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�سكـر وامتنـان

تم اإعداد الوحدة الأولى من هذا الدليل من ِقَبل كلير لوتيي، م�ست�سارة، ا�ستنادًا اإلى عمل اأنجزه خبيرا 

المنظمة بروما، تيريزا األبانو و�ستيفانو فولبي�سيلي، في اإطار الدورات التكوينية التي ُنظمت بالمغرب في 

�سنة 2007. اأما الوحدتان الثانية والثالثة فقد و�سعتهما كلير لوتيي بتعاون مع مكتب المنظمة بالرباط.

الدولية للهجرة،  اأعدتها المنظمة  بالتكوين  اإلى عدد من الدلئل الأخرى الخا�سة  اأي�سًا  الدليل  وي�ستند 

ويتعلق الأمر بـ:

•  م�سروع » Across Sahara - Lybie, Niger « )عبر ربوع ال�سحراء ــ ليبيا، النيجر(، خطوط توجيهية 

لتكوين اأعوان �سرطة الحدود، مكتب المنظمة بروما 2007-2006( ؛

 •  وحدات التكــويــــــن لمكـــافــــحـة التجـــــار بالأ�سخــــــا�س » Capacity building « )بنـــــــاء القـــــــدرات(، 

» Direct victim  assistance « )الدعم المبا�سر لل�سحايا(، » Awareness raising « )التوعية(، من 
اإعداد مكتب المنظمة بوا�سنطن ؛

•  وحدات منع الهجرة غير الم�سروعة، مقاربة تربوية بالأقران، مكتب المنظمة بالرباط، 2009 ؛  

•  » Handbook on direct assistance for victims of trafficking « )دليل الدعم المبا�سر ل�سحايا 

التهريب(، مكتب المنظمة بجنيف، 2007.

وت�ستند الأمثلة الواردة في هذا الدليل، وكذا الق�سم الخا�س بالإطار القانوني الوطني المتعلق بالتجار 

بالأ�سخا�س بالمغرب اإلى الدرا�سة المعنونة:

 » Traite transnationale des personnes - Etat des lieux et analyse des réponses au Maroc «
بالمغرب(، مكتب  لها  الت�سدي  �سبل  وتحليل  الظاهرة  ــ و�سعية  الأ�سخا�س  للحدود في  العابر  )التجار 

غ�ست  المقيم،  المتحدة  الأمم  من�سق  ومكتب  الالجئين  ل�سوؤون  ال�سامية  والمفو�سية  بالرباط،  المنظمة 

.2009
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تمهيــــد

 2007 �سنة  لها،  خ�سع  التي  التكوينية  الدورات  اإطار  في  الأ�سا�سي  بالتكوين  الخا�س  الدليل  هذا  اأُعد 

بالمغرب، ممثلون عن موؤ�س�سات حكومية وممثلون عن منظمات مغربية غير حكومية. وتندرج هذه الدورات 

التكوينية في اإطار م�سروع »ال�سكان، الالجئون والهجرة« الممول من وزارة الخارجية الأمريكية. وقد جرت 

مراجعة هذا الدليل ون�سره في �سنة 2010.

ا�ستيعاب جوانب هامة ذات �سلة  المدني على  والمجتمع  المعنية  ال�سلطات  تعزيز قدرات  الدليل  ويروم 

الدولية  المنظمة  تجربة  اإلى  وي�ستند  لها.  الت�سدي  اأجل  من  والتحرك  وتهريبهم  بالأ�سخا�س  بالتجار 

للهجرة في مجال تعزيز القدرات في ميدان الهجرة، واإلى خبرتها في مكافحة التجار بالأ�سخا�س.

ويرمي هذا الدليل، ا�ستنادًا اإلى مقاربة تروم التوعية وتح�سين قدرات ا�ستجابة الهيئات الموؤ�س�ساتية وغير 

الحكومية على ال�سواء، اإلى تقديم ت�سور للعمليات الممكن تنفيذها لمحاربة ظاهرة التجار بالأ�سخا�س 

وتهريبهم. ويندرج في نطاق ال�ستراتيجية الوطنية للحكومة المغربية في مجال حماية الفئات التي توجد 

في و�سعية ه�سة، وتحقيق التنمية  ال�سو�سيو-اقت�سادية والحد من الإق�ساء الجتماعي، ول�سيما المبادرة 

الوطنية للتنمية الب�سرية.

كيفية ا�ستعمال هذا الدليل

يتاألف الدليل من ثالث وحدات للتكوين الأ�سا�سي:

• وحدة تعّرف بظاهرتي التجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين �سمن الإطار الأ�سمل للهجرة ؛

• وحدة تتعلق بالوقاية، وتتمحور حول التوعية والحمالت التوا�سلية ؛

• وحدة تتعلق بحماية �سحايا التجار في الأ�سخا�س وم�ساعدتهم.

وقد اأُرفق الدليل بقر�س مدمج يت�سمن:

• �سيغة اإلكترونية للدليل ؛

وقمع  منع  بروتوكول  والجريمة؛  المخدرات  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  المرجعية:  •  الن�سو�س 

عن  المهاجرين  تهريب  مكافحة  بروتوكول  ؛  والأطفال  الن�ساء  وبخا�سة  بالأ�سخا�س،  التجار  ومعاقبة 

طريق البر والبحر والجو؛ القانون رقم 02/03 المتعلق بدخول واإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير 

الم�سروعة ؛

.PowerPoint عر�سًا لكل ح�سة على حدة في �سيغة •

وتهريب  بالأ�سخا�س  التجار  مفهوما  ؛  الهجرة  �سياق  ح�س�س:  اأربع  اإلى  الأولى  الوحدة  تق�سيم  يمكن 

المهاجرين ؛ م�سل�سل التجار بالأ�سخا�س ؛ �سبل ت�سدي الموؤ�س�سات لظاهرتي التجار والتهريب. وتغطي 

هذه الوحدة يومين.
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التوا�سلية.  والحمالت  ؛  الإعالم  و�سائل  التوا�سل مع  اإلى ح�ستين:  تق�سيمها  فيمكن  الثانية  الوحدة  اأما 

وتغطي يومًا واحدًا، فيما تت�سمن الوحدة الثالثة اأربع ح�س�س: تحديد �سحايا التجار في الأ�سخا�س ؛ 

م  حماية ال�سحايا وتقديم الدعم المبا�سر لهم ؛ عودة ال�سحايا واإعادة اإدماجهم ؛ تن�سيق الدعم المقدَّ

اإلى ال�سحايا. ويمكن تغطية هذه الح�س�س على مدى  يومين.

وهكذا من الممكن اإجراء التكوين الوارد و�سفه في هذا الدليل على مدى 5 اأيام. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن الأمر 

يتعلق بتكوين اأ�سا�سي واأن من الوارد تو�سيع واإغناء وتعميق كل ح�سة من هذه الح�س�س لحقًا. وتبقى كل 

وحدة منف�سلة وم�ستقلًة عن باقي الوحدات، واإن كان من المف�سل تناول الوحدة الأولى قبل تنظيم ح�س�س 

من الوحدتين الثانية اأو الثالثة. وتت�سمن كل ح�سة تمارين اأُدرجت �سمن الدليل في نهاية كل وحدة.

المغربي  ال�سياق  عن  �سورة  اإعطاء  منها  الغاية  وعملية  ملمو�سة  اأمثلة  اإ�سافة  تمت  ذلك،  على  وعالوة 

لظاهرة التجار العابر للحدود في الأ�سخا�س. وقد تم ا�ستقاء هذه الأمثلة من الدرا�سة المنجزة في �سهر 

 Traite transnationale des personnes - Etat des lieux et analyse des“ غ�ست 2009 تحت عنوان

réponses au Maroc” )التجار العابر للحدود في الأ�سخا�س –و�سعية الظاهرة وتحليل �سبل الت�سدي 
المتحدة  الأمم  لمنظومة  المقيم  المن�سق  ومكتب  للهجرة  الدولية  المنظمة  من  بتمويل  بالمغرب(  لها 

بالمغرب والمفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئين.

الهدف المتوخى والجمهور الم�ستهدف

 

ي�سعى هذا الدليل اإلى تقديم معارف اأ�سا�سية عن ظاهرة التجار بالأ�سخا�س، متناوًل مفهومي الهجرة 

التفاقيات  اأهم  عن  لمحة  ويقّدم  الأ�سخا�س.  في  التجار  مفهوم  عن  لتمييزهما  المهاجرين  وتهريب 

الدولية التي تحمي الأ�سخا�س من التجار والتهريب، وكذا اأهم الأحكام والمقت�سيات التي ين�س عليها 

القانون المغربي في هذا المجال. وف�ساًل عن ذلك، يقّدم الدليل توجيهات بخ�سو�س العمليات التي يمكن 

التجار  �سحايا  وحماية  تح�سي�سية(،  حمالت  )بتنظيم  المعلومة  توفير  مجال  في  وبخا�سة  بها،  القيام 

بالأ�سخا�س وتقديم الدعم لهم.

اأو منظمات  اإن هذا الدليل الخا�س بالتكوين الأ�سا�سي يخاطب مجموع الفاعلين، �سواء كانوا موؤ�س�سات 

الأ�سخا�س  التجار في  ون�ساط في مكافحة  بهمة  النخراط  الراغبين في  اأو  المنخرطين  غير حكومية، 

تبعًا  الح�س�س  بالطالع على  للقارئ  اإلى ثالث وحدات  المو�سوعات  تق�سيم  وي�سمح  ال�سحايا.  وحماية 

لهتماماته واحتياجاته المهنية وم�ستواه المعرفي.

وبناء على ذلك، فاإن هذا الدليل الخا�س بالتكوين الأ�سا�سي ي�ستهدف عموم الجمهور: المجتمع المدني، 

المنظمات غير الحكومية، م�سالح الأمن، الموظفين الق�سائيين وغيرهم.

الم�سطلحات الم�ستخدمة

يرد لفظ �سحية اتجار بالأ�سخا�س في هذا الدليل في �سياق حماية الحقوق الإن�سانية، وبالتالي فهو يحيل 

مفردة  فاإن  وهكذا  المّتجر/الم�ستغل.  على  م�سوؤوليته  تقع  لحقوقه  انتهاك  و�سعية  يعي�س  �سخ�س  على 

»�سحية اتجار« ترد في الدليل لت�سليط ال�سوء على حق هذا ال�سخ�س في الحماية والم�ساعدة.
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المنظمة الدولية للهجرة

ُتعتبر المنظمة الدولية للهجرة، التي تاأ�س�ست في العام 1951، منظمة بيحكومية ت�سطلع بمهمة النهو�س، 

عبر العالم، بالهجرات التي تجري على نحو منظم وفي احترام للكرامة الإن�سانية، وذلك بتلبية حاجيات 

الحكومات والمهاجرين فيما يتعلق بال�سيا�سات والبرامج.

وت�سهر المنظمة، التي ت�سم 127 ع�سوًا وتتوفر حاليا على حوالي 400 مكتب تتوزع على اأزيد من 120 بلدًا، 

اإلى جانب �سركائها من المجتمع الدولي على:

• احترام كرامة المهاجرين و�سمان �سبل العي�س الكريم لهم ؛

• النهو�س بالتنمية القت�سادية والجتماعية عبر الهجرة ؛

• الم�ساهمة في رفع التحديات المتزايدة التي يطرحها تدبير تدفقات الهجرة ؛

• تنمية ا�ستيعاب الق�سايا المرتبطة بظاهرة الهجرة.

من  المدني  والمجتمع  للحكومات  دعمها  العالم،  عبر  الموزعة  الوطنية  مكاتبها  عبر  المنظمة،  وتقدم 

اأجل:

• م�ساعدة المهاجرين على العمل اأو ال�ستقرار بالخارج، �سواء ب�سفة موؤقتة اأو دائمة ؛

• ت�سهيل الهجرة القانونية والتقلي�س من الهجرة غير الم�سروعة ؛

• ت�سجيع التعاون الدولي القائم على الممار�سات ال�سليمة والتكنولوجيات الحديثة ؛

• تكوين الموظفين الحكوميين في مجال تدبير تدفقات الهجرة ؛

هذا  في  المتدخلة  الرئي�سية  الأطراف  بين  الهجرة  مجال  في  الدولية  ال�سيا�سة  حول  الحوار  •  ت�سجيع 

الميدان ؛

•  الم�ساهمة في تعميق الوعي بالقانون الدولي الخا�س بالهجرة، وم�ساعدة الحكومات في و�سع ت�سريع 

وطني خا�س بالهجرة ؛

• الدعوة اإلى اإدراج م�ساألة الهجرة �سمن الخطط والبرامج التنموية ؛

• ت�سجيع اإقامة �سالت وروابط مع الجاليات المقيمة بالخارج ؛

• و�سع برامج توا�سلية مع الجمهور ؛

• تنفيذ برامج طبية وبرامج تهم ال�سحة العمومية واإ�سداء الم�سورة في هذا المجال ؛

• م�ساعدة �سحايا التجار في الأ�سخا�س ؛

• اإنجاز برامج الإغاثة واإعادة التكيف والتعوي�س بعد انتهاء الأزمات ؛

• اإنجاز بحوث تطبيقية.
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1. ما المق�سود بالتجار بالأ�سخا�ص وتهريب المهاجرين؟

لقد �سهدت الهجرة الدولية تحولت عميقة منذ الت�سعينيات من القرن الما�سي. ولكي نفهم ب�سكل اأف�سل 

يجدر  المهاجرين،  وتهريب  بالأ�سخا�س  التجار  قبيل ظاهرتي  الهجرة من  التي طراأت على  المتغيرات 

اإعادة و�سعهما في ال�سياق العالمي للهجرة.

1.1. الهــــجـــــــرة

م�سدرًا  تمثل  تقريبًا  ال�سيادة  ذات  الدول  جميع  اأن  ذلك  العالم؛  بلدان  جميع  تطال  الهجرة  باتت  لقد 

للهجرة اأو بلدان عبور اأو وجهة للمهاجرين، اأو مجموع ذلك في الآن نف�سه. ولئن كان من ال�سعوبة بمكان 

ر باأكثر من 200 مليون مهاجر )عمال، لجئون، طالبو  اإعطاء اأرقام دقيقة في هذا ال�سدد، اإل اأن ما يقَدّ

لجوء، طلبة، مهاجرون في و�سعية غير قانونية( يعي�سون خارج بلدان ولدتهم، وهو ما يمثل ن�سبة 3 في 

المائة من �سكان العالم. وهذا يعني اأن �سخ�سًا واحدًا من اأ�سل 34 �سخ�سًا ُيعتبر مهاجرًا. وف�ساًل عن 

ذلك، ينبغي اأن ن�سجل اأن الن�ساء ي�سكلن زهاء 50 في المائة من المهاجرين، بينما لم يكن الرقم يتجاوز 

10 في المائة في �سبعينيات القرن المن�سرم. اأما المهاجرون ال�سريون في�سكلون 30 اإلى 40 مليون من 

�ساكنة العالم، بن�سبة 15 اإلى 20 في المائة من مجموع المهاجرين في العالم1.

يقرر بع�س الأ�سخا�س، رجاًل ون�ساء واأطفاًل و�سبابًا، الهجرة فرادى اأو جماعات، بهدف تح�سين اأو�ساعهم 

التي ل يجدون  اأهدافهم وم�ساريعهم الخا�سة  اإلى تحقيق  اأو �سعيًا  المعي�سية والبحث عن فر�س جديدة 

�سبياًل اإلى اإنجازها في بلد اأو منطقة الإقامة. على اأن قرار الهجرة لي�س عملية خطية، اإذ ثمة حالت يكون 

فيها قرار الهجرة نتاج عوامل معقدة، بما في ذلك �سغوط وقوى خارجية.

اإقامتهم  ببلد/منطقة  منعدمة  ال�سغل  فر�س  لأن  اإما  عمل،  عن  بحثًا  الأ�سخا�س  من  كبير  عدد  ويتنقل 

اأو  بالِعْرق  تتعلق  لعتبارات  التمييز  ب�سبب  ال�سغل  �سوق  من  مق�سون  الأ�سخا�س  هوؤلء  لأن  اأو  الأ�سلية، 

العقيدة اأو الجن�س اأو غيرها من العتبارات. وتبقى الن�ساء في الغالب عر�سة لالإق�ساء من �سوق ال�سغل 

لأن الم�سغلين اأو محيطهن الجتماعي اأو الأ�سرة ل يقبلون بخروج المراأة من بيت الزوجية للقيام بن�ساط 

ما. كما اأن البطالة الم�ست�سرية في �سفوف ال�سباب تمثل واقعًا قا�سيًا. فما اأكثر ال�سباب في �سن ال�سغل 

1. الم�سدر: المنظمة الدولية للهجرة، انظر الموقع: www.iom.int، تقديرات واتجاهات عالمية.

اأهداف التكوين  

• فهم الإطار الجيو�سيا�سي الذي يميز ظاهرة الهجرة

• الإحاطة بخ�سائ�س ظاهرة التجار بالأ�سخا�س

• الإحاطة بخ�سائ�س ظاهرة تهريب المهاجرين

• التمييز بين التجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين 



13 الوحدة الأوىل: الجتار بالأ�سخا�ص وتهريب املهاجرين

 Manuel de Formation sur la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation par leur travail, sexuelle ou autres, BIT, .2
اأ�سكال ال�ستغالل، منظمة العمل الدولية،  اأو غريها من  اأو جن�سيًا  )دليل التكوين يف جمال مكافحة الجتار يف الأطفال ل�ستغاللهم يف العمل   ،Genève, 2009

جنيف، 2009(. 

3. باول مونزيني“Sea-border crossings: the organization of irregular migration in Italy” ، )معابر الحدود البحرية: تنظيم الهجرة غير ال�سرعية 
في اإيطاليا( في                                                 ,12:2, 163 - 184.

الباحثين عن فر�سة عمل اأو المتطلعين اإلى الح�سول على �سغل خارج مدينتهم اأو بلدهم الأ�سلي. وحين 

القتراحات  ب�سهولٍة  يقبلون  اأو  اآخرين  اأ�سخا�س  اإلى  يتجهون  فاإنهم  باأنف�سهم،  اإيجاد عمل  يعجزون عن 

المقدمة اإليهم، وهو ما يجعلهم عر�سة لأن يقعوا �سحايا للمتجرين بالأ�سخا�س والم�ستغلين)2(.

تاأثير  تحت  الما�سي  القرن  ت�سعينيات  منذ  عميقة  تحولت  الدولية  الهجرات  �سهدت  ذلك،  عن  وف�ساًل 

وكان  القت�سادية.  العولمة  وظهور  الجيو�سيا�سية  القطبية  الثنائية  بنهاية  المرتبطة  الكبرى  التحولت 

ذات  بلدان  من  ون�ساء  رجال  تنقيل  اإلى  ي�ستند  الهجرة  تدفقات  مف�سرًا  ال�سابق  في  �ساد  الذي  النموذج 

كثافة �سكانية مرتفعة وموارد غير كافية، اإلى بلد اأقل �سكانًا ويتمتع بموارد يتعين ا�ستغاللها. وقد جرى 

هذا التنقيل، ما خال ا�ستثناءات جد قليلة، داخل مجالت تاأثير القوى العظمى، وهو الأمر الذي كان يحدد 

طريق الهجرة ووجهات التنقالت الب�سرية.

وظهور  القطبية،  الثنائية  نهاية  اأفرزتها  التي  والجتماعية  وال�سيا�سية  القت�سادية  التحولت  اإثر  وعلى 

العولمة القت�سادية، لم يعد نموذج الهجرة هذا موؤهاًل لتف�سير الظاهرة الحالية. 

ويرتبط هذا التحول في الهجرات الدولية بالمفارقة التي ت�سم القت�ساد العالمي القائم على الترابط، وقوامها 

عدم مطابقة تحرير الأ�سواق لتحرير حركية الأ�سخا�س اأو اليد العاملة. وقد اأ�سبحت تكلفة النقل والب�سائع 

اأقل وغدت و�سائل التنقل اأكثر اأمانًا و�سرعة، اإل اأن المهاجرين يواجهون جملة من العراقيل المتزايدة.

لقد �سهد العقدان الأخيران في غالبية الدول، �سواء منها المتقدمة اأو ال�سائرة في طريق النمو، فر�س قيود 

اأكثر ق�سوة و�سرامة على �سيا�سات الهجرة، حيث تزايدت، بوجه عام، �سعوبة ح�سول المر�سحين للهجرة 

الدولية خارج نطاق  الهجرة  وتبعًا لذلك، يجري جزء متزايد من  البلدان.  التاأ�سيرة لدخول بع�س  على 

الطرق المنظمة وبالتالي من دون حماية القانون. وهكذا تعمل اآلف ال�سبكات التي تن�سئها وكالت الأ�سفار 

والأفراد والمنظمات الإجرامية على نقل اأ�سخا�س بدون وثائق من بلد اإلى اآخر عن طريق البحر والجو 

والبر، للتحايل على القيود المفرو�سة من طرف الدول على تنقل الأ�سخا�س. ويواجه الأ�سخا�س، الذين 

يدفعون المال مقابل اأ�سفار �سرية، تنقالت �ساقة تعّر�س حياتهم للخطر. ورغم التحليالت والتقديرات 

المتوافرة، اإل اأنه من ال�سعب التوفر على معطيات موثوق بها حول الهجرة غير الم�سروعة اعتبارًا لطابعها 

ال�سري )بالك، 2003؛ كايل وكولو�سكي، 2001(3.

اأكثر عر�سة للعنف ولنتهاك حقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية من  ونتيجة لذلك، بات المهاجرون الدوليون 

طرف المهربين والمتجرين بالأ�سخا�س والمحتالين الذين يعتبرونهم مجرد �سلعة بدون حقوق. 

وت�سكل حماية الحقوق الإن�سانية للمهاجرين مكونًا رئي�سيًا في �سيا�سات الهجرة، ويتعين اأن توجه كل تدخل 

في هذا الميدان.

Mediterranean Politics
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التجار  ل�سحايا  وخ�سو�سًا  الم�ست�سعفين،  المهاجرين  لحقوق  بالغة  اأهمية  الدليل  هذا  يولي  و�سوف 

بالأ�سخا�س لتمكينهم من الو�سول اإلى نظام الحماية المن�سو�س عليه في القانونين الدولي والوطني.

1.1.1. تعريف الهجرة

بين  �سواء  اأ�سخا�س،  مجموعة  اأو  �سخ�س  »تنقل  باأنها  الهجرة  ظاهرة  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعّرف 

البلدان، اأو داخل نف�س البلد بين مكانين فوق ترابه. وي�سمل مفهوم الهجرة جميع اأنواع تنقالت الأ�سخا�س 

متعارف  تعريف  هناك  لي�س  اأنه  على  ومدتها«.  وتركيبتها  �سببها  كان  اأيًا  المعتاد،  الإقامة  محل  بتغيير 

عليه عالميًا لمفردة مهاجر، اإذ ُت�ستخدم عادة حينما يتخذ ال�سخ�س المعني بالأمر قرار الهجرة بحرية 

وبمح�س اإرادته لأ�سباب تتعلق بـ »اإر�ساء الرغبات ال�سخ�سية ودون تدخل عامل خارجي يحمله على اتخاذ 

اأخرى  اأو منطقة  اآخر  بلد  اإلى  ينتقلون  اأ�سخا�س  اإلى  الهجرة يحيل  فاإن م�سطلح  الهجرة«. وهكذا  قرار 

بهدف تح�سين ظروفهم المادية والجتماعية واآفاق م�ستقبلهم اأو ظروف وم�ستقبل اأ�سرهم4.

2.1.1. اأ�سناف المهاجرين

يتيح لنا التعريف الوارد اأعاله تحديد مختلف اأنواع وت�سنيفات المهاجرين، وفق عن�سرين هامين:

• عن�سر ذاتي، اأي الطبيعة الختيارية لتنقل المهاجر ؛

المنظمة  اأو الجزئي لالإجراءات  الكامل  المرتبط بالحترام  القانوني  الو�سع  •  عن�سر مو�سوعي، وهو 
للخروج من تراب بلد المن�ساأ ودخول تراب بلد المق�سد )قوانين الهجرة(، عندما يتعلق الأمر بالهجرات 

الدولية. فاإجراءات دخول تراب بلد معيَّن اأو الخروج منه تقت�سي الح�سول على وثائق متنوعة )تاأ�سيرة، 

ر�سالة دعوة، رخ�سة اإقامة، طلب لجوء، وغيرها(.

ي�سمح هذا الت�سنيف بتحديد مختلف م�ستويات اله�سا�سة التي يعاني منها المهاجرون وبالتالي الوقوف 

على مختلف الحقوق التي يتمتعون بها على ال�سعيد الدولي بحكم و�سعهم اله�س، وهي الحقوق التي تترَجم 

عبر ا�ستجابات مختلفة فيما يتعلق بتقديم الم�ساعدة وتوفير الحماية )انظر الوحدة الثالثة(.

1.2.1.1. المهاجرون الداخليون والمهاجرون الدوليون

تعني الهجرة الدولية تنقل اأ�سخا�س من بلد من�سئهم اأو محل اإقامتهم المعتاد من اأجل ال�ستقرار ب�سفة 

دائمة اأو موؤقتة ببلد اآخر مع عبور حدود دولية.

اأما الهجرة الداخلية فتتمثل في تنقل اأ�سخا�س من منطقة داخل بلد ما اإلى منطقة اأخرى بهدف الإقامة 

بها. ويمكن اأن تكون هذه الهجرة موؤقتة اأو دائمة. ول ت�ستتبع هذه الهجرة عبور حدود دولية.

4. معجم الهجرة، قانون الهجرة الدولي، عدد 9، المنظمة الدولية للهجرة، جنيف، 2007.
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القانوني  الو�سع  تغيير  الدولية هي  الهجرة  التي تفرزها  الأهم  النتيجة  فاإن  الداخلية،  للهجرة  وخالفًا 

للمهاجر في بلد اأجنبي، بحيث �سي�سبح اأجنبيًا في و�سعية قانونية اأو غير قانونية.

2.2.1.1. المهاجر طواعية والمهاجر ق�سراً

قد يكون قرار الهجرة اختياريًا اأو ق�سريًا. في الحالة الأولى، ُيتخذ قرار الهجرة بحرية وعن طواعية، بينما 

يكون ال�سخ�س في الحالة الثانية مجبرًا على مغادرة بلده.

وهكذا نميز اأهم اأنواع الهجرة ال�سطرارية التالية:

1.  التنقل ب�سبب ال�سطهاد اأو خوفًا منه، اأو ب�سبب التمييز القائم على اأ�سا�س الِعْرق اأو الدين اأو الجن�سية 

اأو النتماء اإلى مجموعة اجتماعية اأو ب�سبب الآراء ال�سيا�سية، اأو نوع الجن�س، ح�سب التعريف الوارد في 

المادة الأولى من اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بو�سع الالجئين ؛

2. التنقل ا�سطرارًا ب�سبب النزاعات )حروب، نزاعات داخلية، عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي وغيرها( ؛

تلوث مجاري  الغابات،  اإزالة  المن�ساأ )البناءات،  لبلد  القت�سادية  التنمية  يمليه م�ستوى  الذي  3.  التنقل 

المياه، النفايات الإ�سعاعية، اإلخ( ؛

4. التنقل ب�سبب الكوارث الطبيعية )الأعا�سير، الزلزل، وغيرها( اأو تغير المناخ.

اإذا كان التنقل ال�سطراري يهم المهاجرين الداخليين، فاإننا نتحدث حينئذ عن “النازحين داخلياً”، 

وحين يهم المهاجرين الدوليين، فاإن الأمر يتعلق عندها بـ “نازحين خارج بلدهم” اأو “لجئين بحكم 

الأمر الواقع”. اإنهم اأ�سخا�س ا�سطروا اإلى الهروب من بلدانهم، ول تتوافر فيهم معايير العتراف بو�سع 

الالجئ.

اأما اإذا كان التنقل ال�سطراري يهم المهاجرين الدوليين الذين يعانون من ال�سطهاد اأو يخ�سون التعر�س 

له ويتقدمون بطلب لجوء اإلى بلد ا�ستقبال، فاإننا نتحدث عندئذ عن “طالبي لجوء”. اإذا ُقبل طلبهم، 

وفق معايير اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بو�سع الالجئين، فاإنهم يكت�سبون �سفة “الجئ”. ول يجد 

طالبو اللجوء والالجئون اأمامهم من خيار �سوى الهروب من بلدان من�سئهم، مما يخولهم حق ال�ستفادة 

في  اللجوء(  )طلب  للحماية  طلبهم  اأ�سا�س  على  لجوء  طالبي  اأو  لجئين  ب�سفتهم  الدولية  الحماية  من 

الدولة الم�سيفة.

3.2.1.1. المهاجر ال�سرعي والمهاجر غير ال�سرعي

ُتعد الهجرة الدولية المخالفة لالإطار القانوني لبلد المن�ساأ اأو العبور اأو ال�ستقبال هجرة غير م�سروعة. 

وُيعتبر المهاجر الذي ل يتوفر على وثائق ال�سفر وتاأ�سيرات دخول البلد الأجنبي، اأو على رخ�سة العمل به، 

ولي�س مقيمًا ب�سفة دائمة بالبلد الأجنبي، اأو يوا�سل الإقامة به بعد انتهاء �سالحية تاأ�سيرته، مهاجرًا في 

و�سعية غير قانونية.
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اأما الهجرة التي تتم بالتقيد بالإطار القانوني لبلد المن�ساأ والعبور وال�ستقبال فُتعتبر هجرة م�سروعة. 

وهكذا فاإن المهاجر الذي يتوفر على وثائق ال�سفر ال�سرورية اأو على اأي �سكل من رخ�سة الدخول والإقامة 

في بلد اأجنبي هو مهاجر �سرعي.

“مهاجرون  وُيطلق اأي�سًا على المهاجرين غير ال�سرعيين في اللغة المتداولة “مهاجرون بدون وثائق”، 

�سريون” اأو “مهاجرون غير قانونيين”.

على  المهاجر  يتوفر  ل  عندما  �سرعيين  غير  والإقامة  الدخول  ُيعتبر  الم�ستقبلة،  الدولة  نظر  وجهة  من 

الترخي�س ال�سروري اأو الوثائق التي تخوله دخول هذا البلد والإقامة فيه. كما اأن المهاجر الذي يدخل 

البلد الأجنبي ب�سورة قانونية، اأي بالتقيد بالقوانين، لكنه يظل مقيمًا به بعد انتهاء �سالحية التاأ�سيرة اأو 

غيرها من �سندات الإقامة ُيعتبر في و�سعية غير قانونية.

ومن منظور بلد المن�ساأ، تتمثل الهجرة غير الم�سروعة في عبور المهاجر حدودًا دولية لبلد المن�ساأ دون 

جواز �سفر اأو غيره من وثائق الهوية اأو ال�سفر.

4.2.1.1. العمال المهاجرون

بوجه عام، ي�ستقر العامل المهاجر ببلد ما طوال مدة عمله. وقد عّرفت التفاقية الدولية لحماية حقوق 

جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم )1990( العامل المهاجر باأنه “ال�سخ�س الذي �سيزاول اأو يزاول 

اأو ما برح يزاول ن�ساطًا مقابل اأجر في دولة لي�س من رعاياها”.

بمقت�سى هذه التفاقية، يتمتع العمال المهاجرون بحقوق محددة �سيجري تف�سيلها في الق�سم الثاني من 

الدليل.

5.2.1.1. المهاجرون في و�سعية ه�سة

اإن كل هجرة، �سواء اأكانت داخلية اأم دولية، اختيارية اأم ا�سطرارية، م�سروعة اأم غير م�سروعة، تنطوي 

اإلى الخ�سائ�س  دائمًا على قدر معيَّن من اله�سا�سة المرتبطة بعوامل مختلفة. ويحيل مفهوم اله�سا�سة 

اأي عر�سة للخطر اأو  الفردية والجتماعية التي يمكن اأن تجعل �سخ�سًا و/اأو جماعة “في و�سعية ه�سة”، 

ال�ست�سعاف من جراء عوامل خارجية من �ساأنها اأن ُتلحق بالفرد �سررًا بدنيًا اأو نف�سيًا اأو عاطفيًا و/اأو 

�سو�سيو ــ اقت�ساديًا.

تذكير: اله�سا�سة  

 الخ�سائ�س البدنية والنف�سية والقت�سادية و/اأو الجتماعية التي تجعل الفرد في و�سعية ه�سة، 

تعّر�سه لهجومات واأ�سرار من عوامل �سلبية خارجية.
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يمكن اأن تجعل الخ�سائ�س البدنية )مثل الإعاقة اأو المر�س الخطير اأو ال�سن( اأو النف�سية )خلل عقلي، 

اإلى  النتماء  الدينية،  )المعتقدات  الجتماعية  و/اأو  ذلك(  وغير  الن�سج،  اكتمال  عدم  نف�سي،  مر�س 

جماعة �سيا�سية اأو اجتماعية، اأو اإلى اأقلية اإثنية، وغيرها( ال�سخ�س م�ست�سعفًا وفي و�سعية ه�سة تعّر�سه 

للهجومات الخارجية.

وحري بالذكر اأن عوامل اله�سا�سة تبقى دالة وبيانية، ويمكن اأن تتنوع تبعًا للو�سعيات وال�سياقات. وفي هذا 

ال�سدد، تتباين طريقة تدبير عنا�سر اله�سا�سة ومقاومة »العتداء« من �سخ�س اإلى اآخر.

اأ�سا�سًا لتحديد عنا�سر  ُتتخذ  اأن  والتي يمكن  التي تعود ب�سكل دوري  العوامل  ب�سفة عامة، هناك بع�س 

اله�سا�سة، وخا�سة منها:

الهجرة،  م�سل�سل  ه�سة خالل  و�سعية  في  بوجه خا�س  ُيعدون  بذويهم5  الم�سحوبين  غير  •  القا�سرون 
بحيث يمكن التاأثير عليهم بحكم �سعف تجربتهم اأو �سعفهم البدني اأو النف�سي ؛

�سنهم  بحكم  الهجرة،  م�سل�سل  خالل  ه�سة  و�سعية  في  يكونوا  اأن  يمكن  الذين  الُم�سّنون  •  الأ�سخا�ص 
وحالتهم ال�سحية/الج�سدية والنف�سية ؛

•  الن�ساء، وبخا�سة الحوامل والالتي يتعهدن قا�سرين، يواجهن �ستى اأنواع التع�سف والعنف وال�ستغالل ؛
•  الو�سع ال�سحي: يعاني بع�س المهاجرين من م�ساكل �سحية خطيرة ؛

�سيما  ل  هامة  اآثارًا  للمهاجر  الإداري  الو�سع  يفرز  الأجنبي:  البلد  في  للمهاجر  الإدارية  •  الو�سعية 
فيما يتعلق بالح�سول على الحقوق الأ�سا�سية من قبيل الحق في ال�سحة والحق في الحياة والحق في 

عدم اإخ�ساعه لمعامالت مهينة اأو غير اإن�سانية. في هذه الحالة، ينبغي اأن تقر القوانين الوطنية هذه 

الحقوق الأ�سا�سية، وتن�س على اإمكانية ا�ستفادة جميع المهاجرين منها، �سواء كانوا �سرعيين اأو غير 

�سرعيين. واإذا كانت القوانين في بلد ال�ستقبال ل تقر حق هوؤلء الأ�سخا�س في الحماية، قد تتفاقم 

توقيع  دون  والإقامة  الدخول  وثائق  غياب  يحول  ذلك،  عن  وف�ساًل  ماأ�ساوي.  ب�سكل  ه�سا�ستهم  درجة 

المهاجرين لعقود عمل، مثاًل، مما يعّر�سهم لأ�سكال من التع�سف وال�ستغالل ل يتمتعون باأي نوع من 

الحماية اإزاءها.

3.1.1. اأ�سباب الهجرة
 

ونميز  ومتنوعة.  معقدة  لأ�سباب  نتاج  وهي  الجتماعي،  ومحيطه  الفرد  فيها  ي�سترك  عملية  الهجرة  اإن 

بلده،  مغادرة  اإلى  للهجرة  المر�سح  تدفع  التي  المن�ساأ  بلد  في  الهجرة  على  الباعثة  العوامل  بين  هنا 

وعوامل الجذب التي تجتذب المر�سحين للهجرة نحو بلد اأو منطقة الوجهة المق�سودة. وكما بيّنا �سلفًا، 

اأو  فاإن الهجرة قد تكون ا�سطرارية، خ�سو�سًا حينما يكون ال�سخ�س مرغمًا على مغادرة بلده الأ�سلي، 

اختيارية عندما يختار ال�سخ�س، من دون اإكراه، مغادرة محل اإقامته المعتاد اإلى مكان اآخر. وبناء على 

ذلك، فاإن العوامل الباعثة على الهجرة تتباين في الو�سعيتين.

5. �سخ�س دون �سن الثامنة ع�سرة يتواجد في بلد اأو منطقة لي�سا مكان اإقامته المعتاد، وغير م�سحوب بوالديه اأو بوليه ال�سرعي. 
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ففي حالة الهجرة ال�سطرارية، تتمثل اأهم العوامل الباعثة على الهجرة في الحروب والنزاعات وو�سعيات 

العنف وال�سطهاد وانتهاكات حقوق الإن�سان. وهكذا �ستكون عوامل الجذب مرتبطة ب�سرورة اإيجاد مالذ 

وبيئة اآمنة تكفل حماية حقوق الإن�سان.

في  التدريجي  التراجع  يف�سي  بالأ�سا�س:  اجتماعية  الهجرة  دوافع  فاإن  الختيارية،  للهجرة  بالن�سبة  اأما 

اأو المعّر�سة لال�ست�سعاف؛  اأ�ساًل  اإلى زيادة ه�سا�سة الفئات الم�ست�سعفة  اإجراءات الحماية الجتماعية 

في  فقرًا  الأكثر  والمناطق  غنى  الأكثر  المناطق  بين  القت�سادية  الفوارق  في  متمثلة  اقت�سادية  ودوافع 

العالم والتوزيع غير العادل للموارد؛ والتغيرات البيئية مثل الت�سحر وتدهور التربة، والحتبا�س الحراري، 

يت�سبب فيها  التي  الطوارئ”  “حالت  اإلى جانب و�سعيات  والزلزل(،  الطبيعية )الفي�سانات  والكوارث 

الإن�سان )الحوادث ال�سناعية، ...(.

اأما اأهم عوامل الجذب فتتجلى في ما يلي:

• فر�س العمل والدرا�سة التي تتيح لالأفراد التطلع اإلى تح�سين اأحوالهم المعي�سية ؛

• وجود �سبكات هجرة تتاألف من الأ�سدقاء واأفراد الأ�سرة اأو المعارف الذين �سبق لهم الهجرة اإلى الخارج ؛

اأ�سواق اليد العاملة عبر  اإلى زيادة الطلب على اليد العاملة المتنقلة، بحكم ت�ستت  •  العولمة التي توؤدي 

البلدان بالموازاة مع تحرير المبادلت ؛

الإنترنت، المهاجرون...(، مما ي�ساهم في  العالم )التلفزة،  المعلومة عبر  اإلى  الو�سول  •  تزايد �سهولة 

بناء وت�سور عالم مثالي وراء الحدود ؛

• التنمية وتزايد �سهولة الو�سول اإلى و�سائل النقل الحديثة.

تذكير: اأهم اأ�سباب الهجرة  

عوامل اجلذب العوامل الباعثة على الهجرة

البلدان/المناطق  بين  القت�سادية  •  الفوارق 

الغنية والبلدان/المناطق الفقيرة

•  تحرير المبادلت

•  �سيخوخة ال�ساكنة

•  الطلب على اليد العاملة �سعيفة الموؤهالت

•  وجود �سبكة اجتماعية في بلد ال�ستقبال

•  �سهولة الو�سول اإلى المعلومة

•  فر�س متابعة الدرا�سة

• انعدام الفر�س

• حب ال�ستطالع

• البطالة/الفقر

الجماعات  بين  العدل  وغياب  •  التمييز 

الجتماعية

حقوق  انتهاكات  النزاعات،  •  الحروب، 

الإن�سان

• الكوارث الطبيعية

• تغير المناخ

الوحدة الأوىل: الجتار بالأ�سخا�ص وتهريب املهاجرين
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4.1.1. الهجرة عبارة عن م�سل�سل

ثم  لل�سفر،  والتخطيط  الهجرة  بقرار  يبداأ  ي�سمل مراحل مختلفة، حيث  م�سل�سل  عبارة عن  الهجرة  اإن 

ال�سفر ودخول الدولة الم�ستقبلة وال�ستقرار والندماج اأو العودة واإعادة الندماج وفي بع�س الحالت حمل 

جن�سية جديدة.

يغادر المهاجر بلد المن�ساأ نحو بلد ال�ستقبال مرورًا عبر بلد عبور في بع�س الأحيان.

ت�سبق مرحلة ما قبل الهجرة قرار الهجرة وفعلها. قد تمتد هذه المرحلة لفترة جد ق�سيرة )مثاًل عندما 

يتعلق الأمر بالهروب من و�سعية اأزمة مفاجئة( اأو فترة طويلة نوعًا ما ي�ستعد خاللها ال�سخ�س لخو�س 

هذه التجربة.

وي�سكل الرحيل لحظة دقيقة و�سعبة في م�سل�سل الهجرة. ذلك اأن المهاجر يترك بلده حاماًل بين جوانحه 

كثيرًا من التطلعات ويراوده الأمل في تح�سين ظروف حياته واآفاق م�ستقبله، بيد اأنه يهجر في الوقت نف�سه 

معارفه وتقاليده وثقافته ولغته الأم ليلتحق بو�سط جديد وو�سعية غريبين عنه.

ويت�سمن التنقل ال�سفر الذي يقوم به المهاجر من البلد الأ�سلي في اتجاه بلد المق�سد.

وي�سكل الو�سول اإلى الوجهة المق�سودة وال�ستقرار بها مرحلة حا�سمة في م�سل�سل الهجرة، اإذ يمكن اأن 

يكون للو�سط الغريب عن المهاجر تاأثير قا�س و�سعب، وقد يطرح له تحديًا حقيقيًا. ففي هذه المرحلة، 

من  بقدر  البحث  هذا  يت�سم  وقد  اليومي.  قوته  وي�سمن  جديدة  و�سعيات  يواجه  اأن  المهاجر  على  يجب 

اإذا كان الو�سط والبيئة غريبين عنه وغير ماألوفين )اللغة، التقاليد...(. وهكذا يجد المهاجر  التعقيد 

نف�سه اأحيانًا في و�سعية من اله�سا�سة  والخطر.

واإذا جرت تجربة الهجرة على ما يرام، فقد تنعك�س اإيجابًا على حياة المهاجر. غير اأنها قد ت�سبح م�سدر 

معاناة كبيرة له اإذا لم تْرَق اإلى تطلعاته وم�ستوى ا�ستثماره المالي والذاتي. فلعل ف�سل م�سروع الهجرة، 

كما هو ال�ساأن في ف�سل كل م�سروع مهم في حياة كل اإن�سان، تترتب عنه �سدمة حقيقية للمهاجر يمكن اأن 

تف�سي اإلى و�سعيات من التع�سف والعنف وال�ستغالل والياأ�س، بل وحتى النتحار. وحري بالذكر، في هذا 

ال�سدد، اأن الهجرة لي�ست في الغالب م�سروعًا فرديًا فح�سب، بل ت�سكل اأحيانًا م�سروعًا جماعيًا ي�سترك 

فيه مجموعة من الأ�سخا�س من الأ�سرة اأو المحيط الجتماعي. وهذا يعني اأن ظروف عي�س الأ�سخا�س 

الذين تركهم المهاجر وراءه �ستكون رهينة بنجاح م�سروعه للهجرة. وبذلك يقع على عاتق المهاجر عبء 

اأو محيطه الجتماعي الأ�سلي وتلبية تطلعاتهم  اأ�سرته  اإ�سافي يتمثل في م�سوؤولية تح�سين ظروف عي�س 

واآمالهم. وقد يت�سمن العبء الملقى على كاهله اإرجاع الأموال المقتر�سة من محيطه الجتماعي لتمويل 

الهجرة.
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ي�ساعدنا هذا المنظور في فهم اأ�سباب مكابدة المهاجر، عند التحاقه ببلد ال�ستقبال، حالة من ال�سيق 

وال�سدة وعي�سه في ظروف مروعة اأحيانًا، ممتنعًا عن طلب الم�ساعدة والدعم من ال�سلطات حين يكون 

في حاجة اإلى الم�ساعدة. فبالنظر اإلى المجهودات القت�سادية وال�سخ�سية التي تبذلها اأ�سرة المهاجر 

ومحيطه الجتماعي، وبالنظر اأي�سًا اإلى تطلعاتهم اإزاء م�سروع الهجرة، �سيكون من ال�سعوبة بمكان اأن 

ي�ست�سيغ المهاجر اأو يتقبل ف�سل م�سروعه.

وهكذا يمكن اأن تختلف تجربة المهاجر في بلدي العبور وال�ستقبال ح�سب العوامل التالية:

المحلية،  باللغة  والإلمام  المهنية،  والكفاءات  والتربية،  المالي،  الو�سع  للمهاجر: مثل  الذاتية  •  الموارد 

و�سخ�سيته وو�سعيته النف�سية اللتين توؤثران في القدرات الفردية الخا�سة برد الفعل اإزاء حالت ال�سدة 

وال�سيق ؛

بين  الم�ساواة  اإلى  فيها  ُينظر  بيئة  مع  التكيف  في  �سعوبات  والرجال  الن�ساء  يواجه  قد  الجن�س:  •  نوع 

الجن�سين اأحيانًا ب�سكل يختلف عما هو �سائد في بلدان المن�ساأ، وهو ما قد ي�سكل عاماًل ي�سّعب عملية 

التاأقلم في بلد ال�ستقبال ؛

•  ال�سن: بوجه عام، يتاأقلم ال�سباب ب�سهولة مع البيئات الجديدة الثقافية والجتماعية مقارنة بالكبار ؛

•  يمكن اأن ي�سّهل وجود �سبكة من المهاجرين المنحدرين من نف�س البلد/المحيط الجتماعي الأ�سليين 

ا�ستقبال المهاجر الجديد وتاأقلمه في بلد ال�ستقبال ؛

والجتماعيين  الثقافيين  والتاأقلم  الندماج  عملية  تدعم  اأن  يمكن  محلية  اجتماعية  هياكل  •  وجود 

للمهاجرين ومناه�سة ظاهرتي الإق�ساء الجتماعي والتع�سف في حقهم ؛

•  الو�سعية الإدارية للمهاجر في بلد ال�ستقبال )و�سعية قانونية اأو غير قانونية(. ذلك اأن ظروف عي�س 

المهاجرين في بلد ال�ستقبال ترتبط ب�سكل مبا�سر واأ�سا�سي بو�سعيتهم الإدارية التي يحددها م�سل�سل 

المنا�سبة-  الوثائق  على  التوفر  عدم  اأي  ــ  القانوني  غير  الو�سع  يجعل  فقد  الم�ستقبل.  البلد  دخول 

المحلية لتجنب  والموؤ�س�سات  ال�سلطات  التخفي عن  اإلى  اأكثر ه�سا�سة وقد يدفعه  المهاجر في و�سعية 

ترحيله ونهاية م�سروع الهجرة. وقد تدفعه و�سعيته اله�سة اأي�سًا اإلى ارتكاب اأفعال اإجرامية اأو الخ�سوع 

لال�ستغالل دون اأن يبدي اأي رد فعل.

2.1. تعريف تهريب المهاجرين والتجار بالأ�سخا�ص

العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لتفاقية  المكمالن  الإ�سافيان  البروتوكولن  عّرف 

للحدود: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال، من جهة، وبروتوكول 

مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، من جهة ثانية، ظاهرتي التجار بالأ�سخا�س 

وتهريب المهاجرين. هذان البروتوكولن يقّدمان تعريفين للظاهرتين متعارف عليهما دوليًا.
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1.2.1. تعريف الهجرة

الخا�سة دون  بو�سائلهم ومواردهم  اإما  اأمر �سفرهم  الهجرة  يعتزمون  الذين  الأ�سخا�س  يتدبر  اأن  يمكن 

اأو  باأ�سخا�س  بال�ستعانة  اأو  خارجية،  منظمات  اأو  اأ�سخا�س  اأو  هيئات  من  الم�ساعدة  طلب  اإلى  اللجوء 

جماعات لتنظيم �سفرهم وت�سهيله.

تعّرف المادة 3اأ من البروتوكول المتعلق بالتهريب ظاهرة تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر 

بكونها »تدبير الدخول غير الم�سروع ل�سخ�س ما اإلى دولة طرف لي�س ذلك ال�سخ�س من رعاياها اأو من 

المقيمين الدائمين فيها، وذلك من اأجل الح�سول، ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة، على منفعة مالية اأو 

منفعة مادية اأخرى«.

المنظمة  بالقوانين  تقيد  دون  اأ�سخا�س  نقل  المهاجرين هو  تهريب  فاإن  البروتوكول،  اأحكام هذا  ح�سب 

اأو مادية. في هذه الحالة، ُتخرق م�سالح  اإلى ك�سب منفعة مالية  للهجرة، ت�سّهله جماعة منظمة ت�سعى 

الدولة في تنظيم وتقنين دخول الأجانب واإقامتهم فوق ترابها.

تذكير: العنا�سر الأ�سا�سية في تعريف تهريب المهاجرين  

• تمكين �سخ�س من الدخول غير القانوني

• عبر حدود بلد اآخر

• مقابل منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى

في حالة التهريب، يمّكن المهّرب المهاجر، مقابل تعوي�س مالي اأو غيره، من عبور حدود معيَّنة ب�سورة 

غير قانونية. مبدئيًا تنتهي ال�سفقة المبرمة بين المهّرب والمهاجر غير القانوني عند عبور الحدود، اإذ 

لي�س للمهّرب نية ا�ستغالل المهاجر عند و�سوله اإلى البلد الم�ستقبل، بحيث تنتهي العالقة بينهما بمجرد 

دخول المهاجر اإلى الدولة الم�ستقبلة.

 

لقد اأف�ست التدابير الزجرية التي اعتمدتها بلدان المن�ساأ والعبور وال�ستقبال اإزاء تدفقات الهجرة اإلى 

خالل  متزايدة  اأخطار  جانب  اإلى  المهاجرون،  ي�سلكها  التي  والطرق  الدروب  في  تدريجي  تغير  حدوث 

ال�سفر. ونتيجة لذلك، اأ�سبح المهاجرون اأكثر عر�سة للعنف ولنتهاك حقوقهم الإن�سانية الأ�سا�سية على 

يد المهربين الذين يعتبرونهم مجرد �سلع ل حقوق لها.

 

غير  مهاجرين  باعتبارهم  فيها  اأنف�سهم  المهاجرون  يجد  التي  الكبيرة  واله�سا�سة  التبعية  و�سعية  اإن 

�سرعيين في بلد اأجنبي تجعلهم تحت رحمة �سبكات ل �سمير لها ول ذمة.

 حكى مهاجرون غري �سرعيني من اإفريقيا جنوب ال�سحراء اأن ع�سابات من املجرمني من اإفريقيا

 جنوب ال�سحراء ومن املغاربة ميار�سون �سلب الأموال، والحتجاز والتعذيب والعنف اجلن�سي واأخذ

رهائن مقابل طلب فدية من اأ�سرة الرهينة، على احلدود بني املغرب واجلزائر6.

 Violence et immigration, deux ans plus tard, rapport sur l’immigration d’origine subsaharienne en situation irrégulière au « 6.  انظر
Maroc et dans les zones frontalières «، )العنف والهجرة، بعد مرور �سنتين، تقرير حول المهاجرين من اإفريقيا جنوب ال�سحراء في و�سعية غير �سرعية 

بالمغرب وفي المناطق الحدودية(، اأطباء بال حدود، اإ�سبانيا، فبراير 2008.
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2.2.1. التجار بالأ�سخا�ص

ومكافحة  منع  والأطفال،  الن�ساء  وبخا�سة  بالأ�سخا�س،  التجار  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  ي�ستهدف 

لهذه  حد  لو�سع  الدول  بين  التعاون  وتعزيز  لل�سحايا  والم�ساعدة  الحماية  وتوفير  بالأ�سخا�س  التجار 

الجريمة.

1.2.2.1. تعريف التجار بالأ�سخا�ص

ح�سب المادة 3اأ من البروتوكول المتعلق بالتجار، فاإن التجار بالأ�سخا�س ُيق�سد به “تجنيد اأ�سخا�س اأو 

نقلهم اأو تنقيلهم اأو اإيواوؤهم اأو ا�ستقبالهم بوا�سطة التهديد بالقوة اأو ا�ستعمالها اأو غير ذلك من اأ�سكال 

الق�سر اأو الختطاف اأو الحتيال اأو الخداع اأو ا�ستغالل ال�سلطة اأو ا�ستغالل حالة ا�ست�سعاف، اأو باإعطاء 

اأو تلقي مبالغ مالية اأو مزايا لنيل موافقة �سخ�س له �سيطرة على �سخ�س اآخر لغر�س ال�ستغالل. وي�سمل 

ال�ستغالل، كحد اأدنى، ا�ستغالل دعارة الغير اأو �سائر اأ�سكال ال�ستغالل الجن�سي، اأو ال�سخرة اأو الخدمة 

ق�سرا، اأو ال�سترقاق اأو الممار�سات ال�سبيهة بالرق، اأو ال�ستعباد اأو نزع الأع�ساء”.

اأو  تنقيله  اأو  نقله  اأو  �سخ�س  “تجنيد  فعل  ارتكاب  قوامها  معقدة  جريمة  الأ�سخا�س  في  التجار  ُيعتبر 

اإيوائه اأو ا�ستقباله” با�ستعمال و�سيلة ُتف�سد موافقة ال�سخ�س مثل التهديد والق�سر وا�ستغالل ال�سلطة اأو 

ا�ستغالل حالة ا�ست�سعاف والخداع بهدف ا�ستغالل هذا ال�سخ�س. وتبقى نية المتجر ا�ستغالل ال�سحية.

تذكير: العنا�سر التكوينية لتعريف التجار في الأ�سخا�ص  

• فعل: تجنيد �سخ�س، اأو اإيواوؤه اأو نقله اأو تنقيله اأو ا�ستقباله

• و�سيلة تف�سد الموافقة

• هدف: نية ال�ستغالل

)مثل  و�سائل  اإلى  اللجوء  فاإن  الأ�سخا�س  في  بالتجار  المتعلق  البروتوكول  يقّدمه  الذي  التعريف  ح�سب 

الأطفال7،  اأو ا�ستغالل ال�سلطة(، في حالة التجار في  اأو ا�ستخدام القوة اأو الحتيال اأو الق�سر  التهديد 

لي�س �سروريًا لعتبار نقل وا�ستغالل قا�سر �سكاًل من اأ�سكال التجار في الأ�سخا�س. وهكذا فاإن كل �سكل 

من اأ�سكال ال�ستقطاب ُيعتبر اتجارًا اإذا خ�سع القا�سر بعد ذلك لمختلف اأنواع ال�ستغالل.

تذكير: العنا�سر التكوينية لتعريف التجار في الأطفال  

• فعل: تجنيد، اإيواء، نقل، تنقيل، ا�ستقبال

• هدف: نية ال�ستغالل

7. الأ�سخا�س دون �سن الثامنة ع�سرة.
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2.2.2.1. م�ساألة �سالحية الموافقة

ُتعد م�ساألة موافقة ال�سحية اأمرًا اأ�سا�سيًا في تحديد ما اإذا كان �سخ�س بالغ �سحية اتجار اأم ل. ول تكون 

موافقة ال�سحية �سالحة اإذا لجاأ الُمتجر اإلى و�سيلة من و�سائل الق�سر والإكراه الواردة في التعريف )الق�سر 

اأو الخداع اأو ا�ستغالل ال�سلطة(. في مثل هذه الحالة ل يمكن اعتبار الموافقة �سادرة عن طواعية.

والواقع اأن �سحايا التجار بالأ�سخا�س غالبًا ما وافقوا على اقتراحات زائفة ووعود من المتجرين ولي�س 

على و�سعيات ال�ستغالل وانتهاك الحقوق التي يقعون فيها في نهاية المطاف.

 

عي�س  ظروف  اأو  اأو�ساعهم  تح�سين  بهدف  مغرية  مقترحات  على  طواعية  الأ�سخا�س  يوافق  ما  وغالبًا 

يعي�سها  التي  اله�سا�سة  حالة  ال�سحايا  م�ستدرجو  اأو  المتجرون  ي�ستغل  الحالت،  معظم  وفي  اأ�سرهم. 

الأ�سخا�س اأو ي�ستغلون �سذاجتهم عبر وعدهم بمكا�سب مالية مهمة، وبتراخي�س اإقامة وعمل في بلد اآخر، 

وغير ذلك. اإل اأنه من البديهي اأن ال�سحايا ل يوافقون على ال�ستغالل الذي يتعر�سون له لحقًا.

ول َتِخّف خطورة الجرم اإذا عرف ال�سخ�س نوع العمل اأو الن�ساط الذي �سيزاوله، وكان على وعي باأنه غير 

ب�ساأنها. ومن  تم خداعه  اأو  لكنه يجهل ظروف مزاولة عمله  المخدرات...(،  تهريب  قانوني )الدعارة، 

اأن كثيرًا من �سحايا التجار في الأ�سخا�س يعون  المهم، بهذا الخ�سو�س، تفنيد فكرة مغلوطة مفادها 

منذ بداية الم�سل�سل اأنهم �سي�ستغلون، مثاًل، في تجارة الجن�س، وبالتالي فاإن التجار المح�س غير وارد 

في هذه الحالت. فقد يوافق ال�سخ�س على هذا النوع من الن�ساط لكنه يجهل اأنه لن يتلقى مقاباًل ماديًا، 

واأنه �سيخ�سع لالإكراه، واأن العمل �سيجري في ظروف غير مقبولة واأنه �سيكون محرومًا من حرية التنقل. 

والحال اأن موافقة ال�سخ�س على العمل، مثاًل، في الدعارة، في هذه الظروف، ل تلغي جريمة التجار في 

الأ�سخا�س ول خطورة الم�س بحقوق الإن�سان الذي تنطوي عليه.

اإن التجار في الأ�سخا�س هو بالتاأكيد جريمة ُترتكب في حق فرد، باعتبار اأن نية المّتجر هي ا�ستغالل 

هذا الفرد ليح�سل من ا�ستغالله على منفعة ما.

3.2.1. اأوجه الختالف بين التجار بالأ�سخا�ص وتهريب المهاجرين

غالبًا ما يتم خلط التجار بالأ�سخا�س، ول�سيما في بعده العابر للحدود، بتهريب المهاجرين. فالتجار 

في  المتجرون  وي�ستعمل  ما.  حدود  عبور  معًا  يفتر�سان  المهاجرين  وتهريب  بالأ�سخا�س  للحدود  العابر 

الأ�سخا�س من  لتمكين  �سفر مزورة(  وثائق  ا�ستعمال  الو�سائل )مثل  نف�س  اأحيانًا  والمهربون  الأ�سخا�س 

عبور الحدود، وقد يتولى نف�س الأ�سخا�س اأحيانًا تهريب المهاجرين والتجار بالأ�سخا�س.

الوحدة الأوىل: الجتار بالأ�سخا�ص وتهريب املهاجرين
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وللتمييز بين الظاهرتين، يمكن اأن ن�سجل اأوجه الختالف التالية بينهما:

•  الموافقة: في حالة تهريب المهاجرين، يوافق المهاجرون طواعية على عبور الحدود ب�سكل غير قانوني 

بم�ساعدة مهّرب مقابل اأجر، ولو اأن ذلك يتم اأحيانًا في ظروف خطيرة وتع�سفية.

اأما في حالة التجار في الأ�سخا�س، فعلى الرغم من اأن ال�سحايا يوافقون على نقلهم، اإل اأنهم اإما ل 

يوافقون البتة على ال�ستغالل اأو اأن موافقتهم ل تكون محل اعتبار من خالل ا�ستخدام الإكراه والخداع 

�سحية  ين�سده  الذي  الهدف  ويكمن  الأ�سخا�س.  في  التجار  على  الم�سوؤولين  طرف  من  ال�سطط  و/اأو 

التجار في تحقيق ما ُوعد به )الدرا�سة، العمل، وغيرهما(، في حين ي�سعى المتجر اإلى ا�ستغالل �سحية 

اأخرى لجني منفعة ما.

الذين  الأ�سخا�س  نية  هو  المهاجرين  وتهريب  الأ�سخا�س  في  التجار  بين  فارق  اأبرز  يبقى  •  الهدف: 

يمار�سون الفعلين. فالعالقة بين المهّرب والمهاجرين تقوم على ت�سهيل عبور حدود دولية ب�سكل غير 

قانوني بمقابل مادي، وتنتهي العالقة بينهما بدخول المهاجر اإلى الدولة الم�ستقبلة. فاإذا كان المهاجر 

ي�سعى اإلى عبور الحدود ب�سكل غير قانوني، فاإن هدف المهّرب هو ك�سب المال عبر تمكينه من ذلك.

اإذ  ا�ستغالل ال�سحية في بلد ال�ستقبال لجني مكا�سب،  اأن نية ممار�سي التجار بالأ�سخا�س هي  على 

اإن العالقة بين المتجر وال�سحية ل تنتهي عند عبور الحدود. ويتم التكتم على نية ال�ستغالل لل�سحايا 

المحتملين عبر وعود زائفة.

•   عبور الحدود: يتطلب تهريب المهاجرين دائماً عبور حدود دولية.

اأما التجار في الأ�سخا�س فيمكن اأن يكون دوليًا )تنقيل ال�سخ�س من بلده الأ�سلي اإلى الدولة الم�ستقبلة( 

اأو داخلياً )تنقيل ال�سخ�س داخل بلد المن�ساأ(.

  

تذكير  

اعتبارهم  اأبداً  يمكن  ل  بالأ�سخا�ص  التجار  و�سحايا  المهاجرين  اأن  البروتوكولن   يو�سح 

ومعاملتهم، في حالتي التهريب والتجار، على اأنهم مجرمون، بحيث تقع الم�سوؤولية الجنائية 

في هذه الجريمة على المهربين والمتجرين وحدهم.
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تذكير  

اأهم اأوجه الختالف بني الجتار بالأ�سخا�ص والتهريب

التهريب الجتار

�ساحلة غري �سليمة املوافقة

ل نعم ال�ستغالل

دائمًا لي�س دائمًا عبور احلدود

اأوجه الختالف والت�سابه بين التجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين

وتجدر الإ�سارة اإلى اأنه من ال�سعب اأحيانًا في بع�س الحالت، وبخا�سة قبل وقوع ال�ستغالل، تحديد ما 

اإذا كان الأمر يتعلق بو�سعية تهريب مهاجرين اأو اتجار في الأ�سخا�س. ولذلك كان من الأ�سا�سي اأن تلّم 

ال�سلطات المكلفة بالحدود والأمن ب�سكل جيد بهاتين الظاهرتين وبخ�سائ�س كل منهما. فالإلمام الكامل 

بجميع الظروف وحده الكفيل بتحديد ما اإذا كان ال�سخ�س المعني بالأمر مهاجرًا غير �سرعي اأو �سحية 

اتجار.

قد تتداخل ظاهرتا تهريب المهاجرين والتجار بالأ�سخا�س، ويمكن اأن ي�سبب تهريب المهاجرين اأو يخفي 

ال�ستغالل والتجار. فحين ل تنتهي العالقة بين المهّرب والمهاجر بعد دخول بلد اأجنبي، وُيكره المهّرب 

المهاجر عن طريق القوة، اأو الخداع اأو عبر ا�ستغالل �سعفه وه�سا�سته على قبول و�سعية ال�ستغالل، فاإن 

الأمر يتعلق عندها باتجار بالأ�سخا�س ويكون ال�سخ�س حينها �سحية اتجار، ب�سرف النظر عن و�سعه 

القانوني كاأجنبي على تراب ذلك البلد )�سرعي اأو غير �سرعي(.

واإ�سافة اإلى ذلك، قد ي�سبح المهاجر غير ال�سرعي �سحية اتجار فور و�سوله اإلى الدولة الم�ستقبلة في 

حالة ا�ستقطابه ونقله وا�ستغالله من طرف �سخ�س ل عالقة له بالمهّرب الأ�سلي.
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عبور غير قانوني للحدود
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2. م�سل�سل التجار في الأ�سخا�ص

اأهداف التكوين  

• الإلمام بعوامل الخطر واله�سا�سة التي يمكن اأن توؤدي اإلى التجار في الأ�سخا�س

• فهم ظاهرة التجار بالأ�سخا�س باعتبارها م�سل�ساًل

• الإلمام بطريقة ا�ستغال المتجرين بالأ�سخا�س

• الإحاطة بالآثار ال�سلبية لظاهرة التجار على ال�سحية وعلى المجتمع 

اإن التجار بالأ�سخا�س م�سل�سل يبداأ با�ستقطاب ال�سحية ثم تنقيله اإلى وجهة يتعر�س فيها لال�ستغالل.

الأ�سخا�ص عر�سة  بع�ص  التي تجعل  الخطر  الرئي�سية وعوامل  1.2.  الأ�سباب 
لالتجار8

لقد اأثبتت التجربة تعدد اأ�سباب التجار بالأ�سخا�س، وتنوع تجلياته وعوامل خطر الوقوع فيه. ذلك اأن مفهوم 

اله�سا�سة وال�ست�سعاف رهين بت�سكيلة وا�سعة من العوامل الفردية ــ البدنية والنف�سية و/اأو الجتماعية ــ 

من �ساأنها اأن تجعل �سخ�سًا و/اأو جماعة في و�سعية »ه�سا�سة«. وتتعدد عوامل اله�سا�سة وقد تتباين ح�سب 

الو�سعيات وال�سياقات الخا�سة بكل بلد اأو منطقة اأو محيط اجتماعي اأو اأ�سرة. وفي هذا ال�سدد، يمكن اأن 

تتباين طريقة تدبير ال�سخ�س لعوامل ه�سا�سته وا�ست�سعافه ومواجهته للخطر من حالة اإلى اأخرى.

اأن  اإل  اأنه العامل الرئي�سي �سمن عوامل اله�سا�سة وال�ست�سعاف.  اإلى الفقر على  وهكذا غالبًا ما ُينظر 

الفقر قد يغطي طائفة من الوقائع والو�سعيات، وهو من العمومية بحيث ي�سعب تف�سير �سبب محدد وراء 

كل حالة من حالت اله�سا�سة. فكثير من النا�س يعي�سون في حالة من الفقر لكنهم لي�سوا �سحايا لالتجار. 

اإن الفقر، باعتباره عدم كفاية الدخل، هو جزء من طائفة من عوامل الخطر التي تتدخل في الوقت نف�سه 

والتي يمكن اأن يقف اأحدها وراء ح�سول التجار9. ومن ثم كان من المهم فهم وتحديد عوامل الخطر 

واإيجاد الو�سائل الكفيلة بتقلي�سها بغية حماية الأ�سخا�س المعر�سين لخطر التجار.

بوجه عام، ثمة الكثير من عوامل الخطر تحدد م�ستوى ه�سا�سة �سخ�س ما. وفيما يلي بع�س منها:

1.1.2. عوامل الخطر الفردية في بلد المن�ساأ

•  ال�سن ونوع الجن�س )على �سبيل المثال، الفتيات غير المتمدر�سات في الغالب والالتي ُيوجهن اإلى العمل( ؛

•  �سعف الو�سول اإلى الخدمات الأ�سا�سية ؛

•  تجربة التع�سف اأو العنف داخل الأ�سرة، وهو عامل كثيرًا ما يت�سبب في هجر اأحد الأطفال لالأ�سرة ؛
•  الهدر المدر�سي، وانعدام التربية والموؤهالت ؛

8. التجار بالأطفال: ا�ستجابة منظمة العمل الدولية عبر البرنامج الدولي للق�ساء على ت�سغيل الأطفال، جنيف، 2007.
9. دليل التكوين حول مكافحة التجار بالأطفال ل�ستغاللهم في العمل اأو جن�سيًا اأو غيرها من اأ�سكال ال�ستغالل، منظمة العمل الدولية، جنيف، 2009. 
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•  جاذبية المدينة/ت�سور حياة اأف�سل ؛
•  الأيتام والأطفال الذين يهجرون المنزل ؛ 

•  �سعف الثقة بالنف�س ؛
•  البراءة، ال�سذاجة، عدم الإدراك )خ�سو�سًا في �سفوف الأطفال وال�سباب( ؛

وبالتالي  بها قانونيًا،  الأ�سخا�س على هوية معترف  توفر  الولدات )عدم  ت�سجيل  •  وجود خلل في نظام 
فاإنهم غير موجودين(.

2.1.2. عوامل الخطر الفردية في بلد العبور

•  ال�سفر ب�سكل منفرد عو�س ال�سفر �سمن جماعة ؛
• ال�سفر دون التوفر على المال ؛

• ال�سفر دون ا�ستعداد اأو اإ�سعار م�سبق ؛
• وقوع ال�سخ�س تحت تاأثير التهديد والإكراه والمخدرات ؛

• ال�سفر ب�سكل غير قانوني ؛
• المرور عبر وكالت توظيف غير م�سجلة اأو عبر متجرين/مهربين.

3.1.2. عوامل الخطر الفردية في البلد الم�ستقبل

•  العزلة، غياب �سبكة اجتماعية، انعدام الت�سال بالأ�سرة ؛
•  عدم القدرة على التوا�سل باللغة المحلية ؛

•  و�سعية غير قانونية ؛
•  العمل في ظروف �سيئة.

4.1.2. عوامل الخطر الأ�سرية

•  اأ�سر كثيرة الأفراد تعي�س في الفقر ؛
•  مر�س خطير اأو وفاة اأحد اأفراد اأ�سرة تعي�س اأو�ساعًا �سعبة ؛

•  العنف الأ�سري والعتداءات الجن�سية ؛
•  ال�سلوكيات والممار�سات التقليدية )مثاًل و�سع طفل لدى اأقرباء اأباعد( ؛

•  تجارب �سابقة في الهجرة غير ال�سرعية و�سبكات الهجرة.

5.1.2. عوامل الخطر الخارجية والموؤ�س�ساتية

•  الحروب، النزاع الم�سلح ؛
•  �ساكنة �سابة مهمة و�سعف قدرة �سوق العمل على ا�ستيعابها ؛

•  الكوارث الطبيعية ؛
•  العولمة واأنظمة الت�سال ؛

•  المراقبة ال�سارمة للهجرة، مما ي�سجع على الهجرة ال�سرية ؛
•  �سعف الإطار القانوني والق�سور في تطبيق القانون ؛

•  الف�ساد ؛
•  عدم مالءمة م�ستوى التعليم ل�سوق ال�سغل ؛

•  الفوارق القت�سادية بين المناطق الأكثر غنى والمناطق الأكثر فقرًا والتوزيع غير العادل للموارد.
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2.2.  مختلف مراحل التجار

الجريمة،  عائدات  بتبيي�س  وينتهي  وا�ستغالله  تنقيله  ثم  ال�سحية،  با�ستقطاب  يبداأ  م�سل�سل  التجار  اإن 

وبخا�سة حين يكون التجار على يد جماعة اإجرامية منظمة10. ويمكن اإعادة �سخ الأموال، فور تبيي�سها، 

في دورة التجار وتوظيفها في ا�ستقطاب اأ�سخا�س اآخرين وتنقيلهم.

على امتداد هذا الم�سل�سل، ُترتكب الكثير من الجرائم �سواء في حق الأ�سخا�س اأو في حق الدول. وغالبًا ما 

تكون معظم هذه الجرائم، كل على حدة، مو�سع تجريم في القانون الوطني )انظر الق�سم الثالث(.

 بينت الدرا�سة المنجزة حول التجار العابر للحدود في الأ�سخا�ص11 بالمغرب اأن المملكة المغربية

ا�ستغاللهم في العمل اأجل  البلدان العربية واأوربا من   تمثل بلد من�ساأ ل�سحايا التجار في اتجاه 

النيجيريات لل�سحايا  عبور  بلد  اأنه  كما  المنزلي؛  العمل  في  ا�ستغاللهم  اأو  جن�سياً  ا�ستغاللهم   اأو 

الفلبينيات ا�ستقبال لل�سحايا  بلد  المغرب  واإلى جانب ذلك، ي�سكل  اأوربا.  في   ل�ستغاللهن جن�سياً 

 ل�ستغاللهن في العمل المنزلي. اإل اأن الدرا�سة ل تقّدم موؤ�سرات حول حجم هذه الظاهرة، التي

تبدو مع ذلك محدودة.

1.2.2. مرحلة ال�ستقطاب

مناهج  التجار،  �سبكات  �َسَرك  في  �سحاياهم  اإيقاع  بهدف  بالأ�سخا�س،  التجار  ممار�سو  يوظف 

وا�ستراتيجيات �ستى تختلف من منطقة اإلى اأخرى ح�سب ال�سياق.

القت�سادية.  الفر�س  من  وغيره  بالت�سغيل  زائفة  بوعود  ال�سحايا  اإغراء  يتم  الأحيان،  من  الكثير  في 

وقد تهم الوعود الزائفة اأي�سًا التكفل بتمدر�س اأحد الأطفال، اأو اإمكانية متابعة الدرا�سة، اأو اإيجاد عمل 

محتمل، اأو القيام باأ�سفار، اأو تح�سين ظروف العي�س، اأو الح�سول على رخ�سة اإقامة اأو عمل في بلد اأجنبي 

)في حالة التجار العابر للحدود(. ويبقى وعد ال�سحية باإيجاد عمل اأكثر الو�سائل توظيفًا لإغراء �سحايا 

خدمات  مقابل  بتعليمه  والتكفل  الأ�سرة  من  طفل  ا�ست�سافة  الأ�سخا�س  بع�س  ويقترح  التجار.  �سبكات 

منزلية ي�سيرة.

وقد ت�ستقطب �سبكات التجار ال�سحايا بطرق ر�سمية من قبيل الإعالنات في الجرائد، لكن ال�ستقطاب 

يتم في الكثير من الحالت بطرق �سخ�سية وغير ر�سمية مثل المعارف ال�سخ�سية لل�سحية، وال�سما�سرة 

ال�سخ�س  يكون  ما  وغالبًا  �سرًا.  بينهم  الأمر  تداول  عبر  الأ�سدقاء،  اأو  الأ�سرة  تعرفهم  الذين  الثقات، 

المحيط  في  بم�سداقية  ويتمتع  نف�سه  ال�سحية  لدى  لالتجار معروفًا  المحتملة  ال�سحية  ي�ستقطب  الذي 

الجتماعي.

في بع�س الحالت، يكون ال�ستقطاب ق�سريًا، حيث يتم اختطاف الأ�سخا�س، بما في ذلك الأطفال.

10.  وفقًا لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود فاإن الجماعة الإجرامية المنظمة تعني “جماعة ذات هيكل تنظيمي، موؤلفة من ثالثة 

اأو غير  اأكثر من الجرائم )...( من اأجل الح�سول، ب�سكل مبا�سر  اأو  اأكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل ب�سورة مت�سافرة بهدف ارتكاب واحدة  اأو  اأ�سخا�س 

مبا�سر، على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى”.

Traite transnationale des personnes - Etat des lieux et analyse des réponses au Maroc ” .9 ” )التجار العابر للحدود في الأ�سخا�س ــ و�سعية 
الظاهرة وتحليل �سبل الت�سدي لها بالمغرب(، مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالرباط، المفو�سية العليا لالجئين، مكتب من�سق الأمم المتحدة المقيم، غ�ست 2009. 
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2.2.2. مرحلة التنقيل

ي�ستتبع التجار في الأ�سخا�س تنقاًل، �سواء داخل نف�س البلد )اتجار داخلي(، اأو من بلد اإلى اآخر )اتجار 

عابر للحدود(.

وت�سهيل  عليهم  ال�سيطرة  بهدف  التنقيل،  بداية مرحلة  ال�سحايا عند  والعنف في حق  التع�سف  يبداأ  قد 

مراقبتهم، اإذ من الممكن اأن يتعر�سوا للتهديد اأو الترهيب اأو الغت�ساب اأو العنف.

ويجري ال�سفر عن طريق البر اأو الجو اأو البحر ح�سب ال�سياق. ويتم اأحيانًا نقل �سحايا التجار با�ستخدام 

و�سائل نقل جد خطيرة، مع حملهم على عبور الحدود ق�سرًا عبر م�سالك ودروب تنطوي على قدر كبير 

من الخطورة.

في اإطار التجار العابر للحدود، يمكن عبور الحدود ب�سورة قانونية اأو غير قانونية ح�سب قدرة ال�سبكات 

على تقديم ر�ساوى. وفي معظم الحالت، يتم حجز جوازات �سفر ال�سحايا واأحيانًا اأمتعتهم ال�سخ�سية، 

تف�سير.  اأي  اإعطاء  دون  من  بل  اأحيانًا،  ملتب�سة  تف�سيرات  اإعطاء  مع  اآخر،  اإلى  مكان  من  تنقيلهم  ويتم 

وغالبًا ما يطلب المتجرون من ال�سحايا حفظ »ق�سة« عن ظهر قلب من اأجل خداع ومغالطة ال�سرطة اأو 

الأ�سخا�س الذين ُيحتمل اأن يتعرفوا عليهم اأو يهرعوا اإلى م�ساعدتهم.

وقد يحدث اأحيانًا اأن يباع ال�سحايا عدة مرات قبل بلوغ مكان ا�ستغاللهم.

3.2.2. مرحلة ال�ستغالل

عند و�سول �سحايا التجار اإلى وجهتهم، يكونون مرغمين على مقا�ساة و�سعيات ال�ستغالل، في ظروف 

�سبيهة اأحيانًا بظروف النخا�سة والرق، اأو ُيحرمون تمامًا من حقوقهم الأ�سا�سية.

ويمكن اأن يتخذ ال�ستغالل اأ�سكال متعددة، ح�سب جن�س ال�سحية و�سنه وطلب ال�سوق. وهكذا يتم ا�ستغالل 

�سحايا التجار عمومًا: 

• في الأ�سغال ال�ساقة )ال�سيعات الفالحية، الور�سات، المناجم ومقالع الحجارة، المطاعم...( ؛

• في الأعمال المنزلية ؛

• في الت�سول اأو في تجارة البيع المتجول ؛

• في تقديم الخدمات الجن�سية )الدعارة، في الحانات، في ال�سونات، في ال�سارع، ...(.

 وفقاً للدرا�سة المنجزة حول و�سعية التجار بالأ�سخا�ص بالمغرب، فاإن المغاربة �سحايا التجار في

 الدول العربية يتم ا�ستغاللهم في العمل )حقول النفط، المطاعم...( بينما يتم ا�ستغالل المغربيات

في الأعمال المنزلية وفي الدعارة.

  اأما المواطنات النيجيريات اللواتي يعبرن المغرب في اتجاه اأوربا فيتم ا�ستغاللهن جن�سياً، في حين

ُت�ستغل الفلبينيات في الأعمال المنزلية  بالمغرب.
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4.2.2. مرحلة تبيي�ص عائدات الجريمة

غالبًا ما يتم اإغفال مرحلة تبيي�س عائدات الجريمة، والحال اأنها مرحلة اأ�سا�سية في التجار المنظم من 

طرف جماعة اإجرامية. فـ »المال« وقود الحرب، وغاية ال�ستغالل جني اأرباح. وبالتالي كان لزامًا في وقت 

معَيّن تبيي�س الأموال المكت�سبة ب�سكل غير �سرعي بهدف اإعادة ا�ستعمالها. وغالبًا ما تفلح قوات الأمن 

واإجراء  العائدات،  الهجوم على  التجار. فمن خالل  لم�سار  المرحلة في و�سع حد  والمحققون في هذه 

تحريات مالية على الأ�سخا�س الم�ستبه بهم، تتزايد حظوظ تعّقب ال�سبكات وتفكيكها.

3.2.  من هم المتجرون بالأ�سخا�ص؟

بوجه عام، داأبت الجماعات الإجرامية على توظيف الم�سالك والدروب القائمة والت�سالت والموظفين 

اإنجاز مكتب  دولية من  درا�سة  فقد خل�ست  الإجرامية.  اأن�سطتها  نطاق  تو�سيع  في  و�سبكاتها  الفا�سدين 

الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اإلى وجود �سلة بين انت�سار الجريمة المنظمة والتجار في 

اأن التجار في الأ�سخا�س يكّمل  الأنتربول  التي تتوفر عليها  المعلومات  الأ�سخا�س. وي�ست�سف كذلك من 

الأموال.  وتبيي�س  والأ�سلحة  بالمخدرات  والتجار  ال�سيارات  �سرقة  مثل  اأخرى  تقليدية  اإجرامية  اأن�سطة 

اأو  الت�سول  اأو  المخدرات  تهريب  على  باإكراههم  �سحاياهم  ي�ستغلون  ما  غالبًا  المتجرين  فاإن  وهكذا 

الن�سل12.

1.3.2. هيكلة ال�سبكات

بلد  اأوًل، يجري ا�ستقطاب ال�سحايا في  الآليات في هيكلة �سبكات التجار بالأ�سخا�س.  هناك عدد من 

المق�سد. قد تختلف  بلد  اإلى  للو�سول  ال�سرية  الهجرة  ب�سبكات  ال�ستعانة  الواجب  اأنه من  المن�ساأ، غير 

�سبكتا التجار في الأ�سخا�س وتهريب المهاجرين، اإل اأنهما مترابطتان اإجماًل. ويبقى الأ�سخا�س المكلفون 

بت�سليم »الب�ساعة« )المهربون( م�سوؤولين عنها.

ثانيًا، تعمل ال�سبكات التي تنظم الهجرة غير ال�سرعية على تنويع اأن�سطتها. مثاًل، تراقب �سبكات التجار 

العاملة  اليد  ت�ستقطب  وقد  اأي�سًا،  ال�سري  التهريب  عملية  باإيطاليا  المقيمين  المغاربة  من  بالمخدرات 

الرخي�سة اإلى �سفوفها13.

وفي الحالتين معًا، يتم تكوين ع�سابة اإجرامية.

واأخيرًا، ثمة �سبكات غير ر�سمية وغير منظمة ُت�سرك و�سطاء يقترحون على �سخ�س ما خدمات �سخ�س 

الأ�سخا�س  مثل  بالأ�سخا�س،  لالتجار  �سبكة منظمة  لها مقومات  تتوافر  اأن  دون  منتظم،  نحو  على  اآخر 

الذين يجوبون القرى ل�ستقطاب اأطفال من اأجل ا�ستغاللهم في العمل.

 Assistance pour la mise en œuvre du plan d’action contre« 13.  دليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الخا�س بالتكوين تحت عنوان

la traite des personnes de la CEDEAO « )دعم تنفيذ خطة عمل الجماعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا لمناه�سة التجار بالأ�سخا�س(، مكتب الأمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيينا، 2006.
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 انطالقاً من �سهادات ال�سحايا الذين تم اللتقاء بهم في المغرب، يمكن اأن ن�سجل التدخل المنهجي

اأو �سم�ساراً. اأ�سرة ممتدة(،  اأم قريباً )من  اأكان �سديقاً   ل�سخ�ص ثالث في عملية ال�ستقطاب، �سواء 

 وتبقى بع�ص طرق ال�ستقطاب اأكثر تنظيماً من غيرها وتعتمد اأ�ساليب مبتكرة. فعلى �سبيل المثال،

التي واأي�ساً  اإلى دول الخليج  المغربيات  التي تن�سط في جذب  ال�سبكات، وخ�سو�ساً   تتموقع بع�ص 

تنظم ا�ستقدام الفلبينيات، ب�سفة وكالت توظيف غير ر�سمية.

2.3.2. ن�ساط جد مربح

ُيعتبر التجار الدولي بالأ�سخا�س اأحد الأن�سطة الإجرامية الأكثر مردودية ماليًا في العالم بعد التجارة 

غير الم�سروعة في المخدرات والأ�سلحة. ويبقى المال الحافز الرئي�سي للمتجرين ول�سبكاتهم الإجرامية. 

�سنويًا  دولر  مليار   06 و  ماليير   7 بين  تتراوح  عائدات  الإجرامي  الن�ساط  هذا  يدّر  للتقديرات،  فوفقًا 

)معطيات خا�سة ب�سنة 2002(14.

وبالمقابل فاإن تكلفة التجار بالأ�سخا�س تبقى جد منخف�سة بالن�سبة للمتجرين. فال�ستثمار الأولي �سئيل، 

وبمجرد ا�ستقطاب ال�سحية، يعود ا�ستغالله الدائم بمكا�سب جمة. وحين يتم اإلقاء القب�س على ال�سحايا 

اأو توقيفهم، قد يتم تعوي�سهم باآخرين ب�سهولة. 

3.3.2. ن�ساط ينطوي على مخاطر قليلة

لم يعتمد عدد كبير من الدول ت�سريعات �سد التجار بالأ�سخا�س، مما يحد من اإمكانية مالحقة المتجرين 

ومعاقبتهم. وحتى اإن ُوجد قانون بهذا ال�ساأن، فاإن ال�سلطات والهيئات الق�سائية لي�ست في الغالب مكونة 

بالقدر الكافي لتطبيقه بفعالية. ولذلك، من النادر جدًا توقيف المتجرين. وهكذا فاإن التجار بالأ�سخا�س 

ينطوي على مخاطر قليلة مقارنة بالتجار بالمخدرات اأو بالأ�سلحة.

ومن المهم فهم الحافز الرئي�سي للمتجرين، اأي المال، للقدرة على و�سع حد له.

هـام  

 بناء على ذلك، فاإن مفتاح الق�ساء على التجار بالأ�سخا�س يكمن في جعله غير مربح واأكثر 

�سعوبة )عبر الحد من ه�سا�سة الأ�سخا�س(، ووقفه )من خالل تعزيز التحقيقات والمالحقات 

في حق المتجرين( وخ�سو�سًا عبر م�سادرة عائدات الجريمة 15. 

14. الم�سدر: المنظمة الدولية للهجرة، Trafficking in migrants : IOM policy and responses )التجار بالمهاجرين: �سيا�سة المنظمة الدولية للهجرة 

وا�ستجاباتها(، 2002.

15.  دليل التكوين حول مكافحة التجار في الأطفال ل�ستغاللهم في العمل اأو جن�سيًا اأو غيرها من اأ�سكال ال�ستغالل، الكتاب الرابع، منظمة العمل الدولية، جنيف، 

.2009
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4.2.  طرق ال�سيطرة على ال�سحايا

اأن يحموا  اإليهم  لّما كان الهدف الأ�سا�سي للمتجرين هو ا�ستغالل ال�سحايا، فاإن من الأ�سا�سي بالن�سبة 

ا�ستثماراتهم عبر التحقق من اأن ال�سحية ي�ستغل ح�سب التعليمات واأنه ل ي�سعى اإلى الهرب. ولذلك فهم 

يعملون على ال�سيطرة على ال�سحايا با�ستمرار ويوظفوا عددًا من الآليات الق�سرية لهذه الغاية. وقد يتم 

توظيف كل اآلية من هذه الآليات ب�سكل منف�سل اأو اإلى جانب اآليات اأخرى، ح�سب نوع ال�ستغالل الم�سلَّط 

على ال�سحية. وفيما يلي ب�سعة اأمثلة:

ْين 1.4.2. ال�سترقاق على اأ�سا�ص الَدّ

ينهجها  وخطة  و�سيلة  كذلك  ي�سكل  لكنه  ال�ستغالل،  اأنواع  من  نوعًا  ْين  الدَّ اأ�سا�س  على  ال�سترقاق  يمثل 

مجموع  �سداد  على  مجبرين  �سيكونون  ال�سحايا  اأن  ذلك  ال�سحايا.  على  ال�سيطرة  ل�سمان  المتجرون 

الوثائق المزورة، وغير ذلك( وغيرها  التاأ�سيرة،  التكاليف المرتبطة با�ستقطابهم و�سفرهم )التذكرة، 

اأو اإلى �سخ�س ثالث(. وهذا  اإلى اأ�سرهم  من التكاليف مثل ثمن »�سرائهم« من ِقبل المتجر )المدفوعة 

اإل وواجه �سعوبات في  َدْين ال�سحية مرتفعًا،  اأو مبالغًا فيه كثيرًا. وكلما كان  اأحيانًا وهميًا  الثمن يكون 

ْين، وبالتالي يكون  �سداده. وهكذا يجد ال�سحية نف�سه مجبرًا على تقديم خدمات مجانية لخف�س مبلغ الدَّ

تحت ال�سيطرة الكاملة لم�ستغله.

2.4.2. حجز وثائق ال�سفر اأو الهوية

وبالتالي  و�سفرهم،  هوياتهم  وثائق  حجز  اإلى  المتجرون  يبادر  قد  وجهتهم،  اإلى  ال�سحايا  و�سول  فور 

ُيحرمون من هويتهم الر�سمية وي�سبحون غالبًا في و�سع مهاجرين غير �سرعيين. ويحول حجز وثائقهم 

دون طلبهم للم�ساعدة اأو محاولتهم الهرب. وب�سبب عدم التوفر على وثائق، يحجم ال�سحايا عن الت�سال 

بال�سرطة طلبًا للم�ساعدة.

3.4.2. العزلة، القيود الجتماعية واللغوية

من الطبيعي اأن ي�سعر �سحايا التجار، وهم بعيدون عن اأ�سرهم ول يتوفرون على مال، بالعزلة. وقد يعمل 

الم�ستغلون على مفاقمة هذا ال�سعور لدى ال�سحايا ل�سمان ال�سيطرة عليهم. وغالبًا ما يو�سع ال�سحايا 

الروابط الجتماعية مع  اأ�سكال  اأي �سكل من  باإقامة  الأم ول  بلغتهم  بالتوا�سل  ت�سمح لهم  في ظروف ل 

اأبناء المنطقة التي قدموا منها. وكثيرًا ما يتم منع ال�سحايا من الت�سال خارج و�سعية ال�ستغالل )عبر 

م�سادرة الهواتف اأو مرافقتهم من طرف �سخ�س ثالث عند خروجهم اأو حرمانهم من اإمكانية بعث ر�سالة 

اأو ا�ستقبالها(؛ كما اأن الح�سور الدائم ل�سخ�س ثالث وتقييد حرية التنقل و�سيلتان من و�سائل المراقبة 

تهدفان اإلى عزل ال�سحية. وعالوة على ذلك، ي�سعب اأحيانًا ولوج اأماكن ال�ستغالل )المنازل، في حالة 

العمل المنزلي، الحقول الفالحية، وغيرهما(.
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4.4.2. ا�ستعمال العنف والترهيب

ف�ساًل عما تقّدم، يلجاأ المتجرون اأو الم�ستغلون اإلى العنف واإلى اأ�سلوب التهديد كو�سيلتين فعالتين من و�سائل 

ال�سيطرة، بحيث يتعر�س ال�سحايا اأحيانًا لل�سرب والغت�ساب والحتجاز لمدد طويلة، محرومين من التغذية، 

مع تعر�سهم في بع�س الأحيان للتخدير والتعذيب من اأجل اإخ�ساعهم لإرادة الم�ستغلين. كما اأن العقوبات 

التي يتم اإنزالها بال�سحايا هي بمثابة اإنذار لل�سحايا الآخرين الذين قد ُتراودهم فكرة التمرد والع�سيان. 

وفي حالة ال�ستغالل الجن�سي، ي�سكل العار الذي ي�سعر به ال�سحية اآلية اأخرى من اآليات ال�سيطرة.

5.4.2. المراقبة النف�سية

يمكن اأن ُيخ�سع المتجرون اأو الم�ستغلون ال�سحايًا لل�سيطرة نف�سيًا للتحكم فيهم ب�سكل اأف�سل واإبقائهم 

في و�سعية ا�ستغالل. فعلى �سبيل المثال، يكافئ بع�س الم�ستغلين ال�سحايا اأو يدفعون لهم مبلغًا زهيدًا من 

المال مقابل الخدمات التي يقدمونها. وقد يكون لقبول هذا المال اأثر نف�سي على ال�سحية الذي ي�سعر باأنه 

يجني مكا�سب من ا�ستغالله. ويمكن اأن يتيح له هذا المال دعم اأ�سرته ومحيطه الجتماعي ويخلق لديه 

�سعورًا باأنه مفيد وباأنه قد نجح في م�سعاه. وقد يحمل هذا الأمر ال�سحايا على العتقاد باأن و�سعيتهم ل 

تعدو كونها محنة هينة وباأن الفر�سة �ست�سنح لهم لتح�سين ظروف حياتهم في الم�ستقبل. وانطالقًا من 

هذا العتقاد، قد يختارون من تلقاء اأنف�سهم ال�ستمرار في و�سعية ال�ستغالل.

6.4.2. ا�ستعمال التهديد والنتقام �سد اأ�سر ال�سحايا

اأقارب ال�سحايا الذين خلفوهم بالبلد في حال �سقهم ع�سا الطاعة  اأ�سلوب التهديد بالنتقام �سد  لعل 

ي�سكل واحدًا من التهديدات الأكثر فعالية واإ�سكالية.

5.2.  تاأثير التجار على ال�سحايا وعلى المجتمع

1.5.2. تاأثير التجار على ال�سحايا

يبدو تاأثير التجار على ال�سحايا بديهيًا. ذلك اأنه يخلف اآثارًا على الحالة البدنية لل�سحية: مر�س خطير 

)ل ي�سل ال�سحايا في الغالب اإلى العالجات(، الحمل غير المرغوب فيه، ال�سرب والجرح، نظافة �سحية 

�سيئة، �سوء التغذية )و�سوء النمو الج�سماني، ول �سيما في �سفوف الأطفال(، الوفاة... وي�سعب اأحيانًا 

اندماج ال�سحية في محيطه الجتماعي الأ�سلي من جديد، حيث من الممكن و�سمه بالعار، خ�سو�سًا اإذا 

كان قد تعّر�س للعنف الجن�سي.

في  ا�سطرابات  بالنف�س،  الثقة  عدم  الكتئاب،  لل�سحية:  النف�سية  الحالة  على  اآثاراً  لالتجار  اأن  كما 

ال�سلوك، اأمرا�س عقلية، اإجهاد ناجم عن ال�سدمة... ذلك اأن ال�سحية قد قا�سى تبعات و�سعية مو�سومة 

ب�سغط �سديد و�سدمات نف�سية خالل فترة ال�ستغالل. وغالبًا ما يعاني من اإجهاد ما بعد ال�سدمة.
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اإنها  اإثر تجربة �سادمة يعي�سها ال�سحية.  وحالة اإجهاد ما بعد ال�سدمة هي ا�سطراب حاد يحدث على 

دة  رد فعل نف�سي يعقب و�سعية تكون خاللها ال�سالمة الج�سدية و/اأو النف�سية لل�سخ�س و/اأو لمحيطه مهدَّ

اأو  اأو ب�سعور بالعجز  اإزاء الحادثة بخوف حاد،  المبا�سر  الفعل  الم�سا�س بها فعاًل. ويترجم رد  و/اأو يتم 

بالذعر. ويتولد اإجهاد ما بعد ال�سدمة اأحيانًا على اإثر رد الفعل الحاد لالإجهاد حيال الو�سعية المقلقة، 

غير اأنه يمكن اأن يظهر لحقًا.

ويمكن لأي �سخ�س يتعر�س لحادثة بهذا القدر من الحدة  اأن تظهر عليه اأعرا�س ت�سمل عي�س الحادثة 

من جديد ب�سكل م�ستمر؛ تجنب و�سعيات تذّكر بالحادثة؛ اإ�سعاف ردود الفعل العامة )الخمول، الَخَدر 

الَمَر�سي العاطفي(؛ فرط الن�ساط.

 The American Psychiatric( النف�سي  للطب  الأمريكية  الجمعية  ر�سدتها  التي  الأعرا�س  اأما 

Association(، والتي ُت�ستعمل عمومًا فهي:

1. تعّر�ص ال�سخ�ص لحادثة �سادمة كما ورد تعريفها اآنفا ً؛

2. عي�ص ال�سخ�ص الحادثة ال�سادمة من جديد وبا�ستمرار، ب�سكل اأو اأكثر من الأ�سكال التالية:

كال�سور  وال�سدة،  بال�سيق  اإح�سا�سًا  وتفرز  ال�سخ�س،  ذاكرة  طْرق  تعاود  للحادثة  جامحة  •  ذكريات 

والخواطر والت�سورات ؛

•  اأحالم متكررة تتعلق بالحادثة وتخّلف اإح�سا�سًا بال�سيق وال�سدة؛ انطباعات اأو ت�سرفات مفاجئة »كما 

لو اأن« الحادثة ال�سادمة �ستتكرر )بما في ذلك اإح�سا�س بعي�س الحادثة من جديد، واأوهام وهلو�سات 

وحلقات متقطعة، وا�ستعادة الوقائع ال�سابقة( ؛

•  �سعور حاد بالكرب اأثناء التعر�س لإ�سارات داخلية اأو خارجية تثير جانبًا من الحادثة التي �سّببت ال�سدمة 

اأو �سبيهة بها )تواريخ عيد الميالد، برودة اأو حرارة الطق�س، الثلج، بع�س الأماكن، بع�س الم�ساهد على 

�سا�سة التلفزة، وغيرها( ؛

جوانب  من  جانبًا  تثير  اأن  �ساأنها  من  خارجية  اأو  داخلية  لإ�سارات  التعر�س  اأثناء  النف�سية  •  ال�ستجابة 

الحادثة التي خّلفت ال�سدمة اأو �سبيهة بها.

3.  تجنب المنبهات المرتبطة بال�سدمة با�ستمرار، وتراجع القدرة على ال�ستجابة العامة، كما يدل 

على ذلك ظهور ثالثة من الأعرا�ص التالية على الأقل:

•  بذل مجهود لتجنب الخواطر اأو الأحا�سي�س اأو المناق�سات المرتبطة بال�سدمة ؛

•  بذل مجهود لتجنب الأن�سطة اأو الأماكن اأو الأ�سخا�س الذين يثيرون ذكريات ال�سدمة ؛

•  عدم القدرة على تذكر جانب مهم من جوانب ال�سدمة ؛

•  ت�ساوؤل وا�سح في الهتمام بالأن�سطة الهامة اأو تقل�س الم�ساركة في هذه الأن�سطة ؛

•  اإح�سا�س بالنف�سال عن الغير اأو ال�سعور باأنه اأ�سبح اأجنبيًا اإزاء الآخرين ؛

•  نق�س في الم�ساعر )الحنان، ...( ؛

•  اإح�سا�س بان�سداد اآفاق الم�ستقبل )العتقاد بعدم النجاح في المهنة، اأو بعدم الزواج اأو اإنجاب اأبناء اأو 

عي�س حياة عادية(.
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4.  وجود اأعرا�س متواترة تعك�س تن�سيطًا ع�سبيًا )لم يكن موجودًا قبل ال�سدمة(، كما يبين وجود مظهرين 

على الأقل من المظاهر التالية:

•  �سعوبات في النوم اأو نوم متقطع ؛

•  �سرعة الغ�سب اأو حدوث نوبة غ�سب ؛

•  �سعوبات في التركيز ؛

•  التيقظ المفرط ؛

•  رد الفعل المبالغ فيه.

ويحدث اأحيانًا اأن ت�ساحب هذه الأعرا�َس اأعرا�س ج�سدية اأو نف�سية من القلق اأو الذعر مثل: الخفقان، 

ال�سدر،  في  م�ساكل  اأو  األم  بالختناق،  �سعور  ع�سبية،  ارتعا�سات  التعّرق،  القلب،  نب�سات  اإيقاع  �سرعة 

وار اأو بعدم ال�ستقرار اأو بالإغماء، �سياع ال�سخ�سية، الخوف  غثيان اأو م�ساكل في البطن، اإح�سا�س بالدُّ

من فقدان التحكم في النف�س اأو من الإ�سابة بالجنون اأو من الموت، اإح�سا�س بالخمول ...

2.5.2. تاأثير التجار بالأ�سخا�ص على المجتمع

تفقد  فقد  البلد:  وعلى  الجتماعي  المحيط  وعلى  ال�سحية  اأ�سرة  على  عواقب  بالأ�سخا�س  لالتجار 

الأ�سرة كل اأثر لل�سحية بالمرة؛ كما اأن توقف ال�سحية عن الدرا�سة له عواقب اجتماعية واقت�سادية على 

المجتمع على المدى البعيد. فحين يتوقف الطفل ال�سحية عن الدرا�سة، ي�سبح م�ستقبله غير م�سمون 

فر�س  تقل�س  الفتيات  وت�سجل  المجتمع.  في  وللترقي  قوته  لك�سب  الالزمة  الموؤهالت  تنق�سه  دامت  ما 

زواجهن، خ�سو�سًا عند افترا�س اأنهن تعر�سن لعنف جن�سي اأو مار�سن الدعارة، ف�ساًل عن تقوي�س جهود 

التنمية الجتماعية وا�ستمرار دائرة الفقر. كما اأن التنمية القت�سادية على ال�سعيد الوطني تتعثر بغياب 

التربية وكذا ب�سبب فقدان المجتمع لعمال منتجين. واإلى جانب كل ذلك، فاإن ال�سحايا الذين ي�سابون 

باأمرا�س اأو جروح ي�سكلون عبئًا ماليًا على اأ�سرهم وعلى بلدهم16.

البلد لهذه  اأنه ما لم يت�سَدّ  البلد. ذلك  الجريمة في  انعكا�سًا على م�ستوى  بالأ�سخا�س  اأن لالتجار  كما 

الظاهرة، فاإنه �سيواجه اأي�سًا خطر تطور هذا النوع من الجريمة المنظمة فوق ترابه.

تذكير  

•  التجار بالأ�سخا�ص عبارة عن م�سل�سل يبداأ با�ستقطاب �سخ�ص وينتهي با�ستغالله اأو بنّية 

ا�ستغالله ؛

•  قد يتعر�ص الأ�سخا�ص لال�ستغالل داخل بلدهم )اتجار داخلي( اأو في بلد اآخر )التجار 

العابر للحدود( ؛

• يختلف التجار في الأ�سخا�ص عن تهريب المهاجرين ؛

• قد يكون �سحايا التجار في الأ�سخا�ص الب�سر من الرجال اأو الن�ساء اأو الأطفال.

16.  دليل التكوين حول مكافحة التجار في الأطفال ل�ستغاللهم في العمل اأو جن�سيًا اأو غيرها من اأ�سكال ال�ستغالل، الكتاب الرابع، منظمة العمل الدولية، جنيف، 

.2009
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3.  الإطار القانوني المتعلق بالتجار في الأ�سخا�ص وتهريب 
المهاجرين

اأهداف التكوين  

• تحديد اأهداف البروتوكول المتعلق بالتجار بالأ�سخا�س

• تحديد مرامي البروتوكول المتعلق بتهريب المهاجريًن

• الإحاطة بمقت�سيات الإطار القانوني المغربي في مجال التجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين

• الإحاطة بالحقوق التي توفر حماية للمهاجرين الموجودين في و�سعية ه�سا�سة

�سيتناول هذا الق�سم تحليل الأ�سول وال�سكوك الدولية والوطنية التي تحمي حقوق الإن�سان بوجه عام، 

وتلك الخا�سة بالتجار في الأ�سخا�س وتهريب المهاجرين. فالمهاجرون لي�سوا فقط م�سمولين بالحماية 

توفرها  التي  بالحماية  اأي�سًا  بل  عالميًا،  والمطَبّقة  اإن�سان  لكل  والثابتة  الأ�سا�سية  الحقوق  توفرها  التي 

و�سكوك  اأ�سول  وقد ج�سدت مختلف  كمهاجرين.  و�سعهم  اإطار  في  عليها  المن�سو�س  الخا�سة  الحقوق 

القانون الدولي هذه الحقوق المتعارف عليها دوليًا.

ويبقى الإلمام بالحقوق الأ�سا�سية التي تحمي المهاجرين اأمرًا جوهريًا في تحديد التدابير والإجراءات 

المنا�سبة الخا�سة بالم�ساعدة والحماية والرامية اإلى تطبيق هذه الحقوق واحترامها.

1.3. الأ�سول وال�سكوك الدولية العامة

اأبدى المغرب التزامه على ال�سعيد الدولي بمكافحة انتهاكات حقوق الإن�سان. وهكذا فاإن المملكة  لقد 

وتهريب  الأ�سخا�س  في  التجار  ومكافحة  بمنع  ال�سلة  ذات  التالية  التفاقيات  في  طرف  المغربية 

المهاجرين:

على  الإن�سان  حقوق  تحمي  التي  الأ�سا�سية  الوثيقة   )1948( الإن�سان  لحقوق  العالمي  الإعالن  •  ي�سكل 

اأحرارًا مت�ساوين في الكرامة والحقوق واأن  اأنه »يولد جميع النا�س  ال�سعيد العالمي، حيث تن�س على 

»احترام حقوق الإن�سان والكرامة الإن�سانية هو اأ�سا�س الحرية والعدل وال�سالم في العالم«.

المغرب  التي �سادق عليها  المراأة،  التمييز �سد  اأ�سكال  المتحدة للق�ساء على جميع  الأمم  •  اتفاقية 

بتاريخ 10 �ستنبر 1993؛

•  اتفاقية مناه�سة التعذيب وغيره من �سروب المعاملة اأو العقوبة القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو المهينة، 

ال�سادرة في 10 دجنبر 1984، والتي �سادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993. وت�سجب هذه التفاقية 

كل اأ�سكال التعذيب وكل معاملة لاإن�سانية ومهينة عبر العالم، وتو�سع نطاق عدم الطرد17 لت�سمل جميع 

الحالت التي تتوافر فيها اأ�سباب جوهرية تبعث على العتقاد باأن ال�سخ�س قد يتعر�س للتعذيب في حال 

اإعادته اإلى بلده الأ�سلي ؛

17.  ي�سكل مبداأ عدم الطرد مبداأ اأ�سا�سيًا في القانون الدولي المتعلق بالالجئين، وين�س على األ تطرد اأي دولة، باأي �سورة من ال�سور، لجئًا اإلى بلد تكون حياته اأو 

حريته مهددتين فيه )المادة 33 من اتفاقية جنيف ل�سنة 1951(
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•  اتفاقية حقوق الطفل، ال�سادرة في 20 نونبر 1989، والتي �سادق عليها المغرب في 21 يونيو 1993، 

وبروتوكوليها الختياريين: البروتوكول المتعلق باإ�سراك الأطفال في النزاعات الم�سلحة، الم�سادق عليه 

في 22 ماي 2002، والبروتوكول المتعلق ببيع الأطفال وا�ستغالل الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، 

الذي وّقع عليه المغرب بتاريخ 2 اأكتوبر 2001. وحري بالتذكير في هذا ال�سدد اأن اتفاقية حقوق الطفل، 

اأيًا كان و�سعهم  المتواجدين على تراب دولة طرف،  الثانية، ت�سري على جميع الأطفال  وفقًا لمادتها 

الإداري، واأن التفاقية تن�س على ثالثة مبادئ عامة:

الوطنيين  الأطفال  بين  الم�ساواة  مبداأ  بو�سع  ي�سمح  الذي  الثالثة(  )المادة  التمييز  عدم  ـ  مبداأ 

والأجانب دون ا�ستثناءات ؛

ـ  مبداأ الم�سلحة العليا للطفل )المادة الثالثة( الذي ينبغي اإيالوؤه العتبار عند اتخاذ اأي قرار يتعلق 

بالطفل ؛

ـ مبداأ م�ساركة الطفل )المادة 12(، الذي يتيح اأ�سا�سًا التطبيق الكامل للمادة الثالثة من التفاقية.

تطالب المادة 35 من التفاقية كافة الدول بمنع التجار في الأطفال لأي غر�س من الأغرا�س.

•  التفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم، التي �سودق عليها في 21 

يونيو 1993، وتروم حماية العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم. وي�سري الجزء الثالث من التفاقية على 

جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير ال�سرعيين. وتوؤكد هذه التفاقية الحقوق 

الأ�سا�سية التي اأقرها الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان.

ويج�سد  اأ�سرهم،  واأفراد  قانونية  و�سعية  في  المهاجرين  العمال  حقوق  التفاقية  من  الرابع  الجزء  يقر 

اعتراف المجتمع الدولي باأن العمال المهاجرين قد يكونون في و�سعيات ه�سة و�سعبة، ويعترف باأن العمال 

المهاجرين واأ�سرهم لي�سوا فقط كيانات اقت�سادية، بل اإنهم اأي�سًا اإن�سان ولهم حقوق يتعين حمايتها. وت�سمل 

اأ�سرهم قائمة من الحقوق المدنية  الحماية التي توفرها التفاقية للعمال المهاجرين ال�سرعيين واأفراد 

وال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية والثقافية المخولة لجميع العمال المهاجرين واأفراد اأ�سرهم ؛

•  اتفاقية المنظمة الدولية لل�سغل رقم 138 حول الحد الأدنى ل�سن ال�ستخدام، ال�سادرة في 26 يونيو 

1993، والم�سادق عليها في 6 يناير 2000 ؛

17 يونيو  اأ�سكال عمل الأطفال، ال�سادرة في  اأ�سواأ  ب�ساأن   182 •  اتفاقية المنظمة الدولية لل�سغل رقم 

1999، والم�سادق عليها في 26 يناير 2001 ؛ تن�س التفاقية رقم 182 بو�سوح على اأن التجار في الأطفال 

ُيعد واحدًا من اأ�سواأ اأ�سكال عمل الأطفال وينبغي على الدول الأطراف في التفاقية الق�ساء عليه ؛

نونبر   7 في  المغرب  عليها  �سادق  التي  الالجئين،  بو�سع  المتعلقة   1951 ل�سنة  الدولية  •  التفاقية 

1971. تعّرف  اأبريل   20 1967 المتعلق بو�سع الالجئين الذي وّقع عليه المغرب في  1956، وبروتوكول 

هذه التفاقية م�سطلح »لجئ« وتحدد حقوق وم�سوؤوليات الالجئين، والمعايير الدنيا التي يتعين على 

الدول احترامها في معاملة الأ�سخا�س الذين يكت�سبون �سفة لجئ ؛

•  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف�ساد، ال�سادرة في العام 2003، والم�سادق عليها في 2007، والتي 

تمّكن من مكافحة الف�ساد الذي ي�سّهل ارتكاب جريمة التجار في الأ�سخا�س.
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2.3. الأ�سول وال�سكوك الدولية الخا�سة بالتجار والتهريب

ن�ست اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود18 على تدابير عامة ترمي اإلى 

تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود )المادة الأولى(. وتطالب الدول على 

الخ�سو�س بتجريم الف�ساد وعرقلة ال�سير العادي للعدالة وتكوين ع�سابة اإجرامية، وهي اأفعال مرتبطة 

غالبًا بجريمة التجار بالأ�سخا�س.

وكّمل التفاقية بروتوكولن اإ�سافيان يهمان مجالت محددة من الجريمة المنظمة، ويتعلق الأمر ببروتوكول 

منع وقمع ومعاقبة التجار بالأ�سخا�س )بروتوكول خا�س بالتجار في الأ�سخا�س(، وبروتوكول مكافحة 

تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو )بروتوكول خا�س بالتهريب(.

وقد �سادق المغرب على هذه التفاقية في 19 �ستنبر 2002 وقرر التوقيع على البروتوكول الإ�سافي الملحق 

بالتفاقية والخا�س بمنع وقمع ومعاقبة التجار بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال، في 7 ماي 2009. 

ولم يوقع المغرب بعُد على البروتوكول المتعلق بتهريب المهاجرين.

1.2.3. البروتوكول المتعلق بالتجار في الأ�سخا�ص

�سبق اأن اأوردنا في الق�سم الأول تعريف المادة 3اأ من البروتوكول لالتجار في الأ�سخا�س.

مة وفقًا لأحكامه والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها حيثما تكون  ين�س البروتوكول على منع الأفعال المجَرّ

تلك الجرائم ذات طابع عابر للحدود وتكون �سالعة فيها جماعة اإجرامية منظمة. كما يتوخى البروتوكول 

حماية �سحايا هذه الجرائم وم�ساعدتهم وتوطيد التعاون بين الدول.

1.1.2.3. قمع التجار بالأ�سخا�ص

تطالب المادة 5 من البروتوكول الدول الأطراف بتجريم الأفعال التالية:

• التجار بالأ�سخا�س ؛

• الم�ساهمة ك�سريك في التجار بالأ�سخا�س ؛ 

• محاولة التجار بالأ�سخا�س ؛

• تنظيم اأو توجيه اأ�سخا�س اآخرين لرتكاب جريمة التجار بالأ�سخا�س.

ي�سجل البروتوكول اأهمية تجريم التجار بالأ�سخا�س باعتباره جريمة م�ستقلة، وعدم الكتفاء بتجريم 

الأفعال الجنائية المرتكبة على امتداد م�سل�سل التجار بالأ�سخا�س )الجرائم الجانبية(، التي ُينظر اإلى 

كل منها على حدة ويمكن اأن ت�سمل: الخداع ؛ الختطاف ؛ ا�ستعمال القوة ؛ اللجوء اإلى التهديد ؛ تعري�س 

18. اعُتمدت التفاقية والبروتوكولن بموجب قرار الجمعية العامة رقم 25/55 ال�سادر في 15 نونبر 2000. ودخلت التفاقية حيز التطبيق بتاريخ 29 �ستنبر 2003.
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ا�ستعمال  ؛  الهجرة  قانون  ؛ خرق  القتل  الغت�ساب؛  ال�سفر؛  اأو  الهوية  وثائق  ؛ حجز  للخطر  الغير  حياة 

وثائق مزورة ؛ اإر�ساء الموظفين ؛ التع�سف ؛ التهديد ؛ �سلب الأموال ؛ البتزاز ؛ الدعارة الق�سرية ؛ ال�سرب 

والجرح ؛ اأفعال التعذيب ؛ العتداء الجن�سي ؛ حجز وثائق الهوية ؛ الإجها�س الق�سري ؛ القتل ؛ خرق قانون 

ال�سغل ؛ ال�سترقاق ؛ ا�ستغالل ت�سول الغير ؛ نزع الأع�ساء الب�سرية ؛ تبيي�س الأموال ؛ الر�سوة ؛ التمل�س 

ال�سريبي...

كما يطالب الدول باتخاذ تدابير لمراقبة الحدود وتعزيز مراقبة وثائق ال�سفر و�سالمتها.

2.1.2.3. حماية ال�سحايا وم�ساعدتهم19

جانب  اإلى  اإ�سافية  تدابير  على  وين�س  ا�ست�سعاف،  و�سعية  في  يوجدون  ال�سحايا  باأن  البروتوكول  يقر 

تروم  للحدود،  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  اتفاقية  عليها  ن�ست  التي  التدابير 

حماية وم�ساحبة ال�سحايا )المادتان 6 و 7( مثل:

•  �سون الحرمة ال�سخ�سية لل�سحايا وهويتهم ؛

•  اإطالع ال�سحايا على الإجراءات الق�سائية والإدارية ؛

•  �سمان ال�سالمة البدنية لل�سحايا ؛

•  حماية الأ�سخا�س من معاودة اإيذائهم ؛

تدابير ترمي اإلى التعافي الج�سدي والنف�ساني والجتماعي لل�سحايا.

وف�ساًل عن ذلك، ين�س البروتوكول على تدابير تتعلق باإعادة �سحايا التجار اإلى اأوطانهم ويطالب الدول 

)المادة 8( بما يلي:

•  اأن تكون العودة طوعية ؛

•  اأن ت�سّهل وتقبل عودة ال�سخ�س دون اإبطاء ل م�سّوغ له اأو غير معقول، مع اإيالء العتبار الواجب ل�سالمته ؛

•  اأن تتحقق مما اإذا كان �سحية التجار بالأ�سخا�س من رعاياها اأو كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها.

وتخ�سع اإعادة ال�سحايا اإلى اأوطانهم اإلى اأنواع من الحماية مع مراعاة �سالمة ال�سحية وحالة الإجراءات 

القانونية )المادة 8.2( ؛ وحقوق يخولها قانون الدولة الطرف الم�ستقبلة لل�سحايا )المادة 8.5( ؛ وحقوق 

الالجئين )المادة 14.1(20.

ي�سدد البروتوكول على اأن تعترف ال�سلطات بكون �سحية التجار في الأ�سخا�س �سحية ومعاملته على هذا 

الأ�سا�س ولي�س كمجرم، اأيًا كان و�سعه الإداري في الدولة الم�ستقبلة.

19. انظر الوحدة الثالثة.

20.  لي�س في هذا البروتوكول ما يم�س بحقوق وواجبات وم�سوؤوليات الدول والخوا�س بمقت�سى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإن�ساني والقانون الدولي المتعلق 

بحقوق الإن�سان وخ�سو�سًا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 المتعلقين بو�سع الالجئين، حيثما انطبقا، ومبداأ عدم الترحيل المن�سو�س عليه فيهما.
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3.1.2.3.  تدابير المنع

يو�سي البروتوكول الدول بتجميع المعلومات التي تتيح تقييم و�سعية التجار بالأ�سخا�س في البلد )بحوث، 

تنظيم  ال�سلوكات عن طريق  وتغيير  ال�ساكنة  بتح�سي�س  يو�سي  اأنه  كما  وغيرها(.  اإح�ساءات،  درا�سات، 

حمالت تح�سي�سية.

وعالوة على ذلك، يو�سي البروتوكول بتعزيز قدرات موظفي اإنفاذ القانون عن طريق التكوين، وبتبادل 

المعلومات وبالتعاون الأمني والق�سائي بين الدول.

ويو�سي اأخيرًا باعتماد تدابير منع بالمعنى الوا�سع )تدابير �سو�سيو ــ اقت�سادية( بغية معالجة الأ�سباب 

الجذرية لظاهرة التجار في الأ�سخا�س.

2.2.3. البروتوكول الإ�سافي المتعلق بتهريب المهاجرين

ورد تعريف المادة الثالثة من البروتوكول لتهريب المهاجرين في الق�سم الأول من الدليل.

يتوخى البروتوكول منع ومكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، مع حماية حقوق 

بين. المهاجرين المهَرّ

1.2.2.3. التجريم

بمقت�سى المادة 6 من البروتوكول، فاإن على الدول الأطراف اأن تجّرم، اإذا ارُتكب الفعل عمدًا ومن اأجل 

الح�سول على منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى:

•  تهريب المهاجرين ؛

•  ت�سهيل تهريب المهاجرين:

ــ اإعداد اأو تدبير الح�سول على وثيقة �سفر اأو هوية مزورة ؛ 

ــ تمكين �سخ�س من البقاء في الدولة المعنية دون تقيد بال�سروط ال�سرورية ؛

ــ الم�ساهمة ك�سريك في هذه الجرائم اأو تنظيم ارتكابها.

وين�س البروتوكول على ظروف م�سددة للعقوبة في الحالتين التاليتين:

•  تعري�س �سالمة المهاجرين للخطر ؛

•  معاملتهم معاملة لاإن�سانية اأو ُمهينة.

في  بالتجار  الخا�س  البروتوكول  في  عليه  المن�سو�س  الوقاية  �سرط  نف�س  على  البروتوكول  وين�س 

الإن�سان، ول �سيما فيما يت�سل  الدولي لحقوق  بالقانون  البروتوكول  يتعلق بعدم م�سا�س  الأ�سخا�س فيما 

بو�سع الالجئين ومبداأ عدم الإعادة ق�سرًا 21.

21.  المادة 9، الفقرة 1 من البروتوكول المتعلق بالتجار في الأ�سخا�س.
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2.2.2.3. الو�سع القانوني للمهاجرين

ح�سب مبداأ ال�سيادة، فاإن الدولة موؤهلة لمراقبة حدودها وتنظيم تنقالت الأ�سخا�س عبر هذه الحدود، 

وو�سع معايير لقبول دخول الأجانب، وطرد من لي�سوا رعاياها خارج ترابها تحت ظروف معَيّنة، واتخاذ 

تماَر�س في  اأن  ينبغي  الهجرة  تدبير  �سلطة  اأن  اأمنها و�سالمتها. على  الالزمة ل�سمان  كافة الحتياطات 

احترام كامل للحقوق الإن�سانية الأ�سا�سية لجميع الب�سر، بمن فيهم المهاجرون، كما ن�س عليها القانون 

الدولي. وهكذا يتوجب، بوجه خا�س، على الدول اأن تمار�س �سلطتها على المهاجرين مع احترام:

•  مبادئ حقوق الإن�سان الخا�سة بعدم التمييز، والم�سلحة العليا للطفل، وحرية التنقل، ووحدة الأ�سرة، 

وواجب  والترحيل،  العتقال  اإجراءات  واحترام  ق�سرًا،  الأوطان  اإلى  الإعادة  ومبداأ عدم  اللجوء،  وحق 

قبول الدولة عودة رعاياها )ح�سب و�سعية كل منهم: قا�سر، طالب لجوء، اإلخ( ؛

•  المبادئ والقواعد المتعلقة بتهريب المهاجرين ؛

•  مبادئ وقواعد ولوج الم�سالح القن�سلية ؛

•  باقي الجوانب التي تنظمها التفاقات الدولية، مثل التفاقات الثنائية المنظمة للهجرة المرتبطة بالعمل 

اأو بالهجرة غير الم�سروعة.

ل  للتهريب  تعر�سوا  الذين  المهاجرين  فاإن  بالمهاجرين،  بتهريب  المتعلق  البروتوكول  بموجب 

ي�سبحون عر�سة للمالحقة الجنائية )المادة 5(. وبالمقابل، ُتتخذ في حقهم تدابير لتجريم �سلوك 

�سدر عنهم وُيعّد جرماًً بمقت�سى القوانين الوطنية )المادة 6.4(.

3.3. الإطار القانوني الوطني المتعلق بالتجار في الب�سر وتهريب المهاجرين

المغرب،  ارتاأى  الدولية،  وال�سكوك  الأ�سول  عليها  التي ن�ست  المبادئ  باحترام  التزامه  تر�سيخ  بهدف 

اأن  الإن�سان،  حقوق  مجال  في  والخا�س  منها  العام  الدولية،  التفاقيات  من  مجموعة  على  �سادق  الذي 

ي�سفي على هذه اللتزامات �سمانة د�ستورية. وهكذا اأعلنت المملكة المغربية، في ديباجة د�ستور 1996، 

وهي توؤكد �سرورة اإدراج عملها في اإطار المنظمات الدولية، اأنها “تتعهد بالتزام ما تقت�سيه مواثيقها من 

مبادئ وحقوق وواجبات وتوؤكد ت�سبثها بحقوق الإن�سان كما هي متعارف عليها عالميا”.

ويمكن ال�ستناد اإلى هذا الأ�سا�س الد�ستوري الذي يروم اإقامة دولة القانون وبناء مجتمع ديمقراطي، في 

حماية �سحايا التجار في الب�سر، ب�سرف النظر عن و�سعهم، كما ن�ست عليها التفاقيات الدولية، فيما 

يتعلق بانتهاك حقوق الأ�سخا�س وحريتهم وتعري�س �سالمتهم البدنية والأخالقية للخطر.

1.3.3. الإطار القانوني الوطني المتعلق بالتجار بالأ�سخا�ص

على الرغم من اأن الم�سّرع المغربي لم ي�سع مقت�سيات خا�سة بتجريم التجار بالأ�سخا�س، اإل اأن معظم 

عنا�سر الجرائم التي ن�س عليها البروتوكول من�سو�س عليها في القانون المغربي )جرائم جانبية لجريمة 

التجار في الأ�سخا�س(.
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1.1.3.3. تجريم بع�ص الأفعال المرتكبة خالل مرحلة ال�ستقطاب

يجّرم القانون المغربي اختطاف قا�سر بالعنف اأو التهديد اأو التدلي�س )الف�سل 471 من القانون الجنائي(، 

كما  الجنائي(،  القانون  475 من  )الف�سل  تدلي�س  ول  تهديد  ول  ا�ستعمال عنف  بدون  قا�سر  واختطاف 

يجرم بيع الأطفال.

ف الف�سل 1-467 من القانون الجنائي، الذي اأ�سافه القانون رقم 03-24، بيع اأو �سراء طفل دون �سن  ُيعّرّ

الثامنة ع�سرة، وين�س على عقوبة في حق مرتكب هذه الجريمة. وح�سب هذا الف�سل »ُيق�سد ببيع الأطفال 

كل فعل اأو تعامل يتم بمقت�ساه نقل طفل من �سخ�س اأو مجموعة اأ�سخا�س اإلى �سخ�س اآخر اأو مجموعة 

اأ�سخا�س بمقابل كيفما كان نوعه«.

2.1.3.3. تجريم بع�ص الأفعال المرتكبة خالل مرحلة النقل

يجّرم القانون الجنائي المغربي تزوير الوثائق )الف�سل 360(، والر�سوة وا�ستغالل النفوذ )الف�سول من 

248 اإلى 256(. ويندرج القانون رقم 02/03 المتعلق بدخول واإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة 
غير الم�سروعة، اأي�سًا في هذا الإطار )انظر الجزء 3.2(. 

3.1.3.3. تجريم بع�ص الأفعال المرتكبة خالل مرحلة ال�ستغالل

يجرم القانون الجنائي المغربي الأفعال التالية:

•  الحتجاز ؛

•  الغت�ساب ؛

الأفعال  تلك  ارُتكبت  اإذا  العقوبات   499-2 و   499-1 الف�سالن  وي�سدد  والدعارة.  البغاء  في  •  الو�ساطة 

بوا�سطة ع�سابة اإجرامية اأو بوا�سطة التعذيب اأو اأعمال وح�سية ؛

•  ت�سغيل الأطفال ق�سرًا. وُيق�سد بالعمل الق�سري “اإجبار الطفل على ممار�سة عمل ل ي�سمح به القانون اأو 

القيام بعمل م�سر ب�سحته اأو �سالمته اأو اأخالقه اأو تكوينه” ؛

•  ال�سرب والجرح ؛

•  القتل ؛

•  اأفعال التعذيب والأفعال المهينة وغير الإن�سانية ؛

•  بيع الأع�ساء الب�سرية والتجار فيها22 ؛

•  تكوين ع�سابة اإجرامية.

اأقرتها  التي  الحقوق  ال�سواء،  على  والأجانب  المغاربة  للعمال،  ال�سغل23  مدونة  تكفل  ذلك،  عن  وف�ساًل 

التفاقيات الدولية الخا�سة بالعمل والتي �سادق عليها المغرب. وتهم هذه الحقوق:

منع كل �سغل يتم قهرًا اأو جبرًا )المادة 10( ؛

منع التمييز في مجال الت�سغيل وتعاطي المهن )المواد 9، 346 و 478(؛
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الم�ساواة في الأجر بين الجن�سين )المادة 346(24 ؛

حق المراأة في اإبرام عقد ال�سغل والن�سمام اإلى نقابة مهنية )المادة 9، الفقرتان 1 و 3( ؛

حرية الممار�سة النقابية )المادتان 9 و 36( ؛

منع ت�سغيل الأحداث )المواد 143، 172، 174، 177، 179 وما بعدها، والمادتان 214، 216( ؛

حماية المراأة والأمومة )المواد 54، 172، 174، 177، 179 وما بعدها، والمادتان 214، 216(.

4.1.3.3. تجريم بع�ص الأفعال المرتكبة خالل مرحلة تبيي�ص عائدات الجريمة

يجّرم القانون رقم 05-2543 تبيي�س الأموال. وي�سري الف�سل 2-574 من القانون الجنائي على الجرائم 

التالية: التجار بالمخدرات والموؤثرات العقلية ؛ التجار في الب�سر ؛ تهريب المهاجرين ؛ التجار غير 

الم�سروع في الأ�سلحة والذخائر ؛ الر�سوة ؛ الختال�س ؛ ا�ستغالل النفوذ وال�ستيالء على الأموال العامة 

والخا�سة ؛ جرائم الإرهاب ؛ تزييف اأو تزوير النقود اأو �سندات القر�س العام اأو غيرها من و�سائل الأداء.

تذكير  

 ل ينبغي ول يجوز اأن تبقى اأفعال التجار في الب�سر دون عقاب لغياب تجريم خا�س بها. فممن 

الممكن عر�سها على الق�ساء باعتبارها جرائم جانبية مرتكبة على امتداد مراحل التجار.

5.1.3.3. تدابير حماية �سحايا التجار بالأ�سخا�ص

ل توجد بعُد اأي تدابير محددة لحماية �سحايا التجار بالأ�سخا�س وال�سهود عليه على الخ�سو�س، اإل اأن 

القانون المغربي ين�س على اإجراءات للحماية وكذا على �سمانات.

اأثناء فترة  ال�ستعانة بمترجم �سواء  47 على  21 و  وهكذا ين�س قانون الم�سطرة الجنائية في المادتين 

ال�ستنطاق اأو خالل �سير المحاكمة. وتبقى ال�ستعانة بمترجم �سرورية اإذا كان ال�سخ�س الم�ستمع اإليه 

يتحدث لغة اأو لهجة ل يح�سنها �سابط ال�سرطة الق�سائية اأو القا�سي.

وقد قّوت المادتان 73 و 74 من قانون الم�سطرة الجنائية دور المحامي، اإذ يمكنه موؤازرة موكله اأثناء �سير 

ال�ستنطاق. ويتعين اإ�سعار المتهم بحقه في اختيار محاٍم، فاإن لم ي�ستعمل حقه في الختيار، عّين له رئي�س 

الغرفة الجنائية محاميًا ليوؤازره.

 ون�س قانون الم�سطرة الجنائية على تدابير لحماية الأحداث، حيث حدد �سن الر�سد الجنائي في 18 

�سنة ميالدية )المادة 458(، ون�س على اأن الحدث الذي لم يبلغ بعُد �سن اثنتي ع�سرة �سنة غير م�سوؤول 

جنائيًا، واأن الطفل م�سوؤول م�سوؤولية جنائية ناق�سة بين �سن اثنتي ع�سرة وثمان ع�سرة �سنة.

وفيما يتعلق بحماية ال�سور والمعلومات المتعلقة بالأطفال، فقد ن�ست طائفة من مواد قانون الم�سطرة 

الجنائية على منع ن�سر اأو اإ�سهار الق�سايا الق�سائية التي تخ�س الأحداث )في المطبوعات اأو الجرائد اأو 

الإذاعة اأو ال�سينما اأو التلفزة(.

24.  انظر ال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة التجار بالب�سر. في اإطار الوقاية، تتوخى ال�ستراتيجية تعزيز جهود الدولة في �سبيل تمكين الن�ساء، في جملة اأمور اأخرى، 

من ظروف الت�سغيل والتوظيف، بما في ذلك ظروف الف�سل من ال�سغل ومنح الأجر. ال�سفحة 20.

25. الجريدة الر�سمية عدد 55522 ال�سادرة في 3 ماي 2007، ال�سفحة 602.
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كما ن�س قانون الم�سطرة الجنائية على اإجراءات لحماية الأحداث �سحايا جنح اأو جنايات. مثاًل، يمكن 

عليه  المجنى  الحدث  باإيداع  ق�سائيًا  اأمرًا  ي�سدر  اأن  بالأحداث  المكلف  الم�ست�سار  اأو  الأحداث  لقا�سي 

الذي ل يتجاوز عمره 18 �سنة لدى �سخ�س جدير بالثقة، اأو موؤ�س�سة خ�سو�سية اأو جمعية ذات منفعة عامة 

موؤهلة لذلك اأو بت�سليمه لم�سلحة اأو موؤ�س�سة عمومية مكلفة برعاية الطفولة )المادة 510(.

ون�س قانون الم�سطرة الجنائية، في الأخير، على تدابير لحماية الأطفال الموجودين في و�سعية �سعبة. 

وُيعتبر الحدث البالغ من العمر اأقل من 16 �سنة في و�سعية �سعبة، اإذا كانت �سالمته البدنية اأو الذهنية 

اأو النف�سية اأو الأخالقية اأو تربيته معر�سة للخطر من جراء اختالطه باأ�سخا�س منحرفين اأو معر�سين 

لالنحراف اأو معروفين ب�سوء �سيرتهم اأو من ذوي ال�سوابق في الإجرام، اأو اإذا تمرد على �سلطة اأبويه اأو 

حا�سنه اأو الو�سي عليه اأو المقدم عليه اأو كافله اأو ال�سخ�س اأو الموؤ�س�سة المكلفة برعايته، اأو لكونه اعتاد 

اأو لعدم توفره على مكان  اإقامته،  اأو هجر مقر  اأو تكوينه،  التي يتابع بها درا�سته  الموؤ�س�سة  الهروب من 

�سالح ي�ستقر فيه )المادة 513(.

وقد ن�ست المادة 512 من القانون بالخ�سو�س على اأنه يمكن لقا�سي الأحداث لدى المحكمة البتدائية، بناء 

على ملتم�س النيابة العامة، اأن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في و�سعية �سعبة اأي تدبير يراه كفياًل بحمايته.

6.1.3.3. التعاون الدولي

فيما يتعلق بالتعاون الق�سائي، يتما�سى القانون الجنائي المغربي، الذي و�سع نطاق تطبيقه لي�سمل بع�س 

الجرائم المرتكبة من طرف مغاربة واأجانب خارج المملكة )الف�سل 12(، وقانون الم�سطرة الجنائية، 

الذي ين�س على نظام للتعاون الق�سائي مع ال�سلطات الأجنبية )المادة 713 وما بعدها(، مع التو�سيات 

الواردة في المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

لقد �سادق المغرب على جملة من اتفاقات التعاون الثنائي مع معظم بلدان التحاد الأوربي. وف�ساًل عن ذلك، 

يمكن للمغرب، ب�سفته دولة طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، 

اأن ي�ستند اإلى التفاقية كاأ�سا�س قانوني لطلب اإقامة تعاون دولي مع دولة اأخرى طرف في التفاقية، ب�ساأن 

جميع الجرائم المتعلقة بالتفاقية والبروتوكولين الإ�سافيين، وبالتالي في ق�سايا التجار بالأ�سخا�س. 

م�ساركة  مع  �سيما  ل  المتقدم،  الو�سع  على  المغرب  ح�سول  مع  والق�سائي  الأمني  التعاون  �سيتعزز  كما 

المملكة المغربية في بع�س موؤ�س�سات التعاون الأوربي مثل منظمة ال�سرطة الأوربية )Europol( وال�سبكة 

.)Eurojust( الق�سائية الأوربية

 30/20 رقم  القانون  المهاجرين:  بتهريب  المتعلق  الوطني  القانوني  2.3.3.  الإطار 
المتعلق بدخول واإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الم�سروعة

02/03 المتعلق بدخول واإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الم�سروعة  يمتاز القانون رقم 

بكونه يوّحد الت�سريع المغربي المتعلق بالأجانب بالمغرب ويجّرم الهجرة غير الم�سروعة.

المهاجرين والمتواطئين معهم26. كما  القانون على عقوبات قا�سية في حق مرتكبي تهريب  وين�س هذا 

يجرم جنائيًا الهجرة غير الم�سروعة وين�س على عقوبات في حق الأ�سخا�س الذين ي�سهلونها27.

26. المادة 48.

27. المواد 50، 51 و52.
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02/03 كذلك على بع�س اإجراءات الحماية �سد الطرد و/اأو الترحيل لفائدة بع�س  وين�س القانون رقم 

الأ�سخا�س في و�سعية غير قانونية مثل المراأة الأجنبية الحامل والأجنبي القا�سر28. وي�ستفيد الالجئون 

وطالبو اللجوء من الحماية، بمقت�سى القانون، ول يمكن ترحيلهم اأو اإبعادهم اإلى بلد اآخر اإذا كان ال�سخ�س 

المعني قد »اأثبت اأن حياته اأو حريته معر�ستان فيه للتهديد اأو اأنه معر�س فيه لمعامالت غير اإن�سانية اأو 

قا�سية اأو مهينة«29، طبقًا لتفاقية 1951 المتعلقة بو�سع الالجئين. ويمكن اأن ي�سري هذا الحكم مبا�سرة 

على الو�سعية التي يعي�سها �سحايا التجار العابر للحدود. وينبغي تحديد هوؤلء ال�سحايا لتمكينهم من 

ال�ستفادة من هذه الحماية.

كما ي�ستفيد اأ�سخا�س اآخرون، بمقت�سى المادة 26، من الحماية من كل اإجراء من اإجراءات الطرد30.

المراجـع

www.unodc.org ،اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود •

• معجم الهجرة، القانون الدولي للهجرة، عدد 9، المنظمة الدولية للهجرة.

عمل  خطة  تنفيذ  »دعم  بالتكوين  الخا�س  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب  •  دليل 

الجماعة القت�سادية لدول غرب اأفريقيا لمناه�سة التجار بالأ�سخا�س«، مكتب الأمم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة، فيينا، 2006.

اأ�سكال  من  غيرها  اأو  جن�سيًا  اأو  العمل  في  ل�ستغاللهم  بالأطفال  التجار  مكافحة  حول  التكوين  دليل   •

ال�ستغالل، الكتاب الرابع، منظمة العمل الدولية، جنيف، 2009.

•  البروتوكول المكمل لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، المتعلق بمنع 

وقمع ومعاقبة التجار بالأ�سخا�س، وبخا�سة الن�ساء والأطفال.

المتعلق  للحدود،  العابرة  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  المتحدة  الأمم  لتفاقية  المكمل  •  البروتوكول 

بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

•  التجار في الأطفال: ا�ستجابة المنظمة الدولية للعمل عبر البرنامج الدولي للق�ساء على ت�سغيل الأطفال، 

جنيف، 2007.

•  التجار العابر للحدود بالأ�سخا�س، و�سعية الظاهرة وتحليل �سبل الت�سدي لها بالمغرب، مكتب المنظمة 

الدولية للهجرة بالرباط، المفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئين، مكتب المن�سق المقيم، المغرب، غ�ست 2009.

: PowerPoint عرو�ص في �سيغة

العر�ص 1: الهجرة

العر�ص 2: التجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين

العر�ص 3: م�سل�سل التجار بالأ�سخا�س

العر�ص 4: الإطار القانوني المتعلق بكل من التجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين

28. الفقرتان 7 و 8 من المادة 26، والفقرة الأخيرة من المادة 29.

29. المادة 29.

30.  »1ــ الأجنبي الذي يثبت بكل الو�سائل اإقامته فوق التراب المغربي ب�سفة اعتيادية منذ اأن بلغ على الأكثر �سن ال�ساد�سة من عمره ؛    2 ــ الأجنبي الذي يثبت 

بكل الو�سائل اإقامته فوق التراب المغربي ب�سفة اعتيادية منذ اأزيد من خم�س ع�سرة �سنة ؛ 3 ــ الأجنبي الذي اأقام فوق التراب المغربي ب�سفة قانونية منذ ع�سر 

�سنوات، اإل اإذا كان طالبا طيلة هذه المدة ؛ 4 ــ الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ �سنة واحدة على الأقل ؛ 5 ــ الأجنبي الذي يكون اأبًا اأو اأمًا لطفل مقيم 

فوق التراب المغربي ومكت�سب للجن�سية المغربية بحكم القانون، تطبيقًا لأحكام الف�سل 9 من الظهير ال�سريف رقم 1.58.250 ال�سادر في 21 من �سفر 1378 

)6 �سبتمبر 1958(، �سريطة اأن تكون له النيابة ال�سرعية عن الطفل واأن يكون متكفاًل بنفقته ب�سورة فعلية ؛ 6 ــ الأجنبي المقيم ب�سفة قانونية فوق التراب 

اأن �سدر في حقه حكم نهائي بعقوبة  اأو في التفاقيات الدولية والذي لم ي�سبق  المغربي بموجب �سند من �سندات الإقامة المن�سو�س عليها في هذا القانون 

حب�سية تقل عن �سنة واحدة نافذة...” 
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تمارين الوحدة الأولى

التمرين الأول: تعريف التجار بالأ�سخا�ص وتهريب المهاجرين

حالت تطبيقية: اأوجه الختالف بين التجار بالأ�سخا�ص وتهريب المهاجرين

التح�سير: 15 دقيقة

العر�ص: 40 دقيقة 

اإذا كانت  اأو  اإذا لم تكونوا متاأكدين من الجواب  اقراأوا الحالت التطبيقية التالية واأجيبوا عن الأ�سئلة. 

تنق�سكم معلومات لالإجابة، ا�سرحوها وبّينوا كيف توؤثر في اأجوبتكم. ت�سوروا جميع الإمكانيات التي تتيح 

اإعطاء جواب دقيق.

ولتحقيق هذا  اأوربا.  اإلى  الهجرة  اإلى  وي�سعى  الدرا�سة  انقطع عن  ع�سر،  الرابع  ربيعه  في  �سبي  اأ(  اأرثر 

الحلم، �سيلتقي و�سيطًا في مدينة مجاورة يمكنه اأن ي�ساعده في ال�سفر اإلى بالد زازو. يقبل الو�سيط 

بم�ساعدته ويخبره باأنه يعرف اأ�سخا�سًا في بالد زازو باإمكانهم توفير عمل له عند و�سوله اإلى هناك. 

 يوافق والدا اأرثر على �سفره لأنهما ياأمالن في اأن ي�ساهم في نفقات الأ�سرة بالمال الذي �سيك�سبه. وعند 

و�سول اأرثر اإلى بالد زازو، �سيجد في ا�ستقباله بريان الذي �سُيكرهه على بيع المخدرات.

1. هل ُيعتبر اأرثر �سحية اتجار؟ اإذا كان الجواب بنعم، لماذا؟ اإذا كان الجواب بال، لماذا؟

2.  هل ُيعتبر بريان متجرًا في الأ�سخا�س؟ اإذا كان الجواب بنعم، لماذا؟ اإذا كان الجواب بال، لماذا؟

3. هل كان من الممكن اأن يكون الو�سع مختلفًا لو ا�ستغل اأرثر في �سيعة فالحية؟

4. هل �سيكون تو�سيفكم للو�سعية مختلفًا اإن كان �سن اأرثر 18 �سنة؟

5. هل �سيكون الو�سع مختلفًا لو اأن والدي اأرثر لم يوافقا على �سفره؟

ب(  بينتا �سابة في ربيعها الع�سرين. ح�سلت على �سهادة البكالوريا لكنها لم تح�سل على اأي عمل. فقدت 

اأ�سرتها في حادثة �سير، واأ�سبحت وحيدة تعي�س حالة من الياأ�س، وفي حاجة اإلى ك�سب قوتها. يقترح 

المدن  اأكبر  يوري،  بمدينة  مرق�س  في  العمل  حالتها،  يعرف  الذي  اأ�سرتها  �سديق  مو�سى،  عليها 

ال�سياحية في البالد. ويخبرها مو�سى باأنه �سيكون عليها بين الحين والآخر ممار�سة الدعارة مقابل 

اأجر مرتفع ومعاملة طيبة. ي�سق على بينتا اأن ترف�س المبلغ المقترح عليها، وبالتالي تقبل القتراح. 

عند و�سولها اإلى مدينة يوري، �ستجد نف�سها مجبرة على ممار�سة الدعارة في اأحد النوادي.

1. هل ُتعتبر بينتا �سحية اتجار؟ اإذا كان الجواب بنعم، لماذا؟ اإذا كان الجواب بال، لماذا؟

2.  اإذا اأجبتم بالنفي، ما هي العنا�سر الأ�سا�سية الواجب توافرها لُت�سنف الحالة �سمن حالت التجار 

بالأ�سخا�س؟

3.  هل ُيعتبر جار بينتا مّتجرًا في الأ�سخا�س؟ اإذا كان الجواب بنعم، لماذا؟ اإذا كان الجواب بال، لماذا؟
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ج(  يبلغ �سارلي من العمر 25 �سنة. يقرر الهجرة ب�سفة غير قانونية اإلى مدينة يوري للبحث عن عمل 

وم�ساعدة اأ�سرته. عليه اأن يدفع لهذه الغاية مبلغ 4000 دولر. وعند و�سوله اإلى مدينة يوري، ل 

10 �ساعات  اإذ ي�ستغل  اإيجاد عمل في الأ�سغال العمومية. �سيجد هذا العمل جد �ساق،  يتاأخر في 

يوميًا. يطابق الأجر الذي يتلقاه نوع العمل الذي يوؤديه، غير اأنه غير م�سرح به، ول ي�ستفيد من 

اأي تغطية اجتماعية.

1. هل ُيعتبر �سارلي �سحية اتجار؟ اإذا كان الجواب بنعم، لماذا؟ اإذا كان الجواب بال، لماذا؟

بال،  الجواب  كان  اإذا  لماذا؟  بنعم،  الجواب  كان  اإذا  الأ�سخا�س؟  في  مّتجرًا  م�سغله  ُيعتبر  2.  هل 

لماذا؟

3. بموجب الإطار القانوني الوطني، ما هي الجرائم المرتكبة في هذه الحالة؟

د(  تبلغ داريا من العمر 30 عامًا، متزوجة ولها طفالن. تقرر مغادرة بلدها لتمكين طفليها من متابعة 

درا�ستهما، وهو ما يتعذر عليها تحقيقه بالأجر الذي تقب�سه في بلدها الأ�سلي. وهكذا تقبل عر�س 

وكالة ت�سغيل للعمل كخادمة في اإ�سال. ل ترقى ظروف العمل البتة اإلى ما ُوعدت به، بحيث ت�ستغل 

ل�ساعات طويلة دون توقف ول تقب�س اأجرها اإل بناء على رغبة رئي�سها. يحجز م�سغلها وثائقها، 

ويتعذر عليها مغادرة البيت، لكنها تت�سلح بال�سبر لأنها تعمل من اأجل م�ستقبل طفليها.

1. هل ُتعتبر داريا �سحية اتجار؟ اإذا كان الجواب بنعم، لماذا؟ اإذا كان الجواب بال، لماذا؟

2.  هل ُتعتبر وكالة الت�سغيل جزءًا من �سبكة للمتجرين في الأ�سخا�س؟

3. هل ُيعتبر م�سغل �ستيال مّتجرًا في الأ�سخا�س؟
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التمرين الثاني: خ�سائ�ص ظاهرة التجار بالأ�سخا�ص في المغرب

العمل في جماعة: 20 دقيقة

العر�ص: 20 دقيقة

اأو

مناق�سة عامة: 30 دقيقة

اختبروا معلوماتكم حول ظاهرة التجار الداخلي والدولي بالأ�سخا�س في المغرب واذكروا:

الفئات  من  فئة  لكل  بالن�سبة  المحتملين  التجار  �سحايا  ه�سا�سة  في  ت�ساهم  عوامل خطر  1.  اأربعة 

التالية:

• عوامل خطر فردية )مرتبطة بال�سخ�س نف�سه( ؛

• عوامل خطر على م�ستوى المحيط الجتماعي )الأ�سرة، المحيط الجتماعي، المنطقة( ؛

• عوامل خطر موؤ�س�ساتية.

2.  ثالث طرق ُت�ستخدم في ا�ستدراج ال�سحايا ؛

3. ثالثة م�سالك رئي�سية لالتجار بالأ�سخا�س، �سواء كان داخليًا اأو دوليًا ؛

4. اأربعة اأ�سكال لال�ستغالل.

التمرين الثالث: تنفيذ الأ�سول وال�سكوك الدولية والوطنية

حالت تطبيقية: العمل في مجموعات

التح�سير: 20 دقيقة

العر�ص: 40 دقيقة

�سيناريو م�سترك:

اإما  فهي  المنطقة  بلدان  باقي  اأما  جن�سيًا.  الم�ستغلين  بالأ�سخا�س  التجار  ل�سحايا  وجهة  اأ  البلد  يمثل 

حدوده  اأن  وباعتبار  ن�سبيًا  به  ينعم  الذي  القت�سادي  الزدهار  بحكم  عبور.  بلدان  اأو  للهجرة  م�سدر 

قانونية  يعبرون حدوده ب�سفة  الذين  المهاجرين  اأفواجًا من  با�ستمرار  اأ  البلد  ي�ستقبل  �سهلة الختراق، 

اأو غير قانونية. ويوجد من بين المهاجرين الذين يعبرون الحدود ب�سورة غير قانونية �سحايا لالتجار 

الجو  اأ عن طريق  البلد  بالأ�سخا�س يدخلون  اأن �سحايا التجار  الدرا�سات قد بينت  اأن  اإل  بالأ�سخا�س. 

ب�سفة قانونية اأي�سًا، �سواء با�ستعمال جوازات �سفرهم اأو با�ستعمال وثيقة �سفر مزورة. ول يتوفر البلد اأ 

بعُد على اآلية لمنع ومكافحة التجار بالأ�سخا�س، غير اأنه ب�سدد اإعداد اآلية لهذا الغر�س.

المجموعة الأولى: م�ساعدة ال�سحايا

يوقف البلد اأ عمومًا العاهرات الأجنبيات ويرّحلهن. وغالبًا ما ي�سكل �سحايا التجار بالأ�سخا�س لأغرا�س 

ال�ستغالل الجن�سي جزءًا من هذه الفئة وبالتالي يتم اعتقالهم اإلى جانب م�ستغليهم اأو المتجرين فيهم 
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قبل ترحيلهم. ونتيجة لذلك، تمتلئ �سجون البلد اأ بـ »المهاجرين غير ال�سرعيين«، و�سمنهم �سحايا لهم 

الحق في الحماية والم�ساعدة من جانب البلد اأ.

الأ�سئلة:

1. ما هي الحتياجات الخا�سة للن�ساء اللواتي تم التجار فيهن لغر�س ال�ستغالل الجن�سي ؛

2. ما هي حقوق هوؤلء الن�ساء �سحايا التجار في البلد اأ من حيث الحماية والم�ساعدة؟

3. من المكلف بتوفير هذه الحماية وهذه الم�ساعدة )الدولة، الم�سالح، اإلخ(؟

4. ما الذي يمكن اأن يفعله البلد اأ لتح�سين حماية وم�ساعدة �سحايا التجار بالأ�سخا�س؟

المجموعة الثانية: الهجرة وال�سالمة

حدود البلد اأ �سهلة الختراق، ويبدو من ال�سهل اإر�ساء قوات الهجرة على الحدود، مما يخلق ان�سيابية في 

تنقل المهاجرين عبر الحدود، بمن فيهم �سحايا التجار بالأ�سخا�س. وف�ساًل عن ذلك، لم يتلق اأعوان 

الهجرة وم�سالح الأمن عمومًا اأي تكوين في مجال تحديد وحماية �سحايا التجار في الأ�سخا�س. وهكذا 

ففي ظل عدم ا�ستيعابهم لظاهرة التجار، ل ي�ستطيعون تمكين ال�سحايا من اأي بديل.

التجار  �سحايا  على  الأمن  م�سالح  تعّرف  ل�سمان  بها  القيام  يمكن  التي  العمليات  هي  1.  ما 

بالأ�سخا�س؟

التجار  �سحايا  وم�ساعدة  حماية  مجال  في  الأمن  م�سالح  به  ت�سطلع  اأن  يتعين  الذي  الدور  2.  ما 

بالأ�سخا�س؟

3. ما هي حقوق �سحايا التجار من حيث الحماية؟ وكيف يمكن للبلد اأ تفعيلها؟

المجموعة الثالثة: الت�سريع

ل يتوفر البلد اأ على اأي ت�سريع في مجال منع ومكافحة ظاهرة التجار في الأ�سخا�س. وتقت�سر ا�ستجابته 

حاليًا على توقيف ال�سحايا وترحيلهم، مما يتيح للمتجرين وم�ستغلي ال�سحايا فر�سة موا�سلة تجارتهم في 

الب�سر وا�ستغاللهم. كما اأنه يتعذر على ال�سحايا رفع �سكاية �سد المتجرين. وقد �سرع البلد اأ في اإعداد 

وبموازاة  اإ�سافيتين.  �سنتين  �ست�ستغرق  العملية  اأن هذه  بالأ�سخا�س، غير  التجار  بظاهرة  قانون خا�س 

با�ستثمار  كفيلة  القانوني  الفراغ  لهذا  بدائل  اإيجاد  به مهمة  اأنيطت  م�ست�سارًا خا�سًا  اأ  البلد  عّين  ذلك، 

الإطار القانوني الحالي لمالحقة اأفعال التجار.

1.  في غياب قانون خا�س، ما هي الن�سو�س التي يمكن اأن ي�ستند اإليها الم�ست�سار الخا�س لمالحقة 

اأفعال التجار بالأ�سخا�س؟

2. ما هي الآليات التي يمكن اأن تتيح لل�سحية رفع �سكاية ب�سبب تعر�سه لالتجار؟

المجموعة الرابعة: التعاون الدولي 

واإلى  و ج.  البلدين ب  قادمات من  اأ  البلد  والم�ستغالت في  بالأ�سخا�س  التجار  الن�ساء �سحايا  اأن  يبدو 

جانب ذلك، يعبر ال�سحايا عبر البلد د.

1. ما هي اأوجه التعاون التي يمكن اأن يت�سورها البلد اأ مع البلدان ب، ج و د؟
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مـنع التجار بالأ�سخـا�س:
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52

اأهداف التكوين  

• تحديد اأهم عنا�سر الحملة التح�سي�سية ؛

• اإدراك اأهمية ا�ستعمال الحمالت التح�سي�سية كاأداة فعالة لمنع التجار بالأ�سخا�س ؛

• ا�ستيعاب اأهم العنا�سر والعوائق القائمة عند الإعداد للحملة التح�سي�سية واإنجازها وتقييمها.

يو�سي البروتوكول المتعلق بالتجار في الأ�سخا�س الدول بو�سع �سيا�سات لمنعه. فهو يو�سي، على �سبيل 

اأجل  من  الم�ست�سعفة  الفئات  وحماية  بالأ�سخا�س  التجار  لظاهرة  الجذرية  الأ�سباب  بمعالجة  المثال، 

الوحدة  )انظر  الفئات  هذه  تحديد  المهم  من  كان  وبالتالي  البعيد.  المدى  على  الظاهرة  من  الوقاية 

الأولى، الجزء 2.1( لتوفير حماية قبلية لها وتخفيف وطاأة العوامل التي يمكن اأن توؤدي بها اإلى الوقوع 

�سحية لالتجار. وهكذا يتعين اتخاذ ما يلزم من تدابير للحد من ه�سا�سة الأ�سر )توفير التكوين المهني، 

ال�سباب، ومحاربة  التاأمينات ال�سغيرة...(، وتعزيز تربية  القرو�س ال�سغرى،  المدرة للدخل،  الأن�سطة 

الهدر المدر�سي، والنهو�س بعمل ال�سباب، والق�ساء على العنف والتمييز.

عن  البلد  في  التجار  و�سعية  بتقييم  القمينة  للمعلومات  المنهجي  بالتجميع  الدول  البروتوكول  ويو�سي 

طريق اإنجاز بحوث وو�سع موؤ�سرات وجمع وتحليل المعطيات الإح�سائية.

كما يو�سي بتعزيز مبادرات التكوين والتعاون التقني بغية منع ومكافحة تهريب الأ�سخا�س والتجار فيهم 

حول  المعلومات  وتبادل  والأمني  الق�سائي  التعاون  اأي�سًا  وي�سجع  اأف�سل،  ب�سكل  الإن�سان  حقوق  وحماية 

تهريب المهاجرين والتجار بالأ�سخا�س بهدف ر�سد هذه الجرائم على نحو اأف�سل والتحري عنها.

اأن�سطة المنظمات الإجرامية الم�سوؤولة عن  وي�سكل اعتماد وتح�سين الت�سريع الوطني بحيث يتم تجريم 

التجار بالأ�سخا�س ومعاقبة المجرمين، تدابير اإ�سافية كفيلة بمنع التجار في الأ�سخا�س.

وتبقى توعية الراأي العام ب�سفة عامة، والأ�سخا�س الأكثر عر�سة لالتجار، و�سحايا التجار والم�ستِغلين 

المحتملين، اأمرًا اأ�سا�سيًا في منع هذه الجريمة. فالحملة التح�سي�سية تقوم بدور الإخبار واإ�سداء الم�سورة 

وت�ستهدف تغيير ال�سلوكيات.

ويف�سر تواجد عدد من المهاجرين غير ال�سرعيين بالمغرب اإعطاء الأولوية لمنع ومكافحة هذه الظاهرة. 

غير اأن ال�سلطات المغربية والمجتمع المدني قد اأدركا تدريجيًا وجود و�سعيات اتجار بالأ�سخا�س، وبخا�سة 

في �سفوف المغاربة، واأبانا عن اإرادة قوية في اإيجاد ال�سبل الكفيلة بالت�سدي للظاهرة.
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 اعتمد المغرب في �سنة 2007 مقاربة مندمجة واأفقية لمكافحة »التجار في الب�سر« تولي مزيداً من

 العتبار لل�سكان الموجودين في و�سعية ه�سة وحمايتهم، وت�سعى اإلى اإدماج مكافحة ظاهرتي تهريب

 المهاجرين والتجار في الأ�سخا�ص. وتت�سمن هذه ال�ستراتيجية عمليات ترمي اإلى تخفيف وطاأة

ال�سغيرات، الخادمات  العنف،  �سحايا  الن�ساء  ال�سارع،  )اأطفال  الم�ستهدفة  الفئات  ه�سا�سة   عوامل 

ظاهرتي حول  الحدود  �سرطة  اأعوان  وتكوين  وتح�سي�ص  ؛  بذويهم(  الم�سحوبين  غير   القا�سرون 

 التجار في الأ�سخا�ص وتهريب المهاجرين، اإلى جانب جميع ال�سلطات التي تتولى تدبير م�سائل

اإفريقيا جنوب ال�سحراء في بلدان المن�ساأ بمخاطر العام المغربي ومن  الراأي   الهجرة؛ تح�سي�ص 

الهجرة غير ال�سرعية ؛ وو�سع ا�ستراتيجية لمكافحة الر�سوة.

1. ما المق�سود بحملة تح�سي�سية؟

تعني حملة تح�سي�سية بذل جهد توا�سلي با�ستخدام طائفة من الأدوات والقنوات لتبليغ ر�سالة ما. وير�سل 

الم�سدر الر�سالة اإلى المخاطب الم�ستهدف م�ستندًا اإلى ا�ستراتيجية تمّكن من التحقق لي�س فقط من اأن 

الر�سالة قد و�سلت، بل اأي�سًا من اأنها قد ُفهمت وُقبلت. وينبغي، ف�ساًل عن توفير ما غاب من معلومات، 

اأن ُتحدث الحملة التح�سي�سية الجيدة تغييرًا في ال�سلوكيات. بعبارة اأخرى، فاإن الحملة التح�سي�سية تقوم 

بدور الإخبار والتكوين.

وُيلجاأ اإلى الحمالت التح�سي�سية من اأجل توفير معلومات موثوقة وكاملة، وبالتالي �سد النق�س الحا�سل 

في المعلومات، وتكميل المعلومات الجزئية اأو اأن�ساف الحقائق والت�سدي للت�سورات النمطية.

لالتجار  محتملين  �سحايا  ت�ستهدف  التي  التح�سي�سية  الحمالت  تقدم  اأن  يجب  المثال،  �سبيل  على 

م�سل�سل  عن  واأخرى  بالأ�سخا�س،  التجار  عليها  ينطوي  التي  الأخطار  عن  كاملة  معلومات  بالأ�سخا�س 

التجار، والأ�ساليب الم�ستخدمة في ا�ستقطاب ال�سحايا، وكذا حول طرق ال�ستغالل، ف�ساًل عن الهيئات 

التي يمكن اأن تقدم لهم الم�ساعدة اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك.

وعالوة على ذلك، فاإن الحمالت التح�سي�سية ت�سعى اإلى اإحداث تغيير في �سلوكيات الفئات الم�ستهدفة، 

وهو ما يفتر�س اإلمامًا تامًا بالجمهور الم�ستهدف وامتالك القدرة على ا�ستكناه الو�سائل الكفيلة بتغيير 

ال�سلوك.

ويجب اأن تالئم الر�سالة مختلف المخاطبين. ذلك اأنه حتى واإن كان ال�سياق واحدًا، فاإن اختالف الجمهور 

تغيير مواقف  تتوخى  التي  التوا�سلية  الحملة  فاإن  ومعلومات مختلفة. وهكذا  تفا�سيل  اإلى  ي�ستتبع حاجة 

م�سالح الأمن للح�سول على معلومات من جانب �سحايا التجار بالأ�سخا�س وال�سهود عليه تختلف حتمًا 

ظروف  لتح�سين  فر�س  عن  يبحثون  بالأ�سخا�س  لالتجار  محتملين  �سحايا  ت�ستهدف  التي  الحملة  عن 

حياتهم. ولذلك كان لزامًا �سياغة ر�سائل منا�سبة ح�سب الجمهور الم�ستهدف واختيار ال�سيغ المالئمة: 
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برامج تلفزية اأو اإذاعية، مل�سقات، كرا�سات، اإعالنات مو�سيقية، م�سرحيات، مناق�سات، مواقع اإلكترونية، 

وغيرها.

ومن ال�سعوبة اأن تفرز الحملة التح�سي�سية لوحدها تغييرًا في ال�سلوك. ولذلك يجب اأن ترافقها عمليات 

يمكن اأن تتخذ �سكل تقديم خدمات اجتماعية اأو و�سع اأنظمة للحماية اأو تعديل الت�سريع. فالحملة التي ل 

ال�سكان.  على  �سعيف  جد  اأثر  لها  و�سيكون  جوفاء  اأنها  على  اإليها  ُينظر  قد  وعمليات  اأفعال  تعقبها 

تذكير  

 ت�ستهدف الحملة التوا�سلية ن�سر معلومة كاملة و�سحيحة، مع الحر�س على اأن تبلغ هذه المعلومات 

المخاطب الم�ستهدف والتحقق من اأن الفئات الم�ستهدفة تلقت المعلومة وا�ستوعبتها.

هذا  تحقق  واإذا  يرف�سونها.  ول  عليها  ُيقِبلون  ال�سكان  يجعل  نحو  على  المعلومة  ُتقّدم  اأن  يتعين  وهكذا 

الهدف وتلته اأفعال وعمليات تحفز المجموعة الم�ستهدفة، فاإن ذلك ي�سجع ح�سول تغير في ال�سلوك.

2. كيف يمكنكم اعداد حملة تح�سي�سية؟ حددوا فكرتكم

في ما يلي بع�س الأ�سئلة التي يمكن طرحها لإعداد حملة تح�سي�سية ب�ساأن التجار بالأ�سخا�س.

1.2. الأ�سئلة التي يجب اأن تطرحوها على اأنف�سكم لإعداد حملتكم التوا�سلية

 ما الر�سالة التي تودون تبليغها؟

يهم هذا ال�سوؤال محتوى حملتكم التح�سي�سية. ما هي المعلومة الغائبة التي تودون تبليغها؟

ما هو الهدف المن�سود من الحملة؟

يتباين الهدف من الحملة تبعًا لإدراك المجتمع لظاهرة التجار بالأ�سخا�س، وخطورة الم�سكل، والفئات 

الم�ستهدفة، واأولوياتكم وحدود معارفكم. يمكن، على �سبيل المثال، اأن يكون الهدف من الحملة:

• التوعية حول التجار بالأ�سخا�س باعتباره م�سكلة من م�سكالت حقوق الإن�سان ؛

• التوعية ب�ساأن الأخطار التي تنطوي عليها ظاهرة التجار بالأ�سخا�س ؛

• اإحداث تغيير في مواقف ال�سحايا اأو الزبناء اأو الم�سغلين ؛

• الق�ساء على الت�سورات النمطية.

اأن يكون محددًا، وقاباًل للقيا�س، وقاباًل للتحقيق، وواقعيًا  اإذًا ت�سطير هدف واحد يجب  فمن الأ�سا�سي 

وموؤطرًا زمنيًا.
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ما هي النتيجة )النتائج( المن�سودة؟

تحديد  عليكم  وهكذا  زمنيًا.  توزيعها  يمكن  مختلفة  م�ستويات  على  نتائج  التوا�سلية  للحمالت  تكون  قد 

النتيجة التي تتوخونها، مثاًل:

• توعية فئة م�ستهدفة حول اأخطار التجار بالأ�سخا�س ؛

• التاأثير في الراأي العام ؛

• اإحداث تغييرات في ال�سلوكات والت�سورات ؛

• اإحداث تاأثير في ال�سلوكات تجاه �سحايا التجار بالأ�سخا�س ؛

• خلق حوار واإيجاد حلول.

من هو الطرف الم�ستهدف؟

ل ينبغي اأن ت�ستهدف الحملة جمهورًا عامًا مثل ال�سكان اأو المجتمع عامة. فالجمهور، بوجه عام، هو هدف 

جد عري�س ومتنوع؛ وهكذا من الواجب تحديد مجموعة محددة، مثل ال�سحايا اأو ال�سحايا المحتملين اأو 

قادة الراأي اأو م�سالح الأمن اأو الزبناء اأو الجامعيين، اأو غيرهم. 

ينبغي اإذًا تحديد المجموعة الم�ستهدفة باأكبر قدر ممكن من الدقة:

• من هي المجموعة الم�ستهدفة من �سمن المجموعات الأخرى؟

• ما هي اأوجه الختالف بينها؟

• ما هي اأوجه الت�سابه بينها؟

2.2. النتقال اإلى الفعل

التوا�سلية كم�سروع  التنفيذ، بحيث يجب تنظيم الحملة  اإلى مرحلة  عند تحديد الفكرة، يتعين النتقال 

واعتماد جميع الأدوات الالزمة لها: البحث، التخطيط، ال�ستراتيجية، التنفيذ، المتابعة والتقييم.

هـام  

 ُيعتبر البحث اأ�سا�سيًا في التخطيط، والتخطيط اأ�سا�سي في النتقال اإلى الفعل الذي ُيعتبر بدوره 

اأ�سا�سيًا في بلوغ النتيجة المرجوة.

1.2.2. البحث والتحليل

وحول  وتقاليدها،  وقيمهما  الم�ستهدفة  الفئة  ثقافة  حول  المعارف  لتعميق  بحوث  اإنجاز  ال�سروري  من 

معارفهم  اأن  موؤداه  م�سترك  خطاأ  في  اأحيانًاً  ي�سقطون  فالنا�س  له.  التطرق  في  ترغبون  الذي  المو�سوع 

�سحيحة، ف�ساًل عن وثوقهم باأن بع�س الو�سائل كفيلة بالتاأثير اإيجابًا في الفئة الم�ستهدفة. ولتحقيق هذا 
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الهدف، من الأ�سا�سي معرفة ما اإذا كان المجتمع ي�سجب بع�س ال�سلوكات اأو  يت�ساهل معها، والوقوف على 

الأهمية التي يوليها للقيم المادية والأخالقية، وللبنية داخل الأ�سرة، والآفاق المهنية والتربوية وغيرها.

2.2.2. ا�ستراتيجية الحملة التوا�سلية وتخطيطها

تتيح لكم مرحلة البحث وتحليل المعطيات الوقوف على الم�سكل اأو الم�ساكل المطروحة والحلول الممكنة 

لها، وهو ما يمّكنكم من و�سع ا�ستراتيجية لحملتكم التح�سي�سية وتحديد اأولوياتها، واختيار اأف�سل الحلول، 

وتخطيط العمليات التي �سيتم القيام بها. 

بوجه عام، ينبغي اأن تندرج الحمالت التح�سي�سية حول التجار بالأ�سخا�س في نطاق ا�ستراتيجية بعيدة 

المدى لمنع الظاهرة.

المحتويات،  تاأكيد  ينبغي  كما  الم�ستهدفة.  والفئة  ال�سياق  كاًل من  الر�سالة  محتويات  تطابق  اأن  وينبغي 

بمجرد تحريرها، عن طريق تنظيم مجموعات تفكير واإعداد تقنية هامة وغير مكلفة يمكنكم بف�سلها 

الح�سول على رد فعل تفاعلي مهم حول القدرة الفعلية للر�سالة على بلوغ الفئة الم�ستهدفة. كما اأنه من 

الواجب اأن يركز محتوى المواد على الآنّية والو�سوح وال�ستقامة وال�سفافية. ويتعين اأن تكون الحملة فعالة 

والر�سائل �سهلة الفهم وال�ستيعاب.

ول ينبغي اأن تكون الر�سائل ذات طابع اأبوي، ول اأن تعزز الت�سورات النمطية والأحكام الم�سبقة. وهكذا 

نو�سي باأل تتمحور الر�سائل فقط على منع التجار بغر�س ال�ستغالل جن�سيًا، بل اأن تاأخذ بعين العتبار 

�ستى حالت التجار لال�ستغالل في العمل. ول ينبغي اأن تبّلغ الحمالت ر�سائل �سد الهجرة اأو الدعارة، بل 

عليها اأن تركز على المعلومات التي تمّكن من ح�سم خيارات متب�سرة. كما نو�سي بعدم اللجوء اإلى اأ�سلوب 

ل ب�سكل �سيء وبالتالي تثير اإما الهلع اأو رد فعل من  التهديد اأو غيره من اأنواع الر�سائل ال�سلبية لأنها قد توؤَوّ

الو�سم تجاه الفئة الم�ستهدفة.

اآثارًا مختلفة. فعلى �سبيل المثال، ل يتوفر  و�سائل التوا�سل تت�سم بخ�سائ�س مختلفة ومن ثم تفرز  اإن 

الجميع على جهاز تلفزة؛ يمكن للجميع اأن ي�ساهد مل�سقًا في ال�سارع؛ تظل ال�سورة عالقة بالذاكرة اأكثر 

من ر�سالة ُتبت عبر الإذاعة؛ تحتوي الكرا�سات على مادة متكاملة مقارنة بالفيديو؛ اإلخ.

الفئة  وتلقي  ت�سور  اإلى  الأول  المقام  في  ي�ستند  اأن  يجب  التوا�سل  و�سيلة  اختيار  اأن  البيان  عن  وغني 

الم�ستهدفة لهذه الو�سائل ولي�س اإلى ت�سور الأ�سخا�س الذين اأعدوها. ومما ل ريب فيه اأن من المجدي اأكثر 

اإنتاج حملة ت�ستخدم و�سائل توا�سل مختلفة تقدم نف�س المحتوى، اأو على الأقل نف�س الر�سالة. فالأهمية 

التي �سيتم اإيالوؤها للكرا�سة ولمحتواها �ستكون اأكبر مما اإذا ُبّلغ نف�س المحتوى عبر الإذاعة اأو التلفزة. 

بمعنى اأو�سح، يجب تبليغ المحتويات عبر و�سيلة ات�سال تالئم المجموعة الم�ستهدفة.

ولي�س التتبع والتقييم ن�ساطين يتم القيام بهما مرة واحدة اأثناء �سير الحملة، بل اإنهما ن�ساطان بعيدا 

عام،  بوجه  يطلبون،  فالمانحون  الم�سروع.  بانتهاء  وينتهيان  للحملة  التح�سير  مرحلة  مع  يبداآن  المدى 

هذين  على  يقت�سرا  اأن  ينبغي  ل  والتقييم  التتبع  اأن  غير  ختاميًا.  وتقريرًا  المدة،  منت�سف  في  تقريرًا 

اإنجازها،  اإنجازها، ثم بعد مرور �سنة على  امتداد مراحل  الحملة على  تقييم  المحبذ  التقريرين. فمن 

وذلك لتقييم اأثرها.
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3. التوا�سل مع و�سائل الإعالم

تكت�سي العالقة مع و�سائل الإعالم اأهمية �سديدة بالن�سبة لكل منظمة منخرطة في مجال التعبئة وتغيير 

ال�سلوكات. ومن المهم الإحاطة باأدوار و�سائل الإعالم وقدراتها.

على  عامة،  ب�سفة  تتوفر،  فهي  بالأ�سخا�س.  التجار  مكافحة ظاهرة  في  فعالة  اأداة  الإعالم  و�سائل  اإن 

موارد جيدة وقدرات في مجال البحث، وعلى و�سائل الو�سول اإلى المعلومة الميدانية وتعرف الأ�سخا�س 

الرئي�سيين في عدد من الميادين. كما اأنها تتمتع بالموؤهالت الالزمة ل�سياغة معلومات والتاأثير في الراأي 

التجار،  ل�سحايا  فعالة  م�ساعدة  تقديم  اإلى  الإعالم  و�سائل  في  اأدت مقالت �سحفية  ما  فكثيرًا  العام. 

بحيث ك�سفت عن �سبكات لالتجار و�ساعدت م�سالح الأمن في اإجراء تحرياتها ب�ساأنها. وت�سطلع و�سائل 

الإعالم بدور حا�سم في توعية النا�س بالم�سائل المت�سلة بظاهرة التجار بالأ�سخا�س.

على اأنه من المهم اأي�سًا اأن ي�ستوعب ال�سحفيون تعريف ظاهرة التجار بالأ�سخا�س ومفاهيمها الأ�سا�سية، 

وم�سارها، وخا�سة تاأثيرها على ال�سحايا. وعلى مهنيي و�سائل الإعالم اأن يلموا بالأخطار التي يعّر�سون 

لها �سحايا التجار اإذا ك�سفوا هوياتهم في روبورتاجاتهم. ذلك اأن ذكر ا�سم ال�سخ�س، اأو مكان تعّر�سه 

لال�ستغالل اأو اأي معلومة اأخرى من �ساأنها اأن تك�سف هويته يعّر�سه لخطر النتقام من جانب المتجرين اأو 

الم�سغلين، اأو اإلى خطر نبذه من طرف محيطه الجتماعي الأ�سلي31.

 

وف�ساًل عن ذلك، ينبغي األ تعّر�س للخطر �سالمة الأ�سخا�س وا�ستقرارهم النف�سي اأثناء م�سل�سل مكافحة 

التجار. 

اأفلحوا في  الذين  اأو  براثنه  النعتاق من  الذين على و�سك  اأو  التجار حاليًا  والن�ساء �سحايا  الرجال  اإن 

الإفالت من �سراكه، يوجدون في و�سعية ه�سة، هم واأ�سرهم اأو اأ�سدقاوؤهم. ولي�س من الهين قيا�س درجة 

ومدة الخطر البدني وال�سدمة النف�سية بالن�سبة للفرد.

وينبغي اأن تحر�س المنظمات غير الحكومية، في عالقتها مع و�سائل الإعالم، على اأن ت�سمن هذه الأخيرة 

�سالمة ال�سحايا واأل تنقل اأخطاء اأو اأحكامًا م�سبقة رائجة. ومن المهم اأن تكون و�سائل الإعالم على دراية 

بالفرق بين الهجرة والتجار بالأ�سخا�س وتهريب المهاجرين. ولهذا كان على المنظمات غير الحكومية 

اأن تخبر و�سائل الإعالم وتكّونها وتبدد اأي �سوء فهم.

 

31. دليل التكوين في مجال مكافحة التجار في الأطفال ل�ستغاللهم في العمل اأو جن�سيًا اأو غيرها من اأ�سكال ال�ستغالل، منظمة العمل الدولية، جنيف، 2009.
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اأمثلة  

 يمكن مثاًل للمنظمات غير الحكومية، في �سبيل تفادي و�سم ال�سحايا، اأن تجعل و�سائل الإعالم 

على وعي ب�سرورة تجنب الحديث عن »الدعارة« لو�سف و�سعية �سحية اتجار ا�سُتغلت جن�سيًا.

 وف�ساًل عن ذلك، ينبغي األ تتناول و�سائل الإعالم حالت التجار لغر�س ال�ستغالل في العمل اأو 

ال�ستغالل الجن�سي فقط، بل عليها اأن تبين اأن اأ�سكال ال�ستغالل متنوعة، وبذلك تتجنب التمييز 

في حق �سحايا التجار.

اأثناء  وا�ستقالليتهم  ل�ستقرارهم  و�سونًا  الأ�سخا�س  ل�سالمة  �سمانًا  الحكومية،  غير  المنظمات  وعلى 

ال�سحايا  وا�ستجواب  التجار  تغطية ق�سايا  الراغبين في  ال�سحفيين  اإلمام  تتحقق من  اأن  ا�ستجوابهم، 

بالمبادئ التالية واحترامها:

عدم تعري�ص ال�سحية لو�سعية اأكثر ه�سا�سة: ينبغي اأن ي�ستوعب ال�سحفيون اأن ال�سحية لحق به �سرر 

بالغ اإلى اأن يثبت العك�س. وبالتالي عليهم األ يفاقموا و�سعية ال�سخ�س على المديين الق�سير اأو البعيد، 

من خالل ال�ستجواب. وهكذا يجب على المنظمات غير الحكومية اأن تحيط ال�سحفيين علمًا بالأخطار 

ال�سخ�س  لها، ب�سفة خا�سة،  يتعر�س  اأن  يمكن  التي  والأخطار  بالأ�سخا�س،  التجار  ينطوي عليها  التي 

الذي �سي�ستجوبونه. على ال�سحفيين اأن ين�ستوا للكيفية التي يقّيم بها كل �سحية و�سعيته والأخطار التي 

يواجهها واأن يحترموها، واأن ي�ستوعبوا اأن كل �سحية يبقى مختلفًا عن �سحية اأخرى واأن كيفية ت�سوره 

لن�سغالته قد تكون مختلفة عن كيفية ت�سور �سحايا اآخرين ؛

الإلمام بظاهرة التجار بالأ�سخا�ص والمخاطر المترتبة عن �سياغة مقال �سحفي حولها: ينبغي اأن 

ي�ستعلم ال�سحفيون عن المعطيات والم�سادر المتاحة حول التجار بالأ�سخا�س وحول الم�ساكل المرتبطة 

بمكافحة الظاهرة، واأن يكونوا على وعي باأن تحرير مقال عن التجار بالأ�سخا�س قد ينطوي على مخاطر 

بالن�سبة لهم وبالن�سبة لل�سحايا، وقد يكون له تاأثير على مالحقة المتجرين والم�ستغلين ؛

الم�ستجوب  ال�سخ�س  هوية  عن  الك�سف  عدم  الأ�سا�سي  من  ال�سرية:  و�سمان  ال�سحايا  هوية  حماية 

واإف�ساء المعلومات ال�سو�سيو-اقت�سادية المتعلقة به )ال�سم، ال�سن، المدينة، القرية، اإلخ(. على امتداد 

م�سار ال�ستجواب، بدءًا من ربط الت�سال بال�سحية و�سوًل اإلى ن�سر تفا�سيل حالته. كما ينبغي األ تمّكن 

ي�سمح �سوته  األ  ينبغي  ال�سحية،  الحوار مع  ال�سخ�س. وفي حال ت�سجيل  التعرف على هوية  ال�سور من 

اأ�سا�سية لحماية �سحية المتجرين من احتمال تعر�سه للثاأر والنتقام  بالتعرف عليه. وهذه الحتياطات 

لكونه اأدلى ب�سهادته اإلى و�سائل الإعالم، واأي�سًا لحمايته من اأي و�سم م�ستقباًل داخل محيطه الجتماعي 

اأو في نظر النا�س عمومًا ؛

التفاق م�سبقاً على جميع الجوانب التقنية لال�ستجواب )المكان، الترجمة(: ينبغي القيام بالترجمة 

اإذا دعت ال�سرورة اإلى ذلك، اإذ يتعين عدم الت�سليم باأن ال�سحية قادر على الحديث عن و�سعيته ب�سهولة 
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وي�سر مادام يتحدث اللغة المحلية. اأما فيما يتعلق بمكان ال�ستجواب، فيو�سى باإجرائه في اأماكن عمومية، 

فيه  تعّر�س  الذي  المكان  في  ال�سحية  ا�ستجواب  مطلقًا  ينبغي  ول  وغيرها.  والمقاهي،  الحدائق  مثل 

لال�ستغالل ؛

الح�سول على موافقة ال�سخ�ص الم�ستجوب: ينبغي اأن يح�سل ال�سحفي الراغب في ا�ستجواب ال�سحية 

والمنظماُت غير الحكومية المرافقة لل�سحايا على موافقة ال�سحية. وينبغي اأن يفهم كل �سخ�س م�ستجوب 

بو�سوٍح محتوى ال�ستجواب والهدف منه، واأن ي�ستوعب الغاية من المعلومات، ويعي حقه في عدم الرد على 

الأ�سئلة وفي توقيف ال�ستجواب في اأي لحظة وفي فر�س قيود على ا�ستعمال المعلومات التي يقدمها ؛

عدم الت�سبب في �سدمة جديدة لل�سحية )معاودة الإيذاء(: يجب على ال�سحفيين األ يطرحوا اأ�سئلة 

موؤثرة. وهكذا يتعين على ال�سحفيين وموظفي المنظمة غير الحكومية المرافقة لل�سحية اأن يكونوا على 

ا�ستعداد لرد الفعل اإزاء ال�سيق الذي ي�سعر به ال�سحية واإبراز قواه ؛

النمطية، وعدم  الت�سورات  اأي لغة تكر�س  ا�ستعمال  عدم و�سم ال�سحية: يجب على ال�سحفيين تجنب 

ال�سعي اإلى ت�سخير ق�سة ال�سحية لالإثارة. فال�سحايا قد عانوا ما يكفي. ذكروا ال�سحفيين باأن ال�سحايا 

قد يتعر�سون للو�سم من طرف محيطهم الجتماعي ب�سبب تغطية �سحفية غير مالئمة ؛

الوعي بتجارب ال�سحية: ينبغي اأن يحترم ال�سحفيون رف�س ال�سحايا الرد على بع�س الأ�سئلة. واإذا �سعر 

ال�سخ�س بالتاأثر خالل ال�ستجواب، ينبغي على ال�سحفي األ يلح عليه من اأجل الإجابة على الأ�سئلة التي 

يطرحها عليه ؛

توفرها  التي  التاأهيل  اإعادة  اإمكانيات  حول  مقالت  تحرير  اأي�سًا  ال�سحفيين  على  �ساملة:  �سورة  ر�سم 

تتعلق  قد  بالأ�سخا�س.  التجار  لفائدة �سحايا  الحكومية  والمنظمات غير  الدولية  والمنظمات  الحكومة 

الطبية وغيرها من  المهني والخدمات  والتكوين  الإيواء،  التاأهيل، ومراكز  اإعادة  ببرامج  المقالت  هذه 

الخدمات المتاحة لم�ساعدة �سحايا التجار ؛

ال�ستثمار الأمثل للمعلومات التي تم تجميعها: ينبغي اأن ي�ستفيد ال�سحايا ب�سكل فردي من المعلومات 

التي تم تجميعها اأو ت�ساهم في تعزيز عملية �سياغة ال�سيا�سات والعمليات لفائدتهم ؛

عدم ا�ستجواب الأطفال �سحايا التجار: ينبغي األ ت�ستجوب و�سائل الإعالم مطلقًا القا�سرين من �سحايا 

الأولياء  ي�ستوعب  وقد ل  ا�ستجواب،  اإجراء  اإعطاء موافقتهم على  قادرين على  اأنهم غير  التجار. ذلك 

تمامًا ما عاناه القا�سر لإعطاء موافقتهم نيابة عنه.

: PowerPoint عرو�ص في �سيغة

العر�ص 5:التوا�سل مع و�سائل الإعالم

العر�ص 6: الحمالت التوا�سلية
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تمارين الوحدة الثانية: التوا�سل والتوعية

التمرين الرابع: تحرير مقال لن�سره في و�سائل الإعالم

العمل في اإطار مجموعة اأو ب�سكل فردي )تتناول كل مجموعة م�ساألة ما(

التح�سير: 30 دقيقة

العر�ص: 30 دقيقة

اقراأوا الن�س اأدناه ثم حرروا مقاًل لن�سره في اإحدى الجرائد بهدف:

1. اإخبار النا�س عمومًا ؛
2. اإخبار �سحايا التجار المحتملين ؛

3. م�ساءلة الموؤ�س�سات الوطنية. 

يتبين من درا�سة التجار العابر للحدود بالأ�سخا�س في المغرب اأن المملكة المغربية تمثل بلد من�ساأ وعبور 

ووجهة ل�سحايا التجار. وهكذا يتعر�س المغاربة لال�ستغالل في العمل )في حقول النفط اأو المطاعم اأو 

غيرها( في الدول العربية وفي اأوربا، بينما ُت�ستغل المغربيات في الأعمال المنزلية وفي ممار�سة الدعارة.

وال�سحايا هم �سباب )بين الثامنة ع�سرة والخام�سة والع�سرين(، م�ستواهم التعليمي �سعيف اأو لم يتلّقوا 

اأي تعليم، يراودهم حلم الهجرة اإلى دول الخليج اأو اإلى اأوربا بحثًا عن عمل واآفاق م�ستقبل اأف�سل. اأما 

ال�سحايا من الن�ساء فينحدرن بدورهن من الفئات الجتماعية المعوزة. هوؤلء ال�سحايا ينحدرون من اأ�سر 

ت�سم، بوجه عام، فردًا على الأقل يعاني البطالة، يقطنون بالأحياء ال�سعبية بالمدن الكبرى وفي المناطق 

المعزولة و/اأو �سعيفة التنمية قيا�سًا اإلى تطلعات ال�سباب. وهم عمومًا �سعيفو الم�ستوى التعليمي. وثمة 

حالت يتم فيها ا�ستقطاب طلبة جامعيين من حاملي ال�سهادات يعي�سون و�سعية بطالة.

ووفقًا ل�سهادات ال�سحايا، فاإن عملية ال�ستقطاب تتم اأ�سا�سًا عبر طرف ثالث: �سديق اأو قريب )من اأ�سرة 

اأو  اأو و�سيط/�سم�سار، واأحيانًا ي�ستقطب المتجرون �سحاياهم عبر وكالت ت�سغيل غير ر�سمية  ممتدة(، 

عبر الأنترنت.

وح�سب الدرا�سة دائمًا، فاإن المغرب ي�سكل اأي�سًا بلد عبور لل�سحايا النيجيريات الم�ستقطبات من نيجيريا 

غالبيتهن  في  ال�سابات،  هوؤلء  باأوربا.  الدعارة  في  ل�ستغاللهن  منظمة  اإجرامية  مجموعات  لدن  من 

والعنف  لال�ستغالل  اأحيانًا  ويتعر�سن  اأوربا.  في  الدرا�سة  اأو  بالعمل  زائفة  بوعود  ا�سُتدرجن  قا�سرات، 

والعتداء الجن�سي على يد المتجرين النيجيريين اأثناء ال�سفر واأي�سًا بالمغرب. كما اأنهن يتعر�سن اأحيانًا 

لالحتجاز في بيوت طيلة اأ�سهر في انتظار تهريبهن.

وي�سكل المغرب كذلك وجهة ل�سحايا التجار المنحدرات من الفليبين والم�ستقطبات عن طريق وكالت 

ت�سغيل تتواجد ببلدهن، حيث يتم ا�ستغاللهن من طرف اأ�سر مي�سورة في الأعمال المنزلية، ويع�سن و�سعية 

ْين، ول يتمتعن بحرية التنقل. كما اأنهن ي�ستغلن �ساعات طويلة دون تلقي اأي اأجر  ا�سترقاق على اأ�سا�س الدَّ

ْين، مع احتجاز وثائقهن. اإلى حين �سداد الدَّ
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التمرين 5: �سعوا م�سروع حملة توا�سلية

العمل جماعًة: 45 دقيقة

العر�ص في ح�سة عامة: 30 دقيقة

العر�ص: 30 دقيقة

اقراأوا الن�س اأدناه ثم �سعوا مخطط حملة توا�سلية، مع تحديد المجموعة الم�ستهدفة، ومحتوى الر�سالة، 

والأداة الإعالنية المف�سلة، ومدة الحملة وال�سركاء المطلوبين، والمدة، اإلخ.

التجار  ت�سكل م�سدرًا ل�سحايا  المغربية  المملكة  اأن  بالمغرب  بالأ�سخا�س  التجار  تبين درا�سة ظاهرة 

فاإن  الدرا�سة،  ح�سب  جن�سيًا.  وا�ستغاللهم  العمل  في  ل�ستغاللهم  واأوربا  العربية  الدول  اإلى  المتوجهين 

المغاربة �سحايا التجار في الدول العربية ُي�ستغلون في العمل )في حقول النفط اأو المطاعم اأو غيرها(، 

بينما ُت�ستغل المغربيات في العمل المنزلي وفي ممار�سة الدعارة.

وال�سحايا هم �سباب )بين الثامنة ع�سرة والخام�سة والع�سرين(، م�ستواهم التعليمي �سعيف اأو لم يتلّقوا 

اأي تعليم، يراودهم حلم الهجرة اإلى دول الخليج اأو اإلى اأوربا بحثًا عن عمل واآفاق م�ستقبل اأف�سل. اأما 

ال�سحايا من الن�ساء فينحدرن بدورهن من الفئات الجتماعية المعوزة. هوؤلء ال�سحايا ينحدرون من اأ�سر 

ت�سم، بوجه عام، فردًا على الأقل يعاني البطالة، ويقطنون بالأحياء ال�سعبية بالمدن الكبرى وفي المناطق 

المعزولة و/اأو �سعيفة التنمية قيا�سًا اإلى تطلعات ال�سباب. وهم عمومًا �سعيفو الم�ستوى التعليمي. وثمة 

حالت يتم فيها ا�ستقطاب طلبة جامعيين من حاملي ال�سهادات يعي�سون و�سعية بطالة.

ووفقًا ل�سهادات ال�سحايا، فاإن عملية ال�ستقطاب تتم اأ�سا�سًا عبر طرف ثالث: �سديق اأو قريب )من اأ�سرة 

اأو  اأو و�سيط/�سم�سار، واأحيانًا ي�ستقطب المتجرون �سحاياهم عبر وكالت ت�سغيل غير ر�سمية  ممتدة(، 

عبر الأنترنت.
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المتعلق  البروتوكول  يذّكر  وم�ساعدتهم.  بالأ�سخا�س  التجار  �سحايا  حماية  تدابير  الق�سم  هذا  يتناول 

ومعاقبة  بالأ�سخا�س ومالحقة  التجار  منع  الدولي، عن  القانون  بمقت�سى  م�سوؤولة،  الدول  باأن  بالتجار 

وكرامة  حقوق  احترام  الم�ساعدة  م�سل�سل  يروم  اأن  وينبغي  وم�ساعدتهم.  ال�سحايا  وحماية  المتجرين 

ال�سحايا وحمايتها وا�ستعادتها.

و�سواء اأكان ال�سخ�س �سحية اتجار داخلي اأو دولي، فاإن حقوقه في الحالتين معًا ت�ستلزم نف�س الحماية 

والم�ساعدة، واإن كانت احتياجات �سحايا التجار الدولي اأكبر بحكم تواجدهم في بلد اأجنبي. ف�سحايا 

فاإن تحديد �سحايا  الدولي، من حقوق وم�ساعدة محددة. وعليه،  القانون  ي�ستفيدون، بمقت�سى  التجار 

التجار بالأ�سخا�س يكت�سي اأهمية جوهرية في توفير الحماية والم�ساعدة لهم كما هي من�سو�س عليها في 

المعايير الإن�سانية الدولية.

1. المبادئ العامة لتدابير الحماية والم�ساعدة

اأهداف التكوين  

• الإلمام بمفهومي الحماية والم�ساعدة

• العتراف بالحق في الحماية والم�ساعدة

1.1. تـــعـــــــــــــاريـــــــــــف

 تعني الحماية الدفاع عن الحياة والحقوق، وت�سمل �سمان �سالمة الأفراد البدنية والنف�سية. وبناء على 

ذلك، ينبغي تحديد الحادث، حقيقيًا كان اأو محتماًل، الذي يعي�سه كل فرد باعتباره تهديدًا، وذلك حالة 

بحالة.

والعقلي  والنف�ساني  البدني  الرفاه  تاأمين  اإلى  الرامية  الإجراءات  من  جملة  الم�ساعدة  تدابير  وت�سمل 

والجتماعي لالأ�سخا�س الموجودين في و�سعية ه�سة.

البعيد، كما يمكن  اأو  المتو�سط  اأو  اأو على المدى الق�سير  ال�سياق، تقديم الحماية فورًا،  ويمكن، ح�سب 

م في بلد المن�ساأ )عندما يتعلق الأمر بالتجار الداخلي( اأو ببلدان العبور اأو المق�سد )في حالة  اأن تقدَّ

التجار الدولي(، ح�سب المكان الذي يتواجد به ال�سحية.
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2.1. الحق في الحماية والم�ساعدة مكفول عالمياً

اإن مقت�سيات الحماية والم�ساعدة مكفولة عالميًا، اإل اأنه ينبغي تطبيقها ب�سورة فردية ح�سب الو�سعيات 

وح�سب خ�سائ�س ال�سخ�س البدنية واحتياجاته.

الحماية  الحق في  الم�سن، وغيرهم(  المهاجر،  القا�سر،  يوجد في و�سعية ه�سة )المراأة،  لكل �سخ�س 

والم�ساعدة. وهذه الحقوق مكفولة عالميًا.

على اأن المعايير الدولية الخا�سة بالحماية تن�س على تدابير للحماية اأكثر تعقيدًا بالن�سبة لأكثر الأ�سخا�س 

ا�ست�سعافًا، و�سمنهم �سحايا التجار بالأ�سخا�س. ويتحدد مدى تعقد تدابير الم�ساعدة الواجب تقديمها 

بعد عملية تحديد ال�سحية وبناء عالقة ثقة بينه وبين ومخاطبه.

بوجه عام، ي�ستفيد �سحايا التجار بالأ�سخا�س من حماية معززة نظرًا لطبيعة ظاهرة التجار نف�سها. ذلك 

اأن �سالمتهم وحياتهم معر�ستان للخطر من جراء تهديد الجماعات الإجرامية ال�سالعة في ا�ستقطابهم اأو 

ا�ستغاللهم بالنتقام منهم، وبخا�سة حين يتعاون ال�سحايا مع ال�سرطة.

�سرية  اأماكن  في  ال�سحايا  اإيواء  العتبار  بعين  تاأخذ  اأن  ينبغي  والم�ساعدة  الحماية  تدابير  فاإن  وهكذا 

واآمنة، واأن تو�سع، بقدر الإمكان، نطاق تدابير الحماية لت�سمل اأفراد اأ�سر ال�سحايا. في هذه الو�سعيات، 

يجب اأن تحر�س قوات الأمن على تقييم الأخطار ب�سكل مطرد.

3.1. المراحل العملية للحماية والم�ساعدة

من منظور عملي، ي�سمل م�سل�سل الحماية والم�ساعدة مراحل مختلفة:

• تحديد وتمييز �سحايا التجار بالأ�سخا�س ؛

• اإحالة ال�سحية على ال�سلطة اأو الوكالة المخت�سة للتكفل به ؛

• تقييم حاجيات ال�سحية على المدى الق�سير والمتو�سط والبعيد ؛

• التكفل/اإعادة التاأهيل ؛

•  العودة و/اأو اإعادة الندماج ح�سب الحالت: العودة الطوعية  لل�سحية واإعادة اندماجه في بلده/منطقته 

الأ�سلية ؛ اأو اندماجه في الدولة الم�ستقبلة )طلب لجوء، اإقامة موؤقتة اأو دائمة...(.

وتوفير  ه�سا�سته،  ومدى  احتياجاته  تقييم  التجار،  �سحايا  من  محتمل  �سحية  تحديد  بمجرد  ينبغي، 

تنظيم  بغية  عمقًا  اأكثر  نحو  على  ال�سخ�س  م�سار  فهم  ذلك،  بعد  يتم،  اأن  على  اإبطاء،  دون  له  الحماية 

التدخالت المنا�سبة من اأجل توفير الحماية واإحالة ال�سخ�س على الهيئات المنا�سبة.

ومن الأ�سا�سي، ل�سمان تدخل ناجع وعلى الوجه الأكمل، نهج مقاربة قائمة على التعاون والتن�سيق بين 

ال�سلطات والموؤ�س�سات التي تقّدم نف�س الخدمات على امتداد الم�سل�سل )انظر الق�سم الخام�س(.
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2. تحديد �سحايا التجار بالأ�سخا�ص

اأهداف التكوين  

• القدرة على تحديد �سحايا التجار بالأ�سخا�س

• الإحاطة باأهم موؤ�سرات ظاهرة التجار بالأ�سخا�س

• الإحاطة باأ�س�س محاورة �سحايا التجار من البالغين والقا�سرين

1.2. ما المق�سود بتحديد ال�سحايا؟

تمّكن عملية التحديد من معرفة ما اإذا كان الفرد �سحية محتملة لالتجار بالأ�سخا�س اأو ل، ا�ستنادًا اإلى 

التعريف الذي يقدمه البروتوكول المتعلق بالتجار بالأ�سخا�س.

المرتبطة  بم�ساكلهم  الفوري  للتكفل  لكونهم في حاجة  الأ�سخا�س  التجار في  تمييز �سحايا  المهم  ومن 

بحالتهم البدنية والنف�سية. وتروم عملية التحديد اتخاذ التدابير المالئمة فيما يت�سل بالم�ساعدة. ولعل 

الإجراء الأكثر ا�ستعجاًل يكمن حتمًا في انت�سال ال�سحية من و�سعية ال�ستغالل التي يوجد فيها حتى ل يقع 

�سحية اأ�سكال اأخرى من العنف البدني والنف�سي. وقد تقت�سي ال�سرورة اتخاذ تدابير خا�سة بال�سالمة.

ويمكن اأن يتولى عملية التحديد فاعلون مختلفون: م�سالح الهجرة، م�سالح الأمن، الم�سالح الجتماعية، 

مفت�سو ال�سغل، العاملون في القطاع الطبي، المنظمات غير الحكومية، �سبكات دعم ال�سحايا، المواطنون 

اأو �سحايا اآخرون، وذلك ح�سب ال�سياق المحلي والت�سريع الوطني.

ويجب، عند التعامل مع �سحايا اتجار محتملين، األ يغيب عن اأذهاننا اأن هوؤلء �سحايا جريمة ولي�سوا 

مجرمين.

تذكروا  

 اإن ال�سخ�س الوحيد الذي يمكنه اأن ي�ساعدكم في تحديد �سحية التجار هو ال�سحية نف�سه.

وجدير بالذكر اأن عملية تحديد ال�سحايا هي ن�ساط يت�سم عادة بالتعقيد، خ�سو�سًا عندما تجري قبل وقوع 

و�سعية ال�ستغالل.

فاأثناء فترة ال�ستغالل تكون الو�سعية اأكثر و�سوحًا، مع قيام نية ال�ستغالل. غير اأنه اإذا جرت عملية التحديد 
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في مرحلة النقل/التنقيل، فاإن المهمة ت�سبح اأكثر �سعوبة. ومن ثم كان لزامًا اأن تحدد التحريات الأولية 

التي تنجزها ال�سرطة ال�سبكة التي تنقل الأ�سخا�س بغر�س ا�ستغاللهم واأن تجمع م�سالح الأمن المكلفة 

التنقيل الذي ت�سرف عليه هذه ال�سبكة يدخل في نطاق  اأن  للتاأكد من  اأدلة ملمو�سة ومتطابقة  بالتحقيق 

التجار بالأ�سخا�س، وهو ما ين�سحب مثاًل على تفكيك ال�سرطة ل�سبكات كبرى لالتجار بالأ�سخا�س وتعبئتها 

اأ�سهر تقنيات خا�سة للتحري )عمليات التعقب، التن�ست على المكالمات الهاتفية، وغيرها(  طيلة عدة 

لتجميع الأدلة ال�سرورية قبل مبا�سرة التدخل.

2.2. اأهم موؤ�سرات التجار بالأ�سخا�ص

اأن ال�سحية المحتمل قد  ا�ستح�سار  العام منها والخا�س، بحذر، مع  الموؤ�سرات،  ا�ستخدام جميع  ينبغي 

يراكم عددًا من عنا�سر الأدلة.

وتبقى الموؤ�سرات الوارد بيانها اأدناه موؤ�سرات عامة، اإذ توجد ا�ستثناءات لكل منها. ولعل من ال�سروري 

تكييف هذه الموؤ�سرات العامة اأو تكميلها ح�سب الظروف المحلية اأو ح�سب التجربة. ويتعين تطبيق هذه 

الموؤ�سرات بطريقة تراكمية، لأن اأيًا منها على حدة ل يكفي ل�سمان التعرف على ال�سحايا.

الفعل والو�سيلة  العنا�سر الثالثة الأ�سا�سية لظاهرة التجار، وهي  ا�ستح�سار  وف�ساًل عن ذلك، ينبغي 

والهدف، لتحديد ما اإذا كان �سخ�س بالغ �سحية اتجار. اأما بالن�سبة لالأطفال، فينبغي النظر فقط اإلى 

الفعل واإلى نية الم�ستغل.

1.2.2. فعل: ا�ستقطاب، نقل، تنقيل، اإيواء اأو ا�ستقبال

•  اإذا تم ا�ستقطاب ال�سخ�س اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيواوؤه اأو ا�ستقباله. وهذا اأول �سوؤال ينبغي طرحه. اإذا كان 

الجواب بالنفي على اإحدى هذه الإمكانيات، فاإن ال�سخ�س ل ُيعتبر �سحية اتجار ؛

•  اإذا لم يقرر ال�سخ�س من تلقاء نف�سه مغادرة م�سكنه، اأو منطقته اأو بلده الأ�سلي )اختطاف، الواجب 

الأ�سري، الزواج الق�سري، اقتراح يتقدم به طرف ثالث ...( ؛

•  اإذا تلقى ال�سخ�س اأو اأ�سرته ات�ساًل من »م�ستقطب« )فرد من الأ�سرة اأو من الأقارب، اأو �سديق، اأو اأحد 

المعارف( قّدم له اقتراحًا )العمل، الدار�سة اأو العالجات الطبية، اإلخ( ؛

•  اإذا كان العمل الذي ُوعد به ال�سخ�س ل يالئم موؤهالته وتربيته وتجربته المهنية ؛

•  اإذا لم يدفع ال�سخ�س م�ساريف النقل قبل ال�سفر اأو لم يدفعها كاملة )عادة، على المهاجر، في حالة 

تهريب المهاجرين، اأن يدفع م�سبقًا الم�ساريف التي يطالبه بها المهّرب( ؛

•  اإذا ترك ال�سخ�س الم�ستقِطب ت�سبيقًا لالأ�سرة قبل ا�سطحاب ال�سخ�س معه.
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2.2.2. عدم �سالمة الموافقة )للبالغين فقط(

•  وعود زائفة، خداع: اإذا لم يتحقق ما ُوعد به ال�سخ�س عند ا�ستقطابه ؛

•  اللجوء اإلى التهديد اأو الم�سايقات اأو ال�ستم اأو العنف لنيل الموافقة ؛

•  ا�ستغالل عوامل ه�سا�سة ال�سحية: ال�سن، الو�سعية المالية، البتزاز ؛

ْين ؛ •  ال�سترقاق على اأ�سا�س الَدّ

•  ظروف عمل ل ترقى اإلى ما توّقعه ال�سحية.

3.2.2. نية ال�ستغالل

•  لي�س لل�سخ�س �سالحية تدبير ماله ول يمكنه حيازته كما ي�ساء ؛

• حجز وثائق هوية ال�سخ�س ؛

• ل يتلقى ال�سخ�س اأي اأجر اأو اأن �ساعات العمل ل تتنا�سب مع الأجر الذي يقب�سه ؛

•  ظروف عمل وعي�س لاإن�سانية و/اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية )محدودية الولوج اإلى النظافة ال�سحية  

اإيواء  ظروف  الأولية،  ال�سحية  الرعاية  اإلى  الو�سول  ا�ستحالة  اأو  محدودية  ــ  المراحي�س  الحمام،  ــ 

لاإن�سانية اأو تمييزية، �سعف التغذية، عدم وجود فترات راحة( ؛

• نادرًا ما ُيترك ال�سخ�س حرًا طليقًا، بل تتم مراقبته وم�ساحبته من طرف �سخ�س ثالث ؛

• يحمل ال�سخ�س اآثار عنف )حروق، ر�سو�س، جروح( ؛

•  ممار�سة اأن�سطة ق�سرية )العمل، الدعارة، الخدمات الجن�سية، العمل المنزلي، ارتكاب جرائم، وغير ذلك( ؛

•  على ال�سخ�س اأن يعيد مبلغًا من المال كل يوم اأو اأن يقيم عالقات مع عدد من الأ�سخا�س يوميًا ؛

•  ل ي�ستفيد ال�سحية من العطل ؛

•  عدم توقيع عقود عمل ؛

•  يبدو ال�سخ�س في و�سعية خ�سوع ؛

•  تبدو على ال�سخ�س اآثار المعاناة العاطفية والنف�سية ؛

ْين ؛ •  ال�سترقاق على اأ�سا�س الَدّ

•  ال�سترقاق اأو ممار�سات �سبيهة به.

من  مجموعة  ال�ستجواب  اأ�سئلة  تعك�س  اأن  ال�سروري  من  اتجار،  �سحية  ال�سخ�س  كان  اإذا  ما  ولإدراك 

الموؤ�سرات وتتوخى اإثبات ما اإذا كانت العنا�سر الثالثة المكونة لفعل التجار متوافرة )انظر الق�سم 2.5(.

3.2. تقنيات ال�ستجواب الفردي

ي�سكل ال�ستجواب الفردي الأداة الأ�سا�سية في تحديد ما اإذا كان ال�سخ�س �سحية اتجار اأم ل.

ومن �ساأن التحليل المنتظم لجميع حيثيات الق�سة ال�سخ�سية التي عا�سها ال�سحية اأن يتيح قيا�س درجة 

ه�سا�سته ومدى حاجته اإلى الم�ساعدة. على اأن الح�سول على هذه المعلومات لي�س بالعملية الي�سيرة.
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من الوارد اأثناء ال�ستجواب اأن يت�سم �سلوك ال�سحية بالعدوانية والريبة اأو يكون ال�سخ�س في حالة من 

بحوادث  لها عالقة  اأ�سئلة  على  الإجابة  على  قادر  غير  يكون  اأن  ُيحتمل  اإذ  للدفاع،  م�ستعدًا  اأو  ال�سدمة 

موؤلمة و�سادمة اأو غير راغب في ذلك. وقد يكون لهذا العجز عن الإجابة عن الأ�سئلة عدة اأ�سباب. فاإلى 

جانب الخوف الم�سروع الذي ينتاب ال�سحايا، والقلق من التبعات المحتملة ل�سهادتهم �سواء عليهم اأو على 

اأقاربهم، قد يعانون من فقدان الذاكرة ب�سكل طفيف اأو حاد من جراء ال�سدمة التي عا�سوها. تذكروا اأن 

ال�سحايا قد يكونون في حالة �سدمة )انظر الوحدة الأولى(.

وهكذا ينبغي اإجراء ال�ستجواب عندما يكون ال�سحية قادرًا من الناحية الج�سدية والنف�سية على ذلك. 

ومن ال�سروري اأثناء اإجراء ال�ستجوابات ال�ستعانة بعالم نف�س في بع�س الحالت. وف�ساًل عن ذلك، فاإن 

الإلحاح على ال�سحية من اأجل اإعطاء تفا�سيل لم يعد يتذكرها اأو ل يرغب في تذكرها قد يزيد من �سعوره 

بالقلق، وبالتالي �سيكون غير فعال. ولذلك وجب احترام اإيقاع ال�سحية ومنحه الوقت الكافي للتعافي من 

تجربته ال�سادمة. وينبغي اإجراء ال�ستجواب في مكان مريح واآمن.

التعاطف  الفرد المعني، وقائمة على  اإن�سانية تحترم  في جميع الحالت، من ال�سروري اعتماد مقاربة 

)محاولة فهم ما قا�ساه ال�سخ�س(. فلعل هذه المقاربة تمّكن من ا�ستقاء المعلومات ال�سرورية.

وتت�سم اأ�سئلة ال�ستجواب الأولي، بوجه عام، بالتف�سيل بحيث يتم تجميع اأكبر قدر ممكن من المعلومات 

دفعة واحدة وتجنب ا�ستجواب ال�سخ�س من جديد وجعله يعي�س حالة من ال�سغط مجددًا.

هـام  

 تجدون في القر�س المدمج المرفق بهذا الدليل ا�ستمارة ال�ستجواب التي ت�ستخدمها المنظمة 

الدولية للهجرة.

1.3.2. مبادئ ا�ستجواب �سحية بالغ

ينبغي بوجه خا�س تجنب مفاقمة ظروف  اإذ  الأخالقية،  الن�سائح  اأول مبداأ �سمن  الإيذاء  •  يمثل عدم 

�سخ�س يوجد في و�سعية �سعبة )معاودة الإيذاء( ؛

• عدم اإلحاق �سرر معنوي بال�سخ�س ؛

• معاملة الأ�سخا�س بروح من الحترام وباإح�سا�س ؛

• التحلي ب�سعور التعاطف ؛ 

• التوا�سل بطريقة رقيقة ؛

• �سمان ال�سرية ؛

• الإلمام بالت�سورات بالنمطية والأحكام الم�سبقة ؛

• عدم اإ�سدار اأي حكم.
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2.3.2. مبادئ ا�ستجواب طفل �سحية اتجار

تو�سي منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليوني�سيف( بالتقيد بالمبادئ التوجيهية التالية عند ا�ستجواب 

اأطفال من �سحايا التجار32:

نون خ�سي�سًا في مجال الحاجيات والحقوق الخا�سة للطفل موؤهلون ل�ستجواب  •  وحدهم الموظفون المكَوّ

الطفل ال�سحية ؛

•  ينبغي اإجراء ال�ستجواب بح�سور اأحد الوالدين اأو الولي ال�سرعي، اأو عالم نف�س اأو مر�سد اجتماعي ؛

•  الإحاطة باأكبر قدر ممكن من المعلومات ب�ساأن حالة الطفل قبل ا�ستقباله لإجراء ال�ستجواب، على اأن 

يقّدم الم�ستجوب نف�سه للطفل بطريقة ودية وحميمية ؛

•  خلق ف�ساء اآمن ومريح لإجراء ال�ستجواب )توفير ُلعب اأو كتب اأو األعاب، وغير ذلك( ؛

•  اإجراء ال�ستجواب مع التحدث اأو الت�سرف بطريقة ل تذّكر بالو�سعية التي عا�سها الطفل، وتالئم �سن 

الطفل )اللعب، مناق�سة اأ�سياء ماألوفة لدى الطفل( ؛

•  اأخذ الوقت الكافي في اإجراء ال�ستجواب وعدم ال�ستعجال ؛

•  الحفاظ على جو من الب�ساطة وعدم الر�سمية )عدم ا�ستعجال اإجابة الطفل، اإلخ( ؛

•  ا�ستعمال لغة يفهمها الطفل ح�سب �سنه وم�ستوى ن�سجه ؛

•  البدء باأ�سئلة مفتوحة تتيح للطفل تقديم روايته للحدث كما يدركها ؛

•  عدم ا�ستعجال الطفل في اإعطاء تفا�سيل اإذا ظهر اأنه قّدم كل ما يعرف من تفا�سيل ؛

•  اإنهاء ال�ستجواب بطماأنة الطفل، عن طريق اإخباره باأن باإمكانه الت�سال بكم اإذا رغب في المناق�سة.

تذكروا  

�سعوا الم�سلحة العليا للطفل ن�سب اأعينكم دائمًا.

4.2. اأهمية تحديد �سحايا التجار

ت�سجل المبادئ والتوجيهات المو�سى بها ب�ساأن حقوق الإن�سان والتجار في الب�سر، ال�سادرة عن مفو�سية 

الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان، اأن غياب التحديد الدقيق لل�سخ�س �سحية التجار قد يترتب عنه 

حرمانه من حقوقه وتوؤكد اأن »على الدول ال�سهر على اإجراء عملية تحديد ال�سحايا على نحو فعال«. وتدعو 

هذه الوثيقة الدول اإلى و�سع توجيهات وتدابير تتيح تحديد �سحايا التجار ب�سرعة ودقة33.

اإن تمييز �سحايا التجار من غيرهم من الأ�سخا�س الم�ست�سعفين يت�سم باأهمية �سديدة لعتبارات عدة:

•  في حالة التجار العابر للحدود، قد يتم خلط �سحايا التجار الأجانب بالمهاجرين غير ال�سرعيين، 

32. اإر�سادات حول حماية الطفل �سحية التجار باأوربا، اليوني�سيف، 2006.

الإن�سان”، لحقوق  ال�سامية  المتحدة  الأمم  مفو�سية  عن  ال�سادرة  الب�سر،  في  والتجار  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  بها  المو�سى  والتوجيهات   33.  المبادئ 
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وبالتالي طردهم اأو ترحيلهم اأو اعتقالهم، دون تحديدهم م�سبقًا من طرف �سلطات بلدان ال�ستقبال 

اأو العبور ؛

•  يحتاج مختلف الأ�سخا�س اإلى الم�ساعدة، غير اأن ل�سحايا التجار احتياجات وحقوقاً خا�سة من حيث 

الدعم والم�ساعدة ؛

•  ل�سحايا التجار احتياجات م�ستعجلة وفورية فيما يتعلق بال�سحة البدنية والعقلية ؛

•  �سحايا التجار هم �سحايا لجرائم خطيرة تقت�سي و�سع اإجراءات وتدابير في مجال ال�سالمة. وثمة 

اأمثلة لمحاولة مجموعات الجريمة المنظمة اختراق برامج الم�ساعدة التي توفرها منظمات غير حكومية 

لتحديد �سحاياهم ومنعهم من الإدلء ب�سهاداتهم �سدهم.

5.2. معيقات عملية تحديد ال�سحايا

�سلفت الإ�سارة اإلى اأن �سحية التجار ل يمكنه اأن يدرك اأو يت�سور ما �سيحدث له قبل اأن يعي�س و�سعية 

ال�ستغالل. وف�ساًل عن ذلك، لي�س ال�سحايا م�ستعدين لطلب الم�ساعدة لأنهم خائفون اأو خا�سعون. وعليه 

فقد تكون عملية التحديد �سعبة.

ا�ستغالل.  و�سعية  في  ال�سحايا  يكون  حينما  ن�سبيًا  ي�سراً  اأكثر  التجار  �سحايا  تحديد  عملية  اأن  غير 

ولعل �سلطات الدولة الم�ستقبلة )عندما يتعلق الأمر بالتجار العابر للحدود( باإمكانها في الغالب تمييز 

ال�سحايا ب�سهولة اأكبر.

وقبل مبا�سرة عملية التحديد، ينبغي ا�ستح�سار عدد من العوامل التي تف�سر اإحجام ال�سحايا عن الكالم 

وعن طلب الم�ساعدة، حتى لو اقترحتموها عليهم34:

ال�سحايا  على  اأكثر  ذلك  وين�سحب  �سيطرة.  و�سعية  الغالب  في  التجار  �سحايا  يعي�س  الجن�ص:  •  نوع 

بالعار  للو�سم  يتعر�سن  اللواتي  اأو  بلدهن،  في  الدونية  من  اجتماعيًا  و�سعًا  يع�سن  الالتي  الن�ساء  من 

والف�سيحة اإن كن من �سحايا التجار ؛

•  الو�سع غير القانوني: يتردد كثير من ال�سحايا في الت�سال بالم�سالح الق�سائية خ�سية ترحيلهم اأو 

ي�سمعون من  ال�سحايا  اأن عددًا من  ؛ ذلك  ثاأرية في حقهم من مثل العتقال  اأخرى  خوفًا من تدابير 

المتجرين اأن ال�سلطات �سريكة في التجار واأنها �ستلحق بهم الأذى اأو �سترّحلهم اأو تعتقلهم، مما يثني 

ال�سحايا عن طلب الم�ساعدة ؛

•  الخوف من اأعمال انتقامية: غالبًا ما يثني المتجرون ال�سحايا عن الت�سال بال�سلطات عبر تهديدهم 

باأعمال انتقامية ج�سدية اأو مالية، اأو زيادة اأعباء الأ�سغال التي يوؤدونها، اأو اإلغاء »المتيازات« )التغذية، 

ال�سكن، الحماية، وغيرها( ؛

•  العالقة مع المتجر: يعتقد ال�سحايا اأحيانًا اأن بمقدورهم �سداد ديونهم والتحرر من المّتجر بعد فترة 

من �سوء المعاملة ومن العتداءات، وينظرون اإلى المّتجر اأحيانًا على اأنه �سامن حمايتهم عند الحاجة. 

واأحيانًا يقيم المتجرون عالقات �سخ�سية مع �سحاياهم، عبر رابط الزواج في بع�س الأحيان، ل�سمان 

التحكم فيهم ب�سكل اأف�سل ؛

34.  الإطار المرجعي للم�ساعدة في مكافحة التجار بالأ�سخا�س، البرنامج العالمي لمكافحة التجار بالب�سر، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

فيينا، 2009.
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•  الثقافة: في بع�س البلدان، ُيخ�سع المتجرون ال�سحايا لطقو�س قوية من ال�سعوذة تجبرهم على الخ�سوع 

لهم و�سداد ديونهم. ويغفل الأ�سخا�س اأحيانًا هذه العتبارات الثقافية المهمة عند ا�ستجواب ال�سحايا ؛

يخ�سون  لأنهم  ال�ستغالل  و�سعية  من  والنعتاق  الم�ساعدة  طلب  في  ال�سحايا  بع�س  يرغب  ل  •  القرار: 

الدولة  في  البقاء  اأجل  من  ال�ستغالل  و�سعية  في  ال�ستمرار  يف�سلون  فهم  لهم؛  ال�سلطات  ترحيل  من 

الم�ستقبلة، متطلعين اإلى ظروف تمّكنهم من التخل�س من و�سعيتهم وتح�سين ظروف حياتهم.

اإن التجار جريمة ُترتكب في الظل، بحيث يتعذر على ال�سحايا اأحيانًا مغادرة مكان عملهم اأو الت�سال 

باأ�سرهم اأو باأ�سدقائهم. غير اأن هناك عددًا من الموؤ�سرات العامة التي ت�ستوجب من الأ�سخا�س الذين 

يتولون تحديد �سحايا التجار التنبه اإليها.

3. الحماية القانونية ل�سحايا التجار

هدف التكوين  

الإلمام بحقوق �سحايا التجار

ي�سكل التجار في حد ذاته انتهاكًا ج�سيمًا لحقوق الإن�سان وتترتب عنه في الغالب انتهاكات اأخرى لحقوق 

حدوث  ومنع  ال�سحية  حقوق  ا�ستعادة  الحماية  مجهودات  ت�ستهدف  اأن  لزامًا  كان  وهكذا  ال�سحية. 

الخا�سة  الدولية  الن�سو�س  عليها  ن�ست  التي  الحقوق  جميع  كفالة  وينبغي  لحقوقه.  اأخرى  انتهاكات 

بحقوق الإن�سان ل�سحية التجار )انظر الوحدة الأولى من الق�سم الثالث(.

وعالوة على ذلك، فاإن اعتماد تدابير خا�سة لحماية ال�سحايا وال�سهود يكت�سي اأهمية ق�سوى في مالحقة 

ومعاقبة الجرائم المرتكبة بالخ�سو�س في اإطار جماعة منظمة. فال�سحية يلعب دورًا محوريًا في مالحقة 

ومعاقبة مرتكبي التجار. على اأن ال�سحية يعي�س، قبل واأثناء اإنجاز التحقيقات، وخ�سو�سًا عند مواجهته 

بال�سخ�س الذي اعتدى عليه، حالة من ال�سغط الذي �سبق اأن عا�سه اأثناء ا�ستغالله )معاودة الإيذاء(، 

مما قد ي�سبب له قلقًا اإ�سافيًا ويعيده ذهنيًا اإلى الو�سعية ال�سادمة التي عا�سها �سابقًا.

وف�سال عما تقدم، ثمة احتمال كبير لخطر ترهيب ال�سحية اأثناء �سير الإجراءات الق�سائية )الأبحاث، 

الإبقاء  لثنيه عن  مة لالتجار  المنِظّ ال�سبكة  اأو من طرف  التحقيق، وغيرها( من طرف مرتكب التجار 

على �سكايته اأو الإدلء ب�سهادته. وبعد �سدور الحكم، هناك اأي�سًا خطر النتقام من ال�سحية الذي يدلي 

ب�سهادته، اأو من اأ�سرته.
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ول�سمان تمتع ال�سحية بحقوقه، وتمكينه من رفع �سكاية �سد المتجرين ومعاقبتهم، ن�ست اتفاقية الأمم 

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود35 والبروتوكول المتعلق بالتجار36 على تدابير هامة 

في مجال حماية �سحايا التجار وال�سهود عليه :

•  اعتبار ال�سخ�ص �سحية ل مجرماً: من الأ�سا�سي اإعفاء �سحايا التجار من اأية م�سوؤولية جنائية على 

اعتبار اأنهم قد �سدر عنهم �سلوك غير قانوني تحت الإكراه، اأيًا كان و�سعهم القانوني )�سرعي اأو غير 

�سرعي، عند الحديث عن �سحايا التجار العابر للحدود(. ف�سحية التجار يجد نف�سه اأحيانًا مجبرًا على 

القيام باأن�سطة غير قانونية ين�س القانون الوطني على تجريمها )مثل الدعارة والتجار بالمخدرات(. 

ومحاكمة ال�سحية تعني اعتباره مجرمًا وبالتالي ي�سبح �سحية للمرة الثانية؛ فهو �سحية اتجار اأوًل، ثم 

�سحية ثانيًا لأنه عوقب على قيامه بن�ساط كان مكرهًا على القيام به ؛

•  حق ال�سحايا الأجانب في الإقامة: يكفل هذا الإجراء لل�سحية حماية قانونية موؤقتة اأو دائمة لعتبارات 

اإن�سانية، بحيث يت�سنى له الم�ساركة في الإجراءات الق�سائية والو�سول اإلى عدد من الخدمات من �ساأنها 

اأن ت�ساعده في اإعادة ترتيب اأمور حياته في انتظار اإيجاد حل دائم ومَطمئن. غير اأن م�ساركة ال�سحايا في 

الإجراءات القانونية ل ينبغي اأن تكون �سرطًا ل�ستفادة ال�سحية من �سند اإقامة ومن الحماية والم�ساعدة ؛

)وخا�سة  بال�سحية  تتعلق  معلومة  اأي  مع  التعامل  ينبغي  الخا�سة:  وحياتهم  ال�سحايا  هوية  •  حماية 

المعلومات ال�سخ�سية لل�سحية ومكان وجوده( ب�سرية تامة بهدف حماية هويته وحياته الخا�سة ؛

•  الموافقة: يجب اإطالع ال�سحية واإ�سراكه في جميع القرارات المتخذة لحمايته وم�ساعدته. كما اأن من 

الواجب الح�سول على موافقة ال�سحية على الحلول المتعلقة بحمايته وم�ساعدته ؛

•  اإطالع ال�سحايا على الإجراءات الق�سائية والإدارية: من الواجب اإطالع ال�سحايا على حقوقهم وعلى 

اإجراءات وخيارات الحماية المتاحة قبل اتخاذ اأي قرار يهمهم. وهكذا يتعين ال�ستعانة بمحام. وعلى 

هذا الأ�سا�س، �سيكون باإمكانهم اإعطاء موافقتهم على رفع �سكاية اأو المتناع عن ذلك. وينبغي تقديم 

هذه المعلومات بلغة يفهمها ال�سحية/ال�سحايا )ال�ستعانة بمترجم(. فال�سحية يجهل، في الغالب، اأن 

باإمكانه اأن يتقدم ب�سكاية �سد المتجرين به و�سد م�ستغليه، حتى بعد عودته اإلى بلده الأ�سلي )في حالة 

التجار العابر للحدود(، اإلى الموؤ�س�سات الق�سائية ببلده ؛

•  �سمان ال�سالمة الج�سدية لل�سحايا: ينبغي اأن ي�ستفيد ال�سحايا من حماية ج�سدية من العنف والتهديد 

والترهيب من جانب المتجرين. وت�سمل هذه الحماية توفير اإيواء اآمن ومطمئن ؛

لله�سا�سة  تعّر�سه  لو�سعية  ال�سحية  تعري�س  عدم  1اأ(:   ،9 )المادة  ال�سحية  اإيذاء  معاودة  •  تجنب 

وال�ست�سعاف من جديد ؛

�سيما  ول  بحقوقهم  تتعلق  معلومات  التجار  �سحايا  يتلقى  اأن  ينبغي  القانونية:  الم�ساعدة  في  •  الحق 

الإجراءات الإدارية والقانونية التي يمكن اأن تهمهم. وف�ساًل عن ذلك، ينبغي اأن يتلقى ال�سحايا م�ساعدة 

ت�سمح لهم بالتعبير عن اآرائهم وان�سغالتهم واأخذها بعين العتبار في الإجراءات الجنائية المتخذة في 

حق المتجرين ؛

35. المادتان 24 و 25.

36. المواد 6، 7، 8.

37.  من ذلك مثاًل حماية هوية ال�سحية، وتوفير الحماية له من طرف ال�سرطة، مرافقة ال�سحية طيلة �سير الإجراءات من طرف موظفين اجتماعيين )منظمة غير 

حكومية ...(، حب�س المتهم موؤقتًا، اإلخ.
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•  الحق في الو�سول اإلى الممثلين والم�سالح الدبلوما�سية والقن�سلية بالدولة التي يحملون جن�سيتها 

من  وثائقهم،  حجز  عند  خ�سو�سًا  ال�سحايا،  ي�ستفيد  اأن  ينبغي  للحدود(:  العابر  التجار  حالة  )في 

الم�ساعدة للح�سول على وثائق جديدة ؛

•  حق ال�سحية في جبر ال�سرر الذي تعّر�ص له: هناك مبداأ عام قوامه �سرورة جبر كل �سرر. وهكذا 

يتعين اأن ينعم �سحية التجار بالحق في التقدم للعدالة للتعريف بال�سرر الذي لحق به وبالتالي جبر 

هذا ال�سرر، �سواء عبر تلقي تعوي�سات يدفعها المتجرون المدانون اأو عبر �سندوق لتعوي�س ال�سحايا 

اإن ُوجد.

العنف �سحايا  والأطفال  بالن�ساء  للتكفل  ق�سائية  خاليا   2005 �سنة  في  بالمغرب  اُحدثت   تنويه: 

 داخل جميع المحاكم البتدائية ومحاكم ال�ستئناف بالمملكة، تحت اإ�سراف وزارة العدل. وتتوخى

 اآلية الحماية هذه �سمان و�سول �سحايا العنف ب�سكل اأف�سل اإلى العدالة والتكفل بهم طبياً ونف�سياً

واجتماعياً. وتتمتع هذه الخاليا بالخت�سا�ص في حماية �سحايا التجار.

4. الم�ساعدة المبا�سرة ل�سحايا التجار

اأهداف التكوين  

• فهم م�سوغات اإيالء عناية خا�سة لم�ساعدة �سحايا التجار

• الإلمام بالمقت�سيات الدولية في مجال م�ساعدة �سحايا التجار

• فهم مفهوم اإعادة الإدماج

مة ل�سحايا التجار بهدف م�ساعدتهم في  ُيق�سد بالم�ساعدة مجموع الأن�سطة المنجزة والخدمات المقدَّ

التعافي الج�سدي والنف�ساني والجتماعي. وتقّدم المادة 6.3 من البروتوكول المتعلق بالتجار قائمة �ساملة 

�سدمتهم  من  والتعافي  معاناتهم  من  التخفيف  ت�ستهدف  بالأ�سخا�س،  التجار  ب�سحايا  التكفل  بتدابير 

واإعادة ترتيب اأمور حياتهم.

وتتوزع م�ساعدة �سحايا التجار بالأ�سخا�س اإلى عدة مراحل وخدمات.
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1.4. �سحب ال�سحية واإحالته

عند ت�سنيف ال�سخ�س �سمن ال�سحايا المحتملين لالتجار بالأ�سخا�س، واإبدائه رغبة في الح�سول على 

الم�ساعدة، ينبغي نقله اإلى مكان اآمن ومنا�سب.

وبعد ذلك يحال ال�سحية اإلى ال�سلطة الوطنية اأو الهيئة التي يمكنها التكفل باحتياجاته الم�ستعجلة:

•  الإيواء الآمن ؛

•  �سند اإقامة موؤقت ل�سحايا التجار الموجودين في و�سعية غير قانونية ؛

•  الم�ساعدة المادية ؛

•  المعلومات والم�سورة: ينبغي اإطالع ال�سحية على حقوقه وواجباته، وبخا�سة حقه في رفع �سكاية وطلب 

جبر ال�سرر الذي لحق به ؛

•  الرعاية الطبية والنف�سية الم�ستعجلة، اإذا اقت�ست ال�سرورة ذلك.

عند تاأمين �سالمة ال�سحية، من ال�سروري التكفل بو�سعه الإداري، اإذا كان ال�سخ�س اأجنبيًا وفي و�سعية 

مهلة للتفكير لتخاذ القرارات الهامة ب�ساأن م�ستقبلهم. ولذلك من  غير قانونية. فال�سحايا يحتاجون 

المهم منح ال�سحية وقتًا للتفكير ي�ستعيد فيه توازنه ويح�سل على معلومات حول مختلف الخيارات المتاحة 

اأمامه. خالل هذه الفترة، تمنح بع�س الدول �سندات اإقامة لعتبارات اإن�سانية ت�سمح لل�سحية بالبقاء في 

البلد والولوج اإلى الخدمات الأ�سا�سية لإعادة ترتيب اأمور حياته. وينبغي األ يكون ت�سليم �سند الإقامة 

م�سروطاً، ل �سيما بم�ساركة ال�سحية في الإجراءات الق�سائية.

2.4. الحماية واإعادة ترتيب الأمور

تعني الحماية في هذا ال�سياق توفير بيئة مالئمة لل�سحية حيث يمكنه اإيجاد الم�ساعدة الالزمة واإعادة 

ترتيب اأمور حياته بعد ال�سدمة التي عا�سها. وينبغي اأن تتيح هذه البيئة اإقامة اأ�س�س متينة لإعادة تاأهيل 

واإدماج ال�سحية.

توفير  الم�ساعدة  الأدنى من  الحد  وي�سمل  المحلي.  وب�سياقها  البيئة رهينة بقدرات كل دولة  وتبقى هذه 

ال�سكن، والماأكل، والو�سول اإلى الخدمات الطبية الأ�سا�سية ولوازم النظافة ال�سحية.

احتياجات ال�سحية على المدى المتو�سط:

• الم�ساعدة القانونية ؛

• �سند اإقامة ؛

• الرعاية الطبية والم�ساعدة النف�سانية ؛

•  الم�ساعدة في العودة الطوعية اإلى الأ�سرة اأو المحيط الجتماعي الأ�سلي/اأو ال�ستقرار بالدولة 

الم�ستقبلة اإذا كان هذا هو الخيار الأف�سل.
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اإذا لم يكن هناك اأي مركز ا�ستقبال ل�سحايا التجار، يبقى عدد من الخيارات قائمًا، من بينها تقييم ما 

اإذا كانت هناك هيئات قادرة في ال�سياق المحلي على تاأمين هذا النوع من الخدمات )مثل مراكز ل�سحايا 

العنف، الفنادق، ال�سقق المكتراة من طرف موؤ�س�سات الدولة اأو الهيئات غير الحكومية، وغير ذلك( اأو 

ال�سنوي  العدد  اإلى  بالنظر  بالأ�سخا�س،  ا�ستقبال ل�سحايا التجار  بناء مركز  ال�سروري  اإذا كان من  ما 

لل�سحايا.

اإيواء الأطفال �سحايا التجار:

• ينبغي اإيواء الأطفال في مكان اآمن مبا�سرة بعد تحديدهم ؛

• ل يجب البتة احتجاز الأطفال ؛

• يجب اإيواء الأطفال ح�سب �سنهم ودرجة ن�سجهم ؛

• على المنظمات التي توؤوي الأطفال اأن تح�سل على قرارات الكفالة من ال�سلطات المخت�سة ؛

• العمل مع وكالت حماية الطفل في بلد ال�ستقبال والمن�ساأ لتحديد اأ�سرة الطفل.

3.4. العودة الطوعية ل�سحايا التجار بالأ�سخا�ص اإلى بلدانهم الأ�سلية

في  الأ�سلي،  بلده  اإلى  لل�سحية  والطوعية  الآمنة  بالعودة  الم�ساعدة  مرحلة  في  »العودة«  مكون  ي�سمح 

حالة التجار العابر للحدود. ول ينبغي اأن تح�سل العودة اإل بموافقة ال�سحية، اإذا كانت ت�سكل اأف�سل 

الخيارات في اإعادة اإدماجه.

غير اأن الأ�سخا�س الذين تعر�سوا لالتجار وعادوا اإلى محيطهم الجتماعي يواجهون جملة م�ساكل )من 

مثل الإق�ساء والنبذ والم�ساكل ال�سحية اأو المالية، وغير ذلك(. واإذا بقيت هذه الم�ساكل بال حل، ولم 

اأي م�ساعدة، فاإنهم ي�سبحون من جديد في و�سعية ه�سا�سة ويواجهون خطر  يتلّق الأ�سخا�س المعنيون 

خا�سة  و�سعية  يعي�س  حدة  على  �سحية  كل  كان  ولما  جديد.  من  والتجار  وال�ستغالل  للعنف  التعر�س 

به، فاإن على المنظمات التي تقّدم له الم�ساعدة عند عودته وعند اإعادة اإدماجه اأن تحدد بال�سبط نوع 

الم�ساعدة التي �سيحتاجها.

وهكذا، من المتعين اأن تتوافر جملة �سروط عند عودة ال�سحية:

•  تقييم مدى مالءمة عودة ال�سحية اإلى اأح�سان الأ�سرة اأو اإلى المحيط الجتماعي الأ�سلي للتاأكد 

اأن ال�سحية  اأو  اإذا كانت الأ�سرة كانت وراء التجار،  اأو التحقق مما  اأن�سب الحلول،  اأن العودة هي  من 

يواجه خطر التعر�س لأعمال انتقامية من طرف الأ�سرة اأو المحيط الجتماعي اأو المتجرين ؛

•  العودة الطوعية: ينبغي اأن تتم العودة فقط اإن اأعطى ال�سحية موافقة �سادرة عن طواعية. واإذا خ�سي 

ال�سحية على �سالمته عند عودته اإلى بلده اأو و�سط محيطه الجتماعي الأ�سلي، اأو اإذا لم يكن راغبًا في 

العودة اإلى بلده لأ�سباب �سخ�سية، ينبغي اإحالته اإلى م�سطرة طلب اللجوء في بلد ال�ستقبال اأو العبور؛
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•  عدم وجود نزاع اأو عدم ا�ستقرار �سيا�سي في بلد المن�ساأ: اإذ اعُتبرت عودة ال�سحية تنطوي على خطر 

عليه، ل يمكن اإجراوؤها �سدًا على اإرادة ال�سحية. في هذا الحالة، ينبغي اأن ي�سّلم له بلد ال�ستقبال اأو 

العبور ترخي�سًا بالإقامة الموؤقتة اأو الإقامة لدواع اإن�سانية ريثما تتح�سن الأو�ساع الأمنية في بلد المن�ساأ ؛

•  الوثائق: ل يتوفر �سحايا التجار العابر للحدود في الغالب على وثائق الهوية اأو ال�سفر. ولذلك كان من 

الأ�سا�سي م�ساعدتهم في اإجراءات الح�سول على وثائق جديدة ؛

على  للقدرة  جيدة  ونف�سية  ج�سدية  ب�سحة  ال�سحية  يتمتع  اأن  ينبغي  والنف�سية:  الج�سدية  •  الظروف 

ال�سفر والعودة ؛

•  ال�سكن الآمن: ينبغي م�سبقًا تحديد م�سكن اآمن في بلد العودة ؛

•  التن�سيق مع اإحدى الهيئات في بلد العودة: ينبغي �سلفًا نقل جميع الوثائق والمعلومات ال�سرورية اإلى 

المنظمة التي تتولى التكفل بال�سخ�س في بلد العودة ؛

•  اإ�سعار ال�سحية: ينبغي اإخبار ال�سحية بجميع الجوانب المتعلقة بعودته، حيث من الواجب اإخباره في 

اإدماجه.  واإعادة  لعودته  معه  بتن�سيق  المتخذة  القرارات  على  موافقته  على  والح�سول  مرحلة  كل 

ويجب على المنظمات والهيئات التي تتكفل بال�سحية اأن تطلعه على جميع القرارات المتخذة والعمليات 

المنجزة، منذ قبوله داخل موؤ�س�سة ال�ستقبال اإلى غاية اإعادة اإدماجه في المجتمع.

واإذا لم تكن العودة هي الخيار الأف�سل لل�سحية، اأو اإذا كان ال�سحية يرف�س العودة، يمكنه اإيداع طلب 

لجوء. ول يجوز اأن تم�س القوانين والبرامج والتدابير المتخذة �سد التجار بحق ال�سحايا في طلب اللجوء 

والحماية من ال�سطهاد بمقت�سى قانون الالجئين.
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4.4. اإعادة الإدماج في المحيط الجتماعي الأ�سلي

ر�سم م�سار حياته  اإعادة  ال�سحية من  تمكين  ت�ستهدف  الأمد  الإدماج مرحلة طويلة  اإعادة  ُتعد مرحلة 

والندماج اجتماعياً وعاطفياً ومهنياً وثقافياً و�سيا�سياً في المجتمع. وينبغي اأن يتيح الإدماج الناجح 

تقلي�س خطر وقوع ال�سخ�س �سحية لالتجار مجددًا. كما اأنه من الواجب اأن تت�سم هذه العملية بالطراد، 

واأن ي�سهر على تنفيذها موظفون من جمعيات اأو موؤ�س�سات متخ�س�سة، بتعاون مع ال�سلطات الوطنية.

ينبغي اأن ت�ساعد اإعادة الإدماج الناجحة ال�سحايا في:

• الإلمام بحقوقهم والتم�سك بها ؛

• تنمية كفاءاتهم ومواردهم ؛

• النتقال اإلى مرحلة الفعل واتخاذ القرار ؛

• زيادة و�سولهم اإلى �ستى الخدمات ال�سو�سيو ــ اقت�سادية.

وتتنوع خدمات اإعادة الإدماج تبعًا لقدرات الدول، وتبقى رهينة باإمكانيات التمويل. وت�سمل هذه الخدمات 

الو�سول اإلى التكوين المهني واإلى القرو�س ال�سغرى وبناء اأو تجديد م�سكن، اأو اقتناء التجهيزات المهنية، 

والمتابعة الطبية والجتماعية والنف�سانية عند القت�ساء.
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5. اآليـــــــــــــــــــــــــات التـنـ�سـيـــــــــق

اأهداف التكوين  

• اإدراك اأهمية و�سع نظام مرجعي لحالت التجار بالأ�سخا�س

• امتالك القدرة على و�سع نظام مرجعي

• اإدراك اأهمية اعتماد اإجراءات م�ستركة للتكفل ب�سحايا التجار

تروم الم�ساعدة المبا�سرة ل�سحايا التجار بالأ�سخا�س حماية حقوقهم الأ�سا�سية والنهو�س بها، و�سمان 

التدخل  ي�ستند  اأن  ينبغي  وهكذا  الخا�سة.  و�سعيتهم  العتبار  بعين  ياأخذ  ب�سكل  بهم  والتكفل  �سالمتهم 

ال�سامل لم�ساعدة ال�سحايا وحمايتهم اإلى تعاون مختلف المهنيين والموؤ�س�سات التي باإمكانها اأن ت�ساهم 

ح�سب مهام كل منها، واخت�سا�ساتها ومواردها. ومن الجوهري �سمان تعاون جميع الأ�سخا�س والجماعات 

التي لها �سلة ب�سحايا التجار.

وعليه، فاإن على مختلف الفاعلين المتدخلين في المو�سوع اأو المطاَلبين بالتدخل ل�سمان حماية ال�سحايا 

ب�سورة  التحرك  يروم  الخت�سا�سات  متعدد  مرجعياً  وظيفياً  نظامًا  وي�سعوا  يتكتلوا  اأن  وم�ساعدتهم 

من�سقة وبروح من التعاون على اأ�سا�س اأهداف ومعايير واإجراءات م�ستركة. ويتعين اأن ي�سمن هذا النظام 

توجيه �سحايا التجار على الوجه الأمثل.

1.5. النظام المرجعي المتعدد الخت�سا�سات لحالت التجار

من الالزم توافر ثالثة عنا�سر لو�سع نظام مرجعي38:

•  م�سطرة لتحديد وت�سجيل �سحايا التجار )وهذا يقت�سي بداهًة وجود اإطار قانوني خا�س بالتجار يقر 

حقوق هوؤلء ال�سحايا( ؛

•  نظام يتيح م�ساعدة �سحايا التجار وحمايتهم ؛

•  م�سطرة تتيح النتقال من تحديد ال�سحايا اإلى توفير خدمات الم�ساعدة والحماية.

وينبغي اأخذ المراحل الواردة اأدناه بعين العتبار عند اإعداد نظام مرجعي.

 The identification and the referral of trafficked persons to procedures for determining international protection needs, Jacqueline   .38

Bhabha and Christina Alfirev, Legal and protection policy research series،   )تحديد الأ�سخا�س المَتّجر بهم واإحالتهم على اإجراءات لتحديد 

لحقوق  ال�سامية  المتحدة  الأمم  مفو�سية  القانونية،  الحماية  �سيا�سة  في  البحث  �سل�سلة  األفيريف،  وكري�ستينا  بهابها  جاكلين  الدولية(،  الحماية  متطلبات 

الالجئين، جنيف، اأكتوبر 2009.

الوحدة الثالثة: حماية �سحايا الجتار وم�ساعدتهم



80

1.1.5. تحليل و�سعية التجار في البلد

يجب اأوًل تحليل و�سعية التجار في البلد على مرحلتين:

•  تجميع كافة المعلومات المتعلقة بحالت محددة وبطبيعة واأهمية الظاهرة بالبلد ؛

•  ثم تحليل �سبل الت�سدي لظاهرة التجار بالأ�سخا�س، ل �سيما عبر تحديد الموارد الممكنة والتدابير 

المتخذة والفاعلين المخت�سين ؛

•  بناء على ذلك، ينبغي اقتراح تو�سيات لو�سع النظام المرجعي.

تقّدم الدرا�سة المنجزة حول التجار العابر للحدود بالأ�سخا�ص في المغرب تحلياًل للو�سعية 

ولال�ستجابات المعتمدة اإزاء الظاهرة وتو�سيات ب�ساأنها.

2.1.5. تحديد فاعلي النظام المرجعي

م�ساعدة  اأجل  الأ�سا�سية من  الخدمات  يقدمون  الذين  الفاعلين  تاأتي مرحلة تحديد  المرحلة،  بعد هذه 

تن�سيق  بمهمة  ت�سطلع  مخت�سة،  هيئة  كل  داخل  تن�سيق  جهة  تعيين  الم�ستحب  ومن  التجار.  �سحايا 

الم�ساعدة.

مجموعة عمل تعقد  ويتعين اأن يتكتل ممثلو الهيئات الأ�سا�سية التي �ستنخرط في النظام المرجعي في 

اجتماعات منتظمة وح�سب الحالت الفردية. 

وت�سم الأنظمة المرجعية في الغالب ممثلي الهيئات التالية:

•  ال�سوؤون الجتماعية ؛

•  ال�سحة ؛

•  م�سالح الأمن ؛

•  العدل ؛

•  ال�سفارات والقن�سليات ؛

•  المنظمات الدولية ؛

•  المنظمات غير الحكومية.

3.1.5. ت�سطير غاية واأهداف

دة  اأن يتفق الأ�سخا�س الذين �سي�سطلعون بدور ما في النظام المرجعي على غاية واأهداف محدَّ ينبغي 

للنظام المرجعي تتما�سى مع التو�سيات المنبثقة عن تحليل الو�سعية.

وتن�سيق م�ساعدة  لالإحالة  ال�سحايا، وم�سطرة  لتحديد  ينبغي و�سع م�سطرة م�ستركة  وف�ساًل عن ذلك، 

�سحايا التجار وحمايتهم.

ول�سمان ح�سن ا�ستغال النظام المرجعي، ينبغي اأن يتعهد اأع�ساء مجموعة العمل بالعمل �سويًا.
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4.1.5. تحديد الأدوار والم�سوؤوليات

ينبغي تحديد اأدوار وم�سوؤوليات كل هيئة من الهيئات التي تكّون النظام المرجعي تبعًا للمهام التي ت�سطلع 

بها وتبعًا لقدراتها. ومن المحبذ �سياغة بروتوكولت ومذكرات تفاهم تحدد بو�سوح اأدوار وم�سوؤوليات كل 

طرف على حدة.

5.1.5. تحديد الهيئات التي تقدم خدمات الم�ساعدة وتخ�سي�ص موارد لها

النظام  مكونات  من  مكون  لكل  تخ�سي�سها  يمكن  التي  والب�سرية  المالية  الموارد  بتحديد  الأمر  يتعلق 

المرجعي.

6.1.5. التكوين وتعزيز القدرات

وم�ساعدين  نف�س  وعلماء  اأطباء  من  المرجعي،  النظام  اإطار  في  المتدخلين  المهنيين  تكوين  ينبغي 

اجتماعيين ورجال �سرطة، حول ظاهرة التجار بالأ�سخا�س وتاأثيرها على ال�سحايا وتحديدهم. وي�ساهم 

تعزيز القدرات التقنية للموظفين في ح�سن ا�ستغال النظام.

7.1.5. التتبع والتقييم

كما  الم�سّطرة.  الأهداف  تحقيق  وقيا�س مدى  المحرز  التقدم  تتبع  منتظمة  ب�سورة  النظام  تقييم  يتيح 

تلك  على  الالزمة  التعديالت  اإدخال  وبالتالي  قبلي  ب�سكل  وال�سعوبات  المعوقات  على  الوقوف  يتيح  اأنه 

الأهداف.

وهكذا يمكن، في اإطار النظام المرجعي، اتخاذ مواقف م�ستركة واإجراءات.
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2.5. اأدوات التــنـ�سـيــــــــق

تو�سي مفو�سية الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان “الدول واإل فالمنظمات الحكومية وغير الحكومية 

ال�سرطة  مثل  المخت�سين،  والموظفين  العمومية  لل�سلطات  ترفعها  واإجراءات  توجيهية  مبادئ  ب�سياغة 

وحر�س الحدود واأعوان الهجرة وغيرهم من الأ�سخا�س الذين ي�سطلعون بمهام الر�سد وتقديم الم�سورة 

والعتقال وال�ستقبال، ليت�سنى لهم تحديد �سحايا التجار بالأ�سخا�س ب�سرعة ودقة”39.

1.2.5. اتخاذ مواقف م�ستركة

من اأهداف مجموعة العمل المكلفة بالتن�سيق اتخاذ مواقف م�ستركة وو�سع مبادئ توجيهية ُي�ستند اإليها 

التمييز، احترام  في حماية �سحايا التجار وم�ساعدتهم، مثال: تعريف التجار بالأ�سخا�س، مبداأ عدم 

حقوق الإن�سان، مراعاة موافقة ال�سحية على تلقي الم�ساعدة والحماية، م�ساركة الطفل، الم�سلحة العليا 

للطفل. 

بتحديد  المثال،  �سبيل  على  تتعلق،  م�ستركة  توجيهية  مبادئ  اأي�سًا  العمل  مجموعة  تقترح  اأن  وينبغي 

ال�سحايا، وتقنيات ال�ستجواب، واإعداد ا�ستبيان موحد بين جميع الموؤ�س�سات.

2.2.5. اعتماد م�سطرة وطنية للتكفل ب�سحايا التجار بالأ�سخا�ص

التجار  ب�سحايا  التكفل  تنظيم  من  بالأ�سخا�س  التجار  ب�سحايا  للتكفل  وطنية  م�سطرة  اعتماد  يمّكن 

اإحدى  ِقَبل  والتر�سيد، منذ �سحبهم وتحديدهم من  وال�سرعة  الفعالية  باأكبر قدر ممكن من  المحتملين 

الهيئات. وينبغي اأن يعرف جميع الأ�سخا�س الموؤهلين لتحديد ال�سحايا المحتملين اأيًا من الهيئات ي�سلَّم 

اإليها ال�سحية فورًا والإجراءات الواجب اتخاذها ولدى اأي جهة. كما تحدد هذه الم�سطرة بو�سوح اأدوار 

وم�سوؤوليات كل فاعل على حدة.

3.2.5. نموذج النرويج40

�سكلت النرويج وحدة وطنية لتن�سيق م�ساعدة وحماية �سحايا التجار بالأ�سخا�س، ت�سرف عليها مديرية 

ال�سرطة الوطنية، وتتاألف من مجموعتين:

•  مجموعة “الم�سروع” التي ت�سم ممثلين عن الموؤ�س�سات الحكومية التي لها �سلة بالتجار: العدل، حماية 

الطفولة، الهجرة، الأ�سرة، العمل، ال�سحة، وال�سرطة، م�سوؤولة عن اإعداد ا�ستراتيجية وطنية لمكافحة 

التجار بالأ�سخا�س وتتبع تنفيذها.

39.  المبادئ والتوجيهات المو�سى بها ب�ساأن حقوق الإن�سان والتجار في الب�سر، ال�سادرة عن مفو�سية الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان.

 The identification and the referral of trafficked persons to procedures for determining international protection needs, Jacqueline .40

لتحديد  اإجراءات  اإلى  واإحالتهم  بهم  المَتّجر  الأ�سخا�س  )تحديد   ،Bhabha and Christina Alfirev, Legal and protection policy research series

متطلبات الحماية الدولية(، جاكلين بهابها وكري�ستينا األفيريف، �سل�سلة البحث في �سيا�سة الحماية القانونية، مفو�سية الأمم المتحدة ال�سامية لحقوق الالجئين، 

جنيف، اأكتوبر 2009(.
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•  اأما المجموعة الثانية الخا�سة بـ “المرجع” فت�سم جميع المنظمات غير الحكومية التي تتولى حماية 

�سحايا التجار وم�ساعدتهم.

•  وقد و�سعت الوحدة دلياًل لتحديد �سحايا التجار بالأ�سخا�س ليت�سنى للمنظمات ال�سريكة المكلفة بعملية 

التحديد النهو�س بهذه المهمة على اأح�سن وجه. كما اأن الوحدة تنظم دورات تكوينية حول التجار. 

•  وتقع على عاتق كل �سخ�س ومنظمة وموؤ�س�سة وم�سالح الأمن م�سوؤولية اإحالة �سحايا التجار المحتملين 

اإلى المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحديدهم والتكفل بهم عند القت�ساء.

•  وحين يتقدم ال�سخ�س المتكفل به من طرف المنظمات غير الحكومية بطلب لت�سوية و�سعيته الإدارية 

اأو م�سالح حماية  اأو النيابة العامة  اأو مديرية الهجرة  )بالن�سبة لل�سحايا الأجانب(، تتحقق ال�سرطة 

الطفولة من اأن هذا ال�سخ�س هو فعاًل �سحية.

المراجـع

الدولية(، جاكلين  الحماية  اإجراءات لتحديد متطلبات  واإحالتهم على  المَتّجر بهم  الأ�سخا�س  •  تحديد 

المتحدة  الأمم  مفو�سية  القانونية،  الحماية  �سيا�سة  في  البحث  �سل�سلة  األفيريف،  وكري�ستينا  بهابها 

ال�سامية لحقوق الالجئين، جنيف، اأكتوبر  2009؛

•  المبادئ والتوجيهات المو�سى بها ب�ساأن حقوق الإن�سان والتجار في الب�سر، ال�سادرة عن مفو�سية الأمم 

المتحدة ال�سامية لحقوق الإن�سان، E/2002/68, http://www.unhchr.ch ؛

• اإر�سادات ب�ساأن حماية الأطفال �سحايا التجار باأوربا، اليوني�سيف، 2006.

: PowerPoint عرو�ص في �سيغة

العر�ص 7: تحديد �سحايا التجار بالأ�سخا�س

العر�ص 8: م�ساعدة �سحايا التجار بالأ�سخا�س وحمايتهم

العر�ص 9: عودة �سحايا التجار واإعادة اإدماجهم

note
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تمارين الوحدة الثالثة: حماية �سحايا التجار بالأ�سخا�س وم�ساعدتهم

التمرين 6: تحديد ال�سحايا والتكفل بهم

حالة عملية 

توزعوا اإلى مجموعتين. اقراأوا الحالة اأدناه وناق�سوها بحيث تجيبون عن الأ�سئلة المطروحة. اأعدوا تقريراً 

لعر�سه في اإطار مناق�سة عامة.

التح�سير: 20 دقيقة

العر�ص: 40 دقيقة

ال�سيناريو اأ

جبريل طفل يبلغ من العمر 12 �سنة، ينحدر من المنطقة الفالحية �سو�سو. اأمه اأرملة تتولى رعاية 6 اأبناء. 

اأ�سرته باعتباره البن  تواجه الأ�سرة �سعوبات متزايدة في �سمان و�سائل عي�سها. يريد جبريل م�ساعدة 

الأكبر.

ذات يوم، تلتقي اأمه في ال�سوق برجل يبحث عن اأطفال قادرين على العمل ب�سيعة في هول. وحين تخبره 

اأم جبريل باأن لها ابنًا يبلغ من العمر 12 �سنة يبحث عن عمل، يدفع لها 100 اأورو كت�سبيق عن اأجره ويعدها 

بالعتناء به وتوفير الماأكل والماأوى له. توافق اأم جبريل بعد اأن �سعرت بالطمئنان.

ي�سعر جبريل بالحزن لفراق اأ�سرته، غير اأنه �سعيد لأنه ي�ستطيع م�ساعدتها. ينطلق جبريل مع الرجل رفقة 

رجال  اإلى  ويتحّدث  �سيعات  الرجل  يجوب  بالمخاطر،  رحلة طويلة محفوفة  وبعد  اآخرين.  اأطفال  ثالثة 

اآخرين هناك. يتلقى الرجل مبلغ 300 اأورو ويترك جبريل عند رجل يدعى يو�سف. يراقب يو�سف عمل عدد 

من العمال بالحقول بع�سهم من نف�س �سن جبريل. يبداأ العمل في ال�سباح الباكر وينتهي في وقت متاأخر 

من الم�ساء. يتلقى العمال وجبتين في اليوم وينامون جميعهم في نف�س الغرفة، بدون اأفر�سة، وبغطاء من 

�سوف. ول يقب�سون اأي اأجر.

بعد مرور عدة اأ�سهر، لم يعد جبريل يطيق ظروف العي�س والعمل، كما اأن �سوق اأ�سرته اإليه بداأ يكبر. ل 

اأنه يقرر الهرب. ُبعيد مغادرته ال�سيعة، تلقي عليه ال�سرطة  اأ�سرته، غير  اإلى كنف  يعرف �سبياًل للعودة 

القب�س وهو في و�سعية غير قانونية.

1. هل يتعلق الأمر بحالة من حالت التجار بالأ�سخا�س اأو تهريب المهاجرين؟ لماذا؟

2.  اإذا كنتم تعتقدون اأن الأمر يتعلق بحالة اتجار، ما الذي يتعين اأن تفعله ال�سرطة بموجب البروتوكول 

المتعلق بالتجار؟

3.  اإذا كنتم تعتقدون اأن الأمر يتعلق بحالة تهريب، ما الذي يتعين اأن تفعله ال�سرطة بموجب البروتوكول 

المتعلق بالتجار؟

4. ما هي احتياجات جبريل من حيث الحماية؟
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ال�سيناريو ب

�سارة �سابة في ربيعها الع�سرين، غير متزوجة ولها ابنان تعيلهما ببيع الخ�سر في ال�سوق. ذات يوم تقترح 

عليها اإحدى �سديقاتها اأن تجد لها عماًل كمربية اأطفال بوانادا، حيث يمكن اأن يكون دخلها اأكبر ع�سر 

مرات من دخلها الحالي. تعدها �سديقتها بترتيب كل اأمور �سفرها، على اأن تعيد لها تلك النفقات حين 

اإلى  بطفليها  وتعهد  اأ�سرتها،  رفاه  تاأمين  اإلى  تتطلع  لأنها  الفر�سة  �سارة  تغتنم  بوانادا.  العمل  في  ت�سرع 

اأمها؛ تبداأ ال�سفر على متن حافلة م�سحوبًة ب�سديقتها. ل تتوفر �سارة على جواز �سفر، غير اأن �سديقتها 

في  تتركها �سديقتها  الحدود،  اإلى  و�سولها  الحدود. عند  على  اأ�سدقاء  لها  باأن  اإياها  تطمئنها، مخبرة 

عهدة �سائق �ساحنة �سيبلغها اإلى دولة تران�سيتو. تفاجاأ �سارة اإذ ترى اأن ال�سائق ي�سلم �سديقتها حزمة من 

الأوراق المالية بينما كانت تعتقد اأنها هي التي يجب اأن تدفع م�ساريف نقلها. تفتر�س اإذن اأن هذه العملية 

ل عالقة لها ب�سفرها، واأن هناك �سيئًا اآخر. يتعامل معها ال�سائق بلطف، غير اأنه يطلب منها الختباء في 

حاوية ال�ساحنة لتفادي ح�سول م�ساكل بالحدود. تجد الحاوية مظلمة و�سديدة الحرارة، غير اأنها تقبل 

بالو�سع لأنها ل تتوفر على جواز �سفر.

في الم�ساء، وبعد يوم من ال�سفر، تتوقف ال�ساحنة، ويغت�سب ال�سائق �سارة ثم يعيدها مجددًا اإلى خلف ال�ساحنة. 

الرحلة طويلة جدًا. اأخيرًا ت�سل ال�ساحنة ذات يوم اإلى تران�سيتو. يلتحق 4 رجال بال�سائق وي�سلمونه مبلغًا كبيرًا 

من المال. يطلب الأربعة من �سارة ال�سعود اإلى خلف �ساحنتهم حيث تجد ن�ساء اأخريات تبدو عليهن جميعًا اآثار 

ال�سرب. توج�س �سارة في نف�سها خيفة، ولم تعد تعتقد اأنها �ستح�سل على العمل الذي وعدتها به �سديقتها. عندما 

تبدي رف�سها �سعود ال�ساحنة، ي�سع اأحدهم م�سد�سًا على �سدغها لإرغامها على ال�سعود. ُتقتاد �سارة والن�ساء 

في  ويحتجزونهن  وجن�سيًا  الأربعة ج�سديًا  الرجال  عليهن  يعتدي  اأ�سابيع،  بتران�سيتو. طيلة  منزل  اإلى  الأخريات 

المنزل. يحذر الرجال �سارة من مغبة محاولة الهرب لأن ال�سرطة �ستزج بها في ال�سجن وترّحلها لأنها في و�سعية 

غير قانونية، ويحذرونها كذلك من اأنها لن ترى طفليها اأبدًا، واأنهما �سيتعر�سان للقتل اإن هي حاولت الهرب.

للرجال  اأموال  دفع  مقابل  المنزل  اإلى  ياأتون  رجال  مع  الجن�س  ممار�سة  على  مجبرة  نف�سها  �سارة  تجد 

الأربعة. ذات يوم، يبيعها الرجال اإلى منزل للدعارة ال�سرية، حيث تجد نف�سها م�سطرة اإلى ال�ستمرار 

في ممار�سة الدعارة. وفي يوم من الأيام، تقتحم ال�سرطة المنزل المغلق. يتم اإبعاد �سارة فورًا لأنها ل 

تتوفر على وثائق.

1. هل يتعلق الأمر بحالة من حالت التجار بالأ�سخا�س اأو تهريب المهاجرين؟ لماذا؟

2. ما هي الو�سائل المعتمدة في ال�سيطرة على �سارة؟

3. ما الذي كان يمكن فعله لتجنب اإعادة �سارة اإلى وطنها؟ 

بموجب  ال�سرطة  تفعله  اأن  يتعين  كان  الذي  ما  اتجار،  بحالة  يتعلق  الأمر  اأن  تعتقدون  كنتم  4.  اإذا 

البروتوكول المتعلق بالتجار؟

بموجب  ال�سرطة  تفعله  اأن  يتعين  كان  الذي  ما  تهريب،  بحالة  يتعلق  الأمر  اأن  تعتقدون  كنتم  5.  اإذا 

البروتوكول المتعلق بالتهريب؟
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التمرين 7: التحديد، تقييم الحاجيات والتكفل

ذات م�ساء تقرر ال�سرطة اقتحام �سيعة فالحية ت�ستبه في اأنها توؤوي عماًل مهاجرين غير قانونيين. تجد 

في هري مو�سد 20 مهاجرًا �سمنهم 10 رجال و 6 اأطفال تتراوح اأعمارهم بين 14 و 17 �سنة، و 4 �سابات 

يمتنعن عن اإعطاء �سنهن. جميعهم جاءوا اإلى ال�سيعة على يد رجل ي�ستقطب عماًل بالحدود، في راجا. 

يراودهم الأمل في ك�سب ما يكفي من المال لموا�سلة الرحلة باتجاه اأوربا. يعدهم الم�سرف عليهم بمنحهم 

اأجرًا في نهاية فترة الح�ساد.

في كل م�ساء، يجد العمال اأنف�سهم محتجزين في الهري ل ي�ستطيعون �سبياًل اإلى الهرب. يعمل الرجال 

اأن  ويبدو  ال�سيعة.  الطبخ و�سيانة  اأمور  فيتولين  الن�ساء  اأما  الأ�سبوع.  امتداد  الحقول على  والأطفال في 

الن�ساء م�سطرات اأي�سًا اإلى ممار�سة الجن�س مع بع�س العمال.

1.  هل يتعلق الأمر بحالة من حالت التجار بالأ�سخا�س اأو با�ستغالل في العمل؟ هل هناك فرق بين 

و�سعية كل من الرجال والأطفال والن�ساء؟

وعلى  القريب،  المدى  احتياجاتهم على  ما هي  التجار،  ال�سرطة على تحديد �سحايا  2.  اإذا عملت 

المدى المتو�سط، وعلى المدى الطويل؟

3. ما هي الهيئات اأو المنظمات التي �ستلجاأ اإليها ال�سرطة لتلبية احتياجات ال�سحايا؟

التمرين 8: التحديد، تقييم الحاجيات والتكفل

بالنظر اإلى و�سعية التجار بالأ�سخا�س بالمغرب، وا�ستنادًا اإلى ما هو قائم من اأنظمة التكفل بال�سحايا، 

�سعوا معالم نظام مرجعي ل�سحايا التجار.

 

حددوا ما يلي:

• الفاعلون/الهيئات التي �سيتم اإ�سراكها ؛

• غاية واأهداف النظام المرجعي ؛

• اأدوار وم�سوؤوليات كل طرف على حدة ؛

• اإجراءات التكفل بال�سحايا.


