آلية اإلحالة الوطنية
لجرائم االتجار باألشخاص
في المملكة العربية السعودية

آلية اإلحالة الوطنية لجرائم االتجار باألشخاص

في المملكة العربية السعودية
باعـتــبــار أن مـســألــة مـكـافـحــة االتــجار
باألشــخاص تتطلـب التعـاون والتنسـيق
بيـن أكثـر من جهة (النيابـة العامة ووزارات
العـدل ،والداخليـة ،والمـوارد البشـرية
والتنميـة االجتماعيـة ،والصحة ،والتجارة،
واألمـن العـام ،ومؤسسـات المجتمـع
المدنـي ،واإلعلام ،والهيئـات العلميـة،
ودور الرعايـة وغيرهـا) ،كان مـن الضروري
إيجـاد آليـة وطنيـة «آليـة اإلحالـة الوطنيـة
لحـاالت االتجـار باألشـخاص» وتكـون
بمثابة وثيقة مرجعية وطنية تحدد أسس
التعامـل مـع حـاالت االتجـار باألشـخاص
وتحـدد األدوار والمسـؤوليات الواجـب
علـى الجهـات المختلفـة فـي الدولـة
تحملهـا ،وذلـك مـن أجـل ضمـان تقديـم
الخدمـات لضحايـا االتجـار باألشـخاص
بصـورة متكاملـة شـمولية والعمـل علـى
حمايـة الضحايـا ،وإعادتهـم إلـى مكانهـم
الطبيعـي فـي المجتمـع.
لهـذه اآلليـة الوطنيـة دور هـام فـي تحديـد
كيفيـة تعامـل الجهـات القضائيـة وجهـات
إنفـاذ القانـون وغيرهـا مـن الجهـات ذات
العالقـة مـع قضايـا االتجـار باألشـخاص
وتحديـد آليـات التعـاون مـع منظمـات
المجتمـع المدنـي (الجمعيـات الخيريـة
واألهليـة) والمنظمـات الدوليـة وكافـة
الجهـات الحكوميـة ذات العالقـة.
لذلك سـتكون هذه اآللية فرصة لتمكين
الجهـات الفاعلـة مـن تأديـة الخدمـات
للضحايـا والتـي جـاءت فـي سـت مراحـل
كمـا يلـي:
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تفاصيل المراحل المختلفة
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التعرف على ضحية اإلتجار باالشخاص:
•

هــي المرحلــة األولــى التــي يتــم فيهــا تحديــد مــا إذا كان الشــخص ضحيــة محتملــة

لإلتجــار بالبشــر ،وذلــك عــن طريــق مالحظــة المســتجيب األول للحالــة للمؤشــرات

المرحلة
األولى

األوليــة والتــي قامــت الهيئــة بتطويرهــا مــع مكتــب األمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات

والجريمــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.

•

بعــد التعــرف علــى الضحيــة المحتملــة يتــم تحويلهــا إلــى مركــز اإليــواء التابعــة لــوزارة

المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والتــي بدورهــا تقــدم المســاعدة المتخصصــة

مــن خــال إحالــة الضحايــا (المحتمليــن) إلــى الجهــات ذات الصلــة للحصــول علــى الدعــم

والمســاعدة وحســب مقتضيــات الحالــة.

اإلنقاذ والتحويل والتوثيق واإليواء لضحايا االتجار باألشخاص:
تأتــي هــذه المرحلــة بعــد مرحلــة تحديــد الضحية (المحتملــة) والتعرف عليها الجهــات المعنية،

وتتضمــن هــذه المرحلــة اإلخــاء مــن مــكان االســتغالل أو االنتهــاك وتحويلــه ونقلــه إلــى

المرحلة
الثانية

مــكان آمــن (مركــز اإليــواء) لتوفيــر الحمايــة والمســاعدة المطلوبــة حســب مقتضيــات حالــة

الضحيــة (المحتملــة) ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الوضــع الجســدي والنفســي والصحــي
لتقديــم المســاعدة الالزمــة وهنــا مجموعــة مــن اإلجــراءات أهمهــا:

اإلجراء األول
إنقــاذ وتحويــل وإبــاغ (مركــز اإليــواء) عــن الشــخص الــذي يفتــرض أنــه وقــع ضحيــة لالتجــار
باألشــخاص.

اإلجراء الثاني
االستقبال والتقييم:

•

•

استقبال الحالة ذلك بمقر مركز دار اإليواء.
توفير الترجمة عند الحاجة

•

تبين الوضع العام للحالة من خالل مالحظة المؤشرات األولية البارزة وحسب

•

تقييم الحالة من قبل موظفي دار اإليواء

ظرف االستغالل.
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اإلجراء الثالث
بعد التقييم األولي

•

•
•
•
•

القبول المبدئي للحالة مثبتا أسباب القبول.
تحويل الحالة إلى الجهات المختصة وذلك حسب مقتضيات الحالة.
تقديم الرعاية الطبية العاجلة عند الحاجة.
تبليغ الجهات األمنية المختصة في حال وجود شبهة جريمة.
أخذ موافقة الحالة لمباشرة اإلجراءات في الخطوات الالحقة.

اإلجراء الرابع
االحتياجات األساسية واإليواء المؤقت:

•

•
•
•

تأمين االحتياجات األساسية الماسة بما فيها اإليواء المؤقت إن لزم.
إبالغ الجهات األمنية (وحدة مكافحة االتجار باألشخاص).
إبالغ السفارة المعنية بوجود شخص من رعاياها لدى مركز اإليواء.
الفحص الطبي وتثبيت الحالة :تثبيت الوضع الجسدي والنفسي للحالة وذلك عن طريق
الفحص الرسمي مع التأكد من خلو الحالة من األمراض واألوبئة المعدية.

اإلجراء الخامس
المقابلة األولية

•

•
•

إجراء المقابلة األولية اإلبالغ عن الحقوق والواجبات وخطوات اإلحالة المقبلة.
التأكد من توفر الترجمة الفورية إن لزم االمر.
إعداد ملف الحالة (ملف إدارة الحالة) من قبل االختصاصي في دار اإليواء.

اإلجراء السادس
اعتماد نتيجة عملية التقييم واتخاد اإلجراءات المتعلقة بالحالة:

•

في حال الضحية (المفترضة):

التعامل مع الملف من قبل الوحدة لمباشرة التحقيق والتحديد الرسمي.

•

في الحاالت العمالية وحاالت االستضعاف:

يتــم إبــاغ الجهــة المعنيــة للتعامــل مــع أســباب االســتضعاف وتقديــم المســاعدة لحمايــة
الحالــة مــن أن تكــون عرضــة لالتجــار (الــدور الوقائــي).
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التحقيق والمقاضاة (التحديد الرسمي والقانوني):
اإلجراء األول

المرحلة
الثالثة

دور (النيابة العامة ومساعدي الضابطة العدلية – ووحدة مكافحة االتجار بالبشر).

•

النظر في الحالة من قبل (النيابة العامة ومساعدي الضابطة العدلية – وحدة مكافحة

•

إطالع بنتيجة التحقيق وقرار النيابة.

االتجار بالبشر) والتحقق فيما إذا كانت ضحية اتجار أم ال.

اإلجراء الثاني
نتيجة التحقيق
إذا أسفرت الحالة عن وجود قضية اتجار بالبشر:

•

•

استصدار (النيابة العامة) ألمر قضائي باإليواء الرسمي للمجني عليه.
مباشرة (النيابة العامة) بإجراءاتها حيال قضية االتجار بالبشر.

في حال أسفرت الحالة ونتيجة التحقيق عن عدم وجود قضية اتجار بالبشر:

•
•

يقوم فريق اإلحالة الوطني (ملف إدارة الحالة) مع النيابة العامة للوقوف على
ما آل إليه التصرف في القضية.
يتم التعامل مع أسباب االستضعاف وتقديم الخدمات لحماية الحالة من أن تكون
عرضة لالتجار.

الحماية والمساعدة:
والهــدف الرئيــس :توفيــر البيئــة المالئمــة للضحيــة (المتلقيــة للمســاعدة) مــن خــال تقديــم
المســاعدة الالزمــة لحيــن إعــادة إدمــاج الضحيــة بالمجتمــع أو العــودة الطوعيــة لبالدهــا.

المرحلة
الرابعة

اإلجراء األول
المساعدة والتحقيق والتقاضي
• إطــاع (الضحيــة) وإشــراكها فــي اإلجــراءات اإلداريــة والقانونية والقضائيــة حيال القضية
علــى حســب المعاييــر القضائيــة فــي الدولــة وبحقهــا فــي الحصــول علــى التعويــض
وجبــر الضــرر واالســتفادة مــن اإلجــراءات القانونيــة ذات الصلــة.
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• تقديــم الخدمــات النفســية والصحيــة واالجتماعيــة والقانونيــة الالزمــة والترجمــة
وخدمــات إعــادة التأهيــل والتدريــب.

•
• إزالــة المعوقــات التــي تعتــرض عمــل (الضحيــة) فــي هــذه الفتــرة إذا رغبــت فــي ذلــك
إعادة الـتأهيل والتعافي.

•

وتوفــر العمــل.

تسهيل تزويد (الضحية) بوثائق السفر والهوية.

اإلجراء الثاني
متابعة التحقيق تحديث ملف الحالة بسير القضية وإطالع (الضحية) على تطوراتها.
اإلجراء الثالث
الحكم القضائي
الحكـم النهائـي .وفـي حـال حـاالت االسـتضعاف التعامل مـع الحاالت غيـر المصنفة كضحية
اتجـار (مفترضـة) مـع األخـذ بأسـباب االسـتضعاف وحمايتهـا من أن تكـون عرضة لالتجار.

العودة الطوعية لضحايا االتجار بالبشر:

المرحلة

الخامسة

بمعنى مساعدة الضحية وتمكينها من العودة االختيارية إلى بلدها االصلي.
اإلجراء األول
عقــد جلســة استشــارية بحضــور ممثليــن مــن فريــق اإلحالــة الوطنــي وممثــل الســفارة

للضحيــة والمنظمــات الدوليــة المعنيــة لوضــع خطــة لعــودة الضحيــة بعــد تقييــم المخاطــر.
اإلجراء الثاني
في حال الرغبة بالعودة إلى البلد االصلي

•

•
•
•
•
•
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التأكد من وجود وثيقة سفر.
التنسيق مع السفارة المعنية لترتيب إجراءات العودة.
التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترتيب إجراءات السفر
تقييم المخاطر التي قد تحيط بالحالة
توفير تذكرة رحلة العودة.
إجراءات الخروج من مركز اإليواء.
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• التنســيق مــع وزارة الصحــة أو العامليــن فــي المجــال الصحــي لمرافقــة الضحيــة فــي
مســار الســفر إذا كان وضــع الضحيــة الصحــي ال يســمح

•

الترتيب لالستقبال في موطنها األصلي وذلك بالتنسيق مع السفارة المعنية.

• التنســيق مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي موطنهــا األصلــي لالســتمرار فــي
برامــج التأهيــل إذا كانــت الضحيــة بحاجــة إلــى ذلــك.

اإلجراء الثالث
في حال الرغبة في العودة إلى بلد ثالث

•

•
•
•
•
•

التأكد من وجود وثيقة سفر.
التنسيق مع المفوضية السامية لالجئين للبحث عن بلد الستقبال السفر
التنسيق مع السفارة المعنية لترتيب إجراءات العودة.
التنسيق مع منظمة الهجرة الدولية لترتيب إجراءات السفر
تقييم المخاطر التي قد تحيط بالحالة
توفير تذكرة رحلة العودة.

• التنســيق مــع وزارة الصحــة أو العامليــن فــي المجــال الصحــي لمرافقــة الضحيــة فــي
مســار الســفر إذا كان وضــع الضحيــة الصحــي ال يســمح

•

الترتيب لالستقبال في البلد الثالث وذلك بالتنسيق مع السفارة المعنية.

• التنســيق مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البلــد لالســتمرار فــي برامــج التأهيــل إذا
كانــت الضحيــة بحاجــة إلــى ذلــك.

اإلجراء الرابع
في حال الرغبة في البقاء والعمل بالدولة:
• التنســيق مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة لعمــل الضحيــة فــي البــاد
إن أمكــن.

•

إتاحة الفرصة للبحث عن عمل.

• تســهيل إجــراءات التقديــم علــى تصريــح العمــل فــي وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة.

•

إجراءات الخروج من مركز اإليواء.
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9

إعادة اإلدماج:

المرحلة

إن مرحلــة إعــادة اإلدمــاج هــي مرحلــة طويلــة األمــد متعــددة الوجــوه وتهــدف إلــى تمكيــن
الشــخص مــن اســتئناف حياتــه كعضــو فاعــل فــي كل الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة
والمدنيــة والسياســية والثقافيــة فــي المجتمــع ،وينبغــي إلعــادة اإلدمــاج الناجحــة أن تعمــل
علــى تقليــل الضعــف لــدى الضحايــا كــي ال يســقطوا مجــددا ضحيــة لالتجــار.

السادسة

اإلجراء األول
حية االتجار باألشخاص:
وتتحقــق إعــادة االندمــاج الناجحــة مــن خــال منهــج تقويــة يقــدم لألشــخاص المتاجــر بهــم
الدعــم مــن أجــل تطويــر مهاراتهــم الشــخصية ومواردهــم ،وكذلــك جعلهــم يتخــذون القــرارات
بخصــوص حياتهــم فــي جميــع مراحــل هــذه العمليــة ،وإن المفتــاح إلعــادة اندمــاج ناجحــة
يتضمــن مســاعدة الضحايــا (إتاحــة الفرصــة للضحايــا للمشــاركة فــي الحيــاة المعتــادة (ومــن
أنــواع مســاعدة إعــادة اإلدمــاج مــا يلــي:

•

•
•
•
•
•
•
•

خدمات الرعاية الصحية والطبية.
المساعدة المالية.
المساعدة القانونية.
المساعدة في التعليم.
التدريب المهني.
المشاريع الصغيرة ونشاطات توليد الدخل.
التعيين في الوظائف ،اإلعانات المالية ،والبرامج الموسعة.
اإلسكان وترتيبات السكن.

اإلجراء الثاني
البقاء والعمل بالدولة للضحية غير الوطنية:

•

•

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

• تسهيل إجراءات التقديم على تصريح العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

•
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