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قامئة بالنقاط الواجب التحقق مهنا للحامية من االجتار بالبرش
متثل قامئة التحقق هذه مجموعة غري حرصية من املامرسات الفعالة محلاية الضحايا قام جبمعها مكتب رصد وماكحفة االجتار باألخشاص بوزارة اخلارجية
األمريكية من مصادر متنوعة ،مبا فهيا املنمظات غري احلكومية واحلكومات األجنبية .وقد ال تكون االقرتاحات املدرجة ممكنة أو مناسبة يف مجيع احلاالت ،ولكهنا
.متثل املامرسات اليت قد تأخذها احلكومات بعني االعتبار عند وضع اسرتاتيجيات محلاية الضحايا

حتديد اهلوية

ً
تعرضا لملخاطر .وينبيغ أن
	وضع وتطبيق اإلجراءات املوحدة الواجب اتباعها لتحديد هوية حضايا االجتار بالبرش من بني فائت البرش الضعفاء واألكرث
خصيصا للظروف احمللية.
تتضمن هذه اإلجراءات املوحدة مؤرشات لالجتار بالبرش مصممة
ً

	تدريب املوظفني احلكوميني ،ال سميا املسعفني وأولئك العاملني يف قطاعات اهلجرة والعمل ورعاية األطفال وقطاعات تنفيذ القانون ،عىل حتديد هوية الضحايا
وإحالهتم إىل اخلدمات املناسبة.
	تنفيذ املهام التدریبية علی حتدید هوية الضحایا للعاملین يف جمال الرعایة الصحیة واحملامین واألخصائيین االجمتاعیین واملعملین ومفتيش أماكن العمل
واملنارصين لرعایة األطفال والقيادات الدينية وغیرھم من املهنيني الذین من احملمتل أن يتعاملوا مع حضایا االجتار بالبرش.

موجهة تكون مناسبة ثقاف ًيا ولغو ًيا يف املجمتعات احمللية والقطاعات واملناطق املعرضة خلطر االجتار بالبرش.
	القيام حبمالت توعية عامة
ّ

	إجراء حفوصات لضحايا االجتار بالبرش احملمتلني من بني الجسناء أو احملتجزين يف مراكز احتجاز املهاجرين ،حيث ميكن أن ُيلىق القبض عىل الضحايا
أو يمت احتجازمه من جانب قوات تنفيذ القانون عىل اجلرامئ اليت ار ُتكبت نتيجة حلاالت االجتار هبم.

ً
تعرضا لملخاطر ،مبن فهيم طالبو اللجوء واألطفال غري املصحوبني بذوهيم ،عىل احلدود الربية واملنافذ
	اعمتاد براجم لفحص فائت املهاجرين الضعفاء واألكرث
البحرية من أجل كشف مؤرشات االجتار بالبرش.
	إبالغ العامل سواء اكنوا مواطنني أم غري مواطنني حبقوقهم املتعلقة مباكن العمل واحلقوق األخرى لتيسري اإلبالغ بأنفهسم عن انهتااكت العمل واستغالل
العاملة ،مبا يف ذلك االجتار بالبرش.
	إنشاء خط ساخن وطين ونرشه مع خيارات لغوية متاحة لتهسيل اإلحالة إىل املوظفني امللكفني بتنفيذ القانون ومقديم اخلدمات لضحايا االجتار بالبرش.
	مضان توافر مهارات الرتمجة الفورية املناسبة بني املسعفني واملسؤولني الذين يقومون بفحص الضحايا احملمتل وجود مؤرشات لالجتار هبم.

	رصد قطاعات العمل اخلاصة املختلفة اليت تنطوي عىل خماطر عالية من استغالل العاملة ،مبا يف ذلك االجتار بالبرش.

	اختاذ تدابري محلاية هوية الضحايا يف البيانات الصحفية وغريها من الوثائق العامة ،مبا يف ذلك المساح للضحايا بتقرير ما إذا اكنوا سيكشفون عن
معلومات حتديد اهلوية.

اإلجراءات القانونية

احلفاظ عىل رسية هوية حضايا االجتار بالبرش واملعلومات اخلاصة هبم أثناء اإلجراءات القانونية ،إىل احلد الذي يتفق مع القانون احمليل.

متكني تقدمي هشادات الضحایا بأقل قدر من الصدمة واألمل النفيس أثناء اإلجراءات اجلنائیة ضد امل ّتجرین بالبرش ،مبا یتفق مع القانون احمليل.

	تدريب موظيف تنفيذ القانون عىل حقوق الضحايا ومحايهتم حبيث يتعاملون مع هؤالء األخشاص كضحايا ،بدال من معاقبهتم عىل األفعال غري املرشوعة اليت
ارتكبوها كنتيجة مبارشة لالجتار هبم.
	سن قوانني تحمس لضحايا االجتار البالغني واألطفال عىل حد سواء بتقدمي المتاسات إلصدار أوامر قضائية من احملمكة بإلغاء أو شطب اإلدانات اجلنائية
ضدمه يف ما يتعلق بطائفة واسعة من اجلرامئ الالعنفية اليت أجربوا عىل ارتاكهبا.
	وضع بروتوكوالت لتنفيذ القانون تنص عىل توفري امحلاية املناسبة لضحايا االجتار بالبرش ومعاجلهتم.

U N I T E D S TAT E S D E PA R T M E N T O F S TAT E

	سن قوانني تحمس لضحايا االجتار بالبرش باحلصول عىل املوارد القانونية الالزمة الختاذ إجراء قانوين ضد امل ّتجرين هبم واحلصول عىل تعويض مايل مقابل
ما خرسوه وما عانوه من صدمات نفسية.
	تزويد الضحايا مبعلومات عن حقوقهم وأي إجراءات قانونية ذات صلة بلغة يفهموهنا.

	اختاذ التدابري املناسبة واملمكنة محلاية حضايا االجتار بالبرش وأفراد أرسمه وعائالهتم من الرتهيب واالنتقام من امل ّتجرين بالبرش.

توفري إماكنية الوصول إىل اخلدمات والدمع للضحايا أثناء اإلجراءات القانونية لملساعدة يف ختفيف عبء التعاون مع سلطات تطبيق القانون.

اخلدمات

	توفري اخلدمات املناسبة للضحايا ،مبا يف ذلك الرعاية الطبية؛ واملأوى يف حاالت الطوارئ واإلساكن االنتقايل املؤقت ،باإلضافة إىل املساعدة للحصول عىل
إساكن طويل األجل؛ واملشورة الصحية النفسية؛ وعالج تعايط املخدرات؛ واملساعدة الغذائية؛ واملساعدة للحصول عىل امللبس؛ والتعلمي والتدريب املهين
والتوظيف؛ وحتديد موقع األرسة و ّ
مل المشل؛ وخدمات الرتمجة التحريرية والشفوية؛ واملنارصة والدمع يف نظام العدالة اجلنائية؛ والدمع الرويح؛ واملساعدة
القانونية اجلنائية واملدنية وتلك املتعلقة باهلجرة؛ والتخطيط لألمان والسالمة؛ والعودة إىل الوطن؛ واملساعدة يف إجياد هذه اخلدمات العديدة والوصول إلهيا.
مضان توفري املأوى واخلدمات املناسبة ألمعار الضحايا ونوع جنهسم واحتياجاهتم اخلاصة.

المساح للضحايا بتقرير ما إذا اكنوا سيقبلون املأوى واخلدمات.

متويل املنمظات غیر احلکومیة ذات اخلربة لتوفیر املأوى واخلدمات.

إنشاء قامئة باملعلومات الالزمة ملساعدة الضحايا حول اخلدمات املتاحة ،وتوزيعها يف املواقع املناسبة.

احللول الثابتة

	إتاحة وضع اهلجرة املؤقتة لضحايا االجتار بالبرش باالقرتان مع الترصحي بالعمل لتوفري االستقرار ،مبا يف ذلك أثناء املشاركة يف التحقيق أو املقاضاة.
تهسيل العودة الطوعية واآلمنة إىل الوطن لضحايا االجتار بالبرش الذين يرغبون يف ذلك.

متويل خدمات إعادة االندماج للضحايا العائدين ألوطاهنم.

استکشاف إعادة التوطین يف بلد ثالث إذا کانت العودة إلی بلد املنشأ غیر آمنة وقد تمشل الصعاب واملشاق أو القصاص أو إعادة االستغالل.

إتاحة خيار وضع اهلجرة حكل طويل األجل عندما تكون العودة غري آمنة أو ميكن أن تكتنفها الصعاب واملشاق أو القصاص أو إعادة االستغالل.
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