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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 تعرّضــوا لإلتجــار والتــي قــد تشــمل، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: 

ــاعدة  ــورة والمس ــل؛ والمش ــرص العم ــة وف ــة والمهني ــرص التعليمي ــة؛ والف ــية والمادي ــة والنفس ــاعدة الطبي ــق؛ والمس ــكن الالئ الس

ــدان  ــي بل ــة ف ــرى ذات صل ــات أخ ــة أو منظم ــة أو دولي ــة أو حكومي ــر حكومي ــات غي ــاعدة منظم ــّدم المس ــن أن تق ــة. ويمك القانوني

ــددة.  ــات متع ــدة أو خدم ــة واح ــمل خدم ــن أن تش ــأ، ويمك ــور والمنش ــد والعب المقص

األشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار وتلقوا المساعدة
ــة أو  ــة أو حكومي ــر حكومي ــة غي ــن منظم ــاعدة م ــي المس ــى تلق ــوا عل ــار ووافق ــوا لإلتج ــم تعرّض ــى أنه ــوا عل ــن ُصنِّف ــخاص الذي األش

ــة.  ــات ذات الصل ــن المنظم ــا م ــة  أو غيره دولي

اللجوء
الحماية التي تمنحها الحكومة ألشخاص غادروا بلداً آخر من أجل تجّنب األذى. 

طالبو اللجوء
أفــراد يســَعون إلــى الحصــول علــى حمايــة دوليــة مــن االضطهــاد أو األذى الجســيم، فــي بلــد غيــر بلدهــم. وفــي البلــدان ذات اإلجــراءات 

الفرديــة، طالبــو اللجــوء هــم أشــخاص قّدمــوا طلــب اللجــوء فــي بلــد معّيــن ولــم ُيّتَخــذ قــرار نهائــي بشــأن طلبهــم. لــن يتــم االعتــراف 

بــكّل طالــب لجــوء كالجــئ فــي النهايــة، لكــّن كّل الجــئ كان طالــب لجــوء فــي البدايــة. 

مصلحة الطفل الفضلى
ُيعَتبــر 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 

االعتبــار(. هــذا المبــدأ مترّســخ فــي المــادة 3)1( مــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل )CRC( والمــادة 24)2( مــن ميثــاق 

ــار  ــي االعتب ــا ف ــى وأخذه ــم الُفضل ــم مصالحه ــي تقيي ــق ف ــال الح ــن األطف ي ــح ِكال الصكَّ ــي. ويمن ــاد األوروب ــية لالتح ــوق األساس الحق

كأولويــة فــي جميــع اإلجــراءات أو القــرارات التــي تتعلــق باألطفــال أو تؤثـّـر 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 تعرّضــوا لإلتجــار، والتــي تنّســق الخدمــات الضروريــة لمســاعدة هــؤالء األشــخاص فــي خــالل 

عمليــة اإلحالــة بأكملهــا. يعمــل مديــرو الحالــة ضمــن فريــق استشــاري متعــّدد التخصصــات مــن المختصيــن عنــد اتخــاذ قــرارات بشــأن 

خطــة المســاعدة لــكّل األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار. وفــي ســياق عمليــة العــودة، ينبغــي تعييــن مديــر للحالــة فــي بلــد المنشــأ 

وبلــد المقصــد علــى حــّد ســواء مــن أجــل تيســير التواصــل عبــر الوطنــي. 

األطفال
األشخاص دون سّن الثامنة عشرة )ويشار إليهم أحياناً بـ”القاصرين”(. 

قائمة المصطلحات
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بلد المقصد
ــل الوجهــة النهائيــة لألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار )يشــار إليــه أيــضاً بـ”بلــد العــودة” أو “بلــد اإلرســال” أو “البلــد  البلــد الــذي يمّث

ــف”(.  المضي

بلد المنشأ
البلد الذي ينتمي إليه األشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار )ُيشار إليه أيضاً باسم “البلد المتلقي”(

بلد العبور
البلد الذي يسافر عبره األشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار للوصول إلى وجهتهم النهائية. 

االستغالل
فعل استخدام أشخاص معّينين أو أشياء معّينة من أجل المنفعة الشخصية والربح. 

جمع شمل األسرة
عمليــة جمــع شــمل األشــخاص الذيــن تعرّضــوا 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. 

ــة اإلدمــاج االجتماعــي لهــؤالء األشــخاص مــع أســرهم،  وفــي ســياق هــذه العمليــة، ينبغــي القيــام بزيــارات متابعــة لمراقبــة عملّي

والتأكــد مــن عــدم تعرّضهــم لخطــر إعــادة اإلتجــار. 

تتّبع األسرة
إجــراء يهــدف إلــى إيجــاد أســر األشــخاص الذيــن تعرّضــوا 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
ــن  ــر م ــي كثي ــف ف ــد تكتش ــي ق ــي والت ــم األول ــة والدع ــات واإلحال ــة للمعلوم ــاط مركزي ــل كنق ــي تعم ــات/المنظمات الت المؤسس

ــار.  ــة لإلتج ــاالت ُعرض ــار أو ح ــود إتج ــارات بوج ــان إش األحي

العمل الجبري
ــخص  ــى أّي ش ــرض عل ــة ُتف ــل أو خدم ــه “كّل عم ــى أنّ ــم 29( عل ــة، 1930 )رق ــل الدولي ــة العم ــري لمنظم ــل الجب ــة العم ــه اتفاقي تعرّف

تحــت التهديــد بــأّي عقوبــة ولــم يتطــوع هــذا الشــخص بأدائهــا بمحــض اختيــاره”. 

العودة القسرية/الطرد القسري
فعــل طــرد أو إبعــاد مواطنيــن أجانــب مقيميــن بشــكل غيــر قانونــي مــن بلــد معّيــن، إمــا إلــى بلــد المنشــأ أو إلــى بلــد ثالــث. فــي بعض 

الحــاالت، ُينقــل المهاجــرون بالقــوة، أو ُتســتخَدم أشــكال أخــرى مــن اإلكــراه. وهــذا إنفــاذ لاللتــزام بالعــودة، ال ســيما النقــل الجســدي 

للعائديــن إلــى بلــد ثالــث.

حقوق اإلنسان
ــية  ــة وسياس ــوقاً مدني ــن حق ــي تتضم ــا. وه ــع به ــر التمت ــع البش ــق لجمي ــي يح ــة الت ــية والعالمي ــات األساس ــوق والحري ــي الحق ه

ــا  ــت عليه ــي صّدق ــتركة الت ــر الُمش ــقاً للمعايي ــاًل وف ــراماً كام ــا احت ــدول باحترامه ــع ال ــزم جمي ــة تلت ــة وثقافي ــة واجتماعي واقتصادي

ــة.  ــة والدولي ــريعات الوطني التش

قائمة المصطلحات
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وثيقة الهوية
ــن،  ــخاص معّيني ــن أش ــك( ع ــى ذل ــا إل ــوان وم ــية والعن ــر والجنس ــم والعم ــل االس ــف )مث ــات تعري ــر بيان ــخصية توّف ــة ش ــة أو بطاق ورق

ــة.  ــة أو الوطني ــلطات المحلي ــن الس ــوماً ع ــادرة عم ص

)IAP( خطة المساعدة الفردية
اتفــاق مكتــوب يشــترك فــي وضعــه أصحــاب المصلحــة المســؤولون عــن الحالــة واألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار وتلقــوا المســاعدة، 

د بوضــوح األهــداف واألنشــطة والخدمــات المصّممــة خصيــصاً الحتياجــات هــؤالء األشــخاص.  حيــث ُتحــدَّ

الموافقة المستنيرة
أي إذن أو موافقــة حــرة أو طوعيــة علــى أمــر ُمقتــرح أو مطلــوب بنــاًء علــى جميــع الوقائــع التــي يتــم الكشــف عنهــا، بمــا فــي ذلــك 

الوعــي )بالحــّد الممكــن فعلــّياً( بالمخاطــر الُمحتَملــة والخيــارات الُمتاحــة، 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 أّن المهاجريــن الدولييــن هــم األشــخاص 

الذيــن يغيــرون بلــد إقامتهــم المعتــادة، بغــّض النظــر عــن ســبب الهجــرة أو الوضــع القانونــي. 

)NRM( آلية اإلحالة الوطنية
ــار،  ــوا لإلتج ــن تعرّض ــخاص الذي ــوق األش ــز حق ــة وتعزي ــا بحماي ــة بالتزاماته ــة الحكومي ــات الفاعل ــه الجه ــن خالل ــي م ــي تف ــار تعاون إط

منّســقة جهودهــا فــي شــراكة اســتراتيجية مــع المجتمــع المدنــي. يمكــن أن تعمــل آليــات اإلحالــة الوطنيــة )NRM( علــى المســاعدة 

ــة  ــة اإلقام ــل أنظم ــار مث ــة باإلتج ــا المرتبط ــن القضاي ــعة م ــة واس ــة بمجموع ــة المتعلق ــراءات الوطني ــة واإلج ــين السياس ــي تحس ف

ــم  ــي تصمي ــن ينبغ ــر. لك ــى آخ ــد إل ــن بل ــة )NRM( م ــة الوطني ــة اإلحال ــكل آلي ــف هي ــهود. ويختل ــة الش ــض وحماي ــودة والتعوي والع

هــذه اآلليــات بمــا يضفــي الطابــع الرســمي علــى التعــاون فيمــا بيــن الهيئــات الحكوميــة والجماعــات غيــر الحكوميــة التــي تتعامــل 

ــار. ــوا لإلتج ــن تعرض ــخاص الذي ــع األش م

)SOPs بروتوكوالت الشراكة التشغيلية )تسمى أيضاً إجراءات التشغيل الموّحدة
مجموعة من التعليمات المفّصلة لمساعدة المختصين على إجراء العمليات الروتينية.

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
ُيعــّد عنصــراً أساســياً فــي أّي مخطــط للمســاعدة ســواء لضمــان الســالمة الجســدية لألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار أو لحمايــة إمكانيــة 

اندماجهــم االجتماعــي فــي بلــد المنشــأ أو المقصــد أو فــي بلــد ثالــث. 

قائمة المصطلحات
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األسباب الوجيهة لالعتقاد
القــرار الــذي تتخــذه الســلطة المختصــة، المعّينــة عــادة بموجــب آليــة اإلحالــة الوطنيــة )NRM(، بنــاًء علــى وجــود عالمــات تشــير إلــى 

أّن األشــخاص معرّضــون لخطــر اإلتجــار. وُيّتَخــذ هــذا القــرار علــى أســاس موازنــة بيــن االحتمــاالت.  

التعافي
العملية التي يستعيد من خاللها األشخاص الذي تعرّضوا لإلتجار استقرارهم ورفاههم النفسي واالجتماعي والجسدي. 

)إعادة( اإلدماج
العمليــة التــي تضمــن حصــول األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار علــى الفــرص والمــوارد الالزمــة لتمكينهــم مــن المشــاركة فــي الحيــاة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، وتأميــن مســتوى معيشــي مقبــول فــي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. ومــن خــالل 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.1

مستشارو العودة/المشورة بشأن العودة
ــم  ــى بلده ــودة إل ــة الع ــول إمكاني ــن ح ــع المهاجري ــه م ــن خالل ــودة م ــارو الع ــش مستش ــج يتناق ــي نه ــودة ه ــأن الع ــورة بش المش

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 خــالل تشــجيع العــودة الطوعيــة وضمــان االمتثــال إلجــراءات العــودة.

العودة
ــق بمكافحــة اإلتجــار، ال تنطــوي  العــودة إلــى بلــدان المنشــأ لألشــخاص و/أو إلــى مجتمعاتهــم األصليــة. وفــي ســياق العمــل المتعلّ

العــودة علــى النقــل الجســدي لألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار فحســب، بــل تشــمل أيــضاً آليــات لضمــان أن تكــون العــودة طوعيــة 

ــة.  ــة وكريم ــة وآمن ومدعوم

العائدون
ُيســتخدم المصطلــح للرعايــا األجانــب بشــكل عــام، أو ضحايــا اإلتجــار، العائديــن مــن البلــد الــذي تــم فيــه تصنيفهــم علــى أنهــم أشــخاص 

م  ــدَّ ــرية وال ُتق ــاعدة، أو قس ــا المس م فيه ــدَّ ــرية وُتق ــة أو قس ــة طوعي ــون العملي ــن أن تك ــأ. يمك ــم المنش ــى بلده ــار، إل ــوا لإلتج تعرّض

فيهــا المســاعدة. 

تقييم المخاطر واالحتياجات
إجــراء رســمي لتحديــد وتقييــم المخاطــر واالحتياجــات المرتبطــة بحالــة األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار، وخطــة مســاعدة مســتقبلية 

فــي بلــد المنشــأ و/أو بلــد العبــور وبلــد المقصــد مــن أجــل القضــاء علــى المخاطــر المحددة/الحــّد منها/االســتجابة لهــا. 

خطة إدارة المخاطر
ــط لهــا بشــكل  خطــة تحــّدد الخطــوات والتدابيــر التــي يجــب اتخاذهــا مــن أجــل تقليــل المخاطــر إلــى أدنــى حــد وإدارة اإلجــراءات الُمخطَّ

فّعــال لألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار.  وينبغــي مراجعــة الخطــة وتحديثهــا بانتظــام. 

قائمة المصطلحات
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مقدمو الخدمات
ــد  ــار. وق ــوا لإلتج ــن تعرّض ــخاص الذي ــاعدة لألش ــم والمس ــر الدع ــن تدابي ــر م ــداً أو أكث ــراً واح ــون تدبي ــن يقدم ــراد الذي ــات واألف المنظم

يشــمل مقدمــو الخدمــات هــؤالء مختّصيــن اجتماعييــن، وعلمــاء نفــس، وموظفــي المالجــئ، وموظفيــن طبييــن، أو عامليــن فــي 

ــات.  ــة )IOs( وحكوم ــات دولي ــة )NGOs( ومنظم ــر حكومي ــات غي ــن منظم ــة م ــن قانوني مه

)EU مواطنون من دولة ثالثة )في سياق االتحاد األوروبي
األشــخاص الذيــن ليســوا مــن مواطنــي االتحــاد األوروبــي بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 20)1( مــن معاهــدة عمــل االتحــاد األوروبــي، 

وال يتمتعــون بحــق حريــة التنقــل فــي دول االتحــاد األوروبــي، علــى النحــو المحــدد فــي المــادة 2)5( مــن مرســوم )االتحــاد األوروبــي( 

)EU( 399/2016 )قانــون حــدود شــنغن(. 

الُمتجرون
ــن  ــكل م ــن ألي ش ــخاص آخري ــار بأش ــم لإلتج ــار، أو يوّجهونه ــن لإلتج ــخاص آخري ــع أش ــؤون م ــرون، أو يتواط ــن ُيتج ــخاص الذي ــم األش ه

ــتغالل.  ــكال االس أش

)TRM( آلية اإلحالة عبر الوطنية
اآلليــات والُنُظــم الُمصّممــة للمســاعدة الشــاملة والدعــم عبــر الوطنــي وحمايــة األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار.  وتربــط آليــات اإلحالــة 

ــواًل  ــور، وص ــدان العب ــن بل ــاعدة بي ــودة والمس ــي، والع ــة األول ــد الهوي ــن تحدي ــدءاً م ــا، ب ــة بأكمله ــة اإلحال ــة )TRM( عملي ــر الوطني عب

إلــى بلــد المنشــأ، وتنطــوي علــى التعــاون بيــن مختلــف المؤسســات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة.  يمكــن أن تتضمــن 

هــذه اآلليــات خطــوة واحــدة أو كّل 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(
ــن  ــؤولين ع ــن مس ــخاص بالغي ــن أش ــة م ــون الرعاي ــن وال يتلق ــم اآلخري ــا و/أو أقاربه ــم أو كَليهم ــد آبائه ــن أح ــن ع ــال المنفصلي األطف

ــرف.  ــون أو الع ــم القان ــم بحك رعايته

ضحايا اإلتجار/األشخاص الذين تعرّضوا لإلتجار
ــا  ــا “ضحاي ــير مصطلح ــار. يش ــوا لإلتج ــم تعرّض ــاد بأنه ــة لالعتق ــباب وجيه ــد أس ــر وتوج ــار بالبش ــة اإلتج ــوا لجريم ــن تعرّض ــخاص الذي  األش

اإلتجــار” و “األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار” إلــى األشــخاص الذيــن ُيعتبــرون ضحايــا إتجــار وفــقاً لبروتوكــول األمــم المتحــدة لإلتجــار 

ــراف  ــار” لالعت ــوا لإلتج ــن تعرّض ــخاص الذي ــح “األش ــتخدم مصطل ــة. وُيس ــة ذات الصل ــريعات الوطني ــادة 3( و/أو التش ــخاص )الم باألش

بتجربــة ضحايــا اإلتجــار باعتبارهــا محوريــة وبحاجــة إلــى جبــر الضــرر. بالنســبة إلــى العديــد مــن النــاس، يشــير مصطلــح “الضحيــة” إلــى 

العجــز ويشــّكل هويــة مبنيــة علــى إيــذاء األفــراد. مــع ذلــك، مــن منظــور حقــوق اإلنســان، مصطلــح “الضحيــة” مهــم ألنـّـه 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 

بنــاًء علــى اإلرادة الحــرة للعائديــن. 

الضعف
احتمال اإلتجار )أو غيره من اإلساءات( تحدده عوامل معّينة تؤدي إلى اإلتجار بأشخاص معّينين في حاالت معّينة.

قائمة المصطلحات
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الفئات المعرّضة لخطر اإلتجار
تشــمل:القاصرين، والقاصريــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم، وذوي االحتياجــات الخاّصــة، والمســّنين، والحوامــل، واآلبــاء الوحيديــن الذيــن 

ــة،  ــات عقلي ــن باضطراب ــخاص المصابي ــرة، واألش ــراض خطي ــن بأم ــخاص المصابي ــر، واألش ــار بالبش ــا اإلتج ــن، وضحاي ــال قاصري ــم أطف لديه

ــي،  ــدي أو الجنس ــي أو الجس ــف النفس ــن العن ــرة م ــكال الخطي ــن األش ــا م ــاب أو غيرهم ــب أو االغتص ــوا للتعذي ــن تعرض ــخاص الذي واألش

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.  

قائمة المصطلحات
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قائمة المختصرات
AVRالعودة الطوعية المدعومة

BIDتحديد المصلحة الُفضلى

CoE مجلس أوروبا

ECالمفوضية األوروبية

EUاالتحاد األوروبي

ECHRاالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية

ECtHRالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

ERRINالشبكة األوروبية للعودة وإعادة اإلدماج

EU االتحاد األوروبي

ICMPDالمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

IO منظمة دولية

MoUمذكرة تفاهم

NGOمنظمة غير حكومية

NRMآلية اإلحالة الوطنية

OPPبروتوكول الشراكة التنفيذية

OSCE/ODIHRمنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان

SIPPSاالستراتيجية المنهجية للتحقيق والحماية واالدعاء

SOPإجراءات التشغيل الموّحدة

TRMآلية اإلحالة عبر الوطنية

VoTضحية اإلتجار
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1. المقّدمة

تعــزّز اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي )EU( للعــودة وإعــادة اإلدمــاج لعــام 20212 العــودة الطوعيــة وإعــادة اإلدمــاج كجــزء ال يتجــزأ مــن 

نظــام االتحــاد األوروبــي )EU( المشــترك للعــودة. ولكــي يكــون النظــام المشــترك للعــودة فّعــااًل، يجــب أن يتألــف مــن هيــاكل أقــوى 

ــاذ  ــن اتخ ــن م ــك أن يمّك ــأن ذل ــن ش ــذي. وم ــي والتنفي ــار القانون ــز اإلط ــالل تعزي ــن خ ــك م ــون ذل ــي )EU(، ويك ــاد األوروب ــل االتح داخ

ــاًل  ــي )EU(3 ، فض ــاد األوروب ــية لالتح ــوق األساس ــاق الحق ــااًل لميث ــية امتث ــوق األساس ــرم الحق ــودة تحت ــة للع ــريعة وعادل ــراءات س إج

عــن تعزيــز الحوكمــة علــى مســتوى االتحــاد األوروبــي )EU( والمســتوى الوطنــي، علــى النحــو المقتــرح فــي الميثــاق الجديــد بشــأن 

الهجــرة واللجــوء.4 وُتعَتبــر المشــورة الفعالــة بشــأن العــودة أمــراً أساســياً لتعزيــز الروابــط بيــن مرحلَتــي مــا قبــل المغــادرة 

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.

ــي  ــودة، ف ــأن الع ــي )EU( بش ــاد األوروب ــاراً لالتح ــة )EC( إط ــة األوروبي ــت المفوضي ــودة، وضع ــأن الع ــورة بش ــة المش ــين نوعي ولتحس

ــا  ــن وإدارته ــن العائدي ــات للمهاجري ــاء هيكلي ــاء إلنش ــدول األعض ــات ال ــار منظم ــذا اإلط ــه ه ــة، ويوّج ــرة األوروبي ــبكة الهج ــياق ش س

ــز  ــا وتعزي ــة به ــات المرتبط ــدي للتحدي ــالل التص ــن خ ــودة م ــة للع ــج وطني ــاء برام ــع إلنش ــار كمرج ــل اإلط ــك، يعم ــا. كذل وتطويره

ــدة.  ــات الجي الممارس

إاّل أّن اســتراتيجية االتحــاد األوروبــي )EU( للعــودة وإعــادة اإلدمــاج لعــام 2021 ال تتنــاول علــى وجــه التحديــد عــودة ضحايــا 
اإلتجــار واألشــخاص المعرّضيــن لإلتجــار واالســتغالل وإعــادة إدماجهــم. أّمــا وثيقــة عمــل موظفــي المفوضيــة بشــأن إطــار عمــل 
ــه  ــى أن ــّص عل ــاج5 فتن ــادة اإلدم ــى إع ــاعدة عل ــودة وأداة المس ــأن بالع ــورة بش ــم المش ــّص تقدي ــا يخ ــي )EU( فيم ــاد األوروب االتح

عنــد إدارة الحــاالت العرضــة لإلتجــار، عــدم التعــاون وتبــادل المعلومــات بيــن مختلــف المنظمــات المشــاِركة فــي عمليــة 
العــودة يمكــن أن يعــرّض الفــرد لخطــر أكبــر. ونظــراً إلــى أّن اإلتجــار بالبشــر هــو فــي حــّد ذاتــه شــكل مــن أشــكال العنــف النفســي 
أو الجســدي أو الجنســي، فــإّن ضحايــا اإلتجــار )VoTs(/األشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار واألشــخاص العرضــة لإلتجــار واالســتغالل بســبب 

نقــاط ضعفهــم الفرديــة يندرجــون ضمــن نطــاق إطــار عمــل االتحــاد األوروبــي )EU( بشــأن المســاعدة علــى العــودة وإعــادة اإلدمــاج. 

ــن  ــة م ــي كل مرحل ــات ف ــي الخدم ــن مقدم ــات بي ــادل المعلوم ــل وتب ــة للتواص ــوات فّعال ــاء قن ــروري إنش ــن الض ــك، م لذل

مراحــل عمليــة العــودة. 

الغرض من المخطط األولي 

 ،)EU( ــي ــاد األوروب ــي االتح ــودة ف ــاري الع ــد مستش ــى تزوي ــدف إل ــو يه ــياق، وه ــذا الس ــي ه ــي ف ــط األول ــذا المخط ــدَّ ه أُِع

ــخاص  ــع األش ــل م ــات للعم ــة والتوجيه ــاألدوات العملي ــة، ب ــة ذوي الصل ــوط األمامي ــي الخط ــن ف ــن العاملي ــم م وغيره
ــو:  ــي ه ــط األول ــن المخط ــدد م ــرض المح ــار. والغ ــا اإلتج ــم ضحاي ــن فيه ــار، بم ــن لإلتج المعرضي

ــوط  � ــي الخط ــن ف ــن العالمي ــم م ــي )UU(، وغيره ــاد األوروب ــي االتح ــودة ف ــاري الع ــة مستش ــتوى معرف ــع مس رف
األماميــة، حــول موضــوع اإلتجــار بالبشــر وكيفيــة الكشــف عــن العالمــات التــي تشــير إلــى احتمــال وجــود حالــة لالســتغالل 

ــن؛  ــن العائدي ــار بي و/أو إتج

ــة  � ــوط األمامي ــي الخط ــن ممارس ــم م ــي )UE( وغيره ــاد األوروب ــي االتح ــودة ف ــاري الع ــارات مستش ــين مه تحس
فــي إجــراء تقييمــات المخاطــر واالحتياجــات لألشــخاص المعرّضيــن لإلتجار/األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل قبــل 

ــودة؛ الع

المقّدمة
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تحســين عمليــات االتصــال والتنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة ذات الصلة فــي بلــدان االتحــاد األوروبــي )UE( وبلدان 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. 

وُوضــع المخطــط األّولــي هــذا فــي إطــار المشــروع التجريبــي: تعزيــز تقديــم الدعــم إلعــادة إدمــاج األشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلتجــار، 

ــادة  ــودة وإع ــة للع ــبكة األوروبي ــه الش ــذي مّولت ــروع PROSPECT(، ال ــا )مش ــى نيجيري ــن إل ــار، العائدي ــا اإلتج ــم ضحاي ــن فيه بم

 International Centre for MigrationPolicy( ــرة ــات الهج ــر سياس ــي لتطوي ــز الدول ــذه المرك ــاج )ERRIN(، ونّف اإلدم

ــخاص  ــاج األش ــادة إدم ــة إع ــز عملي ــى تعزي ــروع PROSPECT إل ــدف مش ــبكة ويه ــذي للش ــريك التنفي Development(، الش

ــة  ــبكة األوروبي ــي الش ــات ف ــي الخدم ــن مقّدم ــل بي ــة وص ــة صل ــق إقام ــن طري ــا ع ــى نيجيري ــن إل ــار العائدي ــر اإلتج ــن لخط المعرّضي

ــدم  ــي تق ــا الت ــي نيجيري ــة ف ــرى ذات الصل ــات األخ ــاج، والمنظم ــادة اإلدم ــن إع ــؤولين ع ــاج )ERRIN( المس ــادة اإلدم ــودة وإع للع

خدمــات أساســية. ويســتهدف المشــروع مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي )EU( ومقّدمــي الخدمــات فــي الخطــوط األمامية 

فــي نيجيريــا الذيــن يتعاملــون مــع العائديــن بعــد وصولهــم بهــدف تشــجيع تبــادل المعلومــات بشــأن تقنيــات العــودة وكيفيــة إجــراء 

ــار.  ــا اإلتج ــم ضحاي ــن فيه ــار، بم ــر اإلتج ــة لخط ــخاص العرض ــات لألش ــر واالحتياج ــات المخاط تقييم

ــا  ــودة رعاي ــة ع ــذ عملي ــط وتنفي ــى تخطي ــق عل ــذي ينطب ــان ال ــوق اإلنس ــر حق ــار معايي إط
ــأ ــد المنش ــى بل ــار، إل ــا اإلتج ــم ضحاي ــن فيه ــتغالل، بم ــن لالس ــة المعرّضي ــدان الثالث البل

ــقاً  ــا، وف ــن لواليته ــا أو الخاضعي ــي إقليمه ــن ف ــخاص الموجودي ــع األش ــة لجمي ــر الحماي ــؤولية توفي ــدول مس ــق ال ــى عات ــع عل تق

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 

ــق  ــراء تحقي ــب إج ــدول “واج ــق ال ــى عات ــع عل ــك، يق ــة. كذل ــق بالحماي ــا يتعلّ ــة فيم ــم الخاص ــة احتياجاته ــت لتلبي ــي ُوِضَع الت

مســتقل”، أي واجــب إثبــات مــا إذا كانــت عــودة األشــخاص المعنّييــن ســتؤدي إلــى انتهــاك مبــدأ عــدم اإلعــادة القســرية 
بموجــب قانــون الالجئيــن الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، وذلــك عندمــا تكــون الدولــة علــى علــم، أو يفتــرض أن 

ــة.  ــى الحماي ــون إل ــخاص يحتاج ــؤالء األش ــأّن ه ــم، ب تعل

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

ــي  ✔ ــاد األوروب ــاق االتح ــن ميث ــادة 91 م ــرية )الم ــادة القس ــدم اإلع ــر ع حظ

)6 )UE(

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

✔  )BHT( حظر الرق والسخرة واإلتجار بالبشر

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

✔ )9)UE( الحق في طلب اللجوء )المادة 81 من ميثاق االتحاد األوروبي
مصلحة الطفل الفضلى10 ✔

المقّدمة

اإلعــادة  عــدم  مبــدأ  ُيعتبــر 
مــن  أساســياً  مبــدأً  القســرية 
ــوق  ــي لحق ــون الدول ــادئ القان مب
بلــد  أي  علــى  يحظــر  اإلنســان، 
إعــادة طالبــي اللجــوء والمهاجريــن 
إلــى بلــد ُيحتمــل أن يتعرّضــوا فيــه 
لخطــر االضطهــاد أو األذى الجســيم. 
ــة  ــن حال ــر ع ــض النظ ــق بغ وينطب
جميــع  فــي  للشــخص،  الهجــرة 
ــاالت  ــك ح ــي ذل ــا ف ــياقات، بم الس

الجماعــي. التدفــق 
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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 )EU( والقانــون الدولي.

ــات  ــتجيبون الحتياج ــن يس ــا الذي ــة بأكمله ــات الفاعل ــلة الجه ــي سلس ــن ف ــة األخيري ــاب المصلح ــودة أصح ــارو الع ــون مستش ــد يك ق

الحمايــة المحــددة لألفــراد، بمــا فــي ذلــك الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار أو الذيــن قــد يكونــون عرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل. وفــي ســياق 

ــن  ــع المهاجري ــودة م ــارو الع ــل مستش ــاله(، يعم ــة أع ــى المراجع ــة )ُيرج ــق الدول ــى عات ــع عل ــذي يق ــتقل” ال ــق المس ــب التحقي “واج

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 تعــرّض لإلتجار. 

في العملية السابقة للعودة، يمكن لمستشاري العودة: 

كشف/تحديد ضحايا اإلتجار الذين لم يسبق تحديد هويتهم؛ ✔

ــب  ✔ ــاعدة بموج ــوا المس ــم وتلق َدت هويته ــدِّ ــبق وُح ــن س ــراد الذي ــة األف مقابل

ــار؛ ــة اإلتج ــة لمكافح ــر الوطني اأُلُط

التعامــل مــع األفــراد الذيــن يخشــون التعــرّض لإلتجــار فــي بلدهــم المنشــأ عنــد  ✔

عودتهــم، علــى األرجــح بعــد تحديــد ســبب معّيــن لقلقهــم؛

مقابلــة األفــراد الذيــن قــد يكونــون متورطيــن فــي إجــراءات جنائيــة ضــد الذيــن  ✔

.)UE( أتجــروا بهــم فــي بلــد العــودة، أو بلــد آخــر مــن بلــدان االتحــاد األوروبــي

فــي مثــل هــذه الحــاالت، يحتــاج مستشــارو العــودة إلــى اتخــاذ خطــوات إلعطــاء األفــراد فتــرة التعافــي والتفكيــر التــي يحتاجــون إليهــا 

للتحضيــر لعودتهــم بشــكل مناســب.

ــار  ــر اإلتج ــة لخط ــخاص العرض ــار واألش ــوا لإلتج ــم تعرّض ــن ُيحتَمــل أنّه ــخاص الذي ــة لألش ــودة كريم ــان ع ــودة لضم ــارو الع ــل مستش ويعم

واالســتغالل، وضمــان أنّهــم لــن يواجهــوا أّي 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 

ــخاص  ــار واألش ــا اإلتج ــادة ضحاي ــإن إع ــك، ف ــر كذل ــار. وإذا كان األم ــادة اإلتج ــام أو إع ــل االنتق ــرر مث ــن الض ــد م ــرض لمزي ــن التع ــار م لإلتج

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

تصميم خطط إعادة اإلدماج 
بالتنسيق مع الجهات 

الفاعلة بعد الوصول
إجراء عملية العودة

مراقبة عملية 
اإلدماج االجتماعي 

المقّدمة

ــي  ــر ه ــي والتفكي ــرة التعاف فت
علــى  يومــاً   30( كافيــة  فتــرة 
ــن  ــخاص الذي ــماح لألش ــل( للس األق
ــاد  ــة لالعتق ــباب معقول ــر أس تتوّف
ــي،  ــار بالتعاف ــوا لإلتج ــم تعرّض بأنه
والتخلــص مــن تأثيــر المتجريــن/

ــتنير  ــرار مس ــاذ ق ــتغلين، واتخ المس
مــع  التاليــة  الخطــوات  بشــأن 
االمتثــال الكامــل للمعاييــر الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان.
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2. فهم اإلتجار بالبشر ومكامن الضعف ذات الصلة 

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. 

ــادل  ــك تب ــي ذل ــا ف ــتقبالهم، بم ــم أو اس ــم أو إيواؤه ــم أو تنقيله ــخاص أو نقله ــد أش ــو تجني ــر )THB(21 ه ــار بالبش اإلتج
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. 

المصدر: “االتجار بالبشر، مجلس الهجرة األيرلندي”

ــاءة  ــوع إلس ــوى الخض ــول س ــي أو مقب ــار حقيق ــن أي خي ــخاص المعنيي ــدى األش ــا ل ــون فيه ــة ال يك ــي حال ــف ه ــة الضع حال
المعاملــة. يشــمل االســتغالل، كحــد أدنــى، اســتغالل دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنســي، أو األعمــال أو الخدمات القســرية، 

بمــا فــي ذلــك التســّول 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 بطفــل، ُيعتبــر جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون مــن جرائــم اإلتجــار بالبشــر حتــى 

وإن لــم ُتســتخدم أي وســيلة مــن هــذه الوســائل. ُيشــار بـ”طفــل” إلــى أي شــخص تحــت ســّن الثامنــة عشــرة13.

الفعل
(ماذا)

الوسائل 
(كيف)

الغرض 
(لماذ)

اإلتجار 
بالبشر 
(THB)

فهم اإلتجار بالبشر ومكامن الضعف ذات الصلة
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من هم الُمتجرون؟ 

ــة،  ــر المحكم ــبكات غي ــن، والش ــّغلين الوحيدي ــمل المش ــن ليش ــف المتجري ــّدد تعري يتع

وعصابــات الجريمــة المنظمــة المتطــورة تطــوراً كبيــراً والتــي تعمل علــى الصعيــد الدولي. 

ــباً مــا يقيمــون عالقــات حــب مــع ضحاياهــم قبــل إجبارهــم أو جرّهــم لممارســة  وغال

الدعــارة أو غيرهــا مــن أشــكال االســتغالل الجنســي أو الســخرة أو ارتــكاب أنشــطة إجرامية. 

ــى  ــة إل ــل أو بطريق ــاة أفض ــة أو حي ــة بوظيف ــود كاذب ــا بوع ــرون الضحاي ــري المتاج ويغ

تســوية وضــع الهجرة/المواطنــة. كمــا يمكــن أن يكــون الوالــدان أو غيرهمــا مــن أفــراد 

ــس  ــارة بالجن ــى التج ــة عل ــرون الضحي ــن يجب ــن الذي ــن الُمتجري ــارف م ــرة و/أو المع األس

ــن  ــائع بي ــك ش ــد تكتي ــك: ويوج ــا بذل ــتغالل أو يغريونه ــكال االس ــن أش ــك م ــر ذل أو غي

الُمتجريــن يتمثــل فــي اإليقــاع باألفــراد والتالعــب بهــم ليدخلــون فــي دوامــة 
مــن ســوء المعاملــة ومســتويات متعــددة مــن التبعيــة مــن أجــل اســتغاللهم. 

عــادة مــا يحّفــزون التبعيــة العاطفيــة لــدى الضحايــا، ويقدمــون لهــم الدعــم والحــب والمــودة وحــّس 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 الُمتجريــن مرتبــطاً بتصورهــم بأنّهــم يقّدمــون 

لهــم الحمايــة أو قــد يكــون األمــر متعلــقاً بمــواد اإلدمــان. وخــالل فتــرة مــن الزمــن، يعــزل الُمتجــرون 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 الُمتجــرون بــكل جانــب مــن جوانــب حيــاة الضحايــا 

ــت  ــي الوق ــن ف ــا مرعوبي ــون الضحاي ــد يك ــخصياً. وق ــن ش ــوا حاضري ــى أن يكون ــم حت ــه عليه ــن في ــذي ال يتعي ــد ال ــى الح إل
نفســه، ولكنهــم يعتمــدون علــى الُمتجريــن، مــا يــؤدي إلــى ارتبــاط متناقــض بالجهــة الجانيــة.

من هم الضحايا؟ 

ــاب  ــل، وغي ــرص العم ــة ف ــادي، ومحدودي ــي واالقتص ــاوت االجتماع ــات التف ــة درج ــم نتيج ــر ويتفاق ــار بالبش ــل اإلتج يحص
األجــور المعيشــية، وعــدم المســاواة فــي التعليــم، والتمييــز. قــد يتعــرّض 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 فــرّوا إلــى الخــارج بحــثاً عــن الحمايــة الدوليــة. وربمــا لــم يتــم تهريــب األفــراد، لكنهــم يخشــون أن يتعرّضــوا لإلتجــار أو 
أنّهــم فــرّوا مثــاًل إلــى الخــارج بحــثاً عــن الحمايــة الدوليــة. 

ــون  ــا يعرّف ــادراً م ــور ون ــى الف ــم عل ــاعدة أو الدع ــار )VoTs( المس ــا اإلتج ــب ضحاي ــن يطل ــائعة: 51 ل ــة الش ــم الخاطئ المفاهي
ــلطات  ــي الس ــة ف ــدم الثق ــا: ع ــا فيه ــك، بم ــباب لذل ــن األس ــة م ــة متنوع ــة مجموع ــة. ثّم ــا جريم ــم ضحاي ــى أنه ــهم عل أنفس
لتقديــم الحمايــة؛ أو لــوم النفــس؛أو االعتقــاد بــأّن ال أحــد يصدقهــم؛ أو قيــود محــددة يفرضهــا الُمتجــرون 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 المقابــالت، 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 
يتعــرّض لإلتجــار! قــد يوافــق األفــراد علــى مواقــف معّينــة 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 )VoTs( بشــكل 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 خطــراً إضافــياً يتمثــل 

فــي عــدم نيلهــم الرعايــة واالهتمــام إثــر الُنُظــم المثقلــة باألعبــاء والتــي ال تراعــي الظــروف الفرديــة فــي أغلــب األحيــان. وحتــى فــي 

ــذ فيهــا ُنُظــم الفــرز، فــإّن مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل، بمــا فــي ذلــك الصدمــات النفســية، والحواجــز اللغويــة  الحــاالت التــي ُتَنفَّ

وحواجــز التواصــل، والخــوف مــن الســلطات أو الخــوف مــن االنتقــام، يمكــن أن تعرقــل عمليــة تحديــد هويــة الضحايــا. 

ــوف  ــرون الخ ــزرع الُمتج ي
ــم  ــوس ضحاياه ــي نف ف
ضعفهــم  ويســتغلون 
فــي حيــن يقنعونهــم ويتالعبــون 
ينتهكــون  بأنهــم  ليعتقــدوا  بهــم 
القانــون وبالتالــي ال يمكنهــم اللجــوء 
للمســاعدة  طلــباً  الســلطات  إلــى 
الرئيســي  والدافــع  الحمايــة.  أو 

المالــي.  الكســب  للُمتجريــن هــو 

فهم اإلتجار بالبشر ومكامن الضعف ذات الصلة
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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 

ــباب  ــر أّن األس ــم أن نتذك ــن المه ــس؟ م ــار أو العك ــر اإلتج ــم لخط ــن تعرضه ــد م ــخصية ويزي ــم الش ــماتهم وظروفه ــع س م

الجذريــة لإلتجــار هــي نفســها األســباب الجذريــة إلعــادة اإلتجــار.16 وترتبــط  مكامــن الضعــف باحتمــال حــدوث اإلتجــار/
ــاءة المعاملة.17 ــتغالل وإس االس

لــَم مــن المهم فهــم العوامــل التــي تزيد مــن إمكانيــة أن يصبــح األشــخاص/األفراد شــديدي 
الضعــف ضحايــا إتجار؟ 

إّن الفهــم الواضــح لعوامــل الضعــف المتعلقــة باإلتجــار فــي المرحلــة التــي تســبق العــودة يمّكــن مستشــاري العــودة مــن تحديدهــا 

بشــكل صحيــح، والتصــرف بنــاًء عليهــا. 

والفهــم الكامــل للعوامــل المختلفــة التــي تحــدد التعــرض لخطــر اإلتجــار فــي المرحلــة التــي تســبق العــودة، يمّكــن مستشــاري العــودة 

مــن تحديــد القضايــا الرئيســية بشــكل صحيــح وأخذهــا فــي عيــن االعتبــار خــالل التواصــل مــع الشــركاء المحلييــن )علــى ســبيل المثــال 

فــي نظــام اللجــوء، ونظــام مكافحــة اإلتجــار، والخدمــات االجتماعيــة، وحمايــة الطفــل، ووحــدات شــرطة اإلتجــار بالبشــر( ومــع الزمــالء 

ــارات  ــراح خي ــا والقت ــي يكتبونه ــات الت ــر واالحتياج ــات المخاط ــن تقييم ــالغ ع ــٍد لإلب ــل مج ــام بالعوام ــّد اإللم ــأ.  وُيع ــدان المنش ــي بل ف

إعــادة اإلدمــاج قبــل عــودة األفــراد. 

ما الهدف؟

ــم  ــار به ــادة اإلتج ــن أو إع ــخاص معّيني ــار بأش ــع اإلتج ــودة بمن ــارو الع ــه مستش ــوم ب ــذي يق ــل ال ــن العم ــري م ــدف الجوه ــل اله يتمث

ــم.  ــد عودته ــرر بع ــن الض ــد م ــن المزي ــم م ومعاناته

أنواع مختلفة من مكامن الضعف 

التأثّر بالفقر والمشقة والشدائ
ــدوري/ ــر ال ــوز والفق ــن الع ــة م ــار، خلفي ــا اإلتج ــن ضحاي ــر بي ــد كبي ــى ح ــب إل تغل

ــياق  ــّكل س ــا تش ــباً م ــات غال ــذه الخلفي ــدائد، ألن ه ــال والش ــن األجي ــوارث بي المت
ــم  ــر تعرّضه ــن مخاط ــد م ــي تزي ــة، الت ــف المترابط ــن الضع ــن مكام ــة م مجموع
ــاص  ــكل خ ــراد بش ــرّض األف ــى تع ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــل الت ــمل العوام ــار.18 تش لإلتج
للتالعــب مــن ٍقَبــل الُمتجريــن مــا يلــي: الفقــر وتوقعــات االرتقــاء االجتماعي؛ واالســتبعاد 

ــي؛  ــف المنزل ــال؛ والعن ــة؛ واإلهم ــة األبوي ــى الرعاي ــار إل ــز؛ واالفتق ــش؛ والتميي أو التهمي

والعنــف الجنســي أو تعاطــي مــواد اإلدمــان فــي منــزل األســرة؛ والممارســات الثقافيــة 

الضــارة مثــل تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث، والــزواج القســري أو فــي ســياق األشــكال 

ــا  ــون فيه ــروف تك ــي ظ ــضاً ف ــر أي ــار بالبش ــد اإلتج ــد يزي ــال. وق ــار باألطف ــرة لإلتج المعاص

القــدرة العامــة علــى إنفــاذ القانــون ضعيفــة مقارنــة بالتعــدي اإلجرامــي الذي يســتهدف 

الفئــات الضعيفــة، ال ســيما النســاء واألطفــال. وقــد يفتقــر الضحايــا إلــى الحمايــة األســرية 

لفــرض عبوديــة الَديــن علــى أَُســر 
ــاالت  ــي ح ــرة ف ــة كبي ــا أهمي بأكمله
»اســتعباد  ومفهــوم  اإلتجــار. 
ــراد  ــت، واألف ــوم ثاب ــن« مفه المدي
ــن  ــون للُمتجري ــداد الدي ــون بس ملزم
مــن أجــل أنفســهم وأســرهم، وذلــك 
ــن  ــص م ــد التخل ــدة بع ــنوات عدي لس
ــر  ــن خط ــد م ــذا يزي ــيطرتهم. وه س
تعرضهــم لمزيــد مــن اإلتجــار، بمــا 
ــاة  ــل ُجن ــن ِقَب ــار م ــك اإلتج ــي ذل ف
ــن  ــم م ــتغلون خوفه ــد يس ــدد ق ج
ــون. ــداد الدي ــى س ــدرة عل ــدم الق ع
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والمجتمعيــة )الموّســعة(، وهــذه األمــور تســاعد فــي المجتمعــات األبويــة علــى حمايتهــم مــن الُمتجريــن. مــع ذلــك، قــد يتــم اإلتجــار 

بالضحايــا مــن ِقبــل أفــراد أســرهم. وقــد تكــون العائــالت متورطــة عمــداً أو قــد تكــون متواطئــة فــي عمليــة اإلتجــار. كذلــك فــإّن عامل 

ضغــط األقــران مــن العوامــل المؤثــرة بشــكل كبيــر، خاصــة إذا بــدا أّن 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 خــالل الهجــرة إلــى أوروبــا. 

الضعف بسبب األعراف االجتماعية والثقافية وأدوار الجنَسين والخلفية األسرية والوصم والتهميش داخل المجتمع
إّن فهــم التوقعــات المرتبطــة بالتنقــل الجغرافــي، حيــث يعتقــد النــاس فــي بعــض الثقافــات أّن ذلــك ســيّؤمن ارتقــاًء اجتماعــياً )مثــل 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء(، أمــر أساســي لفهــم مكامــن الضعــف الموجــودة مســبقاً بســبب األعــراف االجتماعيــة والثقافيــة. وتؤكــد 

دراســات أُجِرَيــت مؤخــراً بشــأن ترحيــل النســاء إلــى نيجيريــا، أّن الترحيــل ووصمــة العــار المتمثلــة فــي العــودة بأيــٍد فارغــة يرتبــط ارتبــاطاً 

ــع  ــاء الطاب ــم أّن إضف ــروري فه ــن الض ــودة، م ــابقة للع ــة الس ــياق المرحل ــي س ــالق.19 وف ــة واألخ ــي والقراب ــوع االجتماع ــقاً بالن وثي

ــج  ــد ينت ــات. وق ــض المجتمع ــي بع ــن ف ــم العائدي ــبكات دع ــّوض ش ــار ويق ــة الع ــن وصم ــد م ــل يزي ــى الفش ــردي عل الف
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
ــي  ــرون. وف ــتغلها الُمتج ــن أن يس ــة يمك ــروف صحي ــراض وظ ــن أم ــدية وم ــة أو جس ــات عقلي ــن إعاق ــا م ــي الضحاي ــد يعان ق

ــون  ــي يتعرض ــر الت ــم المخاط ــى تقيي ــدرة عل ــل ق ــم أق ــد يجعله ــا ق ــم، م ــي التعل ــات ف ــار صعوب ــا اإلتج ــي ضحاي ــاالت، ُيعان ــض الح بع

ــر  ــرى ُتعتَب ــراض أخ ــات أو أم ــة أو إعاق ــة عقلي ــاكل صحي ــة أو مش ــاكل معرفي ــن مش ــضاً( م ــا )أي ــي الضحاي ــد يعان ــن. ق ــن اآلخري ــا م له

رجــساً فــي مجتمعــات معينــة، أو تــؤدي إلــى التمييــز والوصــم. وتزيــد هــذه العوامــل أيــضاً مــن تعرضهــم لخطــر اإلتجــار. فــي بعــض 

المجتمعــات، يعتقــد النــاس أّن مــن يعانــون مشــاكل فــي الصحــة النفســية عليهــم أن “يقــّووا عزيمتهــم” أو أن يصلــوا للــه ويلجــؤوا 

إلــى العالــم الروحــي، بــداًل 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، 

ــي  ــدان الت ــي البل ــاص ف ــكل خ ــال بش ــو الح ــذا ه ــية. ه ــاكل النفس ــرع، والمش ــق، والص ــرية، والمه ــة البش ــص المناع ــروس نق اإليدز/في

تكــون فيهــا المــوارد الطبيــة وخدمــات الرعايــة الصحيــة محــدودة و/أو فــي الســياقات التــي ترتبــط فيهــا بعــض األمــراض بالمعتقــدات 
ــة.20 ــة للطبيع ــر الخارق ــة بالظواه المتعلق

الضعف لدى األطفال
ُيعــّد 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، 

يشــّكلون أهــدافاً ســهلة للُمتجريــن الذيــن ينظــرون إلــى ســنهم المبكــرة علــى أنهــا ســلعة طويلــة األجــل قابلــة للبيــع مــن أجــل الربــح. 

ومعــروٌف أّن الُمتجريــن يســتهدفون األطفــال والشــباب الذيــن مــرّوا بتجــارب صعبــة خــالل 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 الشخصية21
قــد ينطــوي ذلــك علــى مجموعــة مــن العوامــل تشــمل: فقــدان حمايــة األســرة )ال ســيما فــي حالــة األطفــال والشــباب(؛ وانخفــاض 

فــي درجــة الســالمة 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(؛ 

ــزالزل واألعاصيــر والفيضانــات والجفــاف ومــا إلــى ذلــك(؛ انتهــاكات حقــوق اإلنســان )االضطهــاد  الكــوارث الطبيعيــة )األوبئــة وال
والتعذيــب والمعاملــة الالإنســانية والمهينــة(؛ النــزاع المســلح والعنــف المجتمعــي. 
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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 

ــر.  ــن أن تزده ــات ال يمك ــذه العالق ــي أن ه ــم يعن ــتقرار وضعه ــدم اس ــدة، إاّل أّن ع ــات الجي ــض العالق ــم بع ــون لديه ــد تك ق

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؛ واختــالف القوانيــن واإلجــراءات؛ واختــالف المعاييــر 

والتفاعــالت 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 الُمتجــرون مــن هــذا الخــوف ألّن هــؤالء 

األفــراد يظلــون صامتيــن، أو يخبــرون الســلطات والمنظمــات غيــر الحكوميــة )NGOs( قصــصاً تــم تمرينهــم عليهــا مســبقاً.

ــرون  � ــون المهاج ــا يك ــباً م ــدياً، غال ــاة جس ــد الحي ــى قي ــاء عل ــوال للبق ــى األم ــة إل ــب الحاج ــى جان ــوال: إل ــص األم نق
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 تحويــالت ماليــة، وإذا لــم يبقــوا وينجحــوا فــي الخــارج كمــا هــو ُمتَوّقــع منهــم. ويمكــن لألســر أن تعتمــد علــى 
ــي  ــودون ف ــتمر الموج ــك إال إذا اس ــق ذل ــن تحقي ــع، وال يمك ــي المجتم ــاء ف ــارج لالرتق ــى الخ ــافرون إل ــن يس ــارب الذي األق

الخــارج فــي إرســال األمــوال إلعالــة أســرهم. هــذه العوامــل تعــرّض المهاجريــن بشــكل خــاص لخطــر االســتغالل واإلتجــار. 
وتســهم الحــاالت العديــدة التــي ُيتــرك فيهــا المهاجــرون فــي ظــروف صعبــة للغايــة فــي إفــالت الُمتجريــن 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 
ــن  ــضاً م ــم أي ــة. ويمّكنه ــف الفردي ــن الضع ــم مكام ــتخدامها لتقيي ــم اس ــأداة يمكنه ــار ب ــذا اإلط ــم ه ــن. يزّوده المهاجري
ــد  ــودة عن ــت موج ــل إذا كان ــرر الُمحتَم ــد الض ــار وتزي ــادة اإلتج ــر إع ــزز خط ــأنها أن تع ــن ش ــي م ــل الت ــم العوام تقيي

ــم.  ــو مالئ ــى نح ــه عل ــر وأن تصوغ ــذا األم ــاج ه ــادة اإلدم ــة إع ــس خط ــي أن تعك ــك ينبغ ــم. لذل عودته

إطــار تحليــل االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء )SIPPS( كأداة منهجيــة واعــدة لتقييــم مكامــن 
الضعف22 

ــدة  ــة المتح ــي المملك ــتخدامه ف ــره واس ــم تطوي ــي ت ــار منهج ــي إط ــاء )SIPPS( ه ــة واالدع ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجية المنهجي االس
ــن  ــن م ــن العاملي ــو يمّك ــرة. وه ــذه الظاه ــّور ه ــار لتط ــن مس ــه ضم ــن وضع ــال يمك ــن واألطف ــتغالل للبالغي ــار واالس ــد أّن اإلتج )UK( يؤك
تنظيــم األدلــة المعقــدة بســرعة وكفــاءة وتحديــد األنمــاط والثغــرات حتــى يتمكنــوا مــن صياغــة قــرارات منظمــة وواضحــة. وُيعــّد هــذا 
اإلطــار فّعــااًل للغايــة كبروتوكــول لتقييــم المخاطــر وإدارتهــا، مــا يســمح للممارســين بالعمــل مــع األفــراد إلنتــاج خطــة الدعــم المالءمــة بنــاًء 

علــى االحتياجــات الفرديــة والقــدرة علــى الصمــود. 

ــا  ــري تقييمه ــاالت، يج ــبعة مج ــن س ــاء )SIPPS( م ــة واالدع ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجية المنهجي ــة الس ــة التنظيمي ــف الهيكلي تتأل

فــي ضــوء عوامــل تاريخيــة مشــروطة وعوامــل حاليــة مشــروطة وعوامــل حاليــة غيــر مباشــرة. ُتســتخدم هــذه التقييمــات لإلجابــة 

علــى أســئلة متعلّقــة بمــا حــدث فــي الماضــي ومــا يحــدث حالــياً وعواقــب ذلــك علــى المســتقبل. 

فهم اإلتجار بالبشر ومكامن الضعف ذات الصلة
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ســتتم مناقشــة االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء )SIPPS( بمزيــد مــن التفصيــل فــي الجــزء الثالــث مــن هــذه 

الوثيقــة: المرحلــة الســابقة للعــودة - تقييــم االحتياجــات والمخاطــر.

ــر  ــة المبك ــد الهوي ــة تحدي ــين عملّي ــودة: تحس ــار والع ــوء واإلتج ــة اللج ــن أنظم ــة بي العالق
ــف ــن الضع ــد مكام ــة وتحدي ــراءات الفردي ــاحة لإلج ــيع المس ــة، وتوس واإلحال

ــام  ــى نظ ــة إل ــيات معين ــن جنس ــار م ــا اإلتج ــل” ضحاي ــوم الُمتجرون”بتحوي ــددة، يق ــاالت المح ــض الح ــي بع ــا، ف ــل أوروب داخ

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 )EU Dublin Regulation(.23 وقــد يكــون بعضهــم مؤهــاًل للحصــول علــى صفــة الجــئ بســبب اإلتجــار الــذي يصــل إلــى 

حــد االضطهــاد. غيــر أّن آخريــن قــد ال يتأهلــوا للحصــول علــى صفــة الجئيــن ألســباب أخــرى تدخــل فــي نطــاق اتفاقيــة الالجئيــن. وقــد 

ــي  ــاد األوروب ــن االتح ــادر ع ــه والص ــاد صياغت ــل” الُمع ــاص بالتأهي ــه الخ ــكام “التوجي ــع أح ــياً م ــة تماش ــة الفرعي ــضاً للحماي ــون أي يتأهل

)EU(. البعــض قــد ال يتأهلــون ألّي ممــا ســبق، ومــا زالــوا يتعرّضــون لإلتجار/عرضــة لخطــر اإلتجــار واالســتغالل. 

ــن  ــح بي ــر صحي ــكل غي ــتغالل بش ــن لالس ــخاص المعرّضي ــن األش ــم م ــار وغيره ــا اإلتج ــد ضحاي ــم تحدي ــا يت ــراً م كثي
ــن. ــر النظاميي ــن غي ــن المهاجري ــر بي ــك أكث ــل ذل ــوء، ويحص ــي اللج طالب

دراسة حالة:
تحديد ضحايا اإلتجار في إيطاليا 

فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن العاميــن 2015 و2016، فــي نقــاط المغادرة/نقــاط الدخــول فــي إيطاليــا، وصــل عبــر طريق وســط 

ــتغالل.24  ــة باإلتجار/االس ــف المرتبط ــرات الضع ــّن مؤش ــر عليه ــي تظه ــات اللوات ــابات والفتي ــط آالف الش ــض المتوس ــر األبي البح

ــى  ــدف إل ــتركة ته ــد مش ــة تحدي ــي عملي ــر اإليطال ــب األحم ــد الصلي ــام 2016، اعتم ــي الع ــار”، ف ــرات اإلتج ــد “مؤش لتحدي

ــع  ــت جمي ــد اتفق ــتقبال.25 وق ــق االس ــادرة ومراف ــدات المغ ــي وح ــتغالل ف ــة لإلتجار/االس ــباب معقول ــد أس تحدي
ــرات،  ــذه المؤش ــمة. وأدت ه ــر الحاس ــر” غي ــار بالبش ــرات اإلتج ــى “مؤش ــة عل ــة المعنّي ــلطات/الواليات المختلف الس
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 توجيههــّن عــادة نحــو إجــراءات اللجــوء 

ــح  ــل أصب ــب، ب ــة فحس ــوء العادي ــراءات اللج ــى إج ــول إل ــن الوص ــّن م ــم يتمّك ــرز، ل ــات الف ــل عملي ــة. وبفض المعّجلة/الحدودي

يمكــن أيضــاً إحالتهــّن، عنــد الضــرورة، إلــى منظمــات مكافحــة اإلتجــار وفــقاً للمبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة للجــان اإلقليميــة 

المعنيــة بتحديــد هويــة ضحايــا اإلتجــار وإحالتهــم26.  واســُتخدمت المؤشــرات غيــر الحاســمة التاليــة فــي عمليــة الفــرز: 

الجنســية )كانــت فــي تلــك الفتــرة “غــرب إفريقيــا”(، لكــّن هــذا المؤشــر يخضــع للتغييــرات فــي طريقــة العمــل. )فــي  ✔

العــام 2021، كان معظمهــّن مــن النســاء والفتيــات الوافــدات مــن نيجيريــا27 ، وغينيــا وســاحل العــاج وإريتريــا(؛

الحمل المحتمل/الحمل الحالي/الحمل مؤخراً )اإلجهاض مؤخراً أو اإلجهاض خالل الرحلة(؛  ✔

وجود امرأة مسّنة ضمن مجموعة من الفتيات الصغيرات؛  ✔

طلــب االتصــال برقــم أوروبــي عنــد المغــادرة )علــى ســبيل المثــال، وجــود الرقــم مكتــوب علــى ورقــة صغيــرة مخبــأة  ✔

فــي شــعرهّن(؛ 

التصريح بأعمار أكبر من أعمارهّن الحقيقية حتى لو كّن قاصرات؛  ✔
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وجــود أوشــام )مثــل نجــوم صغيــرة( علــى الرقبــة أو أجــزاء أخــرى مــن الجســم يكــون قــد وضعهــا الُمتجــر 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 إّن لديهم وظيفة في بلد المقصد.   ✔

وبعــد المغــادرة، يتصــل الُمتجــرون بالنســاء والفتيــات فــي أغلــب األحيــان أثنــاء إبقائهــّن فــي مرافــق اســتقبال طالبــي اللجــوء. 

ــتقبال/ ــق االس ــل مراف ــار داخ ــاالت اإلتج ــي ح ــر ف ــة للنظ ــباب المعقول ــرات األس ــى مؤش ــمة عل ــر الحاس ــة غي ــن األمثل وم

ــف  ــم( والضع ــرأس والجس ــروة ال ــى ف ــروق عل ــدوب والح ــروح والن ــل الج ــدي )مث ــف الجس ــات العن ــي: عالم ــا يل ــئ م المالج

ــارف  ــخاص؛ والمع ــن األش ــداًل م ــدث ب ــي تتح ــة” الت ــتمر لـ”الصديق ــود الدائم/المس ــة(؛ والوج ــة والعدواني ــوف والعزل )الخ

الذكور/”الصديــق”، الــذي يكلفــه الُمتجــر بتزويــد الفتــاة بتذكــرة الحافلة/القطــار والتأكــد مــن أنهــا اســتقلت الحافلــة ووصلــت 

ــي  ــة ف ــر عادي ــات غي ــي أوق ــتقبال ف ــق اإليواء/االس ــى مرف ــودة إل ــيدة، والع ــركاء الس ــا ش ــيقابلها فيه ــي س ــة الت ــى الوجه إل

المســاء، ومــا إلــى ذلــك.

لَم ُيعَتبر 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 مكّونــات 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 واإلبــالغ بهــا قبــل العــودة مــع الشــركاء فــي بلــدان المنشــأ. 

ــط  ــد التخطي ــاذ عن ــة اإلنف ــوق واجب ــن الحق ــلة م ــات وسلس ــاالت والضمان ــن الكف ــعة م ــة واس ــق مجموع تنطب

ــتغالل.  ــار واالس ــر اإلتج ــة لخط ــوا لإلتجار/عرض ــد تعرّض ــن ق ــخاص الذي ــى األش ــبة إل ــا بالنس ــودة وتنفيذه للع

ــر”  ــار بالبش ــة اإلتج ــأن مكافح ــا بش ــس أوروب ــة مجل ــي “اتفاقي ــراف ف ــاء األط ــدول األعض ــق ال ــى عات ــع عل ويق
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 بالتعــرّض لإلتجــار للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة، فضــاًل 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  ✔

ــد  ــى بل ــم إل ــد عودته ــا عن ــة بأكمله ــر الحماي ــة تدابي ــاذ مجموع ــل اتخ ــن أج ــم م ــر حاس ــو أم ــار، وه ــر اإلتج ــة لخط إتجار/عرض

ــأ؛ المنش

ــف  ✔ ــن الضع ــك مكام ــي ذل ــا ف ــن، بم ــر النظاميي ــن غي ــوء والمهاجري ــي اللج ــة لطالب ــة الفردي ــم للحال ــراء تقيي ــرر إج ــن المق م

المحتملــة لــدى األفــراد، واالحتياجــات الخاصــة لالســتقبال، والتجــارب المتعلقــة باإلتجــار، قبــل أن يتدّخــل مستشــارو العــودة. 

ــي  ــات الت ــر واالحتياج ــات المخاط ــي تقييم ــا ف ــات إلدخاله ــذه المعلوم ــودة ه ــارو الع ــب مستش ــم أن يطل ــن المه ــك، م لذل
ــودة؛29 ــبق للع ــي تس ــورة الت ــن المش ــزء م ــا كج يجرونه

قــد تكــون الســلطات الوطنيــة لصنــع القــرار فــي مجــال مكافحــة اإلتجــار، أو الشــرطة، أو النيابــة العامــة، أو الســلطة القضائيــة،  ✔

ــبقاً  ــوء مس ــي اللج ــن وطالب ــر النظاميي ــن غي ــوا المهاجري ــد صنف ــة(، ق ــر حكومي ــة غي ــن )منظم ــة المكلّفي ــو الخدم أو مقدم

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

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. 

ُيلــزم األمــر التوجيهي30 
االتحــاد  عــن  الصــادر 
األوروبــي بشــأن اإلتجــار 
 EU Trafficking( بالبشــر 
األعضــاء  الــدول   )Directive
بإنشــاء آليــات مناســبة تهــدف 
ــا  ــى ضحاي ــراً عل ــرف مبك ــى التع إل
ــم،  ــاعدتهم ودعمه ــار ومس اإلتج
ــم  ــات الدع ــع منظم ــاون م بالتع
ذات الصلــة.31 ويتســم هــذا االلتــزام 
إلــى  بالنســبة  خاصــة  بأهميــة 
ــار  ــا اإلتج ــى ضحاي ــر عل ــرف المبك التع
والمهاجريــن  اللجــوء  طالبــي  بيــن 
غيــر الشــرعيين، بمــا فــي ذلــك فــي 

ســياق اتفاقيــات إعــادة القبــول.

اآلليــات  هــذه  كانــت  إذا  مــا  معرفــة  العــودة  مستشــاري  علــى 
ــى  ــن عل ــودة، يتعّي ــن موج ــم تك ــي. إن ل ــياقها الوطن ــي س ــودة ف موج
مستشــاري العــودة إيجــاد طريقــة للتعامــل مــع المؤسســات الوطنيــة 

ــل  ــالل التواص ــن خ ــك م ــام بذل ــم القي ــا. ويمكنه ــل معه ــة والتواص ــة ذات الصل والمحلي

مــع زمالئهــم المكلفيــن بموجــب الُنُظــم المختلفــة ذات الصلــة لتحديــد ُســُبل التعــاون 

فــي حــاالت معينــة. ويتضمــن ذلــك األشــخاص الذيــن يشــملهم اللجــوء، وآليــة اإلحالــة 

الوطنيــة )NRM(، وحمايــة الطفــل، وُنُظــم العدالــة الجنائيــة. كمــا يتضمن المشــاركة مع 

ِفــَرق الخبــراء أو ِفــَرق العمــل علــى المســتوى الــوزاري، كشــركاء منفذيــن لالســتراتيجيات 

الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار ومــا إلــى ذلــك. ُيرجــى مراجعــة الجــزء الرابــع مــن المخطــط 

ــاون.  ــر التع ــاء أُُط ــول إنش ــل ح ــن التفاصي ــد م ــى مزي ــول عل ــي للحص األّول

دراسة حالة من ألمانيا:
الكشــف عــن األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار بمــن فيهــم األشــخاص الذيــن تعرضــوا لإلتجــار أثنــاء إجــراءات 

اللجــوء

ــة  ــى كيفي ــب عل ــا التدري ــي ألماني ــة ف ــة الدولي ــي الحماي ــة بطالب ــتقبال الخاص ــز االس ــي مراك ــون ف ــون العامل ــى المختص يتلق

ــوء أو  ــراءات اللج ــاء إج ــار، أثن ــوا لإلتج ــن تعرّض ــخاص الذي ــم األش ــن فيه ــار، بم ــر اإلتج ــة لخط ــخاص العرض ــف األش كش
أثنــاء الروتيــن اليومــي فــي المراكــز. وبمجــرد اكتشــاف هــؤالء األشــخاص بيــن طالبــي اللجــوء أو األشــخاص الذيــن هــم فــي 
وضــع غيــر قانونــي، ُتمنــح فتــرة تفكيــر مدتهــا ثالثــة أشــهر )المــادة 59، الفقــرة 7، قانــون اإلقامــة األلمانــي(. وخــالل فتــرة 

التفكيــر هــذه، يكــون هــؤالء األشــخاص مؤّهليــن للحصــول علــى اســتحقاقات بموجــب قانــون اســتحقاقات طالبــي اللجــوء 

)Act Benefits ’Seekers Asylum(، حتــى وإن لــم يكونــوا طالبــي لجــوء أو الجئيــن. وتشــمل المســاعدة اإليــواء )فــي 
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ــا  ــار فيه ــي يخت ــاالت الت ــي الح ــة. وف ــية االجتماعي ــة والنفس ــة والطبي ــاعدة القانوني ــز(، والمس ــي المراك ــة ف ــق منفصل مراف

الضحايــا العــودة الطوعيــة إلــى بلــد المنشــأ، تتولــى المراكــز المتخصصــة هــذه اإلجــراءات )مثــل جمعيــة التضامــن مــع النســاء 

فــي محنــة )Solwodi(، وهــي جمعيــة شــاملة فــي ألمانيــا تقــدم الدعــم للنســاء فــي حــاالت الطــوارئ، بمــن فيهــّن النســاء 

اللواتــي تعرّضــن لإلتجــار(.

كيفية التعامل مع األشخاص العرضة لخطر اإلتجار/الذين تعرّضوا لإلتجار ويتم العمل على إعادتهم 

مــن المرجــح أن يواجــه مستشــارو العــودة عــدداً كبيــراً مــن العائديــن الذيــن تلقــوا رفضــاً نهائيــاً 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 أُجبــروا علــى العــودة وفــقاً لقــرار الســلطات الوطنيــة لالتحــاد 

ــّم  ــق، أو ت ــكل عمي ــراد بش ــؤالء األف ــام له ــكل ع ــتغالل بش ــار واالس ــة باإلتج ــف المتعلق ــاط الضع ــم نق ــم تقيي ــم يت ــي )EU(. ل األوروب

ــي  ــر )THB( ف ــار بالبش ــات اإلتج ــر لتقييم ــد الكبي ــاالت والتعقي ــة الح ــا معالج ــم به ــي تت ــرعة الت ــبب الس ــئ، بس ــكل خاط ــا بش تقييمه

هــذا الســياق.32 فــي مثــل هــذه الحــاالت، مــن المهــم أن يكتشــف مستشــارو العــودة مــا إذا كانــت أي مــن المعلومــات التــي تحــدد 

حــاالت اإلتجــار بالبشــر )THB(/أي تقييمــات ســابقة لخطــر التعــرّض لإلتجــار متاحــة، فضــاًل عــن النتائــج النهائيــة وأســباب تلــك النتائــج 

قبــل المضــي قــدماً فــي تقييمهــم الخــاص. 

ــه أحــكام اتفاقيــة مجلــس  فــي الحــاالت التــي يتلقــى فيهــا األفــراد رفضــاً نهائيــاً لطلــب اللجــوء، ينبغــي أن توجِّ
أوروبــا بشــأن مكافحــة اإلتجــار بالبشــر مستشــاري العــودة علــى النحــو التالــي:

فــي عمليــات العــودة، إيــالء المراعــاة الواجبــة لحقــوق األشــخاص وســالمتهم وكرامتهــم ولحالــة أي إجــراءات قانونية  �
ــل أن تكــون طوعية؛ تتعلــق بتعــرّض األشــخاص لإلتجــار، وُيفضَّ

ُتجــرى عمليــات العــودة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اأُلُطــر 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 معّينــة، إذا كان هنــاك مــا يــدل علــى أن هــذه اإلعــادة لــن تكــون فــي  �
مصلحــة الطفــل الفضلــى، بعــد إجــراء تقييــم للمخاطــر واألمــن؛

ــة  ــي عملي ــي ف ــر أساس ــأ أم ــدان المنش ــي بل ــة ف ــة ذات الصل ــات الفاعل ــع الجه ــاون م ــل والتع ــة التواص إقام
ــودة.   الع

ــأ  ــدان المنش ــي بل ــة ف ــة ذات الصل ــات الفاعل ــودة الجه ــارو الع ــغ مستش ــروري أن يبل ــن الض ــودة، م ــم الع ــياق تنظي ــي س ف

بطبيعــة االحتياجــات الخاصــة لضحايــا اإلتجــار وغيرهــم مــن األشــخاص المعرّضيــن لالســتغالل. وكحــد أدنــى، يجــب 
ــن  ــم م ــم إعادته ــن تت ــخاص الذي ــات األش ــأ باحتياج ــد المنش ــي بل ــن ف ــخاص المعنيي ــالغ األش ــودة إب ــاري الع ــى مستش عل

احتياجــات الصحــة والســكن والســالمة قبــل فتــرة كافيــة مــن عودتهــم للتمّكــن مــن إعــداد هــذه األمــور أو توفيرهــا إذا لــزم األمــر. 

ــة  ــداد خط ــع وإع ــأ، بوض ــدان المنش ــي بل ــن ف ــخاص المعنيي ــب األش ــى جان ــودة، إل ــارو الع ــوم مستش ــو أن يق ــك ه ــن ذل ــدف م واله

العــودة وإعــادة اإلدمــاج، وإشــراك العائديــن فــي العمليــة برمتهــا. ويمكــن للشــركاء فــي بلــد المنشــأ فــي وقــت الحــق أن يضبطــوا 

ــي  ــذ ف ــي أن تأخ ــة وينبغ ــة تدريجي ــذه العملي ــرد. وه ــودة الف ــد ع ــا بع ــي أو تعديله ــودة األوروب ــد الع ــي بل ــدأت ف ــي ب ــات الت التقييم

االعتبــار احتياجــات الفــرد علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، فضــاًل 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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3. المبادئ الغالبة. مدونة قواعد السلوك 
المتعلّقة بالرعاية المستنيرة بالصدمات 

والمشورة لجميع المختصين العاملين مع 
األشخاص العرضة لإلتجار بمن فيهم ضحايا اإلتجار 

ــل،  ــكل أفض ــار بش ــة اإلتج ــم ماهي ــن فه ــم م ــة لتمكينه ــات الالزم ــودة بالمعلوم ــاري الع ــد مستش ــى تزوي ــابق إل ــل الس ــدف الفص يه

ومكامــن الضعــف ذات الصلــة لــدى األشــخاص المعرّضيــن لــه، والصــالت 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 

ــوا  ــد تعرّض ــوا ق ــن أن يكون ــن يمك ــراد، الذي ــات األف ــة احتياج ــد وتلبي ــل تحدي ــن أج ــات م ــتنير بالصدم ــل المس ــية للتواص األساس
لالســتغالل وســوء المعاملــة، علــى النحــو المناســب. كمــا يهــدف إلــى توضيــح كيفيــة التمّســك بمبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر فــي جميــع 

المراحــل المختلفــة، فــي كلٍّ مــن عمليــة تقديــم المشــورة قبــل العــودة وبعدهــا.

مرحلة ما قبل العودة 
الخطوة األولى: إقامة اتصال أولي مع العائدين 

ــج  ــو النه ــة ه ــل والرعاي ــي التواص ــات ف ــتنير بالصدم ــج المس إّن النه

ــة  ــات بطريق ــم الخدم ــم بتقدي ــودة وغيره ــاري الع ــِزم مستش ــذي ُيل ال

ــر  ــة لخط ــراد العرض ــددة لألف ــات المح ــبة لالحتياج ــا ومناس ــب به مرّح
ــودة.  ــد الع ــا بع ــة م ــودة ومرحل ــابقة للع ــة الس ــالل المرحل ــار خ اإلتج

ــو  ــون ه ــه المختص ــذي يعطي ــاع األول ال ــون االنطب ــب أن يك يج
ــم أو  ــوا بإيذائه ــن قام ــن الذي ــخاص اآلخري ــن األش ــن وع ــن الُمتجري ــياً، ع ــر لفظ ــياً وغي ــور، لفظ ــى الف ــم عل ــذي يميزه ال
إســاءة معاملتهــم فــي الماضــي. وُيعــدُّ الــكالم والحركــة واإليمــاء والنهــج الُمتَّبــع جــزءاً ال يتجــزأ مــن االنطبــاع الــذي يقدمــه 
ــالمتهم.  ــم وس ــان صحته ــون بضم ــن ملتزم ــم أن المختصي ــى فه ــاس عل ــات الن ــتنير بالصدم ــل المس ــج التواص ــاعد نه ــص.33 ويس المخت

منــذ البدايــة، يجــب علــى جميــع المختصيــن المعنييــن اتبــاع طــرق تواصــل بســيطة وواعيــة بالصدمــات النفســية، مــا يــدل علــى وجــود 

ــرد. ــاه الف ــتبق برف ــام مس ــٍق واهتم رف

من المهم أن يعرف األشخاص:

أسباب الحاجة إلى المعلومات؛ ✔
كيفية سيتّم تسجيل المعلومات وتخزينها واستخدامها؛ ✔

كيف يمكنهم الوصول إلى ملفاتهم ومعلوماتهم؛  ✔
هوية جميع األشخاص والوكاالت الذين قد يتلقون المعلومات ويستخدمونها؛34 ✔
منــذ البدايــة، يتعيــن علــى مستشــاري العــودة أن يطلعــوا المنظمــات األخــرى أو الــوكاالت القانونيــة أو ســلطات الهجــرة  ✔

أو الشــرطة علــى معلومــات حــول األشــخاص المعنييــن. 

ــودة  ــدان الع ــن بل ــي كّل م ــوا، ف ــم أن يفهم ــن المه ــم، م ــودة معه ــارو الع ــل مستش ــن يعم ــخاص الذي ــة األش ــب ثق ــل كس ــن أج وم

ــا. ــرّوا به ــي م ــات الت ــار للصدم ــر اإلتج ــة لخط ــخاص العرض ــل األش ــادة تمثي ــة بإع ــات المتعلق ــأ، العملي ــدان المنش وبل

نصيحة لغير األطباء: 
قــد ال يتذكــر النــاس مــا قلتــه لهــم، لكنهــم 

ســيتذكرون كيــف جعلتهــم يشــعرون!

المبادئ الغالبة



30

المخطط األولي لمستشاري العودة

غالــباً مــا يعيــد األشــخاص تمثيــل الصدمــة المعقــدة التــي عانــوا منهــا. وإلــى جانــب اإلتجــار واالســتغالل، فــإن 
خطــة الهجــرة الفاشــلة هــي أيــضاً حــدث مؤلــم فــي حــّد ذاتــه. 

ــاناً  ــابقة، وأحي ــات س ــع تراكم ــل أو قم ــة لح ــتراتيجيات الالواعي ــن االس ــد م ــر العدي ــد البش ــات. يعتم ــن الصدم ــددة، م متع

ــون  ــكال، يحتاج ــن األش ــكل م ــأّي ش ــراد ب ــن األف ــف بي ــوا للعن ــن تعرّض ــخاص الذي لى فاألش إ

الشــعور بأنّهــم فــي مــكان آمــن ولطيــف ويتميــز بالمهنيــة. يجــب أن يكــون المختصــون 

من الذيــن يعملــون مــع هــؤالء األفــراد علــى يقيــن بأنهــم فــي كل مــا يبــدر منهــم، ســواء 

مع خــالل الــكالم أو الحركــة أو اإليمــاء أو التواصــل البصــري أو التعبيــر، هــم علــى تواصــل دائــم 

األفراد. لذا يجب إجراء جميع األنشطة بهدوء ورويّة وتأطيرها بشكل إيجابي.35 

يجــب إجــراء المشــورة بشــأن العــودة بطريقــة مراعيــة لثقافــة األفــراد، وفــي أفضــل 

الحــاالت، يجــب إشــراك وســيط ثقافــي. يوجــد شــرح مفّصــل عــن الوســاطة الثقافيــة 

فــي قســم تقييــم المخاطــر واالحتياجــات أدنــاه.  

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 

خــالل ضمــان: 

بيئة ونهج آمَنين وهادَئين ومّتسَقين؛ ✔

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”.36  ✔

المبدأ األول: السالمة 

ــر  ــة وغي ــاحة آمن ــر مس ــى توفي ــن عل ــات اآلخري ــي الخدم ــودة ومقدم ــاري الع ــى لمستش ــوة األول ــوي الخط تنط
ــن  ــث ع ــرة والحدي ــن الهج ــم ع ــرد تجاربه ــم س ــن له ــث يمك ــم، حي ــا ه ــا كم ــخاص فيه ــل األش ــروطة  ُيقب مش

ــان.  ــعور باإلطمئن ــم والش صدماته

الســالمة37 هــي الشــرط األول للشــفاء. تتمثــل إحــدى طــرق مستشــاري العــودة لتقييــم المخــاوف المتعلّقــة بالســالمة فــي ســؤال 
األفــراد: “متــى كانــت آخــر مــرة شــعرتم فيهــا باألمــان؟” وهــذا أمــر ال غنــى عنــه لجعلهــم يشــعرون بالهــدوء والحد مــن خطــر االنتكاس 

ــى  ــة إل ــاك حاج ــت هن ــإذا كان ــاه(. ف ــال أدن ــي المث ــح ف ــو موض ــا ه ــأ )كم ــد المنش ــى بل ــم إل ــد عودته ــف بع ــن ضع ــبب أي مكام بس

مســاعدة نفســية وَقِبلهــا األفــراد، يجــب توفيــر العــالج لفتــرة كافيــة. وإذا بــدأ العــالج ولــم ينتــِه قبــل العــودة بســبب ضيــق الوقــت، 

يجــب أن يســتمر بعــد العــودة. يمكــن أن يكــون ذلــك عبــر اإلنترنــت إذا كانــت هنــاك صعوبــات فــي الوصــول إلــى العــالج وجهــاً لوجــه 

فــي البلــد األم. وفــي حــال ينبغــي أن يتنــاول األفــراد دواء، فمــن المهــم ضمــان اســتمرارية توفــر الــدواء حتــى بعــد عودتهــم. وإذا 

لــم ُتعالــج هــذه المســائل بشــكٍل كاٍف فــي المرحلــة الســابقة للعــودة، فــإّن أّي َمواطــن ضعــف ُتعــزى إلــى اإلتجــار بعــد 
العــودة ســتزداد، ومــن المرجــح جــداً أن يتعــرض األفــراد لإلتجــار مــن جديــد. 

الوســيط  يســّهل 
التواصــل  الثقافــي 
ــودة  ــاري الع ــن مستش بي
ويشــركهم  العائديــن.  واألشــخاص 
فــي عمليــة ُمشــتركة لحّل المشــاكل 
فــي إطــار متعــدد األجهــزة. ويتمثــل 
فــي  الثقافييــن  الوســطاء  دور 
ــات  ــرض المصطلح ــن ع ــن م التمكي
ــيرها  ــا وتفس ــداث وتقييمه واألح
ــة  ــة قانوني ــي بيئ ــح ف ــكل صحي بش
متعــددة اللغــات والثقافــات تتأثــر 

الصدمــات.  تمثيــل  بإعــادة 

المبادئ الغالبة
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خلق بيئة عمل آمنة تّتصف 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 خــالل زيــادة اإلضــاءة والمســاحة فــي 

ــة  ــون طريق ــن أن تك ــا. إذ يمك ــول فيه ــخص للتج ــار الش ــة اختي ــي كيفي ــن أو ف ــكل معّي ــة بش ــب الغرف ــق ترتي ــن طري ــواء ع ــة، س الغرف

ترتيــب الغرفــة غريبــة ومخيفــة لألفــراد وُتظهــر المختــص كشــخصية متســلّطة. لكــّن الجلــوس علــى المســتوى نفســه فــي الغرفــة يولّد 

ــات أو  ــع النبات ــب، ووض ــن الترتي ــوع م ــذا الن ــث ه ــن أن يبع ــل. ويمك ــكل أفض ــل بش ــى التواص ــاعد عل ــا يس ــاح، م ــان واالنفت ــعوراً باألم ش

ــس،  ــي النف ــة ف ــة، الراح ــي الغرف ــرى ف ــة األخ ــراض الطبيعي األغ

ــم  ــرة.38 إذا ل ــة صغي ــي غرف ــو ف ــى ل ــك حت ــام بذل ــن القي ويمك

يكــن ذلــك ممكــناً، يمكــن اعتمــاد الترتيــب التالــي:

الكنائــس  لجنــة   ،)BRC( البريطانــي  األحمــر  الصليــب  المصــدر: 
 Churches Commission for( أوروبــا  فــي  للمهاجريــن 
لالجئيــن  اإلســبانية  اللجنــة   ،)Migrants in Europe CCME
ــر  ــب األحم ــدا )ICI(، الصلي ــي أيرلن ــن ف ــس المهاجري )CEAR(، مجل
ــة  ــم ومكافح ــاواة والدع ــل المس ــن أج ــل م ــي )ITRC(، العم اإليطال
ــن  ــري لالجئي ــس السويس ــع المجل ــتراك م ــة )KISA(، باالش العنصري
ــال  ــي مج ــث ف ــس والبح ــات التدري ــة أدوات خدم )OSAR(، مجموع
 Teaching and )TRACKS(Research( المســنين  رعايــة 

Aged Care Services

مــن المهــم منــح األفــراد القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات.39 إذ يجــب تقديــم مشــروب أو وجبــة خفيفــة لهــم، ومنحهــم الفرصــة التخــاذ 

ــة  ــات الفردي ــام باالحتياج ــار االهتم ــة. فإظه ــغيل التدفئ ــذة أو تش ــح الناف ــتراحة وفت ــذ اس ــوس، وأخ ــكان الجل ــل م ــيطة مث ــرارات بس ق

يطمئــن األشــخاص الذيــن تمــت الســيطرة عليهــم مــن قبــل. وبالنســبة إلــى البعــض، قــد أن يكــون منحهــم الخَيــار مربــكاً فــي البدايــة. 

ــم دون  ــن احتياجاته ــر ع ــي التعبي ــم ف ــي، وحريته ــتقاللهم الذات ــتعادة اس ــو اس ــرة نح ــوة صغي ــك خط ــل ذل ــه، يمث ــت نفس ــي الوق وف

خــوف. كمــا نشــجع علــى التواصــل البصــري والحفــاظ علــى موقــف جيــد ومرّحــب تجــاه األفــراد. 

إذا كان مــن الممكــن الحفــاظ علــى بيئــة ونهــج هادَئيــن ومتســَقين فــي كّل نقطــة تواصــل )مــع أي وكالــة(، تــزداد ثقــة 
األشــخاص تدريجــياً مــع مــرور الوقــت وتســمح لهــم بالتحــدث بشــكل أكثــر انفتــاحاً. فاألشــخاص الذيــن تعرّضــوا لإلتجــار تحديــداً، 
مــن الســهل أن يشــعروا باالرتبــاك حيــال األشــخاص الذيــن يســاعدونهم. وذلــك لعــدة أســباب، لكــن مــن المهــم أن نتذّكــر أنّهــم ربمــا 

أجــروا مقابــالت 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 
ــة  ــون هوي ــخاص يعرف ــن أّن األش ــد م ــم التأّك ــن المه ــة. فم ــم المهني ــم، والتزاماته ــبب وجوده ــي، وس المهن
الجميــع ويعرفــون كيفيــة طــرح األســئلة حــول أي جانــب مــن جوانــب العمــل أو حــول أدوار األشــخاص 
ــي كل  ــي ف ــر أساس ــن أم ــطاء الثقافيي ــن والوس ــن المحترفي ــن الفوريي ــتخدام المترجمي ــت. واس ــي أي وق ــن ف الموجودي

ــة. ــي العملي ــاركة ف ــن بالمش ــع الحاضري ــماح لجمي ــم للس ــى موافقته ــول عل ــضاً الحص ــروري أي ــن الض ــة.40 وم حال
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المبدأ الثاني: الثقة 

ــون  ــخاص معّين ــا إذا كان أش ــد م ــروري تحدي ــن الض ــاء األول، م ــي اللق ف
تحديــد  المهــم  ومــن  الماضــي.  فــي  األفــراد  وســاعدوا  ســبق  ــا قــد  م

بالفعــل.  متاحــة  وظروفهــم  تاريخهــم  حــول  المعلومــات  كانــت  ا إذا  ذ إ

كانــت متاحــة، يمكــن لمستشــاري العــودة الوصــول إلــى المعلومــات 

والتــي  األســئلة،  لنفــس  األشــخاص  إخضــاع  إلــى  الحاجــة  دون 

ســتكون متكــررة، وال حاجــة إليهــا، ومتِعبــة، وربمــا مزعجــة بالنســبة 

عالقــة  بنــاء  فــي  البــدء  هــو  الهــدف  ذلــك،  مــن  بــداًل  إليهــم. 

ــرار  ــخاص االضط ــوا األش ــودة أن يجنِّب ــاري الع ــى مستش ــب عل ــم. يج معه
ــي.  ــت الحال ــي الوق ــه ف ــى معرفت ــون إل ــيء ال يحتاج ــماع أي ش ــى س إل

ــن،  ــعوراً بالتمّك ــخاص ش ــح األش ــا لمن ــن اعتماده ــي يمك ــرق الت ــن الط وم

طــرح قصصهــم فــي االجتمــاع األول مــن دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى 

ــجيع  ــودة تش ــاري الع ــى مستش ــب عل ــم، إذ يج ــات منه ــع المعلوم جمي

األشــخاص علــى تقديــم تجاربهــم بحريــة، ويجــب عليهــم فــي البدايــة طــرح 

موّجهــة.  وغيــر  محــددة  أســئلة 

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

ما الذي ترغب في التركيز عليه في هذه المحادثة؟ �

أفهــم أنــك ربمــا تحدثــت مســبقاً إلــى وكاالت ومختصيــن آخريــن. ربمــا كان لديــك حتــى مرشــد أو مختــَص اجتماعــي؟ هــل  �

تظــّن أّن االتصــال بهــم فكــرة جيــدة لتجنــب إغراقــك فــي أســئلة قــد تكــون أجبــت عليهــا مســبقاً واالضطــرار إلــى تكــرار 

نفــس المعلومــات مــرة أخــرى؟ مــا رأيــك؟ 

ــوف  � ــا س ــي، وأن ــول ل ــك أن تق ــيء، يمكن ــة أي ش ــي إضاف ــب ف ــت ترغ ــر، أو كن ــيء آخ ــة أي ش ــى معرف ــة إل ــُت بحاج إذا كن

أقــول لــك، اتفقنــا؟ يمكنــك أيــضاً أن تطلــب منــي فــي أي وقــت أن أشــرح لــك إن كان هنــاك أمــر غيــر واضــح حــول عملــي، 

ــك/ ــن وضع ــال، ع ــبيل المث ــى س ــح )عل ــورة أوض ــى ص ــل عل ــياً، أود أن أحص ــناً. حال ــؤااًل معّي ــي س ــبب طرح أو دوري، أو س

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 أّي منظمــات تتواصــل؟ هــل تتذكــر  �

اســم الشــخص الــذي تحدثــت معــه؟ ال يهــم إذا كنــت ال تتذكــر، اســم المنظمــة يفــي بالغــرض. هــل يمكنــك أيــضاً إخبــاري 

قليــاًل متــى اتصلــت بتلــك المنظمــة وســبب اتصالــك بهــا ونتيجــة هــذا االتصــال.

ــي  ــا ف ــم تقديمه ــي يت ــاعدة الت ــول المس ــى قب ــدرة عل ــدم الق ــاس بع ــعر الن ــد يش ــاالت، ق ــن الح ــر م ــي كثي ف
ــي  ــل ف ــى التواص ــر عل ــدرة أكب ــعرون بق ــد يش ــم األول وق ــك انطباعه ــع ذل ــرون م ــم يتذك ــت، لكنه ــك الوق ذل
ــروا: ال  ــت. تذك ــرب وق ــي أق ــم ف ــة بك ــل الخاص ــات التواص ــم معلوم ــضاً تقدي ــم أي ــن المه ــذا م ــق. له ــت الح وق
ــرون.   ــتخدمها الُمتج ــي يس ــات الت ــياً بالكلم ــيربطونها تلقائ ــم س ــط!” ألنّه ــاعدتك فق ــا لمس ــن هن ــارة: “نح ــتخدموا عب تس

ــب  ــة ويج ــة للغاي ــتغالل حساس ــة لالس ــخاص عرض ــار أو أش ــوا لإلتج ــخاص تعرّض ــق بأش ــات تتعل ــون أّي معلوم ــن أن تك يمك

ــة  ــرام لخصوصي ــن االحت ــدر م ــر ق ــتخدامها بأكب ــات واس ــن المعلوم ــم تخزي ــب أن يت ــة. ويج ــرية تام ــا بس ــل معه التعام
ــن  ــن م ــع اآلخري ــا م ــب تبادله ــات يج ــضاً معلوم ــاك أي ــتكون هن ــك، س ــع ذل ــات. م ــع األوق ــي جمي ــالمتهم ف ــخاص وس األش

ــخاص   ــام باألش ــات االهتم ــن إثب يمك
علــى الفــور مــن خــالل التعبيــر عــن:

راحتهم/ســالمتهم  � علــى  القلــق 
؛ ية لجســد ا

االعتــراف بــأي ألــم أو إزعــاج قــد يعانــون  �
منــه؛ و 

ــى  � ــول عل ــاعدتهم للحص ــام بمس االهتم
ــة. ــة الفوري ــم العملي احتياجاته

ــات  ــود أو ضمان ــم أي وع ــب تقدي ــم تجن ــن المه م
كوعــود(،  تبــدو  قــد  تصريحــات  )أو  لألفــراد 
الوفــاء بهــا. مــن  الممكــن  قــد ال يكــون مــن 
ــالل  ــن خ ــة م ــاء المقابل ــة إنه ــن محاول المستحس
إعطــاء األشــخاص بضــع خطــوات يمكــن التركيــز 
عليهــا، كتحديــد موعــد آخــر، أو تغييــر طلباتهــم 
ــات  ــم بمعلوم ــن تزويده ــد م ــرف، أو التأك للغ

أخــرى يحتاجونهــا. 
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أجــل ضمــان تحديــد هويتهــم بشــكل فّعــال وحمايتهــم ودعمهــم بشــكل فــردي وحصولهــم علــى الخدمــات واإلدمــاج االجتماعــي 

ــاج.41  ــادة اإلدم ــودة وإع ــاف والع ــة واالنص ــة الجنائي والعدال

أمثلــة علــى الممارســات الجيــدة فــي أوروبــا ونيجيريــا فــي إدارة وتخزيــن المعلومــات المتعّلقــة 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؛  ✔

ــل  ✔ ــن ِقب ــخها م ــا أو نس ــى تنزيله ــدرة عل ــات أو الق ــى الملف ــول إل ــة الوص ــن إمكاني ــّد م ــددة تح ــج مح ــتخدام برام اس

ــا؛  ــول إليه ــه الوص ــرّح ل ــر مص ــخص غي ــاول ش ــا يح ــاراً عندم ــل إخط ــم وترس ــرّح له ــر المص ــن غي الموظفي

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 الُمحَتَمليــن  ✔

اآلخريــن، ومنــع اآلخريــن مــن اإلتجــار بهــم، ومــا إلــى ذلــك(

ــا  ــل قضاي ــن ِقَب ــتنيرة م ــة المس ــرية والموافق ــاة الس ــب مراع ــاوز واج ــم تج ــد يت ــتثنائية،  ق ــروف إس ــي ظ ف
ــك  ــرية، إذا كان ذل ــب الس ــاوز واج ــى تج ــو إل ــد تدع ــي ق ــتثنائية، الت ــروف االس ــي الظ ــر ف ــن النظ ــة. يمك الحماي
ــروف  ــذه الظ ــد ه ــي تحدي ــاس. وينبغ ــة الن ــى لعام ــح الفضل ــراد أو المصال ــى لألف ــح الفضل ــة المصال لحماي
بوضــوح فــي سياســات وإجــراءات كّل خدمــة ويجــب شــرحها لألشــخاص منــذ البدايــة حتــى يدركــوا أن هنــاك حــاالت محــددة 

ــك. 43 ــا ذل ــل فيه ــد يحص ــدودة ق ومح

المبدأ الثالث: الوقت الكافي 

ــن  ــك. وم ــر كذل ــون األم ــا ال يك ــى عندم ــم، حت ــت44 له ــن الوق ــر م ــم الكثي ــأّن لديك ــخاص ب ــدى األش ــاع ل ــق انطب ــم خل ــن المه م

المهــم عــدم وضــع افتراضــات حــول الطريقــة التــي يقــّدم بهــا النــاس أنفســهم فــي البدايــة. علــى ســبيل المثــال، إذا بــدا األشــخاص 

ــخاص  ــديد. إذا كان األش ــق الش ــعرون بالقل ــد يش ــل ق ــم، ب ــي داخله ــدوء ف ــعرون باله ــم يش ــي أنه ــذا ال يعن ــارج، فه ــن الخ ــن م هادئي

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 وحــّددوا وتيــرة المحادثــة وفــقاً لذلــك. إذا كان مــن الواضــح أّن 

األفــراد يجــدون صعوبــة كبيــرة، فمــا عليكــم ســوى الموافقــة علــى تحديــد موعــد آخــر لالســتماع إلــى المزيــد حــول مــا يخبرونكــم 

بــه. التســرّع ليــس مفيــداً وال فّعــااًل، ويمكــن أن يمنــع النــاس مــن التحــدث بصراحــة. 

تذكروا، لم يهدأ أحد من قبل بمجرّد ما ُطِلب منه أن يهدأ.

بــداًل مــن أن تطلبــوا مــن األشــخاص أن يهــدؤوا، مــن األنســب أن تقولــوا لهــم: “أعلــم أنــك تشــعر بحــزن شــديد. مــن فضلــك حّدثنــي 

عــن ســبب هــذا الشــعور، أنــا أصغــي إليــك. عندمــا ُتبــدون لهــم أّن 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 الســاَقين، 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 الُمحتمــل 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 موفــراً للوقــت. فهــو يمّكــن النــاس مــن التغلــب علــى قلقهــم وغيره 
مــن الحواجــز وشــرح احتياجاتهــم وخلفيتهــم بســهولة أكبــر.45

ــم أو  ــم المؤل ــة تاريخه ــار أّن مناقش ــتغالل واإلتج ــر االس ــة لخط ــوا لإلتجار/العرض ــن تعرّض ــخاص الذي ــد األش ــا يج ــباً م غال

ــية. 46  ــراض نفس ــاكل وأع ــم أّي مش ــى تفاق ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــة ويمك ــب للغاي ــر متع ــد أم ــر المؤك ــتقبلهم غي مس

ال يوصــى بـ”اســتخالص المعلومــات” الفــوري الــذي يتضمــن مناقشــة تاريــخ األشــخاص المؤلــم ويمكــن أن يكــون ضــاراً لهــم. ويجــب 
ــاء  ــوع اللق ــز موض ــب أن يرك ــذا يج ــط. ل ــعرون بالضغ ــى ال يش ــا، حت ــل معه ــخاص التعام ــن لألش ــرة يمك ــاركة بوتي ــذه المش إدارة ه

األول علــى القضايــا العمليــة ومناقشــة اإلجــراءات الصغيــرة التــي يمكــن إدارتهــا فــي اللحظــة الحاليــة أو “هنــا واآلن”، أو 

تخطيطهــا. يمكــن أن يكــون هــذا فعــااًل للغايــة فــي مســاعدة األفــراد علــى الشــعور باألمــان والســيطرة.47 ومــن المفيــد 
أحيــاناً أن نقــول ببســاطة لألفــراد القلقيــن إنهــم بأمــان اآلن. 

يمكــن أن يكــون االنعــزال48 كآليــة للتكيــف مــع الصدمــة مفيــداً لألفــراد فــي بعــض األحيــان بحيــث يشــعرون أنّهــم بعيــدون عــن 

ــديد(.  ــط ش ــت ضغ ــون تح ــا يرزح ــة، أو عندم ــرى مؤلم ــم بذك ــم تذكيره ــا يت ــخاص عندم ــزل األش ــد ينع ــا )ق ــوا منه ــي عان ــة الت الصدم

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 

ــوا  ــم إذا كان ــم بمفرده ــن ال تتركوه ــك ولك ــى ذل ــوا إل ــا احتاج ــتراحة كلم ــذ اس ــم أخ ــه بإمكانه ــم أنّ ــّول. أخبروه ــتراحة والتج ــذ اس أخ

ــى  ــم إل ــف إلعادته ــمائهم بلط ــم بأس ــن أن تنادوه ــد ُيستحس ــن. وق ــياً أو مخدري ــن عاطف ــدون معزولي ــديد أو يب ــزن الش ــعرون بالح يش

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 والســالمة نقــاط دخــول ناجحــة إلــى حــّد 

مــا للتناقــش مــع األشــخاص العرضــة لإلتجــار حــول وضعهــم واحتياجاتهــم الخاصــة. فالحديــث عــن هــذه القضايــا 
ــع  ــة م ــاء عالق ــة لبن ــة فّعال ــّكل طريق ــن أن يش ــر يمك ــكل مباش ــتغالل بش ــار واالس ــة اإلتج ــة قضي ــن معالج ــداًل م ب

ــا  ــراد. كم ــة لألف ــات الخاص ــد االحتياج ــى تحدي ــودة عل ــاري الع ــا مستش ــاعد بدوره ــة تس ــة تدريجي ــة ثق ــاء عالق ــراد، وإنش األف
تــؤدي إلــى الكشــف تدريجــياً عــن التفاصيــل المتعلقــة باإلتجــار واالســتغالل اللذَيــن عانــوا منهمــا .

مرحلة ما قبل العودة 
الخطوة الثالثة: بناء الثقة 

يضــرّ التعبيــر الصريــح عــن عــدم التصديــق أو الالمبــاالة أو إجــراء حكــم تقييمــي ببنــاء الثقــة49 لــذا 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 

ــوس  ــق بالطق ــف المتعلّ ــة العن ــون خلفي ــا تك ــاًل. عندم ــه أص ــف عن ــم الكش ــذا إن ت ــرة، ه ــة مبك ــي أي مرحل ــه ف ــف عن ــم الكش ال يت

أو أداء القســم معروفــة أو متوقعــة، ال ينبغــي التوّغــل فيهــا مــن دون أن يحصــل األشــخاص علــى الدعــم العالجــي والرعايــة 

المســتمَرين والمناســَبين. ويمكــن الحصــول علــى ثقــة أشــخاص تعرّضــوا لعنــف متعلّــق بالطقــوس مــن خــالل بنــاء شــبكة أمــان مــن 

المختصيــن الُمعتــرف بهــم الذيــن تــم فحصهــم والذيــن يمكنهــم مســاعدة ضحايــا اإلتجــار علــى الشــعور بالهــدوء واألمــن والســالمة 
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الجســدية. إذا بــدأ األفــراد فــي الوثــوق بالنظــام مــن حولهــم، فســيثقون 

ــوح  ــذه، الوض ــة ه ــة الثق ــاء عالق ــية لبن ــروط األساس ــن الش ــودة. وم ــاري الع بمستش
ــون  ــا المختص ــي به ــن أن يوف ــود ال يمك ــاء وع ــدم إعط ــخاص، وع ــع األش ــدق م والص

ــة.  ــل العملي ــن مراح ــة م ــي كّل مرحل ــيحدث ف ــا س ــأن م ــة بش ــون، والصراح المعني

بناء الثقة يستغرق وقتاً

وألخــذ  بهــا.  يثقــون  التــي  المعلومــات  أســاس  علــى  القــرارات  النــاس  يّتخــذ 

المعلومــات فــي عيــن االعتبــار – وإثبــات تأثيرهــا – يجــب الوثــوق بهــا أواًل. فاألشــخاص 

الذيــن ينقلــون الرســالة ال يقّلــون أهّميــة عــن الرســالة التــي يتــم نقلهــا. وتصبــح 
ــراد  ــم األف ــن يعرفه ــخاص الذي ــا األش ــا ينقله ــة عندم ــرة بالثق ــات جدي المعلوم

ــل(.  ــى األق ــم عل ــع بعضه ــة )أو م ــة ثق ــم عالق ــاركون معه ــن يتش ــل50 والذي ــن قب م

يحتاج مستشارو العودة إلى: 

ــي -  ✔ ــي الماض ــخاص ف ــع األش ــوا م ــبق وتعامل ــد س ــن ق ــم، والذي ــي بلده ــة )NRM( ف ــة الوطني ــة اإلحال ــركاء آلي ــال بش االتص

ُيرجــى مراجعــة الجــزء الرابــع مــن هــذا المســتند؛ 
التواصــل مــع الشــركاء الجــدد، بمــا فــي ذلــك الشــركاء فــي بلــد المنشــأ، والتركيــز علــى الخطــوات الصغيــرة لبنــاء الثقــة مــع  ✔

ــع.  ــذا الوض ــى ه ــدداً عل ــوا ج ــة إذا كان ــة، خاص ــم الفوري ــى احتياجاته ــز عل ــع التركي ــخاص، م األش

ــّل  ــى ح ــدرة عل ــإّن الق ــودة، ف ــاري الع ــى مستش ــبة إل ــرة بالنس ــدو صغي ــد تب ــكلة ق ــن أّن المش ــم م ــى الرغ عل
ــون  ــن أن تك ــار، يمك ــر اإلتج ــتَغّلين/العرضة لخط ــر بهم/المس ــراد الُمتج ــة لألف ــة للغاي ــون مؤلم ــد تك ــكلة ق مش

ــة.   ــة العملي ــن الناحي ــمة م حاس

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 بــأّن 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؛

الشعور بأّن ال أحد يستمع إليهم عندما يقولون إّن لديهم احتياجات غذائية معينة؛  �

ــم  � ــق بنظافته ــور تتعل ــعرهم، أو بأم ــّص ش ــة، أو بق ــة إضافي ــاًل ببطاني ــون مث ــا يطلب ــم عندم ــتمع إليه ــد يس ــأّن ال أح ــعور ب الش

ــك؛  ــى ذل ــا إل ــأة، وم ــي المنش ــي ف ــف العموم ــتخدام الهات ــكوى، أو باس ــال ش ــخصية، أو بإيص الش

عدم معرفة ما سيحدث؛  �

عدم معرفة ما إذا كانت الرسالة/الحزمة التي ينتظرونها قد وصلت.  �

طقــوس  علــى  القائــم  العنــف 
اســتخدام  ُيَعــّد  "جوجــو"  ســحر 
ــد  ــة العه ــدات قديم ــة المعتق أنظم
شــكاًل  األجيــال  عبــر  تنتقــل  التــي 
الســيطرة  أشــكال  مــن  نفســياً 
ــر  ــخاص الُمتج ــى األش ــة عل المفروض
بهــم. وينطــوي ذلــك علــى ممارســة 
طقــوس فــي ضريــح حيــث يســتخدم 
ــج المحلّي  ــن الجوجو/المعال فيه كاه
وســوائل  واألظافــر  العانــة  شــعر 
ــك  ــن وكذل ــخاص معيني ــم ألش الجس
لختــم  والرمــاد  الحيوانــات  عظــام 
الذيــن  لألشــخاص  بالطاعــة  الوعــد 
ــه. إذا  ــر ب ــخص الُمتج ــاعدون" الش "يس
ــن  ــد، يمك ــذا الوع ــراد ه ــك األف انته
إجبارهــم علــى االعتقــاد بأنهــم أو 
ــن  ــيعانون م ــم س ــم أو أحبائه أقاربه
ــوت. ــك الم ــي ذل ــا ف ــديد، بم ــرر ش ض
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دراسة حالة:
بناء الثقة 

قّدمــت إحــدى الموظفــات فــي منظمــة غيــر حكوميــة )NGO( الدعــم إلــى شــاب ضحيــة لإلتجــار فــي أحــد بلــدان 
ــى  ــه إل ــتعدادات لعودت ــري االس ــت تج ــا كان ــن بينم ــاز المهاجري ــز الحتج ــي مرك ــع ف ــد ُوِض ــي )EU( كان ق ــاد األوروب االتح
ــات  ــراً بالمنظم ــق كثي ــة وال يث ــرّض لصدم ــد تع ــراره(. وكان ق ــال ف ــرة الحتم ــلطات الهج ــه س ــٍم أجرت ــد تقيي ــأ )بع ــد المنش بل

غيــر الحكوميــة )NGOs( والمحاميــن وســلطات الدولــة التــي “خذلتـــه”. واقتــرن ذلــك بعــدم التعــاون إلــى حــد كبيــر مــع 

 ،)NGO( ــة ــر الحكومي ــة غي ــة المنظم ــدت ممثل ــام. وأيّ ــاز بانتظ ــق االحتج ــزورون مرف ــوا ي ــن كان ــودة الذي ــاري الع مستش

التــي ُكلّفــت برصــد إنفــاذ حقــوق اإلنســان لــدى الشــاب بصفــة دوريــة نيابــة عــن أميــن المظالــم، طلبــاً 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 تحــّول 

فــي ســلوك الشــاب، وطلــب أن يتحــدث فقــط مــع تلــك الموظفــة عنــد إجرائهــا زيــارات الرصــد األســبوعية. وعلــى مــدار أربعــة 

ــى  ــك إل ــار، وأّدى ذل ــة باإلتج ــرة مرتبط ــم خطي ــي جرائ ــّم ف ــي مه ــق جنائ ــة بتحقي ــة متعلّق ــات هام ــف معلوم ــابيع، كش أس

النجــاح فــي مقاضــاة جماعــة إجراميــة منّظمــة ماهــرة فــي التهريــب المشــدد واإلتجــار باألشــخاص والمخــدرات. وقــال فــي 

وقــت الحــق: مــا فعلتــه لــي فــي ذلــك اليــوم كان أكثــر مّمــا فعلــه أّي شــخص لــي طــوال فتــرة وجــودي فــي أوروبــا. لقــد 

اســتمعت إلــى مــا أحتاجــه ولــم تطلــب منــي أن أتحلـّـى بالصبــر، أو أّن هــذا األمــر ليــس ضمــن نطــاق وظيفتهــا، بــل لّبــت طلبــي 

ــه بإمكانــي الوثــوق بهــا. ببســاطة. لذلــك عرفــت أنّ

تلخيص الحد األدنى من المعايير العملية لبناء الثقة51

مــن المرجــح أن يكتســب مستشــارو العــودة ثقــة األفــراد الذيــن ربمــا عانــوا مــن االســتغالل واإليــذاء واإلتجــار مــع مــرور الوقــت مــن 

خــالل:

إظهار وّد واهتمام صادَقين;  ✔
ــا  ✔ ــا أو أهميته ــن صغره ــر ع ــض النظ ــكلة، بغ ــراد مش ــره األف ــا يعتب ــّل م ــي ح ــاعدة ف ــي بالمس ــام الحقيق االهتم

ــم؛ ــن صالحيته ــن ضم ــم تك ــو ل ــى ل ــودة، حت ــاري الع ــى مستش ــبة إل بالنس

االتفاق على كيفية الرّد 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؛ 

ــبب وراء  ✔ ــرح الس ــات؛ وش ــع افتراض ــل وض ــم قب ــب آرائه ــادرون؛ وطل ــون وق ــخاص فاعل ــم أش ــراد ه ــأّن األف ــاد ب االعتق
ــم  ــارى جهدك ــذل قص ــتقبل وب ــم للمس ــم ورؤيته ــم وخططه ــم وأفكاره ــن احتياجاته ــؤالهم ع ــن؛ وس ــؤال معي ــرح س ط

ــاج؛  ــادة اإلدم ــة إع ــة خط ــي صياغ ــراكهم ف إلش

مســاعدة األفــراد علــى تحديــد نقــاط قوتهــم؛ وتشــجيعهم علــى ممارســتها )علــى ســبيل المثــال، يتعامــل األشــخاص  ✔
مــع التوتــر مــن خــالل 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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ــى  ✔ ــد. عل ــه وع ــى أنّ ــم عل ــد ُيفَه ــيء ق ــول أي ش ــة أو ق ــود كاذب ــم وع ــدم تقدي ــتمر وع ــكل مس ــكالم بش ــة ال متابع
ــه  ــى أنّ ــك عل ــير ذل ــن تفس ــرام”، يمك ــا ي ــى م ــيء عل ــيكون كل ش ــاعدتك وس ــا لمس ــن هن ــق، نح ــال، “ال تقل ــبيل المث س

ــة(؛  ــة للغاي ــرام” وهمّي ــا ي ــى م ــر عل ــيكون األم ــة “س ــول )فجمل ــو المأم ــى النح ــيء عل ــر كّل ش ــم يِس ــد كاذب إذا ل وع

تقســيم مــا ســتفعلونه/ما ســيحدث إلــى خطــوات ملموســة، علــى ســبيل المثــال: اآلن، ســنقوم بهــذه الخطــوة،  ✔
ــك، إذا  ــي ذل ــم ف ــا التأثير/التحك ــذا أو ذاك، ال يمكنن ــي ه ــم ف ــا التأثير/التحك ــذا وذاك، يمكنن ــي ه ــة ه ــة الُمحتمل والنتيج

حــدث أ نصــل إلــى ب، إن لــم يكــن ب، يكــون ج، وهكــذا دواليــك؛ 

 عدم التعميم، يجب اعتماد التحديد وإمكانية التوّقع قدر اإلمكان.  ✔

تهيئة جّو يسوده السالم واالحترام;  ✔
الســماح بالوقــت والمســاحة الالزَميــن لحــّل 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. 

ــى  ✔ ــم عل ــكل دائ ــخاص بش ــجيع األش ــالل تش ــن خ ــة، م ــالج الصدم ــة لع ــة كطريق ــلوكيات الفردي ــرام المشاعر/الس احت
ــتقبلية؛  ــم المس ــي خططه ــة ف ــة فاعل ــراط بطريق ــى االنخ ــم عل ــة، وحّثه ــارات اإليجابي ــن الخي ــد م ــاذ المزي اتخ

التعامل مع الغضب بهدوء;  ✔
تقديم أمثلة نموذجية إيجابية ُيحتذى 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؛ 

ــم  ✔ ــن تجاربه ــداً ع ــخصية بعي ــم الش ــم قيمه ــي لدع ــراد الثقاف ــى إرث األف ــتناد إل ــن، االس ــطاء ثقافيي ــاعدة وس بمس

وســلوكياتهم الماضيــة )كمســاعدتهم علــى التخلــص مــن مشــاعر الخــزي أو األذى(. االســتناد إلــى اإلرث الثقافــي لمســاعدة 

األفــراد علــى تقّبــل تجربــة تعرضهــم لإلتجــار ومشــاريع الهجــرة الفاشــلة مــن خــالل إجــراء جلســات فرديــة وجماعيــة؛ وورش 

عمــل؛ ومجموعــات الدعــم بيــن النظــراء؛ وتوفيــر العــالج الفــردي والجماعــي؛ ومجموعــات الدعــم الدينــي ومــا إلــى ذلــك.

توفير إقامة آمنة أثناء جلسات تقديم المشورة في خالل الفترة التي تسبق مرحلة العودة 

ــال  ــن احتم ــر وع ــن بالبش ــر المتجري ــن خط ــأى ع ــم بمن ــراد أنه ــعر األف ــّد أن يش ــورة، ال ب ــم المش ــات تقدي ــالل جلس ــي خ ف
ــل،  ــّن منفص ــوم له ــكان للن ــن م ــاء تأمي ــة بالنس ــق الخاص ــات اإلقامة/المراف ــي ترتيب ــذاء. وتعن ــة ألي إي ــدداً ضحي ــوع مج الوق
ــم  ــق تض ــي مراف ــون ف ــن يعمل ــور الذي ــن الذك ــيما الموظفي ــل، ال س ــق العم ــى فري ــن عل ــن. ويتعي ــور أو البالغي ــّن الذك ــن أقرانه ــداً ع بعي
أفــراداً ربمــا عانــوا ســابقاً مــن عنــف جنســي، احتــرام الحــدود الخاصــة بالموظفين/األفــراد. كمــا مــن الضــروري أن يحظــى األفــراد قــدر 
المســتطاع بمســاحٍة خاصــة، وأن ُتتــاح لهــم فرصــة االختــالء بأنفســهم، وأن تكــون أماكــن االســتحمام وتبديــل المالبــس خاّصــة. كمــا 
ــياً  ــناً أساس ــم روتي ــّم منحه ــروري أن يت ــن الض ــان، م ــن األم ــد م ــراد بالمزي ــعر األف ــة. وليش ــة ومنظم ــة وهادئ ــق نظيف ــون المراف أن تك
ــوراً  ــل محص ــون التفاع ــن أن يك ــا ُيستحس ــن. كم ــطة والقواني ــة واألنش ــوم والمدرس ــت الن ــام ووق ــات الطع ــق بوجب ــا يتعل ــي م ــعاً ف متوق
بينهــم وبيــن عــدِد قليــل مــن الموظفيــن، بــداًل مــن التفاعــل مــع عــدٍد كبيــر مــن األشــخاص المختلفيــن. مــن شــأن بيئــة مماثلــة أن تالئــم 
وضعهــم فتســاعدهم علــى البــدء فــي االنفتــاح وتبــادل الخبــرات؛ وبنــاء الثقــة واالعتــراف بــأن مــا حــّل بهــم ال يمكــن تغييــره وتقّبــل األمــر؛ 
ــى  ــوة األول ــاذ الخط ــة؛ واتخ ــتقبلية المحتمل ــداف المس ــل واأله ــة البدائ ــا؛ ومناقش ــادة تعريفه ــلبية وإع ــارب الس ــي التج ــر ف ــادة النظ وإع

تدريجــياً والتفكيــر كذلــك فــي خيــار العــودة الطوعيــة.  
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مرحلة ما قبل العودة 
الخطــوة الرابعــة: كتابــة تقريــر حــول جلســات تقديــم المشــورة فــي خــالل مرحلــة مــا قبــل 

العــودة

ــة.  ــي” للحال ــخيص أول ــة “تش ــر بمثاب ــودة تقري ــع مس ــودة وض ــاري الع ــى مستش ــن عل ــورة، يتعي ــم المش ــات تقدي ــالل جلس ــي خ ف

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 قّدمــت مســاعدة 

ــاري  ــتطاع، لمستش ــدر المس ــى ق ــخيصية”، عل ــورًة تش ــر “ص ــّدم التقري ــا يق ــم. كم ــاء وغيره ــة واألطب ــات االجتماعي ــا، والخدم م

العــودة والمنظمــة التــي يعملــون لديهــا. وُيشــّكل أيــضاً أســاساً لمرحلــة تقييــم المخاطــر واالحتياجــات وُيمّكــن 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 

ــم  ــم، واحتياجاته ــر به ــخاص المتج ــالمة األش ــم لس ــة تقيي ــودة بعملي ــارو الع ــدأ مستش ــة، يب ــى الثق ــة عل ــة قائم ــى عالق ــا إن ُتبن م

وعافيتهــم قبــل إعادتهــم إلــى بلــد المنشــأ. وفــي حــال األطفــال المتجــر بهــم، فالتقييــم يبــدأ مباشــرة بعــد التعــرّف إلــى هويتهــم. 

ــى:  ــاص إل ــكٍل خ ــم بش ــدف التقيي ويه

 تحديــد أي مخاطــر وشــيكة أو مســتقبلية قــد تهــدد ســالمتهم 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.  �

ــق  ــد يلح ــد ق ــدداً أو أي أذى جدي ــتغالل مج ــار أو االس ــرض لإلتج ــل بالتع ــرّ محتم ــذ أي خط ــروي أن ُيؤخ ــن الض م
باألشــخاص الذيــن ســبق أن تعرضــوا لإلتجــار بعيــن االعتبــار بدقــة وحــذر وذلــك قبــل عودتهــم. ويتــّم ذلــك مــن 
ــن  ــو المبي ــى النح ــاء )SIPPS( عل ــة واالّدع ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجة المنهجي ــر االس ــتخدام عناص ــالل اس خ
ــضاً  ــمل أي ــا تش ــن، إنم ــن األصليي ــن المتجري ــم ع ــي تنج ــك الت ــورًة بتل ــار محص ــن االعتب ــا بعي ــب أخذه ــر الواج ــون المخاط ــاه. ال تك أدن

ــن. ــاة آخري ــل جن ــن ِقب ــخاص م ــتهداف األش ــة اس إمكاني

ــع  ــة م ــات بالمقارن ــر واالحتياج ــم المخاط ــاء )SIPPS(: تقيي ــة واالّدع ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجة المنهجي االس
العوامل/المجــاالت52
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المنزل والبيئة
ــة  ــم المنزلي ــدو بيئته ــدى تب ــى أي م ــة؟ إل ــة مؤذي ــة منزلي ــى بيئ ــون إل ــل ينتم ــخاص؟ ه ــة لألش ــة المنزلي ــي البيئ ــف ه كي

مؤذيــة؟ هــل ســبق أن تعاطــوا هــم أو أي فــرٍد مــن أفــراد أســرتهم المخــدرات؟ كيــف تبــدو العالقــة التــي تربطهــم بوالديهم؟ 

ــخاص أي  ــؤالء األش ــه ه ــل يواج ــال(؟ ه ــبيل المث ــى س ــة عل ــرد أو العائل ــذ الف ــياً )نب ــم حال ــتقرار حياته ــزع اس ــا يزع ــة م ــل ثم ه

ــدم  ــل ع ــي عوام ــا ه ــم؟ م ــع عائالته ــاكل م ــون مش ــل يواجه ــم؟ ه ــع أقاربهم/أصدقائهم/جيرانهم/مجتمعه ــاكل م مش

االســتقرار التــي تعرضــوا لهــا؟ هــل مــن دليــل علــى التشــرد؟ هــل وقعــوا ســابقاً ضحيــة اعتــداء جنســي أو جســدي أو نفســي 

مــن أي شــخٍص معتــٍد؟ هــل وقعــوا ســابقاً ضحيــة الســتغالل جنســي مــن شــخٍص أو أكثــر؟ هــل تعرضــوا ألي إســاءة عاطفيــة 

أو إهمــال عاطفــي؟ إن كانــت اإلجابــة نعــم، مــن هــم هــؤالء األشــخاص المعتديــن وكــم طالــت فتــرة هــذا االعتــداء؟ 

 التعليم والعمل 
ــل  ــا؟ ه ــرد منه ــور أو الط ــدم الحض ــة أو ع ــن المدرس ــب ع ــن التغي ــخ م ــم تاري ــل لديه ــخاص؟ ه ــي لألش ــخ العلم ــو التاري ــا ه م

تعّطلــوا بشــكٍل دوري عــن الحضــور إلــى المدرســة؟ مــا هــي طبيعــة الثقاقــة الجنســية التــي تلقوهــا ومــا هــو مســتواها؟ 

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 
هــل أظهــر األشــخاص عالمــات لعدائيــة لفظيــة أو جســدية أو عالمــات اِنِطــواء؟ هــل ســبق أن هربــوا أو انطــووا علــى أنفســهم 

أو اختبــأوا؟ هــل مــن المحتمــل أن يفعلــوا ذلــك فــي المســتقبل؟

 الصحة النفسية 
ــات  ــن صعوب ــون م ــل يعان ــة؟ ه ــذه الحال ــن ه ــروج م ــالجاً للخ ــوا ع ــق وتلق ــي أو القل ــط النفس ــخاص بالضغ ــعر األش ــل ش ه

تعلميــة، أو اعُتِقــد أنهــم يعانــون اضطرابــات طيــف التوحــد )ASD( أو تــّم تشــخيص إصابتهــم بــه أو حاولــوا االنتحــار أو عانــوا 

ــاب؟ ــن االكتئ م

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 تــّم 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 والمسّهلون
ــراد  ــؤالء األف ــن ه ــة بي ــخ العالق ــو تاري ــا ه ــار؟ م ــر اإلتج ــة لخط ــخاص العرض ــاهم األش ــد يخش ــن ق ــراد الذي ــم األف ــن ه م

واألشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجــار؟ فــي ظــّل 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؟ 

مــع  ✔ مقابــالت  وإجــراء  الحالــة،  ملــف  مراجعــة  خــالل  مــن 

مختلــف  فــي  االتصــال  جهــات  خــالل  ومــن  المعنييــن،  األشــخاص 
وجهــات  الضحيــة،  مــع  جــرت  محادثــات  عبــر  واألفــراد  المؤسســات 
ــوق  ــة الموث ــراف الثالث ــة واألط ــال اإللكتروني ــات االتص ــة وجه ــال الهاتفي ، االتص بها

ــات  ــرطة، وجه ــجالت الش ــرطة، وس ــاط الش ــال ضب ــبيل المث ــى س ــا عل ــن فيه بم

ــن فــي مجــال الخدمــة الصحيــة، وســلطات  ــات االجتماعيــة، والعاملي الخدم

الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الهجرة/اللجــوء،  وســلطات  االتجــار،  مكافحــة 

)NGO(، والمنظمــات الدوليــة )IO(، وغيــر ذلــك، ومــن خــالل االلتــزام بقوانيــن 

ــا  ــخصية وتخزينه ــات الش ــجيل البيان ــان تس ــك لضم ــة وذل ــات المحلي ــة البيان حماي

ومشــاركتها بمــا يتوافــق مــع القانــون؛

ــن  ✔ ــة، م ــي العملي ــة ف ــراط بفعالي ــى االنخ ــن عل ــّث العائدي ــالل ح ــن خ م

خــالل إعالمهــم دورياً بالخطــوات المتخــذة، ومناقشــة آرائهــم ووجهــات نظرهــم، 

ونقــل مالحظــات المنظمــات واألفــراد المنخرطيــن فــي الحالــة فــي بلــد العــودة 

ــة  ــوراً بالنتيج ــار ف ــوا لإلتج ــن تعرض ــخاص الذي ــالم األش ــم إع ــأ. ويت ــد المنش وبل

ــات.  ــر واالحتياج ــي للمخاط ــم األول ــاء التقيي ــد إنه ــة عن النهائي

يجــب أن يشــمل التقييــم األولــي المخاطــر ونقــاط الضعــف التــي تــم تحديدهــا، وأن يذكــر الحــّد األدنــى مــن المعاييــر األمنية واإلجــراءات 

المناســبة لضمــان التخفيــف مــن المخاطــر الــواردة علــى القائمــة وإدارتهــا بشــكٍل فعــال. وال بــّد مــن مراجعــة مــا تــّم تحديــده مــن 

مخاطــر بشــكٍل دورٍي وتحديثهــا فــي مــكان/ بلــد المنشــأ بمجــرّد إعــادة الشــخص المتجــر بــه. 

دراسة حالة:
إرشادات وزارة الداخلية البريطانية حول نيجيريا53

فــي حــال تعــرّض امــرأة عائــدة إلــى نيجيريــا بعــد أن تــّم 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 

ــال ال  ــبيل المث ــى س ــي، عل ــا يل ــار م ــرض لالتج ــد للتع ــر متزاي ــى خط ــير إل ــد تش ــي ق ــل الت ــمل العوام ــة. وتش ــة والفردي الخاص
الحصــر:

غياب األسرة الداعمة التي تبدي استعدادها لضمها مجدداً إلى كنفها؛ –
سمات ضعٍف واضحة أو جلية كغياب شبكة دعم اجتماعي قادرة على مساعدتها؛  –
تحصيل علمي أو مهارات مهنية ضئيلة أو معدومة؛  –
مشاكل متعلقة بالصحة النفسية قد تكون ناتجة عن اعتداء تعرضت له حين تّم 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 ظــّل غيــاب العوامــل التــي تفــرض عكــس ذلــك.

فــي خــالل هــذه المرحلــة، يتصــل 
أو  بالســفارات  العــودة  مستشــارو 
ــدار  ــن إص ــة طالبي ــات المعني القنصلي
الوثائــق الضروريــة )مــا لــم يكــن مــن 
ثمــة طلــب لجــوء معلّــق(. فــي حــال 
ــفر  ــق الس ــى وثائ ــول عل ــّذر الحص تع
ــدون  ــل العائ ــي يحم ــة الت ــن الدول م
جنســيتها، يحصــل األشــخاص علــى 
ــد  ــلطات البل ــن س ــة م ــق مؤقت وثائ
ــق  ــير وثائ ــي أن تش ــف. ال ينبغ المضي
ــى  ــخاص إل ــرض األش ــى تع ــفر إل الس
ــر  ــرون غي ــم مهاج ــى أنه ــار أو إل االتج
نظامييــن منــعاً لمحاكمتهم جنائــياً أو 
ألي إجــراءات إداريــة أو وصمــة عــار قــد 
ــن،  ــن العائدي ــان أم ــم. لضم ــق به تحل
معلوماتهــم  تبقــى  أن  ُيستحســن 

ــرية. ــخصية س الش
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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 ســيحّل بهــم بعــد العــودة. وبالتالــي، مــا إن يتعــرف مستشــارو العــودة علــى األشــخاص، مــن الضــروري تشــكيل “فريــق 

ــك  ــأ، وذل ــد المنش ــي بل ــن ف ــن وموثوقي ــن معروفي ــن آخري ــن مختصي ــق م ــذا الفري ــف ه ــى أن يتأل ــم، عل ــل” لحمايته عم
بهــدف بــّث 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 

ــن  ــركاء/المختصين الموثوقي ــع الش ــو( م ــر الفيدي ــت )عب ــر االنترن ــاع عب ــن االجتم ــى العائدي ــون عل ــأ، فيقترح ــد المنش ــي بل ف

فــي بلــد المنشــأ ليســتمعوا منهــم إلــى شــرٍح عــن فائــدة المختصيــن ومــا يمكــن أن يقدمــوه لهــم لــدى عودتهــم إلــى 
ــض  ــم البع ــى بعضه ــن عل ــون الحاضري ــي، فيعرّف ــاع االفتراض ــذا االجتم ــودة ه ــارو الع ــم مستش ــب أن ينظ ــم األم. ويج وطنه
ــى  ــي إل ــاع التفاعل ــذا االجتم ــدف ه ــضاً. ويه ــي أي ــيط ثقاف ــاع وس ــذا االجتم ــي ه ــارك ف ــد يش ــوياً. ق ــارات س ــون الخي ويناقش
إتمــام عمليــة تقييــم المخاطــر واالحتياجــات وبالتالــي إعــداد مســارات اإلدمــاج بنــاًء علــى هــذا التقييــم. بعبــارة أخــرى، يجــب 
أن يضــع مستشــارو العــودة مســارات إحالــة بهــدف: الحــّد مــن التعــرض مجــدداً لصدمــة أو كــرٍب خــوفاً مــن مواجهــة المجهــول؛ وإعــالم 

المختصيــن اآلخريــن فــي بلــد المنشــأ بالمعلومــات المهمــة مــرة أخــرى؛ ووضــع خطــة تشــرح مــا قــد يحــّل بالعائديــن بعــد عودتهــم. 

وينبغــي التعــاون مــع شــركاء متعــددي الــوكاالت للتخطيــط جيــداً لتقييمــات مماثلــة بنــاًء 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

ــد  ــي البل ــودة ف ــاري الع ــن مستش ــة بي ــعارات التالي ــة اإلش ــى بمجموع ــة، يوص ــة وآمن ــقة وكريم ــودة منس ــة ع ــان عملي لضم

ــأ54: ــد المنش ــي بل ــة ف ــة المضيف ــل والمنظم المرس

1. البلد المرسل: الطلب

ــي،  � ــد اإللكترون ــق Zoom/ البري ــف/ تطبي ــر الهات ــال األول عب ــة )االتص ــة المحيل ــله المنظم ــاعدة ترس ــب المس ــعار بطل إش
يتضمــن الموافقــة علــى مشــاركة الوثائــق عبــر منصــة درايــف Drive أو منصــة ســحابية، وعلــى مبــادئ حمايــة البيانيــات؛ 
ــى  ــاق عل ــم االتف ــة، ويت ــال البديل ــات االتص ــك جه ــي ذل ــا ف ــة، بم ــن المنظم ــية ضم ــال األساس ــات االتص ــراد/ جه ــد األف تحدي

ــة(؛ ــتالم الموافق ــه اس ــي خالل ــب ف ــذي يتوج ــي ال ــار الزمن اإلط
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(؛ �
ــة  � ــتخدام منهجي ــالل اس ــن خ ــل )م ــد المرس ــي البل ــودة ف ــارو الع ــه مستش ــف يجري ــن الضع ــردي لمكام ــم الف التقيي

االســتراتيجية المنهجيــة للتحقيــق والحمايــة واالدعــاء )SIPPS( أو أي وســيلة أخــرى(؛ 
تقييــم المخاطــر واالحتياجــات الــذي بــدأ فــي بلــد المقصــد )الرجــاء مراجعــة التفاصيــل أدنــاه( يبّيــن 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(؛

المبادئ الغالبة
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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( بنــاًء علــى اســتمرار  �
الدعــم الــذي ســيحصل عليــه الشــخص المعــرض لخطــر اإلتجــار قبــل العــودة؛ 

ــر  � ــت، عب ــر االنترن ــارات عب ــأ )استش ــد المنش ــي بل ــي ف ــّط األمام ــركاء الخ ــع ش ــرة م ــارات المباش ــخ لالستش ــراح تواري اقت
ــي( ــيط الثقاف ــع الوس ــن، وم ــع العائدي ــق زوم Zoom، م الهاتف/تطبي

تحديد الوقت المتاح للتحضير لعودة آمنة ومحترمة.  �

2. بلد المنشأ: اإلجابة

تأكيد استالم طلب المساعدة؛  �
ــل  � ــرورة التواص ــة لض ــن المنظم ــة ضم ــال البديل ــات االتص ــية وجه ــال األساس ــات االتص ــة األفراد/جه ــن هوي ــات ع معلوم

ــل؛ ــد المرس ــي البل ــودة ف ــاري الع ــع مستش ــتقبلي م المس
مالحظــات بشــأن تقييــم المخاطــر واالحتياجــات الــذي تــّم إجــراؤه فــي البلــد المرســل وإرســاله إلــى البلــد المتلقــي،  �

بمــا فــي ذلــك إثبــات أي نتائــج محتملــة بنــاًء علــى طلــب مستشــاري العــودة األوروبــي واقتراحــات متعلقــة بطريقــة 
مواجهــة المخاطــر المحــددة حســب الضــرورة؛ 

ــوع  � ــى ن ــارة إل ــع اإلش ــة، م ــب الحاج ــة حس ــاعدة المطلوب ــواع المس ــق بأن ــا يتعل ــي م ــب ف ــأن الطل ــات بش مالحظ
المســاعدة التــي يمكــن تأمينهــا )الســكن، الصحــة، مجــاالت الســالمة(. 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 

ــال؛  ــّهل االتص ــاعدة وأن تس المس
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؛ 

ــر هــذا التخطيــط مــع الوقــت. قــد يتــم تحســينه بعــد عــودة األفــراد وإحرازهــم تقــدماً فــي  � مالحظــة: يمكــن أن يتغّي
عمليــة إعــادة اإلدمــاج، بنــاًء علــى وضعهــم؛

تأكيد تواريخ االستشارات المباشرة )استشارات عبر االنترنت أو عبر الهاتف، ضمن إطارات زمنية واقعية(.  �

3. في كل من البلدين: خطوات المتابعة

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، الســالمة، 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(؛ 
ــة  � ــم أو برفق ــراد بمفرده ــفر األف ــأن س ــرار بش ــاذ ق ــق، اتخ ــة: أي التوثي ــة ومحترم ــودة آمن ــم ع ــة لتنظي ــب العملي الجوان

أشــخاص آخريــن، هويــة االشــخاص الذيــن ســينتظرونهم فــي المطــار، كيــف ومتــى ســيحصلون علــى المــال، طبيعــة إجــراءات 
الســالمة الالزمــة، الطريقــة التــي ســيعتمدها مستشــارو العــودة فــي بلــد المنشــأ لعمليــة إبــالغ 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 أعــاله إلــى الوصــي الشــرعي علــى الطفــل )فــي البلــد المرســل(، وفقــط عبــر 

القنــوات الرســمية )الحكوميــة( لحمايــة الطفــل فــي بلــد المنشــأ. ال يتــّم تبــادل المعلومــات إال بعــد التأكــد مــن مراعــاة مصلحــة 
الطفــل الفضلــى. وفــي حــال تبّيــن مــن خــالل تقييــم تأكيــد المخاطــر واالحتياجــات الــذي تجريــه الســلطات فــي بلــد المنشــأ أن خيــارات 

الســالمة والرعايــة المتاحــة فــي ذلــك البلــد لــن تراعــي مصلحــة الطفــل، ُيمنــع الطفــل55 مــن العــودة إلــى بلــد المنشــأ. يتــّم 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. 

ــي  ــراد الت ــات واألف ــف المؤسس ــن مختل ــتقاة م ــة المس ــل الضروري ــاركة التفاصي ــى مش ــروري أن تتماش ــن الض م
ــة  ــات اإلحال ــول آلي ــع ح ــزء الراب ــة الج ــاء مراجع ــة )الرج ــوالت التنفيذي ــع البروتوك ــأ م ــد المنش ــع البل ــل م تعم
الوطنيــة )NRMs((. قــد 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 
ــر  ــم المخاط ــراء تقيي ــة إلج ــات الضروري ــن المعلوم ــق م ــن التحق ــوا م ــأ ليتمكن ــد المنش ــي بل ــيما ف ــة ال س المعني

ــات؟ واالحتياج

ــة  ــة اإلحال ــر، آلي ــار بالبش ــة االتج ــي بمكافح ــق المعن ــرّ المنّس ــة س ــن )أمان ــركاء الوطنيي ــع الش ــل م ــن التواص ــة، يمك ــذه الحال ــي ه ف

ــى  ــول عل ــة( للحص ــر الوطني ــة عب ــة اإلحال ــرى )آلي ــة األخ ــدول األوروبي ــي ال ــن ف ــركاء األوروبيي ــك( والش ــر ذل ــة )NRM(، وغي الوطني

المســاعدة إن أمكــن. فــي حيــن قــد يفتقــر مستشــارو العــودة األوروبيــون إلــى دليــل مركــزي للمنظمــات المتعاونــة فــي بلــد المنشــأ 

ــريكة.  ــة الش ــات األوروبي ــل للمنظم ــك دلي ــي، وكذل ــي وإقليم ــل وطن ــم دلي ــر له ــد يتوف ــح(، ق ــس صحي ــورة )والعك ــب المش لطل

مرحلة ما قبل العودة 
الخطوة السابعة: إتمام عملية تقييم المخاطر واالحتياجات بالشراكة مع بلد المنشأ  

ال بــّد مــن إتمــام عمليــة تقييــم المخاطــر واالحتياجــات قبــل العــودة، بعــد أن تتحقــق المنظمــات فــي بلــد المنشــأ مــن 
المعلومــات الضروريــة. ففــي ذلــك ضمــان لتقليــل اإلجــراءات المكــررة مــن دون جــدوى، وتجّنــب الحتماليــة الوقــوع مجــدداً ضحيــة 

لإلتجــار، وتطبيــق لمبــدأ “عــدم اإليــذاء” تطبيــقاً كامــاًل. 

ــاج  ــاالت اإلدم ــذ واحتم ــر النب ــد مخاط ــالل رص ــن خ ــك م ــي، وذل ــم األول ــاط التقيي ــض نق ــأ بع ــد المنش ــي بل ــركاء ف ــّدل الش ــد ُيع ق

االجتماعــي فــي أســرٍة محــددة أو مجتمــٍع معيــن. يتعيــن عليهــم أيــضاً طــرح اقتراحــات لخيــارات بديلــة، بمــا فــي ذلــك ضــّم العائديــن 

إلــى مجتمــع آخــر أو مدينــة أو دولــة أو منطقــة أخــرى. فقــد أثبتــت التجــارب أن إشــراك وســطاء ثقافييــن فــي العمليــة، كمــا مذكــور 
ــمولية.56 ــر ش ــكٍل أكث ــة بش ــات الالزم ــداد المعلوم ــال إع ــز احتم ــي تعزي ــاهم ف ــي، يس ــا يل ــي م ــل ف بالتفصي

ــر  ــة لخط ــخاص العرض ــودة األش ــل ع ــا قب ــة عليه ــأ اإلجاب ــد المنش ــي بل ــركاء ف ــودة والش ــاري الع ــى مستش ــن عل ــي يتعي ــئلة الت األس

اإلتجار،هــي: كيــف ســتتّم تلبيــة االحتياجــات عنــد عــودة األفــراد ومــن ســيلبيها؟ مــا الســبل للتخلــص مــن عوامــل الخطــر 

ــا؟ ــّم تحديده ــي ت الت
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دراسات حالة:
تقييم العائدين إلى نيجيريا من بلجيكا والدنمارك

تقّيــم كاريتــاس فــي بلجيــكا الوضــع أثنــاء مرحلــة تقديــم المشــورة آخــذًة بعيــن االعتبــار رغبــات األشــخاص العرضــة لخطــر اإلتجار 

فــي مــا يتعلــق بتتبــع األســرة أو الخيــارات البديلــة. وتنظــم كاريتــاس فــي بعــض الحــاالت مقابــالت باللغــة األم عبــر منصــة 

ســكايب بيــن العائديــن والمنظمــات المضيفــة فــي نيجيريــا للحصــول علــى معلومــات عــن الخيــارات المتاحــة.75 

يبــذل المختصــون مــن المركــز الدنماركــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر )CMM( فــي الدنمــارك جهــداً فــي خــالل مرحلة المشــورة 

التــي تســبق المغــادرة للتواصــل مــع منظمــة غيــر حكوميــة )NGO( فــي نيجيريــا يقــدم ممثلوهــا الدعــم للعائديــن المتجــر 

بهــم أو غيرهــم مــن الضحايــا العرضــة لإلتجــار بالبشــر علــى شــكل نصائــح أو تعــاون بشــأن عمليــات العــودة التــي تــّم التحضيــر 

ــروي  ــم ي ــر )CMM( فيديو/فيل ــار بالبش ــة االتج ــي لمكافح ــز الدنمارك ــن المرك ــون م ــّور المختّص ــك، يص ــى ذل ــالوًة عل ــا. ع له

قصــص األشــخاص الذيــن نحجــوا فــي االندمــاج مجــدداً فــي مجتمــٍع معيــن فــي نيجيريــا ليســتفيد منــه العائــدون المحتملــون.

تقييم المخاطر واالحتياجات للبالغين 

ــم  ــراء تقيي ــن إج ــّد م ــك ال ب ــدداً،  لذل ــن مج ــدي المتجري ــن ي ــر بي ــار بالبش ــابقين لإلتج ــا س ــي ضحاي ــد ترم ــي ق ــروف الت ــي الظ ــرة ه كثي

ــار  ــادة االتج ــى إع ــؤدي إل ــن أن ت ــي يمك ــروف الت ــن الظ ــأ. وتتضم ــد المنش ــي بل ــن ف ــركاء المعنيي ــع الش ــة م ــر المحتمل ــاول المخاط يتن

بشــخص مــا، مــا يلــي: 

المتجريــن األصلييــن: يتعيــن علــى المشــاركين فــي الحالــة أن يأخــذوا بعيــن االعتبــار كل المتجريــن المعروفيــن المســؤولين  �
أصــاًل 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 بعيــداً عــن أي مخاطــر إلكترونيــة؛ 

ــي  � ــي:  ف ــر األصل ــع المتج ــن م ــخاص المتورطي ــن األش ــم م ــارف وغيره ــاء، المع ــارب، األصدق ــن، األق ــركاء التابعي الش
كثيــر مــن الحــاالت، قــد يجهــل األشــخاص المتجــر بهــم تــورط أشــخاص مقربيــن منهــم فــي عمليــة االتجــار بهــم. لــذا يحــرص 

ــى  ــرف عل ــّك أن التع ــة. ال ش ــر تصادمي ــة غي ــذر وبطريق ــن بح ــى العائدي ــرة إل ــذه الفك ــال ه ــى إيص ــودة عل ــارو الع مستش

ــى  ــن عل ــراد قادري ــح األف ــل أن يصب ــتاً قب ــتغرق وق ــاء سيس ــركاء وأصدق ــم ش ــرون بأنه ــن يتظاه ــر الذي ــن بالبش ــداع المتجري خ

مواجهتهــم. ففــي كثيــر مــن الحــاالت، يصعــب علــى الضحيــة أن تســتوعب أن أفــراداً مــن أســرتها هــم مــن المتجريــن بالبشــر أو 

ــم؛ ــن معه ــن المتورطي م

ــة  � ــروري حماي ــن الض ــره. م ــودة تدبي ــاري الع ــى مستش ــن عل ــاصاً يتعي ــالجاً خ ــة وع ــاالت رعاي ــض الح ــب بع ــد تتطل ق
ــز.  ــعور بالعج ــم الش ــن ينتباه ــيما حي ــات ال س ــي الخدم ــن مقدم ــم وبي ــال بينه ــى االتص ــة عل ــاك والمحافظ ــن أي إرب ــراد م األف

ــم  ــب منه ــخاص أو الطل ــق لألش ــبيب القل ــن دون تس ــة م ــذ البداي ــار من ــن االعتب ــال بعي ــذا االحتم ــودة ه ــارو الع ــذ مستش يأخ

بمواجهــة األمــر مباشــرًة فــي مرحلــة مبكــرة مــن العمليــة.  ويكــون التركيــز علــى ضمــان قــدرة األشــخاص علــى الحفــاظ علــى 

ــروري؛ ــردي الض ــم الف ــتوى الدع ــى مس ــم عل ــي، وحصوله ــاع التال ــد أو االجتم ــب الموع ــخصية، وترتي ــالمتهم الش س

ــم.   � ــرى ضده ــم أخ ــون جرائ ــتقبل ويرتكب ــي المس ــم ف ــا أو يراقبونه ــتهدفون الضحاي ــد يس ــن ق ــن الذي ــن المحتملي المتجري
يجــب أن ُيعــّد احتمــال التعــرض مجــدداً للضحايــا خطــراً دائــماً قــد يتعــرض لــه الضحايــا الذيــن ســبق وتــم االتجــار بهــم 
فــي الماضــي وذلــك بســبب إظهارهــم نقــاط ضعــٍف مــن شــأنها أن تجعلهــم عرضــة لإلتجــار مجــدداً بعــد التحــرر مــن 
ســيطرة المتجريــن األصلييــن.58 وقــد ينجــم خطــر التعــرض مجــدداً لإلتجــار مــن اســتمرار األفــراد فــي إظهــار نقــاط ضعــٍف في 
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 عرضــًة لإلتجــار نظــراً 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؛

ــات  � ــن خلفي ــن م ــك القادمي ــن أولئ ــيما بي ــة، ال س ــدالت الجريم ــا مع ــع فيه ــق ترتف ــي مناط ــا ف ــش الضحاي ــث يعي ــاالت حي ح

ــر؛ ــار بالبش ــة لإلتج ــم عرض ــا يجعله ــة، م ــة الجنائي ــن والعدال ــق القواني ــي تطبي ــاواة ف ــى المس ــرون إل ــة، ويفتق مهمش

مشاكل إدمان لم يتم عالجها  تترك صاحبها في خطر اإلتجار البشر.  �

ــوا  ــد يكون ــدى ق ــى أي م ــا “إل ــر؟” إنم ــة للخط ــراد عرض ــؤالء األف ــدى ه ــى أي م ــط “إل ــس فق ــا لي ــؤال هن الس
ــّص؟”59 ــم مخت ــن دون دع ــوا م ــال ُترك ــي ح ــر ف ــة للخط عرض

يمكــن مالحظــة بعــض المؤشــرات التــي قــد تبّيــن أن األشــخاص العائديــن إلــى بلــد المنشــأ بعــد االتجــار بهــم، هــم فــي خطــر متزايــد 
مــن التعــرض لإلتجــار فــي حــال تركهــم مــن دون دعــٍم مناســب.  تتضمــن هــذه المؤشــرات مــا يلــي:60

رفضهم من ِقبل العائلة أو القرية أو المجتمع؛ ✔

ــر  ✔ ــم الخبي ــى تقرير/تقيي ــاًء عل ــم )بن ــار به ــرة االتج ــالل فت ــه خ ــوا ل ــذي تعرض ــيم ال ــة األذى الجس ــي نتيج ــرر النفس ــم بالض إصابته

النفســي بموجــب طلــٍب يتقــدم بــه مستشــارو العــودة، أو تقريــر تــم إجــراؤه مســبقاً بموجــب إجــراءات مختلفــة واســتخدمه 

ــر  ــر الفق ــم لخط ــادة تعرضه ــى زي ــؤدي إل ــل وي ــى عم ــور عل ــن العث ــن م ــع العائدي ــد يمن ــرر ق ــذا الض ــودة(. ه ــارو الع مستش

ــروري؛  ــي الض ــم العائل ــاب الدع ــودة وغي ــد الع ــية عن ــاعدة النفس ــاب المس ــّل غي ــي ظ ــيما ف ــع، ال س المدق

وصم األشخاص بالعر ونبذهم؛  ✔

تعرّض األشخاص لضغوطات متعلقة بالدين وضغوطات نفسية والتالعب بهم بسهولة؛ ✔

تعرّض األشخاص للضغط من قبل أفراد أسرتهم ليؤمنوا دخاًل. ✔

وال يكــون تعــرّض العائديــن للفقــر والعــوز أو للمشــاكل النفســية أو عــدم القــدرة علــى التعلــم هــي الســبب فــي جعلهــم عرضــة لســوء 

ــزداد  ــة وت ــوء المعامل ــن لس ــرض العائدي ــر تع ــزداد خط ــد ي ــأ، ق ــد المنش ــى بل ــودة إل ــد الع ــم. فعن ــاق األذى به ــٍر إلح ــة أو لخط المعامل

المؤشــرات علــى ذلــك. 

قــد يواجــه العائــدون خيــارات محــدودة جــداً 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 العــالج النفســي.

ــل،  ــى أو أق ــة أعل ــار بدرج ــة االتج ــم ضحي ــت منه ــي جعل ــا الت ــل ذاته ــدون العوام ــه العائ ــل أن يواج ــن المحتم م
ــة  ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجية المنهجي ــم االس ــام تقيي ــد إتم ــودة بع ــارو الع ــه مستش ــد من ــٌر يتأك ــو أم وه
واالدعــاء )SIPPS(، ويترجمونــه فــي خطــة إعــادة اإلدمــاج المتفــق عليهــا ويتخــذون بشــأنه الخطــوات 

ــر.  ــذه المخاط ــن ه ــف م ــأ للتخفي ــد المنش ــي بل ــركاء ف ــع الش ــاون م ــبة بالتع المناس

يولــي مستشــارو العــودة اهتمــاماً خــاصاً لخطــر التعــرض مجــدداً لإلتجــار بعــد العــودة الناجــم عــن معاييــر مجتمعيــة وأنظمــة قيــم 

ــات  ــع المنظم ــات م ــر واالحتياج ــم المخاط ــداد تقيي ــد إع ــة عن ــة متأني ــع دراس ــب موض ــذا الجان ــون ه ــروري أن يك ــن الض ــة. وم معين

ــأ.  ــدان المنش ــي بل ــريكة ف الش
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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 والمــّدر للدخــل قبــل العــودة وتحديدهــا فــي خطــة إعــادة اإلدمــاج. 

فــي بعــض المجتمعــات، ال يتــم تحديــد األفــراد مــن خــالل صفاتهــم وحقوقهــم وقدراتهــم الذاتيــة، إنمــا يكتســبون مكانــة بقــدر ما 

يفــون بااللتزامــات والمســؤوليات والقواعــد التــي تمنحهــم أهميــة اجتماعيــة. تشــّكل األســرة فــي العديــد مــن المجتمعــات 
ــاح  ــق النج ــى تحقي ــغٍف إل ــراد بش ــعى األف ــك، يس ــى ذل ــالوة عل ــراد. ع ــي لألف ــتقالل الذات ــه االس ــق في ــذي يتحق ــي ال ــياق الرئيس الس

الشــخصي فــي الحيــاة، الــذي غالــباً مــا ُيشــار إليــه باالزدهــار المــادي، وال ُيــراد مــن هــذا الســعي فقــط منفعــة األفــراد ورضاهــم، إنمــا 

رغبــًة فــي اكتســاب مكانــة داخــل المجتمــع والفائــدة التــي تعــود علــى المجتمــع بحــّد 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 

دون دعــٍم محــدٍد، يجــب أن يخضعــوا لتقييــم يكشــف إمكانيــة تعرضهــم لخطــر االتجــار إذا اســتمرت هــذه التوقعــات. 

مثال عن الضغوط التي تمارسها األسرة الممتدة والتي تؤدي إلى وقوع األفراد ضحية االتجار واالستغالل 

 The Strength( ”ــدرب ــة ال ــوة لمواصل ــوان “الق ــرة )ICMPD( بعن ــات الهج ــر سياس ــي لتطوي ــز الدول ــا المرك ــة أجراه ــى دراس ــاًء عل  بن
to Carry On(16، ُتعــد 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 تــّم 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 
ــى البلوغ62 ــة إل انتقالي

ــة  ــد مصلح ــراءات تحدي ــودة إج ــارو الع ــه مستش ــوم ب ــذي يق ــن ال ــال والبالغي ــية لألطف ــات األساس ــم االحتياج ــن تقيي يتضم

الطفــل الفضلــى )BID(، وهــو إجــراء يتــم بالتركيــز علــى دوام التخطيــط لــكل طفــل علــى حــدة؛ ويتطلـّـب 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 )BID( وبتصميــم اإلجــراءات 

ذات الصلــة بالعــودة بنــاًء 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. بــداًل 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 حاضــراً 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 )بغــّض 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 حــاًل 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

ــات  ــة خدم ــالم مصلح ــم إع ــال يت ــة باألطف ــاالت ذات الصل ــي الح ــر ف ــات الخط ــام تقييم ــة إلتم ــراءات خاص ــا إج ــرض ألماني تف

رعايــة الطفــل المســؤولة قبــل العــودة إلــى الوطــن لتقّيــم 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

ــار  ــة اإلتج ــذي كان ضحي ــل ال ــإدراك أن الطف ــغ ب ــاب بال ــن كل ش ــدأ أم ــاماً. يب ــن 18 و21 ع ــره بي ــراوح عم ــن يت ــو كّل م ــغ ه ــخص البال الش

معــرض جــداً للخطــر بعــد االتجــار ولخطــر إعــادة اســتهدافه مــن قبــل المتجريــن األصلييــن أو متجريــن جــدد. قــد يكــون تقييــم المخاطــر 

التــي يتعــرض لهــا البالغــون معقــد وال يمكــن أن يجريهــا إال اختصاصــي فــي شــؤون األطفــال وُيفّضــل أن يكــون هــذا األخيــر مــن كان 

وصــياً قانونــياً عليــه )أو مــن يعادلــه(، بوجــود مستشــاري العــودة. 

ــر  ــن الخط ــاٍل م ــتوى ع ــة لمس ــم عرض ــار ه ــق باالتج ــا يتعل ــم فيم ــم تقييمه ــن يت ــن الذي ــع البالغي ــراض أن جمي ــب االفت يج
ويشــمل ذلــك خطــر “الخطــف” أو إعــادة االتجــار بهــم مــن قبــل المتجريــن األصلييــن أو متجريــن جــدد. قــد يجبــر الُمتِجــرون األطفــال 

األكبــر ســناً علــى تجنيــد أطفــال آخريــن فــي أماكن ســكن محميــة ومراكــز خدمــات األطفــال )واألمــر ســيان بالنســبة للبالغيــن الشــباب(.63 

ــارو  ــف مستش ــباب. إذا اكتش ــن األطفال/الش ــالمة البالغي ــان س ــماً لضم ــي دائ ــكٍل رئيس ــار بش ــن االعتب ــر بعي ــذا األم ــذ ه ــّد أن يؤخ وال ب

العــودة أو أي أخصائــي اجتماعــي هــذه النقــاط، فيجــب اعتبارهــا مؤشــراً 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؛  ✔

استخدام لغة بسيطة/يتمّكن األطفال من فهمها؛ ✔

الوساطة الثقافية كجزء ال يتجزأ من عمليات المشورة بشأن العودة

اإلتجــار  مجــال  فــي  يعمــل  ثقافــي  وســيط  كل  يخضــع  أن  بــّد  ال 
ــال  ــي مج ــب ف ــى تدري ــودة، إل ــاري الع ــاعد مستش ــتغالل ويس واالس
ــة  ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجية المنهجي ــل االس ــار عم ــتخدام إط اس
ــا  ــث بأكمله ــة البح ــر عملي ــي ميس ــيط الثقاف ــون الوس ــاء )SIPPS(. يك واالدع
ــة  ــق والحماي ــة للتحقي ــتراتيجية المنهجي ــة االس ــي منهجي ــا ف ــوص عليه المنص

.)SIPPS( واالّدعــاء 

مــا هــي العوائــق والتحديــات الرئيســية التــي تعتــرض عمليــة تقديــم المشــورة 
ــا  ــي معالجته ــاعدة ف ــن المس ــطاء الثقافيي ــن للوس ــي يمك ــودة والت ــأن الع بش

ــودة؟ ــاري الع ــع مستش ــاون م بالتع

قــد تســاعد معرفتهــم وقدرتهــم علــى تســهيل التواصــل بيــن األشــخاص 
القادميــن مــن خلفيــات ثقافيــة مختلفــة والتحــدث بلغــات مختلفــة فــي 

الحــاالت التاليــة:

الملموســة،  ✔ ســلبيتهم  مثــل  االتجــار  ضحايــا  أفعــال  ردود  فهــم  عــدم 
ــهم  ــن أنفس ــف ع ــدم التعري ــدم، وع ــراز تق ــي إح ــالغ/أو ف ــي اإلب ــم ف وتأخره

كضحايــا لالتجــار، وعــدم ثبــات حســاباتهم، وتغييــر حســاباتهم، وســحب أقوالهــم، 

ــة  ــراض ملحوظ ــاب أع ــرام، وغي ــا ي ــى م ــيء عل ــو كان كل ش ــا ل ــرف كم والتص

ــم؛  ــتبه به/به ــاه المش ــة تج ــار إيجابي ــة، وإظه للصدم

التقييم المستمر لمصداقية العائدين المعرضين لخطر االتجار مجدداً بناًء على أقوال وسلوكيات غير ثابتة؛  ✔
حــاالت أفــراد لــم يتــم تحديدهــم ســابقاً علــى أنهــم تعرضــوا لإلتجــار، مــا يســاعد فــي تحديــد “أســباب معقولــة”  ✔

ُيعتقــد بنــاًء عليهــا أن الشــخص قــد تعــرض لالتجــار. قــد يكــون تســجيل المقابلــة أمــراً 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؛ 

الوســطاء  يكــون  العــادة  فــي 
ــهادات  ــى ش ــن عل ــون حائزي الثقافي
و/ الجنائــي  اللغــة  علــم  فــي 

ــرعي  الشَّ ــب  الطِّ اَْنثُرُبوُلوجيــا  أو 
ــون  ــد يأت ــوي، وق ــي واللغ االجتماع
ــون  ــه أو ينتم ــن ذات ــد العائدي ــن بل م
ــة  ــة أو األقلي ــة العرقي ــى المجموع إل
ذاتهــا. يتعيــن علــى مستشــاري 
الممارســة  معرفــة  العــودة 
إلشــراك  المعتمــدة  الوطنيــة 
ــق  ــن، والتحق ــطاء الثقافيي الوس
يســاعدهم  دليــل  توفــر  مــن 
إجــراءات  وإيجــاد  ذلــك،  علــى 
إلشــراكهم، ومــا إلــى ذلــك. وقــد 
ــون  ــق القان ــركاء تطبي ــن ش يتمّك
ــاعدة  ــن مس ــار م ــة االتج ومكافح
فــي  العــودة  مستشــاري 
ــن  ــطاء ثقافيي ــى وس ــول إل الوص
وذوي  مهاراتهــم  اختبــار  تــم 
إلــى اختيــار  وقــد ُيصــار  خبــرة. 
اختبــار  تــم  ثقافييــن  وســطاء 
مهاراتهــم وتدريبهــم فــي مجــال 
ــاد  ــن دول االتح ــر م ــار بالبش اإلتج
إلشــراكهم  األخــرى  األوروبــي 

الضــرورة. عنــد  افتراضــياً 
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إنشــاء المنظمــة المســؤولة عــن قيــادة المقابلــة )فــي هــذه الحالــة منظمــة مستشــاري العــودة( والتأكــد مــن أنهــا تأخــذ  �

زمــام المبــادرة خــالل 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؛  �

ــم  � ــم، وت ــت به ــي أوص ــات الت ــم والجه ــن خلفياته ــق م ــّم التحق ــن ت ــن مؤهلي ــن محترفي ــطاء ثقافيي ــار وس اختي

اختيارهــم بالتعــاون مــع شــركائهم فــي مكافحــة االتجــار، بمــا فــي ذلــك مستشــاري العــودة )فــي بعــض الحــاالت، يمكــن 
ــياً(؛  ــاركة افتراض ــر للمش ــي آخ ــد أوروب ــي بل ــن ف ــم عاملي ــوق به ــن موث ــطاء ثقافيي ــب وس طل

قــدرة الوســطاء الثقافييــن علــى االلتــزام بواجــب الســرية، وال بــّد مــن شــرح هــذه المســألة بوضــوح للعائديــن أثنــاء حضــور  �

ــرح  ــؤول ش ــخص المس ــى الش ــب عل ــة، يج ــجيل المقابل ــم تس ــال ت ــي ح ــى. وف ــة األول ــة الجلس ــي بداي ــي ف ــيط الثقاف الوس

ــك؛ ــى ذل ــة عل ــم الموافق ــب منه ــن ويطل ــجيل للعائدي ــن التس ــرض م الغ

ــى  � ــم عل ــع تأكيده ــرحوها، م ــدون وش ــرّها العائ ــالة فس ــأي رس ــط ب ــٍس يحي ــح أي لب ــى توضي ــون إل ــطاء الثقافي ــعى الوس يس

ــة؛ ــادة المقابل ــودة قي ــاري الع ــي مستش ــن تول ــم ع رضاه

عدم تعبير الوسطاء الثقافيين بشكٍل شفهي أو غير شفهي عن أي حكم أو رأي بشأن سلوك أو تجارب العائدين؛  �
ــول  � ــودة ح ــاري الع ــل مستش ــن قب ــم م ــا وتوجيهه ــالت وبعده ــل المواعيد/المقاب ــن قب ــطاء الثقافيي ــالم الوس إع

ــة.  ــكاوى المتاح ــات الش ــة بآلي ــات ذات الصل المعلوم

دراسة حالة:
الوسطاء الثقافيون في إيطاليا 

ــتماع  ــات االس ــن جلس ــزأ م ــزءاً ال يتج ــام 2015، ج ــذ الع ــر من ــار بالبش ــال االتج ــي مج ــون ف ــون المدرب ــطاء الثقافي ــكل الوس ش

ــي  ــرار ف ــاذ الق ــن اتخ ــؤولة ع ــى المس ــلطة األول ــي الس ــة )وه ــة اإليطالي ــان اإلقليمي ــام اللج ــة أم ــة الدولي ــة بالحماي المتعلق

إجــراءات اللجــوء(. وتــم إنشــاء أمانــة تنفيذيــة تديــر خدمــات الوســاطة الثقافيــة وتقــوم بتقديمهــا، وتنســق فــرق الوســطاء 

ــة.  ــان اإلقليمي ــات اللج ــة لطلب ــدة تلبي ــوارد جدي ــار م ــتمرة الختي ــال مس ــوم بأعم ــالد، وتق ــاء الب ــف أنح ــي مختل ــرة ف المنتش

تؤمــن األمانــة التنفيذيــة يوميــاً نحــو 200 وســيط ثقافــي مــن جنســيات وخلفيــات مختلفــة. تضمــن الخدمــة تأميــن وســطاء 

ــة  ــات العامي ــمية واللغ ــات الرس ــا اللغ ــا فيه ــيا، بم ــط وآس ــرق األوس ــا والش ــي أفريقي ــة ف ــة محكي ــن 150 لغ ــر م ــن بأكث ناطقي

ــداً. ــادرة ج ــات الن ــى اللغ ــة، وحت ــات المحلي واللهج

مرحلة ما قبل العودة 
الخطوة الثامنة: إعداد خطة إعادة اإلدماج والحصول على موافقة العائدين 

ــك  ــاج وذل ــادة اإلدم ــة إع ــداد خط ــودة بإع ــارو الع ــدأ مستش ــج، يب ــد النتائ ــات وتحدي ــر واالحتياج ــم المخاط ــام تقيي ــّم إتم ــا إن يت م

ــأ.    ــد المنش ــي بل ــركاء ف ــع الش ــاون م بالتع

 :)IAP( ما هي خطة المساعدة الفردية

إنهــا خطــة توضــح بالتفصيــل الخطــوات الملموســة والتدابيــر ذات الصلــة التــي ســيتم توفيرهــا لألشــخاص الُمتجــر بهــم/

العائديــن المعرضيــن لخطــر اإلتجــار والذيــن أعربــوا عــن رغبتهــم فــي الحصــول علــى مزيــد مــن المســاعدة. يحصــل األشــخاص 
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الُمتجــر بهم/المعرضــون لخطــر اإلتجــار علــى وصــٍف واضــح فــي هــذه المرحلــة للخدمــات التــي ســيتم تقديمهــا بعــد العــودة، 

ويتــم منحهــم الوقــت الكافــي للنظــر فــي خيــارات إعــادة اإلدمــاج المتاحــة التــي قدمهــا مستشــارو العــودة قبــل االنتهــاء مــن 

الخطــة. كمــا يتــم إعطائهــم فرصــة طــرح األســئلة، وُيستحســن 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 موافقة64 العائد 

عنــد تقديــم خيــارات خطــة إعــادة اإلدمــاج الفرديــة لألشــخاص الُمتجــر بهم/العائديــن المعرضيــن لخطــر اإلتجــار مجــدداً، يقّدم مستشــارو 

العــودة المعلومــات ويأخــذون موافقتهــم، كحــٍد أدنــى، علــى مــا يلي:

وضعهــم مــع )ضمــن( أســرهم/مجتمعهم: فــي حــال أظهــر التقييــم أن الدعــم ضــروري، مــا هــو الدعــم الــذي ســتتلقاه  ✔
ــالمة،  ــة الس ــة، وخط ــات ذات الصل ــم، والترتيب ــي للدع ــار الزمن ــو اإلط ــا ه ــو دوره، م ــا ه ــة، م ــر الحال ــيكون مدي ــن س ــرة، م األس

والدعــم الــذي ســيتلقاه األشــخاص الُمتجــر بهــم فــي حــال ظهــرت مجــدداً أي مخاطــر فــي ســياق األســرة، ومــن الــذي ســيوفر 

ذلــك )منظمــة غيــر حكوميــة )NGO(، قائــد المجتمــع، جهــة االتصــال مــع الشــرطة، مــا إلــى ذلــك(؛ 

إيــداع العائديــن فــي شقة/ملجأ/ســكن تابــع لمنظمــة غيــر حكوميــة )NGO(: مــع 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 
ــي  ــب المهن ــة، التدري ــة القانوني ــا((، النصيح ــول عليه ــة الحص ــارج، كيفي ــي الخ ــل، ف ــي الداخ ــة )ف ــاعدة الطبي ــية، المس النفس

ــي،  ــم الدين ــطة الدع ــي أنش ــا ه ــف، م ــل المضمون/التوظي ــج إدرار الدخ ــة لبرنام ــارات المتاح ــي الخي ــا ه ــاح، م ــم المت والتعلي

ــاء؛  ــب االقتض ــة حس ــرة/المجتمع المتاح ــي األس ــاج ف ــطة اإلدم أنش

مــدة كل خدمــة ســيتم تقديمهــا، علــى ســبيل المثــال، المســاعدة النفســية، والمســاعدة الطبيــة، والعــالج الفردي/الجماعي،  ✔
دعــم األقــران؛ ووتيــرة تقديــم الخدمــة وطــول المــدة التــي ســيتم فــي خاللهــا تقديمهــا؛ 

إمكانيات الدعم المالي، ما هي اإلمكانيات المتاحة، والمبلغ، والشروط  ذات الصلة، والمدة، والدعم الموّجه؛  ✔

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 الســالمة،  ✔

واإلفصــاح أمــام الغيــر، وسياســة القبــول فــي الســكن/للحصول علــى خدمــة معينــة؛ 
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ترتيبــات الســالمة وخطــة الســالمة 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؛ 

ــر  ✔ ــوات والمعايي ــف، الخط ــة التكيي ــودة: طريق ــد الع ــراءات بل ــع إج ــاج م ــادة اإلدم ــى إع ــاعدة عل ــة المس ــف خط تكيي
ــي؛  ــار الزمن واإلط

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:

ــي أي  ــرة وف ــل األس ــة داخ ــالمة المتبع ــراءات الس ــي إج ــا ه ــناً، م ــر آم ــكان آخ ــي أي م ــة أو ف ــع العائل ــاء م ــون البق ــل يك ــالمة: ه الس
مــكان آخــر؛ 

ــى  ــا عل ــا وتوفيره ــات وتغطيته ــى الخدم ــول إل ــان الوص ــع ضم ــية، م ــة والنفس ــدية والعقلي ــن الجس ــة العائدي ــة صح ــة: تغطي الصح
ــل؛ ــدى الطوي الم

السكن: ما هو نوع السكن المتاح والملحق بالخدمات؟

ــقاً  ــرض الح ــد ُتف ــي ق ــراءات الت ــا اإلج ــات. أم ــر واالحتياج ــل للمخاط ــم كام ــى تقيي ــاًء عل ــات، بن ــذه الخدم ــة ه ــن تغطي ــّد م ال ب
ومنهــا علــى ســبيل المثــال اختبــارات العــدوى المنقولــة جنســياً )STIs( وإجــراءات إداريــة أخــرى مرتبطــة بالعــودة، فتتطلــب إجــراءات 

ــة.  ــة منفصل موافق

ــة  ــى مواقف ــول عل ــد الحص ــاج بع ــادة اإلدم ــى إع ــاعدة عل ــة المس ــى خط ــرة عل ــات األخي ــع اللمس ــم وض يت
العائديــن. فــي حــال لــم يوافــق األشــخاص الُمتجــر بهم/الشــخص المعرضــون لخطــر اإلتجــار مجــدداً علــى تلقــي 
المزيــد مــن المســاعدة، يجــب أن يتــم تزويدهــم بقائمــة مــن مقدمــي الخدمــات المتوفريــن لالتصــال بأحدهــم، 
.)AVR( وبالخدمــات المعياريــة التــي ُتقــّدم عــادًة للمهاجريــن غيــر النظامييــن ضمــن خطــط مســاعدة العــودة الطوعيــة

مرحلة العودة 
الخطوة التاسعة: تنسيق العودة 

ــرون  ــأ. فُيخب ــد المنش ــي بل ــودة ف ــاري الع ــع مستش ــة م ــودة الفعلي ــة الع ــة رحل ــة األوروبي ــي الدول ــودة ف ــارو الع ــق مستش ينس
األشــخاص الُمتجــر 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 

ــي  ــم 3.2( يلتق ــي القس ــذي ف ــل التنفي ــير العم ــة س ــاء مراجع ــة )الرج ــودة الفعلي ــة الع ــدء رحل ــل ب ــاعدتهم قب ــم ومس ــر به الُمتج

ــة  ــي الدول ــودة ف ــاري الع ــدون لمستش ــدود ويؤك ــة الح ــد نقط ــار أو عن ــي المط ــخاص ف ــأ باألش ــد المنش ــي بل ــة ف ــو الخدم مقدم
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ــاعدة  ــه والمس ــم بالتوجي ــد لقائه ــخاص عن ــة األش ــو الخدم ــزود مقدم ــم. ي ــد لقائه ــرة عن ــان مباش ــم بأم ــة وصوله األوروبي

األوليــة، ويبلغــون مستشــاري العــودة فــي البلــد المرســل خــالل األســبوع األول عــن وضــع األشــخاص العائديــن فــي األيــام 
ــى. ــة األول القليل

ما السبيل لضمان عملية عودة منسقة بين المنظمة المرسلة والمنظمات المستقبلة؟65

تتعدد المبادئ التي يمكن اعتمادها إلتمام عملية العودة بحّد ذاتها:

طوعية قرار العودة
يقــرر األشــخاص المعرضــون لالتجــار، بمــا فــي ذلــك األشــخاص الذيــن تــّم 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 بّد من اتخاذ جميع التدابير الالزمة لضمان حمايتهم.

حل مصّمم خصيَصا ليالئم األشخاص
ال بــّد مــن مراعــاة احتياجــات العائديــن ومخاوفهــم وانشــغاالتهم مراعــاًة تامــة عنــد إعــداد عمليــة العــودة وإجــراءات اإلدمــاج 

االجتماعــي. وُتعــد موافقــة األفــراد جــزء ال يتجــزأ مــن أي حــل ُيصمــم 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
ــادة  ــودة وإع ــة الع ــب عملي ــن جوان ــب م ــأي جان ــن ب ــالم العائدي ــّم إع ــة وأن يت ــة دقيق ــات المقدم ــون المعلوم ــّد أن تك ال ب

ــب.  ــت المناس ــي الوق ــل وف ــكٍل كام ــراءات بش ــاعدة واإلج ــاج والمس اإلدم

التعاون
 )IO( ــة ــات الدولي ــة )NGO( والمنظم ــر الحكومي ــات غي ــة )أي المنظم ــم الُمعّين ــن وكاالت الدع ــق بي ــاون الوثي ــّد التع ُيع

والمنظمــات الحكوميــة )GO(( فــي بلــدان العــودة وبلــدان العبــور وبلــد المقصــد مهــم جــداً لنجــاح برنامــج العــودة واإلدمــاج 

ــي. االجتماع

دراسة حالة:
عملية عودة منسقة من الدنمارك وإيطاليا

يتعــاون المركــز الدنماركــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر )CMM( فــي الدنمــارك بشــكل مباشــر مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة 

)IOM( فــي نيجيريــا )ومقرهــا فــي الغــوس وأبوجــا( و”جمعيــة تمكيــن الشــباب” )SEYP( التابعــة لمنظمــة غيــر حكوميــة، 

ومقرهــا فــي بنيــن، ويســعى إلقامــة تعــاون مــع “مبــادرة قــوة للفتيــات” )العاملــة فــي عــدة مــدن فــي نيجيريــا(. أثنــاء 

ــى  ــالد وعل ــي الب ــن ف ــة المعنيي ــاب المصلح ــع أصح ــاع م ــى االجتم ــز عل ــو المرك ــرص ممثل ــا، يح ــى نيجيري ــن إل ــة عائدي مرافق

مواصلــة التعــاون الراســخ بشــأن قضايــا العــودة وإعــادة اإلدمــاج مــع ســلطات الدولــة النيجيريــة، وال ســيما الوكالــة الوطنيــة 

لحظــر االتجــار بالبشــر )NAPTIP( وشــركاء محلييــن آخريــن.
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المبادئ الغالبة

األمــر ســيان فــي إيطاليــا، حيــث غالباً مــا يرافــق موظفــو المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGO( والوســطاء الثقافيون األشــخاص 

العائديــن المتجــر بهــم. وتــم إنشــاء قنــوات اتصــال بيــن المؤسســة المعنيــة بالقضــاء علــى االتجــار بالمــرأة وعمالــة األطفــال  
)WOTCLEF( والمنظمــات غيــر الحكوميــة )NGO( اإليطاليــة فيمــا يتعلــق بظــروف العائدين/حالتهــم الصحيــة.66

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 بنــاًء علــى تقييــم المخاطــر واالحتياجــات التــي تــم تحديدهــا مســبقاً، كمــا يقومــون بإجــراء تقييمــات 
أخــرى للمخاطــر واالحتياجــات، وقــد يعّدلــون الخطــة وفــقاً لذلــك. يجــب أن يجــري الشــركاء فــي بلــد المنشــأ تقييــماً ســريعاً بمجــرد 
وصــول العائديــن إليــه، ال ســيما أن الظــروف قــد تتغيــر فــي خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن تقييــم مــا قبــل المغــادرة ووصــول العائديــن 

إلــى بلــد المنشــأ. 

يجــري مــزودو الخدمــة فــي بلــد المنشــأ أيــضاً التعديــالت الخاصــة المطلوبــة فــي حينهــا وبعــد ذلــك فــي مراحــل مختلفــة بعــد وصــول 

األشــخاص، علــى ســبيل المثــال فــي خــالل مرحلــة مــا بعــد العــودة مباشــرة، ومرحلــة إعــادة اإلدمــاج علــى المــدى القصيــر، ومرحلــة 

إعــادة اإلدمــاج علــى المــدى الطويــل. ويتعيــن علــى الشــركاء فــي بلــد المنشــأ إبــالغ المنظمــة المرســلة بهــذه التعديــالت كجــزء مــن 

عمليــة المتابعــة لفتــرة زمنيــة محــددة. وترمــي هــذه العمليــة برمتهــا إلــى إعــادة إدمــاج العائديــن بشــكٍل كامــل. 

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 

ــة  ــرص التنمي ــى ف ــول عل ــة، والحص ــة والبدني ــة العقلي ــى الرفاهي ــاظ عل ــول، والحف ــي مقب ــتوى معيش ــن مس ــى تأمي ــليمة، وعل وس

ــي  ــة ف ــة ناجح ــاج بطريق ــادة اإلدم ــة إلع ــب المركزي ــد الجوان ــل أح ــي. ويتمث ــي والعاطف ــم االجتماع ــة والدع ــخصية واالقتصادي الش

تمكيــن األشــخاص، ومســاعدتهم علــى وضــع خطــة حيــاة، ودعمهــم لتطويــر مهاراتهــم أو تعزيزهــا. ال بــّد كذلــك مــن تمكيــن العائديــن 

مــن اســتخدام هــذه المهــارات للحصــول علــى االســتقالل وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي. وُتعــد الصــالت االجتماعيــة والجســور االجتماعيــة 

ــّد  ــة، فتع ــة أو الغائب ــيئة والضعيف ــة والس ــة المنقطع ــط االجتماعي ــا الرواب ــياق، أم ــذا الس ــي ه ــية ف ــوراً أساس ــة أم ــط االجتماعي والرواب

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 )NGO(/ومراكــز 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.

بشــكٍل عــام، ال تبــدو المســاعدة النموذجيــة إلعــادة اإلدمــاج التــي يحصــل عليهــا المهاجــرون غيــر النظامييــن المســتفيدون 

ــتغالل،  ــار واالس ــة لالتج ــات نتيج ــوا صدم ــن عان ــخاص الذي ــة لألش ــة )AVR( كافي ــة المدعوم ــودة الطوعي ــج الع ــن برام م
والذيــن مــا زالــوا عرضــة للخطــر عنــد عودتهــم. بــداًل مــن ذلــك، ال بــّد أن تصبــح خيــارات إعــادة اإلدمــاج الشــاملة التــي تقــدم مســاعدة 
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ــودة،  ــل الع ــتمر قب ــم المس ــي والتعلي ــب المهن ــت(، والتدري ــر االنترن ــالج عب ــك الع ــي ذل ــا ف ــالج، بم ــل الع ــدى )مث ــة الم ــية طويل نفس

ــك  ــيتيح ذل ــة، س ــي. كبداي ــكل تدريج ــار بش ــة، المعي ــات المحلي ــي المجتمع ــر ف ــتثمار مباش ــكل اس ــي ش ــل ف ــدرّة للدخ ــال الم واألعم

ــي  ــول ف ــن الحص ــم، وم ــة مجتمعه ــي تنمي ــر ف ــكل مباش ــاركة بش ــن المش ــم م ــي وتمكينه ــة التعاف ــال عملي ــة إكم ــن فرص للعائدي

ــياً.  ــم تدريبح ــتعادة مكانته ــي واس ــتقالل المال ــض االس ــى بع ــه عل ــت ذات الوق

“ال ينبغي أن تقتصر خطة إعادة اإلدماج الشاملة على خطة عمل، بل يجب أن تتحول إلى خطة حياة”.67

عملية التكيف واإلدماج االجتماعي

ــدة  ــروف الجدي ــع الظ ــم م ــاعدة، بالتأقل ــى المس ــوا عل ــن حصل ــر، والذي ــار بالبش ــر اإلتج ــون لخط ــر بهم/المعرض ــخاص الُمتج ــدأ األش يب

ويســعون تدريجيــاً إلــى اكتســاب القــدرة علــى المشــاركة فــي المجتمــع واالندمــاج اجتماعيــاً. ويجــب أن ُيمنــح األفــراد مــا ال يقــل عــن 

ثالثــة أشــهر، واألفضــل ســتة أشــهر، ليتكيفــوا مــع الوضــع الجديــد، وخــالل هــذه الفتــرة ال بــّد أن ُيتاح/يتوفــر الدعــم الفــردي المكثــف. 

خــالل هــذه الفتــرة األوليــة، تراقــب المنظمــة المســاعدة فــي بلــد المنشــأ بانتظــام تنفيــذ خطــة المســاعدة إلعــادة اإلدمــاج )علــى 

ســبيل المثــال مــرة واحــدة فــي الشــهر(، ويجــب إبــالغ مستشــاري العــودة فــي الــدول األوروبيــة عــن التقــدم المحــرز بمــا يتماشــى 

ــع  ــاور م ــرورة بالتش ــد الض ــة عن ــل الخط ــا، وتعدي ــدة ومعالجته ــات الجدي ــر أو االحتياج ــد المخاط ــا، وتحدي ــق عليه ــراءات المتف ــع اإلج م

األشــخاص المســتفيدين مــن المســاعدة. ُيعتبــر االدمــاج االجتماعــي قــد تحقــق مــا إن يبــدي األشــخاص عــدم حاجتهــم إلــى مســاعدة 

ــن نجاحهــم فــي مجتمعهــم.   المنظمــة وتظهــر مؤشــرات تبّي

تتميــز هــذه العمليــة بالفرديــة، وتبــدأ مــع بــدء ضحايــا االتجــار بالحصــول علــى دعــم جيــد. فــي العــادة، يســتغرق األمــر فتــرة تمتــد بيــن 

ســنة إلــى أربــع ســنوات بعــد تجربــة االتجــار إلــى أن يتمكــن األشــخاص مــن االندمــاج مجــدداً بشــكٍل كامــل فــي مجتمعهــم. يشــمل 

اإلدمــاج االجتماعــي عمليــة بنــاء االســتقرار واالســتقالل التدريجــي، وهــي عمليــة يمكــن الحفــاظ عليهــا مــع الوقــت. وتتطلــب تشــكيل 

شــبكات عالقــات إيجابيــة داخــل المجتمعــات يمكــن لألشــخاص المتجــر بهم/المعرضيــن لخطــر االتجــار أن ينخرطــوا فيهــا بشــكٍل آمــن 

ويمكــن لهــم االنخــراط فيهــا مــن خــالل اهتماماتهــم واألنشــطة، والتعليــم، والتدريــب، والعمــل، والمســاعي األســرية.68 

يمكــن االســتفادة إلــى حــّد 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 )THB( بتلقــي التدريــب المهنــي الــذي بــدأ أثنــاء تلقيهــم المســاعدة فــي البلــد 
ــع  ــي جمي ــرة ف ــل المنتش ــب العم ــارات ومكات ــز االستش ــة ومراك ــئ المتخصص ــي المالج ــم، ف ــل عودته ــه قب ــافروا إلي ــذي س ال

ــم  ــن فيه ــة بم ــوط األمامي ــي الخط ــراف مختص ــاون بإش ــاالت والتع ــة لالتص ــس إال نتيج ــب لي ــتمرارية التدري ــالد. اس ــاء الب أنح

ــا.  ــى بلغاري ــا إل ــودة الضحاي ــل ع ــتبدأ قب ــي س ــاؤها أو الت ــم إنش ــي ت ــة الت ــارات اإلحال ــد، ومس ــدان المقص ــي بل ــودة ف ــاري الع مستش

ويتجلــى الهــدف فــي االســتمرار بتمكيــن الضحايــا قبــل عودتهــم مــن خــالل التعليــم والتدريــب المهنــي والتدريب/التنســيب 

الوظيفــي والعــالج، وبمســاعدتهم فــي االندمــاج اجتماعــياً فــي المجتمــع بمجــرد عودتهــم. ففــي العــام 2018، حصــل تســعة 

ــعة،  ــا التس ــن الضحاي ــن بي ــط. وم ــذا المخط ــة له ــب نتيج ــم أو تدري ــف أو تعلي ــى وظائ ــن عل ــر العائدي ــار بالبش ــا االتج ــن ضحاي م

ــة  ــال العناي ــي مج ــد ف ــم وواح ــاع المطاع ــي قط ــان ف ــل )اثن ــى عم ــا عل ــي فارن ــأ ف ــي ملج ــون ف ــا يعيش ــالث ضحاي ــل ث حص
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باألظافــر(؛ وحصــل ثــالث 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 A21، وتــم قبــول ضحيــة فــي جامعــة 

صوفيــا وعملــت فــي مقهــى بــدوام جزئــي(. كمــا حصلــت ضحيــة واحــدة علــى قبــول فــي جامعــة بورغــاس الحــرة لدراســة 
الصيدلــة.69

ــا االعتــداء  كريســتي هــاوس )منظمــة خاصــة غيــر ربحيــة مقرهــا فــي ميامــي، فلوريــدا(، تعمــل مــع األطفــال ضحاي
ــم.  ــادة إدماجه ــة إلع ــات الضروري ــع الخدم ــم بجمي ــي، وتزّوده ــتغالل الجنس ــرض االس ــار بغ ــا االتج ــال ضحاي ــي واألطف الجنس

وتشــمل هــذه الخدمــات إتاحــة العــالج 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 

ــن  ــة وم ــادرات التعليمي ــالل المب ــن خ ــة م ــز إضافي ــر حواف ــة. وتتوف ــة محوري ــطة مهني ــات أنش ــي مجموع ــاركة ف ــالل المش خ

خــالل التدريــب الداخلــي بــدوام جزئــي والمنــح الدراســية.

ــن ال  ــم، والذي ــر به ــدون المتج ــا العائ ــن خالله ــل م ــة يحص ــدالش آلي ــي بغن ــرة )IOM( ف ــة للهج ــة الدولي ــّدت المنظم أع

ــار  ــة اختي ــى فرص ــودة، عل ــن الع ــى م ــل األول ــاء المراح ــوا أثن ــن انتقل ــرة، والذي ــية/ضائقة كبي ــة أو نفس ــاكل عقلي ــون مش يعان

االســتثمار فــي مشــروع اجتماعــي كجــزء مــن مجموعــة أكبــر مــن األشــخاص الذيــن عاشــوا التجربــة ذاتهــا ويســتفيدون مــن 

دعــم منظمــة غيــر حكوميــة )NGO( محليــة. بهــذا الشــكل يصبــح العائــدون فعلــياً أصحــاب مصلحة فــي مؤسســة اجتماعية 

ــم  ــع داع ــط لمجتم ــس المخط ــك، يؤس ــى ذل ــة إل ــاًل. باإلضاف ــياً كام ــاجاً اجتماع ــة وإدم ــة اقتصادي ــم فرص ــر له ــة توف مجتمعي

بيــن العائديــن المتجــر بهــم والذيــن يعملــون فــي هــذه المشــاريع مــعا70ً.

مرحلة ما بعد العودة 
الخطوة الحادية عشر: مراقبة برامج إعادة اإلدماج، متابعة الحالة ورفع التقارير 

تشــكل مراقبــة برامــج إعــادة اإلدمــاج عنصــراً مهــماً فــي عمليــة إعــادة اإلدمــاج بأكملهــا71، فمــن خــالل الرصــد فقــط يمكــن التحقــق 

ــن  ــي، وم ــم االجتماع ــق اندماجه ــن تحقي ــار، وم ــر االتج ــن لخط ــم والمعرضي ــر به ــن المتج ــم العائدي ــي دع ــج ف ــة البرام ــن فعالي م

ــار.  ــادة االتج ــر إع ــن خط ــف م التخفي

ويعــّد الرصــد أيــضاً عنصــراً 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 

ــينها.  ــدداً وتحس ــار مج ــر اإلتج ــن لخط ــم والمعرضي ــر به ــن المتج ــاج العائدي ــادة إدم ــاعدة إع ــة مس ــول كيفي ــات ح ــة المعلوم المانح

وبالتالــي مــن المهــم اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة فــي خــالل عمليــة الرصــد: 
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فــي خــالل مرحلــة التكيــف التــي تلــي العــودة، يتعيــن علــى المنظمــة الُمســاٍعدة فــي بلــد المنشــأ أن تحــرص علــى مراقبــة 

مــا يلــي: 

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

هل تؤدي األنشطة إلى النتائج المتوقعة؟   �

ــر  � ــج غي ــر أو النتائ ــبب التأخي ــا س ــددة؟ م ــات المح ــدود الميزاني ــن ح ــدد وضم ــد المح ــي الموع ــطة ف ــذ األنش ــم تنفي ــل يت ه

ــة؟  المتوقع

هل ظهرت أي احتياجات/مخاطر أخرى؟  �

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

ال بــّد 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 بنــاًء علــى الطــرق المتفــق عليهــا. ومــع إحــراز األشــخاص تقــدماً تدريجــياً خــالل 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 بــّد أن يوافقــوا علــى عمليــة المتابعــة هــذه. 

ــج  ــى برام ــأ عل ــد المنش ــى بل ــن إل ــار العائدي ــر اإلتج ــن لخط ــراد المعرضي ــر بهم/األف ــخاص المتج ــاج األش ــادة إدم ــوم إع ــن أن تق ُيستحس

وليــس علــى مشــاريع. وال بــّد 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

ــا  ــي ألماني ــة” )SOLWODI( ف ــي محن ــاء ف ــع النس ــن م ــة التضام ــة “جمعي ــي مؤسس ــودة ف ــاري الع ــى مستش ــن عل يتعي

اتبــاع بعــض الممارســات أثنــاء مراقبــة عمليــات إعــادة اإلدمــاج مــن خــالل التواصــل المنتظــم ورفــع التقاريــر الدوريــة، ال ســيما 

ــي  ــة ف ــاب المصلح ــضاً أصح ــه أي ــوم ب ــا يق ــذا م ــة )AVR(. وه ــة المدعوم ــودة الطوعي ــة للع ــات العام ــياق المخطط ــي س ف

مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر )CMM( فــي الدنمــارك وإيطاليــا ال ســيما مــع ضحايــا االتجار/العائديــن المعرضيــن لخطــر االتجــار، 

ــاج  ــادة اإلدم ــات إع ــي عملي ــة ف ــات الفاعل ــض الجه ــب بع ــان. تراق ــض األحي ــي بع ــة ف ــارات ميداني ــضاً بزي ــون أي ــا يقوم كم

ــانس”  ــا رينس ــة “إيدي ــرار منظم ــى غ ــات عل ــو الخدم ــظ مقدم ــنوات. ويحاف ــالث س ــى ث ــل إل ــدة تص ــاالت لم ــا الح ــي نيجيري ف

غيــر الحكوميــة أثنــاء العــام األول علــى اتصــال منتظــم بالعائديــن مــن خــالل 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 بنــاًء علــى البيانــات الحقيقيــة والملموســة التــي قامــوا بجمعهــا.
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المبادئ الغالبة

يجــب وضــع آليــات مراقبــة بيــن مستشــاري العــودة األوروبييــن والجهــات الفاعلــة فــي الخطــوط األماميــة فــي بلــدان المنشــأ 

 :7 2 ن لضما

ــد/ ✔ ــريك المتعاق ــه الش ــذي يجري ــات ال ــم للخدم ــم المنتظ ــتقبال والتقيي ــر االس ــن معايي ــه م ــق علي ــى المتف ــد األدن الح
المتبرع/المســتقل )قــد يتفــق مستشــارو العــودة مــع زمالئهــم فــي بلــد المنشــأ علــى ماهيــة هــذه المعاييــر الدنيــا وعلــى 

ــر(؛ ــذه المعايي ــة ه ــت تلبي ــال تّم ــي ح ــة ف ــة المراقب طريق

ــك  ✔ ــتفيدين، وذل ــر كاٍف للمس ــم غي ــج وأي دع ــي البرام ــة ف ــب أي ازدواجي ــة لتجن ــاب المصلح ــن أصح ــات بي ــادل المعلوم تب
بإقامــة تنســيق فعــال ومتزايــد مــع أصحــاب المصلحــة فــي بلــد المنشــأ، وباســتخدام أدوات المعلومــات األوروبيــة 

ــاعدة  ــاج وأدوات المس ــادة اإلدم ــودة وإع ــى الع ــة عل ــاعدة األوروبي ــرد المس ــة ج ــيما قائم ــب، ال س ــكٍل مناس ــرة بش المتوف
ــراكة  ــوالت الش ــة بروتوك ــي عملي ــرة ف ــذه األدوات بكث ــتخدام ه ــودة باس ــارو الع ــب مستش ــد يرغ ــاج73 )ق ــادة اإلدم ــى إع عل

ــم(؛  ــرات التفاه ــداد مذك ــية/ إع ــذ القياس ــراءات التنفي التنفيذية/إج

تعزيــز التنســيق مــع مستشــاري العــودة فــي أوروبــا حيــث قــد يكــون العائــدون المعرضــون لخطــر اإلتجــار قــد تلقــوا  ✔
ــي  ــة ف ــيق القائم ــال والتنس ــوات االتص ــالل قن ــن خ ــر )م ــي والتفكي ــرة التعاف ــالل فت ــودة خ ــل الع ــياً قب ــباً مهن تدري
بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة )OPPs( وقائمــة جــرد المســاعدة علــى العــودة وإعــادة اإلدمــاج والتــي يجــب أن تحتــوي 

ــر(؛  ــار بالبش ــاص باالتج ــم خ ــى قس عل

تنفيــذ عمليــة المتابعــة بعــد مغــادرة المســتفيدين للمالجئ/أماكــن اإلقامــة المدعومــة )ويتضمــن ذلــك تقديــم حوافــز  ✔
ــح  ــو موض ــا ه ــودة كم ــل الع ــا قب ــة م ــي مرحل ــّم ف ــاق يت ــى اتف ــاًء عل ــة( )بن ــذه المتابع ــل ه ــي مث ــاركة ف ــن للمش للعائدي

ــاله(؛  أع

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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 ما هي آلية اإلحالة الوطنية )NRM(؟ 

ــب  ــا )OSCE(/مكت ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم ــا منظم ــي وضعته ــة )NRMs( الت ــة الوطني ــات اإلحال ــاء آلي ــم إنش ت

المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان )ODIHR(74، ودخلــت 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 خــالل 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 بنــاًء 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. 

ــة  ــودة اآلمن ــن الع ــودة م ــياق الع ــي س ــن ف ــي تمّك ــدة )SOPs(، الت ــغيل الموح ــراءات التش ــادًة إج ــة ع ــة الوطني ــات اإلحال ــمل آلي تش

ــراءات  ــم إج ــّد أن تض ــك، ال ب ــتغالل. لذل ــار واالس ــر االتج ــن لخط ــخاص المعرضي ــم واألش ــر به ــخاص المتج ــاج األش ــادة إدم ــة وإع والكريم

التشــغيل الموحــدة شــروط مرجعيــة محــددة وأن تصــف صالحيــات مستشــاري العــودة فــي االتحــاد األوروبــي وبلــدان المنشــأ وأســاليب 

ــي  ــوكاالت ف ــات ال ــط صالحي ــّدة )SOPs( لضب ــغيل الموح ــراءات التش ــتخدام إج ــن اس ــد م ــك، ال ب ــى ذل ــالوًة عل ــم. ع ــاون بينه التع

بلــدان العــودة التــي تشــارك فــي تحديــد األشــخاص الذيــن لــم يتــم رصــد االتجــار بهــم/ تعرضهــم لخطــر االتجــار فــي بلــد المقصــد. 

دراسة حالة:
إجراءات التشغيل الموحّدة في نيجيريا 

ــراءات  ــا )NCFRMI( إج ــي نيجيري ــاً ف ــن داخلي ــن والنازحي ــن والمهاجري ــؤون الالجئي ــة لش ــة الوطني ــت اللجن وضع

التشــغيل الموحــّدة إلجــراء عمليــات العــودة وإعــادة قبــول المهاجريــن وإعــادة إدماجهــم فــي نيجيريــا بالتعــاون مــع المنظمــة 

الدوليــة للهجــرة )IOM(. وتهتــم 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، 
ــع  ــدي لـ”دواف ــم بالتص ــمح له ــذي يس ــي ال ــي واالجتماع ــاه النفس ــم، والرف ــل مجتمعاته ــي داخ ــتقرار االجتماع واالس

الهجــرة المكــررة”.75

يجــب أن ُتشــّكل الجهــات الفاعلــة التــي تعمــل بشــكٍل دوري مــع األشــخاص المتجــر بهم/المعرضيــن لخطــر اإلتجــار 
.)NRM( بمــن فيهــم مستشــاري العــودة، جــزءاً مــن آليــة اإلحالــة الوطنيــة

بروتوكوالت الشراكة التنفيذية باعتبارها جزءاً تكاملياً من آليات اإلحالة الوطنية وعبر الوطنية
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كيف يمكن إنشاء مؤسسة متعددة الوكاالت آللية اإلحالة الوطنية )NRM(؟  

ــاون  ــة التع ــية ألنظم ــزة أساس ــم )MoU( ركي ــرات التفاه ــةOPPs( 76( ومذك ــراكة التنفيذي ــوالت الش ــكل بروتوك ــّد أن تش ال ب

والتنســيق الوطنيــة آلليــة اإلحالــة الوطنيــة )NRM(. توقــع الــوكاالت المشــاركة فــي ركيــزة العــودة الخاصــة بآليــات اإلحالــة الوطنيــة 

فــي البلــدان المرســلة بشــكل مشــترك علــى بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة )OPPs( ومذكــرات التفاهــم )MoU(.  وفــي الوقــت 

ذاتــه، ال بــّد أن تضــع الــوكاالت فــي بلــدان المقصــد والمنشــأ موضــع التنفيــذ بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة )OPPs( التــي تنظــم 

اســتجابتها المنســقة بالكامــل لعــودة األشــخاص المعرضيــن لخطــر اإلتجــار، بمــن فيهــم ضحايــا االتجــار. ُتشــّكل بروتوكــوالت الشــراكة 

ــد  ــة تحدي ــريع عملي ــة )NRM( لتس ــة الوطني ــة اإلحال ــا آلي ــي تحركه ــقة الت ــتجابات المنس ــاساً لالس ــذه أس ــة )OPPs( ه التنفيذي

الهويــة المبكــر واإلحالــة ونــوع الدعــم الــذي ســيتلقاه العائــدون المعرضــون لخطــر اإلتجــار قبــل العــودة وبعدهــا. وتعتبــر بروتوكــوالت 

ــودة.  ــة الع ــلة ودول ــة المرس ــن الدول ــة )TRM( بي ــر الوطني ــة عب ــة اإلحال ــل آلي ــياً لعم ــرطاً أساس ــضاً ش ــة )OPPs( أي ــراكة التنفيذي الش

تســاعد بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة )OPPs( علــى 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 )OPPs( أيــضاً كيفيــة صــرف األمــوال المتاحــة لنــوع متفــق عليــه مــن برنامــج إعــادة اإلدمــاج، وكيفيــة إنفاقهــا، 

وكيفيــة اإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز أثنــاء التنفيــذ. فــي مــا يلــي، توضيــح دور مستشــاري العــودة فــي هــذه العمليــة. 

دراسة حالة:
نيجيريا

وقّعت نيجيريا على اتفاق تعاوني مع سويسرا بشأن عودة النازحين وإعادة إدماجهم.

 )NACTAL( ــم ــم وعمالته ــوء معاملته ــال وس ــار باألطف ــة االتج ــي لمكافح ــع المدن ــة المجتم ــبكة منظم ــة ش ــير منص تش

ــى  ــد عل ــيعود بالفائ ــة س ــلة والمضيف ــدان المرس ــي البل ــة ف ــات الفاعل ــن الجه ــة بي ــر صرام ــاون األكث ــى أن التع ــا إل ــي نيجيري ف

العائديــن، مــن خــالل وضــع مذكــرات تفاهــم )MOU( بيــن المؤسســات المرســلة والمضيفــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن 

تقــدم هــذه الشــبكة الكبيــرة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة )NGOs( فــي نيجيريــا الدعــم لمستشــاري العــودة األوروبييــن 

مــن خــالل إقامــة التواصــل بيــن المؤسســات المرســلة فــي بلــدان المقصــد والشــركاء المحلييــن المضيفيــن فــي نيجيريــا.  

بــكل بســاطة، قــد يتــم دعــم هــذا التواصــل مــن خــالل توفيــر تفاصيــل لالتصــال بمقدمــي الخدمــات النيجيرييــن عبــر تنظيــم 

ــك.  ــى ذل ــا إل ــي، وم ــاد األوروب ــاري االتح ــن ومستش ــات النيجيريي ــي الخدم ــن مقدم ــت( بي ــر االنترن ــة )عب ــات منتظم اجتماع

 )NACTAL( ويمكــن لمنصــة شــبكة منظمــة المجتمــع المدنــي لمكافحــة االتجــار باألطفــال وســوء معاملتهــم وعمالتهــم

 ))NGOs( تحديــد الخدمــات المتاحــة )خدمــات مكافحــة االتجــار التنظيميــة وتلــك التــي تقدمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة

ــلة  ــدان المرس ــي البل ــودة ف ــاري الع ــّداً لمستش ــد ج ــون مفي ــد يك ــر ق ــو أم ــا، وه ــي نيجيري ــن ف ــن المضيفي ــركاء المحليي للش

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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)NRM( مثال عن إطار العمل التعاوني لتبادل المعلومات في آلية اإلحالة الوطنية

قــد يشــّكل مستشــارو العــودة فــي بعــض البلــدان بالفعــل جــزءاً ال يتجــزأ مــن نظــام آليــة اإلحالــة الوطنيــة )NRM(، وهــذا يعنــي علــى 

ســبيل المثــال أن منظمتهــم تشــارك بانتظــام فــي المقابــالت 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 

)NRM(. وفــي 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 
 ”Protocollo di Teramo“ ــو ــول دي تيرام ــن. وكان بروتوك ــن عقدي ــر م ــّدة )SOPs( ألكث ــغيل الموح ــراءات التش أو إج

ــم  ــم تقيي ــار. ويت ــة االتج ــن بمكافح ــة المعنيي ــاب المصلح ــن أصح ــد م ــه العدي ــارك في ــد ش ــوكالت وق ــذه البروت ــد أول ه أح

ــوالت  ــذه البروتوك ــدة. فه ــوالت جدي ــى بروتوك ــع عل ــام، والتوقي ــا بانتظ ــا وتحديثه ــا ومراجعته ــول به ــوالت المعم البروتوك

 .)NRM( ــة ــة اإليطالي ــة الوطني ــة اإلحال ــن آلي ــتجابة ضم ــاس االس ــكل أس تش

 إن الوكالــة الوطنيــة لحظــر االتجــار باألشــخاص فــي نيجيريــا )NAPTIP( مكلفــة بتنســيق الجهــود فــي مكافحــة االتجــار 

بالبشــر، فوضعــت المبــادئ التوجيهيــة آلليــة اإلحالــة الوطنيــة لحمايــة األشــخاص المتاجــر بهــم ومســاعدتهم فــي 

 )NRM( ــة ــة الوطني ــة اإلحال ــام آللي ــدأ الع ــل المب ــن. يتمث ــة اآلخري ــاب المصلح ــة وأصح ــن الحكوم ــي بي ــار تعاون ــا، كإط نيجيري
ــاّل.  ــكل فع ــه بش ــه وإدماج ــادة تأهيل ــان إع ــدف ضم ــه به ــه وحمايت ــه ودعم ــار ب ــم االتج ــخص يت ــن كل ش ــان تمكي ــي ضم ف

ويتحقــق ذلــك مــن خــالل توفيــر الحمايــة عبــر تحديــد الهويــة واإلنقــاذ واالســتقبال واألمــن )الســالمة(؛ وخدمــات الوقايــة 

مــن خــالل التوعيــة والتأييــد والتدريــب المهنــي وريــادة األعمــال والتمكيــن االقتصــادي والتوجيــه للفئــات المعرضــة للخطــر؛ 

ــر  ــح، وتوفي ــرة والمن ــروض الصغي ــي، والق ــي واالجتماع ــم النفس ــم الدع ــا، وتقدي ــة الضحاي ــالل إحال ــن خ ــل م ــادة التأهي وإع

المــأوى والرعايــة الصحيــة، والدعــم القانونــي، ومحــو األميــة والتعليــم، وبنــاء المهــارات الحياتيــة، ومــا إلــى ذلــك. 

مــن الضــروري أن ينّســق مستشــارو العــودة، علــى المســتوى الوطنــي، اإلمــداد بالمعلومــات المتعدد الــوكاالت، 
الضروريــة لتقييــم المخاطــر واالحتياجــات قبــل العودة. 

 آلية اإلحالة
 الوطنية
(NRM)

اإلتجار بالبشر 
(THB)

اللجوءالعودة
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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 بــّد 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 

خــالل فتــرة شــهر ضمــن إطــار يراعــي تدابيــر الســالمة 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. 

ــاعدة  ــواع المس ــف أن ــم مختل ــن تقدي ــة )NRM(، إذ ال يمك ــة الوطني ــة اإلحال ــات بآلي ــع الخدم ــط جمي ال ترتب
ــوال  ــم ط ــر به ــخاص المتج ــأن األش ــا بش ــم إجراؤه ــي يت ــات الت ــر الترتيب ــد تتغي ــد، وق ــكان واح ــي م ــة ف المطلوب

ــة. ــة المختلف ــر األنظم ــم عب ــع انتقاله ــت م الوق

فــي بروتوكــوالت الشــراكة التنفيذيــة )OPPs(، ال بــّد مــن تفويــض فــرق وشــبكات آليــة اإلحالــة الوطنيــة )NRM( اإلقليميــة/

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. 

تشــمل الفــرق، كحــٍد أدنــى، منســقين إقليمييــن آلليــات اإلحالــة الوطنيــة )NRM( وممثليــن عــن ســلطات تطبيــق القوانيــن المحليــة، 

ــن،  ــة واختصاصيي ــة الصحي ــات الرعاي ــة، وخدم ــات االجتماعي ــة، والخدم ــات القانوني ــة، والخدم ــس البلدية/المحلي ــلطات والمجال والس

ــة الوطنيــة  ومنظمــات غيــر حكوميــة )NGO( ومنظمــات دوليــة )IO( ُتعنــى بمكافحــة االتجــار، حســب الحاجــة. وأكثــر آليــات اإلحال

ــوط  ــات الخط ــك خدم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــلطات الدول ــى س ــة إل ــوكاالت باإلضاف ــددة ال ــون متع ــي تك ــك الت ــي تل ــة ه )NRMs( فاعلي

ــر.  ــار بالبش ــة االتج ــي مكافح ــة ف ــة )NGO( المتخصص ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــة القانوني األمامي

دراسة حالة:
الدنمارك 

ــي  ــة ف ــات الفوري ــة والخدم ــزاً للصح ــام 2009 مرك ــذ الع ــارك من ــي الدنم ــر )CMM( ف ــار بالبش ــة االتج ــز مكافح ــر مرك يدي

كوبنهاغــن يلجــأ إليــه المواطنــون األجانــب وطالبــو اللجــوء، وكثيــر منهــم مواطنــون نيجيريــون، لطلــب المعلومــات والدعــم 

الصحــي والقانونــي. ومــن خــالل هــذا المركــز، يجــري مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر )CMM( اتصــاالت 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 )CMM( قبــل 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 )CMM( فــي غضــون 72 ســاعة فــي حــال ظهــرت 

عالمــات تشــير إلــى وجــود حالــة إتجــار. كمــا يتــم إخبــار مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر )CMM( قبــل عمليــات الشــرطة، حيــث 

مــن المحتمــل أن تتواصــل الشــرطة بضحايــا االتجــار بالبشــر،  مــا يســمح لموظفــي المركــز بالحضــور إلــى مراكــز الشــرطة إلجــراء 

ــا  ــادرة” كم ــاً للمغ ــر )“وقت ــي والتفكي ــرة للتعاف ــص فت ــة تخصي ــم عملي ــات. ودع ــد الهوي ــوكاالت لتحدي ــددة ال ــالت متع مقاب

 )CMM( هــو معــروف فــي الدنمــارك تمنحــه الشــرطة للمهاجريــن غيــر القانونييــن ويمنحــه مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر

للمهاجريــن المقيميــن بشــكل قانونــي فــي الدنمــارك، وإلعــداد الفــرد للعــودة إلــى بلــده المنشــأ(. فــي حالــة طالبــي اللجــوء 

ــاًء  ــر، بن ــي والتفكي ــرة التعاف ــة فت ــرة الدنماركي ــرة الهج ــي دائ ــوء ف ــب اللج ــح مكت ــار، يمن ــا اتج ــوا ضحاي ــل أن يكون ــن ُيحتم الذي

.)CMM( علــى مقابــالت تحديــد الهويــة التــي ُيجريهــا مركــز مكافحــة االتجــار بالبشــر

بروتوكوالت الشراكة التنفيذية باعتبارها جزءاً تكاملياً من آليات اإلحالة الوطنية وعبر الوطنية
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بوكــس، هـــ )2011( “االتجــار بالبشــر واألقليــات: مكامــن الضعــف تضاعــف مــن التمييــز”. ملخــص البحــث المحلــي: حقــوق األقليــات. 

https://www.du.edu/korbel/hrhw/researchdigest/ .مدرســة كوربل جوزيــف للدراســات الدوليــة فــي جامعــة دنفــر

minority/Trafficking.pdf

Territorial Commissions. https://www. (2018) .Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo onlus

cies.it/progetti/commissioni-territoriali/?lang=en

https://rm.coe. ،مجلــس أوروبــا )2005(. مجلــس أوروبــا، اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن إجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر. وارســو

168008371d/int

ــراض  ــال ألغ ــار باألطف ــاف االتج ــة؛ استكش ــخصي، والطبقي ــض الش ــة، التفوي ــف الهيكلي ــن الضع ــرون. )2020( “مكام داال ، ر. ل. وآخ

ــا. 35)3(.  ــف والضحاي ــا”. العن ــف والضحاي ــي الهند، العن ــة ف ــق الريفي ــي المناط ــي ف ــتغالل الجنس االس

https:// .ــر التحليــل: نمــوذج منهجــي لالســتغالل اإلجرامــي لألطفــال.  فــي مجلــة خدمــات األطفــال د. بارلــو وآخــرون )2021( دوائ

20Folder/ %27s %20Files/Shanna %www .craigbarlow .co .uk/_webedit/uploaded-files/All

  pdf .202021%20Analysis%20of%20Circles%20al%20et%Barlow

ــة  ــة األفريقي ــي المجل ــا”. ف ــي نيجيري ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــد األش ــز ض ــة والتميي ــن والثقاف ــي، أو. )2016(. “الدي ــو، إي و أوميغب أتيييب

ــة، 5)1(  ــول اإلعاق ح

ــع  ــأن من ــان/أبريل 2011 بش ــؤرَّخ 5 نيس ــم EU/2011/36 الم ــا رق ــس أوروب ــي ومجل ــان األوروب ــه البرلم ــة، “توجي ــة األوروبي المفوضي

ــمية  ــدة الرس ــي الجري ــس JHA/629/2002،” ف ــاري للمجل ــرار اإلط ــتبدال الق ــاه، واس ــة ضحاي ــه وحماي ــر ومكافحت ــار بالبش االتج

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking- ــي ــاد األوروب ــس االتح ــي )2011(. مجل ــاد األوروب لالتح

.201136eu_en-directive

ــورات  ــب منش ــمبورغ: مكت ــر.  لوكس ــر األخي ــر؛ التقري ــار بالبش ــر االتج ــة لخط ــات المعرض ــول الفئ ــة ح ــة )2015( دراس ــة األوروبي المفوضي

ــي.   ــاد األوروب االتح

المفوضيــة األوروبيــة )2019( “تقييــم تطبيــق التوجيــه بشــأن معاييــر التأهيــل” المعــاد صياغتــه )EU/95/2011(. لوكســمبورغ: مكتب 

ــاد األوروبي.  ــورات االتح منش

المفوضيــة األوروبيــة )2020(، “مفوضيــة البرلمــان األوروبــي والمجلــس واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األوروبيــة ولجنــة المناطــق: 

85ff8b4f-:https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar .ــل ــرة” بروكس ــوء والهج ــأن اللج ــد بش ــاق جدي ميث

   format=PDF&3_DOC/01aa75ed71a1.0002.02-11ea-b44f-ff13

المفوضيــة األوروبيــة )2021( “وثيقــة عمــل موظفــي المفوضيــة، إطــار عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن تقديــم المشــورة بشــأن العــودة 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri= .وأداة المســاعدة علــى إعــادة اإلدمــاج”. بروكســل

 from=EN&52021SC0121:CELEX
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cies.it%2Fprogetti%2Fcommissioni-territoriali%2F%3Flang%3Den&data=04%7C01%7Camalang2%40jhu.edu%7C650024fc82384fa88b7508da1624a81f%7C9fa4f438b1e6473b803f86f8aedf0dec%7C0%7C0%7C637846643941484320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c7FgpJpSVUVXUydV4dh5DAvJxoh64M84P0BAPEm0foQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cies.it%2Fprogetti%2Fcommissioni-territoriali%2F%3Flang%3Den&data=04%7C01%7Camalang2%40jhu.edu%7C650024fc82384fa88b7508da1624a81f%7C9fa4f438b1e6473b803f86f8aedf0dec%7C0%7C0%7C637846643941484320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c7FgpJpSVUVXUydV4dh5DAvJxoh64M84P0BAPEm0foQ%3D&reserved=0
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&amp;amp;format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&amp;amp;format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&amp;amp;format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_3&amp;amp;format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0121&amp;amp;from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0121&amp;amp;from=EN
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ــرا،  ــي، سويس ــل ف ــان )ECtHR(- تراخي ــوق اإلنس ــة لحق ــة األوروبي ــوء )2014( “المحكم ــون اللج ــأن قان ــة بش ــات األوروبي ــدة البيان قاع

https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-tarakhel-v-switzerland- 12/29217 .الطلــب رقــم

2921712-application-no

ــاد  ــمية لالتح ــدة الرس ــية”. الجري ــوق األساس ــي للحق ــاد األوروب ــاق االتح ــي )2012( “ميث ــاد األوروب ــس االتح ــي ومجل ــان األوروب البرلم

.12012P/TXT&from=EN:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX األوروبــي 

البرلمــان األوروبــي والمجلــس األوروبــي )2011( “التوجيــه EU/95/2011 الصــادر عن البرلمــان األوروبي والمجلــس بتاريــخ 13 كانون األول/

ديســمبر 2011 بشــأن معاييــر تأهيــل رعايــا بلــدان ثالثــة أو األشــخاص بــدون جنســية كمســتفيدين مــن الحمايــة الدولية، وبشــأن صفة 

موحــدة لالجئيــن أو لألشــخاص المؤهليــن للحصــول علــى الحمايــة، وبشــأن محتــوى الحمايــة الممنوحــة )إعــادة  صياغــة( الجريــدة 

 3A32011L0095%https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX الرســمية لالتحاد األوروبي

ــخ 26  ــس بتاري ــي والمجل ــان األوروب ــن البرلم ــادرة ع ــم EU( 2013/604( ص ــة رق ــي )2013( “الئح ــس األوروب ــي والمجل ــان األوروب البرلم

حزيران/يونيــو 2013 لوضــع معاييــر وآليــات لتحديــد الدولــة العضــو المســؤولة عــن فحــص طلــب الحمايــة الدوليــة المقــّدم فــي إحدى 

الــدول األعضــاء مــن قبــل رعايــا بلــدان ثالثــة أو األشــخاص بــدون جنســية” )معــادة صياغتهــا(.  الجريــدة الرســمية لالتحــاد األوروبــي. 

https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance- ”ــرية ــادئ الس ــام )2018( “مب ــي الع ــس الطب المجل

https://www.:الكامــل  pdf مســتند  إلــى  . ****الرابــط   years/principles-of-confidentiality-18-0/for-doctors

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

pdf.48903188

فريــق الخبــراء المعنــي بإجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر )2017(. “تقريــر عــن إيطاليــا بموجــب المــادة 7 مــن النظــام الداخلــي لتقييــم 

16806edf35/https://rm.coe.int تنفيــذ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن إجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر

فريق الخبراء المعني بإجراءات مكافحة االتجار بالبشر “بلغاريا، جولة التقييم الثالثة” )2019(. 

ــات  ــة الدراس ــان”. مجلّ ــري يهّم ــس البش ــي والجن ــاء العرق ــل اإلنتم ــس: ه ــة الجن ــر وصناع ــار بالبش ــونج ، إن. )2014(. “اإلتج ــز تش جوتيري

ــات، 35)2(  ــدد الثقاف المتع

ــات  ــم احتياج ــن لديه ــن الذي ــع الناجي ــن م ــاء العاملي ــر األطب ــة لغي ــر )2014( “نصيح ــار بالبش ــة االتج ــر ومؤسس ــن بامب ــة هيلي مؤسس

ــر” ــار بالبش ــن اإلتج ــن م ــة الناجي ــر رعاي ــية”. “معايي نفس

فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لمكافحة االتجار بالبشر )2017(. “األبعاد الجنسانية لالتجار بالبشر. إصدار موجز رقم 4” 

ــم”.  ــر به ــخاص المتج ــة لألش ــر الوطني ــة عب ــة اإلحال ــر آلي ــة لتطوي ــادئ توجيهي ــرة )2009(. “مب ــات الهج ــة سياس ــي لتنمي ــز الدول المرك

ــا. ــت ميدي ــت وس ــا: اوس فيين

المركــز الدولــي لتنميــة سياســات الهجــرة )2019(. “القــوة لمواصلــة الــدرب” )The Strength to Carry On( “القــدرة علــى 

https://www.icmpd.org/ .الصمــود والتعــرّض لالتجــار وغيــره مــن االنتهــاكات بيــن األشــخاص المهاجريــن إلــى أوروبــا”. فيينــا

20STUDY_EN.pdf%20FULL%-20%file/STRIVE/52238/content/download

https://reliefweb.int/sites/”ــوارئ ــداء الط ــة ن ــر )2015( “مراجع ــالل األحم ــر واله ــب األحم ــات الصلي ــي لجمعي ــاد الدول اإلتح
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المنظمــة الدوليــة للهجــرة )2010( “أســباب وعواقــب االتجــار بالبشــر: دليــل مــن قاعــدة بيانــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة”. جنيــف: 

المنظمــة الدوليــة للهجــرة. 

ــتغالل  ــراض االس ــية، ألغ ــة الجنس ــري الهوي ــي ومغاي ــل الجنس ــي المي ــن، ومزدوج ــن المثليي ــباب م ــار بالش ــي، م. )2013(. “االتج ليل

ــر  ــار بالبش ــال اإلتج ــي مج ــث ف ــي”. البح الجنس

ــراض  ــية، ألغ ــة الجنس ــري الهوي ــي ومغاي ــل الجنس ــي المي ــن، ومزدوج ــن المثليي ــراد م ــار باألف ــي، ج. )2013(. “االتج ــز، أو.، وكيل مارتيني

ــي ، 42)4(  ــون الدول ــار القان ــراءات”. أخب ــاذ اإلج ــاث واتخ ــات واألبح ــم الخدم ــوة لتقدي ــي: دع ــتغالل الجنس االس

ميشــيلميا، ج.س.أ، ولينــش، ر. إ. )2019( الفصــل 5: “اســتخدام المخــدرات كســالح” “أســباب وعواقــب االتجــار بالبشــر: انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان”. أوهايــو: الســجّل الصحافــي لجامعــة واليــة أوهايــو. 

ICCRP(“(، https:// العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية“ .)مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )1966

 www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )1984(. “اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 

 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx ”أو الالإنســانية أو المهينــة

CRC((  https://www.ohchr.org/en/ اتفاقيــة حقــوق الطفــل“ مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان )1989(. 

professionalinterest/pages/crc.aspx

منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا )2022( “دليــل آليــة اإلحالة الوطنيــة”. وارســو: مكتــب المؤسســات الديمقراطية وحقوق اإلنســان 

 pdf.510551/5/OSCE( https://www.osce.org/files/f/documents/f( التابع لمنظمــة األمن والتعاون في أوروبــا

منظمــة األمــن والتعــاون فــي أوروبــا، مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان )2004( “آليــات اإلحالــة الوطنيــة - توحيــد 

 13967/https://www.osce.org/odihr .”الجهــود لحمايــة حقــوق األشــخاص المتجــر بهــم: دليــل عملــي

ــي  ــار ف ــا االتج ــاج ضحاي ــادة إدم ــة وإع ــودة اآلمن ــم للع ــم الدع ــز تقدي ــول تعزي ــة ح ــط التنفيذي ــم الخرائ ــكا ، إي. )2020(. “رس بيتريس

ــر.  ــم تنش ــاج )ERRIN(. ل ــادة اإلدم ــودة وإع ــة للع ــبكة األوروبي ــرة )ICMPD( و الش ــات الهج ــر سياس ــي لتطوي ــز الدول ــا”. المرك نيجيري

https://polarisproject.org/ .مشــروع بوالريــس )2018( قــد يواجــه األفــراد ذوو اإلعاقــة مخاطــر متزايــدة لالتجــار بالبشــر

 /individuals-with-disabilities-may-face-increased-risk-of-human-trafficking/08/2018/blog

ســيمبريبون إم وآبــي أو م )2021( “إعــادة تأهيــل النســاء العائــدات فــي نيجيريــا وإعادة دمجهــن”. البندقية: كرســي اليونيســكو لإلدماج 

https://www.insightproject.net/ .فــي البندقيــة IUAV جامعــة ،)SSIIM( االجتماعــي والمكانــي للمهاجريــن الدولييــن

 REPORT-NIGERIA.pdf/09/2021/wp-content/uploads

ــي  ــم ف ــادة إدماجه ــم وإع ــادة قبوله ــن وإع ــادة المهاجري ــراءات إع ــرة )ICMPD( )2019( إج ــات الهج ــر سياس ــي لتطوي ــز الدول المرك

.file/Study_EN.pdf/53786/https://www.icmpd.org/file/download .نيجيريــا

الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )2003( “الفقــر واالتجــار بالبشــر: اســتراتيجية لمكافحــة االتجــار بالبشــر مــن خــالل التعــاون اإلنمائــي 

326c82b44c784d67860/https://www.government.se/contentassets .ــترا آروس ــا فاس ــويد: إيديت ــي.” الس الدول

poverty-and-trafficking-in-human-beings/d51420086cbe9

قائمة المراجع

https://publications.iom.int/system/files/pdf/causes_of_retrafficking.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/causes_of_retrafficking.pdf
https://ohiostate.pressbooks.pub/humantrafficking/chapter/chapter-5-the-weaponization-of-drugs/
https://ohiostate.pressbooks.pub/humantrafficking/chapter/chapter-5-the-weaponization-of-drugs/
https://ohiostate.pressbooks.pub/humantrafficking/chapter/chapter-5-the-weaponization-of-drugs/
https://ohiostate.pressbooks.pub/humantrafficking/chapter/chapter-5-the-weaponization-of-drugs/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf
https://www.osce.org/odihr/13967
https://www.osce.org/odihr/13967
https://polarisproject.org/blog/2018/08/individuals-with-disabilities-may-face-increased-risk-of-human-trafficking/
https://polarisproject.org/blog/2018/08/individuals-with-disabilities-may-face-increased-risk-of-human-trafficking/
https://polarisproject.org/blog/2018/08/individuals-with-disabilities-may-face-increased-risk-of-human-trafficking/
https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf
https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf
https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icmpd.org%2Ffile%2Fdownload%2F53786%2Ffile%2FStudy_EN.pdf&data=04%7C01%7Camalang2%40jhu.edu%7C650024fc82384fa88b7508da1624a81f%7C9fa4f438b1e6473b803f86f8aedf0dec%7C0%7C0%7C637846643941484320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kN0KUboVQh32a0Kj%2FqE8k2f5%2FuC%2BcSbMgXcLPvMyQRA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.icmpd.org%2Ffile%2Fdownload%2F53786%2Ffile%2FStudy_EN.pdf&data=04%7C01%7Camalang2%40jhu.edu%7C650024fc82384fa88b7508da1624a81f%7C9fa4f438b1e6473b803f86f8aedf0dec%7C0%7C0%7C637846643941484320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kN0KUboVQh32a0Kj%2FqE8k2f5%2FuC%2BcSbMgXcLPvMyQRA%3D&reserved=0
https://www.government.se/contentassets/326c82b44c784d67860d51420086cbe9/poverty-and-trafficking-in-human-beings
https://www.government.se/contentassets/326c82b44c784d67860d51420086cbe9/poverty-and-trafficking-in-human-beings
https://www.government.se/contentassets/326c82b44c784d67860d51420086cbe9/poverty-and-trafficking-in-human-beings
https://www.government.se/contentassets/326c82b44c784d67860d51420086cbe9/poverty-and-trafficking-in-human-beings


66

المخطط األولي لمستشاري العودة

مركــز بــرو بونــو القانونــي لمكافحــة االتجــار بالبشــر )2017(.”معلومــات حــول جرائــم االتجــار التــي تقــع علــى ذوي االحتياجــات الخاصة.” 

 https://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/HT_Pro_Bono_Impact_Report.pdf

ــدوق  ــن )Comissione Nazionale per il Diritto d’Asilo )2016. “صن ــؤون الالجئي ــدة لش ــم المتح ــامية لألم ــة الس المفوضي

 L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti ”.اللجــوء والهجــرة واالندمــاج التابــع لالتحــاد األوروبــي

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

http://www.ipjc.org/ .”منظمــة األخــوات الكاثوليــك ضــد االتجــار بالبشــر فــي الواليــات المتحــدة )2016( “الفقــر واالتجــار بالبشــر

 .20Poverty.pdf%20and%20HT%-20%USCSAHT/09/2016/wp-content/uploads

وزارة الخارجية األمريكية )2016(. “تقرير حول االتجار بالبشر: 2016.” الواليات المتحدة.  

https://assets.publishing.”بالنســاء االتجــار  نيجيريــا:  والمعلومــات  الدولــة  “سياســة   )2019( البريطانيــة  الداخليــة  وزارة 

Nigeria_-_/821554/service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

pdf._2019_July__Trafficking_-_CPIN_-_v5.0

 ”.106/61/A/RES 2007 الجمعية العامة لألمم المتحدة )2007( “اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ، 24 كانون الثاني/يناير

ــا، 4  ــبابها وعواقبه ــك أس ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــرق المعاص ــكال ال ــة بأش ــررة المعني ــر المق ــدة )2016( “تقري ــم المتح ــة لألم ــة العام الجمعي

 ln=en?847436/https://digitallibrary.un.org/record  46/33/A/HRC،2016 تموز/يوليــو 

المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة )2006(. “المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحمايــة الدوليــة رقــم 7: تطبيــق أحــكام المــادة 1أ)2( مــن 

اتفاقيــة عــام 1951 و/أو بروتوكــول العــام 1967 المتعلــق بحالــة الالجئيــن إلــى ضحايــا االتجــار واألشــخاص المعرضيــن لخطــر االتجــار.”  

منظمة األمم المتحدة للطفولة، الواليات المتحدة األمريكية. )2017( “ما الذي يغذي االتجار بالبشر؟”  

ــاء  ــة النس ــر - خاص ــار بالبش ــة لالتج ــاد العرقي ــدة )2001( “األبع ــم المتح ــة لألم ــة العام ــة لألمان ــة التابع ــتعالمات العام ــدة االس وح

ــب.  ــن تعص ــك م ــل بذل ــا يتص ــب وم ــره األجان ــري وك ــز العنص ــة والتميي ــة العنصري ــي لمكافح ــر العالم ــال.”  المؤتم واألطف

راشــيل ويتكيــن )2018(، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات:  لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر 

https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/In ،والعبوديــة. لنــدن: مؤسســة هيليــن بامبــر المملكــة المتحــدة

 pdf.435738436/6687/6683/537/ternet

 )OHCHR( المنظمــة الدوليــة لتمكيــن المــرأة، والمنظمــة الدوليــة للمعوقيــن، ومفوضيــة األمــم المتحدة الســامية لحقــوق اإلنســان

)2019(.  “تقديــم إلــى اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة حــول إعــداد التوصيــة العامــة بشـــــــأن االتجــار بالنســاء 

والفتيــات فــي ســياق الهجــرة العالميــة.” 

https://borgenproject.org/poverty- بورغــن  مشــروع  بالبشــر”.  االتجــار  فــي  ومســاهمته  “الفقــر   )2015( إي  رايــت، 

 /contribution-human-trafficking

قائمة المراجع

https://www.htlegalcenter.org/wp-content/uploads/HT_Pro_Bono_Impact_Report.pdf
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf
http://www.ipjc.org/wp-content/uploads/2016/09/USCSAHT - HT and Poverty.pdf
http://www.ipjc.org/wp-content/uploads/2016/09/USCSAHT - HT and Poverty.pdf
http://www.ipjc.org/wp-content/uploads/2016/09/USCSAHT - HT and Poverty.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/847436?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/847436?ln=en
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
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الهوامش

1  لغرض هذا المخطط األولي

ــاج”،  ــادة اإلدم ــة وإع ــودة الطوعي ــأن الع ــي بش ــاد األوروب ــتراتيجية االتح ــس: اس ــي والمجل ــان األوروب ــى البرلم ــة إل ــن المفوضي ــالة م ــة، “رس ــة األوروبي 2  المفوضي
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0120&from=EN نشرت عام 2021.  

)C 303/01 /2007( ميثاق االتحاد األوروبي للحقوق األساسية .)3  االتحاد األوروبي: مجلس االتحاد األوروبي )2007

ــوء  ــأن اللج ــد بش ــاق جدي ــق: ميث ــة المناط ــة ولجن ــة األوروبي ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــس واللجن ــي والمجل ــان األوروب ــة البرلم ــة، “مفوضي ــة األوروبي 4  المفوضي
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 
ــام 2021. ــرت ع ــاج”، ُنش اإلدم

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 )ICCRP(”، نشر عام 1966.
 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

كمــا يحظــر صراحــة المــواد 6–7 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCRP( كمــا تفســرها اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان )HRC(. ُيعــّد 
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.
ــانية أو  ــية أو الالإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــروب المعامل ــن ض ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــان، “اتفاقي ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة األم  مفوضي

ــام 1984.  ــي ع ــرت ف ــة”، نش المهين

7  المرجع نفسه

8  المرجع نفسه

9  المرجع نفسه

10  الجمعية 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 )ECtHR(- تراخيل في، سويسرا، الطلب رقم. 29217/12” )2014(.
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-tarakhel-v-switzerland-application-no-2921712

12  اإلتجــار بالبشــر )THB( وفــقاً لبروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وخاصــة النســاء واألطفــال، المكّمــل التفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 
ــو”. ــول باليرم ــم “بروتوك ــضاً باس ــروف أي ــة )2000(، والمع ــر الوطني ــة عب ــة المنظم الجريم

ــه  ــر ومكافحت ــار بالبش ــع االتج ــأن من ــان/أبريل 2011 بش ــؤرَّخ 5 نيس ــم EU/36/2011 الم ــا رق ــس أوروب ــي ومجل ــان األوروب ــه البرلم ــة، “توجي ــة األوروبي 13  المفوضي
ــي )2011(. ــاد األوروب ــمية لالتح ــدة الرس ــي الجري ــس JHA/2002/629،” ف ــاري للمجل ــرار اإلط ــتبدال الق ــاه، واس ــة ضحاي وحماي

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en

14  د. 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

ــة  ــدن: مؤسس ــة )لن ــر والعبودي ــار بالبش ــن االتج ــن م ــع الناجي ــن م ــن العاملي ــع المختصي ــات: لجمي ــتنير بالصدم ــلوك المس ــد الس ــة قواع ــن، مدون ــيل ويتكي 15  راش
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

 https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

ــي  ــاج االجتماع ــكو لإلدم ــي اليونيس ــن”، )كرس ــادة دمجه ــا وإع ــي نيجيري ــدات ف ــاء العائ ــل النس ــادة تأهي ــب. “إع ــوزس أي ــي م ــيمبريبون و أولوافيم ــكل س 16  ماي
ــة، 2021(.  ــي البندقي ــة IUAV ف ــن )SSIIM(، جامع ــن الدوليي ــي للمهاجري والمكان

https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf

17  المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة، “القــوة لمواصلــة الــدرب: القــدرة علــى الصمــود والتعــرّض لالتجــار وغيــره مــن االنتهــاكات بيــن األشــخاص المهاجريــن 
ــا،” )2019(، ص. 15.  ــى أوروب إل

https://www.icmpd.org/content/download/52238/file/STRIVE%20-%20FULL%20STUDY_EN.pdf

18  رايت، إي )2015( “الفقر ومساهمته في االتجار بالبشر” ،” في مشروع بورغن

19  )بالمبيش 2012(

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 20  منظم
ــا 2022(. ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 21  منظم
ــا 2022(. ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

الهوامش

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0120&amp;amp;from=EN
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-tarakhel-v-switzerland-application-no-2921712
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf
https://www.icmpd.org/content/download/52238/file/STRIVE - FULL STUDY_EN.pdf
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
https://borgenproject.org/poverty-contribution-human-trafficking/
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22  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

ــة  ــة الدولي ــب الحماي ــص طل ــن فح ــؤولة ع ــو المس ــة العض ــد الدول ــات لتحدي ــر وآلي ــع معايي ــس لوض ــي والمجل ــان األوروب ــا البرلم ــة يصدره ــأن الئح ــرح بش 23  مقت
ــا بلــدان ثالثــة أو األشــخاص بــدون جنســية )إعــادة صياغــة(، COM / 2016/0270 نهائــي / 2 - 2016/0133  المقــّدم فــي إحــدى الــدول األعضــاء مــن قبــل رعاي

)COD(

24  فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 1 كانــون الثاني/ينايــر ومنتصــف أيلــول/ ســبتمبر 2016، وصــل 27083 مواطــناً نيجيــرياً إلــى إيطاليــا، منهــم 7737 امــرأة و 2319 طفــاًل. 
وفــقاً للجنــة الوطنيــة لالعتــراف بالحمايــة الدوليــة، بلــغ عــدد طلبــات اللجــوء المقدمــة مــن المواطنيــن النيجيرييــن 9870 طلــباً فــي العــام 2014 )%18 منهــا 
مقّدمــة مــن ِقَبــل نســاء(، و 17989 فــي العــام 2015 )%27 مقّدمــة مــن ِقَبــل نســاء( و 14681 حتــى 15.أيلول/ســبتمبر 2016 )%27 مقّدمــة مــن ِقَبــل نســاء(. 
ــى  ــوا عل ــة )%5(، و 2162 حصل ــة فرعي ــى حماي ــوا عل ــئ )%3(، و 649 حصل ــة الج ــى صف ــل 344 عل ــام 2016، حص ــي الع ــوء ف ــات لج ــن بطلب ــن المتقدمي ــن بي م

حمايــة إنســانية )%16(، ولــم يتــم منــح 9477 الحمايــة الدوليــة )%72(، و610 طلــباً لــم يتــم تتبعهــم )5%(.

فريــق الخبــراء المعنــي بإجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر، “تقريــر عــن إيطاليــا بموجــب المــادة 7 مــن النظــام الداخلــي لتقييــم تنفيــذ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا 
بشــأن إجــراءات مكافحــة االتجــار بالبشــر” )كانــون الثاني/ينايــر 2017(.

https://rm.coe.int/16806edf35

25  علــى ســبيل المثــال داخــل مشــروع حمايــة الهجــرة بيــن الــدول المتوســطية ومكافحــة اإلتجــار )MMPAT(: حمايــة 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

26  المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن،Comissione Nazionale per il Diritto d’Asilo ، صنــدوق اللجــوء والهجــرة واالندمــاج التابــع لالتحاد 
 .).L’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral“ )2016“ ــي األوروب

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

28  يجــب أن يضمــن كل طــرف أنــه، إذا كان لــدى الســلطات المختصــة أســباب معقولــة لالعتقــاد بــأن شــخصاً مــا قــد وقــع ضحيــة لالتجــار بالبشــر، فلــن يتــم إبعــاد 
ــخص  ــك الش ــن أن ذل ــد م ــب التأك ــا يج ــة، كم ــلطات المختص ــل الس ــن قب ــة م ــة كضحي ــد الهوي ــة تحدي ــن عملي ــاء م ــم االنته ــى يت ــه حت ــن أراضي ــخص م ــذا الش ه

ــادة 12 ــن الم ــن 1 و 2 م ــي الفقرتي ــا ف ــوص عليه ــاعدة المنص ــى المس يتلق
https://rm.coe.int/168008371d .)2005 ،مجلس أوروبا، “اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االتجار بالبشر” )وارسو

ــانية أو  ــة الالإنس ــر االضطهاد/المعامل ــا لخط ــرض الضحاي ــي تع ــتبهوا ف ــال اش ــي ح ــم، وف ــم يت ــم ل ــذا التقيي ــل ه ــى أن مث ــودة حت ــارو الع ــف مستش ــد يكتش 29  ق
ــد. ــن جدي ــة م ــة الدولي ــب الحماي ــاساً لطل ــداً وأس ــاًل جدي ــذا دلي ــون ه ــد يك ــودة، فق ــد الع ــب عن ــة والتعذي المهينة/العقوب

ــه  ــر ومكافحت ــار بالبش ــع االتج ــأن من ــان/أبريل 2011 بش ــؤرَّخ 5 نيس ــم EU/36/2011 الم ــا رق ــس أوروب ــي ومجل ــان األوروب ــه البرلم ــة، “توجي ــة األوروبي 30  المفوضي
https://ec.europa.eu/anti- .)2011( فــي الجريــدة الرســمية لالتحــاد األوروبــي ”،JHA/2002/629 وحمايــة ضحايــاه، واســتبدال القــرار اإلطــاري للمجلــس

trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en

31  المرجع نفسه، المادة 11 )4(

32  علــى ســبيل المثــال نيجيريــا أو المغــرب مــن البلــدان التــي ال تعتــرف بالحمايــة الدوليــة بشــكٍل كاٍف، لذلــك غالــباً مــا يتــم البــت فــي مطالبــات الحمايــة الدوليــة 
ــراءات ــذه اإلج ــي ه ــا ف لمواطنيهم

33  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

34  يجب تقييم ذلك في كل مرة يتم فيها طلب هذه المعلومات.

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 35  منظم
ــا 2022(.  ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 36  منظم
ــا 2022(.  ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

37  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

 https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

38  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

 https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

الهوامش

https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://www.craigbarlow.co.uk/_webedit/uploaded-files/All Files/Shanna%27s Folder/Barlow et al Circles of Analysis 2021.pdf
https://rm.coe.int/16806edf35
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRIT002_rea3.pdf
https://frauenrechte.de/informationen/dokumentationsstelle/informationsservice
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b93c49f-12a0-11eb-9a54-01aa75ed71a1
https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1096/files/documents/oim_rapporto-tratta_2017.pdf
https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1096/files/documents/oim_rapporto-tratta_2017.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-anti-trafficking-directive-201136eu_en
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf


69

المخطط األولي لمستشاري العودة

39  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

 https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

40  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

 https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

41  يوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان إطاراً واضحاً وعالمياً لتعزيز وحماية الحق في الخصوصية.

ــروف  ــاك ظ ــزال هن ــال ت ــات، ف ــن المعلوم ــف ع ــى الكش ــباب عل ــال أو الش ــق األطف ــم يواف ــرية”. إذا ل ــاء أو الس ــؤرخ(، “اإلفش ــر م ــض )غي ــة للتمري ــة الملكي 42  الكلي
يمكــن فيهــا الكشــف عنهــا: عندمــا تكــون هنــاك مصلحــة عامــة طاغيــة؛ أو عندمــا يكــون الكشــف فــي مصلحــة األطفــال أو الشــباب الذيــن ليــس لديهــم النضــج 

أو الفهــم التخــاذ قــرار بشــأن الكشــف؛ أو عندمــا يكــون الكشــف مطلــوباً بموجــب القانــون. الكليــة الملكيــة للتمريــض )غيــر مــؤرخ(، “اإلفشــاء أو الســرية”.
المجلس الطبي العام، “مبادئ السرية”، تمت الزيارة في آخر مرة في كانون الثاني/يناير 2022، 

https://www.gmc-uk.org/ethical-guidance/ethical-guidance-for-doctors/0-18-years/principles-of-confidentiality

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 43  منظم
ــا 2022(. ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

44  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 45  منظم
ــا 2022(.  ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

46  راشــيل ويتكيــن، “مدونــة قواعــد الســلوك المســتنير بالصدمــات: لجميــع المختصيــن العامليــن مــع الناجيــن مــن االتجــار بالبشــر والعبوديــة” )لنــدن: مؤسســة 
ــدة، 2018(.  ــة المتح ــر المملك ــن بامب هيلي

https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf

47  االنعــزال هــو عمليــة ذهنيــة تعــزل الشــخص عــن األفــكار أو المشــاعر أو الذكريــات أو االنتمــاء لهويــة. قــد ينعــزل المــرء عــن الذكــرى المؤلمــة، أو الشــعور المؤلــم، 
أو الفكــرة المؤلمــة، للحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن األداء. مــع ذلــك، قــد يتطــور االنعــزال فــي االضطرابــات الفصاميــة التــي تحتــاج إلــى عــالج مختــص، ويشــمل 

فقــدان الذاكــرة الفصامــي، والشــرود الفصامــي، واضطــراب نــزع الشــخصية واضطــراب الشــخصية الفصاميــة

ــة  ــدن: مؤسس ــة )لن ــر والعبودي ــار بالبش ــن االتج ــن م ــع الناجي ــن م ــن العاملي ــع المختصي ــات: لجمي ــتنير بالصدم ــلوك المس ــد الس ــة قواع ــن، مدون ــيل ويتكي 48  راش
https://www.cumbria.gov.uk/eLibrary/Content/Internet/537/6683/6687/435738436.pdf  .)2018 المتحــدة،  المملكــة  بامبــر  هيليــن 

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 49  منظم
ــا 2022(.  ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 50  منظم
ــا 2022(.  ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

51  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

52  وزارة الداخلية البريطانية، “سياسة الدولة والمعلومات نيجيريا: االتجار بالنساء،” تم نشره في تموز/يوليو 2019، 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_

Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf

53  مســتوحاة مــن المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة، “مبــادئ توجيهيــة لتطويــر آليــة اإلحالــة عبــر الوطنيــة لألشــخاص المتجــر بهــم” )فيينــا: اوســت وســت 
ــا، 2009، ص. 91.  ميدي

https://www.icmpd.org/admin/content/download/52503/file/Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20
a%20Transnational%20Referral%20Mechanism%20for%20Trafficked%20Persons%20-%20South-Eastern%20Europe.

pdf?inLanguage=eng-GB

54  ُيشــار بـ”طفــل” إلــى أي شــخص تحــت ســّن الثامنــة عشــرة. إن الشــباب )21-18( الذيــن تــم االتجــار بهــم وهــم أطفــال معرضــون بشــدة إلعــادة االتجــار عنــد العودة. 
يجــب إجــراء تقييمــات شــاملة فــي حالتهــم، مماثلــة للتدريبــات المعياريــة فــي قضايــا االتجــار باألطفــال.

55  يجــب أن يعــي مستشــارو العــودة أن عمليــة تقييــم مخاطــر النبــذ فــي بلــدان المقصــد، تشــكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن االعتبــارات المتعلقــة بوضــع حمايــة دوليــة 
ــاد. ــتوى االضطه ــى مس ــا إل ــى فيه ــد ترق ــي ق ــاالت الت ــي الح ــة، ف ــة معين ــة اجتماعي ــر مجموع ــى معايي ــاًء عل ــة بن محتمل

56  الشبكة األوروبية للعودة وإعادة اإلدماج، “استخدام التخطيط التنفيذي”؛ )2020(، ص.30

 IOM(،( 57  المنظمــة الدوليــة للهجــرة، “أســباب وعواقــب االتجــار بالبشــر: دليــل مــن قاعــدة بيانــات المنظمــة الدوليــة للهجــرة” ، جنيــف: المنظمــة الدوليــة للهجــرة
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ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 58  منظم
ــا 2022(.  ــي أوروب ــاون ف والتع

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

59  وزارة الداخلية البريطانية، “سياسة الدولة والمعلومات نيجيريا: االتجار بالنساء،” تم نشره في تموز/يوليو 2019، 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821554/Nigeria_-_

Trafficking_-_CPIN_-_v5.0__July_2019_.pdf
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https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

62  مكتــب رعايــة األطفــال والشــباب )بــدون تاريــخ(، االتجــار بالبشــر فــي برامــج خدمــة الشــباب: مخطــط للمنظمــات التــي تعمــل مــع شــباب الشــوارع، والشــباب 
ــاح ــر. مت ــن للخط ــباب المعرضي ــردين، والش المش

https://www.rhyttac.net/assets/docs/Resources/HumanTraffickingBlueprint-508.pdf

63  مســتوحاة مــن المركــز الدولــي لتطويــر سياســات الهجــرة، “مبــادئ توجيهيــة لتطويــر آليــة اإلحالــة عبــر الوطنيــة لألشــخاص المتجــر بهــم” )فيينــا: اوســت وســت 
ــا، 2009، ص. 91. ( ميدي

https://www.icmpd.org/admin/content/download/52503/file/Guidelines%20for%20the%20Development%20of%20
a%20Transnational%20Referral%20Mechanism%20for%20Trafficked%20Persons%20-%20South-Eastern%20Europe.
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ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 64  منظم
 .)OSCE( 2022( والتعــاون فــي أوروبــا

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

65  الشبكة األوروبية للعودة وإعادة اإلدماج؛استخدام التخطيط التنفيذي؛ )2020(

66  المركــز الدولــي لتنميــة سياســات الهجــرة، االتحــاد األفريقــي، االتحــاد األوروبــي، “دراســة حــول برامــج العــودة وإعــادة القبــول وإعــادة اإلدمــاج فــي إفريقيــا” 
ــان/أبريل 2021(.  ــرة، نيس ــات الهج ــة سياس ــي لتنمي ــز الدول ــا: المرك )فيين

https://www.icmpd.org/file/download/53786/file/Study_EN.pdf

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 67  منظم
 .)OSCE( 2022( والتعــاون فــي أوروبــا

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

68  فريق الخبراء المعني بإجراءات مكافحة االتجار بالبشر، “بلغاريا ، جولة التقييم الثالثة” )2019(. 
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/bulgaria

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 69  منظم
 .)OSCE( 2022( والتعــاون فــي أوروبــا

https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf

ــي  ــاج االجتماع ــكو لإلدم ــي اليونيس ــن”، )كرس ــادة دمجه ــا وإع ــي نيجيري ــدات ف ــاء العائ ــل النس ــادة تأهي ــب. “إع ــوزس أي ــي م ــيمبريبون وأولوافيم ــكل س 70  ماي
ــة، 2021(.  ــي البندقي ــة IUAV ف ــن )SSIIM(، جامع ــن الدوليي ــي للمهاجري والمكان

https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf

ــي  ــاج االجتماع ــكو لإلدم ــي اليونيس ــن”، )كرس ــادة دمجه ــا وإع ــي نيجيري ــدات ف ــاء العائ ــل النس ــادة تأهي ــب. “إع ــوزس أي ــي م ــيمبريبون وأولوافيم ــكل س 71  ماي
والمكانــي للمهاجريــن الدولييــن )SSIIM(، جامعــة IUAV فــي البندقيــة، 2021(. 

https://www.insightproject.net/wp-content/uploads/2021/09/REPORT-NIGERIA.pdf

72  المفوضيــة األوروبيــة، “وثيقــة عمــل موظفــي المفوضيــة، إطــار عمــل االتحــاد األوروبــي بشــأن تقديــم المشــورة بشــأن العــودة وأداة المســاعدة علــى إعــادة 
ــام 2021. ــرت ع ــاج”، ُنش اإلدم

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0121&from=EN 

73  منظمة األمن والتعاون في أوروبا، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان، 2004

)NCFRMI( 74  مسرد المصطلحات، إجراءات التشغيل الموحدة المنقحة،اللجنة الوطنية لشؤون الالجئين والمهاجرين والنازحين داخلياً في نيجيريا
?https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf

ــن  ــة األم ــع لمنظم ــان التاب ــوق اإلنس ــة وحق ــات الديمقراطي ــب المؤسس ــو: مكت ــة” )وارس ــة الوطني ــة اإلحال ــل آلي ــا، “دلي ــي أوروب ــاون ف ــن والتع ــة األم 75  منظم
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/510551.pdf  .)2022 أوروبــا  فــي  والتعــاون 
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