي

املداخالت وتطبيقها بطريقة ت�سمل كل قطاعات املجتمع ذات ال�سلة )مثل دوائر اإنفاذ القوانني، ال�سلطة 

الق�سائية، اخلدمات الجتماعية، املنّظمات غري احلكومية، مقّدمي اخلدمات، اإلخ.(

ال�ستدامة

ب�سكل  وتكييفها  الطويل،  املدى  على  والتدابري  الإجراءات  تطبيق  ت�سمن  احلكومة  اأّن  ال�ستدامة  تعني 

املالية  املوارد  توزيع  جداً  ال�رسوري  من  الإطار،  هذا  يف  الوقت.  مبرور  املتغرّية  الظروف  مع  مبتكر 

منّظمات  بها  ت�ساهم  خدماٍت  اأو  مهّمة  خارجية  مانحة  جهٌة  تّقدمه  كبري  كتمويٍل  وغريها،  والب�رسية 

 من اأجل تفادي التبعّيات، واإل ت�سّبب ذلك بانهيار 
ّ
دولية، على نحٍو يتيح تطبيق الإجراءات ب�سكٍل عملي

النظام بكّل �سهولة.
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الإجراءات اخلا�سة ب�سحايا الإجتار من الأطفال

ا�سة يف الوقت نف�سه، 
ّ
يف حال كان �سحايا الإجتار من الأطفال، يجب اعتماد مقاربة ا�ستباقية، لكن ح�س

اأ�سحاب  جميع  يكون  اأن  على  احلر�س  ويجب  واإحالتهم.  وم�ساعدتهم  وحمايتهم  ال�سحايا  حتديد  نحو 

اإجراءات خا�سة عند حتديد  املنفعة املعنّيني على علم بالحتياجات اخلا�سة لالأطفال، وكيفية تطبيق 

ال�سحايا الأطفال.
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IV.   امل�سائل ال�ساملة لعدة قطاعات �سمن الإجراءات الت�سغيلية املوّحدة

 املو�سوع: 

امل�سائل ال�ساملة لعدة قطاعات �سمن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة التي يجب اأن ي�سمنها جميع اأ�سحاب امل�سلحة. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

الت�سغيل  اإجراءات  �سمن  قطاعات  لعدة  ال�ساملة  امل�سائل  هي  ما  امل�سلحة  امل�ساركني/اأ�سحاب  معرفة 

املوّحدة، وما هو معناها

15-20 دقيقة 

املنهجية: 

مناق�سة امل�سائل ال�ساملة لعدة قطاعات )�سمن جمموعات �سغرية اأو مكتملة(

املواد املطلوبة: اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت« لعر�س امل�سائل ال�ساملة لعدة قطاعات

نظام اجلل�سة:

يف املجموعات املكتملة الأع�ساء: راجع ب�رسعة امل�سائل ال�ساملة لعّدة قطاعات )اأنظر دليل املن�ّسط( على 

امل�ساركني.  مع  وجيز  ب�سكٍل  اإياها  مناق�سًا  الأخرى،  تلو  واحدًة  »باوربوينت«،  �رسائح  اأو  العر�س  ورقة 

اأدعوهم اإىل التعبري عّما تعنيه خمتلف املوا�سيع واإ�سافة اأفكار جديدة اإذا دعت احلاجة. 

يف املجموعات ال�سغرية: عنّي للمجموعات واحدًة اأو اأكرث من امل�سائل ال�ساملة لعدة قطاعات كي تقوم 

مبناق�ستها. اأطلب منها الك�سف عن هذه امل�سائل والتوغل فيها باملزيد من التفا�سيل: ما هو اأ�سا�سها، ما 

هي الحتياجات التي يجب تغطيتها، ما الذي يجب فعله وعدم فعله. مثاًل: 

والنف�سية  اجل�سدية  ال�سالمة  ل�سمان  لها  التنّبه  يجب  التي  العنا�رس  مناق�سة  وال�سالمة:  الأمن 

لل�سحايا.

حماية البيانات: كيفية التعاطي مع البيانات. كيف ميكن اأن ت�ساهم البيانات يف حماية ال�سحية 

)املحتملة( اأو تعري�سها للخطر؟

�سيكون  من  املوّحدة؟  الت�سغيل  لإجراءات  والتقييم  املراقبة  مبادئ  اإر�ساء  ميكن/يجب  كيف 

امل�سوؤول وعالَم؟ ما هي الآليات التي ميكن ا�ستخدامها للمراقبة والتقييم؟

.1

.2
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لوا اإليه اأمام املجموعة باأكملها. اأ�سف املزيد من املعلومات، اإذا دعت  اأطلب من امل�ساركني �رسد ما تو�سّ

احلاجة. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

بالتطبيق  ترتبط  التي  املعايري  من  عدداً  تعك�س  وهي  �رسورية  قطاعات  لعدة  ال�ساملة  امل�سائل  تعتب 

الناجح لإجراءات الت�سغيل املوّحدة، مبا يتوافق مع حقوق الإن�سان والقوانني. 

متعلق بكلتا فئَتي اإجراءات الت�سغيل املوّحدة وكّل الإجراءات الفردية

مالحظات للمن�ّسط:

�سحيٌح اأّن اجلل�سة قد ل تبدو مهّمة، لكن من ال�رسوري األ تتجاهلها. فق�سية حماية البيانات، 

مثاًل، تعتب اأ�سا�سية بالن�سبة ل�سحايا الإجتار!

.3
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ط: دليل املن�سّ

تّت�سل امل�سائل ال�ساملة لعّدة قطاعات، املبّينة اأدناه، مبختلف مراحل تطبيق اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. ويجب اأن 

يلتزم بها وي�سمنها جميع اأ�سحاب امل�سلحة يف العملية. 

يجب تبادل املعلومات املنا�سبة ب�سفٍة منتظمة بني جميع اأ�سحاب امل�سلحة 

املعنّيني، مع الأخذ بعني العتبار، يف املقام الأول، �سالمة ال�سحية واأمنها 

وخ�سو�سيتها )على امل�ستوى الوطني وعب الوطني يف اآن(.

تبادل املعلومات

يجب اأن ت�ستجيب كّل الإجراءات لالحتياجات اخلا�سة بكّل �سحية، مع احرتام 

�سالمتها اجل�سدية والنف�سية.

الأمن  وال�سالمة

ل ميكن جمع البيانات ال�سخ�سية بطريقة قانونية اإل مبوجب �رسوط �سارمة، 

ومن اأجل حتقيق غاية �رسعية، يف ظّل احرتام كامل حلّق حماية البيانات 

ال�سخ�سية.

حماية البيانات

ُتوّزع املوارد املالية والب�رسية ب�سكل ي�ساعد اأ�سحاب امل�سلحة املعنّيني على 

تطبيق كّل اإجراء حمّدد بعينه. 

املوارد الب�رسية واملالية

من ال�رسوري اأن يتوا�سل امل�سوؤولون مع �سحية الإجتار بلغة تتقنها، وبالتايل 

تعتب الرتجمة الفورية عن�رساً اأ�سا�سيًا عند توفري امل�ساعدة املطلوبة.

الرتجمة الفورية

ُتقِدّر عملية املراقبة والتقييم واملراجعة اإن كانت اإجراءات الت�سغيل املوّحدة 

تعمل كما هو مطلوب؛ واإن كانت هذه الإجراءات تقود اإىل النتائج املتوقعة واإن 

كانت هذه النتائج ت�ساهم يف اإجناز الأهداف اخلا�سة والأهداف ال�سرتاتيجية. 

وبالتايل، فاإّن هذه العملية ت�سمح بتح�سني الإجراءات على م�ستوى العمليات، اأو 

باإعادة �سياغة الأهداف على امل�ستوى ال�سرتاتيجي، ا�ستناداً اإىل النتائج التي 

ي�سفر عنها التقييم.

املراقبة والتقييم

امل�سدر: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة من اأجل حتديد �سحايا الإجتار يف لبنان واإحالتهم، ن�سخة حزيران 2012. 

29 الق�سم الثالث: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا



الق�سم الثالث: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا

نظرة عامة اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا

مرحلة حتديد ال�سحايا هي املرحلة الأوىل من نظام الإحالة الوطنية الذي يتّم مبوجبه حتديد �سخ�س ما ك�سحية 

لالإجتار. ميكن تق�سيم هذه املرحلة اإىل ق�سمني اأ�سا�سيني: التحديد الأويل والتحديد الر�سمي. 

اأن متلك  الأ�سا�ص، مبجرّد  هذا  على  وُيعامل  فعاًل  �سحيًة  يعتب  لالإجتار  �سحية  وقع  باأنه  ي�ستبه  �سخ�ص  كل 

ال�سلطات املخت�سة اأدنى اإ�سارة اإىل اأنه وقع �سحيًة جلرمية الإجتار. 

الإحالة الأولية

اخلطوة 1. اإحالة �سحية الإجتار املفرت�سة اإىل مركز الإبالغ الأول

اخلطوة 2. تبنّي اإن كانت �سحية الإجتار املفرت�سة من القا�رسين

اخلطوة 3. تعيني م�ساعدة  اجتماعية اإن كانت ال�سحية املفرت�سة من القا�رسين اأو افرت�س اأنها من القا�رسين

الو�سول اإىل الحتياجات الأ�سا�سية واملعلومات

اخلطوة 1. �رسح امل�سوؤوليات/احلقوق ف�ساًل عن امل�ساعدة املتوّفرة ل�سحية الإجتار املفرت�سة

اخلطوة 2. تقييم املخاطر الو�سيكة

اخلطوة 3. تقييم الحتياجات الطارئة

اخلطوة 4. حتديد اإجراءات ال�سالمة

التقييم املبكر للمخاطر

اخلطوة 1. تقييم املخاطر الو�سيكة وحتديد اإجراءات ال�سالمة والراحة

اخلطوة 2. ال�ستعالم عن الحتياجات الطارئة

اخلطوة 3. تلبية الحتياجات/الطلبات الطارئة ل�سحية الإجتار املفرت�سة

الرتجمة الفورية 

اخلطوة 1. توفري الرتجمة اخلطية/الفورية ما بني اجلهات التي تقّدم اخلدمات/ال�رسطة و�سحية الإجتار املفرت�سة

اخلطوة 2. اإحاطة املرتجمني الفوريني علمًا باأدوارهم

اخلطوة 3. اإعالم �سحايا الإجتار املفرت�سني بحقوقهم وبدور املرتجم الفوري

فرتة التفكري واحل�سول على اإجازة الإقامة املوؤقتة

اخلطوة 1. منح �سحية الإجتار املفرت�سة فرتة للتعايف وال�ستقرار 

اخلطوة 2. اإعالم �سحية الإجتار املفرت�سة باخليارات املتاحة لها

اخلطوة 3. توفري م�سكن اآمن

اخلطوة 4. توفري خدمات اأ�سا�سية

اخلطوة 5. ال�سماح باحل�سول على اإجازات الإقامة

حتديد ال�سحايا

 �سحيًة لالإجتار وفقًا لالإجراءات الر�سمية
ّ
اخلطوة 1. حتديد اإن كان ال�سخ�س املعني

اخلطوة 2. الت�سال بال�سلطات املخت�سة يف دولة املن�ساأ/العبور/املق�سد

اخلطوة 3. حتديد هوية �سحية الإجتار 

اخلطوة 4. حتديد اجلهة التي متلك �سالحية ق�سائية يف حال كانت �سحية الإجتار من القا�رسين

اخلطوة 5. بعد حتديد �سحية الإجتار، تزويدها باملعلومات الالزمة حول خيارات امل�ساعدة املتوّفرة لديها
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الإجراء 1: الإحالة الأولية

املو�سوع: 

هي املبادرة اإىل الإبالغ عن ال�سخ�س الذي ُيفرت�س باأنه وقع �سحيًة لالإجتار، واإجراء الت�سال الأويّل واإحالته 

يف مرحلة لحقة. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

معرفة امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة بالإجراءات وامل�سوؤوليات يف مرحلة الإحالة الأولية. 

60 دقيقة 

املنهجية: 

تنظيم مناق�سات عامة اأو �سمن جمموعات بناًء على كّل حالة، اإعداد خريطة �سري الإجراءات مع حتديد امل�سوؤوليات 

�سمن جمموعات

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري، اأوراق مطبوعة للمجموعات.  

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا، �سفحة 14(.

اأعر�س احلالة )دّونها على ورقة عر�س اأو اأعر�سها عب برنامج »باوربوينت«(:

اأنت تعمل يف منّظمة غري حكومية. ُيعلمك اأحد م�سادرك عن �سحية حمتملة لالإجتار. 

ماذا تفعل؟ حّدد خطوًة بخطوة: 

ما الذي يجب فعله وكيف؟ 

من الذي �سيبّلغ عن الق�سية اأو ينّبه نقطة الإبالغ الأوىل اإليها )اإ�ساأل اإن كانوا يعرفون من هي نقطة 

الإبالغ الأوىل يف تلك احلالة: املديرية العامة لالأمن العام، اأو قوى الأمن الداخلي اأو النيابة العامة(؟ 

امل�ساركون/اأ�سحاب امل�سلحة يناق�سون الأ�سئلة �سمن جل�سات نقا�س م�سرتكة اأو عامة )وثيقة على ورقة 

عر�س اأو لوح نقا�س( اأو �سمن جمموعات �سغرية قبل عر�س النتائج على اجلل�سة العامة. 

.1
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حًا اخلطوات  امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة ر�سم خريطة �سري لالإجراءات وامل�سوؤوليات، مو�سّ اأطلب من 

املختلفة )مثاًل اإذا كانت ال�سحية قا�رساً- املعلومات- تعيني م�ساعدة اجتماعية/و�سّية اإلخ.، ثم ال�سحية 

واخلطوات( �سمن جمموعات )ميكن اأي�سًا تعيني خريطة �سري للرا�سدين واأخرى للقا�رسين لكّل جمموعة(، 

ا�ستناداً اإىل املن�سور املوّزع: الإحالة الأولية. )15-20 دقيقة(

اإذا دعت  الالزمة  اإليها املعلومات  واأ�سف  املتعلقة بالإجراءات، و�سّححها  املر�سومة  ناق�س املخّططات 

احلاجة )30 دقيقة، ا�ستناداً اإىل عدد املجموعات(. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

د اأن يتّم افرتا�س ال�سخ�س ك�سحيٍة لالإجتار.
ّ
الإحالة الأولية تتّم مبجر

يجب اأن يكون جميع اأ�سحاب امل�سلحة وا�سحني ب�ساأن عملية الإحالة الأولية، مبا اأنها ترتبط ب�سالمة 

ال�سحية. 

يجب اأن حتتّل ال�سحية وخماوفها/�سالمتها مركز الهتمام يف هذه العملية. 

الآمن  امل�سكن  الأول:  الفردّي  الإجراء  الثانية،  املجموعة  املوّحدة-  الت�سغيل  لإجراءات  بالن�سبة 

وامل�ساعدة الأولية واحلماية

مالحظات للمن�ّسط:

تاأّكد من اأّن خريطة �سري الإجراءات تت�سّمن الإجراءات اخلا�سة التي تعتمد يف حالة �سحايا 

الإجتار الأطفال. 

اإذا كانت الر�سوم البيانية املختلفة ت�سف اإجراءات خمتلفة، اإ�ساأل املجموعات ما الذي دفعها اإىل التفكري 

على هذا النحو، و�سّحح اأي خطاأ يف الإجراء اإذا كان ل يتنا�سب مع اإجراءات الت�سغيل املوّحدة. 

.4
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل. الإجراء الأول: الإحالة الأولية

تتمّثل مراكز الإبالغ الأوىل التي تنظر يف ق�سايا الإجتار امل�ستبه فيها مبا يلي: 

املديرية العامة لالأمن العام 

قوى الأمن الداخلي

مكتب النيابة العامة

يجب تنفيذ عملية الإحالة الأولية: 

مع مراعاة كلية ل�سالمة �سحية الإجتار املفرت�سة، واأمنها وخ�سو�سيتها؛

عن طريق ال�ستماع اإىل اآراء �سحية الإجتار املفرت�سة وخماوفها واأخذها بعني العتبار؛ 

من خالل تطبيق اإجراءات اإحالة وا�سحة وحمّددة ت�سمن التدخل الأويل يف الأزمات وتوؤّمن امل�سكن الآمن 

ح يف اإجراءات ت�سغيلية موّحدة اأخرى، اأنظر الإجراء رقم 1 من اإجراءات الإحالة(. )كما هو مو�سّ

اأو  اإذا كانت �سحية الإجتار املفرت�سة قا�رساً  يجب اإبالغ الهيئة املخت�سة لرعاية الطفل، فوراً، 

ي�ستبه باأن تكون طفاًل. يف تلك احلالة، يجب تعيني م�ساعدة  اجتماعية فوراً قبل اّتخاذ اأي اإجراء 

 الطفَل يف خمتلف مراحل العملية، كما يجب 
1
اآخر. ويجب اأن ترافق امل�ساعدة الجتماعية املعّينة

اأن تعمل عن كثب مع الدائرة الوطنية حلماية الطفل، ف�ساًل عن هيئات اإنفاذ القوانني ووكالت 

يتّم  اأن  اإىل  اأجنبيًا( وغريها من جهات تقدمي اخلدمات،  القا�رس  املعنية )يف حال كان  الهجرة 

 يف م�سلحة الطفل الف�سلى. 
ّ
ل يف نهاية الأمر اإىل حّل م�ستدام ي�سب التو�سّ

يف هذا ال�سياق، من واجب ال�سلطات املعنية، كلما �سادفت طفاًل غري م�سحوب، اأن تّتخذ الإجراءات الوقائية التي 

من �ساأنها اأن حتّدد اإن كان الطفل قد وقع �سحية لالإجتار اأم ل، ومن ثّم تطّبق �سل�سلًة كاملة من و�سائل احلماية 

وامل�ساعدة اخلا�سة بالأطفال الذين مّت الإجتار بهم. 

�سّن  الإجتار املفرت�سة ما دون  اإن كانت �سحية  التبنّي  ال�سحايا  اإجراءات حتديد  امل�سوؤولون عن  ي�ستطع  اإذا مل 

الثامنة ع�رسة اأم ل، يجدر بال�سلطات ومقّدمي اخلدمات يف تلك احلالة اأّن تفرت�س اأّن ال�سحية هي من الأطفال 

فعاًل، فتطّبق اإجراءات احلماية وامل�ساعدة على هذا الأ�سا�س. 

اإذا وافقت �سحية الإجتار املفرت�سة على التعاون مع ال�سلطات، ت�سبح الهيئة امل�سوؤولة عن ا�ستقبال هذه ال�سحية 

ملزمة باإحالتها اإىل ال�سلطات املخت�سة. يف احلالت التي تكون فيها �سحية الإجتار املفرت�سة من الأجانب، يجب 

.
ّ
اإبالغ املديرية العامة لالأمن العام بذلك فوراً، مبوجب اإ�سعار خطي

   ل ي�سبه دور امل�ساعدة الجتماعية دور املمّثل القانوين. اإذا كان ل بّد من م�ساركة طفل يف اإحدى الدعاوى القانونية، يجب اأن 
1

يح�سل على ممثل قانوين )اأي حمامي موؤّهل(.
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اإذا كانت �سحية الإجتار املفرت�سة من القا�رسين، فيجب اأن تر�سل ال�سلطات املخت�سة، فوراً، طلبًا 

 
ّ
اإىل املّدعي العام من اأجل تعيني عامل اجتماعي من UPEL، مهّمته حماية م�سلحة الطفل املعني

�سني للخطر(.
ّ

)يف اإ�سارٍة اإىل القانون 422 )2002( حلماية الأحداث املخالفني للقانون واملعر

جتدر الإ�سارة اإىل اأنه يحق لكل فرد اأن يقرّر اإن كان يرغب يف تلقي امل�ساعدة اأم ل، ويحّدد متى واإىل اأي مدى يريد 

ال�ستفادة من هذه امل�ساعدة، كما يجب ا�ست�سارته قبل دعمه باأية و�سيلة كانت. لكّن رف�ص ال�سحية للم�ساعدة 

يف بادىء الأمر ل يعني اإق�ساءها، ب�سكل نهائي ول رجوع عنه، عن امل�ساعدات يف حال بّدلت راأيها لحقًا. 

اإذا عّبت �سحية الإجتار املفرت�سة عن خوفها من العودة اإىل بلدها املن�ساأ، وتوّفرت لها فر�سة باحل�سول  اأّما 

على مركز الالجئ اأو ملتم�س اللجوء، اأو لديها و�سع لجئ ر�سمي تعرتف به ال�سلطات اللبنانية ب�سورة قانونية 

مبوجب مذّكرة التفاهم املبمة بني مفو�سية الأمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني UNHCR واملديرية العامة 

لالأمن العام، فيجب اإخطار مفو�سية الأمم املتحدة العليا ل�سوؤون الالجئني بذلك. 
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الإجراء 2: الو�سول اإىل الحتياجات الأ�سا�سية واملعلومات

املو�سوع: 

حّق ال�سحايا املفرت�سني باحل�سول على الحتياجات الأ�سا�سية واملعلومات الكاملة ب�ساأن و�سعهم احلايل. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

ال�سحايا  الأ�سا�سية وتزويد  تاأمني الحتياجات  امل�سوؤول عن  امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة من  معرفة 

املفرت�سني باملعلومات الالزمة. 

الأ�سا�سية  واملعلومات  ة 
ّ
املا�س الأ�سا�سية  الحتياجات  هي  ما  امل�سلحة  امل�ساركني/اأ�سحاب  معرفة 

ل�سحية الإجتار املفرت�سة. 

45 دقيقة 

املنهجية: 

عمل جماعي، مناق�سة عامة باإ�رساف من�ّسط

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري، اأوراق مطبوعة للمجموعات.  

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا(.

امل�سوؤوليات  حتديد  املجموعتني  اإحدى  من  اأطلب  كبرياً(.  امل�ساركني  عدد  كان  )اإذا  جمموعتني  �سّكل 

املجموعة  املفرت�سني، ومن  الرا�سدين  ال�سحايا  اأ(  لـ  بالن�سبة  املن�سور(  اإىل  )ا�ستناداً  بالإجراء  املرتبطة 

الأخرى امل�سوؤوليات املتعلقة بـ ب( ال�سحايا الأطفال املفرت�سني )10 دقائق(. 

�سوؤال: من هو امل�سوؤول يف هذه العملية، عن ماذا ومتى يجب اأن ينّفذ م�سوؤولياته؟ )دّون ال�سوؤال(

قيام املجموعتني بتالوة امل�سوؤوليات التي حّددوها )يف جل�سة عامة(. 

.1
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ة، ب( وما هي املعلومات التي يجدر ب�سحية الإجتار 
ّ
حّدد اأ( ما الذي تفرت�سه الحتياجات الأ�سا�سية املا�س

املفرت�سة الإدلء بها. ا�ستناداً اإىل العملية واملجموعات، ناق�س هذا الأمر �سمن اجلل�سة العامة ووّثق ما 

الذي يقوله امل�ساركون ب�ساأن اأ( وب( على ورقة عر�س.  

اإمنحهم دقيقتني ملناق�سة الأمر اأوًل �سمن جمموعات ارجتالية �سغرية اأو مع الزميل اجلال�س على مقربٍة 

منهم. 

اأخذها بعني العتبار )تزويد ال�سحية باملعلومات قبل املقابلة،  اأّي املبادئ ينبغي  ناق�س ب�سكٍل وجيز 

لوح  اأو  عر�س  ورقة  على  املعلومات  وّثق  وحمايدة(.  وا�سحة  طريقة  اعتماد  موافقتها،  على  احل�سول 

نقا�س. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

احل�سول على الحتياجات الأ�سا�سية واملعلومات مبا�رسًة بعد الإحالة الأولية

يحّق لل�سحايا املفرت�سني الإيفاء باحتياجاتهم الأ�سا�سية واحل�سول على املعلومات كاملًة، كما ميكنهم 

رف�س تلّقي امل�ساعدة. 

متعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل، والإجراء الفردّي الرابع: الرتجمة الفورية

مالحظات للمن�ّسط:

التاأّكد من تو�سيح مبادئ حقوق الإن�سان امل�سمونة لل�سحايا املفرت�سني على م�سمٍع من اجلميع.

.4

.5
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل. الإجراء الثاين: الو�سول اإىل الحتياجات 

الأ�سا�سية واملعلومات

امل�سوؤوليات

موؤ�س�سات  اأو  جمعيات  اإىل  الإجتار  �سحية  اإحالة  الداخلي   الأمن  قوى  اأو  العام  لالأمن  العامة  املديرية  تتوىل 

�سة بتقدمي امل�ساعدة واحلماية، حيث يتّم تزويدها/ تزويده باخلدمات املذكورة اأعاله )قانون رقم 164  متخ�سّ

املادة 568 )9( من قانون مكافحة الإجتار: لوزير العدل اأن يعقد اتفاقات مع موؤ�س�سات اأو جمعيات متخ�س�سة 

لتقدمي امل�ساعدة واحلماية ل�سحايا اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا الف�سل. حُتَدّد ال�رسوط الواجب توافرها يف 

اأ�سول تقدمي امل�ساعدة واحلماية، مبر�سوٍم ُيّتخذ يف جمل�س الوزراء بناًء  هذه املوؤ�س�سات واجلمعيات، ف�ساًل عن 

على اقرتاح وزير العدل(.

الذي مّت تعيينه  ال�سخ�س  اأن يكون  الأطفال، يجب  يف حال كانت �سحية الإجتار املفرت�سة من 

كم�ساعد اجتماعي حا�رساً يف املراحل كافة، ليطمئن اإىل مراعاة الحتياجات الأ�سا�سية للطفل 

مع  التعامل  على  بون 
ّ
متدر خباء  املعلومات  توفري  يتوىل  اأن  يجب  كما  الإن�سانية،  وحقوقه 

الأطفال.

ما هي الحتياجات الأ�سا�سية املا�سة؟

ينبغي تاأمني الحتياجات الأ�سا�سية التالية قبل املبا�رسة بتقدمي اأّي نوع من املعلومات، عن طريق التاأّكد 

:
2
ة اإىل ما يلي

ّ
اإن كانت �سحية الإجتار املفرت�سة بحاجة ما�س

الطعام

املاء

النظافة ال�سخ�سية الأ�سا�سية

الثياب النظيفة

الراحة

بع�س اخل�سو�سية

الرعاية الطبية الطارئة

اإمكانية الت�سال باأفراد الأ�رسة  

اأ(

   مّت تعديل هذه املعلومات نقاًل عن: مكتب الأمم املتحدة املعني باملخّدرات واجلرمية )2006(، اأداة مكافحة الإجتار بالأ�سخا�س، 
2

الف�سل الثامن.
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ما هي املعلومات املف�ّسلة الكاملة التي ينبغي توفريها ل�سحايا الإجتار املفرت�سني؟

املفرت�سة  الإجتار  ل�سحية  يتيح  الإحالة،  عملية  يف  اأ�سا�سي  عن�رٌس  املعلومات  توفري  اأّن  يف  ريب  ل 

التخّل�س، نوعًا ما، من قلقها و�سكوكها ب�ساأن امل�ستقبل، وحماولة اإعادة التحّكم بحياتها �سيئًا ف�سيئًا. كما 

اإنها اخلطوة الأوىل لبناء عالقة من الثقة بني ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة ومقّدمي اخلدمات. من هذا 

لة حول اجلوانب التالية: املنطلق، ينبغي توفري املعلومات املف�سّ

حقوق �سحية الإجتار املفرت�سة وواجباتها؛ 

طبيعة الفرتة املخ�س�سة للتفكري؛ 

اخلدمات املتوافرة )امل�سكن، ال�ست�سارات، اإلخ.(؛

طريقة عمل نظام احلماية؛ 

خطوات الإحالة املحتملة املقبلة؛ 

املخاوف الأمنية احلالية.

ب(

درب نف�سك لتدريب زمالءك38



الإجراء 3: التقييم املبكر للمخاطر

املو�سوع: 

اإجراء التقييم لتقدير و�سع �سحية الإجتار املفرت�سة.

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

معرفة امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة بال�سخ�س الذي يجري التقييم املبكر للمخاطر و�سبب ذلك.  

امل�ساركون/اأ�سحاب امل�سلحة يراقبون و�سعًا ي�ستدعي التقييم املبكر للمخاطر ويختبونه. 

60 دقيقة 

املنهجية: 

نقا�س، لعب اأدوار

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري، اأوراق مطبوعة للمجموعات تت�سّمن جدول معايري التقييم املبكر للمخاطر.  

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا(.

اإ�ساأل امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة »ما هو التقييم املبكر للمخاطر؟« وّثق اإجاباتهم على ورقة عر�س اأو 

لوح نقا�س )اإذا مل تكن قد �رسحَت الإجراء 2 قباًل، اأ�سف »ماذا ُيفرت�س اأن يحدث قبل اإجراء تقييم املخاطر، 

مغّطيًا املوا�سيع يف الإجراء 3، الإجراءات الت�سغيلية املوّحدة- املجموعة الأوىل«(. 

بون من املديرية العامة لالأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، واملنّظمات 
ّ
ح امل�سوؤوليات )خباء متدر و�سّ

غري احلكومية، وامل�ساعدين الجتماعيني. ما الذي يجب اأخذه بعني العتبار يف حالة القا�رسين؟(

لعب  على  يوافقون  كانوا  اإن  امل�ساركني  اإ�ساأل  للمخاطر:  املبكر  بالتقييم  اخلا�سة  املقابلة  الأدوار:  لعب 

اأ�سخا�س  املحاور، 3-2  دور  لأداء  �سخ�سان  اأو  �سخ�س  املفرت�سة،  ال�سحية  دور  لأداء  �سخ�س  الأدوار. 

اإجراء  على  اأحدهم  يرّكز  بحيث  املهام،  تق�سيم  ميكنهم  مالحظاتهم.  يوّثقون  يتدخلون،  )ل  للمراقبة 

حت�سينات، والآخر على لغة اجل�سد اإلخ.(

.1
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اإ�رسح لكّل لعب دور )�سواء ال�سحية اأم املحاورين( كيف يتقّم�س الدور.

الأ�سئلة  اإليه،  ا�ستناداً  بتقييم املخاطر، كي ي�سوغوا،  للُمحاور/امُلحاورين جدول املعايري اخلا�سة  قّدم 

املوّجهة اإىل ال�سحية املفرت�سة. 

اإمنحهم 10-15 دقيقة لأداء الأدوار، مبا اأنهم غري ملزمني بتغطية كافة جدول التقييم خالل التمرين. 

عن  املراقبني  اإ�ساأل  ثّم  وجيز(،  )ب�سكٍل  ومالحظاتهم  �سعورهم  عن  واحداً،  واحداً  الأدوار،  لعبي  اإ�ساأل 

مالحظاتهم وعن اأي حت�سينات ميكن اأن يجروها. 

وّثق نقاط التح�سني املهّمة على ورقة عر�س. 

اإ�ساأل بقية امل�ساركني اإن كانوا يريدون اإ�سافة اأّي نقطة. 

اإختتم عملية لعب الأدوار، واأ�سف اأي معلومات لزمة اإذا دعت احلاجة. �سّلط ال�سوء على اأبرز املحاور التي 

حتتاج اإىل حت�سني. 

اإىل  تدعو  احلاجة  اأّن  املخاطر  تقييم  تبنّي من  املخاطر، يف حال  لإدارة  اأهمية �سياغة خطة  �سّدد على 

حماية خا�سة. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

ُينّظم التقييم املبكر للمخاطر بعد تاأمني الحتياجات الأ�سا�سية واملعلومات، ويف حال منحت ال�سحية 

موافقتها على ذلك. 

�سني بالتعامل مع �سحايا الإجتار املفرت�سني على كيفية اإجراء تقييم مبكر  يجب تدريب اخلباء املتخ�سّ

للمخاطر كذلك.  

مالحظات للمن�ّسط:

تو�سيح الإجراءات واملهّمة والوقت املتاح لالأ�سخا�س الذين يوؤدون الأدوار. 

ل تقاطع امل�ساركني اأثناء اأدائهم اأدوارهم. �سّجل املالحظات التي تريد الإدلء بها لحقًا. ناق�س و�سّحح 

بعد انتهاء التمرين. 

.5

.6
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل. الإجراء الثالث: التقييم املبكر للمخاطر

من خالل مقابلة مع �سحية الإجتار املفرت�سة: 

يجب ا�ستهالل املقابلة بال�سوؤال عن �سحة ال�سخ�س و�سالمته، �سّيما واأنه عن�رس �رسوري لتحديد قدرته 

اجل�سدية/النف�سية ومدى ا�ستعداده. من �ساأن هذا اأن يثبت له اأّن هّمك الأ�سا�سي هو �سالمته، وي�ساعدك على 

ك�سب ثقته؛

 مكانًة �رسورية جداً خالل اإجراء املقابلة؛
3
حتتّل العتبارات املتعلقة بال�سالمة والأخالق

�ست فيها ال�سحية 
ّ
ينبغي عدم طرح الأ�سئلة على الإطالق اإذا كان اأي �سخ�س ميّت ب�سلة اإىل البيئة التي تعر

ال�سحية،  ا�ستغّلت  التي  اجلهة  بالب�رس،  ُمتاجر  اأخرى،  ا�ستغالل  )�سحية  الغرفة  يف  حا�رساً  لال�ستغالل 

طون يف اجلرمية اإلخ.(؛
ّ
اأ�سخا�س متور

يجب تطبيق اتفاقات احرتام اخل�سو�سية، فيوّقع عليها كل اخلباء الذين �ساركوا يف املقابالت اخلا�سة 

بالتقييم املبكر للمخاطر.  

يقّدم اجلدول التايل جمموعًة متنّوعة من موؤ�رسات املخاطر التي ميكن و�سع اأ�سئلة منا�سبة خا�سة بها، بهدف 

جمع املعلومات، بطريقة دقيقة وقانونية، حول �سحة �سحايا الإجتار املفرت�سني و�رسوط �سالمتهم. وميكن اأن 

تختلف هذه الأ�سئلة وفقًا للدولة اأو احلالة واحلاجة اإىل مراعاة �سياٍق حمّدد اأو ثقافة معّينة.

-

-

-

-

معايري التقييم املبكر للمخاطر

البيانات اخلا�سة باحلالت

الق�سايا املتعلقة بال�سحة

املالحظات البند الرقم

العوار�س املتعلقة بال�سحة البدنية )اآلم الراأ�س، الإرهاق، الدوار، 

اآلم الظهر، اآلم املعدة اأو البطن، التهاب اجللد، �سعوبة يف الروؤية، 

زكام، م�ساكل يف التنف�س، اآلم يف الأ�سنان...(

1

العوار�س املتعلقة بال�سحة النف�سية )م�ساكل يف الذاكرة، بكاء 

ر، ح�رس نف�سي، غ�سب، اإجهاد، عدائية، تعّدي، عوار�س 
ّ
متكر

ا�سطراب الكرب ما بعد ال�سدمة...(

2

اإ�سابات ما�سية اأو حالية )اإحلاق الأذى بالنف�س، اأفكار انتحارية اأو 

حماولت انتحار...(

3

   اأنظر امللحق اخلا�س باملبادىء الأخالقية ال�سادرة عن املنظمة ال�سحة العاملية
3
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العجز اجل�سدي اأو العقلي اأو احلالت ال�سديدة اخلطورة

)اأمرا�س القلب، ال�رسع، الربو(

4

الأمرا�س املعدية )ال�سل، فريو�س التهاب الكبد ب...(، مبا يف ذلك 

الأمرا�س املنتقلة جن�سيًا

5

الإدمان )الكحول، املخّدرات، القمار...( 6

غري ذلك 7

الق�سايا املتعلقة بال�سالمة

املالحظات البند الرقم

املخاوف احلالية املتعلقة بال�سالمة 1

املخاوف املا�سية املتعلقة بال�سالمة 2

الأفراد الذين ميكن اأن يت�سّببوا بالأذى 3

املخاوف املتعلقة ب�سالمة اأفراد الأ�رس، الأ�سدقاء اأو املعارف 4

املخاوف املتعلقة بالأ�سخا�س الذين يعرفهم الفرد املعني 

بالق�سية

5

املواقع غري الآمنة يف دول املق�سد واملن�ساأ 6

غري ذلك 7
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الإجراء 4: الرتجمة الفورية

املو�سوع: 

توفري الرتجمة الفورية ل�سحايا الإجتار املفرت�سني عند اإجراء املقابالت معهم اأو ا�ستجوابهم. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

للحقوق  واإدراكهم  الفورية  بالرتجمة  املتعلقة  للق�سايا  امل�سلحة  امل�ساركني/اأ�سحاب  مناق�سة 

وامل�سوؤوليات املتعلقة بتوفري الرتجمة الفورية ل�سحايا الإجتار املفرت�سني.  

15-20 دقيقة

املنهجية: 

مناق�سة جماعية وعرو�س للنتائج

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري.

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا(.

ناق�س النقاط الأ�سا�سية الناجتة عن اخلطوات، مّتبعًا الأ�سئلة التالية: ملاذا؟ من؟ كيف؟ �سمن جل�سة عامة 

)وّثق النتائج على ورقة عر�س اأو لوح نقا�س(. 

�سّكل جمموعات واطلب منها مناق�سة وتوثيق �سيناريو يف�رّس كيف ميكن العثور على املرتجمني الفوريني، 

واطلب منهم حتديد نقاط الت�سال الأ�سا�سية )مثل ال�سفارات اأو وزارة اخلارجية اإلخ.(، اإ�سافًة اإىل حتديد 

الفر�س املحتملة لت�رسيع الإجراءات. 

اأّي حتديات،  اإليها. يف حال مل ت�سادف املجموعات  لت  اأطلب من املجموعات عر�س النتائج التي تو�سّ

املفرت�س  من  وجيز.  ب�سكٍل  التجربة  مناق�سة  اأجل  من  العامة،  اجلل�سة  �سمن  �سوؤال  ب�سيغة  الأمر  اإطرح 

بامل�ساركني، كجزٍء من هذه العملية، اأن يناق�سوا التحديات التي يواجهونها اأو �سوف يواجهونها. 

.1
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الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

يحّق ل�سحية الإجتار املفرت�سة ال�ستفادة من خدمة الرتجمة الفورية، اإذا مل يكن با�ستطاعتها التوا�سل 

مع الغري بلغة الدولة امل�سيفة. 

الأ�سئلة  طرح  قبل  وم�سوؤولياته  وواجباته  الفوري  املرتجم  بدور  املفرت�سة  الإجتار  �سحية  اإعالم  يجب 

عليها اأو اإجراء املقابلة معها، كما يحّق لها رف�س املرتجم الفوري الذي ُعنّي لها يف اأّي وقٍت كان. 

اأو املزاملون  الأفراد املرافقون لل�سحية  التي يوّفرها  الفورية  الرتجمة  اإطالقًا، على  الّتكال،  يجب عدم 

لها يف مكان العمل- حتى ولو اّدعوا اأنهم من الأ�سدقاء اأو اأفراد الأ�رسة اأو غري ذلك، مبا اأنهم قد يكونوا 

طني يف اجلرم. 
ّ
متور

متعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل، والإجراء الفردي 2: الو�سول اإىل الحتياجات 

الأ�سا�سية واملعلومات. لكّن الرتجمة الفورية تعتب م�ساألة م�سرتكة مع جميع الإجراءات الفردية 

الأخرى اأي�سًا. 

مالحظات للمن�ّسط:

التاأّكد من اأّن جميع امل�ساركني قد فهموا اأّن هذا الإجراء يحمل طابعًا م�سرتكًا مع بقية 

الإجراءات. 
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل. الإجراء الرابع: الرتجمة الفورية

ماذا:

يقوم هذا الإجراء على توفري خدمة الرتجمة الفورية الكاملة ل�سحايا الإجتار الأجانب الذين ل يتمتعون باملهارات 

الالزمة التي تخّولهم التوا�سل بلغة البلد امل�سيف. اأما بالن�سبة لالأ�سخا�س القادرين، نوعًا ما، على التحّدث بلغة 

البلد امل�سيف، واملتمّكنني من التعبري عن اأنف�سهم، فيمكن ال�ستعانة مبرتجم فوري لتقدمي امل�ساعدة اأثناء اإجراء 

املقابلة، يف حال وافقت �سحية الإجتار املفرت�سة على ذلك.

متى:

مبا�رسًة بعد مرحلة الإحالة الأولية. 

من:

يجب اأن يقّدم خدمة الرتجمة الفورية الأ�سخا�س التايل ذكرهم: 

ممّثلون عن ال�سفارات اأو القن�سليات اإن توافرت

مقّدمو اخلدمات/منّظمات غري حكومية

ال�سعيفة من  الفئات  العمل مع  والتدريب على  لفرز دقيق  الإمكان،  قدر  الفوريون،  اأن يخ�سع املرتجمون  يجب 

الأ�سخا�س.

مالحظة: ل يجدر باملنّظمات، يف اأي ظرف من الظروف، اأن تعتمد على الأ�سخا�س املرافقني ل�سحية الإجتار 

املفرت�سة، اأو املزاملني لها يف ميدان العمل، لغر�س تاأمني الرتجمة الفورية، حتى واإن كانوا يزعمون اأنهم 

من الأ�سدقاء اأو الأقرباء اأو غري ذلك.

كيف: 

قبل اإجراء اأّي مقابلة و/اأو ا�ستجواب، يجب تزويد �سحية الإجتار املفرت�سة باملعلومات الالزمة حول دور 

اأّي وقت من  املرتجم الفوري، وواجباته وم�سوؤولياته، كما يجب اإعالمه بحقه يف رف�س ال�ستعانة، يف 

الأوقات، مبرتجم فورّي معنّي. 

عن  ف�ساًل  املقابالت،  بطبيعة  م�سبقًا،  تعلمهم،  اأن  الفوريني  املرتجمني  مع  املتعاقدة  باملنظمة  يجدر 

واجباتهم والقيود املفرو�سة عليهم خالل ال�ستجواب و/اأو املقابلة وما بعدها. بالإ�سافة اإىل ذلك، يجب 

حتديد �رسوط املقابلة ب�سكل وا�سح للمرتجمني الفوريني �سواء �سفهيًا اأم خطيًا )من خالل تعليمات/عقد(.  
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يجب اأن ينّفذ املرتجم الفوري واجبه بطريقة م�سوؤولة ومراعية لالعتبارات الثقافية. 

مرحلة  خالل  املفرت�سة  الإجتار  �سحية  به  اأدلت  الذي  الت�رسيح  على  الفوري  املرتجم  يوّقع  اأن  يجب 

ا�ستجوابها. 

امل�سدر: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة من اأجل حتديد �سحايا الإجتار يف لبنان واإحالتهم، ن�سخة حزيران 2012.
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الإجراء 5: فرتة التفكري واإجازة الإقامة املوؤقتة

املو�سوع: 

هي فرتة منا�سبة من الوقت تتيح ل�سحية الإجتار املفرت�سة اأن ت�ستجمع قواها، والتخّل�س من تاأثري الأ�سخا�س 

الذين تاجروا بها/ا�ستغلوها، ك�رسٍط اأ�سا�سي للتمّكن من اّتخاذ القرارات الواعية ب�ساأن م�ستقبلها. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

فرتة  على  باحل�سول  احلّق  متلك  املفرت�سة  الإجتار  �سحية  باأّن  امل�سلحة  امل�ساركني/اأ�سحاب  معرفة 

للتفكري، اإ�سافًة اإىل كّل احلقوق الأخرى املرفقة بها.  

20 دقيقة

املنهجية: 

جمموعات ارجتالية، مناق�سة

اأوراق عر�س  »باوربوينت«.  برنامج  اأو  اأوراق عر�س  بالإجراء �سمن  اخلا�سة  اخلطوات  املطلوبة: حتديد  املواد 

برنامج  اأو  عر�س  ورقة  على  املوؤقتة  الإقامة  لإجازة  القانوين  الأ�سا�س  تدوين  تاأ�سري.  واأقالم  نقا�س(  لوح  )اأو 

»باوربوينت«. 

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا(.

اأطلب من امل�ساركني ت�سكيل جمموعات ارجتالية ومناق�سة ما يلي: 

ما هي فرتة التفكري؟

ما احلاجة اإليها؟

كم يجب اأن تطول؟

ما الذي ت�ستوجبه فرتة التفكري؟ )دوليًا: مُتنح فوراً بعد حتديد الأ�س�س التي ت�سري منطقيًا اإىل توافر 

حالة اإجتار اأو �سحية حمتملة؛ 30 يومًا كحٍدّ اأق�سى؛ احتمال متديد الفرتة يف حالة القا�رسين(. 

هذه  توثيق  مع  امل�ساركني،  جميع  اأمام  اإليها  لت  تو�سّ التي  باملعلومات  الإدلء  املجموعات  من  اأطلب 

املعلومات على ورقة عر�س )اإذا كانت املجموعات ل متلك خبًة وا�سعة يف هذا ال�ساأن، وّزع عليها املن�سور 

خالل التمرين اجلماعي؛ يف احلالة املغايرة، وّزعه لحقًا كي تقوم بالطالع عليه(

.1
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حّدد امل�سوؤوليات )ال�سخ�س الذي تعّينه جمعية تقدمي اخلدمات لدعم �سحية الإجتار املفرت�سة خالل فرتة 

التفكري. املديرية العامة لالأمن العام متنح اإجازة الإقامة املوؤقتة.(

اإ�رسح الأ�سا�سي املنطقي الذي مُتنح مبوجبه اإجازة الإقامة املوؤقتة، والو�سع اخلا�س بالقا�رسين )وفقًا 

 يف م�سلحة الطفل الف�سلى؛ قابلة للتجديد(. 
ّ
ملا ي�سب

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

متنح فرتة التفكري ال�سحية املقرتحة م�ساحًة للراحة من دون ا�ستجواب، وت�سمن �سالمتها.

يجب اإعالم �سحية الإجتار املفرت�سة، يف الأوقات كافة، بتفا�سيل العملية واخلطوات املقبلة، وبحقوقها، 

ل �سّيما يف يتعلق باحل�سول على رخ�سة الإقامة. 

متعلق بالإجراء الفردّي الرابع: الرتجمة الفورية

مالحظات للمن�ّسط:

التاأّكد من تو�سيح الختالفات مع حالة ال�سحايا الأجانب. اإذا مل يكن التو�سيح كافيًا، اأ�سف 

املزيد من املعلومات ومتّعن يف التف�سري. 

.3
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واإجازة  التفكري  فرتة  اخلام�ص:  الإجراء  الأوىل.  املجموعة  املوّحدة-  الت�سغيل  اإجراءات  املن�سور: 

الإقامة املوؤقتة

فرتة التفكري: 

اأبرز العنا�رس التي متّيز هذه الفرتة هي: 

تاأمني امل�سكن الآمن؛ 

توفري امل�ساعدة الأولية والرعاية؛ 

القانونية،  والفر�س  الأمد،  الطويلة  امل�ساعدة  على  للح�سول  املتوّفرة  اخليارات  حول  املعلومات  تاأمني 

واحتمال العودة، اإلخ.؛

تخ�سي�س الوقت الالزم لإعادة النهو�س والتفكري يف اخليارات املتوافرة، مبا يف ذلك اإمكانية التعاون 

مع ال�سلطات املخت�سة؛ 

بالن�سبة ل�سحايا الإجتار من الأطفال، ينبغي اأن ت�ستفيد ال�سلطات املعنّية من هذه الفرتة للمبا�رسة 

 يف م�سلحة الطفل الف�سلى. 
ّ
بعملية حتديد الإجراءات املتو�سطة والطويلة الأمد التي ت�سب

يجب اأن ت�سمل اإجراءات فرتة التفكري ما يلي: 

توفري املعلومات الوا�سحة حول اأهداف فرتة التفكري، ومّدتها وفوائدها والقيود املرتبطة بها؛ 

عدم تنفيذ اأي اأمر بالطرد بحّق �سحية الإجتار املفرت�سة خالل هذه الفرتة؛ 

عدم ا�ستجواب ال�سحية خالل هذه الفرتة، اإل يف حال موافقتها على ذلك؛ 

تّتخذ ال�سحية قرار التعاون اأو عدم التعاون مع وكالت اإنفاذ القوانني عندما ت�سل هذه الفرتة اإىل نهايتها، اإل يف 

حال اّتخذت ال�سحية قرارها يف مرحلة �سابقة. 

ال�سخ�س املعني قد وقع �سحيًة  اأّن  اأ�س�س منطقية،   اإىل  ا�ستناداً  ال�ستنتاج،  مبا�رسًة بعد  الفرتة  يجب منح هذه 

لالإجتار، على اأن تدوم الفرتة لثالثني يومًا على الأق�سى، مع الإ�سارة اإىل اأّن هذا الأمر يتحّدد بناًء على كل حالة 

على حدة. 

ميكن متديد فرتة التفكري يف حال كانت �سحية الإجتار من الأطفال. يتّم جتديد اإجازة الإقامة بعد 

انتهاء مّدة فرتة التفكري، يف حال ا�سرتطت الظروف املبّينة اأعاله ذلك. 
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اإجازة الإقامة املوؤقتة:

قانون رقم 164 املادة 568 )8( من قانون مكافحة الإجتار: يجوز لقا�سي التحقيق اأو القا�سي الناظر يف 

ملف الدعوى، مبوجب قرار ي�سدره، اأن يجيز للمجني عليه الإقامة يف لبنان خالل املّدة التي تقت�سيها اإجراءات 

التحقيق.

وفقًا  ذلك،  اإىل  قانونية  حاجٌة  تدعو  عندما  الأطفال،  بال�سحايا  اخلا�سة  الإقامة  اإجازة  ت�سدر 

مل�سلحة الطفل الف�سلى؛ كما يتّم جتديدها، مبوجب ال�رسوط نف�سها، عندما تدعو  احلاجة اإىل ذلك.  
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الإجراء 6: حتديد ال�سحايا

املو�سوع: 

ل  اأي حتديد و�سع �سحية الإجتار بوا�سطة اأ�سخا�س موؤّهلني/جمازين، واإعالم ال�سحية بالنتيجة التي مّت التو�سّ

اإليها. ي�سمل هذا الإجراء التعاون عب احلدود، اإذا كان من �سبيٍل اإىل ذلك. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

معرفة امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة بالإجراءات وامل�سوؤوليات املرتبطة بعملية حتديد �سحية الإجتار.  

90-120 دقيقة

املنهجية: 

مناق�سة، عر�س حالة ولعب اأدوار )كن�ساط بديل(، عمل جماعي: ورقة عر�س

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري. من�سورات مطبوعة. 

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا(.

تو�سيح وحتديد امل�سوؤوليات )اأنظر اإجراءات الت�سغيل املوّحدة(. ما الذي يجب اأخذه بعني العتبار يف حالة 

القا�رسين؟ ناق�س الأمر �سمن جل�سة عامة ووّثق املعلومات. 

اأتُل عليهم تعريف الإجتار ح�سب ما ورد يف املادة 586.1 من قانون العقوبات. �سّدد على ثالثة عنا�رس 

هي: الفعل والو�سيلة والهدف )ميكنك ا�ستخدام الر�سم البياين لهذه العنا�رس املوجود يف املن�سور 1(. ف�ساًل 

ح، متوغاًل يف التفا�سيل اإذا دعت احلاجة، معنى ال�ستغالل ب�سفته هدف الإجتار )ا�ستناداً  عن ذلك، و�سّ

اإىل القانون واملن�سور 1(. تاأّكد من اأّن اجلميع قد فهم ما هو الو�سع اخلا�س لالأطفال 

)اأنظر املن�سور 1، ووّزعه اإذا دعت احلاجة وارتاأيَت اأنه مفيد(. 
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مترين بديل 1: عر�س حالة: الت�سديد على حتديد حالة اإجتار

اإ�رسح للم�ساركني اأنهم �سيعملون �سمن جمموعات على حالة معّينة.

�سّكل جمموعات يعمل فيها امل�ساركون على احلالة. 

وّزع احلالة )اإطبع الورقة( واطلب من امل�ساركني مناق�ستها على �سوء الأ�سئلة التالية:

اأهي حالة اإجتار اأم ل؟

لتو�سيح اإجابتك عن ال�سوؤال »اأ«، فّكر يف ما يلي: ما هي العنا�رس التي جتعل من هذه احلالة حالة 

اإجتار اأو ما هي العنا�رس املطلوب توافرها لت�سنيف احلالة كحالة اإجتار؟

َلْت اإليها اأمام امل�ساركني باأكملهم. اإذا كان الوقت �سّيقًا،  اأطلب من املجموعات عر�س النتائج التي تو�سّ

اأطلب من املجموعات الأخرى اإ�سافة املعلومات التي مل تذكرها املجموعات ال�سابقة، اأو ذكر اإن كانت قد 

 خمتلف. 
ّ
لت اإىل ا�ستنتاج خمتلف، اأو ا�ستندت اإىل ت�سل�سٍل منطقي تو�سّ

مترين بديل 2: لعب اأدوار: الرتكيز على مقابالت حتديد �سحايا الإجتار 

اإ�ساأل امل�ساركني اإن كانوا يوافقون على لعب اأدوار، واطلب  لعب الأدوار: مقابلة حتديد �سحايا الإجتار: 

5-6 متطّوعني منهم. 

الأدوار: �سخ�س لأداء دور �سحية الإجتار املفرت�سة، و�سخ�س اأو اثنان لأداء دور املحاورين )مثاًل حماور 

ومرتجم فورّي(، 2-3 مراقبني. 

ل يتدّخل املراقبون بل يكتفون بتدوين مالحظاتهم، مع الرتكيز على التح�سينات املحتملة )ميكنهم اأي�سًا 

تق�سيم املهام، بحيث يرّكز اأحدهم على التح�سينات والآخر على لغة اجل�سد اإلخ.(

بكيفية  املتعلقة  التوجيهات  مل�ساعدتهم:  املحاورين  دور  يوؤّدون  الذين  الأ�سخا�س  اإىل   2 املن�سور  قّدم 

اإجراء املقابالت لتحديد �سحايا الإجتار

اإ�رسح لكّل ممّثل )ال�سحية واملحاور( دوره كي يتمّكن من تقّم�س ال�سخ�سية ب�سكٍل اأف�سل. 

دع م�سار الأحداث يتك�ّسف دون تخطيط م�سبق. 

املراقبني  اإ�ساأل  ثم  )باإيجاز(.  مالحظاتهم  نتيجة  وعن  �سعورهم  عن  واحداً،  واحداً  امل�ساركني،  اإ�ساأل 

اإ�ساأل  اإىل حت�سني.  التي حتتاج  املهّمة  النقاط  بتوثيق  قم  املمكنة.  التح�سني  عّما لحظوه وعن جمالت 

امل�ساركني الآخرين اإن كانوا يريدون اإ�سافة فكرة ما. 

جمالت  اأهّم  على  ال�سوء  �سّلط  احلاجة.  دعت  اإذا  لزمة  معلومات  واأ�سف  الأدوار،  لعب  مترين  اإختتم 

التح�سني. 
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التعاون عرب احلدود

ناق�س، �سمن جل�سة عامة، ملاذا تدعو احلاجة اإىل التعاون عب احلدود وكيف ومتى. وّثق املعلومات على 

ورقة عر�س اأو لوح نقا�س. 

مترين بديل 3: التعاون عرب احلدود: عمل جماعي: خريطة �سري العملية: الت�سديد على الأدوار والإجراءات 

اإذا ت�سّنى لك الوقت، يعتب هذا مترينًا مفيداً لو�سف كّل املراحل التي ينطوي عليها هذا الإجراء املعّقد: 

وّزع امل�ساركني على جمموعات )من �ستة اأ�سخا�س كحٍدّ اأق�سى( واطلب منهم التعاون يف اإعداد خريطة 

ل�سري العمليات اخلا�سة بالإجراء 6، حتديد ال�سحايا. يجب اأن ُتظهر هذه اخلريطة اخلطوات وامل�سوؤوليات، 

وتت�سّمن اخلطوات املطّبقة يف حالة ال�سحايا القا�رسين. 

اأطلب من املجموعات عر�س خرائط �سري العمليات التي اأعّدتها وتو�سيح اأّي م�سكالت طارئة. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

رت ال�سحية املبا�رسة بها م�سبقًا، لكن يف 
ّ
تبداأ عملية حتديد ال�سحية بعد انق�ساء فرتة التفكري، اأو اإذا قر

ظّل احل�سول على موافقتها الكاملة ا�ستناداً اإىل توّفر املعلومات الكاملة ب�ساأن هذه العملية. 

�س 
ّ
تعتب �سحية الإجتار املفرت�سة يف مرحلٍة ح�سا�سة جداً خالل هذه العملية )ج�سديًا ونف�سيًا(، كما تتعر

ل�سغٍط �سديد. لذا، يجب على كّل اأ�سحاب امل�سلحة الذين يتعاملون مع �سحية الإجتار املفرت�سة اأن ياأخذوا 

هذا الأمر بعني العتبار عند تنفيذ هذا الإجراء!

و�سع  ويكون  الإجتار.  �سحية  حتديد  اإىل  ل  للتو�سّ وا�سح  ب�سكٍل  الإجتار  تعريفات  فهم  ال�رسوري  من 

من  الفقرة ب(  املحّددة يف  الو�سائل  توّفر  عدم  ظّل  حتى يف  اإجتاراً  يعتب  حيث  القا�رسين خا�سًا جداً 

املادة 586.1. 

متعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل، الإجراء الفردي 4: الرتجمة الفورية، الإجراء 

الفردي 3: التقييم املبكر للمخاطر، واإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية: الإحالة. 

مالحظات للمن�ّسط:

هذه جل�سة معّقدة ومن ال�سعب تن�سيطها. فجّهز اخلطوات املختلفة وحّدد وقتك �سلفًا.

كن وا�سحًا عند �رسح لعب الأدوار واملهام املختلفة، ف�ساًل عن املهلة الزمنية.  
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التوجيهات  ال�ساد�ص: حتديد  الإجراء  الأوىل.  املوّحدة- املجموعة  الت�سغيل  اإجراءات   :1 املن�سور 

املتعلقة بكيفية اإجراء املقابالت لتحديد �سحايا الإجتار

تعريف الإجتار بالأ�سخا�ص وفقًا للمادة 586.1: 

ل يعتّد مبوافقة املجني عليه يف حال ا�ستعمال اأٍيّ من الو�سائل املبّينة يف هذه املادة. 

اإجتار  اأّي �سخ�س طبيعي مّمن كان مو�سوع  الإجتار« تعني  القانون، »�سحية  الإجتار«: لأغرا�س هذا  »�سحية 

ة على نحو معقول باأنه �سحية اإجتار بالأ�سخا�س ب�رسف النظر عّما  بالأ�سخا�س، اأو مّمن تعتب ال�سلطات املخت�سّ

اإذا كان مرتكب اجلرم قد ُعرفت هوّيته اأو ُقب�س عليه اأو حوكم اأو اأُدين. 

يعتب ا�ستغالًل وفقًا لأحكام هذه املاّدة اإرغام �سخ�س على ال�سرتاك يف اأٍيّ من الأفعال التالية: 

اأفعال يعاقب عليها القانون.

الدعارة اأو ا�ستغالل دعارة الغري.

ال�ستغالل اجلن�سي. 

الت�سّول. 

ال�سرتقاق، اأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق. 

العمل الق�رسي اأو الإلزامي. 

الفعل 

)ماذا(

اجتذاب �سخ�ص اأو نقله 

اأو ا�ستقباله اأو احتجازه 

اأو اإيواوؤه.

الو�سيلة 

)كيف(

بوا�سطة التهديد بالقوة 

اأو ا�ستعمالها، اأو 

الختطاف اأو اخلداع، 

اأو ا�ستغالل ال�سلطة اأو 

ا�ستغالل حالة ال�سعف، 

اأو اإعطاء اأو تلقي مبالغ 

مالية اأو مزايا، اأو 

ا�ستعمال هذه الو�سائل 

على من له �سلطة على 

�سخ�ص اآخر.

الهدف 

)ملاذا( 

بهدف ا�ستغالله اأو 

ت�سهيل ا�ستغالله من 

الإجتارالغري. 

بالأ�سخا�ص

املادة 586.1

اأ(

ب(

ت(

ث(

ج(

ح(
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مبا يف ذلك جتنيد الأطفال الق�رسي اأو الإلزامي ل�ستخدامهم يف النزاعات امل�سّلحة. 

ط الق�رسي يف الأعمال الإرهابية. 
ّ
التور

نزع اأع�ساء اأو اأن�سجة من ج�سم املجنى عليه. 

ل توؤخذ بعني العتبار موافقة املجنى عليه اأو اأحد اأ�سوله اأو امل�ساعد الجتماعي امل�سوؤول عنه اأو اأّي �سخ�س اآخر 

ميار�س عليه �سلطة �رسعية اأو فعلية على ال�ستغالل املنوي ارتكابه املبنّي يف هذه الفقرة. 

يعتب اجتذاب املجنى عليه الذي يقّل عمره عن ثمانية ع�رس عامًا اأو نقله اأو ا�ستقباله اأو احتجازه 

اأو و�سعه يف مركز اإيواء اآمن، لغر�س ال�ستغالل، اإجتاراً بالأ�سخا�س، حتى يف حال مل يرتافق ذلك 

مع ا�ستعمال اأّي من الو�سائل املبّينة يف الفقرة الأوىل )ب( من هذه املاّدة. 

خ(

د(

ذ(
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التوجيهات  ال�ساد�ص: حتديد  الإجراء  الأوىل.  املوّحدة- املجموعة  الت�سغيل  اإجراءات   :2 املن�سور 

املتعلقة بكيفية اإجراء املقابالت لتحديد �سحايا الإجتار

ح كيفية اإجراء مقابالت لتحديد �سحايا الإجتار. من �ساأن هذه التوجيهات اأن  يف ما يلي توجيهات اأ�سا�سية تو�سّ

ت�سّهل اإجراء مقابلة مثمرة تاأخذ بعني العتبار راحة ال�سخ�س الذي وقع �سحية الإجتار. 

مالحظات توجيهات لإجراء 

مقابلة ناجحة لتحديد 

�سحية الإجتار

�سحيٌح اأنه من ال�سعب التقّيد بهذه القاعدة الأ�سا�سية يف معظم الأحيان، وذلك 

تبعًا للظروف القائمة، لكن ل بّد من بذل كافة اجلهود املمكنة للتخفيف من اأي 

ت�سوي�س ميكن اأن يطراأ على املقابلة اإىل حّده الأدنى.

قم باإجراء املقابلة يف 

مكان ي�سمن اخل�سو�سية 

لل�سخ�ص اخلا�سع للمقابلة

ل ريب يف اأّن الإجهاد والنفعالت توؤدي دوراً كبرياً يف اأي نوع من املقابالت. 

و�سي�سعب على ال�سخ�س الذي يجري املقابلة تقييم الطرف الآخر اإذا كان متوّتراً 

جداً. لذا من �ساأن الإحجام عن الإنذارات والتهديدات عند مبا�رسة املقابلة اأن 

يهّدىء من روع ال�سخ�س اخلا�سع للمقابلة. فمن خالل التخفيف من امل�ساعر 

ال�سلبية وتعزيز امل�ساعر الإيجابية، ي�سبح باإمكان �ساحب املقابلة اأن يعرف 

كيف يتعامل مع انفعالت الطرف الآخر وي�ستوعب �سيل عواطفه. 

حاول طماأنة ال�سخ�ص 

الذي جتري معه املقابلة 

والتخفيف من توّتره

يجب اأن يطرح ال�سخ�س الذي يجري املقابلة اأ�سئلته بحذر، مع مراعاة هدفه 

باحل�سول على اأكب قدر ممكن من املعلومات ال�رسورية )كمحاولة التاأكد، مثاًل، 

اإن كان ال�سخ�س الذي يواجهه �سحية اإجتار حمتملة(. 

حّدد الهدف ب�سكل وا�سح

اإّن معرفة كيفية طرح الأ�سئلة ل تقّل اأهمية عن معرفة الأ�سئلة الواجب طرحها. 

ومن ال�رسوط الأ�سا�سية اأي�سًا طرح الأ�سئلة بطريقة ي�سهل فهمها.

اعتمد تقنيات جّيدة 

لطرح الأ�سئلة

من الأخطاء اجل�سيمة التي قد يرتكبها ال�سخ�س الذي يجري املقابلة الإ�سهاُب يف 

الكالم. ففي احلقيقة، اإّن تقييم الأ�سخا�س ب�سكل دقيق، اأو جمع املعلومات احل�سا�سة 

املتعلقة بجرمية معّينة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا مبدى اإف�ساح املجال اأمام الطرف الآخر 

لت�سّلم �سّدة الكالم، وذلك يف ظل مراقبة دقيقة من امل�سوؤولني. بالفعل، يجب على 

ال�سخ�س الذي يجري املقابلة اأن يتحّكم بزمام هذه املقابلة، ل اأن ي�سيطر عليها كليًا.

اأترك ال�سخ�ص الذي جتري 

معه املقابلة يتكلّم

ب 
ّ
يجب اأن يكون �ساحب املقابلة املاهر م�ستمعًا جّيداً كذلك. فمن ال�رسوري اأن يدر

نف�سه على الرتكيز والهتمام مبا ُيقال وكيف يتّم قوله. كما يجب األ ي�ستعجل القفز 

اإىل الأ�سئلة الالحقة اأو املبا�رسة بتحليل الإجابات قبل اأن يت�سّنى لل�سخ�س املعني 

الفروغ من الكالم. ف�ساًل عن ذلك، يجب األ يتوقع كل اإجابة قبل و�سولها اإليه.

كن م�ستمعًا جّيداً
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ل �سّك يف اأّن حركات اجل�سد املطمئنة خطوٌة اأ�سا�سية لك�سب ثقة ال�سخ�س الذي 

تقابله. لذا، اإبَق مّطلعًا على تقنيات حركات اجل�سد املنا�سبة، وطّبقها حني تكون 

الظروف موؤاتية. 

راِع لغة اجل�سد

يجب اأن يحيط الأ�سخا�س الذين يجرون املقابالت ردوَد فعلهم باإطار من ال�رسية، 

فال ي�سمحوا مل�ساعرهم ال�سخ�سية باأن توؤّثر على املقابلة. كما يجب األ يبدوا 

ا�سمئزازاً جتاه الأ�سخا�س الذين يقابلونهم، اأو يوحوا اإليهم باأنهم ل ي�سّدقون 

كالمهم، ل �سّيما اإذا كانت املعلومات املبّينة مثرية لال�سمئزاز اأو غري قابلة 

وا فعاًل مبواقف 
ّ
للت�سديق بكل ب�ساطة. فمن يدري، لعّل �سحايا الإجتار قد مر

ا�ستثنائية يعجز العقل عن ا�ستيعابها.

ل تبِد ارتيابك يف 

الإجابات التي حت�سل 

عليها

يجب اأن يظهر الأ�سخا�س الذين يجرون املقابالت تعاطفًا مع �سحايا الإجتار، 

ويحر�سوا على عدم لومهم اأو معاملتهم ب�سفقة.

اأظهر تعاطفا
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الق�سم الرابع: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا

نظرة عامة اإىل اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية

امل�سكن الآمن وامل�ساعدة الأولية واحلماية

اخلطوة 1. توفري م�سكن ل�سحية الإجتار املفرت�سة اأو التي مّت التثّبت منها

اخلطوة 2. تقدمي امل�ساعدة الأولية واحلماية

اخلطوة 3. اّتخاذ ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة قراراً ب�ساأن اخلطوات املقبلة

تبادل املعلومات بني الدولة امل�ستقبلة لل�سحية، والدولة املحيلة لها، وتزويد ال�سخ�ص امل�ستفيد من امل�ساعدة 

باملعلومات الالزمة قبل عودته

اخلطوة 1. اإعالم �سحية الإجتار بنتيجة التقييم الذي تناول ن�سبة املخاطر والأمن واإمكانية الإندماج الجتماعي يف البلد الأم 

اخلطوة 2. الت�سال مبقّدمي اخلدمات يف الدولة املن�ساأ لتبادل املعلومات وتن�سيق عملية العودة يف البلد الأم

اخلطوة 3. اإعالم �سحية الإجتار بو�سعها من حيث الهوية، وتفا�سيل عملية �سفرها/نقلها، وامل�ساعدة املتوّفرة لها يف البلد 

املن�ساأ واخلطة املعّدة لإعادة الإدماج. 

اخلطوة 4. احل�سول على تاأكيد باأنه �سيتّم ا�ستقبال �سحية الإجتار وم�ساعدتها

النقل الآمن

اخلطوة 1. تزويد �سحية الإجتار بكافة الوثائق/الأغرا�س/املعلومات الالزمة املتعلقة ب�سفرها

اخلطوة 2. التاأّكد من اأّن القا�رسين يتنّقلون ب�سحبة م�ساعد اجتماعي

اخلطوة 3. التاأّكد من اأّن مقّدمي اخلدمات �سي�رسفون على ا�ستقبال �سحية الإجتار عند احلدود/املطار/املرفاأ لبلدها الأ�سل

اخلطوة 4. تاأمني التوجيه الأويل وامل�ساعدة اإىل �سحية الإجتار

اخلطوة 5. الطمئنان اإىل اأّن �سحية الإجتار قد بلغت وجهتها ب�سالمة اأو التاأكيد على ذلك.

امل�ساعدة الطويلة الأمد والندماج الجتماعي يف البلد الأم

اخلطوة 1. �سياغة خطة وفقًا لحتياجات ال�سحية ورغباتها

اخلطوة 2. ت�سهيل ال�ستفادة من امل�ساعدات وخدمات الإندماج الجتماعي

تقدمي الدعم لتنفيذ طلبات التعوي�ص

اخلطوة 1. اإعالم ال�سحية بحقها يف احل�سول على التعوي�س وال�ستفادة من الإجراءات القانونية ذات ال�سلة

اخلطوة 2. توفري امل�ساعدة القانونية املجانية خالل تطبيق الإجراءات القانونية
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الإجراء 1: امل�سكن الآمن وامل�ساعدة الأولية واحلماية

املو�سوع: 

تاأمني م�سكن اآمن، وامل�ساعدة الأولية واحلماية ل�سحية الإجتار التي مّت التثّبت من هويتها.  

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

اإملام امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة بالتفا�سيل املحيطة بنوعية امل�ساعدة التي يجب اأن يتلقاها �سحايا 

الإجتار ومداها. 

30 دقيقة

املنهجية:

عمل جماعي، مناق�سة

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري. من�سورات مطبوعة اإذا دعت احلاجة. 

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا(.

ح امل�سوؤوليات وحّددها )ب�ساأن  من هو امل�سوؤول عن تاأمني امل�سكن الآمن وامل�ساعدة الأولية واحلماية؟ و�سّ

الإجراءات والأدوار: نقاط الإبالغ الأوىل امل�سوؤولة عن اإحالة ال�سحية- املنّظمات غري احلكومية املعنّية( 

ب�سكٍل م�سرتك �سمن جل�سة عامة. 

ع يف ما يلي )دّون الأ�سئلة(: 
ّ
�سّكل جمموعتني واطلب من امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة التو�س

املجموعة 1: ما هي خدمات امل�ساعدة الأولية الدنيا التي يفرت�س تقدميها؟ 

اأجل تاأمني امل�ساعدة  اأن يراعيها مقّدمو اخلدمات من  التي يجب  املجموعة 2: ما هي املبادئ 

اخلا�سة  الحتياجات  هي  ما  جديد؟  من  لالإجتار  ال�سحية  �س 
ّ
تعر خماطر  وتقلي�س  النوعية 

لل�سحايا القا�رسين؟ 

�سة باملو�سوع اأو ا�ستخدمه فقط كمرجع لك.  
ّ
وّزع املن�سور على املجموعات غري املتمر

.1

.2

.3
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اأ�سف  ومناق�ستها.  امل�ساركني،  �سائر  اأمام  اإليها  لتا  تو�سّ التي  بالنتائج  الإدلء  املجموعتني  من  اأطلب 

معلومات اأخرى اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

)اإجراءات  الأولية  الإحالة  بعد  البند فوراً  الأولية واحلماية، وينطبق هذا  الآمن وامل�ساعدة  مُينح امل�سكن 

الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل: حتديد ال�سحايا(. 

اأن حت�سل  التي يجب  �ساأن اخلدمات  �ساأنها  الإجراء،  اأركان هذا  اأ�سا�سيًا من  الإن�سان ركنًا  ت�سّكل حقوق 

عليها ال�سحية. 

يجب منح ال�سحايا الأطفال رعايًة خا�سة، مع �رسورة حتديد م�سلحة الطفل والإيفاء باحتياجاته على 

اأف�سل نحو. 

متعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل، الإجراء الفردّي 1: الإحالة الأولية

.4
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية. الإجراء الأول: امل�سكن الآمن وامل�ساعدة 

الأولية واحلماية

خدمات امل�ساعدة الأولية الدنيا

يف ما يلي لئحة باأدنى حٍدّ من امل�ساعدات الأولية التي يجب منحها ل�سحية الإجتار خالل اإقامتها يف مركز الإيواء: 

الوجبات

امللب�س

ال�ست�سارة وامل�ساعدة النف�سية

امل�ساعدة الطبية

امل�ساعدة الجتماعية

املعلومات وامل�ساعدة القانونية

التدابري الأمنية لتاأمني حماية فّعالة

الرتجمة الفورية )لالأ�سخا�س الأجانب(.

املبادئ: 

، واحلر�س على تقدمي امل�ساعدات ذات اجلودة العالية، 
4
يجب التزام اجلهات التي تقّدم اخلدمات باملبادىء التالية

�س ال�سحية للخداع من جديد: 
ّ
مع تفادي خطر تعر

عدم التمييز ا�ستناداً اإىل اجلن�سية، اأو النوع الجتماعي، اأو الو�سع القانوين، اأو ال�سن، اأوالإثنية؛ 

عدم اإطالق الأحكام ا�ستناداً اإىل التجارب ال�سابقة لل�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة، اأو خياراته ومواقفه 

احلالية؛ 

املحافظة على ال�رسية وعدم ا�ستخدام و/اأو نقل اأي معلومات حول ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة بدون 

موافقته؛

احرتام اأّي قرار يّتخذه ال�سخ�س امل�ستفيد من امل�ساعدة بناًء على اإدراك ووعي؛ 

حتديد التوقعات والواجبات بو�سوح واحرتامها؛ 

حتديد الأدوار بو�سوح واحرتامها �سمن فريق متعّدد الخت�سا�سات. 

الف�سلى ون�سيحة امل�ساعد  اأخذ م�سلحة الطفل  يف حال كانت ال�سحية من الأطفال، فال بّد من 

يف  النهائي  القرار  اّتخاذ  املعنّية  لل�سلطات  يعود  لكن  العتبار،  بعني  عنه  امل�سوؤول  الجتماعي 

وا�ست�سارته يف خمتلف  التطّورات  بكافة  علمًا  الطفل  اإحاطة  يجب  ذلك،  ف�ساًل عن  الأمر.  نهاية 

املراحل، ومنحه الدعم الالزم واخلدمات ال�ست�سارية املطلوبة.

   لالطالع على املبادىء كاملة، اأنظر جمموعة اخلباء، امل�سدر مذكور �سابقًا، �س. 181-178
4
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الإجراء 2: تبادل املعلومات بني الدولة املن�ساأ لل�سحية، والدولة املحيلة لها، 

وتزويد ال�سخ�ص امل�ستفيد من امل�ساعدة باملعلومات الالزمة قبل عودته

املو�سوع: 

ت�ستقبلها،  التي  وتلك  ال�سحية،  حتيل  التي  املنّظمة  بني   
ّ
م�ستمر ب�سكٍل  العودة(  عملية  )حول  املعلومات  تبادل 

وموؤ�س�سات الدولة التي ت�رسف على تن�سيق عملية العودة.  

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

والدولة  املن�ساأ  الدولة  بني  للمعلومات   
ّ
امل�ستمر التبادل  لأهمية  امل�سلحة  امل�ساركني/اأ�سحاب  اإدراك 

رت اإعادة ال�سحية من حيث اأتت. 
ّ
املحيلة يف حال تقر

اإدراكهم للمعلومات التي يجب نقلها اإىل �سحية الإجتار خالل تنفيذ هذه العملية. 

60 دقيقة

املنهجية: 

درا�سة حالة، مناق�سة، مناق�سة �سمن جل�سة عامة

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري. من�سورات مطبوعة )عن احلالة( 

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا(. 

التي  �سّكل جمموعات عمل �سغرية واعر�س عليها احلالة والأ�سئلة  التعاون عب احلدود.  درا�سة احلالة: 

اأطلب منها  الأ�سئلة املرفقة.  اإمنح املجموعات 20 دقيقة ملناق�سة احلالة واأجب عن  يت�سّمنها املن�سور. 

لت اإليها.  توثيق مناق�ساتها/النتائج التي تو�سّ

اأطلب من املجموعات عر�س النتائج اأمام جميع امل�ساركني. قارن بينها وبني املعلومات الواردة يف دليل 

املن�ّسطني، ملعرفة ما هي املعلومات التي يجب اإ�سافتها، يف حال اأغفل امل�ساركون عن معلومة معّينة. 

.1
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ناق�س ما يلي مع جميع امل�ساركني )ووّثق املعلومات(: ما هي املعلومات التي يجب توفريها لل�سحية 

اإىل املعلومات/امل�سائل التي �ستتّم مناق�ستها  )ميكنك تدوين قائمة مرجعية على ورقة عر�س، ا�ستناداً 

�سمن دليل املن�ّسطني 2(. 

الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

مبا�رسًة بعد اإمتام التقييم )املبكر( للمخاطر من اأجل منح املنّظمة امل�ستقبلة ما يكفي من الوقت للتح�سري 

لعملية ا�ستالم ال�سحية، مبوافقة من ال�سحية نف�سها. 

ُيعتب التعاون عب احلدود �رسوريًا للتاأّكد من اأّن جميع املعنّيني يف الدولة املحيلة ودولة املن�ساأ مّطلعون 

على كّل خطوة يف العملية، وقادرون على ت�سليم ال�سحية ب�سكٍل اآمن مع تطبيق كّل الإجراءات املنا�سبة. 

يجب جتنيب ال�سحية خطر الإجتار من جديد اأثناء عملية العودة، مع احلر�س على اإدماجها الجتماعي 

ال�سحية بكافة املعلومات املتعلقة بجميع اخلطوات  ال�رسوري تزويد  يف بيئتها اجلديدة. من هنا، من 

والإجراءات التي تنطوي عليها هذه العملية! 

متعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الأوىل، والإجراء الفردّي 3: تقييم املخاطر

مالحظات للمن�ّسط:

حّدد اأهدافًا وتعليمات وا�سحة متعلقة باحلالة املطروحة على الدرا�سة

.4
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دليل املن�ّسط )من اإجراءات الت�سغيل املوّحدة( 

من امل�سوؤول: املديرية العامة لالأمن العام بالت�سارك مع املنّظمة/الوكالة/اجلمعية التي تقّدم اخلدمة يف املكان/

البلد امل�سيف، ال�سحية واملنّظمة/املوؤ�س�سة/الوكالة امل�سوؤولة عن عملية العودة.

كيف:  

بني  الإ�سعارات  من  التالية  املجموعة  بتبادل  يو�سى  وجه،  اأكمل  على  العودة  عملية  تن�سيق  بهدف 

 :
5
املنّظمة املحيلة واملنّظمة امل�ستقبلة ل�سحية الإجتار

اإ�سعار تر�سله املنّظمة املحيلة من اأجل طلب امل�ساعدة؛

تاأكيد املنّظمة امل�ستقبلة على تلّقيها طلب امل�ساعدة؛ 

اإر�سال املنّظمة املحيلة لطلب امل�ساعدة على املدى الطويل؛

بهدف  املن�ساأ،  والدولة  املحيلة  الدولة  من  كٍلّ  يف  املعنّية  احلكومية  ال�سلطات  بني  التعاون 

�سمان عودة ال�سحية ب�سكل اآمن، وحتديد جهات تقدمي اخلدمات املنا�سبة يف كلتا الدولتني 

التي �ستتابع تطّور كّل حالة من اأجل منح ال�سحية الرعاية الالزمة. 

يجب اأن تت�سّمن املعلومات التي تر�سلها املنّظمة املحيلة اإىل املنّظمة امل�ستقبلة ما يلي: 

ا�سم ال�سخ�س الذي وقع �سحية الإجتار؛ 

تاريخ ميالده ومكان اإقامته يف البلد املن�ساأ؛ 

اأي مر�ص اأو و�سع �سحّي يعانيه، اأو ي�ستبه باأنه يعانيه؛

تقييم مل�ستوى الأمن واملخاطر؛

ملّخ�س عن اأنواع امل�ساعدة التي يحتاج اإليها؛

التو�سيات والتوجيهات الالزمة ل�سياغة خطة التقييم الفردية؛ 

تاريخ و�ساعة املغادرة املتوّقعة اإذا اأمكن؛ غري ذلك. 

ا�ستناداً اإىل هذه املعلومات، اإىل جانب الت�ساورات املبا�رسة مع املنّظمة املحيلة، يقع على عاتق املنّظمة 

امل�ستقبلة اأن حتّدد اإن كان ال�سخ�س املحال اإليها اأهاًل للم�ساعدة، واإن كان باإمكانها تقدمي امل�ساعدة. 

يف حالة �سحايا الإجتار الأطفال، واإثر �سدور القرار القانوين اأو الإداري الر�سمي بعودة 

الطفل اإىل بلده املن�ساأ، يجب اأن ينتقل م�ستوى تبادل املعلومات، مبا يف ذلك امل�سائل 

امل�سمولة �سمن »ر�سالة التاأكيد«، اإىل امل�ساعدين الجتماعيني امل�سوؤولني عن الطفل 

الر�سمية )مثاًل احلكومية( فقط.  الأقنية  يف بلده املن�ساأ والدولة املق�سد، من خالل 

يتابع الق�سية �سّباط من املديرية العامة لالأمن العام اأو قوى الأمن الداخلي. 
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   معّدل عن املنّظمة الدولية للهجرة، املرجع اأعاله.
5

درب نف�سك لتدريب زمالءك64



دليل املن�ّسط اجلزء 2: 

املعلومات اخلا�سة بال�سحية: 

يجب اإعالم ال�سحية بامل�سائل التالية، ومناق�ستها مع اجلهة التي تقّدم لها اخلدمات: 

مالحظات املعلومات/الق�سايا املطروحة على النقا�ص

نتيجة التقييم على �سعيد ما يلي: 

املخاطر احلالية واملقبلة

الإجراءات الأمنية

الظروف ال�سحية احلالية

و�سع هوية ال�سخ�س ووثائق ال�سفر اخلا�سة به

كيف �سيتّم نقله من دولة اإىل اأخرى: 

م�سحوبًا اأم ل

و�سيلة النقل

كيفية احل�سول على الطعام وال�رساب

امل�سائل املتعلقة بالأموال

امل�ساعدة خالل عملية العبور

اجلهة التي �ست�ستقبله عند و�سوله
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الثاين: تبادل املعلومات بني  الإجراء  الثانية.  الت�سغيل املوّحدة- املجموعة  اإجراءات  املن�سور: 

دولة املن�ساأ والدولة املحيلة

احلالة: التعاون عب احلدود

يف  بالق�سية.  الوطنية(  احلدود  )عب  حتقيق  فتح  مّت  ولدهم/ابنتهم،  باختفاء  ال�رسطة  ال�سحية  اأهل  اأبلغ  بعدما 

نهاية الأمر، عرثت ال�رسطة على الطفل/الطفلة يف دولة اأخرى )معلومة اإ�سافية: دولة يكرث فيها ا�ستغالل �سحايا 

�ست لال�ستغالل اجلن�سي �سمن اأ�رسة معّينة. 
ّ
�س/تعر

ّ
الإجتار( حيث تعر

�ست فيها لال�ستغالل، 
ّ
�س/تعر

ّ
بعد اأن مّت �سبط احلالة، اأحيل الطفل/اأحيلت الطفلة اإىل مركز اإيواء يف الدولة التي تعر

ر اإعادة ترحيله/ترحيلها اإىل م�سقط راأ�سه/راأ�سها. 
ّ
حيث تقر

اأّن  اإ�سعاراً من الدولة التي مّت فيها ا�ستغالل ال�سحية، تعلمها فيها  يف الدولة املن�ساأ، تلّقت دائرة ال�رسطة فجاأًة 

ال�سحية �ست�سل يف اليوم نف�سه، م�ساًء، اإىل املطار برفقة �سخ�س م�سوؤوٍل عنها. 

وما لبثت دائرة ال�رسطة اأن اأعلمت ال�سابط امل�سوؤول عن هذه الق�سايا بالأمر، فبّلغ بدوره اإحدى املنّظمات غري 

املعنّية  الإبالغ  نقاط  عن  ف�ساًل  ال�سحية،  و�سول  مبوعد  ال�ساأن  هذا  يف  اخلدمات  تقدمي  تتوىل  التي  احلكومية 

الأخرى املن�سو�س عليها �سمن اإجراءات الت�سغيل املوّحدة/نظام الإحالة الوطنية. 

وملا كان اأهل ال�سحية يقيمون يف مدينة اأخرى، فكان ل بّد للمنّظمة غري احلكومة اإحالة الطفل/الطفلة اإىل مركز 

اإيواء يف تلك الليلة. 

و�سل مرافق ال�سحية مع الطفل/الطفلة، من دون اأن يكون ملّمًا باأّي تف�سيل عن الق�سية، ف�سّلم الطفل/الطفلة اإىل 

املنّظمة غري احلكومية من دون اأن يحمل اأي ورقة اأو وثيقة لزمة. 

ناق�ص ما يلي: 

ما هو نوع املعلومات التي يجب تبادلها )ومن هما الطرفان امل�ساركان يف التبادل(

قبل العودة؟ )حّدد نوع املعلومات بو�سوح والطرفني اللذين يقومان بتبادل املعلومات(

عند العودة 

هل مّت اإر�سال الإ�سعار قبل و�سول �سحية الإجتار بوقٍت منا�سب؟ ما الذي كان ينبغي/ميكن فعله على 

نحٍو مغاير؟ 

ما الفرق بني حالة ال�سحية الإجتار القا�رس وال�سحية الرا�سد عند تنظيم عملية العودة؟  
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الإجراء 3: النقل الآمن

املو�سوع: 

نقل �سحية الإجتار ب�سكٍل اآمن من لبنان اإىل مكان/دولة الأ�سل.  

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

الآمنة لل�سحايا  العودة  اإدراك امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة لالإجراءات وامل�سوؤوليات املتعلقة بتاأمني 

وامل�ساعدة اخلا�سة الالزمة خالل العملية. 

45-60 دقيقة

املنهجية: 

مناق�سة �سمن جل�سة عامة، اأداء اأدوار

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري. من�سورات مطبوعة تت�سّمن الأدوار اخلا�سة بتمرين اأداء الأدوار. 

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا(.

املن�ّسط(.  دليل  )اأنظر  الإجتار  ل�سحية  املتوّفرة  والو�سائل  العملية  عليها  تنطوي  التي  امل�سوؤوليات  حّدد 

)خالل اجلل�سة العامة، اأعر�س الأ�سئلة اأو اإطرحها، وّثق املعلومات(.

ف بتمرين اأداء الأدوار وهدفه. عنّي الأدوار وا�رسحها. ح�رّس امل�ساهد. اح�رس الوقت اخلا�س 
ّ
اأداء الأدوار: عر

باأداء الأدوار �سمن 10 دقائق. دع امَل�ساهد تتطّور عفويًا. 

خالل اجلل�سة العامة، اإ�ساأل امل�ساركني عن مالحظاتهم، وعّما كان ينبغي فعله بطريقة خمتلفة، وال�سبب، 

احلاجة،  تدعو  عندما  واأ�سف،  عر�س  ورق  على  �سيذكرونها  التي  النقاط  اأكتب  بذلك.  للقيام  والطريقة 

معلومات جديدة )اإّطلع على دليل املن�ّسط لتوجيهك(.  

.1

.2
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الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

بعد اإ�سدار الوثائق ويف حال املوافقة على كّل �رسوط العودة الآمنة. 

يجب اأن ترافق ال�سحيَة القا�رس م�ساعدٌة اجتماعية اأو �سخ�ٌس تاآلفت معه خالل مرحلة امل�ساعدة. يف حال 

ل اأن تكون املرافقة اأنثى اأي�سًا.  كانت ال�سحية فتاة، من املف�سّ

متعلق باإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية، والإجراء الفردي 2

مالحظات للمن�ّسط:

من الأف�سل حتديد فرتة ا�سرتاحة من اأجل منح امل�ساركني الذين اأوكلت اإليهم الأدوار فرتًة 

للتح�سري لدورهم. 

عنّي املهام والأدوار بو�سوح. حّدد مهلة زمنية وا�سحة وق�سرية. 
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دليل املن�ّسط: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية. الإجراء الفردّي 3: النقل الآمن

امل�سوؤوليات: 

تعتب املديرية العامة لالأمن العام املوؤ�س�سة امل�سوؤولة عن تنظيم العودة. 

ويكون اأ�سخا�س معّينون من منّظمات حكومية اأو دولية م�سوؤولني عن �سوؤون العودة، لكن بالتن�سيق مع املديرية 

الإجتار،  ال�سخ�س امل�سوؤول عن نقل �سحية  اإعالم  ال�سياق، يجب  الأوقات كافة. يف هذا  العام يف  العامة لالأمن 

م�سبقًا، باأّي تعقيدات ميكن توّقعها، اأو اأي حالت �سحية حالية اأو خماطر اأمنية.

الو�سائل املتوّفرة لعودة �سحايا الإجتار: 

يجب تزويد �سحية الإجتار، قبل مغادرتها، بكل الحتياجات الأ�سا�سية الالزمة لإمتام عملية العودة، مثل: 

وثائق ال�سفر و/اأو الهوية؛ 

بطاقة ال�سفر؛ 

اأرقام الّت�سال يف احلالت الطارئة؛ 

ف اإىل ال�سخ�س الذي �سيلتقيه خالل عملية العبور و/اأو عند الو�سول؛ 
ّ
معلومات حول كيفية التعر

معلومات حول نقطة اللقاء يف مرحلة العبور و/اأو الو�سول؛ 

املمتلكات ال�سخ�سية.

العمليات: 

اأو غريها(، كما  اإىل حمطة املغادرة )كاملطار، حمطة احلافالت  اآمن،  ال�سخ�س املتاجر به، ب�سكٍل  يجب مرافقة 

العبور ف�ساًل عن احلواجز احلدودية.  الدخول يف املطارات، وعند حمطات  اإجراءات ت�سجيل  يجب م�ساعدته يف 

يف بع�س احلالت، نتيجة اأ�سباب اأمنية خطرية، قد تدعو احلاجة اإىل مرافقة �سحية الإجتار من مكان النطالق 

اإىل الوجهة املق�سودة.

ف�ساًل عن ذلك، يجب اإعالم ال�سخ�س امل�سوؤول عن نقل �سحية الإجتار، م�سبقًا، باأّي تعقيدات ميكن توّقعها، اأو اأي 

حالت �سحية حالية اأو خماطر اأمنية. 

اأما الأطفال، فيجب مرافقتهم يف �سائر الأوقات عند عودتهم اإىل بالدهم. يف هذا الإطار، يجدر 

يتاأّكد، كلما كان ذلك  اأن  امل�ستقبلة  الدولة  الجتماعية يف  را�سد من وكالت اخلدمات  مب�سوؤول 

ممكنًا، من اأّن الطفل يكون م�سحوبًا، منذ حلظة مغادرته وحتى نقله لرعاية امل�ساعد الجتماعي 

ال�سخ�س  اأّن  من  يتاأّكد  اأن  به  يجدر  كما  املن�ساأ؛  البلد  يف  الجتماعية  اخلدمات  وكالة  ممّثل  اأو 
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الذي �سي�ستقبل �سحية الإجتار ميلك كل الوثائق الالزمة للتثّبت من هوّيتها. خالل هذه الرحلة، 

ُين�سح باأن يكون الأطفال م�سحوبني على يد اأ�سخا�س تربطهم بهم عالقة ثقة وموّدة )كامل�ساعد 

الإجراءات  لّتخاذ  املعنّية  ال�سفارة/القن�سلية  مع  التعاون  اإىل  احلاجة  تدعو  كما  الجتماعي(. 

الالزمة. 

�س �سحية الإجتار للخداع من جديد على 
ّ
ف�ساًل عن ذلك، ُين�سح، كّلما كان ذلك ممكنًا، مبا يلي: لتقلي�س خطر تعر

يد املتاجرين بالب�رس، يجب اأن يتواجد ممّثٌل عن مقّدمي اخلدمات يف الدولة املن�ساأ عند احلدود/املطار/املرفاأ، 

كي ي�ستقبل ال�سخ�س املتاَجر به بنف�سه.
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية. الإجراء الثالث: اأداء الأدوار

اأداء الأدوار: النقل الآمن

الأدوار:

1 �سحية قا�رس

1 مرافق، من الدولة الأجنبية

2 ممّثالن/من املنّظمة غري احلكومية، الدولة نف�سها التي تفد منها ال�سحية

2 �سخ�سان يعمالن يف املطار، يتحّدثان اللغة نف�سها كما ال�سحية

اأو دون  بلغة واحدة فقط  تتّم  )اإذا كانت اجلل�سة  اللغة  تغيري يف  اأّي  اإىل  لالإ�سارة  باللغتني  متوّفرة  وثائق 

ال�ستعانة بالرتجمة الفورية(

امل�سهدان: 

على منت الطائرة )�سع كر�سّيني جنبًا اإىل جنب(

الو�سول اإىل املطار

ال�سحية الطفل/الطفلة، العودة اإىل بلده/ها. 

اأنت متّثل دور ال�سحية الطفل/الطفلة العائدة اإىل بلدها مع مرافق. ويفرت�س بك مالقاة اأهلك على املطار. 

على منت الطائرة: 

خالل الرحلة، حتاول/حتاولني التحّدث اإىل مرافقك، لكنه ل يبدي اأّي ردة فعل لأنه منهمك يف قراءة كتاب 

اأو لأنه ل يريد التحّدث؛ 

الو�سول اإىل املطار: 

اإىل  تنظر/تنظرين  تفهمها/تفهمينها.  لغٌة  م�سامعك  اإىل  وت�سل  املرافق  مع  املطار  اإىل  ت�سل/ت�سلني 

الأ�سخا�س بف�سول وت�سعر/ت�سعرين بال�سعادة لأّنك تتوّقع/تتوّقعني مالقاة اأهلك؛ 

بالبكاء،  ت�رسع/ت�رسعني  تفهمها/تفهمينها.  ل  بلغة  ثانيًة  التحّدث  ويبداأ  ب�سخ�سني  مرافقك  يلتقي 

وت�رسخ/ت�رسخني مطالبًا/ًة بوالدتك؛ 

اإيواء.  مركز  يف  الليلة  �ستم�سي/ن  اإنك  قائلني  اخلا�سة،  بلغتك  املتوّقعة  بالإجراءات  ال�سخ�سان  يعلمك 

»ل  رين: 
ّ
ر/تكر

ّ
تكر معهما.  الذهاب  تريد/تريدين  ل  اإنك  وتقول/تقولني  اأهلك  عن  ت�ساألهما/ت�ساألينهما 

اأ�سّدقكما! اأنا ل اأعرفكما! لن اأبارح مكاين! اأريد الذهاب اإىل البيت!«

-

-
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املرافق، ال�سيدة ميكاييال رينا

)اأظهري ذلك من  لغته/لغتها بطالقة  تتكّلمني  بلده/ها. ل  اإىل  الطفل/الطفلة  ال�سحية  اإليك مهّمة مرافقة  اأوكل 

خالل التحّدث بلكنة ظاهرة(. كما اإنك ل تعرفني �سيئًا عن ق�سية ال�سحية التي تقومني مبرافقتها. 

على منت الطائرة: 

تبدو عليك اجلّدية. تقراأين كتابًا طيلة الرحلة ول ت�ستجيبني لنظرات الطفل الذي ترافقينه )اأو الطفلة(. 

الو�سول اإىل املطار: 

عند الو�سول اإىل املطار يف الدولة املن�ساأ، ل متلكني مّت�سعًا من الوقت قبل موعد رحلتك القادمة. تالحظني 

ا�سمك )ميكاييال رينا( مكتوبًا على لفتة يحملها �سخ�سان بانتظارك. تقرتبني منهما ويف نّيتك ت�سليمهما 

الطفل/الطفلة باأ�رسع ما ميكن. 

التوا�سل مع  تتمّكنني من  وبالتايل ل  الإنكليزية  لكنك ل حت�سنني  الإنكليزية.  باللغة  ال�سخ�سان  يكّلمك 

كني يديك لتفهميهما اأّنك اأديت مهّمتك على 
ّ
ال�سخ�سني اللذين يجب اأن ت�سّلميهما ال�سحية اإل ب�سعوبة. حتر

اأكمل وجه. تقّدمني اإليهما معلومات وجيزة ووا�سحة: »ل اأعرف �سيئًا عن الطفلة، لقد قمت باإح�سارها 

فح�سب. اأنا مغادرة على منت الطائرة القادمة.« ثّم تلتفتني وتقولني »وداعًا«. 

املمّثلني عن املنّظمات غري احلكومية واآلية الإحالة الوطنية الذين �سيلتقون بالطفل ال�سحية

معلومات عامة

تتلقى املنّظمة غري احلكومية اإ�سعاراً من ال�رسطة باأّن �سحيًة قا�رساً �ست�سل يف اليوم نف�سه، عند العا�رسة والن�سف 

لياًل، اإىل املطار برفقة ال�سيدة ميكاييال رينا. يف ما يتعلق بالق�سية، تلّقيَت علمًا باأنه اإثر بالغ من اأهل ال�سحية، واإجراء 

�ست لال�ستغالل اجلن�سي �سمن 
ّ
�س/تعر

ّ
حتقيق يف الق�سية، عرثت ال�رسطة على الطفل/الطفلة يف بلد اآخر حيث تعر

ر ترحيلها اإىل بلدها. يجدر 
ّ
اأ�رسة معّينة. بعد اأن مّت الك�سف عن مالب�سات الق�سية، اأحيلت ال�سحية اإىل مركز اإيواء وتقر

بك، بالتعاون مع ممّثل عن اآلية الإحالة الوطنية يف بلدك، ا�ستالم ال�سحية واإحالتها ب�سكل موؤقت اإىل مركز اإيواء. 

يف املطار: 

الوطنية، خطًة ب�ساأن ما ميكن  الإحالة  اآلية  اأنت وممّثل  ال�سحية، تعّد،  الإ�سعار وقبل و�سول  اإر�سال  بعد 

منحه ل�سحية الإجتار وما ميكن فعله يف هذه املّدة الزمنية الق�سرية؛ 

يف املطار، اأكتب ا�سم املرافق على ورقة- ميكاييال رينا. تتحّدثان عن الإجراءات التي �سبق وناق�ستماها 

حان اأنكما �ستنقالن ال�سحية اأوًل اإىل مركز اإيواء بانتظار الت�سال باأهلها يف  ب�ساأن الطفل/الطفلة، وتو�سّ

اليوم التايل؛  
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بعد وقت قليل، ت�سل ال�سيدة رينا برفقة ال�سحية القا�رس؛ 

ف عن نف�سك وتطلب من املرافقة �رسح احلالة والو�سع الذي عا�سته ال�سحية يف البلد الذي ا�سُتغّلت 
ّ
تعر

فيه. ت�ساألها اأي�سًا عن اأّي وثيقة مكتوبة ب�ساأن احلالة؛  

ل يفهم كالكما من املرافقة اإل اأنها �ستعود اأدراجها يف احلال، واأنها ل تعرف �سيئًا عن احلالة؛ 

بانتظار  احلكومية،  غري  للمنّظمة  تابع  اإيواء  مركز  يف  الليلة  �ستم�سي  اأنها  الإجتار  ل�سحية  ت�رسحان 

الت�سال باأهلها يف اليوم التايل. وت�رسحان لها اأنكما مل متلكا الوقت الكايف لالت�سال بالأهل مبا اأنهم 

يعي�سون يف مدينة اأخرى؛

يبداأ/تبداأ الطفل/الطفلة بالبكاء ويرف�س/ترف�س مرافقتكما. حتاولن اإقناعه/ها. 
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الإجراء 4: امل�ساعدة الطويلة الأمد

املو�سوع: 

تاأمني امل�ساعدة الطويلة الأمد ل�سحايا الإجتار الوطنيني من اأجل م�ساعدتهم على الندماج يف املجتمع من جديد 

)نف�سيًا واجتماعيًا واقت�ساديًا(. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

مناق�سة امل�ساركني/اأ�سحاب امل�سلحة ملا تقت�سيه امل�ساعدة الطويلة الأمد. 

45 دقيقة

املنهجية: 

عمل جماعي، مناق�سة 

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. اأوراق عر�س )اأو 

لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري. 

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا(. 

عمل جماعي اأو جل�سة عامة: ناق�س: ما هي امل�ساعدة الطويلة الأمد؟

ما الذي تقت�سيه؟

من يحّق له احل�سول على هذه امل�ساعدة ومَل ميكن اأن يحتاج اإليها؟

من هم امل�ساركون يف هذه العملية وكيف؟

عمل جماعي: اإعداد خطة م�ساعدة فردية. ما العمل يف هذه احلالة؟

ما هي خطة امل�ساعدة الفردية؟

العملية  اأن ي�سارك يف هذه  اإىل خطة م�ساعدة فردية )من يجب  ل  �سف اخلطوات الالزمة للتو�سّ

وكيف(؟

.1

.2

.3

اأ.

ب.

ت.

اأ.

ب.
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الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

مُتنح امل�ساعدة الطويلة الأمد بعد انق�ساء فرتة امل�ساعدة الأولية )تتفاوت املّدة ح�سب احلالة(

ميكن اأن ت�ساهم امل�ساعدة الطويلة الأمد، ب�سكٍل اأ�سا�سي، يف اإعادة دمج �سحايا الإجتار �سمن املجتمع. 

اللبنانيني فقط. ومّلا كان  ال�سحايا  لبنان على  الأمد يف  الطويلة  الوقت احلايل، تنطبق امل�ساعدة  حتى 

لبنان ل يعتمد تعريفًا لهذا النوع من امل�ساعدة بعد، فاإّن احلاجة تدعو اإىل مناق�سة الق�سية اأكرث. 

مالحظات للمن�ّسط:

حتى واإن مل يكن لبنان قد اعتمد بعد تعريفًا للم�ساعدة الطويلة الأمد، فمن ال�رسوري مناق�سة 

هذه الق�سية، مع الت�سديد على و�سع ال�سحية وما يرتّتب على ذلك من �سعوبات ميكن اأن تواجهها 

يف مرحلة ا�ستعادة رباطة جاأ�سها واإعالة نف�سها.  

75 الق�سم الرابع: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا



املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية: الإحالة. الإجراء الرابع: امل�ساعدة الطويلة 

الأمد

ماذا: 

برنامج دعم.  اإىل  النت�ساب  رون 
ّ
يقر الذين  اللبنانيون فقط  الإجتار  الأمد �سحايا  الطويلة  امل�ساعدة  ي�ستفيد من 

يتمّثل هدف امل�ساعدة الطويلة الأمد بح�سول الأ�سخا�س املعنّيني على الفر�س واملوارد الالزمة لإعادة اإدماجهم، 

وامل�ساركة يف احلياة القت�سادية والجتماعية، وتاأمني م�ستوى معي�سة ُيعتب مقبوًل يف املجتمع الذي يعي�سون 

�سوا له من نتائج ج�سدية ونف�سية اأّثرت على �سّحتهم. 
ّ
فيه، اإثر ما تعر

�سة يف اإعادة اإدماج �سحايا الإجتار، اإل اأّن بع�س مراكز  مع اأّن لبنان ل يحوي يف الوقت الراهن مراكز متخ�سّ

الإيواء الآمنة، ال�سحية منها والجتماعية، التي تديرها منّظماٌت غري حكومية ووزارة ال�سوؤون الجتماعية تقّدم 

خدمات يف اإعادة اإدماج �سحايا الإجتار اللبنانيني ومتكينهم. 

تتنّوع مّدة ال�ستفادة من هذه امل�ساعدة وفقًا لعوامل �سخ�سية )املّدة الالزمة للتاأقلم، الظروف ال�سحية والنف�سية، 

املهارات ال�سخ�سية واملهنية، اإلخ.( وخارجية )اإ�سدار الوثائق ال�سخ�سية، مدى توّفر اخلدمات، اإمكانية الو�سول 

اإىل �سوق العمل، اإلخ.(

من: 

بني على التعامل 
ّ
جمموعة متنّوعة من اجلهات احلكومية وغري احلكومية التي توؤّمن اخلدمات من خالل خباء مدر

مع �سحايا الإجتار، ومّطلعني على اأحدث الق�سايا املتعلقة مبكافحة الإجتار: امل�رسفون على مراكز الإيواء؛ علماء 

النف�س/املعاجلون النف�سيون؛ امل�ساعدون الجتماعيون؛ املرّبون؛ املحامون؛ م�ساعدو املحامني؛ الطاقم الطبي؛ 

امل�ست�سارون املهنيون.

يف حالة الأطفال �سحايا الإجتار، يتّم اإ�رساك امل�ساعد الجتماعي الذي مّت تعيينه عن احلالة اأي�سًا.

ل، بو�سوح، اخلطوات والإجراءات التي �سُتطّبق على �سحية الإجتار. ويجب  يجب �سياغة خطة م�ساعدة فردية تف�سّ

اأن ت�ستند هذه اخلطة اإىل احتياجات ال�سخ�س املتاجر به خالل الفرتة التي يتلقى فيها امل�ساعدة، واأن يتّم اإعدادها 

بالتعاون معه. كما يجب اعتماد مقاربة متعّددة الخت�سا�سات ومتعّددة الوكالت لدعم ال�سخ�س امل�ستفيد من 

امل�ساعدة يف خمتلف مراحل تطبيق اخلطة املكّيفة وفقًا لحتياجاته.

ا�ستناداً اإىل الإمكانيات/اخلدمات املتوّفرة من خالل برامج املنّظمات احلكومية وغري احلكومية، ميكن اأن تت�سّمن 

اخلطة ما يلي:
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تاأمني امل�سكن

ال�ست�سارة الجتماعية

ال�ست�سارة النف�سية

امل�ساعدة وال�ست�سارة القانونية املجانية

امل�ساعدة الطبية

املتّممات الجتماعية وال�سحية

تعليم اللغة

الن�ساطات الرتبوية

التدريب املهني

ال�ست�سارة ملمار�سة عمل

امل�ساعدة على اإيجاد وظيفة منا�سبة

امل�ساِعدة  وتقييم  الطفل  راأي  العتبار  بعني  الأخذ  مع  اخلطة  اإعداد  يتّم  الأطفال،  الإجتار  �سحايا  حالة  يف 

 يف م�سلحة الطفل الف�سلى. 
ّ
الجتماعية ووكالة اخلدمات الجتماعية ملا ي�سب
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الإجراء 5: امل�ساعدة يف احل�سول على طلبات التعوي�ص

املو�سوع: 

اإمكانية منح �سحايا الإجتار تعوي�سًا عن الأ�رسار التي حلقت بهم. 

الهدف التعليمي )الأهداف التعليمية(: 

اإدراك امل�ساركني اأنه من املتوقع اإن�ساء �سندوق تعوي�سات، واأنه من ال�رسوري اإعالم ال�سحايا باإمكانية 

تقدمي طلب للح�سول على التعوي�س الالزم. 

15 دقيقة

املنهجية: 

عمل جماعي

املواد املطلوبة: حتديد اخلطوات اخلا�سة بالإجراء �سمن اأوراق عر�س اأو برنامج »باوربوينت«. حت�سري الأ�سا�س 

القانوين لإن�ساء �سندوق التعوي�سات. اأوراق عر�س )اأو لوح نقا�س( واأقالم تاأ�سري.

نظام اجلل�سة:

اأعر�س اخلطوات املرتقب تنفيذها �سمن الإجراء )اّطلع عليها �سمن النظرة العامة اإىل اإجراءات الت�سغيل 

املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا(.

برنامج  اأو  عر�س  ورقة  على  اخلا�سة  اخلطوات  )ح�رّس  التعوي�سات  ل�سندوق  القانوين  الأ�سا�س  حّدد 

باوربوينت ا�ستناداً اإىل الإجراءات الت�سغيلية املوّحدة(.

التعوي�س وما هو نظام عمل  اإعالم ال�سحية باإمكانية  ناق�س الأمر �سمن جمموعات: كيف ومتى يجب 

�سندوق التعوي�س؟

متى يجب اإعالم ال�سحية وكيف؟

ما هي الإجراءات لال�ستفادة من �سندوق التعوي�سات يف امل�ستقبل )ا�ستناداً اإىل املن�سور(؟

.1

.2

.3

اأ.

ب.

درب نف�سك لتدريب زمالءك78



الر�سالة/الر�سائل الأ�سا�سية: 

يجب اإعالم ال�سحية )لل�سحية حق(، خالل العملية، باإمكانية تقدميها طلب للح�سول على التعوي�س. 

بالن�سبة لإجراءات الت�سغيل املوّحدة واملبادئ التوجيهية

مالحظات للمن�ّسط:

ملا كان �سندوق التعوي�س غري مطّبق بعد يف لبنان، فاإّن هذه اجلل�سة تتمّيز بطابع ا�ستك�سايف 

وحت�سري الأجواء لعمليات ون�ساطات حمتملة. 
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املن�سور: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية: الإحالة. الإجراء الفردّي 5: امل�ساعدة يف 

احل�سول على طلبات التعوي�ص

)من اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية، الإجراء الفردّي 5، ن�سخة متوز/يوليو 2012(

ماذا: 

هي العملية التي يتّم من خاللها م�ساعدة ال�سحية يف احل�سول على التعوي�س الالزم لقاء ال�رسر اجل�سدي والنف�سي 

الذي حلق بها على يد مرتكب )مرتكبي( اجلرم و/اأو التعوي�س عليها ب�سبب عدم ح�سولها على اأجرها لقاء خدمات 

العمل التي اأّدتها. 

يّتخذ قرار التعوي�س قا�سي املحكمة املخت�سة مبا�رسًة بعد �سدور حكم الإدانة، ويعتب القرار جزءاً من �سالحيات 

القا�سي. كما ميكن اأن مُتنح التعوي�سات مبوجب اإجراءات منف�سلة خا�سة باملحكمة املدنية. تراعي هذه الأحكام 

العقوبات العامة املعمول بها يف حالة اجلرائم التي يرتكبها املتاجرون بالأ�سخا�س.  

املبالغ  ُت�سادر  القانون رقم 164،  اأو  بالأ�سخا�س،  الإجتار  قانون معاقبة جرمية  )10( من  للمادة 586  وفقًا 

ال�سوؤون الجتماعية  الف�سل وتودع يف ح�ساب خا�س يف وزارة  املتاأتية عن اجلرائم املن�سو�س عليها يف هذا 

مل�ساعدة �سحايا هذه اجلرائم. حُتّدد مبر�سوم يتخذ يف جمل�س الوزراء، بناًء على اقرتاح وزير ال�سوؤون الجتماعية، 

الأنظمة العائدة للح�ساب.

يف الوقت الراهن، يتّم اإن�ساء �سندوق تعوي�س �سيت�سّمن املبالغ التي مّتت م�سادرتها من مرتكبي اجلرائم؛ ويتاأّلف 

املال امل�ساَدر من الأرباح التي مّت حتقيقها بوا�سطة اجلرمية. ف�ساًل عن ذلك، خالل تطبيق الإجراءات اجلنائية، 

يتّم عادة جتميد اأ�سول مرتكبي اجلرائم اأو حجز اأموالهم اأو م�سادرتها. 

متى: 

يجب تقدمي طلب احل�سول على التعوي�س بحلول ختام جل�سة ال�ستماع الأ�سا�سية التي تعقدها املحكمة اجلنائية. 

ويجب اإعالم ال�سحية بتفا�سيل الدعاوى الق�سائية والإدارية املّت�سلة بحالتها، حتى خالل مقابلتها الأوىل مع 

ال�سلطات املعنّية. 

ميكن اأن تطالب �سحية الإجتار بالتعوي�س حتى واإن عادت اإىل بلدها املن�ساأ اأو مّتت اإعادة توطينها 

يف بلد ثالث. يف مثل هذه احلالت، ميكن تدّبر اأمر امل�ساعدة لتقدمي طلب التعوي�س من خالل اآليات 

الت�سال الدولية املتوافرة. ويجوز لل�سحية اأن توّظف حماميًا ملتابعة حالتها.
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من: 

ة.  يحّق ل�سحية الإجتار بالب�رس، اأو املحامي املدافع عنها، املطالبة بالتعوي�س اأمام املحكمة املخت�سّ

كيف:

يتّم تاأمني الدعم من خالل: 

اإعالم ال�سحية بحّقها يف احل�سول على التعوي�س وبالإجراءات القانونية الواجب اّتباعها يف هذه احلالة؛ 

تاأمني م�ساعدة قانونية جّمانية خالل فرتة تنظيم هذه الإجراءات القانونية.  

81 الق�سم الرابع: اإجراءات الت�سغيل املوّحدة- املجموعة الثانية: اإحالة ال�سحايا
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خمطط اجلل�سة )منوذج لنهار واحد(

عن  ف�ساًل  والتوّقعات،  والأهداف  اجلل�سة  مبو�سوع  والتعريف  بامل�ساركني،  للرتحيب  وقٍت  تخ�سي�س  تن�َس  ل 

ال�سرتاحات خالل النهار )ا�سرتاحة القهوة والغداء(.خمطط اجلل�سة )منوذج جل�سة ق�سرية(

/
ت

ظا
ح

ال
مل

ا

ل
و
وؤ
�س

مل
ا

/
ة
ب
و
طل

مل
د ا

وا
مل

ا
 

ها
د
دا
ع
ب اإ

و
طل

مل
ا

م 
ي
عل

ت
ل
ة ا

ق
ي
طر

)’xx
ة )

د
مل

وا

ي
م
ي
عل

ت
ل
ف ا

د
ه
ل
ا

ة
�س

جلل
ع ا

و
�س

و
م

/
خ

ي
ر
تا

ل
ا

ن
ما

لز
ا

خ.
ل
ب اإ

ي
ح

رت
ل
ا

ة
ح

رتا
�س

ا

ء
دا

غ
ل
ا

ة
ح

رتا
�س

ا

م
ا
ت
خل

ا

Iملحق



خمطط اجلل�سة )منوذج جل�سة ق�سرية(
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قائمة مرجعية: تن�سيط جل�سة تدريبية

متّثل الالئحة التالية دلياًل ي�رسح، خطوًة بخطوة، كيفية اإدارة جل�سة )تدريبية( حول اإجراءات الت�سغيل املوّحدة، 

منذ بداية التدريب وحتى ما بعده. وترّكز الالئحة على كيفية اإعداد املن�ّسط للجل�سة. لكنها ل ترّكز على اجلوانب 

التنظيمية املتعلقة بجل�سة تدريبية اأو جل�سة عمل. 

ح�رّس املن�سورات اأو اأّي �سوٍر اأخرى عن 

وثائق تريد ا�ستخدامها

اخلطوة الأوىل

ح�رّس مواّد ور�سة العمل كالوثائق املرجعية 

ومقاطع من اأقرا�س »دي.يف.دي.«

قّيم الحتياجات التعليمية )بالن�سبة لكلتا فئَتي 

الإجراءات الت�سغيلية املوّحدة اأو الإجراءات 

الفردية املّت�سلة باملو�سوع(

ح�رّس ا�ستمارة تقييم )اإذا كانت مطلوبة( ر نوع اجلل�سة املطلوبة ا�ستناداً اإىل 
ّ
قر

الحتياجات التعليمية التي قمَت بتحديدها 

)امل�ساركون من موؤ�س�سات متعّددة، امل�ساركون 

من موؤ�س�سة واحدة، حجم املجموعة(

عند التدريب اخلطوة الثانية

ب الأ�سخا�س/ن�ّسط اجلل�سة
ّ
در ر املواد التي تريد تغطيتها بال�سبط ا�ستناداً اإىل 

ّ
قر

امل�ساركني والحتياجات التي قمَت بتحديدها

وّثق النتائج املتاأتية عن العمل اجلماعي، 

�سغ اأبرز النقاط الناجتة عن النقا�سات �سمن 

مواد ب�رسية

قم ب�سياغة هدف اجلل�سة

 قدمًا، ما هي اخلطوة 
ّ
خّطط طريقًة للم�سي

التالية املطلوبة )اإذا كان من خطوة تالية(

ر ما هي املنهجية واملواّد التي تريد 
ّ
قر

ا�ستخدامها )املعّدات واملواد املطلوبة(

اأجر تقييمًا )بوا�سطة ا�ستمارة تقييم، �سفهيًا اأو 

بوا�سطة اأداة معّينة(

ح�رّس جل�ستك بالتف�سيل وجّهز خطًة للجل�سة

بعد التدريب تاأّكد من توّفر املواد التي حتتاج اإليها وحتّقق 

جمّدداً من ح�سور امل�ساركني

اأكتب تقريراً اأو مذّكرة )اإذا كانت هذه اخلطوة 

مطلوبة(

اخلطوة الثالثة

قم مبتابعة و�سع التفاقات و/اأو الن�ساطات 

التي خّططَت لها، ح�رّس للخطوات املقبلة اأو 

نّفذها

ح�رّس برنامج عمل ا�ستناداً اإىل خطة اجلل�سة التي 

قمَت باإعدادها

اإ�سرتِخ! بني الآخرين اأو املنّظمني حول 
ّ
تناق�س مع املدر

املواعيد واملحتويات، اأو اأحطهم علمًا بذلك
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م�رسد امل�سطلحات

الإجتار بالب�رس

ت املادة 586 )1( من قانون مكافحة الإجتار رقم 164 على اأّن »الجتار بالأ�سخا�س« هو: ن�سّ

اجتذاب �سخ�س اأو نقله اأو ا�ستقباله اأو احتجازه اأو اإيجاد ماأوى له؛

حالة  ا�ستغالل  اأو  ال�سلطة  ا�ستغالل  اأو  اخلداع،  اأو  الختطاف  اأو  ا�ستعمالها،  اأو  بالقوة  التهديد  بوا�سطة 

ال�سعف، اأو اإعطاء اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا، اأو ا�ستعمال هذه الو�سائل على من له �سلطة على �سخ�س 

اآخر وذلك بهدف ا�ستغالله اأو ت�سهيل ا�ستغالله من الغري. 

ل يعتّد مبوافقة املجني عليه يف حال ا�ستعمال اأي من الو�سائل املبَيّنة اأعاله.

اإعادة الإدماج

اإىل  اأو دجمهم يف جمتمع جديد.  اأو جمتمعهم املحلي،  اأ�رسهم  باأفراد  ال�سحايا على جمعهم  اإدماج  اإعادة  ترّكز 

جانب تنظيم عملية العودة نف�سها، يرّكز هذا الأمر على دمج ال�سحية يف البيئة الجتماعية، وُيق�سد منه اأن ي�سّكل 

حاًل اجتماعيًا واقت�ساديًا طويل املدى.

الإندماج الجتماعي 

واملوارد  الفر�س  ميلكون  الجتماعي  والإق�ساء  الفقر  خطر  يواجهون  الذين  اأولئك  اأّن  ت�سمن  التي  العملية  هي 

يف  مقبوًل  يعتب  معي�سة  م�ستوى  لهم  ي�سمن  ب�سكٍل  والجتماعية،  القت�سادية  احلياة  يف  للم�ساركة  الالزمة 

املجتمع الذي يعي�سون فيه. كما ي�سمن هذا الأمر اأي�سًا اأن ي�سارك هوؤلء الأ�سخا�س ب�سكٍل اأكب يف عملية �سنع 

القرار ب�ساأن الق�سايا التي توؤّثر على حياتهم، ويتمّكنوا من احل�سول على حقوقهم الأ�سا�سية. بف�سل هذه العملية، 

التدريب،  التعليم،  الإجتار حتديداً يف هذه احلالة( من احل�سول على حّق  تتمّكن املجموعات احل�سا�سة )�سحايا 

العمل، ال�سكن، اخلدمات امل�سرتكة، وامل�ساعدة ال�سحية. ميكن اأن ُيطّبق برنامج الإندماج الجتماعي اإما يف دولة 

املن�ساأ واإما يف دولة املق�سد. 

تقييم املخاطر 

اإجراء ر�سمي هدفه حتديد املخاطر املرتبطة بو�سع �سحية الإجتار، وتقييمها، ف�ساًل عن اخلطة املقبلة مل�ساعدتها 

اأو  ممكن  حّدد  اأدنى  اإىل  تقلي�سها  اأو  املخاطر  هذه  على  الق�ساء  بهدف  واملق�سد،  العبور  و/اأو  املن�ساأ  بلد  يف 

معاجلتها. 

دولة العبور 

الدولة التي تتنّقل �سحية الإجتار عب اأرا�سيها من اأجل بلوغ مق�سدها النهائي. 

اأ(

ب(

ت(
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دولة املق�سد

الدولة التي متّثل الوجهة النهائية ل�سحية الإجتار )ُي�سار اإليها اأي�سًا »بالدولة امل�ستقِبلة«(.

دولة املن�ساأ

الدولة التي تفد منها �سحية الإجتار )ُي�سار اإليها اأي�سًا »بالدولة امل�سدر«(.

�سحايا الإجتار بالب�رس

ت املادة 586 )1( من قانون مكافحة الإجتار رقم 164 على اأنه يعتب �سحيًة لالإجتار اأي �سخ�س طبيعي مّمن  ن�سّ

كان مو�سوع اإجتار بالأ�سخا�س اأو مّمن تعتب ال�سلطات املخت�سة على نحو معقول باأنه كذلك، وب�رسف النظر عن 

معرفة هوية مرتكب اجلرم اأو القب�س عليه اأو حماكمته واإدانته. 

ويعتب الطفل الذي وقع �سحية عمل جنائي قا�رساً حتى عمر الثامنة ع�رسة.

�سحية الإجتار املحتملة

طه يف عملية الإجتار. يختلف 
ّ
هو ال�سخ�س الذي يظهر عليه، قبل اأن يتّم ا�ستغالله، عالمات وا�سحة تدّل على تور

هذا الأمر عن �سحية الإجتار املفرت�سة التي ميكن الطالع على تعريف لها اأدناه. 

�سحية الإجتار املعرّفة

ال�سخ�س الذي مّت حتديده ك�سحية لالإجتار وفقًا لآلية حتديد الهوية املعتمدة ر�سميًا اأو ب�سكٍل غري ر�سمي. 

�سحية الإجتار املتلّقية للم�ساعدة

اأو غري  منّظمة حكومية  من  امل�ساعدة  تلقي  على  ويوافق  لالإجتار،  عنه ك�سحية  ف 
ّ
ُيعر �سخ�س  كّل  على  تنطبق 

حكومية اأو منّظمة دولية اأو اأي منّظمة اأخرى ُتعنى بهذا ال�ساأن.

�سحية الإجتار املفرت�سة

ينطبق هذا امل�سطلح على الأ�سخا�س الذين ُيعتبون �سحايا لالإجتار لكن الذين مل يتّم حتديدهم ك�سحايا ب�سكل 

ة، اأو الذين رف�سوا اأن يتّم حتديدهم ب�سكل ر�سمي اأو قانوين.  ر�سمي من قبل ال�سلطات املخت�سّ

الطفل

اأي �سخ�س ما دون الثامنة ع�رسة من العمر )ُي�سار اإليه اأي�سًا بـ«قا�رس«(. 

العودة

اإعادة �سخ�س اإىل بلده و/اأو جمتمعه الأم. يف �سياق مكافحة ن�ساطات الإجتار، ت�سري العودة ل اإىل النقل الفعلي 

لل�سحية فح�سب، بل اأي�سًا اإىل الآليات التي ت�سمن اإعادته مع احلفاظ على اأمنه وكرامته.
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فرتة التفكري

هي فرتة زمنية كافية تتمّكن �سحية الإجتار املفرت�سة خاللها من التعايف، والتفّلت من تاأثري املتاجرين بها/

امل�ستغّلني لها، واّتخاذ قراٍر واٍع ب�ساأن م�ستقبلها، مبا يتوافق مع احرتام اأنظمة حقوق الإن�سان ب�سكل كامل. ول 

يجوز تنفيذ اأمر بالطرد بحّق �سحية الإجتار املفرت�سة خالل هذه الفرتة. تختلف مّدة هذه الفرتة الزمنية بني دولة 

واأخرى، وتخ�سع لتعريٍف من�سو�س عليه يف الت�رسيع الوطني يف البالد. 

مركز الإبالغ الأول

املوؤ�س�سات/املنّظمات التي تعمل كنقاط مركزية لال�ستعالم عن ال�سحايا املفرت�سني واإحالتهم ومنحهم امل�ساعدة 

الأولية. 

مركز الإيواء الآمن

هي الغرف التي يقيم فيها �سحايا الإجتار ب�سكل موؤّقت. ميكن اأن تكون هذه املراكز مفتوحًة اأو مغلقة، كما ميكن 

اأن توؤّمن الإقامة الق�سرية اأو الطويلة املدى.

امل�ساعدة واحلماية

هي الإجراءات والبامج واخلدمات املوّجهة نحو اإعادة تاأهيل �سحايا الإجتار، ا�ستناداً اإىل املادة 6 من بروتوكول 

بالريمو. ميكن اأن تقّدم املنّظمات احلكومية وغري احلكومية  والدولية، �سواء يف دول املق�سد اأم العبور اأم املن�ساأ، 

الطبية  امل�ساعدة  ال�سكن/الإقامة،  احل�رس:  ل  املثال  �سبيل  على  ومنها  نف�سها؛  واخلدمات  والبامج  الإجراءات 

والنف�سية، فر�س التعليم والتدريب املهني والعمل، امل�سورة القانونية والنقليات. 

مقّدمو اخلدمات

وعلماء  الجتماعيني،  كامل�ساعدين  ال�سحية،  اإىل  امل�ساعدة  وتقّدم  اخلدمات  توؤّمن  التي  واملوؤ�س�سات  املنّظمات 

النف�س، وموّظفي مراكز الإيواء، والطاقم الطبي اأو املحامني من املنّظمات غري احلكومية والدولية واحلكومية. 

املوافقة الواعية

القرارات  اّتخاذ  اأجل   بعد عر�س احلقائق كاملًة، من 
ّ
 وحر

ّ
ُيّتخذ ب�سكٍل طوعي اأو طلب،  اأو قبول باقرتاح  اإذٍن  اأي 

ب�سكٍل واٍع، مع التنّبه )قدر الإمكان( لكّل املخاطر التي ينطوي عليها الأمر وكّل اخليارات املطروحة. ويعتب تبادل 

املعلومات عن�رساً اأ�سا�سيًا ي�ساهم يف حتقيق »املوافقة الواعية«. 
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