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قائمة المصطلحات
ألغراض هذه الوثيقة ،تندرج جميع التعاريف والمصطلحات في سياق اإلتجار واالستغالل.
المساعدة
ّ
التدابيــر والبرامــج والخدمــات الراميــة إلــى تعافــي األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار والتــي قــد تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:
الســكن الالئــق؛ والمســاعدة الطبيــة والنفســية والماديــة؛ والفــرص التعليميــة والمهنيــة وفــرص العمــل؛ والمشــورة والمســاعدة
القانونيــة .ويمكــن أن تقــ ّدم المســاعدة منظمــات غيــر حكوميــة أو حكوميــة أو دوليــة أو منظمــات أخــرى ذات صلــة فــي بلــدان
المقصــد والعبــور والمنشــأ ،ويمكــن أن تشــمل خدمــة واحــدة أو خدمــات متعــددة.
األشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار وتلقوا المساعدة
األشــخاص الذيــن ُص ِّنفــوا علــى أنهــم تعرّضــوا لإلتجــار ووافقــوا علــى تلقــي المســاعدة مــن منظمــة غيــر حكوميــة أو حكوميــة أو
دوليــة أو غيرهــا مــن المنظمــات ذات الصلــة.
اللجوء
ّ
الحماية التي تمنحها الحكومة ألشخاص غادروا بلداً آخر من أجل تجنب األذى.
طالبو اللجوء
أفــراد يســعَ ون إلــى الحصــول علــى حمايــة دوليــة مــن االضطهــاد أو األذى الجســيم ،فــي بلــد غيــر بلدهــم .وفــي البلــدان ذات اإلجــراءات
الفرديــة ،طالبــو اللجــوء هــم أشــخاص ق ّدمــوا طلــب اللجــوء فــي بلــد مع ّيــن ولــم ُي ّت َخــذ قــرار نهائــي بشــأن طلبهــم .لــن يتــم االعتــراف
ـن ّ
بـ ّ
ـكل طالــب لجــوء كالجــئ فــي النهايــة ،لكـ ّ
كل الجــئ كان طالــب لجــوء فــي البدايــة.
مصلحة الطفل الفضلى
ُيع َتبــر مبــدأ مصلحــة الطفــل الفضلــى مــن أحــد المبــادئ التوجيهيــة الشــاملة األربعــة بشــأن حقــوق الطفــل (الحــق فــي عــدم التمييــز،
والمصالــح الفضلــى ،والحــق فــي الحيــاة والبقــاء والنمــو ،والحــق فــي المشــاركة أو الحــق فــي التعبيــر عــن اآلراء وأخذهــا فــي عيــن
ّ
مترســخ فــي المــادة  )1(3مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل ( )CRCوالمــادة  )2(24مــن ميثــاق
االعتبــار) .هــذا المبــدأ
ُ
َّ
الحقــوق األساســية لالتحــاد األوروبــي .ويمنــح ِكال الصكيــن األطفــال الحــق فــي تقييــم مصالحهــم الفضلــى وأخذهــا فــي االعتبــار
كأولويــة فــي جميــع اإلجــراءات أو القــرارات التــي تتعلــق باألطفــال أو تؤثّــر عليهــم ،ســواء كانــت تابعــة لمؤسســات الرعايــة االجتماعيــة
العامــة أو الخاصــة أو المحاكــم أو الســلطات اإلداريــة أو الهيئــات التشــريعية.
مديرو الحالة
ّ
ّ
جهــات االتصــال الرئيســة لألشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار ،والتــي تنســق الخدمــات الضروريــة لمســاعدة هــؤالء األشــخاص فــي خــال
عمليــة اإلحالــة بأكملهــا .يعمــل مديــرو الحالــة ضمــن فريــق استشــاري متع ـ ّدد التخصصــات مــن المختصيــن عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن
خطــة المســاعدة لـ ّ
ـكل األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار .وفــي ســياق عمليــة العــودة ،ينبغــي تعييــن مديــر للحالــة فــي بلــد المنشــأ
وبلــد المقصــد علــى حـ ّد ســواء مــن أجــل تيســير التواصــل عبــر الوطنــي.
األطفال
ّ
األشخاص دون سن الثامنة عشرة (ويشار إليهم أحياناً بـ”القاصرين”).
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بلد المقصد
ّ
ّ
البلــد الــذي يمثــل الوجهــة النهائيــة لألشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار (يشــار إليــه أيــضاً بـ”بلــد العــودة” أو “بلــد اإلرســال” أو “البلــد
المضيــف”).
بلد المنشأ
ُ
ّ
البلد الذي ينتمي إليه األشخاص الذين تعرضوا لإلتجار (يشار إليه أيضاً باسم “البلد المتلقي”)
بلد العبور
ّ
البلد الذي يسافر عبره األشخاص الذين تعرضوا لإلتجار للوصول إلى وجهتهم النهائية.
االستغالل
ّ
ّ
فعل استخدام أشخاص معينين أو أشياء معينة من أجل المنفعة الشخصية والربح.
جمع شمل األسرة
ّ
عمليــة جمــع شــمل األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار مــع أســرهم بعــد إجــراء تقييــم شــامل للمخاطــر .وينبغــي أن يتــم ذلــك بموافقة
هــؤالء األشــخاص ،كمــا ينبغــي اعتبــاره وســيلة لتحقيــق اإلدمــاج االجتماعــي أو إعــادة إرســائه لهــؤالء األشــخاص علــى المــدى الطويل.
وفــي ســياق هــذه العمليــة ،ينبغــي القيــام بزيــارات متابعــة لمراقبــة عمل ّيــة اإلدمــاج االجتماعــي لهــؤالء األشــخاص مــع أســرهم،
والتأكــد مــن عــدم تعرّضهــم لخطــر إعــادة اإلتجــار.
تتبّع األسرة
ّ
إجــراء يهــدف إلــى إيجــاد أســر األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار وتلقــوا المســاعدة عندمــا ال يتمكنــون مــن االتصــال بهــا أو الوصــول إليها.
وال ينبغــي المضــي فــي إجــراءات تتبــع أثــر األســر إال إذا أعــرب هــؤالء األشــخاص عــن رغبتهــم فــي العــودة إلــى منازلهــم والبقــاء مــع
أســرهم .وفــي حــال األطفــال الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار ،ال ينبغــي اقتفــاء أثــر األســر إال إذا كان ذلك يخــدم مصالــح األطفــال الفضلــى ،فأحياناً
تكــون أســر األطفــال هــي المســؤولة عــن اإلتجــار .وقــد يشــمل اقتفــاء أثــر األســر مؤسســات حكوميــة وغيــر حكوميــة مختلفــة.
مركز اإلخطار األول
المؤسســات/المنظمات التــي تعمــل كنقــاط مركزيــة للمعلومــات واإلحالــة والدعــم األولــي والتــي قــد تكتشــف فــي كثيــر مــن
األحيــان إشــارات بوجــود إتجــار أو حــاالت ُعرضــة لإلتجــار.
العمل الجبري
ُ
ّ
ّ
ّ
تعرّفــه اتفاقيــة العمــل الجبــري لمنظمــة العمــل الدوليــة( 1930 ،رقــم  )29علــى أنــه “كل عمــل أو خدمــة تفــرض علــى أي شــخص
تحــت التهديــد بـ ّ
ـأي عقوبــة ولــم يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا بمحــض اختيــاره”.
العودة القسرية/الطرد القسري
ّ
فعــل طــرد أو إبعــاد مواطنيــن أجانــب مقيميــن بشــكل غيــر قانونــي مــن بلــد معيــن ،إمــا إلــى بلــد المنشــأ أو إلــى بلــد ثالــث .فــي بعض
الحــاالتُ ،ينقــل المهاجــرون بالقــوة ،أو ُتســتخدَ م أشــكال أخــرى مــن اإلكــراه .وهــذا إنفــاذ لاللتــزام بالعــودة ،ال ســيما النقــل الجســدي
للعائديــن إلــى بلــد ثالــث.
حقوق اإلنسان
هــي الحقــوق والحريــات األساســية والعالميــة التــي يحــق لجميــع البشــر التمتــع بهــا .وهــي تتضمــن حقــوقاً مدنيــة وسياســية
ً
كامــا وفــقاً للمعاييــر ُ
المشــتركة التــي ص ّدقــت عليهــا
واقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة تلتــزم جميــع الــدول باحترامهــا احتــراماً
التشــريعات الوطنيــة والدوليــة.
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وثيقة الهوية
ّ
ّ
ورقــة أو بطاقــة شــخصية توفــر بيانــات تعريــف (مثــل االســم والعمــر والجنســية والعنــوان ومــا إلــى ذلــك) عــن أشــخاص معينيــن،
صــادرة عمــوماً عــن الســلطات المحليــة أو الوطنيــة.
خطة المساعدة الفردية ()IAP
ّ
اتفــاق مكتــوب يشــترك فــي وضعــه أصحــاب المصلحــة المســؤولون عــن الحالــة واألشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار وتلقــوا المســاعدة،
ّ
حيــث ُتحـ َّ
المصممــة خصيــصاً الحتياجــات هــؤالء األشــخاص.
ـدد بوضــوح األهــداف واألنشــطة والخدمــات
الموافقة المستنيرة
ُ
أي إذن أو موافقــة حــرة أو طوعيــة علــى أمــر مقتــرح أو مطلــوب بنــا ًء علــى جميــع الوقائــع التــي يتــم الكشــف عنهــا ،بمــا فــي ذلــك
المحتمَ لــة والخيــارات ُ
الوعــي (بالحـ ّد الممكــن فعلـ ّياً) بالمخاطــر ُ
المتاحــة ،مــن أجــل القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــكل كامــل.
ومشــاركة المعلومــات عنصــر أساســي مــن عناصــر “الموافقــة المســتنيرة “.
المهاجرون غير النظاميين
أشخاص غير مصرّح لهم بالدخول إلى بلد المقصد أو اإلقامة فيه أو العمل فيه.
األوصياء (الشرعيون)
األشــخاص الذيــن يكتســبون المســؤولية األساســية (الشــرعية) عــن رفــاه األطفــال وينســقون جهــود جميــع الهيئــات المعنيــة لضمــان
المصالــح الفضلــى لألطفــال .ويتولــى هــؤالء األشــخاص أيــضاً إدارة الحالــة عنــد إحالــة األطفــال الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار.
المهاجرون
ّ
رغــم عــدم وجــود تعريــف قانونــي رســمي للمهاجريــن الدولييــن ،يتفــق معظــم الخبــراء علــى أن المهاجريــن الدولييــن هــم األشــخاص
الذيــن يغيــرون بلــد إقامتهــم المعتــادة ،بغـ ّ
ـض النظــر عــن ســبب الهجــرة أو الوضــع القانونــي.
آلية اإلحالة الوطنية ()NRM
ّ
إطــار تعاونــي تفــي مــن خاللــه الجهــات الفاعلــة الحكوميــة بالتزاماتهــا بحمايــة وتعزيــز حقــوق األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار،
ّ
منســقة جهودهــا فــي شــراكة اســتراتيجية مــع المجتمــع المدنــي .يمكــن أن تعمــل آليــات اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMعلــى المســاعدة
فــي تحســين السياســة واإلجــراءات الوطنيــة المتعلقــة بمجموعــة واســعة مــن القضايــا المرتبطــة باإلتجــار مثــل أنظمــة اإلقامــة
والعــودة والتعويــض وحمايــة الشــهود .ويختلــف هيــكل آليــة اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMمــن بلــد إلــى آخــر .لكــن ينبغــي تصميــم
هــذه اآلليــات بمــا يضفــي الطابــع الرســمي علــى التعــاون فيمــا بيــن الهيئــات الحكوميــة والجماعــات غيــر الحكوميــة التــي تتعامــل
مــع األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار.
بروتوكوالت الشراكة التشغيلية (تسمى أيضاً إجراءات التشغيل الموحّ دة )SOPs
ّ
المفصلة لمساعدة المختصين على إجراء العمليات الروتينية.
مجموعة من التعليمات
البيانات الشخصية
تحديد المعلومات المباشرة أو غير المباشرة أو البيانات الحساسة المتعلقة بأشخاص معروفي الهوية أو يمكن تحديد هوياتهم.
الحماية :الحد من الضرر وتوفير األمان
ّ
ُيعـ ّد عنصـراً أساســياً فــي ّ
أي مخطــط للمســاعدة ســواء لضمــان الســامة الجســدية لألشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار أو لحمايــة إمكانيــة
اندماجهــم االجتماعــي فــي بلــد المنشــأ أو المقصــد أو فــي بلــد ثالــث.
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األسباب الوجيهة لالعتقاد
ّ
القــرار الــذي تتخــذه الســلطة المختصــة ،المعينــة عــادة بموجــب آليــة اإلحالــة الوطنيــة ( ،)NRMبنــا ًء علــى وجــود عالمــات تشــير إلــى
ّ
أن األشــخاص معرّضــون لخطــر اإلتجــارُ .
وي ّت َخــذ هــذا القــرار علــى أســاس موازنــة بيــن االحتمــاالت.
التعافي
ّ
العملية التي يستعيد من خاللها األشخاص الذي تعرضوا لإلتجار استقرارهم ورفاههم النفسي واالجتماعي والجسدي.
(إعادة) اإلدماج
ّ
العمليــة التــي تضمــن حصــول األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار علــى الفــرص والمــوارد الالزمــة لتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتأميــن مســتوى معيشــي مقبــول فــي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه .ومــن خــال هــذه العمليــة ،تتــاح
للفئــات الضعيفــة (أي األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار فــي هــذه الحالــة) إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم والتدريــب والعمل والســكن
والخدمــات الجماعيــة والمســاعدة الصحيــة .ويمكــن تنفيــذ برنامــج إلعــادة اإلدمــاج إمــا فــي بلــد المنشــأ أو فــي بلــد المقصــد ،بهــدف
تحقيــق اإلدمــاج االجتماعــي الكامــل.
القدرة على الصمود
القدرة على مقاومة اإلتجار بالبشر وغيره من االنتهاكات.
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مستشارو العودة/المشورة بشأن العودة
المشــورة بشــأن العــودة هــي نهــج يتناقــش مستشــارو العــودة مــن خاللــه مــع المهاجريــن حــول إمكانيــة العــودة إلــى بلدهــم
األصلــي .وعندمــا يتخــذون قــرار العــودة ،يحصلــون علــى المســاعدة لترتيــب إجــراءات عودتهــم .مستشــارو العــودة هــم منســقو عملية
العــودة بأكملهــا .والهــدف مــن تقديــم المشــورة بشــأن بالعــودة هــو مســاعدة المهاجريــن علــى اتخــاذ قــرار مســتنير بشــأن العــودة.
كذلــك ،تدعــم هــذه المشــورة تنفيــذ سياســات الهجــرة مــن خــال تشــجيع العــودة الطوعيــة وضمــان االمتثــال إلجــراءات العــودة.
العودة
ّ
العــودة إلــى بلــدان المنشــأ لألشــخاص و/أو إلــى مجتمعاتهــم األصليــة .وفــي ســياق العمــل المتعلــق بمكافحــة اإلتجــار ،ال تنطــوي
العــودة علــى النقــل الجســدي لألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار فحســب ،بــل تشــمل أيــضاً آليــات لضمــان أن تكــون العــودة طوعيــة
ومدعومــة وآمنــة وكريمــة.
العائدون
ُيســتخدم المصطلــح للرعايــا األجانــب بشــكل عــام ،أو ضحايــا اإلتجــار ،العائديــن مــن البلــد الــذي تــم فيــه تصنيفهــم علــى أنهــم أشــخاص
تعرّضــوا لإلتجــار ،إلــى بلدهــم المنشــأ .يمكــن أن تكــون العمليــة طوعيــة أو قســرية ُ
ـدم فيهــا المســاعدة ،أو قســرية وال ُتقـ َّ
وتقـ َّ
ـدم
فيهــا المســاعدة.
تقييم المخاطر واالحتياجات
ّ
إجــراء رســمي لتحديــد وتقييــم المخاطــر واالحتياجــات المرتبطــة بحالــة األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار ،وخطــة مســاعدة مســتقبلية
فــي بلــد المنشــأ و/أو بلــد العبــور وبلــد المقصــد مــن أجــل القضــاء علــى المخاطــر المحددة/الح ـ ّد منها/االســتجابة لهــا.
خطة إدارة المخاطر
َّ
ُ
خطــة تحـ ّدد الخطــوات والتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا مــن أجــل تقليــل المخاطــر إلــى أدنــى حــد وإدارة اإلجــراءات المخطــط لهــا بشــكل
ّ
فعــال لألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار .وينبغــي مراجعــة الخطــة وتحديثهــا بانتظــام.
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مقدمو الخدمات
ّ
المنظمــات واألفــراد الذيــن يقدمــون تدبيــراً واحــداً أو أكثــر مــن تدابيــر الدعــم والمســاعدة لألشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار .وقــد
ّ
مختصيــن اجتماعييــن ،وعلمــاء نفــس ،وموظفــي المالجــئ ،وموظفيــن طبييــن ،أو عامليــن فــي
يشــمل مقدمــو الخدمــات هــؤالء
مهــن قانونيــة مــن منظمــات غيــر حكوميــة ( )NGOsومنظمــات دوليــة ( )IOsوحكومــات.
مواطنون من دولة ثالثة (في سياق االتحاد األوروبي )EU
األشــخاص الذيــن ليســوا مــن مواطنــي االتحــاد األوروبــي بالمعنــى المقصــود فــي المــادة  )1(20مــن معاهــدة عمــل االتحــاد األوروبــي،
وال يتمتعــون بحــق حريــة التنقــل فــي دول االتحــاد األوروبــي ،علــى النحــو المحــدد فــي المــادة  )5(2مــن مرســوم (االتحــاد األوروبــي)
(( 399/2016 )EUقانــون حــدود شــنغن).
المُ تجرون
هــم األشــخاص الذيــن ُيتجــرون ،أو يتواطــؤون مــع أشــخاص آخريــن لإلتجــار ،أو ّ
يوجهونهــم لإلتجــار بأشــخاص آخريــن ألي شــكل مــن
أشــكال االســتغالل.
آلية اإلحالة عبر الوطنية ()TRM
اآلليــات ُ
والن ُظــم ُ
ّ
الم ّ
صممــة للمســاعدة الشــاملة والدعــم عبــر الوطنــي وحمايــة األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار .وتربــط آليــات اإلحالــة
عبــر الوطنيــة ( )TRMعمليــة اإلحالــة بأكملهــا ،بــدءاً مــن تحديــد الهويــة األولــي ،والعــودة والمســاعدة بيــن بلــدان العبــور ،وصـ ً
ـول
إلــى بلــد المنشــأ ،وتنطــوي علــى التعــاون بيــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة .يمكــن أن تتضمــن
هــذه اآلليــات خطــوة واحــدة أو ّ
كل الخطــوات فــي العمليــة.
وثيقة السفر
أي وثيقة هوية مطلوبة للسفر والدخول إلى بلد آخر (مثل جواز السفر وبطاقة الهوية والتأشيرة وما إلى ذلك).
األطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم (القاصرين)
األطفــال المنفصليــن عــن أحــد آبائهــم أو ك َليهمــا و/أو أقاربهــم اآلخريــن وال يتلقــون الرعايــة مــن أشــخاص بالغيــن مســؤولين عــن
رعايتهــم بحكــم القانــون أو العــرف.
ضحايا اإلتجار/األشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار
ّ
األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لجريمــة اإلتجــار بالبشــر وتوجــد أســباب وجيهــة لالعتقــاد بأنهــم تعرضــوا لإلتجــار .يشــير مصطلحــا “ضحايــا
اإلتجــار” و “األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار” إلــى األشــخاص الذيــن ُيعتبــرون ضحايــا إتجــار وفــقاً لبروتوكــول األمــم المتحــدة لإلتجــار
باألشــخاص (المــادة  )3و/أو التشــريعات الوطنيــة ذات الصلــةُ .
ويســتخدم مصطلــح “األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار” لالعتــراف
بتجربــة ضحايــا اإلتجــار باعتبارهــا محوريــة وبحاجــة إلــى جبــر الضــرر .بالنســبة إلــى العديــد مــن النــاس ،يشــير مصطلــح “الضحيــة” إلــى
العجــز ويشـ ّ
ـكل هويــة مبنيــة علــى إيــذاء األفــراد .مــع ذلــك ،مــن منظــور حقــوق اإلنســان ،مصطلــح “الضحيــة” مهــم ألنّــه يشــير إلــى
االنتهــاك الــذي وقــع والحاجــة إلــى جبــر الضــرر.
العودة الطوعية
يمكــن تعريــف مفهــوم العــودة الطوعيــة علــى أنــه العــودة المدعومــة أو المســتقلة إلــى بلــد المنشــأ أو بلــد العبــور أو بلــد ثالــث آخــر
بنــا ًء علــى اإلرادة الحــرة للعائديــن.
الضعف
ّ
ّ
ّ
احتمال اإلتجار (أو غيره من اإلساءات) تحدده عوامل معينة تؤدي إلى اإلتجار بأشخاص معينين في حاالت معينة.

قائمة المصطلحات
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الفئات المعرّضة لخطر اإلتجار
ّ
ّ
تشــمل:القاصرين ،والقاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم ،وذوي االحتياجــات الخاصــة ،والمســنين ،والحوامــل ،واآلبــاء الوحيديــن الذيــن
لديهــم أطفــال قاصريــن ،وضحايــا اإلتجــار بالبشــر ،واألشــخاص المصابيــن بأمــراض خطيــرة ،واألشــخاص المصابيــن باضطرابــات عقليــة،
واألشــخاص الذيــن تعرضــوا للتعذيــب أو االغتصــاب أو غيرهمــا مــن األشــكال الخطيــرة مــن العنــف النفســي أو الجســدي أو الجنســي،
مثــل ضحايــا تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث.
األشخاص المعرّضون لخطر اإلتجار واالستغالل
األشــخاص الذيــن يكــون احتمــال تعرضهــم لإلتجــار مرتفــعاً بســبب الســمات/الخصائص/الظروف الشــخصية التــي تتفاعــل مــع العوامــل
الســياقية والظرفيــة الموضوعــة علــى سلســلة التنميــة بطــرق محــددة.
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قائمة المختصرات
AVR

العودة الطوعية المدعومة

BID

تحديد المصلحة ُ
الفضلى

CoE

مجلس أوروبا

EC

المفوضية األوروبية

EU

االتحاد األوروبي

ECHR

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

ECtHR

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

ERRIN

الشبكة األوروبية للعودة وإعادة اإلدماج

EU

االتحاد األوروبي

ICMPD

المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

IO

منظمة دولية

MoU

مذكرة تفاهم

NGO

منظمة غير حكومية

NRM

آلية اإلحالة الوطنية

OPP

بروتوكول الشراكة التنفيذية

OSCE/ODIHR

منظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان

SIPPS

االستراتيجية المنهجية للتحقيق والحماية واالدعاء

SOP

ّ
الموحدة
إجراءات التشغيل

TRM

آلية اإلحالة عبر الوطنية

VoT

ضحية اإلتجار

قائمة المختصرات
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 .١المقدّ مة
تعــزّز اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي ( )EUللعــودة وإعــادة اإلدمــاج لعــام  20212العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج كجــزء ال يتجــزأ مــن
فعـ ً
نظــام االتحــاد األوروبــي ( )EUالمشــترك للعــودة .ولكــي يكــون النظــام المشــترك للعــودة ّ
ـال ،يجــب أن يتألــف مــن هيــاكل أقــوى
داخــل االتحــاد األوروبــي ( ،)EUويكــون ذلــك مــن خــال تعزيــز اإلطــار القانونــي والتنفيــذي .ومــن شــأن ذلــك أن ّ
يمكــن مــن اتخــاذ
إجــراءات ســريعة وعادلــة للعــودة تحتــرم الحقــوق األساســية امتثـ ً
ـال لميثــاق الحقــوق األساســية لالتحــاد األوروبــي ( ، 3)EUفضـ ً
ـا
عــن تعزيــز الحوكمــة علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي ( )EUوالمســتوى الوطنــي ،علــى النحــو المقتــرح فــي الميثــاق الجديــد بشــأن
الهجــرة واللجــوءُ 4.
َ
وت َ
مرحلتــي مــا قبــل المغــادرة
عتبــر المشــورة الفعالــة بشــأن العــودة أمــراً أساســياً لتعزيــز الروابــط بيــن
ومــا بعــد الوصــول ولكــي تكــون عمليــة إعــادة إدمــاج األفــراد فــي بلدهــم المنشــأ ناجحــة .لذلــك ،ينبغــي أن تقتــرن عمليــة
العــودة بتعــاون أكثــر فعاليــة مــع البلــدان الشــريكة بشــأن العــودة وإعــادة القبــول وإعــادة اإلدمــاج.
ولتحســين نوعيــة المشــورة بشــأن العــودة ،وضعــت المفوضيــة األوروبيــة ( )ECإطــاراً لالتحــاد األوروبــي ( )EUبشــأن العــودة ،فــي
ّ
ويوجــه هــذا اإلطــار منظمــات الــدول األعضــاء إلنشــاء هيكليــات للمهاجريــن العائديــن وإدارتهــا
ســياق شــبكة الهجــرة األوروبيــة،
وتطويرهــا .كذلــك ،يعمــل اإلطــار كمرجــع إلنشــاء برامــج وطنيــة للعــودة مــن خــال التصــدي للتحديــات المرتبطــة بهــا وتعزيــز
الممارســات الجيــدة.
ّ
إل ّ
أن اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي ( )EUللعــودة وإعــادة اإلدمــاج لعــام  2021ال تتنــاول علــى وجــه التحديــد عــودة ضحايــا
اإلتجــار واألشــخاص المعرّضيــن لإلتجــار واالســتغالل وإعــادة إدماجهــمّ .
أمــا وثيقــة عمــل موظفــي المفوضيــة بشــأن إطــار عمــل
5
ّ
ّ
يخــص تقديــم المشــورة بشــأن بالعــودة وأداة المســاعدة علــى إعــادة اإلدمــاج
االتحــاد األوروبــي ( )EUفيمــا
فتنــص علــى أنــه

ـاركة فــي عمليــة
عنــد إدارة الحــاالت العرضــة لإلتجــار ،عــدم التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن مختلــف المنظمــات المشـ ِ
العــودة يمكــن أن يعـرّض الفــرد لخطــر أكبــر .ونظـراً إلــى ّ
أن اإلتجــار بالبشــر هــو فــي حـ ّد ذاتــه شــكل مــن أشــكال العنــف النفســي
أو الجســدي أو الجنســي ،فـ ّ
ـإن ضحايــا اإلتجــار (/)VoTsاألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار واألشــخاص العرضــة لإلتجــار واالســتغالل بســبب
نقــاط ضعفهــم الفرديــة يندرجــون ضمــن نطــاق إطــار عمــل االتحــاد األوروبــي ( )EUبشــأن المســاعدة علــى العــودة وإعــادة اإلدمــاج.
لذلــك ،مــن الضــروري إنشــاء قنــوات فعّ الــة للتواصــل وتبــادل المعلومــات بيــن مقدمــي الخدمــات فــي كل مرحلــة مــن
مراحــل عمليــة العــودة.

الغرض من المخطط األولي
أُ ِع َّ
ــد هــذا المخطــط األولــي فــي هــذا الســياق ،وهــو يهــدف إلــى تزويــد مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي (،)EU
وغيرهــم مــن العامليــن فــي الخطــوط األماميــة ذوي الصلــة ،بــاألدوات العمليــة والتوجيهــات للعمــل مــع األشــخاص
المعرضيــن لإلتجــار ،بمــن فيهــم ضحايــا اإلتجــار .والغــرض المحــدد مــن المخطــط األولــي هــو:


رفــع مســتوى معرفــة مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي ( ،)UEوغيرهــم مــن العالميــن فــي الخطــوط
األماميــة ،حــول موضــوع اإلتجــار بالبشــر وكيفيــة الكشــف عــن العالمــات التــي تشــير إلــى احتمــال وجــود حالــة لالســتغالل
و/أو إتجــار بيــن العائديــن؛



تحســين مهــارات مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي ( )UEوغيرهــم مــن ممارســي الخطــوط األماميــة
فــي إجــراء تقييمــات المخاطــر واالحتياجــات لألشــخاص المعرّضيــن لإلتجار/األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل قبــل
العــودة؛

المق ّدمة
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تحســين عمليــات االتصــال والتنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلة فــي بلــدان االتحــاد األوروبــي ( )UEوبلدان المنشــأ
قبــل عمليــة العــودة وخاللهــا وفــي الفتــرة التــي تليها ،ويشــمل ذلــك :التعــاون فــي إجــراءات تقييــم المخاطــر واالحتياجات
لألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجار/ضحايــا اإلتجــار ،وتصميــم خطط إعــادة اإلدمــاج الفرديــة ،وتقييمــات اإلدمــاج االجتماعي.

ُ
ووضــع المخطــط األ ّولــي هــذا فــي إطــار المشــروع التجريبــي :تعزيــز تقديــم الدعــم إلعــادة إدمــاج األشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلتجــار،
بمــن فيهــم ضحايــا اإلتجــار ،العائديــن إلــى نيجيريــا (مشــروع  ،)PROSPECTالــذي م ّولتــه الشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة
اإلدمــاج (ّ ،)ERRIN
ونفــذه المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة (International Centre for MigrationPolicy
 ،)Developmentالشــريك التنفيــذي للشــبكة ويهــدف مشــروع  PROSPECTإلــى تعزيــز عمليــة إعــادة إدمــاج األشــخاص
المعرّضيــن لخطــر اإلتجــار العائديــن إلــى نيجيريــا عــن طريــق إقامــة صلــة وصــل بيــن مق ّدمــي الخدمــات فــي الشــبكة األوروبيــة
للعــودة وإعــادة اإلدمــاج ( )ERRINالمســؤولين عــن إعــادة اإلدمــاج ،والمنظمــات األخــرى ذات الصلــة فــي نيجيريــا التــي تقــدم
خدمــات أساســية .ويســتهدف المشــروع مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي ( )EUومق ّدمــي الخدمــات فــي الخطــوط األمامية
فــي نيجيريــا الذيــن يتعاملــون مــع العائديــن بعــد وصولهــم بهــدف تشــجيع تبــادل المعلومــات بشــأن تقنيــات العــودة وكيفيــة إجــراء
تقييمــات المخاطــر واالحتياجــات لألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار ،بمــن فيهــم ضحايــا اإلتجــار.

إطــار معاييــر حقــوق اإلنســان الــذي ينطبــق علــى تخطيــط وتنفيــذ عمليــة عــودة رعايــا
البلــدان الثالثــة المعرّضيــن لالســتغالل ،بمــن فيهــم ضحايــا اإلتجــار ،إلــى بلــد المنشــأ
تقــع علــى عاتــق الــدول مســؤولية توفيــر الحمايــة لجميــع األشــخاص الموجوديــن فــي إقليمهــا أو الخاضعيــن لواليتهــا ،وفــقاً
اللتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي .فجميــع النــاس ،مــع غــض النظــر عــن دوافعهــم ومركزهــم القانونــي ،لهــم حقــوق أساســية
بموجــب القانــون الدولــي .وإلــى جانــب هــذه الحقــوق األساســية ،يحــق لفئــات محــددة مــن األشــخاص المتنقليــن ،مثــل الالجئيــن
وعديمــي الجنســية وضحايــا اإلتجــار واألطفــال ،المطالبــة بحقــوق إضافيــة بموجــب األطــر القانونيــة الدوليــة واإلقليميــة والوطنيــة
التــي ُو ِضعَ ــت لتلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة فيمــا يتعلّــق بالحمايــة .كذلــك ،يقــع علــى عاتــق الــدول “واجــب إجــراء تحقيــق
مســتقل” ،أي واجــب إثبــات مــا إذا كانــت عــودة األشــخاص المعنيّيــن ســتؤدي إلــى انتهــاك مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية
بموجــب قانــون الالجئيــن الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،وذلــك عندمــا تكــون الدولــة علــى علــم ،أو يفتــرض أن
تعلــم ،بـ ّ
ـأن هــؤالء األشــخاص يحتاجــون إلــى الحمايــة.

الحقــوق األساســية/المبادئ العامــة لقانــون االتحــاد األوروبــي ()UE
المعمــول بهــا فــي ســياق العــودة
✔

✔حظــر عــدم اإلعــادة القســرية (المــادة  91مــن ميثــاق االتحــاد األوروبــي
() )UE
6

✔

✔حظر الطرد الجماعي (المادة  91من ميثاق االتحاد األوروبي () )UE

✔

✔حظر الرق والسخرة واإلتجار بالبشر ()BHT

✔

✔(المادة  ،5ميثاق االتحاد األوروبي () )UE

✔

✔الحق في طلب اللجوء (المادة  81من ميثاق االتحاد األوروبي () )UE

✔

✔مصلحة الطفل الفضلى
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ُيعتبــر مبــدأ عــدم اإلعــادة
القســرية مبــدأً أساســياً مــن
مبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق
اإلنســان ،يحظــر علــى أي بلــد
إعــادة طالبــي اللجــوء والمهاجريــن
إلــى بلــد ُيحتمــل أن يتعرّضــوا فيــه
لخطــر االضطهــاد أو األذى الجســيم.
وينطبــق بغــض النظــر عــن حالــة
الهجــرة للشــخص ،فــي جميــع
الســياقات ،بمــا فــي ذلــك حــاالت
التدفــق الجماعــي.

المق ّدمة

المخطط األولي لمستشاري العودة

لماذا يجب أن يكون مستشارو العودة على وعي بإطار حقوق اإلنسان؟
مستشــارو العــودة هــم مــن المختصيــن الذيــن مــن خاللهــم توفــي الدولــة بالتزامهــا اإليجابــي بضمــان صــون الحقوق األساســية
للعائديــن المنصــوص عليهــا فــي قانــون االتحــاد األوروبــي ( )EUوالقانــون الدولي.
قــد يكــون مستشــارو العــودة أصحــاب المصلحــة األخيريــن فــي سلســلة الجهــات الفاعلــة بأكملهــا الذيــن يســتجيبون الحتياجــات
الحمايــة المحــددة لألفــراد ،بمــا فــي ذلــك الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار أو الذيــن قــد يكونــون عرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل .وفــي ســياق
“واجــب التحقيــق المســتقل” الــذي يقــع علــى عاتــق الدولــة ُ
(يرجــى المراجعــة أعــاه) ،يعمــل مستشــارو العــودة مــع المهاجريــن
الذيــن صــدرت بحقهــم قــرارات بالعــودة قبــل عودتهــم ،وكذلــك مــع المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن لــم تكــن الســلطات تعرفهــم
مــن قبــل .وقــد يكتشــفون مكامــن الضعــف المتعلقــة باإلتجــار ويحــددون أســباباً معقولــة لالعتقــاد بــأن الشــخص قــد تعـرّض لإلتجار.

في العملية السابقة للعودة ،يمكن لمستشاري العودة:
✔كشف/تحديد ضحايا اإلتجار الذين لم يسبق تحديد هويتهم؛
✔مقابلــة األفــراد الذيــن ســبق ُ
وح ِّ
ــددَ ت هويتهــم وتلقــوا المســاعدة بموجــب
ُ
األ ُطــر الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار؛

✔
✔

✔

✔التعامــل مــع األفــراد الذيــن يخشــون التعـرّض لإلتجــار فــي بلدهــم المنشــأ عنــد
عودتهــم ،علــى األرجــح بعــد تحديــد ســبب مع ّيــن لقلقهــم؛

✔

✔مقابلــة األفــراد الذيــن قــد يكونــون متورطيــن فــي إجــراءات جنائيــة ضــد الذيــن
أتجــروا بهــم فــي بلــد العــودة ،أو بلــد آخــر مــن بلــدان االتحــاد األوروبــي (.)UE

فتــرة التعافــي والتفكيــر هــي
فتــرة كافيــة ( 30يومــً علــى
األقــل) للســماح لألشــخاص الذيــن
ّ
تتوفــر أســباب معقولــة لالعتقــاد
بأنهــم تعرّضــوا لإلتجــار بالتعافــي،
والتخلــص مــن تأثيــر المتجريــن/
المســتغلين ،واتخــاذ قــرار مســتنير
بشــأن الخطــوات التاليــة مــع
االمتثــال الكامــل للمعاييــر الدوليــة
لحقــوق اإلنســان.

فــي مثــل هــذه الحــاالت ،يحتــاج مستشــارو العــودة إلــى اتخــاذ خطــوات إلعطــاء األفــراد فتــرة التعافــي والتفكيــر التــي يحتاجــون إليهــا
للتحضيــر لعودتهــم بشــكل مناســب.
ويعمــل مستشــارو العــودة لضمــان عــودة كريمــة لألشــخاص الذيــن ُيحتمَ ــل أنّهــم تعرّضــوا لإلتجــار واألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار
واالســتغالل ،وضمــان أنّهــم لــن يواجهــوا ّ
أي ضــرر مثــل االنتقــام أو إعــادة اإلتجــار فــي بلدهــم المنشــأ .ويشــكلون بذلــك جهــة أساســية
لوضــع خطــط إعــادة اإلدمــاج الفرديــة قبــل أن يغــادر األشــخاص البلــد األوروبــي .كذلــك فهــم يــؤدون هــذا الواجــب مــن خالل المشــاركة
والتنســيق مــع العائديــن والضحايــا العرضــة لخطــر اإلتجــار ،ومــع الشــركاء اآلخرين/المنظمــات األخــرى علــى المســتوى الوطنــي ،وفــي
بلــدان المنشــأ .ويجــب أال تكــون هــذه العمليــة علــى حســاب ضمــان حمايــة األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار والذيــن قــد يتعرّضــون
لإلتجــار مــن التعــرض لمزيــد مــن الضــرر مثــل االنتقــام أو إعــادة اإلتجــار .وإذا كان األمــر كذلــك ،فــإن إعــادة ضحايــا اإلتجــار واألشــخاص
المعرضيــن لالســتغالل ســيكون بمثابــة انتهــاك لاللتزامــات القانونيــة الدوليــة واألوروبيــة 11.توضــح الرســوم البيانيــة أدنــاه الــدور الــذي
يجــب أن يؤديــه مستشــارو العــودة لضمــان العــودة اآلمنــة والكريمــة والطوعيــة لضحايــا اإلتجــار واألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار.

ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﻊ
اﻟﻨﻈﺮاء ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻮدة

المق ّدمة

ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻄﻂ إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل

إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮدة

ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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يهــدف هــذا القســم إلــى تزويــد مستشــاري العــودة بفهــم أكثــر دقــة لتعقيــدات اإلتجــار بالبشــر ،بمــا يتجــاوز التعريفــات التــي توفرهــا
الصكــوك القانونيــة ووثائــق السياســة العامــة.
ويشمل تعريف اإلتجار ثالثة عناصر مختلفة :الفعل والوسائل والغرض.
اإلتجــار بالبشــر ( 21)THBهــو تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم ،بمــا فــي ذلــك تبــادل
هــؤالء األشــخاص أو نقــل الســيطرة عليهــم (الفعــل) ( ،بواســطة) التهديــد بالقــوة أو اســتعمالها أو غيــر ذلــك مــن أشــكال
القســر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف ،أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ
ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر( ،لغــرض) االســتغالل.

اﻟﻔﻌﻞ
)ﻣﺎذا(

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
)ﻛﻴﻒ(

اﻟﻐﺮض
)ﻟﻤﺎذ(

اﻹﺗﺠﺎر
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
)(THB

المصدر“ :االتجار بالبشر ،مجلس الهجرة األيرلندي”
حالــة الضعــف هــي حالــة ال يكــون فيهــا لــدى األشــخاص المعنييــن أي خيــار حقيقــي أو مقبــول ســوى الخضــوع إلســاءة
المعاملــة .يشــمل االســتغالل ،كحــد أدنــى ،اســتغالل دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنســي ،أو األعمــال أو الخدمات القســرية،
بمــا فــي ذلــك التس ـ ّول أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد أو اســتغالل األنشــطة اإلجراميــة أو نــزع األعضــاء.
ال تكــون موافقــة ضحيــة اإلتجــار بالبشــر علــى االســتغالل ،ســواء كان مقصــوداً أو فعلــياً ،ذات أهميــة فــي حــال اســتخدام أي
مــن وســائل (االســتغالل) .وعندمــا يتعلــق الســلوك بطفــلُ ،يعتبــر جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون مــن جرائــم اإلتجــار بالبشــر حتــى
وإن لــم ُتســتخدم أي وســيلة مــن هــذه الوســائلُ .يشــار بـ”طفــل” إلــى أي شــخص تحــت سـ ّ
ـن الثامنــة عشــرة.13
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المخطط األولي لمستشاري العودة

من هم ُ
المتجرون؟
ّ
المشــغلين الوحيديــن ،والشــبكات غيــر المحكمــة،
يتعــ ّدد تعريــف المتجريــن ليشــمل
وعصابــات الجريمــة المنظمــة المتطــورة تطــوراً كبيـراً والتــي تعمل علــى الصعيــد الدولي.
وغالــباً مــا يقيمــون عالقــات حــب مــع ضحاياهــم قبــل إجبارهــم أو جرّهــم لممارســة
الدعــارة أو غيرهــا مــن أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو ارتــكاب أنشــطة إجرامية.
ويغــري المتاجــرون الضحايــا بوعــود كاذبــة بوظيفــة أو حيــاة أفضــل أو بطريقــة إلــى
تســوية وضــع الهجرة/المواطنــة .كمــا يمكــن أن يكــون الوالــدان أو غيرهمــا مــن أفــراد
األســرة و/أو المعــارف مــن ُ
المتجريــن الذيــن يجبــرون الضحيــة علــى التجــارة بالجنــس
أو غيــر ذلــك مــن أشــكال االســتغالل أو يغريونهــا بذلــك :ويوجــد تكتيــك شــائع بيــن
المُ تجريــن يتمثــل فــي اإليقــاع باألفــراد والتالعــب بهــم ليدخلــون فــي دوامــة

يــزرع ُ
المتجــرون الخــوف
فــي نفــوس ضحاياهــم
ويســتغلون ضعفهــم
فــي حيــن يقنعونهــم ويتالعبــون
بهــم ليعتقــدوا بأنهــم ينتهكــون
القانــون وبالتالــي ال يمكنهــم اللجــوء
إلــى الســلطات طلــباً للمســاعدة
أو الحمايــة .والدافــع الرئيســي
ُ
للمتجريــن هــو الكســب المالــي.

مــن ســوء المعاملــة ومســتويات متعــددة مــن التبعيــة مــن أجــل اســتغاللهم.
عــادة مــا ّ
ّ
يحفــزون التبعيــة العاطفيــة لــدى الضحايــا ،ويقدمــون لهــم الدعــم والحــب والمــودة وحــس االنتمــاء والتشــجيع والضمانــات.
وهــم قــادرون علــى التراجــع عــن كل هــذا عندمــا ال يمتثــل الضحايــا لهــم ،أو إن فشــلوا بطريقــة أو بأخــرى ،أو ببســاطة لتشــجيعهم علــى
القيــام بمزيــد ممــا يطلبونــه 14.فــي بعــض األحيــان قــد يكــون اعتمــاد الضحايــا علــى ُ
المتجريــن مرتبــطاً بتصورهــم بأنّهــم يق ّدمــون
لهــم الحمايــة أو قــد يكــون األمــر متعلــقاً بمــواد اإلدمــان .وخــال فتــرة مــن الزمــن ،يعــزل ُ
المتجــرون األشــخاص عــن شــبكات الدعــم
المعتــادة الخاصــة بهــم ،ويســتخدمون تقنيــات اإلكــراه النفســي والجســدي بشــكل متزايــد .ويتحكمــون بشــكل متزايــد بأمــوال الضحايــا
ومواردهــم وتحركاتهــم األخــرى .وتتحقــق الهيمنــة الكاملــة عندمــا يتحكــم المُ تجــرون بــكل جانــب مــن جوانــب حيــاة الضحايــا
إلــى الحــد الــذي ال يتعيــن فيــه عليهــم حتــى أن يكونــوا حاضريــن شــخصياً .وقــد يكــون الضحايــا مرعوبيــن فــي الوقــت
نفســه ،ولكنهــم يعتمــدون علــى المُ تجريــن ،مــا يــؤدي إلــى ارتبــاط متناقــض بالجهــة الجانيــة.

من هم الضحايا؟
يحصــل اإلتجــار بالبشــر ويتفاقــم نتيجــة درجــات التفــاوت االجتماعــي واالقتصــادي ،ومحدوديــة فــرص العمــل ،وغيــاب
األجــور المعيشــية ،وعــدم المســاواة فــي التعليــم ،والتمييــز .قــد يتعـرّض الضحايــا لإلتجــار لبضعــة أيــام أو أســابيع ،أو قــد يظلــون
فــي حالــة إتجــار لســنوات .يمكــن أن يكــون الضحايــا قــد تعرّضــوا لإلتجــار داخــل األراضــي المحليــة ،أو أنّهــم هربــوا مــن المتجريــن
بهــم أو ف ـرّوا إلــى الخــارج بحــثاً عــن الحمايــة الدوليــة .وربمــا لــم يتــم تهريــب األفــراد ،لكنهــم يخشــون أن يتعرّضــوا لإلتجــار أو
أنّهــم فـرّوا مثـ ً
ـا إلــى الخــارج بحــثاً عــن الحمايــة الدوليــة.
المفاهيــم الخاطئــة الشــائعة 51 :لــن يطلــب ضحايــا اإلتجــار ( )VoTsالمســاعدة أو الدعــم علــى الفــور ونــادراً مــا يعرّفــون
أنفســهم علــى أنهــم ضحايــا جريمــةّ .
ثمــة مجموعــة متنوعــة مــن األســباب لذلــك ،بمــا فيهــا :عــدم الثقــة فــي الســلطات
لتقديــم الحمايــة؛ أو لــوم النفــس؛أو االعتقــاد بـ ّ
ـأن ال أحــد يصدقهــم؛ أو قيــود محــددة يفرضهــا ُ
المتجــرون علــى الضحايــا حــول
كيفيــة التصــرف عنــد التحــدث إلــى موظفــي إنفــاذ القانــون أو مقدمــي الخدمــات االجتماعيــة .وحتــى عندمــا يــروي ضحايــا اإلتجــار ،علــى
ســبيل المثــال ،قصصهــم أثنــاء المقابــات ،فإنهــم قــد يدافعــون عــن أفعالهــم علــى أنهــا مــن اختيارهــم أو علــى أنهــا مســألة اســتقالل
شــخصي .مــن المهــم فــي اللقــاء األول تجنــب إصــدار حكــم ســريع حــول مــا إذا كان األشــخاص ضحايــا إتجــار أم ال .ال أحــد يوافــق علــى أن
يتعـرّض لإلتجــار! قــد يوافــق األفــراد علــى مواقــف معيّنــة ولكــن ليــس علــى انتهــاك حقوقهــم! يحتــاج مستشــارو العــودة إلــى
بناء الثقة بصبر وباستخدام تقنيات المقابلة المستنيرة بالصدمات من أجل التعرف على خلفية األفراد وما مرّوا به.

يتــم اعتقــال ضحايــا اإلتجــار ( )VoTsبشــكل روتينــي واحتجازهــم ومحاكمتهــم وإدانتهــم ،وفــي بعــض الحــاالت ســجنهم أو ترحيلهــم،
دون تحديــد هوياتهــم كضحايــا .ويواجــه الضحايــا مــن الرعايــا األجانــب ومــن هــم فــي وضــع هجــرة غيــر نظاميــة خطـراً إضافــياً يتمثــل
فــي عــدم نيلهــم الرعايــة واالهتمــام إثــر ُ
الن ُظــم المثقلــة باألعبــاء والتــي ال تراعــي الظــروف الفرديــة فــي أغلــب األحيــان .وحتــى فــي
الحــاالت التــي ُت َن َّفــذ فيهــا ُن ُظــم الفــرز ،فـ ّ
ـإن مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل ،بمــا فــي ذلــك الصدمــات النفســية ،والحواجــز اللغويــة

وحواجــز التواصــل ،والخــوف مــن الســلطات أو الخــوف مــن االنتقــام ،يمكــن أن تعرقــل عمليــة تحديــد هويــة الضحايــا.
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فهم مكامن الضعف خالل المرحلة التي تسبق تجربة اإلتجار
مــا هــي العوامــل التــي يمكــن أن تتســبب فــي اإلتجــار بأشــخاص معينيــن فــي حــاالت معينــة؟ كيــف يتفاعــل وضــع األفــراد
مــع ســماتهم وظروفهــم الشــخصية ويزيــد مــن تعرضهــم لخطــر اإلتجــار أو العكــس؟ مــن المهــم أن نتذكــر ّ
أن األســباب
الجذريــة لإلتجــار هــي نفســها األســباب الجذريــة إلعــادة اإلتجــار 16.وترتبــط مكامــن الضعــف باحتمــال حــدوث اإلتجــار/
االســتغالل وإســاءة المعاملة.

17

لـ َ
ـم مــن المهم فهــم العوامــل التــي تزيد مــن إمكانيــة أن يصبــح األشــخاص/األفراد شــديدي
الضعــف ضحايــا إتجار؟
إن الفهــم الواضــح لعوامــل الضعــف المتعلقــة باإلتجــار فــي المرحلــة التــي تســبق العــودة ّ
ّ
يمكــن مستشــاري العــودة مــن تحديدهــا
بشــكل صحيــح ،والتصــرف بنــا ًء عليهــا.
والفهــم الكامــل للعوامــل المختلفــة التــي تحــدد التعــرض لخطــر اإلتجــار فــي المرحلــة التــي تســبق العــودةّ ،
يمكــن مستشــاري العــودة
مــن تحديــد القضايــا الرئيســية بشــكل صحيــح وأخذهــا فــي عيــن االعتبــار خــال التواصــل مــع الشــركاء المحلييــن (علــى ســبيل المثــال
فــي نظــام اللجــوء ،ونظــام مكافحــة اإلتجــار ،والخدمــات االجتماعيــة ،وحمايــة الطفــل ،ووحــدات شــرطة اإلتجــار بالبشــر) ومــع الزمــاء
فــي بلــدان المنشــأُ .
ـد لإلبــاغ عــن تقييمــات المخاطــر واالحتياجــات التــي يكتبونهــا والقتــراح خيــارات
ويع ـ ّد اإللمــام بالعوامــل مجـ ٍ
إعــادة اإلدمــاج قبــل عــودة األفــراد.

ما الهدف؟
يتمثــل الهــدف الجوهــري مــن العمــل الــذي يقــوم بــه مستشــارو العــودة بمنــع اإلتجــار بأشــخاص مع ّينيــن أو إعــادة اإلتجــار بهــم
ومعاناتهــم مــن المزيــد مــن الضــرر بعــد عودتهــم.

أنواع مختلفة من مكامن الضعف
التأثّر بالفقر والمشقة والشدائ
تغلــب إلــى حــد كبيــر بيــن ضحايــا اإلتجــار ،خلفيــة مــن العــوز والفقــر الــدوري/
المتــوارث بيــن األجيــال والشــدائد ،ألن هــذه الخلفيــات غالــباً مــا تشـ ّ
ـكل ســياق
مجموعــة مــن مكامــن الضعــف المترابطــة ،التــي تزيــد مــن مخاطــر تعرّضهــم
لإلتجــار 18.تشــمل العوامــل التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى تعــرّض األفــراد بشــكل خــاص
للتالعــب مــن ٍق َبــل ُ
المتجريــن مــا يلــي :الفقــر وتوقعــات االرتقــاء االجتماعي؛ واالســتبعاد
أو التهميــش؛ والتمييــز؛ واالفتقــار إلــى الرعايــة األبويــة؛ واإلهمــال؛ والعنــف المنزلــي؛
والعنــف الجنســي أو تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي منــزل األســرة؛ والممارســات الثقافيــة
الضــارة مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث ،والــزواج القســري أو فــي ســياق األشــكال
المعاصــرة لإلتجــار باألطفــال .وقــد يزيــد اإلتجــار بالبشــر أيــضاً فــي ظــروف تكــون فيهــا
القــدرة العامــة علــى إنفــاذ القانــون ضعيفــة مقارنــة بالتعــدي اإلجرامــي الذي يســتهدف

ُ
لفــرض عبوديــة الدَ يــن علــى أ َســر
بأكملهــا أهميــة كبيــرة فــي حــاالت
اإلتجــار .ومفهــوم «اســتعباد
المديــن» مفهــوم ثابــت ،واألفــراد
ملزمــون بســداد الديــون ُ
للمتجريــن
مــن أجــل أنفســهم وأســرهم ،وذلــك
لســنوات عديــدة بعــد التخلــص مــن
ســيطرتهم .وهــذا يزيــد مــن خطــر
تعرضهــم لمزيــد مــن اإلتجــار ،بمــا
فــي ذلــك اإلتجــار مــن ِقبَــل ُجنــاة
جــدد قــد يســتغلون خوفهــم مــن
عــدم القــدرة علــى ســداد الديــون.

الفئــات الضعيفــة ،ال ســيما النســاء واألطفــال .وقــد يفتقــر الضحايــا إلــى الحمايــة األســرية
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(الموســعة) ،وهــذه األمــور تســاعد فــي المجتمعــات األبويــة علــى حمايتهــم مــن ُ
ّ
المتجريــن .مــع ذلــك ،قــد يتــم اإلتجــار
والمجتمعيــة
ّ
بالضحايــا مــن ِقبــل أفــراد أســرهم .وقــد تكــون العائــات متورطــة عمـداً أو قــد تكــون متواطئــة فــي عمليــة اإلتجــار .كذلــك فــإن عامل
ضغــط األقــران مــن العوامــل المؤثــرة بشــكل كبيــر ،خاصــة إذا بــدا ّ
أن اآلخريــن قــد “نجحــوا” وهنــاك تدفــق إلــى مجتمــع مــن القــوى
العاملــة العابــرة والغنيــة ،والتــي تمكنــت مــن كســب الربــح أو ُينظــر إليهــا علــى أنهــا حققــت ربــحاً مــن خــال الهجــرة إلــى أوروبــا.
َ
الجنسين والخلفية األسرية والوصم والتهميش داخل المجتمع
الضعف بسبب األعراف االجتماعية والثقافية وأدوار
ّ
ّ
ّ
إن فهــم التوقعــات المرتبطــة بالتنقــل الجغرافــي ،حيــث يعتقــد النــاس فــي بعــض الثقافــات أن ذلــك ســيؤمن ارتقــا ًء اجتماعــياً (مثــل
أفريقيــا جنــوب الصحــراء) ،أمــر أساســي لفهــم مكامــن الضعــف الموجــودة مســبقاً بســبب األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة .وتؤكــد
دراســات أُجر َيــت مؤخـراً بشــأن ترحيــل النســاء إلــى نيجيريــاّ ،
ـد فارغــة يرتبــط ارتبــاطاً
أن الترحيــل ووصمــة العــار المتمثلــة فــي العــودة بأيـ ٍ
ِ
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ّ
وثيــقاً بالنــوع االجتماعــي والقرابــة واألخــاق .وفــي ســياق المرحلــة الســابقة للعــودة ،مــن الضــروري فهــم أن إضفــاء الطابــع
الفــردي علــى الفشــل يزيــد مــن وصمــة العــار ويقــوّ ض شــبكات دعــم العائديــن فــي بعــض المجتمعــات .وقــد ينتــج
التهميــش واالســتبعاد عــن العــرق أو النــوع االجتماعــي أو الطبقــة أو اإلثنيــة أو الثقافــة أو الديــن أو الهويــة الجنســية أو التوجه الجنســي
أو الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة المتدنيــة أو الديــون أو التــورّط بأعمــال إجراميــة أو تعاطــي مــواد اإلدمــان أو الــوالدة خــارج نطــاق
الزوجيــة أو عــدم تلبيــة التوقعــات المنســوبة إلــى المعاييــر االجتماعيــة والثقافيــة.
الضعف بسبب الحالة الصحية واإلصابات واإلعاقات
المُ
قــد يعانــي الضحايــا مــن إعاقــات عقليــة أو جســدية ومــن أمــراض وظــروف صحيــة يمكــن أن يســتغلها تجــرون .وفــي
بعــض الحــاالتُ ،يعانــي ضحايــا اإلتجــار صعوبــات فــي التعلــم ،مــا قــد يجعلهــم أقــل قــدرة علــى تقييــم المخاطــر التــي يتعرضــون
لهــا مــن اآلخريــن .قــد يعانــي الضحايــا (أيــضاً) مــن مشــاكل معرفيــة أو مشــاكل صحيــة عقليــة أو إعاقــات أو أمــراض أخــرى ُتعتبَــر
رجــساً فــي مجتمعــات معينــة ،أو تــؤدي إلــى التمييــز والوصــم .وتزيــد هــذه العوامــل أيــضاً مــن تعرضهــم لخطــر اإلتجــار .فــي بعــض
المجتمعــات ،يعتقــد النــاس ّ
أن مــن يعانــون مشــاكل فــي الصحــة النفســية عليهــم أن “يق ـ ّووا عزيمتهــم” أو أن يصلــوا للــه ويلجــؤوا
إلــى العالــم الروحــي ،بـ ً
ـدال مــن تقديــم الدعــم والخدمــات لمســاعدتهم .المســاعدة النفســية لمعالجــة االكتئــاب علــى ســبيل المثــال
هــي ممارســة مقبولــة فــي بعــض المجتمعــات كالمجتمعــات الغربيــة ،ولكنهــا قــد تكــون مــن المحظــورات فــي مجتمعــات أخــرى،
ويجــب علــى العامليــن فــي هــذا المجــال إدراك ذلــك .وقــد تشــمل األمــراض والحــاالت التــي تحمــل وصمــة العــار ،علــى ســبيل المثــال،
اإليدز/فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ،والمهــق ،والصــرع ،والمشــاكل النفســية .هــذا هــو الحــال بشــكل خــاص فــي البلــدان التــي
تكــون فيهــا المــوارد الطبيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة محــدودة و/أو فــي الســياقات التــي ترتبــط فيهــا بعــض األمــراض بالمعتقــدات
المتعلقــة بالظواهــر الخارقــة للطبيعــة.
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الضعف لدى األطفال
يُعــدّ األطفــال أكثــر ضعــفاً مــن البالغيــن بســبب افتقارهــم إلــى الخبــرة فــي الحياة وســن نمائهــم وعــدم نضجهــم العاطفي.
واألشــخاص الذيــن يفتقــرون إلــى الرعايــة األســرية اآلمنــة والمناســبة ،مثــل األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم أو المنفصليــن عنهــم،
يشـ ّ
ـكلون أهــدافاً ســهلة ُ
للمتجريــن الذيــن ينظــرون إلــى ســنهم المبكــرة علــى أنهــا ســلعة طويلــة األجــل قابلــة للبيــع مــن أجــل الربــح.
ٌ
ومعــروف ّ
أن ُ
المتجريــن يســتهدفون األطفــال والشــباب الذيــن مـرّوا بتجــارب صعبــة خــال طفولتهــم والذيــن لــم تتــم تلبيــة احتياجاتهــم
األساســية ،مثــل األيتــام واألطفــال الذيــن يعيشــون فــي الشــارع والذيــن تســربوا مــن المدرســة أو تعرضــوا للتنمــر.
الضعف بسبب تغيير في الظروف الشخصية أو األوضاع الشخصية
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قــد ينطــوي ذلــك علــى مجموعــة مــن العوامــل تشــمل :فقــدان حمايــة األســرة (ال ســيما فــي حالــة األطفــال والشــباب)؛ وانخفــاض
فــي درجــة الســامة واالســتقرار واألمــن؛ وفقــدان المنــزل أو الثــروة أو العمــل أو المهنــة .ويمكــن أن يكــون تغييــر الظــروف ناتــجاً عــن
عوامــل متعــددة ،بمــا فــي ذلــك :فقــدان العمــل المــدرّ للدخــل (بســبب المــرض ،وفــاة الشــريك ،العالقــات التــي تفصلهــا المســافات
أو إنهــاء العالقــات ،ومــا إلــى ذلــك)؛ تعطيــل العالقــات االجتماعيــة (العالقــات القريبــة ،وقــد يحصــل ذلــك بســبب العودة/الترحيــل)؛
الكــوارث الطبيعيــة (األوبئــة والــزالزل واألعاصيــر والفيضانــات والجفــاف ومــا إلــى ذلــك)؛ انتهــاكات حقــوق اإلنســان (االضطهــاد
والتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية والمهينــة)؛ النــزاع المســلح والعنــف المجتمعــي.
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فهم اإلتجار بالبشر ومكامن الضعف ذات الصلة

المخطط األولي لمستشاري العودة

العوامل التي تزيد من ضعف المهاجرين غير النظاميين
العزلــة :يعانــي المهاجــرون غيــر النظامييــن مســتويات مختلفــة مــن العزلــة بمجــرد وجودهــم خــارج بلدانهــم المنشــأ .وعــادة
ال يكــون لديهــم رأس مــال اقتصــادي واجتماعــي أو يكــون محــدوداً للغايــة ويعانــون مــع رأس المــال الثقافــي .وفــي حيــن
قــد تكــون لديهــم بعــض العالقــات الجيــدةّ ،إل ّ
أن عــدم اســتقرار وضعهــم يعنــي أن هــذه العالقــات ال يمكــن أن تزدهــر.
وتشــمل العوامــل التــي تزيــد مــن ضعفهــم مــا يلــي :صعوبــات فــي اللغــة والتواصــل؛ وعــدم وجــود شــبكات اجتماعيــة ومجتمعيــة
أو أقــارب أو أصدقــاء أو معــارف؛ والتشــوش الجغرافــي والثقافــي؛ وخطــر العــوز؛ واختــاف القوانيــن واإلجــراءات؛ واختــاف المعاييــر
والتفاعــات االجتماعيــة والثقافيــة؛ والتمييــز؛ والقيــود المفروضــة علــى حريــة تنقلهــم.
الخــوف :غالــباً مــا يخافــون خــوفاً شــديداً مــن الســلطات المحليــة فــي بلــدان العبــور والمقصــد ،خشــية مــن التجريــم
أو الســجن أو االحتجــاز أو الترحيــل .وهــذا يقلــل مــن احتمــال طلبهــم المســاعدة حتــى عندمــا يتعرضــون النتهــاكات
حقــوق اإلنســان ويوضعــون فــي مواقــف خطيــرة وتســاء معاملتهــم .ويســتفيد المُ تجــرون مــن هــذا الخــوف ّ
ألن هــؤالء
األفــراد يظلــون صامتيــن ،أو يخبــرون الســلطات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOsقصــصاً تــم تمرينهــم عليهــا مســبقاً.


نقــص األمــوال :إلــى جانــب الحاجــة إلــى األمــوال للبقــاء علــى قيــد الحيــاة جســدياً ،غالــباً مــا يكــون المهاجــرون
مديونيــن ،ويجــدون أنفســهم فــي نظــام اســتعباد الديــن .ومــن العوامــل التــي تدفعــم إلــى بعــض القــرارات التــي يتخذونهــا،
العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة والخــوف مــن أن ينظــر مجتمعهــم وأســرهم إليهــم علــى أنهــم قــد فشــلوا إذا لــم
يرســلوا تحويــات ماليــة ،وإذا لــم يبقــوا وينجحــوا فــي الخــارج كمــا هــو ُمتوَ ّقــع منهــم .ويمكــن لألســر أن تعتمــد علــى
األقــارب الذيــن يســافرون إلــى الخــارج لالرتقــاء فــي المجتمــع ،وال يمكــن تحقيــق ذلــك إال إذا اســتمر الموجــودون فــي
الخــارج فــي إرســال األمــوال إلعالــة أســرهم .هــذه العوامــل تعـرّض المهاجريــن بشــكل خــاص لخطــر االســتغالل واإلتجــار.
وتســهم الحــاالت العديــدة التــي ُيتــرك فيهــا المهاجــرون فــي ظــروف صعبــة للغايــة فــي إفــات ُ
المتجريــن مــن العقــاب ،كمــا
تعــزز شــبكات الهجــرة غيــر النظاميــة.

كيفية تقييم ضعف المهاجرين
يحتــاج مستشــارو العــودة إلــى اســتخدام إطــار منهجــي شــامل لتقييــم أوجــه الضعــف وعوامــل الخطــر قبــل عــودة
ّ
ويمكنهــم أيــضاً مــن
المهاجريــن .يز ّودهــم هــذا اإلطــار بــأداة يمكنهــم اســتخدامها لتقييــم مكامــن الضعــف الفرديــة.
تقييــم العوامــل التــي مــن شــأنها أن تعــزز خطــر إعــادة اإلتجــار وتزيــد الضــرر المُ حتمَ ــل إذا كانــت موجــودة عنــد
عودتهــم .لذلــك ينبغــي أن تعكــس خطــة إعــادة اإلدمــاج هــذا األمــر وأن تصوغــه علــى نحــو مالئــم.
إطــار تحليــل االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء ( )SIPPSكأداة منهجيــة واعــدة لتقييــم مكامــن
22
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االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء ( )SIPPSهــي إطــار منهجــي تــم تطويــره واســتخدامه فــي المملكــة المتحــدة
أن اإلتجــار واالســتغالل للبالغيــن واألطفــال يمكــن وضعــه ضمــن مســار لتط ـ ّور هــذه الظاهــرة .وهــو ّ
( )UKيؤكــد ّ
يمكــن العامليــن مــن
تنظيــم األدلــة المعقــدة بســرعة وكفــاءة وتحديــد األنمــاط والثغــرات حتــى يتمكنــوا مــن صياغــة قــرارات منظمــة وواضحــةُ .
ويع ـ ّد هــذا
فعـ ً
اإلطــار ّ
ـال للغايــة كبروتوكــول لتقييــم المخاطــر وإدارتهــا ،مــا يســمح للممارســين بالعمــل مــع األفــراد إلنتــاج خطــة الدعــم المالءمــة بنــا ًء
علــى االحتياجــات الفرديــة والقــدرة علــى الصمــود.

تتألــف الهيكليــة التنظيميــة الســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء ( )SIPPSمــن ســبعة مجــاالت ،يجــري تقييمهــا
فــي ضــوء عوامــل تاريخيــة مشــروطة وعوامــل حاليــة مشــروطة وعوامــل حاليــة غيــر مباشــرةُ .تســتخدم هــذه التقييمــات لإلجابــة
علــى أســئلة متعلّقــة بمــا حــدث فــي الماضــي ومــا يحــدث حالــياً وعواقــب ذلــك علــى المســتقبل.
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ســتتم مناقشــة االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء ( )SIPPSبمزيــد مــن التفصيــل فــي الجــزء الثالــث مــن هــذه
الوثيقــة :المرحلــة الســابقة للعــودة  -تقييــم االحتياجــات والمخاطــر.

العالقــة بيــن أنظمــة اللجــوء واإلتجــار والعــودة :تحســين عمليّــة تحديــد الهويــة المبكــر
واإلحالــة ،وتوســيع المســاحة لإلجــراءات الفرديــة وتحديــد مكامــن الضعــف
داخــل أوروبــا ،فــي بعــض الحــاالت المحــددة ،يقــوم المُ تجرون”بتحويــل” ضحايــا اإلتجــار مــن جنســيات معينــة إلــى نظــام
الحمايــة الدوليــة ،حيــث يمكنهــم تجنيــد الضحايــا أو مواصلــة اســتغاللهم أثنــاء التماســهم اللجــوء .كمــا ُيعــاد اإلتجــار بالضحايــا
داخــل أوروبــا عــدة مــرات (فــي ســياق مــا ُيســمى بالتحــركات الثانويــة) ويقــع العديــد منهــم ضمــن نطــاق أحــكام الئحــة دبلــن لالتحــاد
األوروبــي ( 23.)EU Dublin Regulationوقــد يكــون بعضهــم مؤهـ ً
ـا للحصــول علــى صفــة الجــئ بســبب اإلتجــار الــذي يصــل إلــى
حــد االضطهــاد .غيــر ّ
أن آخريــن قــد ال يتأهلــوا للحصــول علــى صفــة الجئيــن ألســباب أخــرى تدخــل فــي نطــاق اتفاقيــة الالجئيــن .وقــد
يتأهلــون أيــضاً للحمايــة الفرعيــة تماشــياً مــع أحــكام “التوجيــه الخــاص بالتأهيــل” ُ
المعــاد صياغتــه والصــادر عــن االتحــاد األوروبــي
( .)EUالبعــض قــد ال يتأهلــون ّ
ألي ممــا ســبق ،ومــا زالــوا يتعرّضــون لإلتجار/عرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل.
كثيــرًا مــا يتــم تحديــد ضحايــا اإلتجــار وغيرهــم مــن األشــخاص المعرّضيــن لالســتغالل بشــكل غيــر صحيــح بيــن
طالبــي اللجــوء ،ويحصــل ذلــك أكثــر بيــن المهاجريــن غيــر النظامييــن.

دراسة حالة:
تحديد ضحايا اإلتجار في إيطاليا
فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن العاميــن  2015و ،2016فــي نقــاط المغادرة/نقــاط الدخــول فــي إيطاليــا ،وصــل عبــر طريق وســط
24
البحــر األبيــض المتوســط آالف الشــابات والفتيــات اللواتــي تظهــر عليهـ ّ
ـن مؤشــرات الضعــف المرتبطــة باإلتجار/االســتغالل.
لتحديــد “مؤشــرات اإلتجــار” ،فــي العــام  ،2016اعتمــد الصليــب األحمــر اإليطالــي عمليــة تحديــد مشــتركة تهــدف إلــى
تحديــد أســباب معقولــة لإلتجار/االســتغالل فــي وحــدات المغــادرة ومرافــق االســتقبال 25.وقــد اتفقــت جميــع
الســلطات/الواليات المختلفــة المعنيّــة علــى “مؤشــرات اإلتجــار بالبشــر” غيــر الحاســمة .وأدت هــذه المؤشــرات،
عندمــا لوحظــت أثنــاء عمليــات المغادرة/فــي مرافــق االســتقبال ،إلــى بيــان أســباب معقولــة لمؤشــرات اإلتجــار .وقبــل إجــراء
هــذه الفحوصــات ،أشــارت جنســية النســاء والفتيــات المعنيــات أنــه إلــى أنــه كان يتــم توجيههـ ّ
ـن عــادة نحــو إجــراءات اللجــوء
ّ
يتمك ّ
ّ
ــن مــن الوصــول إلــى إجــراءات اللجــوء العاديــة فحســب ،بــل أصبــح
المعجلة/الحدوديــة .وبفضــل عمليــات الفــرز ،لــم
يمكــن أيضــً إحالتهـ ّ
ـن ،عنــد الضــرورة ،إلــى منظمــات مكافحــة اإلتجــار وفــقاً للمبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة للجــان اإلقليميــة
ُ
المعنيــة بتحديــد هويــة ضحايــا اإلتجــار وإحالتهــم .26واســتخدمت المؤشــرات غيــر الحاســمة التاليــة فــي عمليــة الفــرز:
✔

✔الجنســية (كانــت فــي تلــك الفتــرة “غــرب إفريقيــا”) ،لكـ ّ
ـن هــذا المؤشــر يخضــع للتغييــرات فــي طريقــة العمــل( .فــي
العــام  ،2021كان معظمهـ ّ
ـن مــن النســاء والفتيــات الوافــدات مــن نيجيريــا ، 27وغينيــا وســاحل العــاج وإريتريــا)؛

✔

✔الحمل المحتمل/الحمل الحالي/الحمل مؤخراً (اإلجهاض مؤخراً أو اإلجهاض خالل الرحلة)؛
ّ
مسنة ضمن مجموعة من الفتيات الصغيرات؛
✔وجود امرأة

✔

✔طلــب االتصــال برقــم أوروبــي عنــد المغــادرة (علــى ســبيل المثــال ،وجــود الرقــم مكتــوب علــى ورقــة صغيــرة مخبــأة
ّ
ـعرهن)؛
فــي شـ

✔

✔
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ّ
كن قاصرات؛
✔التصريح بأعمار أكبر من
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✔

✔وجــود أوشــام (مثــل نجــوم صغيــرة) علــى الرقبــة أو أجــزاء أخــرى مــن الجســم يكــون قــد وضعهــا ُ
المتجــر لإلشــارة إلــى
“الملكيــة”؛

✔

✔األشخاص لم يدفعوا ثمن الرحلة (آخرون ،كاألسرة ،يكونوا قد دفعوا)؛

✔

✔األشخاص ال يعرفون البلدان التي مروا فيها أثناء الرحلة وربما ال يعرفون البلد الذي كانوا فيه اآلن؛
✔قد يعتقد/يقول األشخاص ّ
إن لديهم وظيفة في بلد المقصد.

✔

المتجــرون بالنســاء والفتيــات فــي أغلــب األحيــان أثنــاء إبقائهـ ّ
وبعــد المغــادرة ،يتصــل ُ
ـن فــي مرافــق اســتقبال طالبــي اللجــوء.
ومــن األمثلــة غيــر الحاســمة علــى مؤشــرات األســباب المعقولــة للنظــر فــي حــاالت اإلتجــار داخــل مرافــق االســتقبال/
المالجــئ مــا يلــي :عالمــات العنــف الجســدي (مثــل الجــروح والنــدوب والحــروق علــى فــروة الــرأس والجســم) والضعــف
ً
بــدال مــن األشــخاص؛ والمعــارف
(الخــوف والعزلــة والعدوانيــة)؛ والوجــود الدائم/المســتمر لـ”الصديقــة” التــي تتحــدث
الذكور”/الصديــق” ،الــذي يكلفــه ُ
المتجــر بتزويــد الفتــاة بتذكــرة الحافلة/القطــار والتأكــد مــن أنهــا اســتقلت الحافلــة ووصلــت
إلــى الوجهــة التــي ســيقابلها فيهــا شــركاء الســيدة ،والعــودة إلــى مرفــق اإليواء/االســتقبال فــي أوقــات غيــر عاديــة فــي
المســاء ،ومــا إلــى ذلــك.

لم ي َ
َ
ُعتبر األمر مهماً إذا كان األشخاص ضحايا إتجار/عرضة لخطر اإلتجار في سياق العودة؟
فــي ســياق العــودة ،مــن األساســي معرفــة مــا إذا كان طالبــو اللجــوء أو المهاجــرون غيــر النظامييــن عرضــة لخطــر اإلتجــار و/أو تعرّضــوا
لإلتجــار أو االســتغالل مــن أجــل:


طبيعة طلب اللجوء الذي قدموه (ما ُيسمى بالحماية الدولية المرتبطة باإلتجار)؛



المســائل المرتبطــة باإلتجــار باألشــخاص وارتباطــه بعــدم اإلعــادة القســرية خــارج ســياق قانــون الالجئيــن (تنطبــق علــى
جميــع المهاجريــن ،وال ســيما المهاجريــن غيــر النظامييــن)؛
مالحظــة :لــن يفحــص مستشــارو العــودة هــذه األســئلة ،ولكنهــا مكوّ نــات رئيســة لمــا يتــم فحصــه فــي إطــار
طلــب الحمايــة الدوليــة.



إجــراء تقييــم مخاطــر واحتياجــات مــا قبــل العــودة ،والتخطيــط للعــودة وتنفيذهــا وإعــداد خطــة إعــادة اإلدمــاج
الفرديــة الخاصــة بهــم والموافقــة عليهــا واإلبــاغ بهــا قبــل العــودة مــع الشــركاء فــي بلــدان المنشــأ.
تنطبــق مجموعــة واســعة مــن الكفــاالت والضمانــات وسلســلة مــن الحقــوق واجبــة اإلنفــاذ عنــد التخطيــط
للعــودة وتنفيذهــا بالنســبة إلــى األشــخاص الذيــن قــد تعرّضــوا لإلتجار/عرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل.
ويقــع علــى عاتــق الــدول األعضــاء األطــراف فــي “اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن مكافحــة اإلتجــار بالبشــر”
التــزام واضــح بعــدم تنفيــذ عمليــات العــودة قبــل االنتهــاء مــن عمليــة تحديــد هويــة الضحايــا 28.والــدول األعضــاء
ملزمــة بالتعــاون فيمــا بينهــا وبوضــع إجــراءات ُمتفــق عليهــا بشــكل متبــادل لالعتــراف بتوفــر مؤشــرات علــى وجــود أســباب

معقولــة لحالــة إتجــار تقدمهــا وكالــة معينــة و/أو لتمريــر المعلومــات .بهــذه الطريقــة ،يمكــن أن تتعامــل جميــع ســلطات صنــع القــرار
المختصــة المعنيــة مــع األفــراد كضحايــا إتجــار ،بمــا فــي ذلــك فــي ســياق العــودة ،ريثمــا تتــم عمليــة تحديــد الهويــة .وقــد يشــمل
ذلــك المطالبــات المتعلقــة بالتع ـرّض لإلتجــار للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة ،فضـ ً
ـا عــن منــح مهلــة للتفكيــر.
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بالنسبة إلى مستشاري العودة ،هذه األمور مهمة بشكل خاص لعدة أسباب:
✔ ✔قــد ُيرفــض طلــب طالبــي اللجــوء للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة ألســباب تتعلــق باإلتجــار .وقــد ال يزالــون مــع ذلــك ضحايــا
إتجار/عرضــة لخطــر اإلتجــار ،وهــو أمــر حاســم مــن أجــل اتخــاذ مجموعــة تدابيــر الحمايــة بأكملهــا عنــد عودتهــم إلــى بلــد
المنشــأ؛
✔ ✔مــن المقــرر إجــراء تقييــم للحالــة الفرديــة لطالبــي اللجــوء والمهاجريــن غيــر النظامييــن ،بمــا فــي ذلــك مكامــن الضعــف
ّ
يتدخــل مستشــارو العــودة.
المحتملــة لــدى األفــراد ،واالحتياجــات الخاصــة لالســتقبال ،والتجــارب المتعلقــة باإلتجــار ،قبــل أن
لذلــك ،مــن المهــم أن يطلــب مستشــارو العــودة هــذه المعلومــات إلدخالهــا فــي تقييمــات المخاطــر واالحتياجــات التــي
يجرونهــا كجــزء مــن المشــورة التــي تســبق للعــودة؛

29

✔ ✔قــد تكــون الســلطات الوطنيــة لصنــع القــرار فــي مجــال مكافحــة اإلتجــار ،أو الشــرطة ،أو النيابــة العامــة ،أو الســلطة القضائيــة،
أو مقدمــو الخدمــة المكلّفيــن (منظمــة غيــر حكوميــة) ،قــد صنفــوا المهاجريــن غيــر النظامييــن وطالبــي اللجــوء مســبقاً

علــى أنّهــم تعرّضــوا لإلتجــار .ومــن المهــم أن يطلــب مستشــارو العــودة هــذه المعلومــات لألســباب نفســها المذكــورة أعــاه؛

✔ ✔ربمــا لــم يتــم فحــص المهاجريــن غيــر النظامييــن وطالبــي اللجــوء الذيــن تــم رفضهــم لمعرفــة مكامــن ضعفهــم الفردية/تــم
تصنيفهــم كضحايــا إتجار/عرضــة لخطــر اإلتجــار .لذلــك ،فــي معظــم الحــاالت ،تقــع مســؤولية الفحص/تحديــد الهويــة ،وإجــراء
تقييــم المخاطــر واالحتياجــات ،علــى عاتــق مستشــاري العــودة الذيــن يقابلــون األفــراد قبــل عودتهــم ،بمــا فــي ذلــك فــي
ســياق اتفاقيــات إعــادة القبــول.
يُلــزم األمــر التوجيهي
الصــادر عــن االتحــاد
األوروبــي بشــأن اإلتجــار
30

EU
بالبشــر (Trafficking
 )Directiveالــدول األعضــاء
بإنشــاء آليــات مناســبة تهــدف
إلــى التعــرف مبكــراً علــى ضحايــا
اإلتجــار ومســاعدتهم ودعمهــم،
بالتعــاون مــع منظمــات الدعــم
ذات الصلــة 31.ويتســم هــذا االلتــزام
بأهميــة خاصــة بالنســبة إلــى
التعــرف المبكــر علــى ضحايــا اإلتجــار
بيــن طالبــي اللجــوء والمهاجريــن
غيــر الشــرعيين ،بمــا فــي ذلــك فــي
ســياق اتفاقيــات إعــادة القبــول.

علــى مستشــاري العــودة معرفــة مــا إذا كانــت هــذه اآلليــات
موجــودة فــي ســياقها الوطنــي .إن لــم تكــن موجــودة ،يتع ّيــن علــى
مستشــاري العــودة إيجــاد طريقــة للتعامــل مــع المؤسســات الوطنيــة
والمحليــة ذات الصلــة والتواصــل معهــا .ويمكنهــم القيــام بذلــك مــن خــال التواصــل
مــع زمالئهــم المكلفيــن بموجــب ُ
الن ُظــم المختلفــة ذات الصلــة لتحديــد ُسـ ُ
ـبل التعــاون
فــي حــاالت معينــة .ويتضمــن ذلــك األشــخاص الذيــن يشــملهم اللجــوء ،وآليــة اإلحالــة
الوطنيــة ( ،)NRMوحمايــة الطفــلُ ،
ون ُظــم العدالــة الجنائيــة .كمــا يتضمن المشــاركة مع
ِفـرَق الخبــراء أو ِفـرَق العمــل علــى المســتوى الــوزاري ،كشــركاء منفذيــن لالســتراتيجيات
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار ومــا إلــى ذلــكُ .يرجــى مراجعــة الجــزء الرابــع مــن المخطــط
ُ
األ ّولــي للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل حــول إنشــاء أ ُطــر التعــاون.

دراسة حالة من ألمانيا:
الكشــف عــن األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار أثنــاء إجــراءات
اللجــوء
يتلقــى المختصــون العاملــون فــي مراكــز االســتقبال الخاصــة بطالبــي الحمايــة الدوليــة فــي ألمانيــا التدريــب علــى كيفيــة
كشــف األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار ،بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار ،أثنــاء إجــراءات اللجــوء أو
أثنــاء الروتيــن اليومــي فــي المراكــز .وبمجــرد اكتشــاف هــؤالء األشــخاص بيــن طالبــي اللجــوء أو األشــخاص الذيــن هــم فــي
وضــع غيــر قانونــيُ ،تمنــح فتــرة تفكيــر مدتهــا ثالثــة أشــهر (المــادة  ،59الفقــرة  ،7قانــون اإلقامــة األلمانــي) .وخــال فتــرة
ّ
مؤهليــن للحصــول علــى اســتحقاقات بموجــب قانــون اســتحقاقات طالبــي اللجــوء
التفكيــر هــذه ،يكــون هــؤالء األشــخاص
( ،)Act Benefits ’Seekers Asylumحتــى وإن لــم يكونــوا طالبــي لجــوء أو الجئيــن .وتشــمل المســاعدة اإليــواء (فــي
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مرافــق منفصلــة فــي المراكــز) ،والمســاعدة القانونيــة والطبيــة والنفســية االجتماعيــة .وفــي الحــاالت التــي يختــار فيهــا
الضحايــا العــودة الطوعيــة إلــى بلــد المنشــأ ،تتولــى المراكــز المتخصصــة هــذه اإلجــراءات (مثــل جمعيــة التضامــن مــع النســاء
فــي محنــة ( ،)Solwodiوهــي جمعيــة شــاملة فــي ألمانيــا تقــدم الدعــم للنســاء فــي حــاالت الطــوارئ ،بمــن فيهـ ّ
ـن النســاء
اللواتــي تعرّضــن لإلتجــار).

كيفية التعامل مع األشخاص العرضة لخطر اإلتجار/الذين تعرّضوا لإلتجار ويتم العمل على إعادتهم
مــن المرجــح أن يواجــه مستشــارو العــودة عــددًا كبي ـرًا مــن العائديــن الذيــن تلقــوا رفضــً نهائيــً لطلــب اللجــوء الــذي قدمــوه .وفــي
معظــم الحــاالت ،يتعامــل مستشــارو العــودة مــع التحضيــر للعــودة وإجــراء جلســات المشــورة لألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار وضحايــا
ُ
اإلتجــار الذيــن وافقــوا طــوعاً علــى العــودة إلــى بلــدان المنشــأ أو الذيــن أجبــروا علــى العــودة وفــقاً لقــرار الســلطات الوطنيــة لالتحــاد
األوروبــي ( .)EUلــم يتــم تقييــم نقــاط الضعــف المتعلقــة باإلتجــار واالســتغالل بشــكل عــام لهــؤالء األفــراد بشــكل عميــق ،أو تـ ّ
ـم
تقييمهــا بشــكل خاطــئ ،بســبب الســرعة التــي تتــم بهــا معالجــة الحــاالت والتعقيــد الكبيــر لتقييمــات اإلتجــار بالبشــر ( )THBفــي
هــذا الســياق 32.فــي مثــل هــذه الحــاالت ،مــن المهــم أن يكتشــف مستشــارو العــودة مــا إذا كانــت أي مــن المعلومــات التــي تحــدد
حــاالت اإلتجــار بالبشــر (/)THBأي تقييمــات ســابقة لخطــر التع ـرّض لإلتجــار متاحــة ،فضـ ً
ـا عــن النتائــج النهائيــة وأســباب تلــك النتائــج
قبــل المضــي قــدماً فــي تقييمهــم الخــاص.
فــي الحــاالت التــي يتلقــى فيهــا األفــراد رفضــً نهائيــً لطلــب اللجــوء ،ينبغــي أن توجِّ ــه أحــكام اتفاقيــة مجلــس
أوروبــا بشــأن مكافحــة اإلتجــار بالبشــر مستشــاري العــودة علــى النحــو التالــي:




فــي عمليــات العــودة ،إيــاء المراعــاة الواجبــة لحقــوق األشــخاص وســامتهم وكرامتهــم ولحالــة أي إجــراءات قانونية
وي َّ
تتعلــق بتعـرّض األشــخاص لإلتجــارُ ،
فضــل أن تكــون طوعية؛
 ُتجــرى عمليــات العــودة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي ُ
األ ُطــر التشــريعية ،أو حيثمــا يلــزم ،وتتــاح للضحايــا تدابيــر
أخــرى بالتعــاون مــع أي أطــراف أخــرى ذات صلــة .وينبغــي تقديــم معلومــات االتصــال بالمؤسســات وأصحــاب المصلحــة الذيــن
يمكنهــم مســاعدتهم فــي البلــد الــذي ســيعودون إليــه أو ســتتم إعادتهــم إليــه ،مثــل التفاصيــل المتعلقــة بموظفــي إنفــاذ
القانــون والمنظمــات غيــر الحكوميــة والمهــن القانونيــة ووكاالت الرعايــة االجتماعيــة؛



ال يجــوز إعــادة األطفــال الضحايــا إلــى دولــة معيّنــة ،إذا كان هنــاك مــا يــدل علــى أن هــذه اإلعــادة لــن تكــون فــي
مصلحــة الطفــل الفضلــى ،بعــد إجــراء تقييــم للمخاطــر واألمــن؛
إقامــة التواصــل والتعــاون مــع الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة فــي بلــدان المنشــأ أمــر أساســي فــي عمليــة
العــودة.
فــي ســياق تنظيــم العــودة ،مــن الضــروري أن يبلــغ مستشــارو العــودة الجهــات الفاعلــة ذات الصلــة فــي بلــدان المنشــأ
بطبيعــة االحتياجــات الخاصــة لضحايــا اإلتجــار وغيرهــم مــن األشــخاص المعرّضيــن لالســتغالل .وكحــد أدنــى ،يجــب

علــى مستشــاري العــودة إبــاغ األشــخاص المعنييــن فــي بلــد المنشــأ باحتياجــات األشــخاص الذيــن تتــم إعادتهــم مــن
ّ
للتمكــن مــن إعــداد هــذه األمــور أو توفيرهــا إذا لــزم األمــر.
احتياجــات الصحــة والســكن والســامة قبــل فتــرة كافيــة مــن عودتهــم
والهــدف مــن ذلــك هــو أن يقــوم مستشــارو العــودة ،إلــى جانــب األشــخاص المعنييــن فــي بلــدان المنشــأ ،بوضــع وإعــداد خطــة
العــودة وإعــادة اإلدمــاج ،وإشــراك العائديــن فــي العمليــة برمتهــا .ويمكــن للشــركاء فــي بلــد المنشــأ فــي وقــت الحــق أن يضبطــوا
التقييمــات التــي بــدأت فــي بلــد العــودة األوروبــي أو تعديلهــا بعــد عــودة الفــرد .وهــذه العمليــة تدريجيــة وينبغــي أن تأخــذ فــي
االعتبــار احتياجــات الفــرد علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل ،فضـ ً
ـا عــن أي أهــداف تتعلــق باإلدمــاج االجتماعــي .وســيرد فــي
الجــزء الثالــث مــن هــذا المســتند شــرح مفصــل لكيفيــة القيــام بذلــك.

فهم اإلتجار بالبشر ومكامن الضعف ذات الصلة
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المتع ّلقة بالرعاية المستنيرة بالصدمات
والمشورة لجميع المختصين العاملين مع
األشخاص العرضة لإلتجار بمن فيهم ضحايا اإلتجار
يهــدف الفصــل الســابق إلــى تزويــد مستشــاري العــودة بالمعلومــات الالزمــة لتمكينهــم مــن فهــم ماهيــة اإلتجــار بشــكل أفضــل،
ومكامــن الضعــف ذات الصلــة لــدى األشــخاص المعرّضيــن لــه ،والصــات بيــن أنظمــة اللجــوء واإلتجــار والعــودة .ويهــدف هــذا الجــزء
إلــى تزويــد مستشــاري العــودة ،فــي أوروبــا وفــي بلــدان المنشــأ علــى حــد ســواء بمدونــة قواعــد الســلوك للمشــورة وبــاألدوات
األساســية للتواصــل المســتنير بالصدمــات مــن أجــل تحديــد وتلبيــة احتياجــات األفــراد ،الذيــن يمكــن أن يكونــوا قــد تعرّضــوا
ّ
لالســتغالل وســوء المعاملــة ،علــى النحــو المناســب .كمــا يهــدف إلــى توضيــح كيفيــة
التمســك بمبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر فــي جميــع
المراحــل المختلفــة ،فــي ٍّ
كل مــن عمليــة تقديــم المشــورة قبــل العــودة وبعدهــا.

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة األولى :إقامة اتصال أولي مع العائدين
ّ
إن النهــج المســتنير بالصدمــات فــي التواصــل والرعايــة هــو النهــج
الــذي ُيلـ ِـزم مستشــاري العــودة وغيرهــم بتقديــم الخدمــات بطريقــة

مرحّ ــب بهــا ومناســبة لالحتياجــات المحــددة لألفــراد العرضــة لخطــر

اإلتجــار خــال المرحلــة الســابقة للعــودة ومرحلــة مــا بعــد العــودة.

نصيحة لغير األطباء:
قــد ال يتذكــر النــاس مــا قلتــه لهــم ،لكنهــم
ســيتذكرون كيــف جعلتهــم يشــعرون!

يجــب أن يكــون االنطبــاع األول الــذي يعطيــه المختصــون هــو
الــذي يميزهــم علــى الفــور ،لفظــياً وغيــر لفظــياً ،عــن المُ تجريــن وعــن األشــخاص اآلخريــن الذيــن قامــوا بإيذائهــم أو
إســاءة معاملتهــم فــي الماضــيُ .
ويعـ ُّ
ـد الــكالم والحركــة واإليمــاء والنهــج المُ َّتبــع جــزءاً ال يتجــزأ مــن االنطبــاع الــذي يقدمــه
المختــص 33.ويســاعد نهــج التواصــل المســتنير بالصدمــات النــاس علــى فهــم أن المختصيــن ملتزمــون بضمــان صحتهــم وســامتهم.
منــذ البدايــة ،يجــب علــى جميــع المختصيــن المعنييــن اتبــاع طــرق تواصــل بســيطة وواعيــة بالصدمــات النفســية ،مــا يــدل علــى وجــود
رفــق واهتمــام مســتبق برفــاه الفــرد.
ٍ
من المهم أن يعرف األشخاص:
✔ ✔أسباب الحاجة إلى المعلومات؛
✔ ✔كيفية سيتمّ تسجيل المعلومات وتخزينها واستخدامها؛
✔ ✔كيف يمكنهم الوصول إلى ملفاتهم ومعلوماتهم؛
✔ ✔هوية جميع األشخاص والوكاالت الذين قد يتلقون المعلومات ويستخدمونها؛
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✔ ✔منــذ البدايــة ،يتعيــن علــى مستشــاري العــودة أن يطلعــوا المنظمــات األخــرى أو الــوكاالت القانونيــة أو ســلطات الهجــرة
أو الشــرطة علــى معلومــات حــول األشــخاص المعنييــن.
ومــن أجــل كســب ثقــة األشــخاص الذيــن يعمــل مستشــارو العــودة معهــم ،مــن المهــم أن يفهمــوا ،فــي ّ
كل مــن بلــدان العــودة
وبلــدان المنشــأ ،العمليــات المتعلقــة بإعــادة تمثيــل األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار للصدمــات التــي مــرّوا بهــا.
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غالــباً مــا يعيــد األشــخاص تمثيــل الصدمــة المعقــدة التــي عانــوا منهــا .وإلــى جانــب اإلتجــار واالســتغالل ،فــإن
خطــة الهجــرة الفاشــلة هــي أيــضاً حــدث مؤلــم فــي حــدّ ذاتــه.
يعتمــد البشــر العديــد مــن االســتراتيجيات الالواعيــة لحــل أو قمــع تراكمــات ســابقة ،وأحيــاناً
فاألشــخاص الذيــن تعرّضــوا للعنــف بيــن األفــراد ّ
بــأي شــكل مــن األشــكال ،يحتاجــون
الشــعور بأنّهــم فــي مــكان آمــن ولطيــف ويتميــز بالمهنيــة .يجــب أن يكــون المختصــون
الذيــن يعملــون مــع هــؤالء األفــراد علــى يقيــن بأنهــم فــي كل مــا يبــدر منهــم ،ســواء
خــال الــكالم أو الحركــة أو اإليمــاء أو التواصــل البصــري أو التعبيــر ،هــم علــى تواصــل دائــم
35
األفراد .لذا يجب إجراء جميع األنشطة بهدوء ورويّة وتأطيرها بشكل إيجابي.
يجــب إجــراء المشــورة بشــأن العــودة بطريقــة مراعيــة لثقافــة األفــراد ،وفــي أفضــل
ّ
مفصــل عــن الوســاطة الثقافيــة
الحــاالت ،يجــب إشــراك وســيط ثقافــي .يوجــد شــرح
فــي قســم تقييــم المخاطــر واالحتياجــات أدنــاه.

متعــددة ،مــن الصدمــات.

الوســيط
يســهّ ل
الثقافــي التواصــلإ لى
بيــن مستشــاري العــودة
واألشــخاص العائديــن .ويشــركهم
من
فــي عمليــة ُمشــتركة ّ
لحل المشــاكل
فــي إطــار متعــدد األجهــزة .ويتمثــلمع
دور الوســطاء الثقافييــن فــي
التمكيــن مــن عــرض المصطلحــات
واألحــداث وتقييمهــا وتفســيرها
بشــكل صحيــح فــي بيئــة قانونيــة
متعــددة اللغــات والثقافــات تتأثــر
بإعــادة تمثيــل الصدمــات.

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة الثانية :تطبيق المبادئ العالجية األساسية
مــن الضــروري اســتخدام المبــادئ العالجيــة األساســية عنــد العمــل مــع األشــخاص الذيــن قــد تعرّضــوا لإلتجــار أو العرضــة لإلتجــار مــن
خــال ضمــان:
َ
ّ
✔ ✔بيئة ونهج َ
ومت َ
سقين؛
وهادئين
آمنين
✔ ✔معرفة األفراد بالجهات التي يعملون معها؛
✔ ✔معرفة األفراد أنّهم لديهم الوقت إلسماع صوتهم؛
✔ ✔االهتمام الواضح بسالمة األشخاص الفورية ،واحتياجاتهم الصحية والعملية؛
✔ ✔التركيز المستمر على “هنا واآلن”.
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المبدأ األول :السالمة
تنطــوي الخطــوة األولــى لمستشــاري العــودة ومقدمــي الخدمــات اآلخريــن علــى توفيــر مســاحة آمنــة وغيــر
مشــروطة يُقبــل األشــخاص فيهــا كمــا هــم ،حيــث يمكــن لهــم ســرد تجاربهــم عــن الهجــرة والحديــث عــن
صدماتهــم والشــعور باإلطمئنــان.
الســامة 37هــي الشــرط األول للشــفاء .تتمثــل إحــدى طــرق مستشــاري العــودة لتقييــم المخــاوف المتعلّقــة بالســامة فــي ســؤال
األفــراد“ :متــى كانــت آخــر مــرة شــعرتم فيهــا باألمــان؟” وهــذا أمــر ال غنــى عنــه لجعلهــم يشــعرون بالهــدوء والحد مــن خطــر االنتكاس
بســبب أي مكامــن ضعــف بعــد عودتهــم إلــى بلــد المنشــأ (كمــا هــو موضــح فــي المثــال أدنــاه) .فــإذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى
مســاعدة نفســية َ
ـه قبــل العــودة بســبب ضيــق الوقــت،
وق ِبلهــا األفــراد ،يجــب توفيــر العــاج لفتــرة كافيــة .وإذا بــدأ العــاج ولــم ينتـ ِ
يجــب أن يســتمر بعــد العــودة .يمكــن أن يكــون ذلــك عبــر اإلنترنــت إذا كانــت هنــاك صعوبــات فــي الوصــول إلــى العــاج وجهــً لوجــه
فــي البلــد األم .وفــي حــال ينبغــي أن يتنــاول األفــراد دواء ،فمــن المهــم ضمــان اســتمرارية توفــر الــدواء حتــى بعــد عودتهــم .وإذا
كاف فــي المرحلــة الســابقة للعــودة ،فـ ّ
ـإن ّ
أي مَ واطــن ضعــف ُتعــزى إلــى اإلتجــار بعــد
ـكل ٍ
لــم ُتعالــج هــذه المســائل بشـ ٍ
العــودة ســتزداد ،ومــن المرجــح جــداً أن يتعــرض األفــراد لإلتجــار مــن جديــد.
30
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خلق بيئة عمل آمنة ّ
تتصف بالسرية للمقابلة األولى والمقابالت الالحقة
يجــب أن يتــم كل إجــراء يتخــذه مستشــارو العــودة فــي جلســة المشــورة بطريقــة هادئــة وعلــى نحــو يمكــن التنبؤ به مــن أجل مســاعدة
األشــخاص علــى الشــعور باألمــان ،وبالتالــي الشــعور بثقــة أكبــر .كيــف ينبغــي القيــام بذلــك؟ مــن خــال زيــادة اإلضــاءة والمســاحة فــي
الغرفــة ،ســواء عــن طريــق ترتيــب الغرفــة بشــكل مع ّيــن أو فــي كيفيــة اختيــار الشــخص للتجــول فيهــا .إذ يمكــن أن تكــون طريقــة
ترتيــب الغرفــة غريبــة ومخيفــة لألفــراد ُ
وتظهــر المختــص كشــخصية متســلّطة .لكـ ّ
ـن الجلــوس علــى المســتوى نفســه فــي الغرفــة يولّد
شــعوراً باألمــان واالنفتــاح ،مــا يســاعد علــى التواصــل بشــكل أفضــل .ويمكــن أن يبعــث هــذا النــوع مــن الترتيــب ،ووضــع النباتــات أو
األغــراض الطبيعيــة األخــرى فــي الغرفــة ،الراحــة فــي النفــس،
ويمكــن القيــام بذلــك حتــى لــو فــي غرفــة صغيــرة 38.إذا لــم
يكــن ذلــك ممكــناً ،يمكــن اعتمــاد الترتيــب التالــي:

المصــدر :الصليــب األحمــر البريطانــي ( ،)BRCلجنــة الكنائــس
للمهاجريــن فــي أوروبــا (Churches Commission for
 ،)Migrants in Europe CCMEاللجنــة اإلســبانية لالجئيــن
( ،)CEARمجلــس المهاجريــن فــي أيرلنــدا ( ،)ICIالصليــب األحمــر
اإليطالــي ( ،)ITRCالعمــل مــن أجــل المســاواة والدعــم ومكافحــة
العنصريــة ( ،)KISAباالشــتراك مــع المجلــس السويســري لالجئيــن
( ،)OSARمجموعــة أدوات خدمــات التدريــس والبحــث فــي مجــال
رعايــة المســنين (Teaching and (TRACKS)Research
Aged Care Services

مــن المهــم منــح األفــراد القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات 39.إذ يجــب تقديــم مشــروب أو وجبــة خفيفــة لهــم ،ومنحهــم الفرصــة التخــاذ
قــرارات بســيطة مثــل مــكان الجلــوس ،وأخــذ اســتراحة وفتــح النافــذة أو تشــغيل التدفئــة .فإظهــار االهتمــام باالحتياجــات الفرديــة
يطمئــن األشــخاص الذيــن تمــت الســيطرة عليهــم مــن قبــل .وبالنســبة إلــى البعــض ،قــد أن يكــون منحهــم الخ َيــار مربــكاً فــي البدايــة.
وفــي الوقــت نفســه ،يمثــل ذلــك خطــوة صغيــرة نحــو اســتعادة اســتقاللهم الذاتــي ،وحريتهــم فــي التعبيــر عــن احتياجاتهــم دون
ّ
ومرحــب تجــاه األفــراد.
خــوف .كمــا نشــجع علــى التواصــل البصــري والحفــاظ علــى موقــف جيــد
َ
هادئيــن ومتسـ َ
ـقين فــي ّ
كل نقطــة تواصــل (مــع أي وكالــة) ،تــزداد ثقــة
إذا كان مــن الممكــن الحفــاظ علــى بيئــة ونهــج
ّ
األشــخاص تدريجــياً مــع مــرور الوقــت وتســمح لهــم بالتحــدث بشــكل أكثــر انفتــاحاً .فاألشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار تحديـداً،
ّ
نتذكــر أنّهــم ربمــا
مــن الســهل أن يشــعروا باالرتبــاك حيــال األشــخاص الذيــن يســاعدونهم .وذلــك لعــدة أســباب ،لكــن مــن المهــم أن
أجــروا مقابــات أو محادثــات متعــددة مــع مجموعــة واســعة مــن المختصيــن .وقــد يكــون البعــض قــد خــرج للتــو مــن حالــة اإلتجــار أو
غيرهــا مــن التجــارب المربكــة (مثــل االحتجــاز أو الســجن).
لضمــان زيــادة ثقــة األشــخاص بالعمليــة ،مــن المهــم أن نوضــح لهــم هويــة األشــخاص فــي الغرفــة ،ودورهــم
المهنــي ،وســبب وجودهــم ،والتزاماتهــم المهنيــة .فمــن المهــم التأ ّكــد مــن ّ
أن األشــخاص يعرفــون هويــة
الجميــع ويعرفــون كيفيــة طــرح األســئلة حــول أي جانــب مــن جوانــب العمــل أو حــول أدوار األشــخاص
الموجوديــن فــي أي وقــت .واســتخدام المترجميــن الفورييــن المحترفيــن والوســطاء الثقافييــن أمــر أساســي فــي كل
حالــة 40.ومــن الضــروري أيــضاً الحصــول علــى موافقتهــم للســماح لجميــع الحاضريــن بالمشــاركة فــي العمليــة.
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المبدأ الثاني :الثقة
فــي اللقــاء األول ،مــن الضــروري تحديــد مــا إذا كان أشــخاص مع ّينــون
يمكــن إثبــات االهتمــام باألشــخاصمــا

قــد ســبق وســاعدوا األفــراد فــي الماضــي .ومــن المهــم تحديــد

علــى الفــور مــن خــال التعبيــر عــن:

إذا كانــت المعلومــات حــول تاريخهــم وظروفهــم متاحــة بالفعــل.
كانــت متاحــة ،يمكــن لمستشــاري العــودة الوصــول إلــى المعلومــات
دون الحاجــة إلــى إخضــاع األشــخاص لنفــس األســئلة ،والتــي
ومتعبــة ،وربمــا مزعجــة بالنســبة
ســتكون متكــررة ،وال حاجــة إليهــا،
ِ
ً
بــدال مــن ذلــك ،الهــدف هــو البــدء فــي بنــاء عالقــة
إليهــم.
ِّ
معهــم .يجــب علــى مستشــاري العــودة أن يجنبــوا األشــخاص االضطــرار
إلــى ســماع أي شــيء ال يحتاجــون إلــى معرفتــه فــي الوقــت الحالــي.
ّ
بالتمكــن،
ومــن الطــرق التــي يمكــن اعتمادهــا لمنــح األشــخاص شــعوراً
طــرح قصصهــم فــي االجتمــاع األول مــن دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى
جميــع المعلومــات منهــم ،إذ يجــب علــى مستشــاري العــودة تشــجيع
األشــخاص علــى تقديــم تجاربهــم بحريــة ،ويجــب عليهــم فــي البدايــة طــرح
ّ
موجهــة.
أســئلة محــددة وغيــر

إذا

راحتهم/ســامتهم



القلــق علــى
ا لجســد ية ؛



االعتــراف بــأي ألــم أو إزعــاج قــد يعانــون
منــه؛ و



االهتمــام بمســاعدتهم للحصــول علــى
احتياجاتهــم العمليــة الفوريــة.

مــن المهــم تجنــب تقديــم أي وعــود أو ضمانــات
لألفــراد (أو تصريحــات قــد تبــدو كوعــود)،
قــد ال يكــون مــن الممكــن الوفــاء بهــا .مــن
المستحســن محاولــة إنهــاء المقابلــة مــن خــال
إعطــاء األشــخاص بضــع خطــوات يمكــن التركيــز
عليهــا ،كتحديــد موعــد آخــر ،أو تغييــر طلباتهــم
للغــرف ،أو التأكــد مــن تزويدهــم بمعلومــات
أخــرى يحتاجونهــا.

على سبيل المثال ،يمكن طرح األسئلة التالية ،أو أسئلة مماثلة:



ما الذي ترغب في التركيز عليه في هذه المحادثة؟



ـص اجتماعــي؟ هــل
أفهــم أنــك ربمــا تحدثــت مســبقاً إلــى وكاالت ومختصيــن آخريــن .ربمــا كان لديــك حتــى مرشــد أو مختـ َ
ـن ّ
تظـ ّ
أن االتصــال بهــم فكــرة جيــدة لتجنــب إغراقــك فــي أســئلة قــد تكــون أجبــت عليهــا مســبقاً واالضطــرار إلــى تكــرار



نفــس المعلومــات مــرة أخــرى؟ مــا رأيــك؟
إذا كنـ ُ
ـت بحاجــة إلــى معرفــة أي شــيء آخــر ،أو كنــت ترغــب فــي إضافــة أي شــيء ،يمكنــك أن تقــول لــي ،وأنــا ســوف
أقــول لــك ،اتفقنــا؟ يمكنــك أيــضاً أن تطلــب منــي فــي أي وقــت أن أشــرح لــك إن كان هنــاك أمــر غيــر واضــح حــول عملــي،
ً
ســؤال مع ّيــناً .حالــياً ،أود أن أحصــل علــى صــورة أوضــح (علــى ســبيل المثــال ،عــن وضعــك/
أو دوري ،أو ســبب طرحــي



ظروفــك) ولكــن دون أن تضطــر إلــى إخبــاري القصــة بأكملهــا مــن البدايــة مــرة أخــرى .مــا رأيــك بذلــك؟
أحتــاج أن أســألك إن كنــت علــى تواصــل مــع أي منظمــة أخــرى؟ إذا كنــت كذلــك ،مــع ّ
أي منظمــات تتواصــل؟ هــل تتذكــر
اســم الشــخص الــذي تحدثــت معــه؟ ال يهــم إذا كنــت ال تتذكــر ،اســم المنظمــة يفــي بالغــرض .هــل يمكنــك أيــضاً إخبــاري
قليـ ً
ـا متــى اتصلــت بتلــك المنظمــة وســبب اتصالــك بهــا ونتيجــة هــذا االتصــال.

فــي كثيــر مــن الحــاالت ،قــد يشــعر النــاس بعــدم القــدرة علــى قبــول المســاعدة التــي يتــم تقديمهــا فــي
ذلــك الوقــت ،لكنهــم يتذكــرون مــع ذلــك انطباعهــم األول وقــد يشــعرون بقــدرة أكبــر علــى التواصــل فــي
وقــت الحــق .لهــذا مــن المهــم أيــضاً تقديــم معلومــات التواصــل الخاصــة بكــم فــي أقــرب وقــت .تذكــروا :ال
تســتخدموا عبــارة“ :نحــن هنــا لمســاعدتك فقــط!” ألنّهــم ســيربطونها تلقائــياً بالكلمــات التــي يســتخدمها المُ تجــرون.
يمكــن أن تكــون ّ
أي معلومــات تتعلــق بأشــخاص تعرّضــوا لإلتجــار أو أشــخاص عرضــة لالســتغالل حساســة للغايــة ويجــب
التعامــل معهــا بســرية تامــة .ويجــب أن يتــم تخزيــن المعلومــات واســتخدامها بأكبــر قــدر مــن االحتــرام لخصوصيــة
األشــخاص وســامتهم فــي جميــع األوقــات .مــع ذلــك ،ســتكون هنــاك أيــضاً معلومــات يجــب تبادلهــا مــع اآلخريــن مــن
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أجــل ضمــان تحديــد هويتهــم بشــكل ّ
فعــال وحمايتهــم ودعمهــم بشــكل فــردي وحصولهــم علــى الخدمــات واإلدمــاج االجتماعــي
والعدالــة الجنائيــة واالنصــاف والعــودة وإعــادة اإلدمــاج.

41

أمثلــة علــى الممارســات الجيــدة فــي أوروبــا ونيجيريــا فــي إدارة وتخزيــن المعلومــات المتع ّلقــة باألشــخاص العرضــة
لخطــر اإلتجار/حــاالت اإلتجــار
✔ ✔حصر إمكانية الوصول إلى الملف الكامل بمدير الحالة/الموظفين المصرّح لهم فقط؛
✔ ✔تخزين واستخدام وإدارة ملفات القضايا الرقمية من دون أسماء؛
✔ ✔إخفاء هوية الوثائق ومشاركتها فقط مع عدد محدود من األفراد؛
✔ ✔وضع كلمات مرور تحمي جميع المستندات للحد من إمكانية الوصول إليها؛
✔ ✔اســتخدام برامــج محــددة تحــ ّد مــن إمكانيــة الوصــول إلــى الملفــات أو القــدرة علــى تنزيلهــا أو نســخها مــن ِقبــل
الموظفيــن غيــر المصــرّح لهــم وترســل إخطــاراً عندمــا يحــاول شــخص غيــر مصــرّح لــه الوصــول إليهــا؛
✔ ✔التخزين المحمي على اإلنترنت؛
✔ ✔تبادل المعلومات الجزئية ذات الصلة فقط لغرض معين؛
ُ
َ
✔ ✔مشــاركة المعلومــات غيــر المحــددة المتعلقــة باالســتغالل/اإلتجار لغــرض محــدد فقــط (مثــل إنقــاذ الضحايــا المحتمَ ليــن
اآلخريــن ،ومنــع اآلخريــن مــن اإلتجــار بهــم ،ومــا إلــى ذلــك)

فــي ظــروف إســتثنائية ،قــد يتــم تجــاوز واجــب مراعــاة الســرية والموافقــة المســتنيرة مــن قِ بَــل قضايــا
الحمايــة .يمكــن النظــر فــي الظــروف االســتثنائية ،التــي قــد تدعــو إلــى تجــاوز واجــب الســرية ،إذا كان ذلــك
لحمايــة المصالــح الفضلــى لألفــراد أو المصالــح الفضلــى لعامــة النــاس .وينبغــي تحديــد هــذه الظــروف
بوضــوح فــي سياســات وإجــراءات ّ
كل خدمــة ويجــب شــرحها لألشــخاص منــذ البدايــة حتــى يدركــوا أن هنــاك حــاالت محــددة
ومحــدودة قــد يحصــل فيهــا ذلــك.

43

المبدأ الثالث :الوقت الكافي
مــن المهــم خلــق انطبــاع لــدى األشــخاص بـ ّ
ـأن لديكــم الكثيــر مــن الوقــت 44لهــم ،حتــى عندمــا ال يكــون األمــر كذلــك .ومــن
المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول الطريقــة التــي يق ـ ّدم بهــا النــاس أنفســهم فــي البدايــة .علــى ســبيل المثــال ،إذا بــدا األشــخاص
هادئيــن مــن الخــارج ،فهــذا ال يعنــي أنهــم يشــعرون بالهــدوء فــي داخلهــم ،بــل قــد يشــعرون بالقلــق الشــديد .إذا كان األشــخاص
عدوانييــن لفظــياً ،فهــذا ال يعنــي تلقائــياً أنهــم يريــدون اإلســاءة إليكــم ،بــل قــد يكونــون خائفيــن فــي الحقيقــة ،وهــذه هــي الطريقة
التــي يتعاملــون بهــا مــع هــذا الخــوف .اســتمعوا إليهــم بعنايــة وحــدّ دوا وتيــرة المحادثــة وفــقاً لذلــك .إذا كان مــن الواضــح ّ
أن
األفــراد يجــدون صعوبــة كبيــرة ،فمــا عليكــم ســوى الموافقــة علــى تحديــد موعــد آخــر لالســتماع إلــى المزيــد حــول مــا يخبرونكــم
فعـ ً
بــه .التس ـرّع ليــس مفي ـداً وال ّ
ـال ،ويمكــن أن يمنــع النــاس مــن التحــدث بصراحــة.
تذكروا ،لم يهدأ أحد من قبل بمجرّد ما ُطلِب منه أن يهدأ.
بـ ً
ـدال مــن أن تطلبــوا مــن األشــخاص أن يهــدؤوا ،مــن األنســب أن تقولــوا لهــم“ :أعلــم أنــك تشــعر بحــزن شــديد .مــن فضلــك ح ّدثنــي
ُ
عــن ســبب هــذا الشــعور ،أنــا أصغــي إليــك .عندمــا تبــدون لهــم ّ
أن لديكــم الوقــت لالســتماع إليهــم سيشــعرون بالهــدوء وبمزيــد مــن
الثقــة لمشــاركة قصتهــم ومعلوماتهــم معكــم .إذا بــدرت منكــم حــركات ســريعة ،أو لــم تحافظــوا علــى التواصــل البصــري أو قمتــم
بــأي شــيء يشــير إلــى أنّكــم علــى عجلــة مــن أمركــم (مثــل النظــر مــراراً وتكــراراً إلــى الســاعة ،وهــزّ السـ َ
ـاقين ،ومــا إلــى ذلــك) أو علــى
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أنّكــم متســلّطون ،ســيكون لذلــك تأثيــر عكســي ويمكــن أن يــؤدي إلــى تفاقــم القلــق الــذي يشــعرون بــه .التســلّط علــى األشــخاص
يعنــي أنّكــم حتــى إذا قلتــم “اهــدأ مــن فضلــك ،حتــى أتمكــن مــن التحــدث إليــك” مــن ُ
المحتمــل أن يفســر األشــخاص ذلــك بأنّكــم
تعتبرونهــم غيــر منطقييــن أو هســتيريين ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى انغالقهــم علــى أنفســهم .إن الرغبــة الواضحــة فــي االســتماع
وقضــاء الوقــت معهــم تبنــي الثقــة .وبالنســبة إلــى المختصيــن الذيــن يعملــون فــي بيئــة مزدحمــة أو متأزمــة (مثــل مرافــق احتجــاز
المهاجريــن) ،يمكــن أن يكــون هــذا النهــج المتســق فــي الواقــع موفـراً للوقــت .فهــو ّ
يمكــن النــاس مــن التغلــب علــى قلقهــم وغيره
45

مــن الحواجــز وشــرح احتياجاتهــم وخلفيتهــم بســهولة أكبــر.

غالــباً مــا يجــد األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجار/العرضــة لخطــر االســتغالل واإلتجــار ّ
أن مناقشــة تاريخهــم المؤلــم أو
46
مســتقبلهم غيــر المؤكــد أمــر متعــب للغايــة ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تفاقــم ّ
أي مشــاكل وأعــراض نفســية.
ال يوصــى بـ”اســتخالص المعلومــات” الفــوري الــذي يتضمــن مناقشــة تاريــخ األشــخاص المؤلــم ويمكــن أن يكــون ضــاراً لهــم .ويجــب
إدارة هــذه المشــاركة بوتيــرة يمكــن لألشــخاص التعامــل معهــا ،حتــى ال يشــعرون بالضغــط .لــذا يجــب أن يركــز موضــوع اللقــاء
األول علــى القضايــا العمليــة ومناقشــة اإلجــراءات الصغيــرة التــي يمكــن إدارتهــا فــي اللحظــة الحاليــة أو “هنــا واآلن” ،أو
تخطيطهــا .يمكــن أن يكــون هــذا فعـ ً
ـال للغايــة فــي مســاعدة األفــراد علــى الشــعور باألمــان والســيطرة 47.ومــن المفيــد
أحيــاناً أن نقــول ببســاطة لألفــراد القلقيــن إنهــم بأمــان اآلن.
يمكــن أن يكــون االنعــزال 48كآليــة للتكيــف مــع الصدمــة مفي ـداً لألفــراد فــي بعــض األحيــان بحيــث يشــعرون أنّهــم بعيــدون عــن
الصدمــة التــي عانــوا منهــا (قــد ينعــزل األشــخاص عندمــا يتــم تذكيرهــم بذكــرى مؤلمــة ،أو عندمــا يرزحــون تحــت ضغــط شــديد).
لكــن مــع الصدمــات الشــديدة و/أو المتعــددة ،يمكــن أن يــؤدي االنعــزال إلــى شــعور األشــخاص بالخــدر النفســي أو الخــدر فــي مناطــق
معينــة مــن أجســامهم .وقــد يفيــد التجــول فــي المــكان فــي التعامــل مــع هــذه الحالــة ،لذلــك مــن المفيــد تشــجيع األشــخاص علــى
أخــذ اســتراحة والتجــ ّول .أخبروهــم أنّــه بإمكانهــم أخــذ اســتراحة كلمــا احتاجــوا إلــى ذلــك ولكــن ال تتركوهــم بمفردهــم إذا كانــوا
يشــعرون بالحــزن الشــديد أو يبــدون معزوليــن عاطفــياً أو مخدريــن .وقــد ُيستحســن أن تنادوهــم بأســمائهم بلطــف إلعادتهــم إلــى
الواقــع ،وإذا لــزم األمــر ،إيقــاف المقابلــة مؤقــتاً .يمكــن لمستشــاري العــودة أيــضاً إحالــة األشــخاص للحصــول علــى مســاعدة نفســية
لتشــخيص احتمــال وجــود اضطــراب فصامــي.
فــي الممارســة العمليــة ،عــادة مــا تكــون المحادثــات حــول الصحــة والســكن والســامة نقــاط دخــول ناجحــة إلــى حــدّ
مــا للتناقــش مــع األشــخاص العرضــة لإلتجــار حــول وضعهــم واحتياجاتهــم الخاصــة .فالحديــث عــن هــذه القضايــا
ـدال مــن معالجــة قضيــة اإلتجــار واالســتغالل بشــكل مباشــر يمكــن أن يشـ ّ
بـ ً
ـكل طريقــة فعّ الــة لبنــاء عالقــة مــع
األفــراد ،وإنشــاء عالقــة ثقــة تدريجيــة تســاعد بدورهــا مستشــاري العــودة علــى تحديــد االحتياجــات الخاصــة لألفــراد .كمــا
تــؤدي إلــى الكشــف تدريجــياً عــن التفاصيــل المتعلقــة باإلتجــار واالســتغالل اللذ َيــن عانــوا منهمــا .

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة الثالثة :بناء الثقة
يض ـرّ التعبيــر الصريــح عــن عــدم التصديــق أو الالمبــاالة أو إجــراء حكــم تقييمــي ببنــاء الثقــة 49لــذا يجــب إقامــة عالقــة ثقــة
قبــل أن نتوقــع مــن أي شــخص مناقشــة القضايــا المتعلقــة باالغتصــاب ،أو غيرهــا مــن أشــكال االعتــداء ،أو الشــعور بالعــار والوصــم أو
التفاصيــل العائليــة الحميمــة .ففــي الحــاالت التــي يشــكل فيهــا العنــف الشــعائري (مثــل ســحر الـ”جوجــو”) جــزءاً مــن الخلفيــة ،قــد
ال يتــم الكشــف عنــه فــي أي مرحلــة مبكــرة ،هــذا إن تــم الكشــف عنــه أصـ ً
ـا .عندمــا تكــون خلفيــة العنــف المتعلّــق بالطقــوس
ّ
التوغــل فيهــا مــن دون أن يحصــل األشــخاص علــى الدعــم العالجــي والرعايــة
أو أداء القســم معروفــة أو متوقعــة ،ال ينبغــي

المســتمرَين والمناسـبَين .ويمكــن الحصــول علــى ثقــة أشــخاص تعرّضــوا لعنــف متعلّــق بالطقــوس مــن خــال بنــاء شــبكة أمــان مــن
المختصيــن ُ
المعتــرف بهــم الذيــن تــم فحصهــم والذيــن يمكنهــم مســاعدة ضحايــا اإلتجــار علــى الشــعور بالهــدوء واألمــن والســامة
34
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الجســدية .إذا بــدأ األفــراد فــي الوثــوق بالنظــام مــن حولهــم ،فســيثقون
بمستشــاري العــودة .ومــن الشــروط األساســية لبنــاء عالقــة الثقــة هــذه ،الوضــوح
والصــدق مــع األشــخاص ،وعــدم إعطــاء وعــود ال يمكــن أن يوفــي بهــا المختصــون
المعنيــون ،والصراحــة بشــأن مــا ســيحدث فــي ّ
كل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة.
بناء الثقة يستغرق وقتاً
ّ
يتخــذ النــاس القــرارات علــى أســاس المعلومــات التــي يثقــون بهــا .وألخــذ
المعلومــات فــي عيــن االعتبــار – وإثبــات تأثيرهــا – يجــب الوثــوق بهــا ً
أوال .فاألشــخاص
الذيــن ينقلــون الرســالة ال يق ّلــون أهمّ يــة عــن الرســالة التــي يتــم نقلهــا .وتصبــح
المعلومــات جديــرة بالثقــة عندمــا ينقلهــا األشــخاص الذيــن يعرفهــم األفــراد
مــن قبــل 50والذيــن يتشــاركون معهــم عالقــة ثقــة (أو مــع بعضهــم علــى األقــل).
يحتاج مستشارو العودة إلى:

العنــف القائــم علــى طقــوس
ســحر "جوجــو" ُيعَ ــ ّد اســتخدام
أنظمــة المعتقــدات قديمــة العهــد
ً
شــكال
التــي تنتقــل عبــر األجيــال
نفســياً مــن أشــكال الســيطرة
المفروضــة علــى األشــخاص ُ
المتجــر
بهــم .وينطــوي ذلــك علــى ممارســة
طقــوس فــي ضريــح حيــث يســتخدم
فيه كاهــن الجوجو/المعالــج المحلّي
شــعر العانــة واألظافــر وســوائل
الجســم ألشــخاص معينيــن وكذلــك
عظــام الحيوانــات والرمــاد لختــم
الوعــد بالطاعــة لألشــخاص الذيــن
"يســاعدون" الشــخص ُ
المتجــر بــه .إذا
انتهــك األفــراد هــذا الوعــد ،يمكــن
إجبارهــم علــى االعتقــاد بأنهــم أو
أقاربهــم أو أحبائهــم ســيعانون مــن
ضــرر شــديد ،بمــا فــي ذلــك المــوت.

✔ ✔االتصــال بشــركاء آليــة اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMفــي بلدهــم ،والذيــن قــد ســبق وتعاملــوا مــع األشــخاص فــي الماضــي -
يُرجــى مراجعــة الجــزء الرابــع مــن هــذا المســتند؛
✔ ✔التواصــل مــع الشــركاء الجــدد ،بمــا فــي ذلــك الشــركاء فــي بلــد المنشــأ ،والتركيــز علــى الخطــوات الصغيــرة لبنــاء الثقــة مــع
األشــخاص ،مــع التركيــز علــى احتياجاتهــم الفوريــة ،خاصــة إذا كانــوا جــدداً علــى هــذا الوضــع.
ّ
ّ
علــى الرغــم مــن ّ
حــل
فــإن القــدرة علــى
أن المشــكلة قــد تبــدو صغيــرة بالنســبة إلــى مستشــاري العــودة،
مشــكلة قــد تكــون مؤلمــة للغايــة لألفــراد المُ تجــر بهم/المسـ َ
ـتغ ّلين/العرضة لخطــر اإلتجــار ،يمكــن أن تكــون
حاســمة مــن الناحيــة العمليــة.
وفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى المشــاكل المباشــرة فــي ســياق احتجــاز المهاجريــن ،التــي تســبب الحــزن والتــي قــد يتمكــن مستشــارو
العــودة مــن حلهــا .عنــد القيــام بذلــك ،قــد يتمكنــون مــن كســب ثقــة األفــراد:


عــدم القــدرة علــى رؤيــة أطبــاء متخصصيــن علــى وجــه الســرعة خــارج المرفــق مثــل أطبــاء العيــون واألســنان واأللــم والقلــق



واإلصابــات القديمــة واألمــراض النســائية ومشــاكل النــوم؛
الشــعور بـ ّ
ـأن ال أحــد يســتمع إليهــم عندمــا يقولــون إنّهــم بحاجــة إلــى التواصــل مــع شــريكهم ،وطلــب الســماح لهــم باســتخراج



رقــم هاتفهــم مــن هواتفهــم المحمولــة الشــخصية المودعــة فــي مخــزن احتجــاز المهاجريــن؛
بأن ال أحد يستمع إليهم عندما يقولون ّ
الشعور ّ
إن لديهم احتياجات غذائية معينة؛



ـأن ال أحــد يســتمع إليهــم عندمــا يطلبــون مثـ ً
الشــعور بـ ّ
ـا ببطانيــة إضافيــة ،أو بقـ ّ
ـص شــعرهم ،أو بأمــور تتعلــق بنظافتهــم
الشــخصية ،أو بإيصــال شــكوى ،أو باســتخدام الهاتــف العمومــي فــي المنشــأة ،ومــا إلــى ذلــك؛



عدم معرفة ما سيحدث؛



عدم معرفة ما إذا كانت الرسالة/الحزمة التي ينتظرونها قد وصلت.
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دراسة حالة:
بناء الثقة
قدّ مــت إحــدى الموظفــات فــي منظمــة غيــر حكوميــة ( )NGOالدعــم إلــى شــاب ضحيــة لإلتجــار فــي أحــد بلــدان
االتحــاد األوروبــي ( )EUكان قــد ُو ِضــع فــي مركــز الحتجــاز المهاجريــن بينمــا كانــت تجــري االســتعدادات لعودتــه إلــى
تقييــم أجرتــه ســلطات الهجــرة الحتمــال فــراره) .وكان قــد تعــرّض لصدمــة وال يثــق كثيــراً بالمنظمــات
بلــد المنشــأ (بعــد
ٍ

غيــر الحكوميــة ( )NGOsوالمحاميــن وســلطات الدولــة التــي “خذلتـــه” .واقتــرن ذلــك بعــدم التعــاون إلــى حــد كبيــر مــع
مستشــاري العــودة الذيــن كانــوا يــزورون مرفــق االحتجــاز بانتظــام .وأيّــدت ممثلــة المنظمــة غيــر الحكوميــة (،)NGO
التــي ُكلّفــت برصــد إنفــاذ حقــوق اإلنســان لــدى الشــاب بصفــة دوريــة نيابــة عــن أميــن المظالــم ،طلبــً مــن الشــاب بالســماح
لشــخص بالــغ يثــق فيــه بزيارتــه دورياً فــي مركــز الهجــرة .وأثنــاء المقابلــة التــي أجرتهــا موظفــة المنظمــة غيــر الحكوميــة مــع
الشــاب ،قيــل لــه أنّــه قــد تمــت الموافقــة علــى طلبــه بــأن يــزوره الشــخص البالــغ الموثــوق فيــه .بعــد ذلــك ،حــدث تح ـ ّول
فــي ســلوك الشــاب ،وطلــب أن يتحــدث فقــط مــع تلــك الموظفــة عنــد إجرائهــا زيــارات الرصــد األســبوعية .وعلــى مــدار أربعــة
أســابيع ،كشــف معلومــات هامــة متعلّقــة بتحقيــق جنائــي مهـ ّ
ـم فــي جرائــم خطيــرة مرتبطــة باإلتجــار ،وأ ّدى ذلــك إلــى

النجــاح فــي مقاضــاة جماعــة إجراميــة ّ
منظمــة ماهــرة فــي التهريــب المشــدد واإلتجــار باألشــخاص والمخــدرات .وقــال فــي
ممــا فعلــه ّ
وقــت الحــق :مــا فعلتــه لــي فــي ذلــك اليــوم كان أكثــر ّ
أي شــخص لــي طــوال فتــرة وجــودي فــي أوروبــا .لقــد
اســتمعت إلــى مــا أحتاجــه ولــم تطلــب منــي أن أتحلّــى بالصبــر ،أو ّ
أن هــذا األمــر ليــس ضمــن نطــاق وظيفتهــا ،بــل ل ّبــت طلبــي

ببســاطة .لذلــك عرفــت أنّــه بإمكانــي الوثــوق بهــا.

تلخيص الحد األدنى من المعايير العملية لبناء الثقة
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مــن المرجــح أن يكتســب مستشــارو العــودة ثقــة األفــراد الذيــن ربمــا عانــوا مــن االســتغالل واإليــذاء واإلتجــار مــع مــرور الوقــت مــن
خــال:
َ
صادقين;
✔ ✔إظهار و ّد واهتمام
ّ
حــل مــا يعتبــره األفــراد مشــكلة ،بغــض النظــر عــن صغرهــا أو أهميتهــا
✔ ✔االهتمــام الحقيقــي بالمســاعدة فــي
بالنســبة إلــى مستشــاري العــودة ،حتــى لــو لــم تكــن ضمــن صالحيتهــم؛
✔ ✔االتفاق على كيفية الر ّد على األشخاص إذا اتصلوا أو تركوا رسالة ضمن األوقات المعتادة أو خارج ساعات العمل.

✔ ✔الســماح لألفــراد باتخــاذ بعــض القــرارات مثــل المــكان الــذي يرغبــون فــي الجلــوس فيــه ،ووقــت االســتراحة ،والتوقف
حيــن يريــدون ،ومــا إلــى ذلك؛
ّ
بــأن األفــراد هــم أشــخاص فاعلــون وقــادرون؛ وطلــب آرائهــم قبــل وضــع افتراضــات؛ وشــرح الســبب وراء
✔ ✔االعتقــاد
طــرح ســؤال معيــن؛ وســؤالهم عــن احتياجاتهــم وأفكارهــم وخططهــم ورؤيتهــم للمســتقبل وبــذل قصــارى جهدكــم
إلشــراكهم فــي صياغــة خطــة إعــادة اإلدمــاج؛
✔ ✔مســاعدة األفــراد علــى تحديــد نقــاط قوتهــم؛ وتشــجيعهم علــى ممارســتها (علــى ســبيل المثــال ،يتعامــل األشــخاص
مــع التوتــر مــن خــال كتابــة يومياتهــم ،وكتابــة الشــعر ،وطهــي الطعــام ،والغنــاء ،ومــا إلــى ذلــك)؛
✔ ✔توفيــر المــوارد الالزمــة لتطويــر نقــاط القــوة هــذه يعنــي تزويــد األشــخاص بالقرطاســية إضافــة إلــى مــكان هــادئ
للكتابــة والتأمــل وممارســة الرياضــة والطهــي والغنــاء ومــا إلــى ذلــك.
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✔ ✔متابعــة الــكالم بشــكل مســتمر وعــدم تقديــم وعــود كاذبــة أو قــول أي شــيء قــد ُيفهَ ــم علــى أنّــه وعــد .علــى
ســبيل المثــال“ ،ال تقلــق ،نحــن هنــا لمســاعدتك وســيكون كل شــيء علــى مــا يــرام” ،يمكــن تفســير ذلــك علــى أنّــه
يســر ّ
كل شــيء علــى النحــو المأمــول (فجملــة “ســيكون األمــر علــى مــا يــرام” وهم ّيــة للغايــة)؛
وعــد كاذب إذا لــم ِ

✔ ✔تقســيم مــا ســتفعلونه/ما ســيحدث إلــى خطــوات ملموســة ،علــى ســبيل المثــال :اآلن ،ســنقوم بهــذه الخطــوة،
والنتيجــة ُ
المحتملــة هــي هــذا وذاك ،يمكننــا التأثير/التحكــم فــي هــذا أو ذاك ،ال يمكننــا التأثير/التحكــم فــي ذلــك ،إذا
حــدث أ نصــل إلــى ب ،إن لــم يكــن ب ،يكــون ج ،وهكــذا دواليــك؛
ّ
التوقع قدر اإلمكان.
✔ ✔ عدم التعميم ،يجب اعتماد التحديد وإمكانية

✔ ✔تهيئة جوّ يسوده السالم واالحترام;

✔ ✔الســماح بالوقــت والمســاحة الالزمَ يــن لحـ ّ
ـل المشــاكل وفــقاً للجــدول الزمنــي الخــاص باألفــراد ،مثــل إنهــاء المقابلــة
فــي وقــت أبكــر ممــا هــو مخطــط لــه ،وتغييــر موضــوع المقابلــة إذا لــزم األمــر ،وتغييــر المواعيــد إذا كان األشــخاص فــي
حالــة ال تســمح لهــم باللقــاء أو يشــعرون بالمــرض.

✔ ✔احتــرام المشاعر/الســلوكيات الفرديــة كطريقــة لعــاج الصدمــة ،مــن خــال تشــجيع األشــخاص بشــكل دائــم علــى
اتخــاذ المزيــد مــن الخيــارات اإليجابيــةّ ،
وحثهــم علــى االنخــراط بطريقــة فاعلــة فــي خططهــم المســتقبلية؛
✔ ✔التعامل مع الغضب بهدوء;
✔ ✔تقديم أمثلة نموذجية إيجابية يُحتذى بها مثل النظراء وغيرهم من األشخاص البالغين الملهمين؛
✔ ✔توفيــر أنشــطة شــاملة لتحويــل األفــراد إلــى مجموعــات لممارســة أنشــطة معينــة أو مرافقتهــم للقيــام بهــا فــي حــال
أشــرفت منظمــة شــريكة علــى تنظيمهــا؛
✔ ✔بمســاعدة وســطاء ثقافييــن ،االســتناد إلــى إرث األفــراد الثقافــي لدعــم قيمهــم الشــخصية بعيــداً عــن تجاربهــم
وســلوكياتهم الماضيــة (كمســاعدتهم علــى التخلــص مــن مشــاعر الخــزي أو األذى) .االســتناد إلــى اإلرث الثقافــي لمســاعدة
األفــراد علــى تق ّبــل تجربــة تعرضهــم لإلتجــار ومشــاريع الهجــرة الفاشــلة مــن خــال إجــراء جلســات فرديــة وجماعيــة؛ وورش
عمــل؛ ومجموعــات الدعــم بيــن النظــراء؛ وتوفيــر العــاج الفــردي والجماعــي؛ ومجموعــات الدعــم الدينــي ومــا إلــى ذلــك.

توفير إقامة آمنة أثناء جلسات تقديم المشورة في خالل الفترة التي تسبق مرحلة العودة
فــي خــال جلســات تقديــم المشــورة ،ال بــدّ أن يشــعر األفــراد أنهــم بمنــأى عــن خطــر المتجريــن بالبشــر وعــن احتمــال
الوقــوع مجــدداً ضحيــة ألي إيــذاء .وتعنــي ترتيبــات اإلقامة/المرافــق الخاصــة بالنســاء تأميــن مــكان للنــوم لهـ ّ
ـن منفصــل،
ّ
أقرانهــن الذكــور أو البالغيــن .ويتعيــن علــى فريــق العمــل ،ال ســيما الموظفيــن الذكــور الذيــن يعملــون فــي مرافــق تضــم
بعيــداً عــن
أفــراداً ربمــا عانــوا ســابقًا مــن عنــف جنســي ،احتــرام الحــدود الخاصــة بالموظفين/األفــراد .كمــا مــن الضــروري أن يحظــى األفــراد قــدر
المســتطاع بمســاحةٍ خاصــة ،وأن ُتتــاح لهــم فرصــة االختــاء بأنفســهم ،وأن تكــون أماكــن االســتحمام وتبديــل المالبــس ّ
خاصــة .كمــا
أن تكــون المرافــق نظيفــة وهادئــة ومنظمــة .وليشــعر األفــراد بالمزيــد مــن األمــان ،مــن الضــروري أن يتـ ّ
ـم منحهــم روتيــناً أساســياً
متوقــعاً فــي مــا يتعلــق بوجبــات الطعــام ووقــت النــوم والمدرســة واألنشــطة والقوانيــن .كمــا ُيستحســن أن يكــون التفاعــل محصــوراً
ـدد قليــل مــن الموظفيــن ،بـ ً
ـدد كبيــر مــن األشــخاص المختلفيــن .مــن شــأن بيئــة مماثلــة أن تالئــم
ـدل مــن التفاعــل مــع عـ ٍ
بينهــم وبيــن عـ ِ
وضعهــم فتســاعدهم علــى البــدء فــي االنفتــاح وتبــادل الخبــرات؛ وبنــاء الثقــة واالعتــراف بــأن مــا حـ ّ
ـل بهــم ال يمكــن تغييــره وتق ّبــل األمــر؛
وإعــادة النظــر فــي التجــارب الســلبية وإعــادة تعريفهــا؛ ومناقشــة البدائــل واألهــداف المســتقبلية المحتملــة؛ واتخــاذ الخطــوة األولــى
تدريجــياً والتفكيــر كذلــك فــي خيــار العــودة الطوعيــة.
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مرحلة ما قبل العودة
الخطــوة الرابعــة :كتابــة تقريــر حــول جلســات تقديــم المشــورة فــي خــال مرحلــة مــا قبــل
العــودة
فــي خــال جلســات تقديــم المشــورة ،يتعيــن علــى مستشــاري العــودة وضــع مســودة تقريــر بمثابــة “تشــخيص أولــي” للحالــة.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تلخيــص المعلومــات المتعلقــة بالحالــة المتوفــرة حتــى اآلن مــن مختلــف الــوكاالت واألنظمــة المعنيــة.
يجمــع مستشــارو العــودة بعــض المعلومــات أثنــاء جلسة/جلســات تقديــم المشــورة ،فــي حيــن تقــع مهمــة جمــع بقيــة المعلومــات
(أو باألحــرى معظــم المعلومــات) علــى عاتــق الشــرطة وســلطات اللجــوء والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي ســبق أن ق ّدمــت مســاعدة
ً
“صــورة تشــخيصية” ،علــى قــدر المســتطاع ،لمستشــاري
مــا ،والخدمــات االجتماعيــة واألطبــاء وغيرهــم .كمــا يقــدّ م التقريــر
وي ّ
ويشـ ّ
ـكل أيــضاً أســاساً لمرحلــة تقييــم المخاطــر واالحتياجــات ُ
العــودة والمنظمــة التــي يعملــون لديهــاُ .
مكــن مستشــاري العــودة مــن
رســم صــورة واضحــة عــن النقــاط المهمــة الــواردة فــي التقريــر التــي يجــب مشــاركتها مــع الشــركاء فــي بلــد المنشــأ قبــل العــودة،
وذلــك بهــدف التحقــق منهــا.

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة الخامسة :تقييم مكامن الضعف لدى األشخاص ،والمخاطر التي قد يتعرضون لها
واحتياجاتهم
مــا إن ُتبنــى عالقــة قائمــة علــى الثقــة ،يبــدأ مستشــارو العــودة بعمليــة تقييــم لســامة األشــخاص المتجــر بهــم ،واحتياجاتهــم
وعافيتهــم قبــل إعادتهــم إلــى بلــد المنشــأ .وفــي حــال األطفــال المتجــر بهــم ،فالتقييــم يبــدأ مباشــرة بعــد التعـرّف إلــى هويتهــم.
ـكل خــاص إلــى:
ويهــدف التقييــم بشـ ٍ


 تحديــد أي مخاطــر وشــيكة أو مســتقبلية قــد تهــدد ســامتهم بمــا فــي ذلــك النظــر إلــى صحتهــم النفســية فــي مــا يتعلّــق
بالشــفاء مــن الصدمــة التــي تعرضــوا لهــا؛



 تحديد أي مخاطر وشيكة أو مستقبلية قد تهدد أمن األشخاص المقربين منهم؛



 إعداد احتماالت االدماج االجتماعي في البلد المنشأ.
مــن الضــروي أن يُؤخــذ أي خطــرّ محتمــل بالتعــرض لإلتجــار أو االســتغالل مجــدداً أو أي أذى جديــد قــد يلحــق
باألشــخاص الذيــن ســبق أن تعرضــوا لإلتجــار بعيــن االعتبــار بدقــة وحــذر وذلــك قبــل عودتهــم .ويتــمّ ذلــك مــن

خــال اســتخدام عناصــر االســتراتيجة المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدّعــاء ( )SIPPSعلــى النحــو المبيــن
ً
محصــورة بتلــك التــي تنجــم عــن المتجريــن األصلييــن ،إنمــا تشــمل أيــضاً
أدنــاه .ال تكــون المخاطــر الواجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار
إمكانيــة اســتهداف األشــخاص مــن ِقبــل جنــاة آخريــن.
االســتراتيجة المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدّعــاء ( :)SIPPSتقييــم المخاطــر واالحتياجــات بالمقارنــة مــع
العوامل/المجــاالت
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المنزل والبيئة
كيــف هــي البيئــة المنزليــة لألشــخاص؟ هــل ينتمــون إلــى بيئــة منزليــة مؤذيــة؟ إلــى أي مــدى تبــدو بيئتهــم المنزليــة
ـرد مــن أفــراد أســرتهم المخــدرات؟ كيــف تبــدو العالقــة التــي تربطهــم بوالديهم؟
مؤذيــة؟ هــل ســبق أن تعاطــوا هــم أو أي فـ ٍ
هــل ثمــة مــا يزعــزع اســتقرار حياتهــم حالــياً (نبــذ الفــرد أو العائلــة علــى ســبيل المثــال)؟ هــل يواجــه هــؤالء األشــخاص أي
مشــاكل مــع أقاربهم/أصدقائهم/جيرانهم/مجتمعهــم؟ هــل يواجهــون مشــاكل مــع عائالتهــم؟ مــا هــي عوامــل عــدم
االســتقرار التــي تعرضــوا لهــا؟ هــل مــن دليــل علــى التشــرد؟ هــل وقعــوا ســابقاً ضحيــة اعتــداء جنســي أو جســدي أو نفســي
ـخص أو أكثــر؟ هــل تعرضــوا ألي إســاءة عاطفيــة
ـخص معتـ ٍ
ـد؟ هــل وقعــوا ســابقاً ضحيــة الســتغالل جنســي مــن شـ ٍ
مــن أي شـ ٍ
أو إهمــال عاطفــي؟ إن كانــت اإلجابــة نعــم ،مــن هــم هــؤالء األشــخاص المعتديــن وكــم طالــت فتــرة هــذا االعتــداء؟
التعليم والعمل
مــا هــو التاريــخ العلمــي لألشــخاص؟ هــل لديهــم تاريــخ مــن التغيــب عــن المدرســة أو عــدم الحضــور أو الطــرد منهــا؟ هــل
ّ
ـكل دوري عــن الحضــور إلــى المدرســة؟ مــا هــي طبيعــة الثقاقــة الجنســية التــي تلقوهــا ومــا هــو مســتواها؟
تعطلــوا بشـ ٍ
هــل تلقــوا تعليــماً آخراً/أعلــى ومــا هــو مســتوى التعليــم الــذي وصلــوا إليــه؟ ومــا هــو التاريــخ الوظيفــي لألشــخاص ،ومــا
هــي الــدورات التدريبيــة التــي خضعــوا لهــا ومــا هــي مهاراتهــم؟ ومــا هــي المــوارد األخــرى والقــدرات التــي يملكونهــا حالــياً؟
السلوك
نطــواء؟ هــل ســبق أن هربــوا أو انطــووا علــى أنفســهم
هــل أظهــر األشــخاص عالمــات لعدائيــة لفظيــة أو جســدية أو عالمــات اِ ِ
أو اختبــأوا؟ هــل مــن المحتمــل أن يفعلــوا ذلــك فــي المســتقبل؟
الصحة النفسية
هــل شــعر األشــخاص بالضغــط النفســي أو القلــق وتلقــوا عــاجاً للخــروج مــن هــذه الحالــة؟ هــل يعانــون مــن صعوبــات
تعلميــة ،أو ُ
اعت ِقــد أنهــم يعانــون اضطرابــات طيــف التوحــد ( )ASDأو تـ ّ
ـم تشــخيص إصابتهــم بــه أو حاولــوا االنتحــار أو عانــوا
مــن االكتئــاب؟
الصحة الجسدية
هــل يعانــي األشــخاص أي إعاقــات جســدية ،أو مشــاكل صحيــة مزمنــة أو إصابــات ســابقة؟ هــل ســبق أن تعاطــوا المخــدرات أو
الكحــول؟ هــل أظهــروا عالمــات مقلقــة تشــير إلــى إمكانيــة إدمانهــم علــى المخــدرات أو الكحــول؟
الصحة الجنسية
ّ
هــل ســبق أن مــارس األشــخاص الجنــس قبــل التعــرض لالعتــداء (وفــي حــال تــم االتجــار بهــم ،قبــل المغــادرة)؟ هــل تعــرض
النســاء منهــم إلجهــاض أو إلنهــاء حمــل؟ هــل أصيبــوا بــأي أمــراض منتقلــة جنســياً؟
المعتدون على السالمة/المعتدون المشتبه بهم/الفعليون والمسهّ لون
مــن هــم األفــراد الذيــن قــد يخشــاهم األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار؟ مــا هــو تاريــخ العالقــة بيــن هــؤالء األفــراد
واألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار؟ فــي ظـ ّ
ـل أي ظــروف حصــل اللقــاء األخيــر بيــن الطرفيــن؟ لمــاذا يخشــى األشــخاص العرضــة
لإلتجــار هــذا الفرد/هــؤالء األفــراد؟ كيــف يفكــر األشــخاص العرضــة لإلتجــار بحمايــة أنفســهم مــن هــؤالء األفــراد؟ مــا األمــور
التــي يخشــى األشــخاص العرضــة لإلتجــار أن يتعرضــوا لهــا هــم أو أي مــن المقربيــن لهــم علــى يــد هــؤالء األفــراد؟ هــل يعــرف
األشــخاص العرضــة لإلتجــار أماكــن تواجــد هــذا الفرد/هــؤالء األفــراد؟ هــل يعــرف هــذا الفرد/األفــراد أماكــن تواجــد األشــخاص
العرضــة لإلتجــار أو أماكــن تواجــد المقربيــن لهــم أو معلومــات االتصــال بهــم أوعاداتهــم؟
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كيف يجري مستشارو العودة التقييم األولي للمخاطر واالحتياجات؟
✔ ✔مــن خــال مراجعــة ملــف الحالــة ،وإجــراء مقابــات مــع
األشــخاص المعنييــن ،ومــن خــال جهــات االتصــال فــي مختلــف
المؤسســات واألفــراد عبــر محادثــات جــرت مــع الضحيــة ،وجهــات
االتصــال الهاتفيــة وجهــات االتصــال اإللكترونيــة واألطــراف الثالثــة الموثــوق
بمــن فيهــا علــى ســبيل المثــال ضبــاط الشــرطة ،وســجالت الشــرطة ،وجهــات
الخدمــات االجتماعيــة ،والعامليــن فــي مجــال الخدمــة الصحيــة ،وســلطات
مكافحــة االتجــار ،وســلطات الهجرة/اللجــوء ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة
( ،)NGOوالمنظمــات الدوليــة ( ،)IOوغيــر ذلــك ،ومــن خــال االلتــزام بقوانيــن
حمايــة البيانــات المحليــة وذلــك لضمــان تســجيل البيانــات الشــخصية وتخزينهــا
ومشــاركتها بمــا يتوافــق مــع القانــون؛
ّ
حــث العائديــن علــى االنخــراط بفعاليــة فــي العمليــة ،مــن
✔ ✔مــن خــال
خــال إعالمهــم دورياً بالخطــوات المتخــذة ،ومناقشــة آرائهــم ووجهــات نظرهــم،
ونقــل مالحظــات المنظمــات واألفــراد المنخرطيــن فــي الحالــة فــي بلــد العــودة
وبلــد المنشــأ .ويتــم إعــام األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار فــوراً بالنتيجــة

فــي خــال هــذه المرحلــة ،يتصــل
مستشــارو العــودة بالســفارات أو
القنصليــات المعنيــة طالبيــن إصــدار
الوثائــق الضروريــة (مــا لــم يكــن مــنبها،
ثمــة طلــب لجــوء معلّــق) .فــي حــال
ّ
تعــذر الحصــول علــى وثائــق الســفر
مــن الدولــة التــي يحمــل العائــدون
جنســيتها ،يحصــل األشــخاص علــى
وثائــق مؤقتــة مــن ســلطات البلــد
المضيــف .ال ينبغــي أن تشــير وثائــق
الســفر إلــى تعــرض األشــخاص إلــى
االتجــار أو إلــى أنهــم مهاجــرون غيــر
نظامييــن منــعاً لمحاكمتهم جنائــياً أو
ألي إجــراءات إداريــة أو وصمــة عــار قــد
تحلــق بهــم .لضمــان أمــن العائديــن،
ُيستحســن أن تبقــى معلوماتهــم
الشــخصية ســرية.

النهائيــة عنــد إنهــاء التقييــم األولــي للمخاطــر واالحتياجــات.
يجــب أن يشــمل التقييــم األولــي المخاطــر ونقــاط الضعــف التــي تــم تحديدهــا ،وأن يذكــر الحـ ّد األدنــى مــن المعاييــر األمنية واإلجــراءات
ـكل فعــال .وال ب ـ ّد مــن مراجعــة مــا تـ ّ
ـم تحديــده مــن
المناســبة لضمــان التخفيــف مــن المخاطــر الــواردة علــى القائمــة وإدارتهــا بشـ ٍ
دوري وتحديثهــا فــي مــكان /بلــد المنشــأ بمجـرّد إعــادة الشــخص المتجــر بــه.
ـكل
مخاطــر بشـ ٍ
ٍ
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فــي حــال تعـرّض امــرأة عائــدة إلــى نيجيريــا بعــد أن تـ ّ
ـم االتجــار بهــا فــي الســابق ليصــل بهــا الحــال إلــى المملكــة المتحــدة إلــى
خطــر حقيقــي بالتعــرض لالتجــار مجــدداً عنــد عودتهــا إلــى بلــد المنشــأ ،تتطلــب حالتهــا تقييــماً تفصيلــياً يتنــاول ظروفهــا
الخاصــة والفرديــة .وتشــمل العوامــل التــي قــد تشــير إلــى خطــر متزايــد للتعــرض لالتجــار مــا يلــي ،علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر:
–

–غياب األسرة الداعمة التي تبدي استعدادها لضمها مجدداً إلى كنفها؛

–

ضعف واضحة أو جلية كغياب شبكة دعم اجتماعي قادرة على مساعدتها؛
–سمات
ٍ

–

–تحصيل علمي أو مهارات مهنية ضئيلة أو معدومة؛
ّ
–مشاكل متعلقة بالصحة النفسية قد تكون ناتجة عن اعتداء تعرضت له حين تم االتجار بها؛

–

–حرمان مادي ومالي ما يعني أنها ستعيش في فقر مدقع أو في حالة من العوز؛

–

مــن المرجــح أن يعنــي تعــرض المــرأة مســبقاً لالتجــار أن المتجريــن رأوا فيهــا شــخصاً يســهل التالعــب بــه ،وتظهــر عليــه ســمات
الضعــف مــا رفــع مــن إحتمــال وقوعهــا ضحيــة اإلتجــار .عنــد عودتهــا إلــى نيجيريــا ،مــن المحتمــل أن تتعــزز عالمــات الضعــف
تلــك بشــكل أكبــر فــي ظـ ّ
ـل غيــاب العوامــل التــي تفــرض عكــس ذلــك.
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ال يمكــن أن يبقــى العائــدون الذيــن تعرضــوا لإلتجــار مــن دون خطــة دعــم معتمــدة ومصممــة لتناســب حاجــات كل فــرد ،وجاهليــن
لتفاصيــل مــا سـ ّ
ـيحل بهــم بعــد العــودة .وبالتالــي ،مــا إن يتعــرف مستشــارو العــودة علــى األشــخاص ،مــن الضــروري تشــكيل “فريــق
عمــل” لحمايتهــم ،علــى أن يتألــف هــذا الفريــق مــن مختصيــن آخريــن معروفيــن وموثوقيــن فــي بلــد المنشــأ ،وذلــك
بهــدف بـ ّ
ـث األمــل والثقــة لــدى األشــخاص العرضــة لالســتغالل ،بمــن فيهــم ضحايــا اإلتجــار بالبشــر .كيــف تجــري األمــور؟ يمكــن أن
يعمــل مستشــارو العــودة كوســيط بيــن الخدمــات التــي يقدمــون والخدمــات التــي يحيلــون إليهــا العائديــن الذيــن تعرضــوا لإلتجــار بهــم
فــي بلــد المنشــأ ،فيقترحــون علــى العائديــن االجتمــاع عبــر االنترنــت (عبــر الفيديــو) مــع الشــركاء/المختصين الموثوقيــن
ـرح عــن فائــدة المختصيــن ومــا يمكــن أن يقدمــوه لهــم لــدى عودتهــم إلــى
فــي بلــد المنشــأ ليســتمعوا منهــم إلــى شـ ٍ

وطنهــم األم .ويجــب أن ينظــم مستشــارو العــودة هــذا االجتمــاع االفتراضــي ،فيعرّفــون الحاضريــن علــى بعضهــم البعــض
ويناقشــون الخيــارات ســوياً .قــد يشــارك فــي هــذا االجتمــاع وســيط ثقافــي أيــضاً .ويهــدف هــذا االجتمــاع التفاعلــي إلــى

إتمــام عمليــة تقييــم المخاطــر واالحتياجــات وبالتالــي إعــداد مســارات اإلدمــاج بنــا ًء علــى هــذا التقييــم .بعبــارة أخــرى ،يجــب
ـرب خــوفاً مــن مواجهــة المجهــول؛ وإعــام
أن يضــع مستشــارو العــودة مســارات إحالــة بهــدف :الحـ ّد مــن التعــرض مجــدداً لصدمــة أو كـ ٍ
المختصيــن اآلخريــن فــي بلــد المنشــأ بالمعلومــات المهمــة مــرة أخــرى؛ ووضــع خطــة تشــرح مــا قــد يحـ ّ
ـل بالعائديــن بعــد عودتهــم.
وينبغــي التعــاون مــع شــركاء متعــددي الــوكاالت للتخطيــط جي ـداً لتقييمــات مماثلــة بنــا ًء علــى بروتوكــوالت تنفيذيــة.

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة السادسة :تأسيس مسارات عمل تنفيذي مع المختصين في بلد المنشأ
مسارات عمل التواصل بين البلد المرسل والبلد المتلقي
لضمــان عمليــة عــودة منســقة وكريمــة وآمنــة ،يوصــى بمجموعــة اإلشــعارات التاليــة بيــن مستشــاري العــودة فــي البلــد
المرســل والمنظمــة المضيفــة فــي بلــد المنشــأ:54

 .1البلد المرسل :الطلب




إشــعار بطلــب المســاعدة ترســله المنظمــة المحيلــة (االتصــال األول عبــر الهاتــف /تطبيــق  /Zoomالبريــد اإللكترونــي،
يتضمــن الموافقــة علــى مشــاركة الوثائــق عبــر منصــة درايــف  Driveأو منصــة ســحابية ،وعلــى مبــادئ حمايــة البيانيــات؛
تحديــد األفــراد /جهــات االتصــال األساســية ضمــن المنظمــة ،بمــا فــي ذلــك جهــات االتصــال البديلــة ،ويتــم االتفــاق علــى
اإلطــار الزمنــي الــذي يتوجــب فــي خاللــه اســتالم الموافقــة)؛
الموافقة على طلب المساعدة من قبل المنظمة المضيفة.

باإلضافــة إلــى إشــعار طلــب المســاعدة ،تتضمــن المعلومــات التــي توفرهــا المنظمــة المرســلة إلــى المنظمــة المضيفــة مــا
يلــي:





تفاصيل شخصية (االسم ،تاريخ الميالد ،مكان اإلقامة /السكن)؛
التقييــم الفــردي لمكامــن الضعــف يجريــه مستشــارو العــودة فــي البلــد المرســل (مــن خــال اســتخدام منهجيــة
االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء ( )SIPPSأو أي وســيلة أخــرى)؛
تقييــم المخاطــر واالحتياجــات الــذي بــدأ فــي بلــد المقصــد (الرجــاء مراجعــة التفاصيــل أدنــاه) يب ّيــن الحاجــة إلــى أي
إثبــات مــن الشــركاء فــي بلــد المنشــأ (ال ســيما فــي مــا يتعلــق بالعائلــة ،المجتمــع ،خطــر التعــرض مجــدداً لإلتجــار ،بمــا فــي
ذلــك اإلطــار الزمنــي الــذي يجــب بموجبــه إرســال المعلومــات الضروريــة)؛
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تحديــد نــوع المســاعدة المطلوبــة ،بمــا فــي ذلــك المســاعدة فــي تأميــن األمــور الضروريــة ،علــى ســبيل المثــال المســاعدة
فــي الحصــول علــى مســكن ،وفــي مجــال الصحــة واألمــان علــى كل مــن المــدى القصيــر والمــدى المتوســط؛
تحديــد احتمــاالت لســبل اإلدمــاج االجتماعــي الفــردي (علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل) بنــا ًء علــى اســتمرار
الدعــم الــذي ســيحصل عليــه الشــخص المعــرض لخطــر اإلتجــار قبــل العــودة؛
اقتــراح تواريــخ لالستشــارات المباشــرة مــع شــركاء الخـ ّ
ـط األمامــي فــي بلــد المنشــأ (استشــارات عبــر االنترنــت ،عبــر
الهاتف/تطبيــق زوم  ،Zoomمــع العائديــن ،ومــع الوســيط الثقافــي)
تحديد الوقت المتاح للتحضير لعودة آمنة ومحترمة.

 .2بلد المنشأ :اإلجابة













تأكيد استالم طلب المساعدة؛
معلومــات عــن هويــة األفراد/جهــات االتصــال األساســية وجهــات االتصــال البديلــة ضمــن المنظمــة لضــرورة التواصــل
المســتقبلي مــع مستشــاري العــودة فــي البلــد المرســل؛
مالحظــات بشــأن تقييــم المخاطــر واالحتياجــات الــذي تــمّ إجــراؤه فــي البلــد المرســل وإرســاله إلــى البلــد المتلقــي،
بمــا فــي ذلــك إثبــات أي نتائــج محتملــة بنــا ًء علــى طلــب مستشــاري العــودة األوروبــي واقتراحــات متعلقــة بطريقــة
مواجهــة المخاطــر المحــددة حســب الضــرورة؛
مالحظــات بشــأن الطلــب فــي مــا يتعلــق بأنــواع المســاعدة المطلوبــة حســب الحاجــة ،مــع اإلشــارة إلــى نــوع
المســاعدة التــي يمكــن تأمينهــا (الســكن ،الصحــة ،مجــاالت الســامة) .وإال يتــم توفيــر تفاصيــل كاملــة عــن جهــات االتصــال
ويتــم إحالــة العائديــن إن أمكــن إلــى منظمــات (شــريكة) أخــرى (فــي مدينــة /منطقــة /دولــة مختلفــة) يمكنهــا أن توفــر
المســاعدة وأن تســهّ ل االتصــال؛
مالحظــات بشــأن تحديــد مســارات اإلدمــاج االجتماعــي المحتملــة (علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل) ،بمــا في
ذلــك أي طلبــات أخــرى للحصــول علــى معلومــات ضروريــة ناقصــة ،كمعلومــات عــن نــوع التدريــب التعليمي/المهنــي الــذي
يتلقــاه العائــدون فــي الدولــة األوروبيــة والــذي يمكــن أن يتابعونــه فــي بلــد المنشــأ؛
مالحظــة :يمكــن أن يتغ ّيــر هــذا التخطيــط مــع الوقــت .قــد يتــم تحســينه بعــد عــودة األفــراد وإحرازهــم تقــدماً فــي
عمليــة إعــادة اإلدمــاج ،بنــا ًء علــى وضعهــم؛
تأكيد تواريخ االستشارات المباشرة (استشارات عبر االنترنت أو عبر الهاتف ،ضمن إطارات زمنية واقعية).

 .3في كل من البلدين :خطوات المتابعة








42

استشارات مباشرة (ثنائية) ،و(متعددة األطراف) مع العائدين واألفضل بحضور الوسيط الثقافي (عبر االنترنت)؛
إتمام مشترك لتقييم المخاطر واالحتياجات (أطر زمنية متفق عليها)
إتمــام خطــة المســاعدة الفرديــة (مــع التركيــز علــى الســكن ،الصحــة ،الســامة ،الخيــارات المعيشــية/متابعة الدراســة) ،علــى
المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل علــى أن يتــم تطبيقهــا عنــد العــودة .تخضــع هــذه الخطــة للتعديل/التحديــث فــي بلــد
المنشــأ ،بعــد تقييــم نتائــج العــودة ،علــى ســبيل المثــال ،بعــد األشــهر الثالثــة األولــى فــي بلــد العــودة ،تقييــم مــدى اســتقرار
وضــع العائديــن ،مســتوى رفاهيتهــم ،ومــدى معافاتهــم( .علــى ســبيل المثــال ،يمكــن تأجيــل تحقيــق طمــوح الفــرد بــإدارة
شــركة صغيــرة إن لــم يكــن مســتعداً الفتتاحهــا وإدارتهــا بمفــرده ،علــى أن يباشــر فــي التنفيــذ عنــد شــعوره بالتحســن)؛
الجوانــب العمليــة لتنظيــم عــودة آمنــة ومحترمــة :أي التوثيــق ،اتخــاذ قــرار بشــأن ســفر األفــراد بمفردهــم أو برفقــة
أشــخاص آخريــن ،هويــة االشــخاص الذيــن ســينتظرونهم فــي المطــار ،كيــف ومتــى ســيحصلون علــى المــال ،طبيعــة إجــراءات
الســامة الالزمــة ،الطريقــة التــي ســيعتمدها مستشــارو العــودة فــي بلــد المنشــأ لعمليــة إبــاغ المنظمــة المرســلة ،الطريقــة
التــي ســتعتمدها المنظمــة المرســلة لمراقبــة عمليــة إعــادة اإلدمــاج؛
مبادئ حماية البيانات (تم تقديم بعض التوصيات في بداية هذا الجزء).
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ُتعطى مصلحة الطفل الفضلى األولوية في كل مرحلة من مراحل التخطيط لعودة األطفال.
ُتنقــل مســؤولية مشــاركة المعلومــات المشــار إليهــا أعــاه إلــى الوصــي الشــرعي علــى الطفــل (فــي البلــد المرســل) ،وفقــط عبــر
القنــوات الرســمية (الحكوميــة) لحمايــة الطفــل فــي بلــد المنشــأ .ال يتـ ّ
ـم تبــادل المعلومــات إال بعــد التأكــد مــن مراعــاة مصلحــة
الطفــل الفضلــى .وفــي حــال تب ّيــن مــن خــال تقييــم تأكيــد المخاطــر واالحتياجــات الــذي تجريــه الســلطات فــي بلــد المنشــأ أن خيــارات
الســامة والرعايــة المتاحــة فــي ذلــك البلــد لــن تراعــي مصلحــة الطفــلُ ،يمنــع الطفــل 55مــن العــودة إلــى بلــد المنشــأ .يتـ ّ
ـم تحديــد
تعليمــات واضحــة بشــأن انتقــال واجبــات الوصايــة والرعايــة (بيــن الوصــي والســلطات فــي البلــد المتلقــي) ويتــم االتفــاق عليهــا بيــن
البلديــن .فــي مــا يلــي ،المزيــد عــن دور مستشــاري العــودة فــي هــذا الســياق.
مــن الضــروري أن تتماشــى مشــاركة التفاصيــل الضروريــة المســتقاة مــن مختلــف المؤسســات واألفــراد التــي
تعمــل مــع البلــد المنشــأ مــع البروتوكــوالت التنفيذيــة (الرجــاء مراجعــة الجــزء الرابــع حــول آليــات اإلحالــة
الوطنيــة ( .))NRMsقــد توفــر البروتوكــوالت إمكانيــة تصويــر التقييمــات بشــكل فيديــو وتحــدد طــرق
اســتعمال التســجيالت وتوضــح كذلــك كل مــا يتعلــق بالســرية وحمايــة البيانــات عنــد مشــاركة المعلومــات ،ومــا إلــى ذلــك.
مــا العمــل فــي حــال لــم يكــن بحــوزة مستشــاري العــودة األوروبييــن أي جهــات اتصــال للتواصــل مــع المنظمــات
المعنيــة ال ســيما فــي بلــد المنشــأ ليتمكنــوا مــن التحقــق مــن المعلومــات الضروريــة إلجــراء تقييــم المخاطــر
واالحتياجــات؟
ّ
فــي هــذه الحالــة ،يمكــن التواصــل مــع الشــركاء الوطنييــن (أمانــة ســرّ
المنســق المعنــي بمكافحــة االتجــار بالبشــر ،آليــة اإلحالــة
الوطنيــة ( ،)NRMوغيــر ذلــك) والشــركاء األوروبييــن فــي الــدول األوروبيــة األخــرى (آليــة اإلحالــة عبــر الوطنيــة) للحصــول علــى
المســاعدة إن أمكــن .فــي حيــن قــد يفتقــر مستشــارو العــودة األوروبيــون إلــى دليــل مركــزي للمنظمــات المتعاونــة فــي بلــد المنشــأ
لطلــب المشــورة (والعكــس صحيــح) ،قــد يتوفــر لهــم دليــل وطنــي وإقليمــي ،وكذلــك دليــل للمنظمــات األوروبيــة الشــريكة.

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة السابعة :إتمام عملية تقييم المخاطر واالحتياجات بالشراكة مع بلد المنشأ
ال بــدّ مــن إتمــام عمليــة تقييــم المخاطــر واالحتياجــات قبــل العــودة ،بعــد أن تتحقــق المنظمــات فــي بلــد المنشــأ مــن
ّ
وتجنــب الحتماليــة الوقــوع مجــدداً ضحيــة
المعلومــات الضروريــة .ففــي ذلــك ضمــان لتقليــل اإلجــراءات المكــررة مــن دون جــدوى،
لإلتجــار ،وتطبيــق لمبــدأ “عــدم اإليــذاء” تطبيــقاً كامـ ً
ـا.
قــد ُيعــ ّدل الشــركاء فــي بلــد المنشــأ بعــض نقــاط التقييــم األولــي ،وذلــك مــن خــال رصــد مخاطــر النبــذ واحتمــاالت اإلدمــاج
ـرة محــددة أو مجتمــع معيــن .يتعيــن عليهــم أيــضاً طــرح اقتراحــات لخيــارات بديلــة ،بمــا فــي ذلــك ضـ ّ
ـم العائديــن
االجتماعــي فــي أسـ ٍ
ٍ
إلــى مجتمــع آخــر أو مدينــة أو دولــة أو منطقــة أخــرى .فقــد أثبتــت التجــارب أن إشــراك وســطاء ثقافييــن فــي العمليــة ،كمــا مذكــور
ـكل أكثــر شــمولية.
بالتفصيــل فــي مــا يلــي ،يســاهم فــي تعزيــز احتمــال إعــداد المعلومــات الالزمــة بشـ ٍ

56

األســئلة التــي يتعيــن علــى مستشــاري العــودة والشــركاء فــي بلــد المنشــأ اإلجابــة عليهــا قبــل عــودة األشــخاص العرضــة لخطــر
اإلتجار،هــي :كيــف ســتتمّ تلبيــة االحتياجــات عنــد عــودة األفــراد ومــن ســيلبيها؟ مــا الســبل للتخلــص مــن عوامــل الخطــر
التــي تــمّ تحديدهــا؟
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دراسات حالة:
تقييم العائدين إلى نيجيريا من بلجيكا والدنمارك
تق ّيــم كاريتــاس فــي بلجيــكا الوضــع أثنــاء مرحلــة تقديــم المشــورة آخـ ً
ـذة بعيــن االعتبــار رغبــات األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجار
فــي مــا يتعلــق بتتبــع األســرة أو الخيــارات البديلــة .وتنظــم كاريتــاس فــي بعــض الحــاالت مقابــات باللغــة األم عبــر منصــة
ســكايب بيــن العائديــن والمنظمــات المضيفــة فــي نيجيريــا للحصــول علــى معلومــات عــن الخيــارات المتاحــة.
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يبــذل المختصــون مــن المركــز الدنماركــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMفــي الدنمــارك جهـداً فــي خــال مرحلة المشــورة
التــي تســبق المغــادرة للتواصــل مــع منظمــة غيــر حكوميــة ( )NGOفــي نيجيريــا يقــدم ممثلوهــا الدعــم للعائديــن المتجــر
بهــم أو غيرهــم مــن الضحايــا العرضــة لإلتجــار بالبشــر علــى شــكل نصائــح أو تعــاون بشــأن عمليــات العــودة التــي تـ ّ
ـم التحضيــر
ً
ّ
المختصــون مــن المركــز الدنماركــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMفيديو/فيلــم يــروي
عــاوة علــى ذلــك ،يصــ ّور
لهــا.
ـع معيــن فــي نيجيريــا ليســتفيد منــه العائــدون المحتملــون.
قصــص األشــخاص الذيــن نحجــوا فــي االندمــاج مجــدداً فــي مجتمـ ٍ

تقييم المخاطر واالحتياجات للبالغين
كثيــرة هــي الظــروف التــي قــد ترمــي ضحايــا ســابقين لإلتجــار بالبشــر بيــن يــدي المتجريــن مجــدداً ،لذلــك ال ب ـ ّد مــن إجــراء تقييــم
يتنــاول المخاطــر المحتملــة مــع الشــركاء المعنييــن فــي بلــد المنشــأ .وتتضمــن الظــروف التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى إعــادة االتجــار
بشــخص مــا ،مــا يلــي:


المتجريــن األصلييــن :يتعيــن علــى المشــاركين فــي الحالــة أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار كل المتجريــن المعروفيــن المســؤولين
أصـ ً
ـا عــن عمليــات إتجــار ،وشــركائهم التابعيــن لهــم المعروفيــن والضحايــا الذيــن مــا زالــوا خاضعيــن لهــم وعلــى اتصــال مــع
العائديــن .مــن الضــروري التحقــق مــن حصــول األفــراد العائديــن إلــى بلــد المنشــأ علــى هاتــف ورقــم للتواصــل معهــم ،غيــر
معــروف أو ال يمكــن للمتجريــن الحصــول عليــه أو اكتشــافه ،والتحقــق بدقــة مــن حســاباتهم عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
وعالقاتهــم الحاليــة عبــر هــذه المواقــع للتأكــد مــن أنهــم يســتعملون اإلنترنــت بطريقــة آمنــة بعي ـداً عــن أي مخاطــر إلكترونيــة؛



الشــركاء التابعيــن ،األقــارب ،األصدقــاء ،المعــارف وغيرهــم مــن األشــخاص المتورطيــن مــع المتجــر األصلــي :فــي
كثيــر مــن الحــاالت ،قــد يجهــل األشــخاص المتجــر بهــم تــورط أشــخاص مقربيــن منهــم فــي عمليــة االتجــار بهــم .لــذا يحــرص
ّ
شــك أن التعــرف علــى
مستشــارو العــودة علــى إيصــال هــذه الفكــرة إلــى العائديــن بحــذر وبطريقــة غيــر تصادميــة .ال
خــداع المتجريــن بالبشــر الذيــن يتظاهــرون بأنهــم شــركاء وأصدقــاء سيســتغرق وقــتاً قبــل أن يصبــح األفــراد قادريــن علــى
مواجهتهــم .ففــي كثيــر مــن الحــاالت ،يصعــب علــى الضحيــة أن تســتوعب أن أفــراداً مــن أســرتها هــم مــن المتجريــن بالبشــر أو
مــن المتورطيــن معهــم؛



قــد تتطلــب بعــض الحــاالت رعايــة وعــاجاً خــاصاً يتعيــن علــى مستشــاري العــودة تدبيــره .مــن الضــروري حمايــة
األفــراد مــن أي إربــاك والمحافظــة علــى االتصــال بينهــم وبيــن مقدمــي الخدمــات ال ســيما حيــن ينتباهــم الشــعور بالعجــز.
يأخــذ مستشــارو العــودة هــذا االحتمــال بعيــن االعتبــار منــذ البدايــة مــن دون تســبيب القلــق لألشــخاص أو الطلــب منهــم
بمواجهــة األمــر مباشـ ً
ـرة فــي مرحلــة مبكــرة مــن العمليــة .ويكــون التركيــز علــى ضمــان قــدرة األشــخاص علــى الحفــاظ علــى
ســامتهم الشــخصية ،وترتيــب الموعــد أو االجتمــاع التالــي ،وحصولهــم علــى مســتوى الدعــم الفــردي الضــروري؛



المتجريــن المحتمليــن الذيــن قــد يســتهدفون الضحايــا أو يراقبونهــم فــي المســتقبل ويرتكبــون جرائــم أخــرى ضدهــم.
يجــب أن يُعــدّ احتمــال التعــرض مجــدداً للضحايــا خطــراً دائــماً قــد يتعــرض لــه الضحايــا الذيــن ســبق وتــم االتجــار بهــم
ـف مــن شــأنها أن تجعلهــم عرضــة لإلتجــار مجــدداً بعــد التحــرر مــن
فــي الماضــي وذلــك بســبب إظهارهــم نقــاط ضعـ ٍ
ـف في
ســيطرة المتجريــن األصلييــن 58.وقــد ينجــم خطــر التعــرض مجــدداً لإلتجــار مــن اســتمرار األفــراد فــي إظهــار نقــاط ضعـ ٍ
مــا يتعلــق بتأثيــر اإلتجــار عليهــم ،بمــا فــي ذلــك حــاالت العــوز والفاقــة و/أو الضائقــة االقتصاديــة .وتتجلــى هــذه المخاطــر
أكثــر فأكثــر أمــام مستشــاري العــودة بعــد إجــراء تحليــل االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء ()SIPPS؛
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حــاالت الفقــر أو العــوز حيــث يكــون األفــراد أكثــر عرضـ ً
ـة لإلتجــار نظ ـراً لحاجتهــم إلــى إعالــة أنفســهم وفــي بعــض األحيــان
الحاجــة إلــى إعالــة األشــخاص المســؤولين عنهــم:



حــاالت “عبوديــة الديــن” أو الحــاالت التــي يكــون فيهــا األفــراد مجبريــن علــى إرســال المــال إلــى أقاربهــم .هــذه
الفئــة مــن األفــراد هــي األكثــر عرضــة لالســتغالل؛



حــاالت حيــث يعيــش الضحايــا فــي مناطــق ترتفــع فيهــا معــدالت الجريمــة ،ال ســيما بيــن أولئــك القادميــن مــن خلفيــات
مهمشــة ،ويفتقــرون إلــى المســاواة فــي تطبيــق القوانيــن والعدالــة الجنائيــة ،مــا يجعلهــم عرضــة لإلتجــار بالبشــر؛



مشاكل إدمان لم يتم عالجها تترك صاحبها في خطر اإلتجار البشر.
الســؤال هنــا ليــس فقــط “إلــى أي مــدى هــؤالء األفــراد عرضــة للخطــر؟” إنمــا “إلــى أي مــدى قــد يكونــوا
59
ّ
مختــص؟”
عرضــة للخطــر فــي حــال ُتركــوا مــن دون دعــم

يمكــن مالحظــة بعــض المؤشــرات التــي قــد تب ّيــن أن األشــخاص العائديــن إلــى بلــد المنشــأ بعــد االتجــار بهــم ،هــم فــي خطــر متزايــد
ـم مناســب .تتضمــن هــذه المؤشــرات مــا يلــي:
مــن التعــرض لإلتجــار فــي حــال تركهــم مــن دون دعـ ٍ

60

✔ ✔رفضهم من ِقبل العائلة أو القرية أو المجتمع؛
✔ ✔إصابتهــم بالضــرر النفســي نتيجــة األذى الجســيم الــذي تعرضــوا لــه خــال فتــرة االتجــار بهــم (بنــا ًء علــى تقرير/تقييــم الخبيــر
ـب يتقــدم بــه مستشــارو العــودة ،أو تقريــر تــم إجــراؤه مســبقاً بموجــب إجــراءات مختلفــة واســتخدمه
النفســي بموجــب طلـ ٍ
مستشــارو العــودة) .هــذا الضــرر قــد يمنــع العائديــن مــن العثــور علــى عمــل ويــؤدي إلــى زيــادة تعرضهــم لخطــر الفقــر
المدقــع ،ال ســيما فــي ظـ ّ
ـل غيــاب المســاعدة النفســية عنــد العــودة وغيــاب الدعــم العائلــي الضــروري؛
✔ ✔وصم األشخاص بالعر ونبذهم؛
✔ ✔تعرّض األشخاص لضغوطات متعلقة بالدين وضغوطات نفسية والتالعب بهم بسهولة؛
✔ ✔تعرّض األشخاص للضغط من قبل أفراد أسرتهم ليؤمنوا ً
دخل.
وال يكــون تعـرّض العائديــن للفقــر والعــوز أو للمشــاكل النفســية أو عــدم القــدرة علــى التعلــم هــي الســبب فــي جعلهــم عرضــة لســوء
المعاملــة أو لخطـ ٍـر إلحــاق األذى بهــم .فعنــد العــودة إلــى بلــد المنشــأ ،قــد يــزداد خطــر تعــرض العائديــن لســوء المعاملــة وتــزداد
المؤشــرات علــى ذلــك.
قــد يواجــه العائــدون خيــارات محــدودة جـداً مــا يرميهــم مجــدداً بيــن يــدي المتجــر نفســه أو متجــر آخــر ،أو قــد تجبرهــم الظــروف علــى
بيــع المشــروع الــذي تــم تأسيســه بأمــوال حزمــة إعــادة اإلدمــاج لســداد الديــون أو ألي أســباب أخــرى .وقــد يواجهــون عقبــات كثيــرة
تشــمل ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،الضائقــة الماليــة ،وصعوبــة العثــور علــى عمــل ومســكن آمــن ،والفقــر ،والتمييــز ،والوصــم بالعــار،
والعزلــة ،وضغــط النــاس ،وعــدم التمكــن مــن العــاج النفســي.
مــن المحتمــل أن يواجــه العائــدون العوامــل ذاتهــا التــي جعلــت منهــم ضحيــة االتجــار بدرجــة أعلــى أو أقــل،
وهــو أمــ ٌر يتأكــد منــه مستشــارو العــودة بعــد إتمــام تقييــم االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة
واالدعــاء ( ،)SIPPSويترجمونــه فــي خطــة إعــادة اإلدمــاج المتفــق عليهــا ويتخــذون بشــأنه الخطــوات
المناســبة بالتعــاون مــع الشــركاء فــي بلــد المنشــأ للتخفيــف مــن هــذه المخاطــر.
يولــي مستشــارو العــودة اهتمــاماً خــاصاً لخطــر التعــرض مجــدداً لإلتجــار بعــد العــودة الناجــم عــن معاييــر مجتمعيــة وأنظمــة قيــم
معينــة .ومــن الضــروري أن يكــون هــذا الجانــب موضــع دراســة متأنيــة عنــد إعــداد تقييــم المخاطــر واالحتياجــات مــع المنظمــات
الشــريكة فــي بلــدان المنشــأ.
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فــي حــال رفــض األســرة أو القريــة أو المجتمــع تقديــم الدعــم الضــروري إلعــادة إدمــاج العائديــن أو عــدم نجاحهــم فــي ذلــك ،يجــب
وضــع خيــارات بديلــة لتقديــم الدعــم االجتماعــي والم ـ ّدر للدخــل قبــل العــودة وتحديدهــا فــي خطــة إعــادة اإلدمــاج.
فــي بعــض المجتمعــات ،ال يتــم تحديــد األفــراد مــن خــال صفاتهــم وحقوقهــم وقدراتهــم الذاتيــة ،إنمــا يكتســبون مكانــة بقــدر ما
يفــون بااللتزامــات والمســؤوليات والقواعــد التــي تمنحهــم أهميــة اجتماعيــة .تشـ ّ
ـكل األســرة فــي العديــد مــن المجتمعــات
ـغف إلــى تحقيــق النجــاح
الســياق الرئيســي الــذي يتحقــق فيــه االســتقالل الذاتــي لألفــراد .عــاوة علــى ذلــك ،يســعى األفــراد بشـ ٍ
الشــخصي فــي الحيــاة ،الــذي غالــباً مــا ُيشــار إليــه باالزدهــار المــادي ،وال ُيــراد مــن هــذا الســعي فقــط منفعــة األفــراد ورضاهــم ،إنمــا
رغبـ ً
ـة فــي اكتســاب مكانــة داخــل المجتمــع والفائــدة التــي تعــود علــى المجتمــع بحـ ّد ذاتــه .فــي حــال عــاد األشــخاص صفــر اليديــن
ولــم يكونــوا فــي وضــع يســمح لهــم بــأن يكونــوا معيليــن (بســبب الضــرر الــذي لحــق بهــم) ،أو بــأن يضطلعــوا ســريعاً بهــذا الــدور مــن
ـدد ،يجــب أن يخضعــوا لتقييــم يكشــف إمكانيــة تعرضهــم لخطــر االتجــار إذا اســتمرت هــذه التوقعــات.
ـم محـ ٍ
دون دعـ ٍ
مثال عن الضغوط التي تمارسها األسرة الممتدة والتي تؤدي إلى وقوع األفراد ضحية االتجار واالستغالل
بنــا ًء علــى دراســة أجراهــا المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة ( )ICMPDبعنــوان “القــوة لمواصلــة الــدرب” (The Strength
ُ ،16)to Carry Onتعــد التوقعــات الجنســانية والضغــط الــذي يمارســه أفــراد األســرة المباشــرة والممتــدة ،مــن العوامــل التــي
تجعــل المراهقيــن والشــبان عرضــة لخطــر االســتغالل واإلتجــار .تتضمــن هــذه التوقعــات الحاجــة إلــى ســداد مــا تـ ّ
ـم إنفاقــه مــن أمــوال أثنــاء
رحلتهــم ،وكســب أمــوال إضافيــة وإرســال البعــض منهــا إلــى أفــراد األســرة.

تقييــم المخاطــر واالحتياجــات لــدى األطفال/األشــخاص بعمــر الشــباب الذيــن يمــرون بمرحلة
62
انتقاليــة إلــى البلوغ
يتضمــن تقييــم االحتياجــات األساســية لألطفــال والبالغيــن الــذي يقــوم بــه مستشــارو العــودة إجــراءات تحديــد مصلحــة
الطفــل الفضلــى ( ،)BIDوهــو إجــراء يتــم بالتركيــز علــى دوام التخطيــط لــكل طفــل علــى حــدة؛ ويتطلّــب هــذا األمــر وضــع
خطــة طويلــة األمــد توفــر للطفــل االســتقرار وتســاعده علــى االســتفادة مــن قدراتــه علــى المــدى الطويــل .يقــوم مستشــارو
العــودة بالتحــري عــن اإلجــراءات الوطنيــة المتبعــة فــي مــا يتعلــق بإجــراءات تحديــد المصلحــة الفضلــى ( )BIDوبتصميــم اإلجــراءات
ذات الصلــة بالعــودة بنــا ًء علــى ذلــك.
يتوجــب فــي البدايــة تعييــن وصــي شــرعي علــى الطفــل مباشــرة .ال يمكــن لمستشــاري العــودة إتمــام إجــراءات تحديــد المصلحــة
الفضلــى مــا لــم يكونــوا أيــضاً بمثابــة أوصيــاء علــى األطفــال .بـ ً
ـدل مــن ذلــك تتــم هــذه االجــراءات بحضــور الوصــي الشــرعي وتحــت
إشــراف المحكمــة .فــي حــال غيــاب وصــي شــرعي علــى الطفــل المتجــر به/العرضــة لخطــر اإلتجــار ،يجــب أن يبــدأ مستشــارو العــودة
فــوراً بعمليــة تعييــن وصــي .يكــون الوصــي الــذي يتــم تعيينــه علــى الطفــل فــي البلــد المضيــف حاضـراً حيــن يتخــذ مستشــارو العــودة
أي إجــراء ذات صلــة باحتياجــات الطفــل الحاليــة والمســتقبلية ،ويشــمل ذلــك:
✔ ✔تتبع االسرة؛
✔ ✔االحتياجات والظروف ذات الصلة بعائلة الطفل؛
✔ ✔خيارات الرعاية البديلة؛
✔ ✔نقل إجراءات الوصاية قبل العودة؛
ّ
✔ ✔الرعايــة الصحيــة النفســية والجســدية (بغــض النظــر عــن المــكان الــذي يعيــش فيــه الطفــل حالــياً أو الــذي ســيعيش فيــه بعــد
العــودة)؛
✔ ✔أي متطلبات تفرضها إعاقة معينة (حالياً وال بد من تلبيتها عند العودة)؛
✔ ✔الحاجة إلى دعم فردي (حالياً وال بد من تلبيتها عند العودة)؛
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✔ ✔تقييم العمر ،عند الضرورة؛
✔ ✔االحتياجات العملية والمادية والمالية (حالياً وعند العودة)؛
✔ ✔السكن المناسب واآلمن للطفل (حالياً وعند العودة)؛
✔ ✔االستشارة القانونية الخاصة باألطفال وتمثيلهم في أي مسائل قانونية (حالياً وعند العودة)؛
✔ ✔االتصال بالشرطة والسلطة القضائية والدعم الضروري (حالياً وعند العودة)؛
✔ ✔متطلبات السفر؛
✔ ✔أي احتياجات ضرورية للطفل يمكن لالختصاصيين والمنظمات غير الحكومية تلبيتها؛
✔ ✔الحصول على الخدمات التي يقدمها إختصاصيو أطفال؛
✔ ✔اإلندماج التعليمي واالجتماعي.
مــن الضــروري الحصــول علــى تقريــر مــن بلــد الطفــل المنشــأ يفيــد بــأن الدولــة (أ) أكــدت ســريان الواليــة القضائيــة علــى
الطفــل و(ب) وضعــت حـ ً
ـا مســتداماً يؤمــن الرعايــة والحمايــة طويلــة األمــد للطفــل ال ســيما فــي حــاالت األطفــال
الذيــن تــم االتجــار بهــم وهــم عرضــة لخطــر االتجــار مجــدداً .ال تباشــر الدولــة باجــراءات العــودة إال عنــد اســتالم هــذا التقريــر
أو اســتالم حكــم مــن المحكمــة ينــص علــى عــودة الطفــل إلــى بلــد المنشــأ.

دراسة حالة:
تقييمات الخطر في ألمانيا لحاالت تتعلق بأطفال
تفــرض ألمانيــا إجــراءات خاصــة إلتمــام تقييمــات الخطــر فــي الحــاالت ذات الصلــة باألطفــال يتــم إعــام مصلحــة خدمــات
رعايــة الطفــل المســؤولة قبــل العــودة إلــى الوطــن لتق ّيــم مــا إذا كان الطفــل المعنــي بخطــر فــي حــال عودتــه.
ويتــم كذلــك تقييــم ظــروف األســرة لتحديــد مــا إذا كانــت مصلحــة الطفــل الفضلــى تســتلزم عودتــه ،ومــا إذا كان
باإلمــكان ضمــان حصولــه علــى الحمايــة والدعــم الضرورييــن .ويجــب أن يعطــي الوصــي الشــرعي علــى الطفــل موافقتــه
الخطيــة المســبقة علــى عــودة الطفــل.

تقييم المخاطر واالحتياجات لدى األشخاص البالغين
الشــخص البالــغ هــو ّ
كل مــن يتــراوح عمــره بيــن  18و 21عــاماً .يبــدأ أمــن كل شــاب بالــغ بــإدراك أن الطفــل الــذي كان ضحيــة اإلتجــار
معــرض جـداً للخطــر بعــد االتجــار ولخطــر إعــادة اســتهدافه مــن قبــل المتجريــن األصلييــن أو متجريــن جــدد .قــد يكــون تقييــم المخاطــر
وي ّ
التــي يتعــرض لهــا البالغــون معقــد وال يمكــن أن يجريهــا إال اختصاصــي فــي شــؤون األطفــال ُ
فضــل أن يكــون هــذا األخيــر مــن كان
وصــياً قانونــياً عليــه (أو مــن يعادلــه) ،بوجــود مستشــاري العــودة.
ـال مــن الخطــر
يجــب االفتــراض أن جميــع البالغيــن الذيــن يتــم تقييمهــم فيمــا يتعلــق باالتجــار هــم عرضــة لمســتوى عـ ٍ
ويشــمل ذلــك خطــر “الخطــف” أو إعــادة االتجــار بهــم مــن قبــل المتجريــن األصلييــن أو متجريــن جــدد .قــد يجبــر ُ
تجــرون األطفــال
الم ِ
األكبــر ســناً علــى تجنيــد أطفــال آخريــن فــي أماكن ســكن محميــة ومراكــز خدمــات األطفــال (واألمــر ســيان بالنســبة للبالغيــن الشــباب).
بشــكل رئيســي دائــماً لضمــان ســامة البالغيــن األطفال/الشــباب .إذا اكتشــف مستشــارو
وال بــ ّد أن يؤخــذ هــذا األمــر بعيــن االعتبــار
ٍ
63

العــودة أو أي أخصائــي اجتماعــي هــذه النقــاط ،فيجــب اعتبارهــا مؤش ـراً رئيســياً يؤكــد أن الطفــل عرضــة لخطــر اإلتجــار مجــدداً.
يوصى بتجنب اإلفراط في تقديم المعلومات ال سيما خالل تقديم المشورة للشباب.
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✔ ✔تقديم المعلومات بشكل سريع لتجنب أي التباس؛
✔ ✔التحقق بشكل متكرر من فهم الشباب لما تخبرونهم؛
✔ ✔استخدام اإلشارات البصرية لحث الشباب على تذكر الوقائع؛
✔ ✔التأكد من أن المعلومات المقدمة تتعلق بالوضع الحالي أو المستقبل القريب؛
✔ ✔اللجوء إلى طرق تتيح للشباب فهم توقيت األحداث وتسلسلها؛
ّ
بسيطة/يتمكن األطفال من فهمها؛
✔ ✔استخدام لغة

الوساطة الثقافية كجزء ال يتجزأ من عمليات المشورة بشأن العودة
ال بــدّ أن يخضــع كل وســيط ثقافــي يعمــل فــي مجــال اإلتجــار
واالســتغالل ويســاعد مستشــاري العــودة ،إلــى تدريــب فــي مجــال
اســتخدام إطــار عمــل االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة
واالدعــاء ( .)SIPPSيكــون الوســيط الثقافــي ميســر عمليــة البحــث بأكملهــا
المنصــوص عليهــا فــي منهجيــة االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة
واالدّعــاء (.)SIPPS
مــا هــي العوائــق والتحديــات الرئيســية التــي تعتــرض عمليــة تقديــم المشــورة
بشــأن العــودة والتــي يمكــن للوســطاء الثقافييــن المســاعدة فــي معالجتهــا
بالتعــاون مــع مستشــاري العــودة؟
قــد تســاعد معرفتهــم وقدرتهــم علــى تســهيل التواصــل بيــن األشــخاص
القادميــن مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة والتحــدث بلغــات مختلفــة فــي
الحــاالت التاليــة:
✔ ✔عــدم فهــم ردود أفعــال ضحايــا االتجــار مثــل ســلبيتهم الملموســة،
وتأخرهــم فــي اإلبــاغ/أو فــي إحــراز تقــدم ،وعــدم التعريــف عــن أنفســهم
كضحايــا لالتجــار ،وعــدم ثبــات حســاباتهم ،وتغييــر حســاباتهم ،وســحب أقوالهــم،
والتصــرف كمــا لــو كان كل شــيء علــى مــا يــرام ،وغيــاب أعــراض ملحوظــة
للصدمــة ،وإظهــار إيجابيــة تجــاه المشــتبه به/بهــم؛

فــي العــادة يكــون الوســطاء
الثقافيــون حائزيــن علــى شــهادات
فــي علــم اللغــة الجنائــي و/
الطــب َّ
ثر ُب ُ
ولوجيــا ِّ
أو اَ ْن ُ
الشــرعي
االجتماعــي واللغــوي ،وقــد يأتــون
مــن بلــد العائديــن ذاتــه أو ينتمــون
إلــى المجموعــة العرقيــة أو األقليــة
ذاتهــا .يتعيــن علــى مستشــاري
العــودة معرفــة الممارســة
الوطنيــة المعتمــدة إلشــراك
الوســطاء الثقافييــن ،والتحقــق
مــن توفــر دليــل يســاعدهم
علــى ذلــك ،وإيجــاد إجــراءات
إلشــراكهم ،ومــا إلــى ذلــك .وقــد
ّ
يتمكــن شــركاء تطبيــق القانــون
ومكافحــة االتجــار مــن مســاعدة
مستشــاري العــودة فــي
الوصــول إلــى وســطاء ثقافييــن
تــم اختبــار مهاراتهــم وذوي
خبــرة .وقــد يُصــار إلــى اختيــار
وســطاء ثقافييــن تــم اختبــار
مهاراتهــم وتدريبهــم فــي مجــال
اإلتجــار بالبشــر مــن دول االتحــاد
األوروبــي األخــرى إلشــراكهم
افتراضــياً عنــد الضــرورة.

✔ ✔التقييم المستمر لمصداقية العائدين المعرضين لخطر االتجار مجدداً بنا ًء على أقوال وسلوكيات غير ثابتة؛
✔ ✔حــاالت أفــراد لــم يتــم تحديدهــم ســابقاً علــى أنهــم تعرضــوا لإلتجــار ،مــا يســاعد فــي تحديــد “أســباب معقولــة”
ُيعتقــد بنــا ًء عليهــا أن الشــخص قــد تعــرض لالتجــار .قــد يكــون تســجيل المقابلــة أمـراً ضــرورياً لتقييــم اإلشــارات اللفظيــة وغيــر
اللفظيــة بشــكل شــامل.
فــي الحــاالت التــي تظهــر حاجــة ضروريــة للوســاطة الثقافيــة (حضــورياً أو عبــر االنترنــت) فــي مرحلــة تقديــم المشــورة بشــأن العــودة
قبــل عــودة األفــراد ،مــن الضــروري التأكــد مــن مــا يلــي:


الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن مستشــاري العــودة (والــوكاالت األخــرى فــي حــال وجودهــا ،علــى ســبيل المثــال مديــر
الحالــة الســابق الــذي تولــى حالــة العائديــن ،أو المستشــارين فــي بلــد المنشــأ) الحاضريــن أثنــاء المقابلــة مــع العائديــن علــى
شــروط مشــاركة الوســيط الثقافــي فــي العمليــة؛
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إنشــاء المنظمــة المســؤولة عــن قيــادة المقابلــة (فــي هــذه الحالــة منظمــة مستشــاري العــودة) والتأكــد مــن أنهــا تأخــذ
زمــام المبــادرة خــال المقابلــة بأكملهــا .قــد ال يشــعر الضحايــا دائــماً بالقــدرة علــى تأكيــد احتياجاتهــم ،لذلــك يجــب أن يبقــى
مستشــارو العــودة علــى يقظــة وأن يالحظــوا أي تغييــرات ســلوكية يمكــن أن تشــير إلــى شــعور بعــدم الراحــة تجــاه الوســاطة
الثقافيــة؛



عدم اعتماد أحد أفراد العائلة أو األصدقاء كمترجمين بديلين؛



منح الضحايا والعائدين المعرضين لخطر اإلتجار مجدداً ،عند اإلمكان ،فرصة اختيار جنس الوسيط الثقافي؛



اختيــار وســطاء ثقافييــن محترفيــن مؤهليــن تــمّ التحقــق مــن خلفياتهــم والجهــات التــي أوصــت بهــم ،وتــم
اختيارهــم بالتعــاون مــع شــركائهم فــي مكافحــة االتجــار ،بمــا فــي ذلــك مستشــاري العــودة (فــي بعــض الحــاالت ،يمكــن



طلــب وســطاء ثقافييــن موثــوق بهــم عامليــن فــي بلــد أوروبــي آخــر للمشــاركة افتراضــياً)؛
قــدرة الوســطاء الثقافييــن علــى االلتــزام بواجــب الســرية ،وال ب ـ ّد مــن شــرح هــذه المســألة بوضــوح للعائديــن أثنــاء حضــور
الوســيط الثقافــي فــي بدايــة الجلســة األولــى .وفــي حــال تــم تســجيل المقابلــة ،يجــب علــى الشــخص المســؤول شــرح



الغــرض مــن التســجيل للعائديــن ويطلــب منهــم الموافقــة علــى ذلــك؛
ّ
ـس يحيــط بــأي رســالة فس ـرها العائــدون وشــرحوها ،مــع تأكيدهــم علــى
يســعى الوســطاء الثقافيــون إلــى توضيــح أي لبـ ٍ
رضاهــم عــن تولــي مستشــاري العــودة قيــادة المقابلــة؛




بشكل شفهي أو غير شفهي عن أي حكم أو رأي بشأن سلوك أو تجارب العائدين؛
عدم تعبير الوسطاء الثقافيين
ٍ

إعــام الوســطاء الثقافييــن قبــل المواعيد/المقابــات وبعدهــا وتوجيههــم مــن قبــل مستشــاري العــودة حــول
المعلومــات ذات الصلــة بآليــات الشــكاوى المتاحــة.

دراسة حالة:
الوسطاء الثقافيون في إيطاليا
شــكل الوســطاء الثقافيــون المدربــون فــي مجــال االتجــار بالبشــر منــذ العــام  ،2015جــزءاً ال يتجــزأ مــن جلســات االســتماع
المتعلقــة بالحمايــة الدوليــة أمــام اللجــان اإلقليميــة اإليطاليــة (وهــي الســلطة األولــى المســؤولة عــن اتخــاذ القــرار فــي
إجــراءات اللجــوء) .وتــم إنشــاء أمانــة تنفيذيــة تديــر خدمــات الوســاطة الثقافيــة وتقــوم بتقديمهــا ،وتنســق فــرق الوســطاء
المنتشــرة فــي مختلــف أنحــاء البــاد ،وتقــوم بأعمــال مســتمرة الختيــار مــوارد جديــدة تلبيــة لطلبــات اللجــان اإلقليميــة.
تؤمــن األمانــة التنفيذيــة يوميــً نحــو  200وســيط ثقافــي مــن جنســيات وخلفيــات مختلفــة .تضمــن الخدمــة تأميــن وســطاء
ناطقيــن بأكثــر مــن  150لغــة محكيــة فــي أفريقيــا والشــرق األوســط وآســيا ،بمــا فيهــا اللغــات الرســمية واللغــات العاميــة
واللهجــات المحليــة ،وحتــى اللغــات النــادرة ج ـداً.

مرحلة ما قبل العودة
الخطوة الثامنة :إعداد خطة إعادة اإلدماج والحصول على موافقة العائدين
ّ
يتــم إتمــام تقييــم المخاطــر واالحتياجــات وتحديــد النتائــج ،يبــدأ مستشــارو العــودة بإعــداد خطــة إعــادة اإلدمــاج وذلــك
مــا إن
بالتعــاون مــع الشــركاء فــي بلــد المنشــأ.
ما هي خطة المساعدة الفردية (:)IAP
إنهــا خطــة توضــح بالتفصيــل الخطــوات الملموســة والتدابيــر ذات الصلــة التــي ســيتم توفيرهــا لألشــخاص ُ
المتجــر بهــم/
العائديــن المعرضيــن لخطــر اإلتجــار والذيــن أعربــوا عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى مزيــد مــن المســاعدة .يحصــل األشــخاص
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ُ
ـف واضــح فــي هــذه المرحلــة للخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا بعــد العــودة،
المتجــر بهم/المعرضــون لخطــر اإلتجــار علــى وصـ ٍ
ويتــم منحهــم الوقــت الكافــي للنظــر فــي خيــارات إعــادة اإلدمــاج المتاحــة التــي قدمهــا مستشــارو العــودة قبــل االنتهــاء مــن
الخطــة .كمــا يتــم إعطائهــم فرصــة طــرح األســئلةُ ،
ويستحســن أن يكــون ذلــك بوجــود وســيط ثقافــي ومستشــاري العــودة فــي بلــد
المنشــأ (عبــر االنترنــت) ،للتأكــد مــن الفهــم الدقيــق إلجــراءات الموافقــة وآثارهــا والتأكــد مــن إمكانيــة اعتمــاد الخطــة .يمكــن فــي
هــذا الســياق االســتفادة مــن نمــوذج الموافقــة المشــتركة الــذي وضعــه مستشــارو العــودة فــي البلديــن.
الحصول على موافقة 64العائد
عنــد تقديــم خيــارات خطــة إعــادة اإلدمــاج الفرديــة لألشــخاص ُ
المتجــر بهم/العائديــن المعرضيــن لخطــر اإلتجــار مجــدداً ،يق ّدم مستشــارو
ـد أدنــى ،علــى مــا يلي:
العــودة المعلومــات ويأخــذون موافقتهــم ،كحـ ٍ
✔ ✔وضعهــم مــع (ضمــن) أســرهم/مجتمعهم :فــي حــال أظهــر التقييــم أن الدعــم ضــروري ،مــا هــو الدعــم الــذي ســتتلقاه
األســرة ،مــن ســيكون مديــر الحالــة ،مــا هــو دوره ،مــا هــو اإلطــار الزمنــي للدعــم ،والترتيبــات ذات الصلــة ،وخطــة الســامة،
والدعــم الــذي ســيتلقاه األشــخاص ُ
المتجــر بهــم فــي حــال ظهــرت مجــدداً أي مخاطــر فــي ســياق األســرة ،ومــن الــذي ســيوفر
ذلــك (منظمــة غيــر حكوميــة ( ،)NGOقائــد المجتمــع ،جهــة االتصــال مــع الشــرطة ،مــا إلــى ذلــك)؛
✔ ✔إيــداع العائديــن فــي شقة/ملجأ/ســكن تابــع لمنظمــة غيــر حكوميــة ( :)NGOمــع اإلشــارة إلــى أن اإلقامــة فــي
ظــروف االحتجــاز الواقعيــة ال تفــي بالمعاييــر الدنيــا لعــودة ضحايــا االتجــار بالبشــر؛
✔ ✔الســكن المقتــرح والشــروط المتعلقــة بــه :مــأوى ،شــقة مســتأجرة مشــتركة ،وطريقــة إشــغال الغــرف ،ومرافــق مشــتركة،
ومرافــق مفتوحــة /مغلقــة ،وتوقيــت حظــر التجــول ،واســتخدام الهاتــف المحمــول ،ووســائل التواصــل االجتماعــي ،والزيارات،
والتواصــل عبــر البريــد اإللكتروني/الهاتــف ،ووجبــات الطهــي والتســوق ،وخيــارات األنشــطة الترفيهيــة ،ومــا إلــى ذلــك؛
✔ ✔مديــرو الحالــة فــي بلــد المنشــأ :مــن هــم ،مــا هــي المهام/المســؤوليات الموكلــة إليهــم ،وكيــف يمكنهــم المســاعدة،
إعــداد مقدمــة عبــر اإلنترنــت ،آليــات للشــكاوى إن ُوجــدت؛
✔ ✔قائمــة بالخدمــات واألنشــطة الملموســة المنــوي تقديمهــا لألشــخاص فــي المــكان الــذي يعيشــون أو يتواجــدون
فيــه (داخــل المــأوى ،أو فــي موقــع مختلــف) ،بمــا فــي ذلــك وصــف طريقــة االســتعمال والشــروط ذات الصلــة (المســاعدة
النفســية ،المســاعدة الطبيــة (فــي الداخــل ،فــي الخــارج ،كيفيــة الحصــول عليهــا)) ،النصيحــة القانونيــة ،التدريــب المهنــي
والتعليــم المتــاح ،مــا هــي الخيــارات المتاحــة لبرنامــج إدرار الدخــل المضمون/التوظيــف ،مــا هــي أنشــطة الدعــم الدينــي،
أنشــطة اإلدمــاج فــي األســرة/المجتمع المتاحــة حســب االقتضــاء؛
✔ ✔مــدة كل خدمــة ســيتم تقديمهــا ،علــى ســبيل المثــال ،المســاعدة النفســية ،والمســاعدة الطبيــة ،والعــاج الفردي/الجماعي،
دعــم األقــران؛ ووتيــرة تقديــم الخدمــة وطــول المــدة التــي ســيتم فــي خاللهــا تقديمهــا؛
ّ
الموجه؛
✔ ✔إمكانيات الدعم المالي ،ما هي اإلمكانيات المتاحة ،والمبلغ ،والشروط ذات الصلة ،والمدة ،والدعم
✔ ✔النقــل للوصــول إلــى الخدمات/المدرســة/العمل ومــا إذا كان األشــخاص سيســافرون بمفردهــم ،أو برفقــة شــخص آخــر،
ومــن ســيتكبد ثمــن التذكــرة ،وهــل أشــرف مــزود الخدمــة علــى تنظيــم النقــل؛
✔ ✔الحقــوق وااللتزامــات التــي ينبغــي احترامهــا :الحصــول علــى الموافقــة ،وآليــة الشــكاوى ،والســرية ،واجــراءات الســامة،
واإلفصــاح أمــام الغيــر ،وسياســة القبــول فــي الســكن/للحصول علــى خدمــة معينــة؛
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✔ ✔ترتيبــات الســامة وخطــة الســامة داخــل المنشــأة أو خارجهــا ،عــدد التقييمــات التــي ســتخضع لهــا ،والمعلومــات الالزمــة
التــي يحتاجها/ســيحتاجها العائــدون لهــذه الغايــة؛
✔ ✔إجــراء إعــادة عمليــة تقييــم االحتياجــات والمخاطــر بعــد العــودة :متــى ،ومــن ســيقوم بهــا ،وكيــف ،ومــا هــي المعاييــر/
العوامــل المســتخدمة مثــل الحالــة الصحيــة والنفســية ،والوضــع الشــخصي ،والوضــع الخارجــي ،والجهــة التــي ســتتولى القيــام
بهــا فــي حــال االنتقــال إلــى مــكان آخــر؛
✔ ✔تكييــف خطــة المســاعدة علــى إعــادة اإلدمــاج مــع إجــراءات بلــد العــودة :طريقــة التكييــف ،الخطــوات والمعاييــر
واإلطــار الزمنــي؛
✔ ✔مراقبــة الحالــة والمتابعــة مــع المنظمــة المســؤولة عــن العــودة مــع شــرح الغــرض مــن المراقبــة فــي حــال وافــق
األشــخاص ،وتحديــد مــدة المراقبــة وكيفيــة المحافظــة علــى االتصــال وغيــر ذلــك.
ستقتصر موافقة العائدين على الخدمات المدرجة في النموذج ،على أن تشمل كحد أدنى ما يلي:
الســامة :هــل يكــون البقــاء مــع العائلــة أو فــي أي مــكان آخــر آمــناً ،مــا هــي إجــراءات الســامة المتبعــة داخــل األســرة وفــي أي
مــكان آخــر؛
الصحــة :تغطيــة صحــة العائديــن الجســدية والعقليــة والنفســية ،مــع ضمــان الوصــول إلــى الخدمــات وتغطيتهــا وتوفيرهــا علــى
المــدى الطويــل؛
السكن :ما هو نوع السكن المتاح والملحق بالخدمات؟
ال بــدّ مــن تغطيــة هــذه الخدمــات ،بنــا ًء علــى تقييــم كامــل للمخاطــر واالحتياجــات .أمــا اإلجــراءات التــي قــد ُتفــرض الحــقاً
ومنهــا علــى ســبيل المثــال اختبــارات العــدوى المنقولــة جنســياً ( )STIsوإجــراءات إداريــة أخــرى مرتبطــة بالعــودة ،فتتطلــب إجــراءات
موافقــة منفصلــة.
يتــم وضــع اللمســات األخيــرة علــى خطــة المســاعدة علــى إعــادة اإلدمــاج بعــد الحصــول علــى مواقفــة
العائديــن .فــي حــال لــم يوافــق األشــخاص المُ تجــر بهم/الشــخص المعرضــون لخطــر اإلتجــار مجــدداً علــى تلقــي
المزيــد مــن المســاعدة ،يجــب أن يتــم تزويدهــم بقائمــة مــن مقدمــي الخدمــات المتوفريــن لالتصــال بأحدهــم،
وبالخدمــات المعياريــة التــي ُتقــدّ م عـ ً
ـادة للمهاجريــن غيــر النظامييــن ضمــن خطــط مســاعدة العــودة الطوعيــة (.)AVR

مرحلة العودة
الخطوة التاسعة :تنسيق العودة
ينســق مستشــارو العــودة فــي الدولــة األوروبيــة رحلــة العــودة الفعليــة مــع مستشــاري العــودة فــي بلــد المنشــأُ .
فيخبــرون
األشــخاص ُ
المتجــر بهــم عــن عمليــة الســفر/النقل بمــا فــي ذلــك :وثائــق الســفر ،والتذكــرة ،مــن ســيرافقهم إلــى المطــار ،رقــم هاتــف
للطــوارئ ،الهاتــف المحمــول مــع شــريحة جــوال وشــاحن ،طريقــة التعــرف علــى الشــخص الــذي ســينتظرهم عنــد وصولهــم ،نقطــة
االلتقــاء فــي المطــار ،وغيــر ذلــك مــن المعلومــات الضروريــة.
يحصــل مستشــارو العــودة فــي الدولــة األوروبيــة علــى تأكيــد مــن مستشــاري العــودة فــي بلــد المنشــأ يضمــن اســتقبال األشــخاص
ُ
المتجــر بهــم ومســاعدتهم قبــل بــدء رحلــة العــودة الفعليــة (الرجــاء مراجعــة ســير العمــل التنفيــذي فــي القســم  )3.2يلتقــي
مقدمــو الخدمــة فــي بلــد المنشــأ باألشــخاص فــي المطــار أو عنــد نقطــة الحــدود ويؤكــدون لمستشــاري العــودة فــي الدولــة
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األوروبيــة وصولهــم بأمــان مباشــرة عنــد لقائهــم .يــزود مقدمــو الخدمــة األشــخاص عنــد لقائهــم بالتوجيــه والمســاعدة
األوليــة ،ويبلغــون مستشــاري العــودة فــي البلــد المرســل خــال األســبوع األول عــن وضــع األشــخاص العائديــن فــي األيــام
القليلــة األولــى.
ما السبيل لضمان عملية عودة منسقة بين المنظمة المرسلة والمنظمات المستقبلة؟
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تتعدد المبادئ التي يمكن اعتمادها إلتمام عملية العودة بح ّد ذاتها:
طوعية قرار العودة
ّ
يقــرر األشــخاص المعرضــون لالتجــار ،بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن تــم االتجــار بهــم ســابقاً ،بمحــض إرادتهــم العــودة إلــى
بلدهــم األم واالســتفادة مــن الخدمــات المقدمــة فــي عمليــة المشــورة بشــأن العــودة ومنهــا علــى ســبيل المثال المســاعدة
النفســية ،اإلقامــة ،نــوع التدريب/التعليــم المهنــي المتفــق عليــه ،رخصــة القيــادة ،وغيــر ذلــك.
الحماية
ّ
إن سالمة العائدين وخصوصيتهم أمر مهم جداً ،لذلك ال بد من اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان حمايتهم.
َ
خصيصا ليالئم األشخاص
حل مصمّ م
ال بـ ّد مــن مراعــاة احتياجــات العائديــن ومخاوفهــم وانشــغاالتهم مراعـ ً
ـاة تامــة عنــد إعــداد عمليــة العــودة وإجــراءات اإلدمــاج
االجتماعــيُ .
وتعــد موافقــة األفــراد جــزء ال يتجــزأ مــن أي حــل يُصمــم خصيــصاً ليالئــم ظروفهــم .إن مشــاركة الشــخص/
األشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلتجــار بطريقــة فعالــة للتوصــل إلــى حلول/ولســماع آرائهــم بشــأن الحلــول هــي أيــضاً جــزء مهــم
مــن هــذا اإلجــراء.
الدقة
ّ
ال بــ ّد أن تكــون المعلومــات المقدمــة دقيقــة وأن يتــم إعــام العائديــن بــأي جانــب مــن جوانــب عمليــة العــودة وإعــادة
بشــكل كامــل وفــي الوقــت المناســب.
اإلدمــاج والمســاعدة واإلجــراءات
ٍ
التعاون
ُ
ّ
ُيعــ ّد التعــاون الوثيــق بيــن وكاالت الدعــم المعينــة (أي المنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOوالمنظمــات الدوليــة ()IO
والمنظمــات الحكوميــة ( ))GOفــي بلــدان العــودة وبلــدان العبــور وبلــد المقصــد مهــم جـداً لنجــاح برنامــج العــودة واإلدمــاج
االجتماعــي.

دراسة حالة:
عملية عودة منسقة من الدنمارك وإيطاليا
يتعــاون المركــز الدنماركــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMفــي الدنمــارك بشــكل مباشــر مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة
( )IOMفــي نيجيريــا (ومقرهــا فــي الغــوس وأبوجــا) و”جمعيــة تمكيــن الشــباب” ( )SEYPالتابعــة لمنظمــة غيــر حكوميــة،
ومقرهــا فــي بنيــن ،ويســعى إلقامــة تعــاون مــع “مبــادرة قــوة للفتيــات” (العاملــة فــي عــدة مــدن فــي نيجيريــا) .أثنــاء
مرافقــة عائديــن إلــى نيجيريــا ،يحــرص ممثلــو المركــز علــى االجتمــاع مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فــي البــاد وعلــى
مواصلــة التعــاون الراســخ بشــأن قضايــا العــودة وإعــادة اإلدمــاج مــع ســلطات الدولــة النيجيريــة ،وال ســيما الوكالــة الوطنيــة
لحظــر االتجــار بالبشــر ( )NAPTIPوشــركاء محلييــن آخريــن.
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األمــر ســيان فــي إيطاليــا ،حيــث غالباً مــا يرافــق موظفــو المنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOوالوســطاء الثقافيون األشــخاص
العائديــن المتجــر بهــم .وتــم إنشــاء قنــوات اتصــال بيــن المؤسســة المعنيــة بالقضــاء علــى االتجــار بالمــرأة وعمالــة األطفــال
( )WOTCLEFوالمنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOاإليطاليــة فيمــا يتعلــق بظــروف العائدين/حالتهــم الصحيــة.
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مرحلة ما بعد العودة
الخطوة العاشرة :إعادة اإلدماج في بلد المنشأ
بمجــرد العــودة إلــى الوطــن ،يتولــى الشــركاء فــي بلــد المنشــأ مســؤولية تنفيــذ خطــة لمســاعدة األفــراد علــى إعــادة اإلدمــاج
المتفــق عليهــا مســبقاً بنــا ًء علــى تقييــم المخاطــر واالحتياجــات التــي تــم تحديدهــا مســبقاً ،كمــا يقومــون بإجــراء تقييمــات
أخــرى للمخاطــر واالحتياجــات ،وقــد يع ّدلــون الخطــة وفــقاً لذلــك .يجــب أن يجــري الشــركاء فــي بلــد المنشــأ تقييــماً ســريعاً بمجــرد
وصــول العائديــن إليــه ،ال ســيما أن الظــروف قــد تتغيــر فــي خــال الفتــرة الممتــدة بيــن تقييــم مــا قبــل المغــادرة ووصــول العائديــن
إلــى بلــد المنشــأ.
يجــري مــزودو الخدمــة فــي بلــد المنشــأ أيــضاً التعديــات الخاصــة المطلوبــة فــي حينهــا وبعــد ذلــك فــي مراحــل مختلفــة بعــد وصــول
األشــخاص ،علــى ســبيل المثــال فــي خــال مرحلــة مــا بعــد العــودة مباشــرة ،ومرحلــة إعــادة اإلدمــاج علــى المــدى القصيــر ،ومرحلــة
إعــادة اإلدمــاج علــى المــدى الطويــل .ويتعيــن علــى الشــركاء فــي بلــد المنشــأ إبــاغ المنظمــة المرســلة بهــذه التعديــات كجــزء مــن
ـكل كامــل.
عمليــة المتابعــة لفتــرة زمنيــة محــددة .وترمــي هــذه العمليــة برمتهــا إلــى إعــادة إدمــاج العائديــن بشـ ٍ
ما هي علمية إعادة اإلدماج؟
تشــير عمليــة إعــادة اإلدمــاج إلــى عمليــة التعافــي وإعــادة التأهيــل واإلدمــاج االقتصــادي واالجتماعــي بعــد تجربــة االتجــار .ويكــون
اإلدمــاج متعــدد األوجــه ويجــب أن يتــم علــى الصعيدييــن االجتماعــي واالقتصــادي .ويعنــي القــدرة علــى االســتقرار فــي بيئــة آمنــة
وســليمة ،وعلــى تأميــن مســتوى معيشــي مقبــول ،والحفــاظ علــى الرفاهيــة العقليــة والبدنيــة ،والحصــول علــى فــرص التنميــة
الشــخصية واالقتصاديــة والدعــم االجتماعــي والعاطفــي .ويتمثــل أحــد الجوانــب المركزيــة إلعــادة اإلدمــاج بطريقــة ناجحــة فــي
تمكيــن األشــخاص ،ومســاعدتهم علــى وضــع خطــة حيــاة ،ودعمهــم لتطويــر مهاراتهــم أو تعزيزهــا .ال بـ ّد كذلــك مــن تمكيــن العائديــن
مــن اســتخدام هــذه المهــارات للحصــول علــى االســتقالل وتحقيــق االكتفــاء الذاتــيُ .
وتعــد الصــات االجتماعيــة والجســور االجتماعيــة
والروابــط االجتماعيــة أمــوراً أساســية فــي هــذا الســياق ،أمــا الروابــط االجتماعيــة المنقطعــة والســيئة والضعيفــة أو الغائبــة ،فتع ـ ّد
ســبباً رئيســياً للوقــوع مجــدداً ضحيــة االتجــار بعــد العــودة.
قــد يجــد األشــخاص المتجــر بهــم أو المعرضيــن لخطــر اإلتجــار صعوبــة فــي االندمــاج بســبب االفتقــار إلــى االســتمرارية والتواصــل بيــن
مختلــف البرامــج التــي تدعــم الصحــة العقليــة واألنشــطة المهنيــة والتعليميــة أو أنشــطة التوظيــف لألفــراد الذيــن تــم االتجــار بهــم
والمعرضيــن لخطــر اإلتجــار التــي تتولــى تقديمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة (/)NGOومراكــز الخدمــات العامــة قبــل العــودة إلــى
البلــد المنشــأ وعنــد العــودة .يمكــن أن تــؤدي برامــج إعــادة اإلدمــاج ذات األطــر الزمنيــة القصيــرة أيــضاً إلــى انعــدام الثقــة فــي
الدعــم المتــاح وخلــق المزيــد مــن عــدم اليقيــن .ويســاهم االنتقــال مــن البرامــج قصيــرة األجــل (لمــدة عــام واحــد) إلــى البرامــج
طويلــة األجــل (حتــى أربــع ســنوات) فــي زيــادة مســتوى التركيــز بشــكل ملحــوظ علــى الجوانــب الهيكليــة للمشــورة بشــأن العــودة،
بمــا فــي ذلــك اســتمرارية العمليــة ومعاييــر الجــودة والتقييــم الهــادف ورصــد خدمــات المشــورة.
ـكل عــام ،ال تبــدو المســاعدة النموذجيــة إلعــادة اإلدمــاج التــي يحصــل عليهــا المهاجــرون غيــر النظامييــن المســتفيدون
بشـ ٍ

مــن برامــج العــودة الطوعيــة المدعومــة ( )AVRكافيــة لألشــخاص الذيــن عانــوا صدمــات نتيجــة لالتجــار واالســتغالل،
والذيــن مــا زالــوا عرضــة للخطــر عنــد عودتهــم .بـ ً
ـدال مــن ذلــك ،ال بـ ّد أن تصبــح خيــارات إعــادة اإلدمــاج الشــاملة التــي تقــدم مســاعدة
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نفســية طويلــة المــدى (مثــل العــاج ،بمــا فــي ذلــك العــاج عبــر االنترنــت) ،والتدريــب المهنــي والتعليــم المســتمر قبــل العــودة،
واألعمــال المــدرّة للدخــل فــي شــكل اســتثمار مباشــر فــي المجتمعــات المحليــة ،المعيــار بشــكل تدريجــي .كبدايــة ،ســيتيح ذلــك
للعائديــن فرصــة إكمــال عمليــة التعافــي وتمكينهــم مــن المشــاركة بشــكل مباشــر فــي تنميــة مجتمعهــم ،ومــن الحصــول فــي
الوقــت ذاتــه علــى بعــض االســتقالل المالــي واســتعادة مكانتهــم تدريبحــياً.
“ال ينبغي أن تقتصر خطة إعادة اإلدماج الشاملة على خطة عمل ،بل يجب أن تتحول إلى خطة حياة”.
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عملية التكيف واإلدماج االجتماعي
يبــدأ األشــخاص ُ
المتجــر بهم/المعرضــون لخطــر اإلتجــار بالبشــر ،والذيــن حصلــوا علــى المســاعدة ،بالتأقلــم مــع الظــروف الجديــدة
ويســعون تدريجيــً إلــى اكتســاب القــدرة علــى المشــاركة فــي المجتمــع واالندمــاج اجتماعيــً .ويجــب أن ُيمنــح األفــراد مــا ال يقــل عــن
ثالثــة أشــهر ،واألفضــل ســتة أشــهر ،ليتكيفــوا مــع الوضــع الجديــد ،وخــال هــذه الفتــرة ال بـ ّد أن ُيتاح/يتوفــر الدعــم الفــردي المكثــف.
خــال هــذه الفتــرة األوليــة ،تراقــب المنظمــة المســاعدة فــي بلــد المنشــأ بانتظــام تنفيــذ خطــة المســاعدة إلعــادة اإلدمــاج (علــى
ســبيل المثــال مــرة واحــدة فــي الشــهر) ،ويجــب إبــاغ مستشــاري العــودة فــي الــدول األوروبيــة عــن التقــدم المحــرز بمــا يتماشــى
مــع اإلجــراءات المتفــق عليهــا ،وتحديــد المخاطــر أو االحتياجــات الجديــدة ومعالجتهــا ،وتعديــل الخطــة عنــد الضــرورة بالتشــاور مــع
األشــخاص المســتفيدين مــن المســاعدةُ .يعتبــر االدمــاج االجتماعــي قــد تحقــق مــا إن يبــدي األشــخاص عــدم حاجتهــم إلــى مســاعدة
المنظمــة وتظهــر مؤشــرات تب ّيــن نجاحهــم فــي مجتمعهــم.
تتميــز هــذه العمليــة بالفرديــة ،وتبــدأ مــع بــدء ضحايــا االتجــار بالحصــول علــى دعــم جيــد .فــي العــادة ،يســتغرق األمــر فتــرة تمتــد بيــن
ـكل كامــل فــي مجتمعهــم .يشــمل
ســنة إلــى أربــع ســنوات بعــد تجربــة االتجــار إلــى أن يتمكــن األشــخاص مــن االندمــاج مجــدداً بشـ ٍ
اإلدمــاج االجتماعــي عمليــة بنــاء االســتقرار واالســتقالل التدريجــي ،وهــي عمليــة يمكــن الحفــاظ عليهــا مــع الوقــت .وتتطلــب تشــكيل
ـكل آمــن
شــبكات عالقــات إيجابيــة داخــل المجتمعــات يمكــن لألشــخاص المتجــر بهم/المعرضيــن لخطــر االتجــار أن ينخرطــوا فيهــا بشـ ٍ
ويمكــن لهــم االنخــراط فيهــا مــن خــال اهتماماتهــم واألنشــطة ،والتعليــم ،والتدريــب ،والعمــل ،والمســاعي األســرية.
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يمكــن االســتفادة إلــى ح ـ ّد كبيــر مــن اعتمــاد األفــراد علــى مستشــارين/مختصين موثــوق بهــم مــن المنظمــة المســاعدة كنقطــة
مرجعيــة للحصــول علــى التوجيــه إلــى أن يتــم الحكــم علــى عمليــة اإلدمــاج االجتماعــي فــي المجتمــع بالنجــاح.

دراسات حالة:
بلغاريا ،الواليات المتحدة وبنغالدش
فــي بلغاريــا ،يســتمر ضحايــا االتجــار بالبشــر ( )THBبتلقــي التدريــب المهنــي الــذي بــدأ أثنــاء تلقيهــم المســاعدة فــي البلــد
الــذي ســافروا إليــه قبــل عودتهــم ،فــي المالجــئ المتخصصــة ومراكــز االستشــارات ومكاتــب العمــل المنتشــرة فــي جميــع
أنحــاء البــاد .اســتمرارية التدريــب ليــس إال نتيجــة لالتصــاالت والتعــاون بإشــراف مختصــي الخطــوط األماميــة بمــن فيهــم
مستشــاريالعــودةفــيبلــدانالمقصــد،ومســاراتاإلحالــةالتــيتــمإنشــاؤهاأوالتــيســتبدأقبــلعــودةالضحايــاإلــىبلغاريــا.
ويتجلــى الهــدف فــي االســتمرار بتمكيــن الضحايــا قبــل عودتهــم مــن خــال التعليــم والتدريــب المهنــي والتدريب/التنســيب
الوظيفــي والعــاج ،وبمســاعدتهم فــي االندمــاج اجتماعــياً فــي المجتمــع بمجــرد عودتهــم .ففــي العــام  ،2018حصــل تســعة
مــن ضحايــا االتجــار بالبشــر العائديــن علــى وظائــف أو تعليــم أو تدريــب نتيجــة لهــذا المخطــط .ومــن بيــن الضحايــا التســعة،
حصــل ثــاث ضحايــا يعيشــون فــي ملجــأ فــي فارنــا علــى عمــل (اثنــان فــي قطــاع المطاعــم وواحــد فــي مجــال العنايــة
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باألظافــر)؛ وحصــل ثــاث ضحايــا فــي ملجــأ بورغــاس علــى عمــل فــي مجــال تعبئــة الملــح والســكر ،ومــن بيــن الضحايــا الثالثــة
فــي ملجــأ صوفيــا ،بــدأ اثنــان فــي العمــل المنزلــي بموجــب برنامــج تديــره مؤسســة  ،A21وتــم قبــول ضحيــة فــي جامعــة
صوفيــا وعملــت فــي مقهــى بــدوام جزئــي) .كمــا حصلــت ضحيــة واحــدة علــى قبــول فــي جامعــة بورغــاس الحــرة لدراســة
الصيدلــة.
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كريســتي هــاوس (منظمــة خاصــة غيــر ربحيــة مقرهــا فــي ميامــي ،فلوريــدا) ،تعمــل مــع األطفــال ضحايــا االعتــداء
الجنســي واألطفــال ضحايــا االتجــار بغــرض االســتغالل الجنســي ،وتز ّودهــم بجميــع الخدمــات الضروريــة إلعــادة إدماجهــم.
وتشــمل هــذه الخدمــات إتاحــة العــاج المصمــم تصميــماً يناســب كل فــرد علــى حــدة وفــقاً الحتياجاتــه الســريرية الخاصــة؛
والدفــاع عــن الضحايــا وتقديــم الدعــم القانونــي والطبــي والعاطفــي .وتخصــص الجمعيــة موظــفاً محــدداً لتقديــم اإلرشــاد
للضحايــا ولتنســيق احتياجاتهــم المتخصصــة ذات الصلــة باالســتغالل .يســتفيد الضحايــا مــن فرصــة كســب مكافــآت ماليــة مــن
خــال المشــاركة فــي مجموعــات أنشــطة مهنيــة محوريــة .وتتوفــر حوافــز إضافيــة مــن خــال المبــادرات التعليميــة ومــن
خــال التدريــب الداخلــي بــدوام جزئــي والمنــح الدراســية.
أعــ ّدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMفــي بغنــدالش آليــة يحصــل مــن خاللهــا العائــدون المتجــر بهــم ،والذيــن ال
يعانــون مشــاكل عقليــة أو نفســية/ضائقة كبيــرة ،والذيــن انتقلــوا أثنــاء المراحــل األولــى مــن العــودة ،علــى فرصــة اختيــار
االســتثمار فــي مشــروع اجتماعــي كجــزء مــن مجموعــة أكبــر مــن األشــخاص الذيــن عاشــوا التجربــة ذاتهــا ويســتفيدون مــن
دعــم منظمــة غيــر حكوميــة ( )NGOمحليــة .بهــذا الشــكل يصبــح العائــدون فعلــياً أصحــاب مصلحة فــي مؤسســة اجتماعية
مجتمعيــة توفــر لهــم فرصــة اقتصاديــة وإدمــاجاً اجتماعــياً كامـ ً
ـا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يؤســس المخطــط لمجتمــع داعــم
بيــن العائديــن المتجــر بهــم والذيــن يعملــون فــي هــذه المشــاريع مــعاً.70

مرحلة ما بعد العودة
الخطوة الحادية عشر :مراقبة برامج إعادة اإلدماج ،متابعة الحالة ورفع التقارير
تشــكل مراقبــة برامــج إعــادة اإلدمــاج عنصـراً مهــماً فــي عمليــة إعــادة اإلدمــاج بأكملهــا ،71فمــن خــال الرصــد فقــط يمكــن التحقــق
مــن فعاليــة البرامــج فــي دعــم العائديــن المتجــر بهــم والمعرضيــن لخطــر االتجــار ،ومــن تحقيــق اندماجهــم االجتماعــي ،ومــن
التخفيــف مــن خطــر إعــادة االتجــار.
ويعـ ّد الرصــد أيــضاً عنصـراً أساســياً لتحســين برامــج إعــادة اإلدمــاج ونتائجهــا ،فهــو يزيــد الشــعور بالمســاءلة ،ويخلــق مســاحة للتفكيــر
والتعلــم ومشــاركة النتائــج ،كمــا يشــكل مصــدراً موثــوقاً يســتقي منــه مديــرو البرامــج ومستشــارو العودة/مديــرو الحــاالت والجهــات
المانحــة المعلومــات حــول كيفيــة مســاعدة إعــادة إدمــاج العائديــن المتجــر بهــم والمعرضيــن لخطــر اإلتجــار مجــدداً وتحســينها.
وبالتالــي مــن المهــم اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة فــي خــال عمليــة الرصــد:

ﻣﺎ هﻲ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ
ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ؟
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ﻛﻴﻒ ﺗﻢّ
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ؟

ﻣﺘﻰ ﺗﻢّ
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ؟

ﻟ َِﻢ ﺗﻢّ
ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ؟

ﻣﺎ هﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ؟
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فــي خــال مرحلــة التكيــف التــي تلــي العــودة ،يتعيــن علــى المنظمــة ُ
ـاعدة فــي بلــد المنشــأ أن تحــرص علــى مراقبــة
المسـ ٍ
مــا يلــي:


ما هو رأي األشخاص المتجر بهم/المعرضين لخطر االتجار بالمساعدة التي يتلقونها؟



هل تؤدي األنشطة إلى النتائج المتوقعة؟



هــل يتــم تنفيــذ األنشــطة فــي الموعــد المحــدد وضمــن حــدود الميزانيــات المحــددة؟ مــا ســبب التأخيــر أو النتائــج غيــر
المتوقعــة؟



هل ظهرت أي احتياجات/مخاطر أخرى؟



هل ينبغي تعديل أي نقطة في خطة إعادة اإلدماج التي تسبق العودة تلبية لتلك االحتياجات/المخاطر؟

ال ب ـ ّد مــن مناقشــة عمليــة المراقبــة واالتفــاق عليهــا فــي مرحلــة مــا قبــل العــودة وتحديدهــا فــي خطــة المســاعدة الراميــة إلــى
إعــادة إدمــاج العائــد .وال ضــرر فــي هــذا الصــدد مــن إعــداد نمــوذج (مشــترك) لهــذا الغــرض .كمــا يجــب مشــاركة هــذه المعلومــات
مــع مستشــاري العــودة فــي الدولــة األوروبيــة بنــا ًء علــى الطــرق المتفــق عليهــا .ومــع إحــراز األشــخاص تقــدماً تدريجــياً خــال عمليــة
اإلدمــاج االجتماعــي ،يمكــن أن تأخــذ المراقبــة فــي االعتبــار المراحــل الرئيســية التــي تــم الوصــول إليهــا مــع مــرور الوقــت .وعلــى
المســتوى الوطنــي ،قــد تفــرض الممارســات المتبعــة مراقبــة الحــاالت إلــى أن يحقــق العائــدون اســتقاللهم واســتقرارهم التــام .ويجب
استشــارة األشــخاص دائــماً وال بـ ّد أن يوافقــوا علــى عمليــة المتابعــة هــذه.
ُيستحســن أن تقــوم إعــادة إدمــاج األشــخاص المتجــر بهم/األفــراد المعرضيــن لخطــر اإلتجــار العائديــن إلــى بلــد المنشــأ علــى برامــج
وليــس علــى مشــاريع .وال بـ ّد أن يأخــذ المانحــون األوروبيــون وغيرهــم بعيــن االعتبــار أثنــاء إعــداد البرامــج هــذه ،المعلومــات والنتائــج
التــي تــم جمعهــا مــن قبــل مستشــاري العــودة عبــر مراقبــة التقــدم الــذي أحــرزه األفــراد ،وكذلــك عبــر البحــث الــذي يركــز علــى برامــج
المراقبــة لهــذه الفئــة مــن العائديــن.

دراسات حالة:
مراقبة إعادة اإلدماج
يتعيــن علــى مستشــاري العــودة فــي مؤسســة “جمعيــة التضامــن مــع النســاء فــي محنــة” ( )SOLWODIفــي ألمانيــا
اتبــاع بعــض الممارســات أثنــاء مراقبــة عمليــات إعــادة اإلدمــاج مــن خــال التواصــل المنتظــم ورفــع التقاريــر الدوريــة ،ال ســيما
فــي ســياق المخططــات العامــة للعــودة الطوعيــة المدعومــة ( .)AVRوهــذا مــا يقــوم بــه أيــضاً أصحــاب المصلحــة فــي
مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMفــي الدنمــارك وإيطاليــا ال ســيما مــع ضحايــا االتجار/العائديــن المعرضيــن لخطــر االتجــار،
كمــا يقومــون أيــضاً بزيــارات ميدانيــة فــي بعــض األحيــان .تراقــب بعــض الجهــات الفاعلــة فــي عمليــات إعــادة اإلدمــاج
فــي نيجيريــا الحــاالت لمــدة تصــل إلــى ثــاث ســنوات .ويحافــظ مقدمــو الخدمــات علــى غــرار منظمــة “إيديــا رينســانس”
غيــر الحكوميــة أثنــاء العــام األول علــى اتصــال منتظــم بالعائديــن مــن خــال اجتماعــات منتظمــة ورســمية أو عبــر محادثــات
هاتفيــة .وعلــى مــدى العاميــن التالييــن ،يبقــى التواصــل إنمــا بطريقــة غيــر رســمية.

مــن المهــم تثقيــف مستشــاري العــودة أكثــر حــول النتائــج المســتقاة مــن الدراســات الميدانيــة المختلفــة التــي تتنــاول إعــادة إدمــاج
العائديــن المتجــر بهم/المعرضيــن لخطــر االتجــار ليتمكنــوا مــن عكــس هــذه النتائج عنــد وضــع الميزانيــة المتعلّقــة بتصميم خطــط إعادة
اإلدمــاج وتنفيذهــا .علــى ســبيل المثــال ،قــد يتمكــن مستشــارو العــودة مــن تخصيــص (ضمــن الميزانيــة) المزيــد مــن الدعــم المالــي
لتعزيــز قــدرات الشــركاء فــي بلــد منشــأ العائديــن وإمكانياتهــم ،بهــدف تقديــم الخدمــات التــي يفتقــرون إليهــا .وحتــى لــو لــم يكــن
مستشــارو العــودة مســؤولين بشــكل مباشــر عــن السياســة أو تطويــر البرنامــج أو اعتمــاد الميزانيــة ،قــد يظهــرون تأييدهــم للتغييــرات
الضروريــة علــى مســتوى السياســة لتحســين برامــج إعــادة اإلدمــاج بنــا ًء علــى البيانــات الحقيقيــة والملموســة التــي قامــوا بجمعهــا.
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يجــب وضــع آليــات مراقبــة بيــن مستشــاري العــودة األوروبييــن والجهــات الفاعلــة فــي الخطــوط األماميــة فــي بلــدان المنشــأ
لضمان :72
✔ ✔الحــد األدنــى المتفــق عليــه مــن معاييــر االســتقبال والتقييــم المنتظــم للخدمــات الــذي يجريــه الشــريك المتعاقــد/
المتبرع/المســتقل (قــد يتفــق مستشــارو العــودة مــع زمالئهــم فــي بلــد المنشــأ علــى ماهيــة هــذه المعاييــر الدنيــا وعلــى
طريقــة المراقبــة فــي حــال ّ
تمــت تلبيــة هــذه المعاييــر)؛
كاف للمســتفيدين ،وذلــك
✔ ✔تبــادل المعلومــات بيــن أصحــاب المصلحــة لتجنــب أي ازدواجيــة فــي البرامــج وأي دعــم غيــر ٍ
بإقامــة تنســيق فعــال ومتزايــد مــع أصحــاب المصلحــة فــي بلــد المنشــأ ،وباســتخدام أدوات المعلومــات األوروبيــة
بشــكل مناســب ،ال ســيما قائمــة جــرد المســاعدة األوروبيــة علــى العــودة وإعــادة اإلدمــاج وأدوات المســاعدة
المتوفــرة
ٍ
علــى إعــادة اإلدمــاج( 73قــد يرغــب مستشــارو العــودة باســتخدام هــذه األدوات بكثــرة فــي عمليــة بروتوكــوالت الشــراكة
التنفيذية/إجــراءات التنفيــذ القياســية /إعــداد مذكــرات التفاهــم)؛
✔ ✔تعزيــز التنســيق مــع مستشــاري العــودة فــي أوروبــا حيــث قــد يكــون العائــدون المعرضــون لخطــر اإلتجــار قــد تلقــوا
تدريــباً مهنــياً قبــل العــودة خــال فتــرة التعافــي والتفكيــر (مــن خــال قنــوات االتصــال والتنســيق القائمــة فــي
بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة ( )OPPsوقائمــة جــرد المســاعدة علــى العــودة وإعــادة اإلدمــاج والتــي يجــب أن تحتــوي
علــى قســم خــاص باالتجــار بالبشــر)؛
✔ ✔تنفيــذ عمليــة المتابعــة بعــد مغــادرة المســتفيدين للمالجئ/أماكــن اإلقامــة المدعومــة (ويتضمــن ذلــك تقديــم حوافــز
للعائديــن للمشــاركة فــي مثــل هــذه المتابعــة) (بنــا ًء علــى اتفــاق يتـ ّ
ـم فــي مرحلــة مــا قبــل العــودة كمــا هــو موضــح
أعــاه)؛
✔ ✔تبــادل الممارســات الجيــدة بيــن أصحــاب المصلحــة علــى المســتويين الوطنــي والعالمــي ،مــع إشــراك العائديــن المعرضيــن
لخطــر اإلتجــار بالبشــر الذيــن يمكنهــم تقديــم مالحظــات جيــدة عــن تجاربهــم فــي إعــادة اإلدمــاج (ميزانيــة مخصصــة لتنظيــم
تبــادالت مماثلــة (عبــر االنترنــت) ،وحوافــز للعائديــن للمشــاركة فــي تقديــم المالحظــات).
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 .4بروتوكوالت الشراكة التنفيذية باعتبارها جزءاً
تكاملياً من آليات اإلحالة الوطنية وعبر الوطنية
ما هي آلية اإلحالة الوطنية ()NRM؟
تــم إنشــاء آليــات اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMsالتــي وضعتهــا منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا (/)OSCEمكتــب
المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ( ،74)ODIHRودخلــت حيــز التشــغيل فــي مختلــف دول العالــم .ترمــي هــذه
اآلليــات إلــى إنشــاء إطــار عمــل تعاونــي يمكــن مــن خاللــه أن تفــي الجهــات الفاعلــة الحكوميــة بالتزاماتهــا بحمايــة حقــوق
اإلنســان لألشــخاص المتجــر بهــم وتعزيزهــا ،منســقة جهودهــا مــن خــال شــراكات اســتراتيجية مــع المجتمــع المدنــي  .
ولكــن مــن الناحيــة العمليــة ،تختلــف أنظمــة آليــة اإلحالــة الوطنيــة علــى نطــاق واســع وتفتقــر إلــى توحيــد طــرق تفســيرها وتنفيذها
علــى المســتوى الوطنــي ،وفــي تنفيــذ القوانيــن واإلجــراءات والخدمــات .تتطلــب االســتجابة المنســقة والفعالــة لالتجــار بالبشــر داخــل
الــدول وعبــر الحــدود فهــماً صحيــحاً لمفهــوم آليــة اإلحالــة الوطنيــة .ومــن الضــروري أيــضاً وضــع رؤى مدروســة بشــأن طــرق تنفيــذ
آليــات مماثلــة فــي الــدول المختلفــة ،وذلــك بنــا ًء علــى فهــم ســليم ألســاليب العمــل واإلجــراءات والخدمــات المختلفــة المعمــول بها.
ال تعتبــر آليــات اإلحالــة الوطنيــة مفهــوماً ثابــتاً ،أي أن تصميمهــا وطريقــة عملهــا يحتاجــان بانتظــام إلــى التقييــم واالختبــار والتدقيــق
ليعكســا الحقائــق التنفيذيــة الثابتة.
ـادة إجــراءات التشــغيل الموحــدة ( ،)SOPsالتــي ّ
تشــمل آليــات اإلحالــة الوطنيــة عـ ً
تمكــن فــي ســياق العــودة مــن العــودة اآلمنــة
والكريمــة وإعــادة إدمــاج األشــخاص المتجــر بهــم واألشــخاص المعرضيــن لخطــر االتجــار واالســتغالل .لذلــك ،ال بــ ّد أن تضــم إجــراءات
التشــغيل الموحــدة شــروط مرجعيــة محــددة وأن تصــف صالحيــات مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي وبلــدان المنشــأ وأســاليب
ً
عــاوة علــى ذلــك ،ال بــد مــن اســتخدام إجــراءات التشــغيل الموحــ ّدة ( )SOPsلضبــط صالحيــات الــوكاالت فــي
التعــاون بينهــم.
بلــدان العــودة التــي تشــارك فــي تحديــد األشــخاص الذيــن لــم يتــم رصــد االتجــار بهــم /تعرضهــم لخطــر االتجــار فــي بلــد المقصــد.

دراسة حالة:
إجراءات التشغيل الموحدّ ة في نيجيريا
وضعــت اللجنــة الوطنيــة لشــؤون الالجئيــن والمهاجريــن والنازحيــن داخليــً فــي نيجيريــا ( )NCFRMIإجــراءات
التشــغيل الموحـ ّدة إلجــراء عمليــات العــودة وإعــادة قبــول المهاجريــن وإعــادة إدماجهــم فــي نيجيريــا بالتعــاون مــع المنظمــة
الدوليــة للهجــرة ( .)IOMوتهتــم اللجنــة بالعــودة الطوعيــة أو القســرية أو المدعومــة أو العفويــة (مــن دون مشــاركة
الــدول أو غيرهــا مــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والدوليــة) ،وإعــادة المهاجريــن النيجيرييــن فاقــدي الهويــة ،وتحكــم علــى
تحقــق عمليــة إعــادة اإلدمــاج المســتدامة عندمــا يحقــق العائــدون مســتويات مــن االكتفــاء الذاتــي االقتصــادي،
واالســتقرار االجتماعــي داخــل مجتمعاتهــم ،والرفــاه النفســي واالجتماعــي الــذي يســمح لهــم بالتصــدي لـ”دوافــع
الهجــرة المكــررة”.
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يجــب أن ُتشـ ّ
ـكل دوري مــع األشــخاص المتجــر بهم/المعرضيــن لخطــر اإلتجــار
ـكل الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل بشـ ٍ

بمــن فيهــم مستشــاري العــودة ،جــزءاً مــن آليــة اإلحالــة الوطنيــة (.)NRM
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كيف يمكن إنشاء مؤسسة متعددة الوكاالت آللية اإلحالة الوطنية ()NRM؟
ال بــ ّد أن تشــكل بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة )OPPs( 76ومذكــرات التفاهــم ( )MoUركيــزة أساســية ألنظمــة التعــاون
والتنســيق الوطنيــة آلليــة اإلحالــة الوطنيــة ( .)NRMتوقــع الــوكاالت المشــاركة فــي ركيــزة العــودة الخاصــة بآليــات اإلحالــة الوطنيــة
فــي البلــدان المرســلة بشــكل مشــترك علــى بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة ( )OPPsومذكــرات التفاهــم ( .)MoUوفــي الوقــت
ذاتــه ،ال ب ـ ّد أن تضــع الــوكاالت فــي بلــدان المقصــد والمنشــأ موضــع التنفيــذ بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة ( )OPPsالتــي تنظــم
اســتجابتها المنســقة بالكامــل لعــودة األشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلتجــار ،بمــن فيهــم ضحايــا االتجــارُ .تشـ ّ
ـكل بروتوكــوالت الشــراكة
التنفيذيــة ( )OPPsهــذه أســاساً لالســتجابات المنســقة التــي تحركهــا آليــة اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMلتســريع عمليــة تحديــد
الهويــة المبكــر واإلحالــة ونــوع الدعــم الــذي ســيتلقاه العائــدون المعرضــون لخطــر اإلتجــار قبــل العــودة وبعدهــا .وتعتبــر بروتوكــوالت
الشــراكة التنفيذيــة ( )OPPsأيــضاً شــرطاً أساســياً لعمــل آليــة اإلحالــة عبــر الوطنيــة ( )TRMبيــن الدولــة المرســلة ودولــة العــودة.
تســاعد بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة ( )OPPsعلــى إنشــاء قنــوات واضحــة لالتصــال وتبــادل المعلومــات والمســؤوليات التنفيذيــة
فــي مرحلتــي مــا قبــل العــودة وبعدهــا ،عبــر األنظمــة المختلفــة المعنيــة .وبهــذه الطريقــة ،يمكــن الحصــول علــى اســتجابات تخطيط
العــودة المنســقة ،والوصــول إلــى فــرص إعــادة اإلدمــاج المصممــة خصيــصاً بهــدف منــع إعــادة االتجــار بالبشــر .وتحــدد بروتوكــوالت
الشــراكة التنفيذيــة ( )OPPsأيــضاً كيفيــة صــرف األمــوال المتاحــة لنــوع متفــق عليــه مــن برنامــج إعــادة اإلدمــاج ،وكيفيــة إنفاقهــا،
وكيفيــة اإلبــاغ عــن التقــدم المحــرز أثنــاء التنفيــذ .فــي مــا يلــي ،توضيــح دور مستشــاري العــودة فــي هــذه العمليــة.

دراسة حالة:
نيجيريا
ّ
وقعت نيجيريا على اتفاق تعاوني مع سويسرا بشأن عودة النازحين وإعادة إدماجهم.
تشــير منصــة شــبكة منظمــة المجتمــع المدنــي لمكافحــة االتجــار باألطفــال وســوء معاملتهــم وعمالتهــم ()NACTAL
فــي نيجيريــا إلــى أن التعــاون األكثــر صرامــة بيــن الجهــات الفاعلــة فــي البلــدان المرســلة والمضيفــة ســيعود بالفائــد علــى
العائديــن ،مــن خــال وضــع مذكــرات تفاهــم ( )MOUبيــن المؤسســات المرســلة والمضيفــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يمكــن أن
تقــدم هــذه الشــبكة الكبيــرة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOsفــي نيجيريــا الدعــم لمستشــاري العــودة األوروبييــن
مــن خــال إقامــة التواصــل بيــن المؤسســات المرســلة فــي بلــدان المقصــد والشــركاء المحلييــن المضيفيــن فــي نيجيريــا.
بــكل بســاطة ،قــد يتــم دعــم هــذا التواصــل مــن خــال توفيــر تفاصيــل لالتصــال بمقدمــي الخدمــات النيجيرييــن عبــر تنظيــم
اجتماعــات منتظمــة (عبــر االنترنــت) بيــن مقدمــي الخدمــات النيجيرييــن ومستشــاري االتحــاد األوروبــي ،ومــا إلــى ذلــك.
ويمكــن لمنصــة شــبكة منظمــة المجتمــع المدنــي لمكافحــة االتجــار باألطفــال وســوء معاملتهــم وعمالتهــم ()NACTAL
تحديــد الخدمــات المتاحــة (خدمــات مكافحــة االتجــار التنظيميــة وتلــك التــي تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة ())NGOs
للشــركاء المحلييــن المضيفيــن فــي نيجيريــا ،وهــو أمــر قــد يكــون مفيــد ج ـ ّداً لمستشــاري العــودة فــي البلــدان المرســلة
وداخــل نيجيريــا .كمــا يمكــن تغذيــة هــذه المعلومــات والمســاهمة فــي اســتخدام أدوات المعلومــات الموجــودة فــي أوروبــا
أفضــل اســتخدام ،وال ســيما قائمــة جــرد المســاعدة المخصصــة للعــودة وإعــادة اإلدمــاج وأداة المســاعدة فــي إعــادة اإلدمــاج.
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مثال عن إطار العمل التعاوني لتبادل المعلومات في آلية اإلحالة الوطنية ()NRM

اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
)(THB

اﻟﻠﺠﻮء

اﻟﻌﻮدة

آﻟﻴﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
)(NRM

قــد يشـ ّ
ـكل مستشــارو العــودة فــي بعــض البلــدان بالفعــل جــزءاً ال يتجــزأ مــن نظــام آليــة اإلحالــة الوطنيــة ( ،)NRMوهــذا يعنــي علــى
ســبيل المثــال أن منظمتهــم تشــارك بانتظــام فــي المقابــات متعــددة الــوكاالت ،واجتماعــات التنســيق ومجموعــات العمــل لتحديــد
حــاالت االتجــار .لذلــك ،ال بــد أن يفهــم مستشــارو العــودة مــا إذا كانــوا يشــكلون جــزءاً مــن إطــار العمــل التنفيــذي آلليــة اإلحالــة الوطنيــة
( .)NRMوفــي حــال لــم يكونــوا جــزءاً مــن هــذه اآلليــة الرســمية أو غيــر الرســمية ،يتعيــن عليهــم إنشــاء قنــوات تعــاون ليتمكنــوا مــن
تغذيــة المعلومــات ذات الصلــة وتبادلهــا كجــزء مــن إدارة الحالــة المســؤولين عنهــا.

دراسات حالة:
إيطاليا ونيجيريا
أظهــرت إيطاليــا اســتجابة منســقة متعــددة الــوكاالت لمكافحــة االتجــار بالبشــر تســتند إلــى بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة
أو إجــراءات التشــغيل الموحــ ّدة ( )SOPsألكثــر مــن عقديــن .وكان بروتوكــول دي تيرامــو “”Protocollo di Teramo
أحــد أول هــذه البروتــوكالت وقــد شــارك فيــه العديــد مــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن بمكافحــة االتجــار .ويتــم تقييــم
البروتوكــوالت المعمــول بهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا بانتظــام ،والتوقيــع علــى بروتوكــوالت جديــدة .فهــذه البروتوكــوالت
تشــكل أســاس االســتجابة ضمــن آليــة اإلحالــة الوطنيــة اإليطاليــة (.)NRM
إن الوكالــة الوطنيــة لحظــر االتجــار باألشــخاص فــي نيجيريــا ( )NAPTIPمكلفــة بتنســيق الجهــود فــي مكافحــة االتجــار
بالبشــر ،فوضعــت المبــادئ التوجيهيــة آلليــة اإلحالــة الوطنيــة لحمايــة األشــخاص المتاجــر بهــم ومســاعدتهم فــي
نيجيريــا ،كإطــار تعاونــي بيــن الحكومــة وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن .يتمثــل المبــدأ العــام آلليــة اإلحالــة الوطنيــة ()NRM
فــي ضمــان تمكيــن كل شــخص يتــم االتجــار بــه ودعمــه وحمايتــه بهــدف ضمــان إعــادة تأهيلــه وإدماجــه بشــكل فعـ ّ
ـال.
ويتحقــق ذلــك مــن خــال توفيــر الحمايــة عبــر تحديــد الهويــة واإلنقــاذ واالســتقبال واألمــن (الســامة)؛ وخدمــات الوقايــة
مــن خــال التوعيــة والتأييــد والتدريــب المهنــي وريــادة األعمــال والتمكيــن االقتصــادي والتوجيــه للفئــات المعرضــة للخطــر؛
وإعــادة التأهيــل مــن خــال إحالــة الضحايــا ،وتقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي ،والقــروض الصغيــرة والمنــح ،وتوفيــر
المــأوى والرعايــة الصحيــة ،والدعــم القانونــي ،ومحــو األميــة والتعليــم ،وبنــاء المهــارات الحياتيــة ،ومــا إلــى ذلــك.

مــن الضــروري أن ّ
ينســق مستشــارو العــودة ،علــى المســتوى الوطنــي ،اإلمــداد بالمعلومــات المتعدد الــوكاالت،
الضروريــة لتقييــم المخاطــر واالحتياجــات قبــل العودة.
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يجــب أن يضطلــع مستشــارو العــودة بــدور معتــرف بــه فــي أنظمــة اللجــوء والهجــرة واالتجــار والجريمــة والعــودة وأن يكونــوا قادريــن
علــى التواصــل مــع جميــع المختصيــن المعنييــن والتنســيق معهــم .وال بـ ّد أن تــؤدي أي قــرارات ُتتخــذ إلــى اســتحداث األســاس اللتــزام
مختلــف الشــركاء المعنييــن .علــى ســبيل المثــال ،إذا وافقــت مختلــف األطــراف علــى قــرار عــودة األشــخاص إلــى بلــد المنشــأ فــي
خــال فتــرة شــهر ضمــن إطــار يراعــي تدابيــر الســامة المتفــق عليهــا وخيــارات إعــادة اإلدمــاج المعمــول بهــا ،يجــب أن يكــون مستشــارو
العــودة قادريــن علــى منــع أي تغييــرات مفاجئــة فــي التواريــخ والتوقيــت واإلجــراءات التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي على اإلجــراءات
المتفــق عليهــا ونتائــج تقييــم المخاطــر واالحتياجــات.
ال ترتبــط جميــع الخدمــات بآليــة اإلحالــة الوطنيــة ( ،)NRMإذ ال يمكــن تقديــم مختلــف أنــواع المســاعدة
المطلوبــة فــي مــكان واحــد ،وقــد تتغيــر الترتيبــات التــي يتــم إجراؤهــا بشــأن األشــخاص المتجــر بهــم طــوال
الوقــت مــع انتقالهــم عبــر األنظمــة المختلفــة.
فــي بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة ( ،)OPPsال بـ ّد مــن تفويــض فــرق وشــبكات آليــة اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMاإلقليميــة/
المحليــة متعــددة الــوكاالت .تســاعد هــذه الفــرق فــي ضمــان االســتجابات الســريعة والفوريــة لإلتجــار بالبشــر علــى الصعيــد الوطنــي
وداخــل المجتمعــات المحليــة ،وتضمــن القــدرة علــى التركيــز علــى التحديــد المبكــر للهويــة والحمايــة والدعــم الفــردي .تختلــف ســلطة
هــذه الفــرق والشــبكات وهيكلهــا وتكوينهــا عبــر البلــدان والمواقــع المختلفــة.
ـد أدنــى ،منســقين إقليمييــن آلليــات اإلحالــة الوطنيــة ( )NRMوممثليــن عــن ســلطات تطبيــق القوانيــن المحليــة،
تشــمل الفــرق ،كحـ ٍ
والســلطات والمجالــس البلدية/المحليــة ،والخدمــات القانونيــة ،والخدمــات االجتماعيــة ،وخدمــات الرعايــة الصحيــة واختصاصييــن،
ومنظمــات غيــر حكوميــة ( )NGOومنظمــات دوليــة (ُ )IOتعنــى بمكافحــة االتجــار ،حســب الحاجــة .وأكثــر آليــات اإلحالــة الوطنيــة
( )NRMsفاعليــة هــي تلــك التــي تكــون متعــددة الــوكاالت باإلضافــة إلــى ســلطات الدولــة ،بمــا فــي ذلــك خدمــات الخطــوط
األماميــة القانونيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ( )NGOالمتخصصــة فــي مكافحــة االتجــار بالبشــر.
دراسة حالة:
الدنمارك
يديــر مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMفــي الدنمــارك منــذ العــام  2009مركــزاً للصحــة والخدمــات الفوريــة فــي
كوبنهاغــن يلجــأ إليــه المواطنــون األجانــب وطالبــو اللجــوء ،وكثيــر منهــم مواطنــون نيجيريــون ،لطلــب المعلومــات والدعــم
الصحــي والقانونــي .ومــن خــال هــذا المركــز ،يجــري مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMاتصــاالت مــع الرعايــا األجانــب غيــر
القانونييــن وينشــر معلومــات حــول إمكانيــات العــودة ألولئــك الذيــن لــم يســتحصلوا علــى تصاريــح عمــل أو أولئــك الذيــن لــم
يعــد بإمكانهــم البقــاء فــي الدنمــارك بســبب رفــض طلــب اللجــوء الــذي تقدمــوا بــه.
وتتواصــل الشــرطة أيــضاً مــع مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMقبــل أن تبــدأ عملياتهــا .وتــؤدي عمليــات الشــرطة إلــى
نقــل المواطنيــن النيجيرييــن الذيــن ال يملكــون تصاريــح إقامــة ســارية تتيــح لهــم البقــاء فــي الدنمــارك إلــى مراكــز االحتجــاز.
فــي هــذه الحالــة ،يتــم إرســال إشــعار إلــى مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMفــي غضــون  72ســاعة فــي حــال ظهــرت
عالمــات تشــير إلــى وجــود حالــة إتجــار .كمــا يتــم إخبــار مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ( )CMMقبــل عمليــات الشــرطة ،حيــث
مــن المحتمــل أن تتواصــل الشــرطة بضحايــا االتجــار بالبشــر ،مــا يســمح لموظفــي المركــز بالحضــور إلــى مراكــز الشــرطة إلجــراء
مقابــات متعــددة الــوكاالت لتحديــد الهويــات .ودعــم عمليــة تخصيــص فتــرة للتعافــي والتفكيــر (“وقتــً للمغــادرة” كمــا
هــو معــروف فــي الدنمــارك تمنحــه الشــرطة للمهاجريــن غيــر القانونييــن ويمنحــه مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر ()CMM
للمهاجريــن المقيميــن بشــكل قانونــي فــي الدنمــارك ،وإلعــداد الفــرد للعــودة إلــى بلــده المنشــأ) .فــي حالــة طالبــي اللجــوء
الذيــن ُيحتمــل أن يكونــوا ضحايــا اتجــار ،يمنــح مكتــب اللجــوء فــي دائــرة الهجــرة الدنماركيــة فتــرة التعافــي والتفكيــر ،بنــا ًء
علــى مقابــات تحديــد الهويــة التــي ُيجريهــا مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر (.)CMM
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حزيران/يونيــو  2013لوضــع معاييــر وآليــات لتحديــد الدولــة العضــو المســؤولة عــن فحــص طلــب الحمايــة الدوليــة المقـ ّدم فــي إحدى
الــدول األعضــاء مــن قبــل رعايــا بلــدان ثالثــة أو األشــخاص بــدون جنســية” (معــادة صياغتهــا) .الجريــدة الرســمية لالتحــاد األوروبــي.
المجلــس الطبــي العــام (“ )2018مبــادئ الســرية” https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-
**** . years/principles-of-confidentiality-18-0/for-doctorsالرابــط إلــى مســتند  pdfالكامــلhttps://www.:

-pdf_20200211-years---english-18-0---gmc-uk.org/-/media/documents/gmc-guidance-for-doctors
pdf .48903188

فريــق الخبــراء المعنــي بإجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر (“ .)2017تقريــر عــن إيطاليــا بموجــب المــادة  7مــن النظــام الداخلــي لتقييــم
تنفيــذ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن إجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر 16806edf35/https://rm.coe.int
فريق الخبراء المعني بإجراءات مكافحة االتجار بالبشر “بلغاريا ،جولة التقييم الثالثة” (.)2019
جوتيريــز تشــونج  ،إن“ .)2014( .اإلتجــار بالبشــر وصناعــة الجنــس :هــل اإلنتمــاء العرقــي والجنــس البشــري ّ
يهمــان” .مجلّــة الدراســات
المتعــدد الثقافــات)2(35 ،
مؤسســة هيليــن بامبــر ومؤسســة االتجــار بالبشــر (“ )2014نصيحــة لغيــر األطبــاء العامليــن مــع الناجيــن الذيــن لديهــم احتياجــات
نفســية”“ .معاييــر رعايــة الناجيــن مــن اإلتجــار بالبشــر”
فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لمكافحة االتجار بالبشر (“ .)2017األبعاد الجنسانية لالتجار بالبشر .إصدار موجز رقم ”4

المركــز الدولــي لتنميــة سياســات الهجــرة (“ .)2009مبــادئ توجيهيــة لتطويــر آليــة اإلحالــة عبــر الوطنيــة لألشــخاص المتجــر بهــم”.
فيينــا :اوســت وســت ميديــا.
المركــز الدولــي لتنميــة سياســات الهجــرة (“ .)2019القــوة لمواصلــة الــدرب” (“ )The Strength to Carry Onالقــدرة علــى
الصمــود والتعـرّض لالتجــار وغيــره مــن االنتهــاكات بيــن األشــخاص المهاجريــن إلــى أوروبــا” .فيينــاhttps://www.icmpd.org/ .
20STUDY_EN.pdf%20FULL%-20 %file/STRIVE /52238/content/download
اإلتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــال األحمــر (“ )2015مراجعــة نــداء الطــوارئ”https://reliefweb.int/sites/
pdf .rea3_reliefweb.int/files/resources/MDRIT002
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المنظمــة الدوليــة للهجــرة (“ )2010أســباب وعواقــب االتجــار بالبشــر :دليــل مــن قاعــدة بيانــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة” .جنيــف:
المنظمــة الدوليــة للهجــرة.
ليلــي ،م“ .)2013( .االتجــار بالشــباب مــن المثلييــن ،ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســية ،ألغــراض االســتغالل
الجنســي” .البحــث فــي مجــال اإلتجــار بالبشــر
مارتينيــز ،أو ،.وكيلــي ،ج“ .)2013( .االتجــار باألفــراد مــن المثلييــن ،ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســية ،ألغــراض
االســتغالل الجنســي :دعــوة لتقديــم الخدمــات واألبحــاث واتخــاذ اإلجــراءات” .أخبــار القانــون الدولــي )4(42 ،
ميشــيلميا ،ج.س.أ ،ولينــش ،ر .إ )2019( .الفصــل “ :5اســتخدام المخــدرات كســاح” “أســباب وعواقــب االتجــار بالبشــر :انتهــاكات حقــوق
اإلنســان” .أوهايــو :السـ ّ
ـجل الصحافــي لجامعــة واليــة أوهايــو.
مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان (“ .)1966العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ICCRP)”)، https://
www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان (“ .)1984اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة” https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان (“ .)1989اتفاقيــة حقــوق الطفــل CRC)) https://www.ohchr.org/en/
professionalinterest /pages /crc .aspx

منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا (“ )2022دليــل آليــة اإلحالة الوطنيــة” .وارســو :مكتــب المؤسســات الديمقراطية وحقوق اإلنســان
التابع لمنظمــة األمن والتعاون في أوروبــا (pdf.510551/5/OSCE) https://www.osce.org/files/f/documents/f

منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا ،مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان (“ )2004آليــات اإلحالــة الوطنيــة  -توحيــد
الجهــود لحمايــة حقــوق األشــخاص المتجــر بهــم :دليــل عملــي”13967/https://www.osce.org/odihr .
بيتريســكا  ،إي“ .)2020( .رســم الخرائــط التنفيذيــة حــول تعزيــز تقديــم الدعــم للعــودة اآلمنــة وإعــادة إدمــاج ضحايــا االتجــار فــي
نيجيريــا” .المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة ( )ICMPDو الشــبكة األوروبيــة للعــودة وإعــادة اإلدمــاج ( .)ERRINلــم تنشــر.
مشــروع بوالريــس ( )2018قــد يواجــه األفــراد ذوو اإلعاقــة مخاطــر متزايــدة لالتجــار بالبشــرhttps://polarisproject.org/ .

/individuals-with-disabilities-may-face-increased-risk-of-human-trafficking /08/2018/blog
ســيمبريبون إم وآبــي أو م (“ )2021إعــادة تأهيــل النســاء العائــدات فــي نيجيريــا وإعادة دمجهــن” .البندقية :كرســي اليونيســكو لإلدماج
االجتماعــي والمكانــي للمهاجريــن الدولييــن ( ،)SSIIMجامعــة  IUAVفــي البندقيــةhttps://www.insightproject.net/ .
REPORT-NIGERIA.pdf/09/2021/wp-content/uploads

المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة ( )2019( )ICMPDإجــراءات إعــادة المهاجريــن وإعــادة قبولهــم وإعــادة إدماجهــم فــي
نيجيريــا.file/Study_EN.pdf /53786/https://www.icmpd.org/file/download .
الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة (“ )2003الفقــر واالتجــار بالبشــر :اســتراتيجية لمكافحــة االتجــار بالبشــر مــن خــال التعــاون اإلنمائــي
الدولــي ”.الســويد :إيديتــا فاســترا آروس326c82b44c784d67860/https://www.government.se/contentassets .
poverty-and-trafficking-in-human-beings/d51420086cbe9
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مركــز بــرو بونــو القانونــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر (”.)2017معلومــات حــول جرائــم االتجــار التــي تقــع علــى ذوي االحتياجــات الخاصة”.
https://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/HT_Pro_Bono_Impact_Report.pdf

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن (“ ,Comissione Nazionale per il Diritto d’Asilo )2016صنــدوق
اللجــوء والهجــرة واالندمــاج التابــع لالتحــاد األوروبــيL’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti ”.
protezione internazionale e procedure di referral https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/
Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf/01/2021/97/sites
منظمــة األخــوات الكاثوليــك ضــد االتجــار بالبشــر فــي الواليــات المتحــدة (“ )2016الفقــر واالتجــار بالبشــر”http://www.ipjc.org/ .

.20Poverty.pdf%20and%20HT%-20%USCSAHT/09/2016/wp-content/uploads
وزارة الخارجية األمريكية (“ .)2016تقرير حول االتجار بالبشر ”.2016 :الواليات المتحدة.
وزارة الداخليــة البريطانيــة (“ )2019سياســة الدولــة والمعلومــات نيجيريــا :االتجــار بالنســاء”https://assets.publishing.
Nigeria_-_/821554/service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
pdf ._2019_July __Trafficking _-_CPIN _-_v 5.0
الجمعية العامة لألمم المتحدة (“ )2007اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  24 ،كانون الثاني/يناير ”.106/61/A/RES 2007

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة (“ )2016تقريــر المقــررة المعنيــة بأشــكال الــرق المعاصــرة ،بمــا فــي ذلــك أســبابها وعواقبهــا4 ،
تموز/يوليــو ln=en?847436/https://digitallibrary.un.org/record 46/33/A/HRC،2016

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة (“ .)2006المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحمايــة الدوليــة رقــم  :7تطبيــق أحــكام المــادة 1أ( )2مــن
اتفاقيــة عــام  1951و/أو بروتوكــول العــام  1967المتعلــق بحالــة الالجئيــن إلــى ضحايــا االتجــار واألشــخاص المعرضيــن لخطــر االتجــار”.
منظمة األمم المتحدة للطفولة ،الواليات المتحدة األمريكية“ )2017( .ما الذي يغذي االتجار بالبشر؟”

وحــدة االســتعالمات العامــة التابعــة لألمانــة العامــة لألمــم المتحــدة (“ )2001األبعــاد العرقيــة لالتجــار بالبشــر  -خاصــة النســاء
واألطفــال ”.المؤتمــر العالمــي لمكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره األجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب.
راشــيل ويتكيــن (“ ،)2018مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات :لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر
والعبوديــة .لنــدن :مؤسســة هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدةhttps://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/In ،
pdf.435738436/6687/6683/537/ternet

المنظمــة الدوليــة لتمكيــن المــرأة ،والمنظمــة الدوليــة للمعوقيــن ،ومفوضيــة األمــم المتحدة الســامية لحقــوق اإلنســان ()OHCHR
(“ .)2019تقديــم إلــى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة حــول إعــداد التوصيــة العامــة بشـــــــأن االتجــار بالنســاء
والفتيــات فــي ســياق الهجــرة العالميــة”.
رايــت ،إي (“ )2015الفقــر ومســاهمته فــي االتجــار بالبشــر” .مشــروع بورغــن https://borgenproject.org/poverty-

/contribution -human -trafficking
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الهوامش
1

لغرض هذا المخطط األولي

2

المفوضيــة األوروبيــة“ ،رســالة مــن المفوضيــة إلــى البرلمــان األوروبــي والمجلــس :اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي بشــأن العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج”،
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0120&from=EN
نشرت عام .2021

3

االتحاد األوروبي :مجلس االتحاد األوروبي ( .)2007ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية ()C 303/01 /2007

4

المفوضيــة األوروبيــة“ ،مفوضيــة البرلمــان األوروبــي والمجلــس واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األوروبيــة ولجنــة المناطــق :ميثــاق جديــد بشــأن اللجــوء
والهجــرة” ،بروكســل.2020 :
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&format=PDF

5

المفوضيــة األوروبيــة“ ،وثيقــة عمــل موظفــي المفوضيــة ،إطــار عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن تقديــم المشــورة بشــأن العــودة وأداة المســاعدة علــى إعــادة
اإلدمــاج”ُ ،نشــرت عــام .2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0121&from=EN

6

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان“ ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ،”)ICCRPنشر عام .1966
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

كمــا يحظــر صراحــة المــواد  7–6مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ( )ICCRPكمــا تفســرها اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان (ُ .)HRCيعـ ّد
مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية جــزءاً ال يتجــزأ مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة ،وقــد
أصبــح اآلن فــي مرتبــة القانــون الدولــي العرفــي العــام.
مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان“ ،اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو
المهينــة” ،نشــرت فــي عــام .1984
7
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 10الجمعية العامة لألمم المتحدة ،اتفاقية حقوق الطفل.)1989( ،
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

11

قاعدة البيانات األوروبية بشأن قانون اللجوء“ .المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ( -)ECtHRتراخيل في ،سويسرا ،الطلب رقم.)2014( ”29217/12 .
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-tarakhel-v-switzerland-application-no-2921712

ّ
المكمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة
 12اإلتجــار بالبشــر ( )THBوفــقاً لبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص ،وخاصــة النســاء واألطفــال،
الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة ( ،)2000والمعــروف أيــضاً باســم “بروتوكــول باليرمــو”.
 13المفوضيــة األوروبيــة“ ،توجيــه البرلمــان األوروبــي ومجلــس أوروبــا رقــم  EU/36/2011المــؤ َّرخ  ٥نيســان/أبريل  ٢٠١١بشــأن منــع االتجــار بالبشــر ومكافحتــه
وحمايــة ضحايــاه ،واســتبدال القــرار اإلطــاري للمجلــس  ”،JHA/2002/629فــي الجريــدة الرســمية لالتحــاد األوروبــي (.)2011
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
 14د .كريج بارلو ،سي وآخرون د .كريج بارلو وآخرون”دوائر التحليل :نموذج منهجي لالستغالل اإلجرامي لألطفال” في مجلة خدمات األطفال ()2021
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All%20Files/Shanna%27s%20Folder/Barlow%20et%20al%20
Circles%20of%20Analysis%202021.pdf
 15راشــيل ويتكيــن ،مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات :لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة (لنــدن :مؤسســة
هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة.)2018 ،
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
 16مايــكل ســيمبريبون و أولوافيمــي مــوزس أيــب“ .إعــادة تأهيــل النســاء العائــدات فــي نيجيريــا وإعــادة دمجهــن”( ،كرســي اليونيســكو لإلدمــاج االجتماعــي
والمكانــي للمهاجريــن الدولييــن ( ،)SSIIMجامعــة  IUAVفــي البندقيــة.)2021 ،
https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf
 17المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة“ ،القــوة لمواصلــة الــدرب :القــدرة علــى الصمــود والتع ـرّض لالتجــار وغيــره مــن االنتهــاكات بيــن األشــخاص المهاجريــن
إلــى أوروبــا ،)2019( ”،ص.15 .
https://www.icmpd.org/content/download/52238/file/STRIVE%20-%20FULL%20STUDY_EN.pdf
 18رايت ،إي (“ )2015الفقر ومساهمته في االتجار بالبشر”  ”،في مشروع بورغن
( 19بالمبيش )2012
 20منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا“ ،دليــل آليــة اإلحالــة الوطنيــة” (وارســو :مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع لمنظمــة األمــن
والتعــاون فــي أوروبــا .)2022
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf
 21منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا“ ،دليــل آليــة اإلحالــة الوطنيــة” (وارســو :مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع لمنظمــة األمــن
والتعــاون فــي أوروبــا .)2022
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf
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 22د .كريج بارلو وآخرون”دوائر التحليل :نموذج منهجي لالستغالل اإلجرامي لألطفال” في مجلة خدمات األطفال (.)2021
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All%20Files/Shanna%27s%20Folder/Barlow%20et%20al%20
Circles%20of%20Analysis%202021.pdf
 23مقتــرح بشــأن الئحــة يصدرهــا البرلمــان األوروبــي والمجلــس لوضــع معاييــر وآليــات لتحديــد الدولــة العضــو المســؤولة عــن فحــص طلــب الحمايــة الدوليــة
المق ـ ّدم فــي إحــدى الــدول األعضــاء مــن قبــل رعايــا بلــدان ثالثــة أو األشــخاص بــدون جنســية (إعــادة صياغــة) COM / 2016/0270 ،نهائــي 2016/0133 - 2 /
( )COD
 24فــي الفتــرة الممتــدة بيــن  1كانــون الثاني/ينايــر ومنتصــف أيلــول /ســبتمبر  ،2016وصــل  27083مواطــناً نيجيــرياً إلــى إيطاليــا ،منهــم  7737امــرأة و  2319طفـ ً
ـا.
وفــقاً للجنــة الوطنيــة لالعتــراف بالحمايــة الدوليــة ،بلــغ عــدد طلبــات اللجــوء المقدمــة مــن المواطنيــن النيجيرييــن  9870طلــباً فــي العــام  18%( 2014منهــا
مق ّدمــة مــن ِق َبــل نســاء) ،و  17989فــي العــام  27%( 2015مق ّدمــة مــن ِق َبــل نســاء) و  14681حتــى .15أيلول/ســبتمبر  27%( 2016مق ّدمــة مــن ِق َبــل نســاء).
مــن بيــن المتقدميــن بطلبــات لجــوء فــي العــام  ،2016حصــل  344علــى صفــة الجــئ ( ،)3%و  649حصلــوا علــى حمايــة فرعيــة ( ،)5%و  2162حصلــوا علــى
حمايــة إنســانية ( ،)16%ولــم يتــم منــح  9477الحمايــة الدوليــة ( ،)72%و 610طلــباً لــم يتــم تتبعهــم (.)5%
فريــق الخبــراء المعنــي بإجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر“ ،تقريــر عــن إيطاليــا بموجــب المــادة  7مــن النظــام الداخلــي لتقييــم تنفيــذ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا
بشــأن إجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر” (كانــون الثاني/ينايــر .)2017
https://rm.coe.int/16806edf35
 25علــى ســبيل المثــال داخــل مشــروع حمايــة الهجــرة بيــن الــدول المتوســطية ومكافحــة اإلتجــار ( :)MMPATحمايــة الهجــرة بيــن الــدول المتوســطية ومكافحــة
اإلتجــار:
اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر“ ،مراجعة نداء الطوارئ” (أيار/مايو .)2015
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRIT002_rea3.pdf
 26المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ، Comissione Nazionale per il Diritto d’Asilo،صنــدوق اللجــوء والهجــرة واالندمــاج التابــع لالتحاد
األوروبــي “.).L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral” (2016
_ https :// www . unhcr . org / it / wp - content / uploads / sites /97/2021/01/ Linee - Guida - per - le - Commissioni - Territoriali
identificazione - vittime - di - tratta . pdf
https://frauenrechte.de/informationen/dokumentationsstelle/informationsservice; https://op.europa.eu/en/publication- 27
detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1; https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1096/files/documents/
oim_rapporto-tratta_2017.pdf

 28يجــب أن يضمــن كل طــرف أنــه ،إذا كان لــدى الســلطات المختصــة أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن شــخصاً مــا قــد وقــع ضحيــة لالتجــار بالبشــر ،فلــن يتــم إبعــاد
هــذا الشــخص مــن أراضيــه حتــى يتــم االنتهــاء مــن عمليــة تحديــد الهويــة كضحيــة مــن قبــل الســلطات المختصــة ،كمــا يجــب التأكــد مــن أن ذلــك الشــخص
يتلقــى المســاعدة المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن  1و  2مــن المــادة 12
مجلس أوروبا“ ،اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االتجار بالبشر” (وارسوhttps://rm.coe.int/168008371d .)2005 ،
 29قــد يكتشــف مستشــارو العــودة حتــى أن مثــل هــذا التقييــم لــم يتــم ،وفــي حــال اشــتبهوا فــي تعــرض الضحايــا لخطــر االضطهاد/المعاملــة الالإنســانية أو
ً
دليــا جديــداً وأســاساً لطلــب الحمايــة الدوليــة مــن جديــد.
المهينة/العقوبــة والتعذيــب عنــد العــودة ،فقــد يكــون هــذا
 30المفوضيــة األوروبيــة“ ،توجيــه البرلمــان األوروبــي ومجلــس أوروبــا رقــم  EU/36/2011المــؤ َّرخ  5نيســان/أبريل  2011بشــأن منــع االتجــار بالبشــر ومكافحتــه
وحمايــة ضحايــاه ،واســتبدال القــرار اإلطــاري للمجلــس  ”،JHA/2002/629فــي الجريــدة الرســمية لالتحــاد األوروبــي (https://ec.europa.eu/anti- .)2011
trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
31
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كاف ،لذلــك غالــباً مــا يتــم البــت فــي مطالبــات الحمايــة الدوليــة
ـكل ٍ
 32علــى ســبيل المثــال نيجيريــا أو المغــرب مــن البلــدان التــي ال تعتــرف بالحمايــة الدوليــة بشـ ٍ
لمواطنيهمــا فــي هــذه اإلجــراءات
 33راشــيل ويتكيــن“ ،مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات :لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” (لنــدن :مؤسســة
هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة.)2018 ،
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
 34يجب تقييم ذلك في كل مرة يتم فيها طلب هذه المعلومات.
 35منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا“ ،دليــل آليــة اإلحالــة الوطنيــة” (وارســو :مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع لمنظمــة األمــن
والتعــاون فــي أوروبــا .)2022
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf
 36منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا“ ،دليــل آليــة اإلحالــة الوطنيــة” (وارســو :مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان التابــع لمنظمــة األمــن
والتعــاون فــي أوروبــا .)2022
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf
 37راشــيل ويتكيــن“ ،مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات :لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” (لنــدن :مؤسســة
هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة.)2018 ،
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
 38راشــيل ويتكيــن“ ،مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات :لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” (لنــدن :مؤسســة
هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة.)2018 ،
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
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 39راشــيل ويتكيــن“ ،مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات :لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” (لنــدن :مؤسســة
هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة.)2018 ،
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
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هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة.)2018 ،
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
 41يوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان إطارًا واضحًا وعالميًا لتعزيز وحماية الحق في الخصوصية.
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