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  كوسيلة لالجتار باألشخاص، كوسيلة لالجتار باألشخاص، " " استغالل حالة االستضعافاستغالل حالة االستضعاف""مذكرة إرشادية بشأن مذكرة إرشادية بشأن 

 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة  من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة ٣٣حسبما ورد يف املادة حسبما ورد يف املادة 
       عرب الوطنية عرب الوطنيةاملنظَّمةاملنظَّمةل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية مِّمِّالنساء واألطفال، املكالنساء واألطفال، املك

  مةمقّد  -١
 من هذه املذكرة اإلرشادية هو مساعدة موظفي العدالة اجلنائية املمارسني علـى فهـم وتطبيـق مفهـوم               الغرض  -١-١
ــة االستـــضعاف " ــار باألشـــخاص يف   " اســـتغالل حالـ ــار باألشـــخاص، حـــسبما ورد يف تعريـــف االجتـ ــيلة لالجتـ كوسـ

  )١(.بروتوكول االجتار باألشخاص
 الـــصادرة عـــن مكتـــب املخـــدرات واجلرميـــة بـــشأن نفـــس  وتـــستند املـــذكرة اإلرشـــادية إىل ورقـــة املناقـــشة  -٢-١

 ويشجَّع االختصاصيون املمارسون على الرجوع إىل تلك الوثيقة للحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات،                 )٢(املوضوع،
  .رة يف القانون الوطين واملمارسة الوطنيةمبا فيها نظرة متبصِّ

    
  النقاط احملورية  -٢

االسـتغالل، فـال يلـزم    " لغـرض "التجنيـد أو اإليـواء، اخل،    " فعـل "طفـال تتـشكل مـن        جرميـة االجتـار باأل     نَّمبا أ   -١-٢
  . مالحقة قضائية بدعوى االجتار باألطفال وسيلة أخرى يف سياق أيِّتبيني استغالل حالة االستضعاف أو أيِّ

ل املثـال،   فعلـى سـبي   . وسيكون إثبات وجود استضعاف الضحية أمرا مهما لكثري مـن جوانـب قـضية االجتـار                 -٢-٢
 التقييم الـدقيق حلالـة االستـضعاف        نَّية عند حتديد هوية الضحية؛ كما أ      بالغ األمه ميكن أن يكون االستضعاف مؤشرا      

غري أنَّـه يلـزم مـا هـو أكثـر مـن       . ميكن أن يساعد على ضمان توفري قدر مناسب من الدعم واحلماية للشهود الضحايا       
د وجود حالة استـضعاف مثبتـة ال يكفـي لـدعم مالحقـة قـضائية تـزعم وجـود                  جمرّ إذ إنَّ . ذلك يف املالحقات اجلنائية   

ــيَّن       ــل مع ــام بفع ــتخدمت للقي ــيلة اس ــضعاف، كوس ــة است ــتغالل حلال ــات     . اس ــضايا، جيــب إثب ــك الق ــي تل  وجــودفف
  . ذلك االستضعاف بتوفري أدلة ذات مصداقيةاستغاللاالستضعاف وكذلك 

  
    

───────────────── 
االجتار باألشخاص جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم "من بروتوكول االجتار باألشخاص على أنَّه ُيقصد بتعبري ) أ (٣تنص املادة   )1(

أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع 
ي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على و استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقّأ

 أدىن، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو ويشمل االستغالل، كحّد. شخص آخر لغرض االستغالل
 .املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاءالسخرة أو اخلدمة قسراً، أو االسترقاق أو 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ورقة املناقشة املتعلقة باستغالل حالة االستضعاف وغريه من الوسائل الواردة   )2(
-http://www.unodc.org/unodc/en/humanمتاحة يف املوقع . ٢٠١٢أكتوبر /ضمن تعريف االجتار باألشخاص، تشرين األول

trafficking/publications.html?ref=menuside. 
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ستضعاف هو تقييمه تبعا للحالة، علـى أن تؤخـذ بعـني االعتبـار أحـوال                 اال وجودواألسلوب األفضل لتقييم      -٣-٢

فاالستضعاف الشخصي، على سبيل املثـال، ميكـن أن يتعلـق بكـون     . الضحية املزعوم الشخصية أو املكانية أو الظرفية    
ا بـصورة   أما االستضعاف املكاين فـيمكن أن يتعلـق بكـون الـشخص موجـود             . الشخص املعين ذا إعاقة بدنية أو عقلية      

وأمـا االستـضعاف الظـريف فـيمكن أن تتعلـق ببطالـة           . غري نظامية يف بلد أجنيب يعاين فيه من عزلـة اجتماعيـة أو لغويـة              
وهذه األشكال من االستضعاف ميكـن أن تكـون موجـودة مـسبقا، كمـا ميكـن                 . الشخص املعين أو َعَوزه االقتصادي    

كـن أن يكـون، علـى سـبيل املثـال ال احلـصر، ذا صـلة بـالفقر، أو         فاالستـضعاف املوجـود مـسبقا مي   . أن يسببها املتَّجـر  
، أو بنوع اجلنس، أو باحلمل، أو بالثقافة، أو باللغـة، أو باملعتقـد؛           أو كرب السنّ   بإعاقة عقلية أو بدنية، أو بصغر السنّ      

ــة ا ــة  ُألأو باحلال ــيمكن أن يكــون، ع   . ســرية، أو بالوضــعية غــري النظامي ــسبَّب ف ــضعاف امل ــا االست ــال   أم ــى ســبيل املث   ل
ال احلــصر، ذا صــلة بالعزلــة االجتماعيــة أو الثقافيــة أو اللغويــة، أو بالوضــعية غــري النظاميــة، أو باالرهتــان الناشــئ عــن  

  .اإلدمان على املخدرات، أو بارتباط رومانسي أو عاطفي، أو باستخدام الطقوس أو املمارسات الثقافية أو الدينية
ولكنـه لـن    . كـون استـضعاف الـضحية داالًّ علـى وجـود اسـتغالل حلالـة االستـضعاف                ويف حاالت حدِّية، قد ي      -٤-٢

  . تنتفي معه موافقة الضحيةيشكل وسيلة لالجتار باألشخاص ما مل تكن حالة االستضعاف قد اسُتغلت أيضاً إىل حّد
ــستخدم استــضعاف الفــرد الشخــصي أو املكــاين أو ا  حالــة االستــضعاف عنــدما   اســتغاللوحيــدث   -٥-٢ لظــريف ُي

عمدا، أو يستفاد منه على حنو آخر، لتجنيد ذلك الشخص أو نقله أو تنقيلـه أو إيوائـه أو اسـتقباله لغـرض اسـتغالله،               
 اإلذعان إلرادة املستغل هو اخليار الفعلي أو املقبـول الوحيـد املتـاح لـه، ويكـون ذلـك                    نَّحبيث يعتقد ذلك الشخص أ    

 تقرير ما إذا كان اعتقاد الـضحية بأنـه لـيس لـه خيـار فعلـي أو مقبـول        ولدى. االعتقاد معقوال يف ضوء حالة الضحية    
  .آخر هو اعتقاد معقول، ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار خصائص الضحية وظروفه الشخصية

    
  الوارد يف تعريف االجتار" الفعل"صلة استغالل حالة االستضعاف بعنصر   -٣
جتنيـد الـشخص أو     (االجتـار   " أفعـال " مـن    ة الرتكـاب أيٍّ   ميكن أن يكون اسـتغالل حالـة االستـضعاف وسـيل            -١-٣

  ).نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله
، فعنـدما ُيـزَعم     ومـن مثَّ  ". الوسـيلة "و" الفعـل "ويقيم التعريف الوارد يف بروتوكول االجتار صلة واضـحة بـني              -٢-٣

 اجلـاين قـد اسـتغل استـضعاف الـضحية مـن             نَّ، ينبغـي إثبـات أ     "الوسـيلة "حدوث استغالل حالة االستضعاف باعتباره      
  .أجل جتنيد ذلك الشخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله

    
  االستغاليل الوارد يف التعريف" الغرض"صلة استغالل حالة االستضعاف بعنصر   -٤
جتــار وجبميــع أخــرى، لــه صــلة جبميــع أشــكال اال" وســيلة " اســتغالل حالــة االستــضعاف، شــأنه شــأن أيِّنَّإ  -١-٤

وهو ذو صلة أيضاً بسائر األغراض االستغاللية اليت ذُكـرت يف           . األغراض االستغاللية املذكورة يف بروتوكول االجتار     
  .ل واالستغالل يف سياق األنشطة اإلجراميةالقوانني الوطنية والدولية، مبا فيها التسّو
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ف بسهولة أكرب أو أقل يف سياق أغـراض اسـتغاللية معينـة           وال ُيفتَرض أن ُيعثَر على استغالل حالة االستضعا         -٢-٤

ف فحسب على تـوافر دليـل ذي مـصداقية          فالعثور على استغالل حالة االستضعاف يتوقّ     . منه يف سياق أنشطة أخرى    
ا شـكل الغـرض االسـتغاليل     أمّـ . يثبت وجود حالة االستضعاف لدى الضحية وغرض اسـتغالل الـضحية لـدى املتَّجـر              

  .نة فال صلة له بذلك التحليلحالة معّياملتوافر يف 
    
  الصعوبات واالعتبارات اخلاصة باألدلة من أجل إثبات استغالل حالة االستضعاف  -٥
ينبغي أن يكون املعيار املستخدم يف إثبات استغالل حالة االستضعاف هـو نفـس املعيـار املـستخدم يف إثبـات                       -١-٥

وعلـى وجـه   . طين، مبـا يف ذلـك سـائر عناصـر جرميـة االجتـار باألشـخاص             جرمية مبقتضى القـانون الـو      توافر عناصر أيِّ  
 اجلاين كان يقـصد اللجـوء إىل ذلـك االسـتغالل الرتكـاب      نَّ مصداقية يثبت أودليل ذ جيب أن يكون هناك   التحديد،  

  .لغرض استغاليل) جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استقبال(فعل ما 
 االستضعاف الشخـصي أو املكـاين أو الظـريف للفـرد املعـين قـد                نَّ الدليل أ  يبيِّنذكر أعاله، جيب أن     وحسبما    -٢-٥

اسُتخدم أو اسُتفيد منه عمدا لتجنيد ذلك الـشخص أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيوائـه أو اسـتقباله لغـرض اسـتغالله، حبيـث            
 هــذا نَّوى اإلذعــان إلرادة املــستِغل، وأأصــبح ذلــك الــشخص يعتقــد أنَّــه لــيس لديــه خيــار فعلــي أو مقبــول آخــر ســ  

وجيب أن يكون استخدام الوسيلة ذا طـابع ونطـاق خطرييـن مبـا فيـه الكفايـة                  . االعتقاد معقول يف ضوء حالة الضحية     
  .إلفساد ذريعة موافقة الضحية

ار األخـرى  وقد يكون دليل إثبات استغالل حالة االستضعاف ملموساً بدرجة أقل مما يف حالـة وسـائل االجتـ                -٣-٥
 الضحايا قد ال يعرِّفون بأنفسهم على أهنم ضحايا، خصوصاً عنـدما يظلـون معتمـدين                نَّكما أ ). مثل استعمال القوة  (

وينبغــي أن يكــون مبقــدور املمارســني أن  . علــى أولئــك الــذين اســتغلوا استــضعافهم أو مــرتبطني هبــم علــى حنــو آخــر  
 أو األنثروبولوجيــا اجتمــاعيني أو خــرباء يف اختــصاصينيأو مثــل علمــاء نفــسانيني (حيــصلوا علــى عــون اختــصاصيني  

يف مرحلــة التحقيــق لــضمان مجــع األدلــة علــى حنــو فعــال مناســب وجلبــها إىل قاعــة احملاكمــة يف ) مستــشارين ثقــافيني
 ذلـك العـون قـد يكـون ضـرورياً           نَّكمـا أ  . مرحلة املالحقة القضائية، من خالل شهادة شاهد خـبري أو مبـساندة منـها             

وقـد ُيعثـر علـى األدلـة الـيت تثبـت اسـتغالل حالـة                . ب ثقة الضحايا ومتكينهم من اإلدالء بشهادهتم عند احملاكمـة         لكس
ولـذلك، ينبغـي أن تكـون هنـاك إجـراءات           . االستضعاف يف والية قضائية غري تلك اليت جتري فيها املالحقة القـضائية           

  .سني، لضمان حتديد األدلة وتوفريهالتسهيل ودعم التعاون العابر للحدود بني املوظفني املمار
    
  وإدارهتاحتديد املخاطر   -٦

 عدم وجود تعريف واضح ملفهوم استغالل حالة االستضعاف، وما ينشأ عن ذلك من التباسـات، يـسبب                  نَّإ  -١-٦
ف بكـوهنم   فإساءة تطبيق هذا املفهوم ميكن أن متس حبقوق الـضحايا يف أن ُيعتـرَ             . وإدارهتاخماطر معينة ينبغي حتديدها     
ل يف احتمـال   هنـاك خطـراً يتمثّـ   نَّكمـا أ  .  حبقوق األشخاص املتـهمني يف حماكمـة منـصفة         ضحايا، كما ميكن أن متسّ    

أن تفـضي إســاءة التطبيـق إىل توســيع مفهـوم االجتــار علـى حنــو ينـتقص مــن طابعـه األساســي كجرميـة بالغــة اخلطــورة        
  .وانتهاك حلقوق اإلنسان
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تغالل حالــة االستــضعاف مــدرجاً علــى حنــو صــريح يف تعريــف االجتــار الــوارد يف وحيثمــا يكــون مفهــوم اســ  -٢-٦
التشريعات الداخلية، ينبغي أن يعرَّف تعريفاً دقيقاً من أجـل تـوفري الوضـوح واإلرشـاد للمـوظفني املمارسـني والتقـاء                    

تـضعاف واسـتغالل اجلـاين    د ضرورة إثبـات كـل مـن وجـود حالـة االس     وينبغي للتعريف أن يؤكّ. نة أعالهاملخاطر املبيَّ 
كما ينبغي للتعريف أن يأخذ بعني االعتبار مـسألة املوافقـة، حبيـث يكـون اسـتغالل حالـة االستـضعاف،                     . لتلك احلالة 

  .أياً كان تعريفه، ذا طابع خطري مبا فيه الكفاية حبيث تنتفي املوافقة
وينبغــي أن تكــون هنــاك . يدة علــى مرتكبــها عقوبــات شــدتفــرضفاالجتــار باألشــخاص هــو جرميــة خطــرية    -٣-٦

اع هنـج قـائم علـى اِحلـس املنطقـي الـسليم يف فهـم فكـرة اسـتغالل حالـة االستـضعاف وتطبيقهـا،               بـ ضمانات تكفـل اتّ   
  .نة أعالهالة ملواجهة االجتار، وتقي من املخاطر املبيَّع على اختاذ أجهزة العدالة اجلنائية تدابري فّعوتشّج

    
  ة استغالل حالة االستضعاف لفكرحتسني فهم املمارسني  -٧

ب أن يظـل موظفـو العدالـة اجلنائيـة          ق يف قضايا االجتار باألشخاص ومالحقتـها قـضائياً تتطلّـ          ي فعالية التحق  نَّإ  -١-٧
جرون يف إخضاع الضحايا لواحد أو أكثر من األفعـال الـيت يـشترط       املمارسون على علم بالطرائق اليت يستخدمها املتَّ      

فمن املهم جداً بـصرف النظـر عمـا إذا كـان اسـتغالل حالـة االستـضعاف جـزءاً مـن تعريـف                       . اف االجتار توافره  يتعر
نــشوء حالــة االستــضعاف وكيفيــة االجتــار يف القــانون الــداخلي أم ال، ضــمان أن يفهــم املمارســون كيفيــة وجــود أو  

  .حدوث استغالل تلك احلالة يف سياق جرائم االجتار
اجلنائيـة املمارسـني بتـدريب خـاص وإرشـادات خاصـة بـشأن اسـتغالل حالـة             وينبغي تزويـد مـوظفي العدالـة          -٢-٧

ال، ف علــى الــضحايا احملــتملني بطريقــة مالئمــة، وإخــضاع اجلنــاة احملــتملني لتحقيــق فعـّـ  االستــضعاف، لــضمان التعــّر
  . ارتكبوهومالحقة املشبوهني على حنو منصف، وإخضاع املتَّجرين املدانني لعقوبات تتناسب مع فداحة اجلرم الذي 
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