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المقــدمــة
تمثــل جريمــة اإلتجــار باألشــخاص مخالفـ ًـة لمبــادئ جميــع األديــان الســماوية النتهاكهــا الكرامــة اإلنســانية التــي
ـد مخالفــة للمبــادئ األساســية لحقــوق اإلنســان التــي كفلتهــا التشــريعات الوطنيــة
حرصــت علــى صونهــا ،وتُعـ ّ
بمــا تضمنتــه مــن أحــكام مؤيــدة لتلــك الحقــوق ومنســجمة مــع االتفاقيــات والمعاييــر الدوليــة بهــذا الشــأن،
وعلــى وجــه الخصــوص دســتور مملكــة البحريــن و قانــون مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وقانــون العقوبــات
وقانــون العمــل وغيرهــا.
وإيمان ـ ًا مــن حكومــة مملكــة البحريــن بــأن ظاهــرة اإلتجــار باألشــخاص تشــكل تحدي ـ ًا يتطلــب تكاتــف الجهــود
الوطنيــة لإلبقــاء علــى المملكــة خاليــة مــن هــذه الجريمــة العالميــة بأنواعهــا وصورهــا كافــة ،والتصــدي لهــا
واســتحداث اآلليــات الكفيلــة بالقضــاء عليهــا فــي حــال ظهــور مؤشــرات تــدل علــى وج ودهــا ،قامــت المملكــة
بإتخــاذ التدابيــر لضمــان التنســيق والتعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لمكافحــة هــذه الجريمــة
ضمــن رؤيــا وآليــات تضمنتهــا االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص.
ويتضمــن هــذا الدليــل جانبيــن وهمــا التنظيمــي واإلجرائــي لعمــل نظــام اإلحالــة الوطنــي ،يشــتمل الجانــب
التنظيمــي علــى المهــام والمســؤوليات واالختصاصــات وعمــل اللجــان والجهــات المعنيــة ذات الصلــة،
أمــا الجانــب اإلجرائــي فهــو يشــتمل علــى الخرائــط التدفقيــة للعمليــات والمســؤول عــن كل إجــراء والنمــاذج
المســتخدمة متسلســلة تبعــ ًا لورودهــا فــي العمليــات.
وتعــرب اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل عــن شــكرهما وتقديرهمــا
إلــى مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بمكافحــة الجريمــة والمخــدرات والمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،لجهودهــم
ومشــاركتهم فــي إعــداد وصياغــة نظــام اإلحالــة الوطنــي لضحايــا اإلتجــار باألشــخاص.
آمليــن أن يحقــق هــذا الدليــل الهــدف المأمــول ليصبــح العمــل متســق ًا والمســار بينــ ًا و قيمــ ًا بيــن مختلــف
الجهات المعنية.
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أو ً
ال :التعريفات
(أ) -جريمــة اإلتجــار باألشــخاص طبقـ ًا للقانــون رقم ( )1لســنة  2008بشــأن مكافحــة اإلتجار باألشــخاص
بمملكــة البحريــن :عرفــت المــادة ( )1منــه جريمــة اإلتجــار باألشــخاص ،علــى النحــو الــذي قصــده
المشــرع البحرينــي ،بالتالي:
تجنيــد شــخص أو نقلــه أو تنقيلــه أو إيوائــه أو اســتقباله بغــرض إســاءة االســتغالل ،وذلــك عــن طريــق اإلكــراه
أو التهديــد أو الحيلــة أو باســتغالل الوظيفــة أو النفــوذ أو بإســاءة اســتعمال ســلطة مــا علــى ذلك الشــخص
أو بأيــة وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
وتشــمل إســاءة االســتغالل ،اســتغالل ذلــك الشــخص فــي الدعــارة أو فــي أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل
أو االعتــداء الجنســي ،أو العمــل أو الخدمــة قســراً أو االســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق ،أو االســتعباد
أو نــزع األعضــاء.
يعتبــر إتجــاراً باألشــخاص تجنيــد أو نقــل أو تنقيــل أو إيــواء أو اســتقبال مــن هــم دون الثامنــة عشــرة أو مــن هــم
فــي حالــة ظرفيــة أو شــخصية ال يمكــن معهــا االعتــداد برضائهــم أو حريــة اختيارهــم ،متــى كان ذلــك بغــرض
إســاءة اســتغاللهم ولــو لــم يقتــرن الفعــل بــأي مــن الوســائل المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الســابقة.
(ب) -الضحيــة :هــو مــن توافــرت فيــه إحــدى حــاالت إســاءة االســتغالل التــي نصــت عليهــا المــادة ( )1مــن القانــون
رقــم ( )1لســنة  2008بشــأن مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص.
(ج) -ضحيــة اإلتجــار المفترضــة  :ينطبــق هــذا المصطلــح علــى األشــخاص الذيــن يعتبــرون ضحايــا لإلتجــار
لكــن لــم يتــم تحديدهــم بعــد كضحايــا بشــكل رســمي مــن قبــل الســلطات المختصــة ،أو الذيــن رفضــوا أن
يتــم تحديدهــم بشــكل رســمي أو قانونــي.
(د) -ضحيــة اإلتجــار المحتملــة :هــو الشــخص الطبيعــي والــذي تكــون عليــه عالمــات أو مؤشــرات واضحــة
قــد تقــوده فــي مرحلــة الحقــة إلــى إســاءة االســتغالل ،ويتــم التوصــل إليــه فــي مراحــل ســابقة علــى إســاءة
االســتغالل.
(ه) -الضحيــة المتلقيــة للمســاعدة :تنطبــق علــى كل شــخص يُع ـرّف عنــه كضحيــة لإلتجــار ،ويوافــق علــى
تلقــي المســاعدة مــن جهــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة.
(ح) -فريــق نظــام اإلحالــة الوطنــي :موظفــو هيئــة تنظيــم ســوق العمــل المعنيــون أو المكلفــون
بإجــراءات نظــام اإلحالــة الوطنــي لضحايــا اإلتجــار باألشــخاص أو متابعــة (ملــف الحالــة) لــدى كافــة الجهــات
المعنيــة.
(و) -المتلقــي األول :يطلــق مصطلــح المتلقــي األول علــى موظفــي الجهــات الذيــن هــم وبحســب طبيعــة
عملهــم األكثــر احتمــا ًال بمقابلــة الضحايــا بمختلــف أنواعهــم مثــل جهــات إنفــاذ القانــون ،ومقدمــي
الخدمــات الصحيــة وخدمــة الخــط الســاخن المعنــي بمباشــرة قضايــا اإلتجــار وغيرهــم مــن المتلقيــن األُول.
(ز)  -مراكــز اإلبــاغ األولــي  :الجهــات التــي تعمــل كنقــاط مركزيــة لالســتعالم عــن الضحايــا وإحالتهــم
ومنحهــم للمســاعدة األوليــة مثــل مركــز حمايــة ودعــم العمالــة الوافــدة و المراكــز األمنيــة.
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ثاني ًا  :نظام اإلحالة الوطني لضحايا اإلتجار باألشخاص
(أ) -الهــدف :التعــرف علــى ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص لحمايتهــم ومســاعدتهم وتحقيــق العدالــة وصــون
حقوقهــم.
(ب) -التعريــف :إطــار عــام آلليــة عمــل مســاندة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص ،تتوحــد فيــه الجهــود الوطنيــة
للمســاهمة فــي ســير التدابيــر واإلجــراءات المتعلقــة باإلتجــار باألشــخاص بشــفافية ووضــوح ،ويضمــن
التعــرف علــى الضحايــا فــي الوقــت والمــكان المناســبين دون تأخيــر وإحالتهــم للجهــة المختصــة وذلــك
بعــد الحصــول علــى موافقتهــم ،مــع مراعــاة أن يتــم ذلــك منــذ لحظــة العلــم بارتــكاب الجريمــة لحيــن
إعــادة إدمــاج الضحيــة بالمجتمــع أو اإلعــادة الطوعيــة لبالدهــا مــروراً بجميــع وســائل المســاعدة والحمايــة
المشــروعة بمــا ينســجم مــع المعاييــر الوطنيــة والدوليــة.
تــم إقــراره واعتمــاده مــن قبــل اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص فــي اجتماعهــا
بتاريــــخ  12ديســمبر .2016
(ج) -النشــأة (الدوافــع  /المبــررات ) :اســتناداً إلــى القانــون رقــم ( )1لســنة  2008بشــأن مكافحــة اإلتجــار
باألشــخاص ،وعلــى وجــه الخصــوص المــادة (الخامســة ) والتــي تُعنــى باإلجــراءات فــي مرحلــة التحقيــق أو
المحاكمــة بشــأن جريمــة اإلتجــار باألشــخاص ،وكذلــك المــادة (الثامنــة) المتضمنــة نــص تشــكيل اللجنــة
الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص وتحديــد اختصاصاتهــا ،وتفعي ـ ً
ا لالســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة
اإلتجــار باألشــخاص ومــا تضمنــه مــن صــون لحقــوق وكرامــة اإلنســان وحمايــة ودعــم الضحايــا مــن جرائــم
اإلتجــار باألشــخاص تمــت صياغــة هــذا النظــام ليجســد أدوار األجهــزة الحكوميــة و غيــر الحكوميــة ،مــن أجــل
وضــع إطــار عــام وأســس للتعامــل مــع ضحايــا هــذه الجريمــة.
(د) -الشــركاء فــي نظــام اإلحالــة الوطنــي :الجهــات الممثلــة فــي اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار
باألشــخاص وكل مــن دوره وبطبيعــة عملــه أن يتعاطــى مــع ضحايــا اإلتجــار بأنواعهــم المختلفــة.
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ثالث ًا  :مـراحل نظام اإلحالة الوطني لضحايا اإلتجار باألشخاص
المرحلة األولى :التعرف على ضحية اإلتجار باألشخاص
هــي المرحلــة األولــى مــن نظــام اإلحالــة الوطنــي التــي يتــم فيهــا تحديــد مــا إذا كان الشــخص ضحيــة محتملــة
لإلتجــار باألشــخاص ،وذلــك عــن طريــق مالحظــة متلقــي الحالــة للمؤشــرات األوليــة ،ونذكــر منهــا علــى ســبيل
المثــال الحالــة الصحيــة والنفســية ،التعــرض لإلعتــداء بكافــة صــوره ،تقييــد الحركــة والتحكــم ،اإلســاءة
الجنســية ،االســتغالل ..،وللمزيــد حــول هــذه المؤشــرات يرجــى مراجعــة الملحــق رقــم ()2
المرحلة الثانية :التـوثيـق
تأتــي هــذه المرحلــة بعــد مرحلــة التعــرف علــى ضحيــة اإلتجــار المحتملــة مــن قبــل (المتلقــي األول) ،و يتــم فيهــا
وصــول الحالــة إلــى مركــز حمايــة ودعــم العمالــة الوافــدة أو المراكــز األمنيــة حســب األحــوال.
تتضمــن هــذه المرحلــة اســتقبال الحالــة مــن قبــل فريــق نظــام اإلحالــة الوطنــي التابــع لمركــز حمايــة ودعــم
العمالــة الوافــدة ،ويتــم فيهــا تقديــم الخدمــات الطارئــة والمســاعدة ،والتــي تتمثــل فــي تأميــن االحتياجــات
األساســية الماســة بمــا فيهــا اإليــواء المؤقــت إن لــزم ،و توفيــر المســاعدة الطبيــة األوليــة مــروراً بعمليــة الفــرز
والتقييــم األولــي وكذلــك تثبيــت الوضــع الصحــي واإلداري مــن خــال إبــاغ الجهــات المعنيــة ذات اإلختصــاص.
ويتــم فيهــا أيضــا إعــداد (ملــف الحالــة) الــذي يشــمل تقريــراً شــام ً
ال بوضــع الحالــة يمــر خــال عمليــة التحقــق التــي
يتــم فيهــا تقييــم وتصنيــف الحــاالت بقــرار مثبــت باألســباب.
المرحلة الثالثة :الرصد (التحديد الرسمي )
إحالــة (ملــف الحالــة) معتمــداً قــرار التصنيــف إلــى الجهــات ذات الصلــة للحصــول علــى الدعــم والمســاعدة
حســب مقتضيــات وطبيعــة الحالــة كالتالــي:
ضحيــة اإلتجــار المفترضــة :إبــاغ الســلطات الرســمية المختصــة (شــعبة مكافحــة اإلتجــار بالبشــر بــوزارة
الداخليــة أو النيابــة العامــة) وذلــك العتمــاد وتثبيــت تحديدهــا رســمي ًا واتخــاذ اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي
المــادة الخامســة مــن القانــون رقــم ( )1لســنة .2008
تتخذ اإلجراءات اآلتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة اإلتجار باألشخاص:
.1

إفهام المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها.

.2

تمكيــن المجنــي عليــه مــن بيــان وضعــه باعتبــاره ضحيــة لجريمــة إتجــار باألشــخاص وكذلــك وضعــه
القانونــي والجســدي والنفســي واالجتماعــي.

.3

عــرض المجنــي عليــه علــى طبيــب مختــص إذا طلــب هــو ذلــك ،أو إذا تبيــن أنــه بحاجــة إلــى رعايــة طبيــة أو
نفســية.

.4

إيــداع المجنــي عليــه أحــد مراكــز التأهيــل الطبيــة أو النفســية أو دور الرعايــة إذا تبيــن أن حالتــه الطبيــة أو
النفســية أو العمريــة تســتدعي ذلــك.
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.5

إيــداع المجنــي عليــه أحــد المراكــز المختصــة لإليــواء أو التأهيــل أو لــدى جهــة معتمــدة تتعهــد بتوفيــر
ســكن لــه إذا تبيــن أنــه بحاجــة إلــى ذلــك.

.6

ترتيب الحماية األمنية للمجني عليه متى اقتضى األمر ذلك.

الحــاالت العماليــة وحــاالت االســتضعاف :يتبنــى فريــق نظــام اإلحالــة الوطنــي (ملــف الحالــة) ويتــم التعامل
مــع أســباب االســتضعاف وتقديــم الخدمــات لحمايــة الحالــة مــن أن تكــون عرضة لإلتجــار (الــدور الوقائي).
المرحلة الرابعة :الحماية والمساعدة
تتضمــن هــذه المرحلــة توفيــر المســاعدة أثنــاء التحقيــق والتقاضــي لحيــن اتخــاذ الضحيــة المتلقيــة للمســاعدة
القــرار بالعــودة الطوعيــة إلــى موطنهــا األصلــي ،أو تمكينهــا مــن معــاودة العمــل فــي المملكــة وفقـ ًا ألحــكام
القانــون ،ويتــم خــال هــذه المرحلــة العمــل علــى توفيــر البيئــة المالئمــة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي
تعافــي الضحيــة ،علمـ ًا بأنــه للضحيــة المتلقيــة للمســاعدة حريــة القــرار بالعــودة إلــى بالدهــا فــي أي مرحلــة مــن
مراحــل نظــام اإلحالــة الوطنــي أو تمكينهــا مــن العمــل داخــل المملكــة إن رغبــت وتوفــر العمــل(.)1
وتتمثــل وســائل الدعــم والمســاندة الممكــن تقديمهــا فــي هــذه المرحلــة حســب مقتضيــات حالــة الضحيــة
فــي الجوانــب التاليــة:
•

اإليواء

•

المساعدة الطبية

•

المساعدة القانونية

•

المساعدة النفسية

•

التقاضي أو المحاكمة

•

الترجمة

•

مايلزم حسب مقتضيات الحاجة
وضمن إجراءات نظام اإلحالة الوطني.

إعادة التأهيل
•
				

تقــدم الخدمــات ســالفة الذكــر لجميــع الضحايــا ،وال يعتبــر تعــاون الضحيــة فــي إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة
شــرط ًا لتلقيهــا الدعــم والحمايــة والرعايــة المذكــورة طالمــا تــم تصنيفهــا كضحيــة محتملة لإلتجار باألشــخاص.
يشــكل رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص فريــق عمــل لمتابعــة القضايــا
واإلجــراءات التــي تحتــاج قــرارات لــم تــرد فــي هــذا النظــام .ويجتمــع هــذا الفريــق كل أســبوعين أو
عنــد الحاجــة للنظــر فــي القضايــا التــي تعــرض عليــه.

( )1تفعيــا للمــادة الخامســة والسادســة مــن القانــون رقــم ( )1لســنة  2008بشــأن مكافحــة اإلتجــار باألشــخاص البحرينــي والمــادة السادســة
مــن بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص ،وبخاصــة النســاء واألطفــال ،المكمــل إلتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة
المنظمــة عبــر الوطنيــة لعــام 2000
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المرحلة الخامسة :إعادة االندماج أو العودة الطوعية
إتاحــة الفرصــة للضحيــة المتلقيــة للمســاعدة وتســهيل اإلجــراءات الالزمــة لتمكينهــا مــن المشــاركة فــي
الحيــاة المعتــادة أمــا بالبقــاء والعمــل فــي المملكــة بأمــان وكرامــة متــى ماتوفــرت فــرص العمــل
المالئــم خــال فتــرة معقولــة ،أو بعودتهــا الطوعيــة لبالدهــا أو لموطــن اختيــاري فــي دولــة ثالثــة،
و تشــكل هــذه المرحلــة حــ ً
ا اجتماعيــ ًا واقتصاديــ ًا طويــل المــدى.
قــد تتداخــل بعــض تفاصيــل المراحــل أعــاه بحســب الحالــة ،و ال يلــزم االنتهــاء مــن مرحلــة
لبــدء المرحلــة التــي تليهــا ،و ذلــك تبعــ ًا لظــروف كل حالــة.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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رابع ًا :اإلجراءات المتعلقة بمراحل نظام اإلحالة الوطني
لضحايا اإلتجار باألشخاص
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المسار العملي لمراحل نظام اإلحالة الوطني لضحايا اإلتجار باألشخاص

بداية
النظام

ﻧﻌﻢ

10

ص

11

المرحلة األولى

التعرف على ضحية اإلتجار باألشخاص

الهدف

االستدالل على المؤشرات األولية لإلتجار باألشخاص

الجهات المعنية

المتلقون األوائل

النماذج واالستمارات
المالحق

ملحق رقم ()٢
وجود الشخص في محيط المتلقين األوائل

التعرف على مؤشرات االستغالل أو اإلتجار
ا إلجــراء

اإلجراء

12

تحويل الحالة إلى مراكز اإلبالغ األولي
(مركز حماية ودعم العمالة الوافدة والجهات األمنية)

المرحلة الثانية

التـــــــــــــــــــــــــوثيـــــــــــــــق

الهدف

إبالغ مراكز اإلبالغ األولي عن الشخص الذي يفترض أنه وقع ضحية
لإلتجار باألشخاص

الجهات المعنية

المتلقون األوائل ،مراكز اإلبالغ األولي ،فريق نظام اإلحالة الوطني ،الجهات
األمنية ،المستشفيات ،السفارات المعنية

النماذج واالستمارات

االستمارة رقم ()1

المالحق

ملحق رقم ()٢
.1

اســتقبال الحالــة مــن قبــل فريــق نظــام اإلحالــة الوطنــي وذلــك
بمركــز حمايــة ودعــم العمالــة الوافــدة.

.2

تبيــن الوضــع العــام للحالــة مــن خــال مالحظــة المؤشــرات األوليــة
البــارزة مــع توفيــر الترجمــة عنــد الحاجــة .االســتمارة رقــم ( )1و ملحــق رقــم ()2

.4

نتيجة التقييم األولي :

اإلجراء ()2

التحديد األولي

اإلجراء ()1

.3

تقييم الحالة من قبل (فريق نظام اإلحالة الوطني) .االســتمارة رقم ()1

•

القبول المبدئي للحالة مع تثبيت أسباب القبول.

•

تحويل الحالة إلى الجهات المختصة وذلك حسب مقتضيات
الحالة.

.5

تقديم الرعاية الطبية العاجلة عند الحاجة.

.6

تبليغ الجهات األمنية المختصة في حال وجود شبهة جريمة.

.7

أخــذ موافقــة الحالــة لمباشــرة اإلجــراءات حســب (نظــام اإلحالــة
الوطنــي) .فــي حــال أن الضحيــة بعمــر أقــل مــن  18ســنة ال تؤخــذ هــذه
الموافقــة.

.1

تأميــن االحتياجــات األساســية الماســة بمــا فيهــا اإليــواء المؤقــت إن
لــزم.

.2

إبالغ الجهات األمنية ،وملىء الجزء الخاص بالتدقيق اإلداري.
االستمارة رقم()1

.3

إبــاغ الســفارة المعنيــة بوجــود شــخص مــن رعاياهــا لــدى مركــز
حمايــة ودعــم العمالــة الوافــدة.

.4

الفحــص الطبــي وتثبيــت الحالــة :تثبيت الوضع الجســدي والنفســي
للحالــة وذلــك عــن طريــق الفحــص الرســمي مــع التأكــد مــن خلــو
الحالــة مــن األمــراض واألوبئــة المعديــة ،و ذلــك قبــل اختالطهــا ببقيــة
النــزالء فــي مركــز اإليــواء.
يتبع في صفحة ...رقم ١٤
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التحديد األولي

اإلجراء ()3

.1

إجــراء المقابلــة األوليــة وذلــك بملــىء الجــزء الخــاص بالمقابلــة
االســتمارة رقــم ( )1مــع مراعــاة االعتبــارات المتعلقــة بالســامة
واإلرشــادات المتعلقــة بمقابلــة ضحايــا اإلتجــار باألشــخاص مــع شــرح
المســؤوليات ،والحقــوق وخطــوات اإلحالــة المقبلــة مــع التأكــد مــن
توفــر الترجمــة الفوريــة إن لزمــت.

.2

إعداد (ملف الحالة) من قبل فريق نظام اإلحالة الوطني.

.3

إنهاء إجراءات تقييم الحالة وتثبيتها.

التحديد الرسمي
14

اإلجراء ()4

اعتماد نتيجة عملية التقييم واتخاد اإلجراءات
المتعلقة بالتصنيف وذلك كاآلتي:
ضحية اإلتجار المفترضة

الحاالت العمالية
وحاالت االستضعاف

إبالغ شعبة مكافحة اإلتجار بالبشر
بوزارة الداخلية و النيابة العامة
باحتمالية وجود ضحية إتجار
باألشخاص وذلك عن طريق إشعار
خطي وكذلك هاتفي للمسؤول
المناوب.

يتبنى فريق نظام اإلحالة الوطني
(ملف الحالة) ويتم التعامل مع
أسباب االستضعاف وتقديم
المساعدة لحماية الحالة من أن
تكون عرضة لإلتجار (الدور الوقائي).

المرحلة الثالثة

الرصد (التحديد الرسمي)

الهدف

التحديد الرسمي والقانوني لضحايا اإلتجار باألشخاص.

الجهات المعنية

فريق نظام اإلحالة الوطني ،شعبة مكافحة اإلتجار بالبشر بوزارة الداخلية،
النيابة العامة ،وزارة العدل

النماذج واالستمارات
المالحق

االستمارة رقم ()1

اإلجراء ()1

ملحق رقم ()2
.1

النظــر فــي الحالــة مــن قبــل النيابــة العامــة والتحقــق فيمــا إذا كانــت
ضحيــة إتجــار أم ال.

.2

إطالع فريق نظام اإلحالة الوطني بنتيجة التحقيق وقرار النيابة.

اإلجراء ()2

وجود قضية اتجار باألشخاص
بناء على التحقيق
.1

إستصدار النيابة العامة ألمر
قضائي باإليواء الرسمي
للضحية .

.2

مباشرة النيابة العامة
إجراءاتها حيال قضية اإلتجار
باألشخاص.

عدم وجود قضية اتجار باألشخاص
بناء على التحقيق
.1

يكلف فريق نظام اإلحالة
الوطني بمتابعة (ملف
الحالة) مع النيابة العامة
للوقوف على ما آل إليه
التصرف في القضية.

.2

يقوم فريق نظام اإلحالة
الوطني بالتعامل مع الحالة
مستنداً على (الدور الوقائي)
ومراعاة الظروف اإلنسانية
المرتبطة بها.
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الحماية والمساعدة

المرحلة الرابعة

توفير البيئة المالئمة للضحية المتلقية للمساعدة
من خالل تقديم المساعدة الالزمة لحين إعادة إندماج الضحية
بالمجتمع أو اإلعادة الطوعية لبالدها

الهدف
الجهات المعنية
النماذج واالستمارات

فريق نظام اإلحالة الوطني ،النيابة العامة ،شعبة مكافحة اإلتجار بالبشر بوزارة
الداخلية ،مؤسسات المجتمع المدني
االستمارة رقم ()1

المالحق
ضحية اإلتجار المفترضة
اإليواء الرسمي
-

تنفيذ أمر النيابة بإيواء (الضحية) وذلك
بالبدء بإجراءات الدخول بمركز اإليواء التابع
للجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص.

المساعدة والتحقيق والتقاضي
-

إطالع (الضحية) وإشراكها في اإلجراءات
اإلدارية والقانونية والقضائية حيال القضية
على حسب المعايير القضائية في المملكة
وبحقه في الحصول على التعويض
واالستفادة من اإلجراءات القانونية ذات
الصلة.

الحاالت العمالية وحاالت االستضعاف
الحماية الوقائية
-

التعامل مع الحاالت غير المصنفة
كضحية إتجار (مفترضة) مع األخذ بأسباب
االستضعاف وحمايتها من أن تكون عرضة
لإلتجار.

-

توفير اإليواء إن لزم.

إجراءات (فريق نظام اإلحالة الوطني)
-

اإلحالة لجهات التحقيق في غير حاالت اإلتجار
باألشخاص.

-

-

تقديم الخدمات النفسية والصحية
واالجتماعية والقانونية الالزمة.

اإلحالة لمكتب إدارة الدعوى العمالية بوزارة
العدل.

-

اإلحالة لإلدارات المختصة بهيئة تنظيم
سوق العمل.

-

إعادة الـتأهيل والتعافي.

-

-

إزالة المعوقات التي تعترض عمل (الضحية)
في هذه الفترة إذا رغبت في ذلك وتوفر
العمل.

تقديم ما يلزم حسب مقتضيات الحاجة
وضمن إجراءات نظام اإلحالة الوطني.

توفير المساعدة الالزمة

-

تسهيل تزويد (الضحية) بوثائق السفر
والهوية.

متابعة التحقيق
-

تحديث ملف الحالة بسير القضية وإطالع
(الضحية) على تطوراتها.

الحكم القضائي
-
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الحكم النهائي.

-

المساعدة الطبية والنفسية .

-

المساعدة القانونية.

-

إعادة التأهيل والتعافي.

-

الترجمة.

-

تسهيل التزود بوثائق السفر والهوية .

العودة الطوعية أو إعادة االندماج

المرحلة الخامسة
الهدف

إتاحة الفرصة للضحايا للمشاركة في الحياة المعتادة

الجهات المعنية

فريق نظام إالحالة الوطني ،السفارة المعنية ،هيئة تنظيم
سوق العمل ،وزارة الداخلية

النماذج واالستمارات

االستمارة رقم ()1

المالحق

اإلجراء ()1

إعداد خطة مستقبلية
عقد جلسة استشارية بحضور ممثل عن السفارة واختصاصي نظام اإلحالة مع
الضحية (المتلقية للمساعدة) لصياغة خطة مساعدة فردية لتمكينها من تحديد
خطواتها القادمة.

اإلجراء ()2

العودة الطوعية لبلد الضحية

البقاء والعمل بالمملكة
.1

إزالة العوائق التي تعرقل عمل
الضحية في البالد إن توفر
العمل.
إتاحة الفرصة للبحث
عن عمل.

.1

التأكد من وجود وثيقة
سفر صالحة .

.2

التنسيق مع السفارة المعنية
لترتيب إجراءات العودة.

.2

.3

توفير تذكرة رحلة العودة.

.4

إجراءات الخروج من مركز اإليواء.

.3

.5

الترتيب لالستقبال في موطنه
األصلي أو الدولة المستقبلة وذلك
بالتنسيق مع السفارة المعنية.

تسهيل إجراءات التقديم على
تصريح العمل في نظام هيئة
تنظيم سوق العمل.

.4

إجراءات الخروج من
مركز اإليواء.
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