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الفصل 14

اإلتجار بالبشر  
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الفصل 14  

اإلتجار بالبشر

ما هو اإلتجار بالبشر ؟
يعاقب القانون جريمة االتجار بالبشر الفقرة 601   و اإلتجار بالبشر  ممارسة تتمثل في إجبار أو 
حث الشخص على الدخول إلى اإلقليم أو البقاء فيه وذلك من أجل إستغالله  في العمل أو الجنس 

أو التسول أو القيام بأنشطة غير مشروعة أو إخضاعه  لعملية إزالة األعضاء. 
يعاقب القانون هذا السلوك بمعاقبة السجن لمدة تتراوح بين ثمانية سنوات  حتى عشرين سنة.

ما هو النظام ضد اإلتجار بالبشر ؟
تم وضع  خطة عمل وطنية لمكافحة االتجار بالبشر  )NAP(  و االستراتيجيات  التي تسمح 
للدولة  بالتدخل  بشأن ظاهرة االتجار واالستغالل الشديد و بهدف تحسين االستجابة الوطنية و 
العمل على قمع هذه الظاهرة من حيث منع الجريمة ومكافحتها وقمعها  وبهدف تأهيل و إعادة 

إندماج الضحايا والتعاون مع دول المنشأ. 
حيث تحدد الخطة أولويات التدخل ومصادر التمويل المحتملة  واإلجراءات الرئيسية التي يجب 

تطويرها في اإلقليم واإلدارات المختصة لكل إجراء .

كيف يتم تحديد ضحية اإلتجار بالبشر و اإلستغالل ؟
و من أجل مساعدة العاملين على التعرف على ضحايا االتجار واالستغالل الشديد  وضعت خطة 
العمل الوطنية مبادئ توجيهية و آليات سريعة  للتعريف وتحديد هوية  األشخاص ضحايا االتجار 

واالستغالل الشديد )الملحق 2 خطة  العمل الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر ( .
و تحتوي المبادئ التوجيهية على أحكام مفيدة بشأن النهج الذي يجب إتباعه مع الضحايا المفترضين 
و كيفية  إجراء المقابالت معهم وعن طرق التعريف وتحديد الهوية  فضالً عن قائمة متعددة  من 

المؤشرات المفيدة لتحديد حالة االتجار المفترض .

ما هو تصريح اإلقامة ألسباب الحماية االجتماعية؟
تتعلق  ألسباب  خاص”  إقامة  تصريح  على  الحصول  في  الحق  له  بالبشر  االتجار  ضحية  إن 
بالحماية االجتماعية” والذي يتم إصداره مع إضافة عبارة “ حاالت خاصة “ ومن أجل حماية 

حق الخصوصية و سرية المعلومات 
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لصاحب التسجيل يتم إصدار التصريح لمدة ستة أشهر ويمكن تجديده سنة واحدة ،أو لفترة أخرى 
إذا كانت  هناك أسباب  ضرورية و تتعلق بالعدالة .

 و تصريح اإلقامة يعطي الحق للحصول على خدمات الرعاية الصحية  والدراسة ، و للتسجيل 
في مكتب العمل  و ممارسة العمل الفرعي . 

إذا كان لدى المستفيد من برنامج المساعدة والتكامل االجتماعي عمل بموجب عقد العمل ، يمكن 
تجديد التصريح طوال مدة العمل  نفسه في حالة أن عقد العمل لمدة دائمة , لمدة عامين. عالوة 

على ذلك  يمكن تحويل التصريح إلى تصريح عمل أو تصريح دراسة .

أجل ضحايا  من  اإلقامة  تصريح  إصدار  ماهي شروط 
اإلتجار بالبشر ؟

الشخص األجنبي ضحية العنف أو االستغالل الجسيم لديه الحق في الحصول على تصريح خاص  
لإلقامة في حالة تعرض سالمته للخطر بسبب محاولتة الهروب من سيطرة المنظمات اإلجرامية 
أو نتيجة لتصريحات أدلى بها في اإلجراءات الجنائية ضد هذه المنظمات اإلجرامية و المستغلين .
قبل إصدار تصريح اإلقامة يتحقق مكتب الهجرة المختص أيًضا من انضمام الضحية لبرنامج 
المساعدة الفردية والتكامل االجتماعي الذي تم اإلتفاق عليه مع الشخص المسؤول عن الهيئة التي 

ستقوم بتنفيذ البرنامج .

ما هي اإلجراءات التي يتم من خاللها إصدار تصريح 
اإلقامة بسبب الحماية اإلجتماعية ؟

ينص القانون على مسارين مختلفين وبديلين عن بعضهما البعض من أجل إصدار تصريح اإلقامة 
من أجل الحماية اإلجتماعية  كما يسمى )المسار المزدوج( : 

العنف  عن  المسؤولة  السلطات  إلى  الشكوى   الضحية  يقدم  عندما   :وذلك  القضائي  المسار   •
واالستغالل الخطير الذي يتعرض له  و بناًء على ذلك يتم إصدار  تصريح اإلقامة من مكتب 
الشرطة  المختص بناء على اقتراح  أو تقرير مؤيد من المدعي العام المكلف باإلجراءات الجنائية 

المتعلقة بالوقائع و الشكوى المقدمة  .
• المسار االجتماعي :  في هذه الحالة ال يقدم الضحية الشكوى  ضد مستغليه  بل يعتمد في ذلك  
المساعدة  إلى برنامج  يقوم  بإلنضمام  المسؤولة عن مساعدة ضحايا االتجار و  الهيئات   على 

االجتماعية والتكامل. 
وفي هذه الحالة  يقوم مكتب الشرطة المختص بإصدار تصريح اإلقامة بناء على اقتراح الهيئة 

التي تولت اإلشراف  الضحية و دون الحصول مسبقاً على تقرير من  مكتب المدعي العام .
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اإلقامة  تصريح  سحب  فيها  يتم  التي  الحاالت  هي  ما 
الصادربسبب الحماية اإلجتماعية ؟

يتم إلغاء التصريح في حالة انقطاع برنامج المساعدة والتكامل االجتماعي  أو القيام  بسلوك غير 
متوافق مع أهداف  البرنامج أو عندما تنتهي  الظروف و األسباب  التي تبرر إصداره .

ماهوالبرنامج الوحيد لإلنفتاح  و للمساعدة و التكامل 
اإلجتماعي ؟

البرنامج الوحيد  لإلنفتاح والمساعدة والتكامل االجتماعي يهدف إلى توفير اإلستقبال والحماية 
لألشخاص وذلك خالل  المرحلة األولى من التحققيقات و التأكد من حالتهم  كضحايا االتجار  و 

في المرحلة التالية يتم  تزويدهم بكافة السبل الالزمة لتحقيق اإلندماج واإلستقالل الكامل.
و يوجد العديد من الهيئات  الفعالة والمنتشرة في جميع أنحاء األراضي الوطنية لتنفيذ البرنامج 

الواحد .

ما هي الحقوق التي يضمنها البرنامج الوحيد لإلنفتاح 
و للمساعدة واإلندماج اإلجتماعي ؟

يضمن البرنامج الوحيد للضحية خالل مراحل أنتقالية  ) ثالثة أشهر وقابلة للتمديد لمدة ثالثة أشهر 
أخرى (  وظروف السكن و العيش المناسبة  باإلضافة إلى الرعاية الصحية و يستمر البرنامج 
بعد ذلك في تقديم المساعدة حتى الوصول إلى مرحلة  اإلستقالل و التكامل التام و اإلندماج في  

العمل والحياة االجتماعية. 

ما هي الهيئات المخولة لتنفيذ البرنامج الوحيد لإلنفتاح 
و للمساعدة و التكامل اإلجتماعي ؟

الهيئات الوحيدة  الي يسمح لها  باالعتناء بضحايا االتجار  , ممارسة و تنفيذ البرنامج الوحيد 
والمساعدة واالندماج االجتماعي هما الخدمات االجتماعية للسلطات المحلية  وكذلك المؤسسات 
االجتماعية الخاصة المسجلة في القسم الثاني من السجل الوطني الذي تم تأسيسه  في وزارة العمل 
والسياسة االجتماعية  ) التسجيل في السجل الوطني يشهد بتضامن الهيئات التنظيمية التي تعمل 

في مجال التكامل االجتماعي لألجانب (
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الحصول  بالبشر  اإلتجار  ضحايا  لألشخاص  يحق  هل 
على الحماية الدولية ؟

إن األشخاص ضحايا االتجار الذين يمكن أن يتعرضوا في حالة العودة  لبلد المنشأ إلى االضطهاد 
بسبب أحد األسباب المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لعام 1951 لهم الحق في الحصول على 
فإن  الالجئين )UNHCR( و بشكل خاص  المتحدة لشؤون  األمم  لهيئة  الدولية. ووفقاً  الحماية 
التجنيد اإلجباري أو خداع  النساء والقاصرين الستغاللهن جنسياً قد يشكالن اضطهاداً “ الجنس 
“ ويخول لصاحبه حق الحصول على الحماية الدولية في حال كانت سلطات بلدهم بلدهم األصيل 
ال تستطيع توفير الحماية الفعالة للضحايا ضد الهربين و تجار البشر وعلى أي حال  فإن تقييم 
طلب الضحية  للحصول على الحماية الدولية مستقل تماًما عن استعدادها لإلبالغ عن المتاجرين.

ما هي حقوق األشخاص ضحايا اإلتجار بالبشر الذين 
يتقدمون بطلب الحصول على الحماية الدولية ؟

يعتبر القانون اإليطالي ضحايا االتجار الذين يتقدمون بطلب الحصول على الحماية الدولية من 
فئة المستضعفين مع االعتراف لهم بكافة الضمانات واإلجرائات المحددة الخاصة بهم  من حيث 

االستقبال . 
و ذلك من أجل تسهيل إكتشاف األشخاص ضحايا االتجار وتحديد هوياتهم  من بين أولئك الذين 
نظام  إلى  السرعة  وإرسال طلباتهم على وجه  الدولية  الحماية  الحصول على  بطلبات  يتقدمون 

مكافحة االتجار بالبشر  .
 كما وضعت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين واللجنة الوطنية المعنية بحق اللجوء  دليل 
على  الحصول  بطلب  المتقدمين  بين  من  االتجار  هوية ضحايا  تحديد  بشأن  التوجيهية  المبادئ 
الحماية الدولية وإجراءات اإلحالة التي تحدد اإلجراءات العملية التي يجب على اللجان اإلقليمية 

اعتمادها في دراسة هذه الطلبات على وجه الخصوص.

من  المقدم  الدولية  الحماية  طلب  فحص  يتم  كيف 
األشخاص ضحايا اإلتجار بالبشر ؟

إجراء  يجب  اإلرشادات حيث  دليل  في  تحديدها   تم  التي  العملية   لإلجراءات  وفقًا  الجلسة  تتم 
المقابلة من قبل عضو في اللجنة اإلقليمية ومترجم  من نفس جنس  الشخص ضحية االتجار  و 

بشكل خاص في حاالت االتجار بهدف   االستغالل الجنسي .
و يجب على  عضو اللجنة القائم بإجراء المقابلة إبالغ مقدم الطلب بكافة حقوقه المنصوص عليها 
في القانون اإليطالي لصالح ضحايا االتجار بالبشر وبعد حصوله على الموافقة الكتابية  يجب 
عليه اإلبالغ  عن الحالة إلى المؤسسة المخولة بتنفيذ برامج المساعدة والتكامل االجتماعي و يجب 

عليه أيضاً تعليق فحص الطلب .



149

 و بعد ذلك تقوم المؤسسة  المختصة بإجراء المقابالت مع مقدم الطلب وستقوم عند إصدار النتيجة 
التقرير يمكن للجنة إعادة  اللجنة اإلقليمية  اللجنة يتضمن الراي و بعد تلقي  بإرسال تقرير إلى 

تفعيل اإلجراءات واتخاذ قرار بشأن الطلب . 
إذا كان مقدم الطلب قد انضم بالفعل إلى برنامج المساعدة واالندماج االجتماعي  )وبالتالي  فقد 
اصبح بالفعل على مسؤولية هيئة  مكافحة اإلتجار(  يجب أن يتم التعامل مع طلبه للحصول على 

الحماية الدولية من قبل اللجنة اإلقليمية من خالل األولوية .
وفي حالة انضمام الشخص مؤخًرا للبرنامج ، يمكن تعليق اإلجراء لمدة ال تزيد عن ثالثة أشهر 

للتحقق من تقدمه في تنفيذ البرنامج  وفي النهاية  تتخذ اللجنة القرار.

كيف يتم  إستقبال  ضحايا االتجار بالبشر الذي يتقدمون 
بطلب الحصول على  الحماية الدولية؟

يحق للشخص الذي  يتم تحديده كضحية  لإلستغالل و اإلتجار بالبشر التقدم بطلب الحصول على 
الحماية الدولية و اإلستفادة من  البرنامج الفريد للمساعدة و التكامل اإلجتماعي وقبوله في مركز 
للحماية الذي تديره مؤسسة مرخص لها بإدارة هذا البرنامج ومع ذلك في حالة زوال الخطر عن  
الضحية من الممكن أن يتم اإلستمرار في قبوله بمراكز االستقبال المخصصة  للمتقدمين بطلب 

الحماية الدولية  في حال كان  المركز معد بشكل  مناسب الستضافة األشخاص المستضعفين .


