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شكر وتقدير
ــذا  ــداد ه ــة The Protection Project« بإع ــروع الحماي ــام » مش ــد ق لق
الكتيــب التدريبــي بدعــم مــن »المؤسســة القطريــة للحمايــة والتأهيــل 
ــد  ــور محم ــتاذ الدكت ــادة األس ــت قي ــد تح ــذا الجه ــم ه ــي«. وت االجتماع
يحيــى مطــر ،المديــر التنفيــذي لمشــروع الحمايــة ، مــع إســهامات رئيســة 
مــن الســيدة إيليــن بانتــر مديــرة البرامــج والتخطيــط فــي مشــروع 
الحمايــة، وبمســاندة تحريريــة مــن الســيدة مانــدي ديفيــس واألســتاذة 

ــون.  ــي جان ــون والســيدة فرجين ــر ديب ماري-بيي

ــم  ــد القي ــره للجه ــغ تقدي ــن بال ــر ع ــة » أن يعب ــروع الحماي ــود »مش وي
ــي بالمخــدرات  ــب األمــم المتحــدة المعن ــه كل مــن »مكت ــذي يقــوم ب ال
والجريمــة« و«جامعــة الــدول العربيــة« فــي ســبيل مكافحــة االتجــار مــن 

ــر«. ــة بالبش ــة لمكافح ــادرة العربي ــال »المب خ

وللحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول »مشــروع الحمايــة« يرجي 
الرجــوع إلــى موقعــه علــى شــبكة اإلنترنــت : 

www.protectionproject.org
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تمهيد
1- نطاق الكتيب التدريبي

يف عــامل اليــوم الــذي شــملته العوملــة والــذي يثــور فيــه الجــدل حــول الكثــري مــن التقاليــد 
واملبــادئ، مثــة القليــل مــن الحقــوق، مثــل الحــق يف الحريــة واألمــان، مازالت تحظــى باإلجامع 
عــى نطــاق واســع جــدا. وتتفــق الــدول حــول العــامل حــول رضورة املواجهــة الحاســمة بــكل 

الوســائل املتاحــة لالتجــار باألشــخاص والــرق بــكل صــوره وأشــكاله. 

ومنــذ تبنــي األمــم املتحــدة »بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة 
النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة« 
ــم االتجــار باألشــخاص يف  ــا لتجري ــايل، بإصــالح ترشيعاته ــرية، بالت عــام 2٠٠٠، قامــت دول كث
ــة، واتخــذت خطــوات ملموســة للقضــاء عــى املشــكلة مــن خــالل  ــا القضائي نطــاق والياته

إرشاك املجتمــع املــدين، وأجهــزة إنفــاذ القانــون، والقضــاء.

وملســاعدة الحكومــات واملجتمــع الــدويل يف تطبيــق هــذه القوانــني الجديــدة ، قامــت 
ــول  ــازة ح ــة املمت ــات التدربي ــن الكتيب ــري م ــدد كب ــرش ع ــة بن ــة والدولي ــات الوطني املؤسس
االتجــار باألشــخاص. وبعــض هــذه الكتيبــات تختــص بقطــاع محــدد بينــام يركــز بعضهــا عــى 
منطقــة معينــة، وبعضهــا اآلخــر يلقــي نظــرة فوقيــة عامــة عــى مشــكلة االتجــار باألشــخاص 

ــة محــددة. ــة أو وظيفي ــكاز جغرافي ــا نقطــة ارت دومن

ــاء  ــى بن ــب ع ــري التدري ــنة يف توف ــرش س ــة ع ــن خمس ــر م ــدت ألك ــرة امت ــتنادا إىل خ واس
القــدرات لــدى جميــع مســتويات املجتمــع ولــدى الحكومــات حــول االتجــار باألشــخاص يف 
 The Protection منطقــة الــرشق األوســط الكبــري وشــامل أفريقيــا ، قــام »مــرشوع الحاميــة
Project« بصياغــة هــذا الكتيــب التدريبــي بهدفــني يف الذهــن. أولهــام تطويــر كتيــب 
ــخاص  ــار باألش ــارات االتج ــكال ومس ــدا بأش ــص تحدي ــني ويخت ــل املامرس ــن أج ــي م تدريب
ــة لبعــض املســائل  ــة املفصل ــام املعالج ــا. وثانيه ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال يف منطق
ــة  ــول مكافح ــالمية ح ــة اإلس ــور الرشيع ــا منظ ــة، ومنه ــة باملنطق ــة املرتبط ــددة واملعين املح

ــخاص.  ــار باألش االتج

ــى باألقطــار  ــب يعن ــإن الكتي ــا ف ــد اإلشــارة إىل منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي وعن
ــان،  ــت، لبن ــراق، األردن، الكوي ــر، الع ــويت، م ــر، جيب ــن، جزرالقم ــر، البحري ــة : الجزائ التالي
ليبيــا، موريتانيــا، املغــرب، ســلطنة عــامن، الســلطة الفلســطينية، قطــر، الســعودية، الصومــال، 

ســوريا، تونــس، دولــة اإلمــارات العربيــة، الســودان، واليمــن.

2- منهجية الكتيب التدريبي
يهــدف الكتيــب التدريبــي إىل تزويــد القــارئ بــأداة مفيــدة لفهــم مشــكلة االتجــار باألشــخاص 
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ــا ، وذلــك مــن خــالل مقاربــة تقــوم عــى ثالثــة  يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي
ــار  ــارات  االتج ــكال ومس ــى أش ــاملة ع ــرة ش ــدم نظ ــب يق ــو أن الكتي ــتويات: األول ه مس
باألشــخاص يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. والثــاين هــو أنــه يحلــل التدابــري التــي 
ــة مــن خــالل  ــا ينبغــي اتخاذهــا ملعالجــة مشــكلة االتجــار يف املنطق ــم اتخاذهــا وإم ــا ت إم
اســراتيجية ذات أربعــة محــاور والثالــث هــو أنــه يســاعد يف فهــم وتذكــر محتــوى كل فصــل 

مــن خــالل أســئلة للمراجعــة ومتاريــن عمليــة.

2 -1 نظرة عامة عىل أشكال ومسارات االتجار بالبرش

مــن خــالل املامرســات املثــى، ودراســات الحالــة، وقصــص الضحايــا يقــدم الكتيــب التدريبــي 
ــدف  ــا به ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــار يف منطق ــكلة االتج ــدة يف مش ــرات مفي تب
ــة.  ــواردة يف الكتيــب والســيناريوهات الواقعي مســاعدة القــارئ يف الربــط بــني املعلومــات ال

ــة، واملشــاركة : االســراتيجية ذات املحاوراألربعــة  ــة القضائي ــة، واملالحق ــع، والحامي 2-2 املن
املتعلقــة باالتجــار باألشــخاص

بعــد فصــل متهيــدي حــول أســباب وتبعــات االتجــار باألشــخاص يعالج الكتيــب االســراتيجيات 
األربــع الرئيســة التــي قــام الخــراء يف مجــال االتجــار باألشــخاص بتطويرهــا ملواجهــة ومكافحة 
ــد  ــري، يؤك ــذه التداب ــة ه ــد معالج ــاركة. وعن ــة، واملش ــة، والحامي ــع، واملالحق ــة: املن الجرمي
ــي وضعــت لتشــكل  ــة الت ــة واملحلي ــة واإلقليمي ــة الدولي ــة خاصــة عــى األطــر القانوني بصف
هــذه السياســات خــالل الســنوات األخــرية. وعندمــا يكــون األمــر مالمئــا، يذكــر الكتيــب أيضــا 
منظــور الرشيعــة اإلســالمية وذلــك لتشــجيع القــارئ عــى مقاربــة كل قضيــة بطريقــة شــاملة 

ومقارنــة. 

2-3 أسئلة للمراجعة ومتارين عملية

يختتــم كل فصــل بأســئلة للمراجعــة ومتاريــن عمليــة. والهــدف مــن التامريــن هــو مســاعدة 
القــراء يف تذكــر املفاهيــم األساســية التــي تــم عرضهــا يف ثنايــا الفصــل وتنميــة مهــارات عمليــة 
إلعدادهــم ألن يصبحــوا مســاهمني فاعلــني يف حركــة مكافحــة االتجــار باألشــخاص يف منطقــة 

الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا.
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الفصل 1
األسباب الكامنة وتبعات االتجار باألشخاص
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1- أ  مقدمة 
1- أ- 1  جدل حول طبيعة االتجار بالبرش

ــون  ــاالت القان ــن مج ــري م ــى الكث ــا ع ــا تأثرياته ــدة له ــة معق ــخاص جرمي ــار باألش إن االتج
ــة الجنائيــة. ومنــذ إقــرار »بروتوكــول األمــم املتحــدة ملنــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار  والعدال
ــدة  ــم املتح ــة األم ــل »التفاقي ــال، واملكم ــاء واألطف ــة النس ــام 2٠٠٠، خاص ــخاص يف ع باألش
ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عرالوطنيــة«1 )وســتذكر فيامبعــد باســم »بروتوكــول األمــم 
ــاج  ــؤال إىل أي منه ــول الس ــون ح ــون يتجادل ــون الدولي ــراء القانوني ــازال الخ ــدة«، م املتح

ــخاص.  ــار باألش ــي االتج ــي ينتم علم

واليــوم يتفــق الكثــريون مــن الخــراء عــى أن مقاربــة حقــوق اإلنســان لالتجــار باألشــخاص 
هــي األنســب متامــا ألنهــا تــدرك أن الشــخص املتجــر بــه ضحيــة ومؤهــل لحقوقــه اإلنســانية، 
ــم انتهــاك هــذه الحقــوق اإلنســانية  ــة واملســاعدة إذا ت ــه الحــق يف الحامي ــه هــذه ل وبصفت

بغــض النظــر عــن جنــس أوعمــر أوجنســية الضحيــة. 

1-أ-2  تحويل الركيز إىل الحقوق اإلنسانية للضحية

ويدعــم هــذه املقاربــة »مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان« الــذي يــويص 
ــار  ــوق اإلنســان واالتج ــة بحق ــا املتعلق ــوىص به ــة امل ــادئ التوجيهي ــه » املب ــي يف كتيب ــا ي مب

ــخاص«: باألش

إن انتهــاكات حقــوق اإلنســان هــي مبثابــة ســبب ونتيجــة لالتجــار بالبــر. ومــن ثــم، مــن 
الــروري وضــع حاميــة جميــع حقــوق اإلنســان يف مركــز أيــة تدابــر تتخــذ ملنــع االتجــار 
ــى  ــلبا ع ــر س ــار بالب ــادة لالتج ــر املض ــر التداب ــي أال تؤث ــه. وينبغ ــاء علي ــر والقض بالب
حقــوق اإلنســان وعــى كرامــة األشــخاص وبخاصــة حقــوق أولئــك الذيــن تــم االتجــار بهــم 

ــي اللجــوء.2 ــن وطالب ــن قــرا والالجئ ــن واملهجري واملهاجري

1- ب  استقطاب ضحايا االتجار

ــاف إىل  ــن االختط ــد م ــم ، متت ــتقطاب ضحاياه ــة الس ــات متنوع ــرون تقني ــتخدم املتاج يس

1- بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص ، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة 
عــر الوطنيــة، وعــرض للتوقيــع  يف 12 ديســمر 2٠٠٠ ، ودخــل حيــز التنفيــذ يف 2٥ ديســمر 2٠٠٣، مــادة ٣ 

T.I.A.S. No.1٣12٧, U.N.T.S. ٣1٩

2- مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ، املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا لحقــوق اإلنســان واالتجــار بالبــرش )جنيــف: 
األمــم املتحــدة( املبــدأ التوجيهــي 1 

http//:www.ohchr.org/Documents/Publications/ Commentary_Human_Trafficking_en pdf.
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الوعــد البســيط بإلحاقهــم بأحــد األعــامل املتدنيــة األجــر. ويعمــد املتاجــرون إىل اســتهداف 
ضحاياهــم مــن األشــخاص األكــر ضعفــا وهشاشــة يف املجتمــع بهــدف اســتغاللهم لتحقيــق 
ربــح شــخيص، وكثــريا مــا يســتغلون أوضــاع الفقــر واالنهيــار االقتصــادي واضطرابــات املجتمــع. 
ويف كثــري مــن األحيــان يكســب املتجــر ثقــة الضحيــة مــن خــالل حزمــة مــن العوامل النفســية. 
فأحيانــا، ال تتــورع مكاتــب التوظيــف عدميــة الضمــري عــن خــداع العــامل وإدخالهــم يف أعــامل 
مهينــة. فــام يبــدو يف البدايــة عمــال رشعيــا ينتهــي بســهولة إىل أن يكــون نوعــا مــن أعــامل 
الســخرة أو اإلســتغالل الجنــي. وتكــون النســاء واألطفــال بصفــة خاصــة األكــر تعرضــا لالتجار 
وكثــريا مــا يتــم االتجــار بهــم مــن جانــب جامعاتهــم وأرسهــم  ويف األماكــن العامــة للعمــل 
والتجــارة. وقــد يقــود الوعــد بدفــع مبالــغ ماليــة نقــدا األرس إىل بيــع أطفالهــم إىل املتجريــن.

1- ج  الطلب واالتجار باألشخاص 

إن عــدم تشــجيع الطلــب عــى ضحايــا االتجــار يصبــح بصــورة متناميــة يف قلــب الكثــري مــن 
السياســات املناهضــة لالتجــار والتــي تركــز عــى منــع الجرميــة. فعــى ســبيل املثــال، توضــح 
املــادة ٩ )٥( مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة أن معالجــة الطلــب عــى خدمــات ضحايــا االتجار 

جــزء جوهــري يف عمليــة منــع ومكافحــة االتجــار بالبــرش بصــورة فعالــة. تقــرر املــادة:

ــل  ــرى، مث ــر أخ ــة أو تداب ــر تريعي ــزز تداب ــراف أو تع ــدول األط ــد ال تعتم
ــايئ  ــة، بوســائل منهــا التعــاون الثن ــة أو الثقافي ــة أو االجتامعي ــر التعليمي التداب
واملتعــدد األطــراف، مــن أجــل صــد الطلــب الــذي يحفــز جميع أشــكال اســتغالل 

األشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، التــي تفــي إىل االتجــار.3

1- د  األسباب الجذرية لالتجار باألشخاص

إن األســباب الجذريــة لالتجــار ذات طبيعــة إقتصاديــة، وثقافيــة، واجتامعيــة، وقانونيــة، 
ــل  ــذه العوام ــن ه ــر م ــد أو أك ــة لواح ــة نتيج ــح ضعيف ــي تصب ــات الت ــية. والجامع وسياس
تكــون مرجحــة ألن يتاجــر بهــا. فاملتاجــرون يعمــدون إىل اســتهداف األشــخاص األكــر ضعفــا 
ــر  ــني األســباب الرئيســية وراء االتجــار الفق ــن ب ــي يســتغلوهم. وم وهشاشــة يف املجتمــع ل
والتخلــف، والتقاليــد االجتامعيــة والثقافيــة، واملؤسســات القانونيــة الضعيفــة، والحــرب 

ــاد.  ــيايس، والفس ــراب الس ــة، واالضط األهلي

1-د-1  الفقر والتخلف

تــم تنــاول العوامــل االقتصاديــة بصــورة مبــارشة يف بروتوكــول األمــم املتحــدة الــذي يقــرر أن 
الفقــر والتخلــف وافتقــاد تكافــؤ الفــرص بصفتهــا األســباب الجذريــة الرئيســية وراء االتجــار 
ــدام ســبل الحصــول عــى  ــة وانع ــد يتضمــن الضعــف االقتصــادي وأيضــا البطال ــرش. وق بالب
فــرص العمــل مــام يجعــل النــاس يرغبــون يف الهجــرة بحثــا عــن أوضــاع معيشــية أفضــل. بــل 

٣- بروتوكول األمم املتحدة مادة ٩ )٥(.
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إن التدفــق الطبيعــي والرشعــي للهجــرة االقتصاديــة الطبيعيــة مــن بلــد فقــري إىل آخــر غنــي 
يوفــر فرصــا للمتاجريــن لإليقــاع بالضحايــا مــن املهاجريــن الذيــن يصبحــون أكــر ضعفــا بعــد 

أن تركــوا ديارهــم وأهاليهــم. 

1- د – 2  التقاليد االجتامعية والثقافية

ــات  ــع الجامع ــة ومين ــوق االجتامعي ــى الحق ــدم الحصــول ع ــي بع ــط اإلقصــاء االجتامع يرتب
مــن الحصــول عــى املزايــا والحاميــة التــي هــي حــق لجميــع املواطنــني. ويســتند التهميــش 
مــن األمــان االجتامعــي إىل عوامــل معقــدة منهــا الجنــس، والعــرق، والجامعــات املنتميــة إىل 

املســتويات الدنيــا اجتامعيــا. ويــؤدي مثــل هــذا التهميــش إىل

ــة،  ــة والطبي ــات القانوني ــول إىل الخدم ــف، والوص ــات التوظي ــم، ومامرس ــز يف التعلي  التميي
ــة  ــام بصف ــي مه ــاء االجتامع ــون اإلقص ــة. ويك ــة االجتامعي ــات والرعاي ــول إىل املعلوم والوص
خاصــة عندمــا نناقــش كيفيــة منــع تكــرار الوقــوع ضحيــة لالتجــار. فاألشــخاص الذيــن متــت 
املتاجــرة بهــم يواجهــون عقبــات هائلــة عنــد عودتهــم إىل أوطانهــم ومنهــا مواقــف جامعتهــم 
ــة تتســم بالحساســية تجــاه  منهــم وتحيزاتهــم تجاههــم. إن املامرســات االجتامعيــة والثقافي
الســياق الخــاص بهــا، ومــن ثــم، البــد مــن النظــر إليهــا بحــرص خــاص حتــى نتجنــب التعميــم. 

فعــى ســبيل املثــال، املامرســات الثقافيــة ) مثــل الــزواج املبكــر أو املرتــب مســبقا أو القــري( 
واملامرســات األخــرى ) مثــل الــزواج املؤقــت أو الــزواج عــن طريــق اإلعالنــات املوضوعــة يف 
ــة يف هــذه الحــاالت  ــد( – إذا مل تكــن مثــت موافق ــس عــر الري ــب العرائ كتالوجــات أو طل
ويرتــب عليهــا أحــد أشــكال االســتغالل – ميكــن أن تقــود جميعهــا إىل االتجــار باألشــخاص. 
ــة  ــلوب معامل ــة يف أس ــراف الثقافي ــر األع ــات تؤث ــن املجتمع ــري م ــك، يف كث ــن ذل ــال ع فض
املــرأة مــام يجعــل مــن التمييــز القائــم عــى الجنــس عامــال مســاعدا يف ضعــف املــرأة تجــاه 
االتجــار. وإضافــة إىل ذلــك، فــإن النســاء الــاليئ يأتــني مــن مجتمعــات معينــة ويتاجــر بهــن 
يف البغــاء يجــدن صعوبــة أكــر يف اإلندمــاج ثانيــة مــع أرسهــن وجامعاتهــن بعــد تحررهــن 

مــن االســتغالل. 

1- د – 3  املؤسسات القانونية الضعيفة

ــذي  ــة، وال ــة الجنائي ــام العدال ــول إىل نظ ــبل الوص ــدام س ــة يف انع ــل القانوني ــدى العوام تتب
يحــدث إمــا ألن )أ( الشــخص املتاجــر بــه أجنبــي أو ال يســتطيع الحصــول عــى متثيــل قضــايئ، 

أو ألن )ب( النظــام نفســه ال يوفــر عالجــا مالمئــا.

وإضافــة إىل ذلــك،  فــإن عــدم األمــان يتزايــد نتيجــة لقانــون »الشــهادة املزدوجــة« أو »األدلــة 
ــز شــهادة الشــاهد بشــهادة آخــرأو  ــم تعزي ــة إذا مل يت ــع ببطــالن األدل ــذي يدف ــة« ال الثبوتي
بأدلــة ماديــة تثبــت تــورط املتهــم. وإحــدى التبعــات املمكنــة لهــذه القاعــدة تتمثــل يف أن 

ضحايــا االتجــار ال مينحــون فرصــة لســامع أقوالهــم يف املحكمــة. 
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1- د – 4  الحرب األهلية واإلضطراب السيايس

ــق  ــهم القل ــن أن يس ــن املمك ــة م ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــل االقتصادي ــة إىل العوام باإلضاف
الســيايس والحــرب والــراع يف االتجــار باألشــخاص. وتؤثــر هــذه العوامــل بصفــة خاصــة يف 
املجتمعــات التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة حيــث  تخلــق االضطرابــات املدنيــة وفقــدان الهويــة 
ــا االتجــار  ــة للجرميــة املنظمــة ومــن ضمنه ــة خصب ــة وانعــدام االستقرارالســيايس بيئ الوطني
ــع،  ــة للمجتم ــاة التقليدي ــراب يف الحي ــل اإلضط ــاالت، يجع ــذه الح ــل ه ــخاص. ويف مث باألش

ــاس يف أشــد حــاالت الضعــف أمــام االســتغالل.  ــة، الن واضطــراب نظــام الحامي

ويف حــاالت الحــرب األهليــة والراعــات العرقيــة غالبــا مــا يتــم اســتهداف مجموعــة واحــدة 
متثــل أقليــة وتقــايس مــن اإلنهيــار التــام لآلليــات االجتامعيــة ، ومــن ثــم، يزيــد مــن ضعفهــا. 
وأخــريا، يــؤدي التهجريالقــري للنــاس يف حــاالت  الــراع إىل عزلتهــم مــام يزيــد مــن ســهولة 

وقوعهــم ضحايــا للمتجريــن.

1- د- 5  الفساد

الفســاد عامــل رئيــي يســهم يف قيــام جرميــة االتجــار باألشــخاص ؛ إنــه ســبب جــذري وكامــن 
ــخاص  ــار باألش ــر أن االتج ــم أن نتذك ــن امله ــه. وم ــت ذات ــهيلها يف الوق ــة وأداة لتس للجرمي
قــد يزدهــر بقــدر ليــس بالقليــل بســبب املشــاركة الفعليــة أو الضمنيــة أو ســلبية املوظفــني 
ــط  الواقــف عــى الحــدود الطــرف عــن  ــد يغــض الضاب ــال، ق ــني. فعــى ســبيل املث العمومي
ــم. أضــف إىل  ــن به ــة املتجري ــور الحــدود يف صحب ــة لعب ــق رشعي ــون وثائ أشــخاص ال يحمل
ــات جنســية.  ــون أو فرضــوا رشــاوى أو خدم ــا املوظف ــل فيه ــد ســجلت حــاالت قب ــك، لق ذل
ــة بحقهــم،  ــم املرتكب ــالغ عــن الجرائ ــا االتجــار عــن اإلب ــوا ضحاي ــة، وأثن ــق الهوي وزوروا وثائ
أو تســامحوا يف بغــاء األطفــال ويف النشــاطات األخــرى لالتجــار باألشــخاص املرتبطــة مبواقــع 

الجنــس التجــاري. 

1- ه-  تبعات االتجار باألشخاص

إن االتجــار باألشــخاص جرميــة ضــد اإلنســان وضــد األمــن القومــي ولهــا آثارهــا عــى املديــني 
القريــب والبعيــد ســواء عــى الضحيــة أو عــى مؤسســات الدولــة. 

1- ه -1  الرضر الواقع عىل ضحايا االتجار

ــم  ــد يت ــار ق ــا االتج ــم أن ضحاي ــا. ورغ ــي مع ــدي ونف ــن أذى جس ــة م ــاين الضحي ــد تع ق
ــالىش  ــد ال تت ــة وق ــرة طويل ــدوم لف ــي عانوهــا ت ــة الت ــة الهائل ــإن الصدم ــا ف إنقاذهــم الحق
ــون  ــتوى، ويتعرض ــوال دون املس ــار يف أح ــا االتج ــل ضحاي ــة، يعم ــة عام ــدا. وبصف ــا أب متام
ــة  ــري املنظم ــل غ ــروف العم ــبب ظ ــل بس ــن العم ــاة يف أماك ــة أو الوف ــر اإلصاب ــر ملخاط أك
وعــدم توافــر الســالمة أو بســبب نقــص الرعايــة الصحيــة املناســبة. فالعــامل يف قطــاع البنــاء 
ــة، واملــواد الخطــرة األخــرى التــي قــد تســبب  ــات الكياموي ــار، واالنبعاث قــد يتعرضــون للغب
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لهــم متاعــب يف التنفــس، والجــرب ، والســل، واألمــراض األخــرى املرتبطــة باألماكــن املزدحمــة 
وغــري الصحيــة. ويكــون ضحايــا االســتغالل الجنــي أكــر تعرضــا لإلصابــة مبــرض نقــص املناعــة 
املكتســب/ اإليــدز أو األمــراض التناســلية املعديــة األخــرى، غــري أنــه مــن النــادر أن يبلغــوا 
ــم  ــن ث ــن، وم ــام املتاجري ــار وانتق ــم بالع ــن وصمه ــا م ــراض خوف ــذه األم ــة به ــن اإلصاب ع
تــزداد حالتهــم الصحيــة ســوءا. ومــن أكــر التبعــات النفســية لالتجــار انتشــارا هــي الشــعور 
ــرية لإلحســاس  ــار، واألشــكال الكث ــري يف االنتح ــدوار، والتفك ــرة، وال ــدان الذاك ــاب وفق باإلكتئ
بالعــار، والحــزن، والخــوف، وعــدم الثقــة، وكراهيــة الــذات. وأيضــا، قــد يصــاب بعــض الضحايا 
ــن  ــة م ــات رسيع ــزة ومض ــه املمي ــن أعراض ــات، وم ــن الصدم ــج ع ــي النات ــط العصب بالضغ
ــد  ــة والعدي ــدام الصل ــة، والهواجــس املتســلطة واالنفصــام واإلحســاس بانع األحــداث املاضي

مــن األعــراض األخــرى.  

1- ه – 2  االتجار باألشخاص : جرمية ضد الدولة

ــة إىل  ــة الهادف ــة الدول ــوض رشعي ــا أن تق ــأنها أيض ــن ش ــة م ــخاص جرمي ــار باألش إن االتج
ــا يكــون املتجــرون مجرمــني  ــريا م ــون واحــرام حقــوق اإلنســان. وكث النهــوض بســيادة القان
ال ينتهكــون حقــوق الضحايــا فحســب بــل أيضــا يرتكبــون جرائــم ضــد الدولــة، مثــل انتهــاك 
ــة  ــاين دول ــة تع ــر الوطني ــخاص ع ــار باألش ــل. ويف االتج ــب، والعم ــرة، والرضائ ــني الهج قوان
ــا  ــدان رعاياه ــن فق ــع م ــة املنب ــاين دول ــا، وتع ــي لحدوده ــري الرشع ــور غ ــن العب ــد م املقص

ــي.  ــيجها االجتامع ــا يف نس واضطراب

1- ه – 3  التأثري االقتصادي لالتجار باألشخاص

إن االتجــار باألشــخاص نشــاط غــري رشعــي وجنــايئ يغــذي الســوق الســوداء ويشــجع عمليــات 
ــي،  ــرب الرضيب ــن الته ــة ع ــب الناتج ــد الرضائ ــة لعوائ ــارة الحكوم ــوال. إن خس ــيل األم غس
واألمــوال التــي تنفــق يف ســبيل إنفــاذ القانــون وضبــط ومكافحــة عمليــات غســيل األمــوال 
ــار باألشــخاص.  ــة الســلبية لالتج ــريات االقتصادي ــن أوضــح صــور التأث ــني م ــام مجــرد اثنت له
وقــد أثبتــت تقاريــر عديــدة أنــه يف البلــدان ذات األعــداد الكبــرية مــن األطفــال املتاجــر بهــم، 
بــروز التأثــري الســلبي عــى املــدى البعيــد عــى االقتصــاد بســبب االنتاجيــة املتناقصــة لهــؤالء 

األطفــال عندمــا يصلــون إىل مرحلــة البلــوغ.٤ 

٤- انظــر »منظمــة العمــل الدوليــة« ، »الرامــج الدوليــة للقضــاء عــى عاملــة األطفــال«، »الكتيــب التدريبــي ملناهضــة االتجــار باألطفــال مــن أجــل 
العمــل والجنــس وصــور االســتغالل األخــرى« )جنيــف، منظمــة العمــل الدوليــة، 2٠٠٩( وانظــر أيضــا، » مدخــل إىل االتجــار بالبــرش: الضعــف، 
ــم  ــب األم ــة V.٠٧-٨٨٩2٥  مكت ــة بحثي ــري، والعمــل«، ورق ــرش: االســتضعاف، والتأث ــري والعمــل، » وانظــر أيضــا، »مدخــل إىل االتجــار بالب والتأث

املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة، فيينــا ، ينايــر 2٠٠٨.
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اختبار معرفتك : مقدمة
تدريب أ : أسئلة للمراجعة

1- ما هي مقاربة حقوق اإلنسان لالتجار باألشخاص؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

2- ما هي األسباب الجذرية الرئيسة لالتجار باألشخاص؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

3- ملــاذا ، يف رأيــك، يجــب عــىل الحكومــات يف الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا أن تعالــج 
مســألة الطلــب )الســوق(؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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4- يف رأيــك ، مــا هــي التبعــات الرئيســية عــىل املــدى البعيــد لالتجــار باألشــخاص يف بلــدك 
األصــي ؟ 

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

تدريب ب : مهمة عملية
ــك  ــه حكومت ــه يجــب أن تقــوم ب ــن أن ــا تعتقد/ي اكتــب/ي ملخصــا مــن صفحــة واحــدة مل

ــدك. ــخاص يف بل ــار باألش ــة االتج ملكافح

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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الفصل2 
ما هو االتجار باألشخاص ؟
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2-أ مقدمة 
2-أ – 1 تعريف األمم املتحدة »لالتجار باألشخاص«

لقــد تــم التوصــل إىل إجــامع دويل يف ديســمر 2٠٠٠ عندمــا تبنــت الــدول »بروتوكــول األمــم 
املتحــدة ملنــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال«. وكان 
ــوىل  ــخاص ويت ــار باألش ــف االتج ــة لتعري ــة دولي ــدة أول أداة قانوني ــم املتح ــول األم بروتوك
ــة  ــة شــاملة للقضــاء عــى املشــكلة. واآلن، يظــل هــذا الروتوكــول األداة املرجعي أمــر مقارب
األوىل للــدول لتنفيــذ سياســاتها الوطنيــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص، وتطويــر أطــر التعــاون 
الــدويل يف هــذا امليــدان. وقــد دخــل بروتوكــول األمــم املتحــدة حيــز التنفيــذ يف 2٥ ديســمر 
2٠٠٣ حــني أودعــت عــرشون دولــة وثائــق التصديــق عليــه. ومنــذ أغســطس 2٠1٣ أصبحــت 

ــة أطرافــا يف.بروتوكــول األمــم املتحــدة.  1٦٠ دول

تقرر املادة 3)أ( من بروتوكول األمم املتحدة أنه:

ــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم  ــر »االتجــار باألشــخاص« تجني »يقصــد بتعب
أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة أو اســتعاملها أو غــر ذلــك 
مــن أشــكال القــر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة 
أو اســتغالل حالــة اســتضعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ أو مزايــا لنيــل موافقــة 
شــخص لــه ســيطرة عــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، يف 
حــده األدىن، اســتغالل دعــارة اآلخريــن أو األشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي 
أو الســخرة أو الخدمــات القريــة أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق 

أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء.« 5 

The 20-plus formula   2-أ-1-1  العنارص : صيغة العرشين أو أكرث

من هذا التعريف ميكن التعرف عىل ثالثة عنارص للجرمية: 

ــع  ــخص م ــل ش ــتوى تعام ــة مس ــو مبثاب ــل ه ــه( : الفع ــم فعل ــاذا ت ــل )م 1- الفع
الضحيــة، ســواء كان مــن جانــب التوريــد أو مــن جانــب الطلــب. وميكــن أن 
يحــدث عــى خمســة مســتويات مختلفــة: تجنيــد األشــخاص،  ونقلهــم، وتنقيلهــم، 

ــتقبالهم. ــم، واس وإيوائه

2-  الوســائل )كيــف يتــم الفعــل( الوســائل هــي كيفيــة حصــول املتجــر أو مشــري 
ــكال  ــة أش ــى مثاني ــرف ع ــتطيع التع ــة. نس ــى الضحي ــرة ع ــل املتاج ــخص مح الش
هــي األكــر شــيوعا: التهديــد، واســتخدام القــوة أو القــر، واالختطــاف، واالحتيــال، 

٥- اتفاقية منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، املكملة التفاقية األمم املتحدة ضد الجرمية املنظمة عر الوطنية 
)بروتوكول األمم املتحدة( التي عرضت للتوقيع يف 12ديسمر 2000، وأصبحت نافذة يف 25ديسمر 2003، املادة 3)أ(.

T.I.S. No.13127,2237 U.N.T.S. 319

Matter Book1.indd   21 8/21/14   3:24 PM



22

والخــداع، واســتغالل الســلطة، واســتغالل حالــة اســتضعاف، وإعطــاء أو قبــول مبالغ 
ــه ســيطرة عــى شــخص آخــر. وميكــن  ــا للحصــول عــى موافقــة شــخص ل أو مزاي
تعريــف »القــر« بأنــه » التهديــد بإيــذاء جــدي لشــخص أو حجــزه؛ وأي تدبــري أو 
خطــة أو منــط متعمــد  بهــدف دفــع شــخص إىل االعتقــاد بأنــه إذا مل يقــم بفعــل 
معــني ســوف يــؤدي إىل إحــداث إيــذاء جســيم لــه أو حجــزه ؛ أو اســتغالل الســلطة 

أو التهديــد بســوء اســتغالل القانــون أو اإلجــراء القانــوين٦. 

3-  الغــرض االســتغاليل )ملــاذا هــذا الفعــل(: هــذا العنــر يتمثــل يف جانــب الطلب 
يف ســوق املتاجــرة باألشــخاص. ويتضمــن ، يف حــده األدىن، ســبعة أغــراض: اســتغالل 
دعــارة اآلخريــن واألشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي والســخرة والخدمــات 
القريــة واالســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد ونــزع األعضــاء.

ــف  ــد تعري ــن تحدي ــتغاللية، ميك ــراض اس ــبعة أغ ــائل، وس ــاين وس ــال، ومث ــة أفع ــع خمس م
ــة  ــر«. وتشــري كلم ــن أو أك ــة العرشي ــا يســمى »صيغ ــم املتحــدة لالتجــار مب ــول األم بروتوك
»أكــر« إىل أن قامئــة األغــراض االســتغاللية ليســت قامئــة مغلقــة بــل إن كل دولــة ميكنهــا إذا 
ــدا  شــاءت أن تضيــف إىل القامئــة أشــكاال أخــرى لالســتغالل لــي تعــرف بصــورة أكــر تحدي

ــة.  ــا القضائي ــم يف نطــاق واليته ــة للتجري ــة لالتجــار باألشــخاص الخاضع األشــكال املختلف

ــن  ــار م ــة االتج ــف جرمي ــم تعري ــدة أن يت ــم املتح ــول األم ــب بروتوك ــة يتطل ــة عام وبصف
خــالل الربــط بــني العنــارص الثالثــة املكونــة للجرميــة. غــري أنــه يف بعــض الحــاالت ستشــكل 
العنــارص الفرديــة مخالفــات جنائيــة مســتقلة. فعــى ســبيل املثــال، مــن املمكــن أن تشــكل 
وســيلة االختطــاف أو اســتخدام القــوة القريــة )االعتــداء( مخالفــات جنائيــة مســتقلة وفقــا 

ــايئ املحــي.  ــع الجن للترشي

2-أ- 1-2 موافقة الضحية

ــرر  ــتخدمة. وق ــيلة املس ــة بالوس ــة الضحي ــط موافق ــدة، ترتب ــم املتح ــول األم ــا لروتوك وفق
بروتوكــول األمــم املتحــدة أن موافقــة الضحيــة عــى إحــدى الجرائــم » ســتكون غــري معتــرة« 
فقــط يف الحــاالت التــي اســتخدمت فيهــا وســائل غــري مرشوعــة. ويتوســع بروتوكــول األمــم 
املتحــدة يف تعريــف عنــر الوســيلة، فهــو ال يقتــر عــى القــوة، أو االحتيــال، أو القــر؛ بــل 

يكفــي أن تتضمــن قضيــة االتجــار اســتغالل حالــة ضعــف. وتقــرر املــادة ٣)ب( أن:    

ال تكــون موافقــة ضحيــة االتجــار باألشــخاص عــى االســتغالل املبــن يف الفقــرة 
الفرعيــة )أ( مــن هــذه املــادة محــل اعتبــار يف الحــاالت التــي يكون قد اســتخدم 

فيهــا أي مــن الوســائل املبينــة يف الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه املــادة.7 

٦- قانون حامية ضحايا االتجار لسنة 2000 فقرة usc ، 22 ،112  فقرة 1591.

٧- بروتوكول األمم املتحدة، املادة 3)ب(
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2-أ-1-3  أشكال االتجار

ميكن أن يتخذ االستغالل أشكاال مختلفة ميكن وضعها يف مجموعات عى الوجه التايل:

ــارة  ــتغالل دع ــس اس ــال الجن ــار يف مج ــن االتج ــن أن يتضم ــس: ميك ــال الجن ــار يف مج االتج
اآلخريــن أو األشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي، مثــل األفــالم والصــور اإلباحيــة، واملامرســات 

ذات التوجــه الجنــي والســياحة الجنســية مــع األطفــال.

ــزواج  ــتغالل ال ــن االس ــكل م ــذا الش ــمل ه ــد يش ــة: ق ــري تجاري ــية غ ــراض جنس ــار ألغ االتج
املبكــر )الــزواج باألطفــال(، و الــزواج باإلكــراه أو باإلذعــان، و الــزواج املدبــر، و زواج العــوض، 
ــتغاليل  ــر اس ــتتبعه عن ــة ويس ــه املوافق ــذي تنقص ــت – ال ــزواج املؤق ــة، وال و زواج الصفق
ــار  ــدى االتج ــا يتب ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــاب. ويف منطق ــرض االنج – وزواج لغ
ألغــراض جنســية غــري تجاريــة يف أكــر األحيــان يف شــكل الزيجــات املؤقتــة أو تحــت اإلكــراه. 
وكثــريا مــا يحــدث الــزواج املؤقــت بــني بنــات األرس الفقــرية يف مــر والرجــال األثريــاء مــن 
ــي  ــة ل ــة الزيجــات املؤقت ــا بذريع ــا تختطــف النســاء يف شــامل أفريقي ــج. وأحيان دول الخلي

يرغمــن عــى مامرســة الدعــارة ٨.

حالة للدراسة

يف مــر، يــزداد االتجــار بالبنــات الصغــريات مــن خــالل زيجــات الصفقــة. » وزواج الصفقــة« 
هــو نــوع مــن الــزواج؛ ويف أكــر األحيــان تــزوج املــرأة فيــه بــدون موافقتهــا أو ضــد إرادتهــا. 
ــه يجعــل الطــرف املكــره ، عــادة تكــون الزوجــة، أكــر ضعفــا أمــام  وزواج الصفقــة بطبيعت

إســاءة املعاملــة واالســتغالل مــن جانــب زوجهــا وأرستــه ٩.

ومثــة شــكل شــائع لــزواج الصفقــة يتمثــل يف خــداع البنــات الصغــريات يف املناطــق الريفيــة 
الفقــرية يف مــر ليتزوجــن رجــاال أثريــاء مــن دول الخليــج. وكثــريا مــا ينتهــي األمــر بــأوالء 

ــة الســيئة واالســتغالل 1٠. ــات الصغــريات املتزوجــات باملعامل البن

منظور الشريعة اإلسامية
تقرير فتوى مفتي جمهورية مرص فيام يتعلق بزواج القارصات: 

ــة خطــرية تفتقــد يف مظاهرهــا ومامرســاتها  ــر مشــكلة اجتامعي »ظاهرة زواج القارصات تعت
معنــى الــزواج الســوي ومقومــات اســتمراره بــدءاً مــن أســلوب الوســاطة الــذي يحصــل بعرض 

٨- انظر “النظر إىل الخلف، التفكري إىل األمام : التقرير الرابع بشأن تنفيذ “أجندة العمل” التي اعتمدها املجلس العاملي  ملناهضة االستغالل 
الجني لألطفال، استكهومل ، السويد، أغسطس 1996 )بانكوك: منظمة السياحة الدولية، 2000(.

٩- الجمعية العامة لألمم املتحدة، تنفيذ قرار الجمعية العامة 60/251 يف 15 مارس 2006 بعنوان “مجلس حقوق اإلنسان.” البيان املكتوب الذي 
قدمه التحالف العاملي ضد االتجار بالنساء، وهو منظمة غري حكومية تتمتع بوضع استشاري خاص، 7 يونيو 2007.

A/HRC/5/NGO/36

1٠- وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ، “تقييم وضع االتجار باألشخاص يف مر: تغيري املنظور واقراح التدخالت املناسبة” أغسطس 2007، 10-11.
http;//pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADK922.pdf

Matter Book1.indd   23 8/21/14   3:24 PM



24

ــة  ــة رخيص ــن بطريق ــه منه ــروق ل ــن ت ــار م ــا يك يخت ــٍل م ــارصات معاً عى رج ــات الق الفتي
كلهــا امتهــان للكرامــة وإلغــاء لآلدميــة وكأنهــن جــواري أو ســلع تبــاع وتشــري , مــع علــم 
الجميــع أن هــذا اســتمتاع مؤقــت األجــل فيــام يشــبه الدعــارة املقنعــة مــروراً بســوء املعاملــة 
الجنســية ممــن تزوجهــا وانتهــاءاً برحيلــه عنهــا والــذي تدركــه هــي مســبقاً مــام يضمــن لهــا 
ــاة بعــد  ــا مــن هــذا الرجــل . تعــرض الفت ــذي يكــون يف رحمه ــا ال ــا أو نســب طفله حقوقه
ــدأ دورة  ــد لتب ــل جدي ــرة أخرى عى رج ــات م ــات األخري ــن الفتي ــرض م ــن يع ــع م ــك م ذل
ــاء  ــار بانته ــوة دون اعتب ــن وال ق ــوايت ال حــول له ــا الل ــذر لبناتن ــن االســتغالل الق ــدة م جدي
عــدة أو غــريه. إذا كان العقــالء ال يختلفــون يف أن مثــل هــذا النمــط مــن الزيجــات هــو رضر 
ــه يفتقــد أدىن معايــري الكفــاءة بــل الكرامــة  محض عى املســتوى الفــردي واالجتامعــي , وان
اآلدميــة يف الــزواج فــإن يف قواعــد الرشيعــة اإلســالمية وأحكامهــا مــا هــو كفيــل مبنعــه وردع 
ــه القــارص إذا زج بهــا يف  ــة األب عى ابنت ــل وإلغــاء والي ــه ب ــم الوســاطة في مامرســيه وتجري
هــذه الحمــى مــن االســتغالل الجنــي واالنتفــاع املاديعــى حســاب كرامتهــا وحقوقهــا .هــذا 
النمــط مــن عقــود الــزواج هــو باطــل لعــدم توافــر الــرشوط واألركان الحقيقيــة لــه , حيــث ال 
يــزج بابنتــه يف مثــل هــذه املســالك إال فاســق ظاهــر أملجانــة ســاقط العدالــة ، فأي زواج مــن 
غــري ويل معتــد بــه رشعــاً يكــون باطــال . إننــا منيــل إيل اعتبــار هــذه الوقائــع ملآلتهــا اســتغالالً 
ــعى يف  ــهله أو س ــن س ــيط وكل م ــدان والوس ــه والوال ــه فاعل ــب في ــي أن يعاق ــيا ينبغ جنس

ــون 11.«   ــوله وال املؤمن ــه وال رس ــاه الل ــذي ال يرض ــو ال إمتامه عى النح

االتجــار باأليــدي العاملــة : قــد يشــمل االتجــار باأليــدي العاملــة العمــل املنــزيل، أو العمــل 
يف ورش العمــل الشــاق أو الزراعــة أو البنــاء أو اإللحــاق اإلجبــاري بقــوة عســكرية. وتشــمل 
ــر  ــول. إن أك ــة أو التس ــامل إجرامي ــه يف أع ــر ب ــخص املتاج ــتغالل الش ــرى اس ــكال األخ األش
ــل يف  ــريب يتمث ــامل الع ــع يف الع ــاق واس ــى نط ــيوعا ع ــة ش ــدي العامل ــار باألي ــكال االتج أش
اســتغالل العمــل املنــزيل. وكثــريا مــا يتــم إجبــار العاملــني يف العمــل املنــزيل يف منطقــة الــرشق 
األوســط وشــامل أفريقيــا عــى العمــل اثنتــي عــرشة إىل ســت عــرشة ســاعة يوميــا مقابــل أجــر 
قليــل أو بــدون أجــر كليــة وإجــازات قصــرية وتغذيــة غــري كافيــة. وكثــريا مــا يتعرضــون لســوء 
املعاملــة جســديا ولفظيــا وأيضــا االســتغالل الجنــي. وكثــريا مــا تحجــم العامــالت يف العمــل 
املنــزيل عــن الشــكوى أو اإلبــالغ عــن حــاالت ســوء املعاملــة خوفــا مــن الســجن، أو اإلبعــاد 
عــن البــالد أو انتقــام أهــل املنــزل عنــد عودتهــم إىل العمــل. ويف كثــري مــن األحيــان يحــاول 
العامــالت الهــرب لكــن الســلطات تعيدهــم إىل صاحــب العمــل. وكثــريا مــا يحتفــظ أربــاب 
العمــل بجــوازات ســفر العامــالت لديهــم ووثائــق ســفرهم وبذلــك مينعونهــم مــن مغــادرة 
العمــل واالنتقــال إىل عمــل آخــر ومــن العــودة إىل ديارهــم. ويتعلــق االتجــار بالعاملــني يف 
العمــل املنــزيل يف املقــام األول بأشــخاص قادمــني مــن جنــوب وجنــوب رشق آســيا. وتشــمل 
األشــكال األخــرى لالتجــار باأليــدي العاملــة يف املنطقــة التســول والعمــل القــري والتجنيــد 
يف القــوات املســلحة. ويوجــد التســول القــري بصــورة خاصــة يف بلــدان مثــل مــر حيــث 

11- عى جمعة، فتوى مفتي جمهورية مر العربية بشأن الزواج املبكر، املجلس القومي املري للطفولة واألمومة.

http;//www.child-traficking.info/upload/Files/13375926122pdf
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أطفــال الشــوارع املســتضعفني يتعرضــون لالســتغالل مــن جانــب املتاجريــن بالبــرش.

حالة للدراسة

يف حالــة يف األردن، تــم توجيــه تهمــة االتجــار بالبــرش إىل املتهــم وفقــا لتعريفهــا يف املــادة ٣ يف 
القانــون األردين رقــم ٩ لعــام 2٠٠٩. فقــد أخــذ املتهــم مبلــغ 2٦٥ دينــارا مــن املدعــي ليســهل 
الحصــول عــى عاملــة منزليــة مــن ســرييالنكا ال تحمــل وثيقــة هويــة أو إذن عمــل. ومل تتلــق 

العاملــة أي أجــر وهربــت. وحكــم عــى املتهــم بغرامــة قدرهــا ألــف دينــار 12. 

حالة للدراسة

اتفــق املتهــامن، زوج وزوجــة، عــى إحضــار ابنــة أخيــه البالغــة مــن العمــر اثنتــي عــرشة ســنة 
ــة الطفــل.  ــزل ورعاي ــا يف املن ــل خدمته ــات املتحــدة للدراســة يف مقاب مــن املغــرب إىل الوالي
وعندمــا حــرضت الضحيــة إىل الواليــات املتحــدة تــم إجبارهــا عــى العمــل لســاعات طويلــة 
ــف  ــة األســبوع وخــالل الصي ــة الطفــل. ويف عطــالت نهاي ــت ورعاي ــف البي يف الطهــي وتنظي
كانــت تجــر عــى العمــل عــى مقهــى ميلكهــا املتهــامن. ويف البدايــة ســمح لهــا بااللتحــاق 
ــا املتهــامن مــن املدرســة وجعالهــا  ــا أخرجه ــا اشــتكت مــن معاملته باملدرســة ولكــن عندم
ــا  ــم تهديده ــة ت ــة للضحي ــارة املؤقت ــرية الزي ــت تأش ــا انته ــول. وعندم ــاعات أط ــل لس تعم
ــل القــري والتســر  ــني بالعم ــامن مذنب ــر. وجــد املته ــل أك ــالد إن مل تعم ــن الب ــاد ع باإلبع
عــى شــخص أجنبــي وإيوائــه. وحصلــت الضحيــة عــى تعويــض قــدره خمســة وســتون ألــف 

ــي 1٣. دوالر أمري

االتجــار بغــرض نــزع األعضــاء البرشيــة : يتــم هــذا الشــكل  مــن االتجــار عــن طريــق صفقــة 
ــأيت  ــا، ت ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــو. ويف منطق ــح العض ــة مان ــة دون موافق تجاري
أغلــب حــاالت »منــح » األعضــاء البرشيــة مــن مــر. وأكــر الــدول اســتقباال لهــذا املنــح هــي 

اململكــة العربيــة الســعودية وســلطنة عــامن. 

حالة للدراسة : 

ــري  ــة غ ــة  دولي ــو منظم ــاء COFS “ ، وه ــل األعض ــول فش ــل حل ــن أج ــالف م ــدر »اإلئت يق
مربحــة للصحــة وحقــوق اإلنســان، أن هنــاك عــى األقــل مئــات مــن ضحايــا االتجــار باألعضاء 
ــراق، واألردن،  ــا، والع ــا وإثيوبي ــن أريري ــرون م ــريون آخ ــر وكث ــودانيني يف م ــة الس البرشي
والصومــال، وســوريا. ويقــدر العــدد اإلجــاميل لضحايــا االتجــار باألعضــاء يف مــر بــاآلالف 1٤.

12- القضية رقم 2605/2010، محكمة عامن الجنائية 

1٣- الواليات املتحدة ضد عبدالنارص النسيمة ،2006قاعدة البيانات القانونية لقضية االتجار بالبرش مبكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية

http;//www.undoc.org/cgd/case-law- doc/traffickingpersonscrimetype/usa/united v. abdennasser-ennassime.

1٤- التحالف لحلول فشل األعضاء، “الضحايا السودانيني لالتجار باألعضاء البرشية يف مر: تقرير مستند إىل أدلة أولية محوره الضحية” ,22011 

http:/www.cofs.org/English_report_summary_dec_2011.pdf
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حالة للدراسة : 

ــة  ــت رشك ــا، دخل ــوب أفريقي ــة جن ــام يف دول ــب الع ــلطة النائ ــت س ــر 2٠1٠، وتح يف نوفم
نتكــري كوازولــو يف اتفــاق اعرفــت فيــه بأنهــا مذنبــة يف 1٠2 حالــة ســمحت فيهــا »ملوظفيهــا 
ومنشــآتها يف القيــام بعمليــات غــري قانونيــة لــزرع الــكى ». وإضافــة إىل ذلــك، أقيمــت دعاوى 
ضــد مستشــفى ســانت أوغســطني، واملديــر التنفيــذي لرشكــة نتكــري وأربعــة أطبــاء يف زراعــة 
األعضــاء وأخصــايئ مســالك بوليــة ومنســقني إداريــني يف مجــال زرع األعضــاء ومرجــم. وكانــت 
التهمــة هــي إحضــار مواطنــني إرسائيليــني إىل دولــة جنــوب أفريقيــا بهــدف إجــراء عمليــات 

زراعــة األعضــاء التــي متــت يف مستشــفى ســانت أوغســطني 1٥. 

2-أ- 2 االتجار باألطفال

2-أ- 2—1 الوضع الخاص لألطفال وفقا للقانون الدويل

يجــب متييــز االتجــار باألطفــال عــن االتجــار باألشــخاص البالغــني ألن القانــون كثــريا مــا مينــح 
ــم  ــدوق األم ــا لصن ــديد. ووفق ــا الش ــرا لضعفه/ه ــار نظ ــة االتج ــل ضحي ــر للطف ــة أك حامي
ــل  ــون طف ــف امللي ــني ونص ــة مالي ــن خمس ــر م ــاك أك ــيف( هن ــة )يونيس ــدة للطفول املتح

ــال 1٦.  ــار باألطف ــري واالتج ــل الق ــا للعم ضحاي

ويدرك بروتوكول األمم املتحدة الوضع الخاص لألطفال إذ يقرر يف املادة 6)4(:

تأخــذ كل دولــة طــرف بعــن االعتبــار، لــدى تطبيــق أحــكام هــذه املــادة، ســن 
وجنــس ضحايــا االتجــار باألشــخاص واحتياجاتهــم الخاصــة، والســيام احتياجــات 

األطفــال الخاصــة، مبــا يف ذلــك الســكن الالئــق والتعليــم والرعايــة 17.

وعنــد توفــري حاميــة خاصــة لألطفــال، يقــرر بروتوكــول األمــم املتحــدة أن إثبــات الوســيلة ال 
قيمــة لــه يف حالــة االتجــار باألطفــال. ففــي هــذه الحــاالت البــد مــن إثبــات الفعــل والغــرض 
ــواؤه  ــه أو إي ــه أو تنقيل ــل أو نقل ــد طف ــر تجني ــادة ٣)ج(، »يعت ــول امل ــط. تق االســتغاليل فق
ــتعامل أي  ــى اس ــو ع ــى إذا مل ينط ــخاص« حت ــارا باألش ــتغالل »اتج ــرض االس ــتقباله لغ أو اس
مــن الوســائل املبينــة يف الفقــرة الفرعيــة )أ( مــن هــذه املــادة«1٨. ونتيجــة لهــذا الحكــم، ال 
ــم ال  ــن ث ــائل. وم ــن الوس ــتخدم أي م ــى إذا مل تس ــة حت ــي موافق ــل أن يعط ــتطيع الطف يس

ــة الطفــل يف كل الظــروف.  اعتبارملوافق

1٥- الدولة ضد رشكة نتكري-كوا-زولو املتحدة، 2010 

http://www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/zaf/2010/state_v_netcare_kwa-zulu_limited.htm?t-
mpl=old

1٦- صندوق األمم املتحدة الدويل لألطفال، “نهاية مرشوع االتجار”

http//:www.unicefusa.org/campaigns/end-traficking/

1٧- بروتوكول األمم املتحدة، املادة 6)4(

1٨- املرجع نفسه، املادة 3)ج(
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ــرض  ــار بغ ــية. وتشــمل االتج ــال بصــورة أساس ــار باألطف ــن االتج ــة م ــكال معين ــط أش وترتب
التســول، والتبنــي غــري الرشعــي، والســياحة الجنســية مــع األطفــال، وانتــاج املــواد اإلباحيــة.

حالة للدراسة

ــة  ــاة يف الرابعــة عــرشة مــن عمرهــا، أن تتســول ملــدة ثالث ــة، وهــي فت ــم الضحي أجــر املته
شــهور. وعندمــا رفضــت الفتــاة االســتمرار يف التســول أســاء املتهــم إليهــا جســديا. وقــد حكــم 

عــى املتهــم بالســجن ثــالث ســنوات 1٩.

2-أ-2-2 االتجار بغرض التبني غري املرشوع 

قــد يكــون التبنــي أحــد أشــكال االتجــار إذا تــم اســتغالل الطفــل. ويف غيــاب االســتغالل، ال 
يشــكل التبنــي شــكال لالتجارحتــى لــو تــم بيــع الطفــل رغــم أن التبنــي يف هــذه الحالــة يكــون 
ــارة  ــرق« و«تج ــاء ال ــول »إلغ ــة« ح ــة املكمل ــامدة 1)د( يف »االتفاقي ــا لل ــوين. فوفق ــري قان غ
الرقيــق« و«املؤسســات واملامرســات الشــبيهة بالعبوديــة« يعتــر بيــع األطفــال اســتعبادا مــن 

خــالل مــا يــأيت: 

ــغ  ــدث مل يبل ــل أو ح ــليم طف ــا تس ــن خالله ــم م ــة يت ــة أو مامرس أي مؤسس
ــه الطبيعيــن أو كليهــام أو  ــة عــرة مــن العمــر مــن جانــب أحــد والدي الثامن
ــح أم ال، بغــرض  ــل رب ــه إىل شــخص آخــر، ســواء مقاب ــويص علي ــب ال ــن جان م

ــوده 20. ــتغالل مجه ــر أو اس ــخص الصغ ــل أو الش ــتغالل الطف اس

وبالتــايل ميكــن أن يعــد بيــع األطفــال باســم التبنــي داخــل البلــد مامرســة شــبيهة باالســتعباد. 
ومثلــام هــو مقــرر يف »األعــامل التحضرييــة لروتوكــول األمــم املتحــدة« املــادة ٣ )ج(

)ملحوظــات تفســريية(، » حيثــام يصــل التبنــي غــري املــرشوع إىل أن يكــون مامرســة شــبيهة 
ــول«21  ــه ســيقع يف نطــاق الروتوك ــة، فإن بالعبودي

إضافــة إىل ذلــك، تحــدد اتفاقيةعــام 1٩٩٣ بشــأن »حاميــة األطفــال والتعــاون بصــدد التبنــي 
داخــل البلــد« يف ديباجتهــا الهــدف مــن االتفاقيــة، وهــو » التأكــد مــن أن التبنــي داخــل البلــد 

يتــم يف مصلحــة الطفــل، ومنــع اختطــاف أو بيــع األطفــال أو االتجــار بهــم.«22

منظور الشريعة اإلسامية
إن بيــع األطفــال غــري املــرشوع بغــرض التبنــي داخــل البلــد ال يشــكل شــكال لالتجــار يف أغلــب 

 Republic of Moldova –Dosar nr Ira, 193/3, 2010,UNDOCHuman Traficking Case Law Database. http://www.undoc.-1٩
  org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/mda/2010/dosar_nr_19310.htm?tmpl=old

2٠- االتفاقية املكملة بشأن إلغاء الرق، وتجارة الرقيق، واملؤسسات واملامرسات الشبيهة للعبودية، التي عرضت للتوقيع يف 7 سبتمر 1956 
)وأصبحت نافذة يف 30 إبريل 1957( مادة 1)د(

21- األعامل التحضريية للمفاوضات لصياغة اتفاقية األمم املتحدة ضد الجرمية املنظمة عرالوطنية  والروتوكوالت ذات الصلة، املادة 3)ج(

http://www.undoc.org/pdf/ctoccop_2006/04-60074_ebook-e.pdf
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بلــدان الــرشق األوســط ألن الرشيعــة اإلســالمية ال تعــرف بنظــام التبنــي وفقــا ملــا ينــص عليــه 
القــرآن يف ســورة » األحــزاب، اآليتــني ٤،٥ » :

ــه يقــول الحــق  {ومــا جعــل أدعياءكــم أبناءكــم ذلكــم قولكــم بأفواهكــم والل
ــه} 23    ــد الل وهــو يهــدي الســبيل. ادعوهــم آلبائهــم هــو أقســط عن

ــث  ــة حي ــة نظــام  للرعاي ــي. فالكفال ــال للتبن ــة » بدي ــة اإلســالمية » بالكفال وتعــرف الرشيع
ميكــن وضــع طفــل تحــت وصايــة أرسة، غــري أن الطفــل يحتفــظ بنســبه. ويفــر هــذا الرتيــب 
الســبب وراء تحفــظ الكثــري مــن دول الــرشق األوســط التــي تتبــع الرشيعــة اإلســالمية عــى 
ــي ال  ــي: إن التبن ــرف بالتبن ــي تع ــل«، الت ــوق الطف ــأن »حق ــاق 1٩٨٩ بش ــادة 21 يف ميث امل
يتوافــق مــع الرشيعــة اإلســالمية. ولــذا ال يوجــد طلــب كبــري عــى تبنــي األطفــال يف الــرشق 

األوســط 2٤. 

2-أ-2-3 السياحة الجنسية مع األطفال

تصــل الســياحة الجنســية مــع األطفــال إىل أن تكــون شــكال مــن االتجــار وذلــك عندمــا يســافر 
ــف الســياحة  ــم تعري ــال. ومل يت ــع األطف ــاء م ــة البغ ــرض مامرس ــي بغ ــد أجنب شــخص إىل بل
الجنســية مــع األطفــال بصــورة محــددة يف »الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل، 
ــة لألطفــال«؛ غــري أن املــادة 2)ب( تقــدم  ــع األطفــال، ودعــارة األطفــال، واملــواد اإلباحي وبي
تعريفــا »لدعــارة الطفــل« بأنهــا : » اســتخدام الطفــل يف أنشــطة جنســية مكافــأة أو أي شــكل 

آخــر مــن أشــكال األجــر.2٥« وتقــرر املــادة 1٠)1(: 

ــن  ــدويل ع ــاون ال ــة التع ــة لتقوي ــوات الالزم ــراف كل الخط ــدول األط ــذ ال تتخ
طريــق الرتيبــات الثنائيــة واملتعــددة األطــراف واإلقليميــة ملنــع وكشــف وتحــري 
ومقاضــاة ومعاقبــة الجهــات املســؤولة عــن أفعــال تنطــوي عــى بيــع األطفــال 
ــزز  ــام تع ــية. ك ــياحة الجنس ــة والس ــواد اإلباحي ــاء ويف امل ــتغاللهم يف البغ واس
ــن ســلطاتها واملنظــامت غــر  ــن ب ــدول األطــراف التعــاون والتنســيق الدولي ال

ــة. 26 ــة واملنظــامت الدولي ــة والدولي ــة الوطني الحكومي

وتذكر املادة 10)3(:

تشــجع الــدول األطــراف عــى تعزيــز التعــاون الــدويل بغيــة التصــدي لألســباب 

22- االتفاقية بشأن حامية األطفال والتعاون بالنسبة للتبني الداخي، التي عرضت للتوقيع يف 14 يونيو1995 ، الديباجة

2٣- القرآن الكريم، سورة النور، اآليات 4- 5 

2٤- األمم املتحدة، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية، قسم السكان، تبني الطفل: اتجاهات وسياسات

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/policy/childadoption.pdf

2٥- الروتوكول االختياري لالتفاقية بشأن حقوق الطفل حول بيع األطفال، ودعارة األطفال، واألطفال يف املواد اإلباحية، التي عرضت للتوقيع يف 
25 مايو 2000 )ودخلت حيز التنفيذ يف 18 يناير 2002( مادة 2)ب(

2٦- نفسه، مادة 10)1(
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ــي تســهم  يف اســتهداف ضعــف األطفــال  ــل الفقــر  والتخلــف الت ــة مث الجذري
للبيــع واســتغاللهم يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة ويف الســياحة الجنســية 27. 

وقــد ســجلت حــاالت الســتغالل األطفــال يف الســياحة الجنســية يف الــرشق األوســط وشــامل 
أفريقيــا يف كل مــن جزرالقمــر، ومــر، والعــراق، واملغــرب، والســعودية، واليمــن 2٨. 

2-أ-2-4 املواد اإلباحية

ــذي ميكــن أن  ــة، وال ــاج مــواد إباحي مثــة غــرض آخــر ممكــن لالســتغالل يف االتجــار هــو انت
ــة  ــرة الثاني ــادة 2 )أ(الفق ــل يف امل ــو مفص ــام ه ــي. وك ــتغالل الجن ــكال االس ــد أش ــد أح يع
ــاوض(، يشــمل االســتغالل  ــص التف ــم املتحــدة )ن ــول األم ــة لروتوك ــن »األعــامل التحضريي م
ــة.«2٩  ــادة إباحي ــل يف م ــي، أو اســتخدام طف ــتعباد الجن ــارة، أواالس ــل »الدع ــي للطف الجن
وإضافــة إىل ذلــك، تعــرف املــادة 2)ج( مــن »الروتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل 
بشــأن بيــع األطفــال، واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحيــة« »اســتغالل الطفــل يف 
املــواد اإلباحيــة« بأنــه » تصويــر أي طفــل، بــأي صــورة كانــت، ميــارس مامرســة حقيقيــة أو 
باملحــاكاة أنشــطة جنســية رصيحــة أو أي تصويــر لألعضــاء الجنســية للطفــل ألغــراض جنســية 

يف األســاس.«٣٠

ــز  ــال »املرك ــوق األطف ــن حق ــاع ع ــال الدف ــة يف مج ــة خاص ــطة بصف ــامت الناش ــن املنظ وم
 International Centre for Missing and واملســتغلني  املفقوديــن  لألطفــال  الــدويل 
الواليــات  ، وهــو منظمــة غــري حكوميــة مقرهــا يف   )Exploited Children )ICMEC
املتحــدة ٣1 ووفقــا لهــذا املركــز أصبــح اســتغالل األطفــال يف انتــاج املــواد اإلباحيــة يف الوقــت 
الحــارض أزمــة عامليــة. ففــي عــام 2٠٠٦، نــرش املركــز » منــوذج ترشيعــي الســتغالل األطفــال يف 
املــواد اإلباحيــة« يف محاولــة لتعزيــز اإلنســجام يف القانــون بشــأن اســتغالل الطفــل يف املــواد 
اإلباحيــة. ويفصــل النمــوذج الترشيعــي ســبعة أغــراض جنائيــة تشــمل ضــم جرائــم  اســتغالل 
ــم ملــواد  ــازة عــن عل ــم الحي ــك بتجري ــات؛ وذل ــون العقوب ــة إىل قان الطفــل يف املــواد اإلباحي
إباحيــة للطفــل، بغــض النظــر عــن قصــد التوزيــع؛ وتجريــم التخزيــن عــن علــم أو املشــاهدة 
عــن علــم للصوراإلباحيــة للطفــل عــى اإلنرنــت أواســتخدام اإلنرنــت لتوزيــع املــواد اإلباحيــة 
للطفــل؛ ومعاقبــة أولئــك الذيــن يعرفــون اآلخريــن باملواقــع اإلباحيــة للطفــل؛ وتجريــم أفعــال 
ــة؛  ــامل اإلباحي ــم يف األع ــاركة أطفاله ــون ملش ــن يذعن ــني الذي ــاء الرشعي ــن أو األوصي الوالدي

2٧- نفسه، مادة 10)3(

2٨- “مرشوع الحامية” بجامعة جونزهوبكنز، كلية الدراسات الدولية املتقدمة، “نظرة عى تقرير وزارة الخارجية حول االتجار باألشخاص عام 
2013” يوليو 2013 ، 35

http://protectionproject.org/wp-content/uploads/2013/07/TPP-Review-of-TIP-Report-2013-Final-pdf

2٩- األعامل التحضريية للمفاوضات لتطوير اتفاقية األمم املتحدة ضد الجرمية املنظمة عرالوطنية  والروتوكوالت ذات الصلة، املادة 2)أ(

٣٠- الروتوكول االختياري لالتفاقية بشأن حقوق الطفل حول بيع األطفال، ودعارة األطفال، واألطفال يف املواد اإلباحية، مادة 2)ج(

٣1- املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني

http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PublicHomeServlet?languageCountry=en_xi&
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وتجريــم مخالفــة تهيئــة األطفــال، ومعاقبــة جرائــم محاولــة القيــام بذلــك.٣2

2-أ- 3  االتجار باألشخاص وفقا لآلليات القانونية الدولية األخرى

لقــد عالجــت مجموعــة متنوعــة مــن اآلليــات القانونيــة الدوليــة االتجــار باألشــخاص بصفتــه 
أحــد عنــارص بنودهــا. فعــى نســق بروتوكــول األمــم املتحــدة، تشــكل هــذه اآلليــات جــزءا 
ال يتجــزأ مــن اإلطــار القانــوين الــدويل الخــاص باالتجــار باألشــخاص. وتشــمل هــذه اآلليــات 

مــا يــي: 

2-أ-3-1 إعالن األمم املتحدة بشأن القضاء عىل العنف ضد املرأة

تــم تبنــي »إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املرأة« عــام 1٩٩٣ ويشــمل 
ــد تعريــف »العنــف ضــد املــرأة.« وعــى وجــه الخصــوص، تتضمــن  االتجــار باألشــخاص عن
املــادة 2 يف ذلــك التعريــف »اإلغتصــاب، والتعــدي الجنــي، والتحــرش الجنــي، والتخويــف 
يف مــكان العمــل، ويف املؤسســات التعليميــة وأي مــكان آخــر، واالتجــار بالنســاء وإجبارهــن 

عــى البغــاء.«٣٣

مامرسة مثىل

يف عــام 2٠٠٨ ، أصــدرت األردن قانونــا بشــأن الحاميــة مــن العنــف األرسي يفــوض الســلطات 
ــة الخطــر الداهــم،  ــزيل، ويف حال ــف املن ــة العن ــة ضحي املختصــة بإصــدار أمــر قضــايئ لحامي
ــزل  ــول إىل من ــن الدخ ــدي م ــع املعت ــال ملن ــر اعتق ــدار أم ــة بإص ــلطات املختص ــوض الس يف
ــا للمصالحــة العائليــة تهــدف إىل مســاعدة األطــراف  الزوجيــة. ويشــكل القانــون أيضــا لجان

ــة.٣٤ ــة يف حــل الخالفــات العائلي املعني

2-أ-3-2  نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية

تــم اعتــامده يف يوليــو 1٩٩٨ وتــم العمــل بــه يف 2٠٠2 بعــد تصديــق الدولــة الســتني عليــه. 
ــون  ــام يف القان ــة مه ــر زاوي ــة حج ــة الدولي ــة الجنائي ــايس للمحكم ــا األس ــام روم ــل نظ وميث
الــدويل ألنــه يعــرف بــدون لبــس االتجــار باألشــخاص بأنــه جرميــة ضــد اإلنســانية ، ومــن ثــم 
يقــع تحــت الواليــة القانونيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتشــتمل املــادة ٧ مــن النظــام 
األســايس عــى االســرقاق يف تعريفــه »الجرائــم ضــد اإلنســانية« ويعــرف »اإلســرقاق« بأنــه: 

٣2- املركز الدويل لألطفال املفقودين واملستغلني، الترشيع النموذجي و....العاملي بشأن استخدام األطفال يف املواد اإلباحية، الطبعة السادسة، 
)اإلسكندرية 2010(

A/ 2 ٣٣- الجمعية العامة لألمم املتحدة، الجلسة االفتتاحية رقم 85 ، “إعالن حول القضاء عى العنف ضد املرأة” يف 20 ديسمر 1993، مادة
   RES/48/104

٣٤- قانون 16 مارس 2008 بشأن العنف املنزيل)األردن( 

http://www.hsph.harvard.edu/population/domesticviolence/domesticviolence.htm
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ــلطات  ــذه الس ــة ، أو ه ــق امللكي ــى ح ــة ع ــلطات املرتب ــن الس ــة أي م مامرس
ــبيل  ــلطات يف س ــذه الس ــة ه ــك مامرس ــا يف ذل ــا ، مب ــخص م ــى ش ــا، ع جميعه

ــال. 35 ــاء واألطف ــيام النس ــخاص، والس ــار باألش االتج

2-أ- 3-3 اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطفــال   
واإلجــراءات الفوريــة للقضــاء عليهــا 

مثــة اتفاقيــة أخــرى تلقــي الضــوء عــى  معنــى ونطــاق االتجــار باألشــخاص وهــي » اتفاقيــة 
ــة  ــراءات الفوري ــال واإلج ــل األطف ــكال عم ــوأ أش ــر أس ــأن حظ ــة بش ــل الدولي ــة العم منظم
للقضاءعليهــا عــام 1٩٩٩«. وتضــع االتفاقيــة االتجــار باألطفــال ضمــن تعريــف »أســوأ أشــكال 

عمــل األطفــال« وتقــرر يف املــادة ٣: 

ــة : )أ(  ــذه االتفاقي ــوم ه ــال يف مفه ــل األطف ــكال عم ــوأ أش ــر أس ــمل تعب يش
ــار  ــال واالتج ــع األطف ــرق، كبي ــبيهة بال ــات الش ــرق أو املامرس ــكال ال ــة أش كاف
ــك  ــا يف ذل ــاري، مب ــري أو اإلجب ــل الق ــة والعم ــن والقنان ــة الدي ــم وعبودي به
التجنيــد القــري أو اإلجبــاري لألطفــال الســتخدامهم يف رصاعــات مســلحة، )ب( 
اســتخدام طفــل أو تشــغيله أو عرضــه ألغــراض الدعــارة أو إلنتــاج أعــامل إباحية 
ــة  ــه ملزاول ــغيله أو عرض ــل أو تش ــتخدام طف ــة، )ج( اس ــروض إباحي أو أداء ع
أنشــطة غــر مروعــة ، والســيام انتــاج املخــدرات بالشــكل الــذي حــددت فيــه 
ــح  ــي يرج ــامل الت ــا، )د( األع ــار به ــة واالتج ــة ذات الصل ــدات الدولي يف املعاه
ــة  ــا إىل اإلرضار بصح ــزاول فيه ــي ت ــروف الت ــل الظ ــا أو بفع ــؤدي بطبيعته أن ت

ــي. 36 ــلوكهم األخالق ــالمتهم أو س ــال أو س األطف

وقد صدقت جميع دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا عى هذه االتفاقية. 

2-أ- 3-4 املبــادئ التوجيهيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة بشــأن زرع الخاليــا واالنســجة 
واألعضــاء البرشيــة

لقــد شــاركت منظمــة الصحــة العامليــة بصــورة فعالــة يف جعــل نــزع األعضــاء البرشيــة ضمــن 
أشــكال االتجــار باألشــخاص. ويقــرر »التعليــق عــى املبــدأ ٥  مــن املبــادئ التوجيهيــة بشــأن 
ــة« يف 21  ــة العاملي ــة الصح ــه »جمعي ــذي تبنت ــة« ال ــاء البرشي ــج واألعض ــا والنس زرع الخالي

مايــو 2٠1٠: 

مــن املرجــح أن دفــع األمــوال مقابــل الحصــول عــى الخاليــا واالنســجة واألعضاء 
يــؤدي إىل اســتغالل أفقــر الفئــات وأضعفهــا اســتغالال جائــرا وإىل تقويــض التــرع 

٣٥- نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، التي عرضت للتوقيع يف 17 يوليو 1998 )ودخلت حيز التنفيذ يف األول من يوليو 2002( مادة 7 

٣٦- اتفاقية منظمة العمل الدولية  بشأن التحريم والعمل الفوري للقضاء عى أسوأ أشكال عمل األطفال، التي عرضت للتوقيع يف17 يونيو 1999 
) ودخلت حيز التنفيذ يف 19 نوفمر2000( م 7

Matter Book1.indd   31 8/21/14   3:24 PM



32

بدافــع مــن اإليثــار وإىل تحقيــق أربــاح فاحشــة واالتجــار بالبــر. وينــر دفــع 
األمــوال لهــذا الغــرض فكــرة أن بعــض األشــخاص يفتقــرون إىل الكرامــة إىل حــد 

أنهــم يصبحــون مجــرد أدوات يســتعملها اآلخــرون.37 

2-أ- 3-5  اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمل السخرة أو العمل القرسي

ــل  ــخرة أو العم ــل الس ــأن عم ــة بش ــل الدولي ــة العم ــة منظم ــن » اتفاقي ــادة 2 م ــرف امل تع
القــري« لعــام 1٩٣٠ »عمــل الســخرة والعمــل القــري« بأنــه : »جميــع األعــامل أو 
الخدمــات التــي تفــرض عنــوة عــى أي شــخص تحــت التهديــد بــأي عقــاب، والتــي ال يكــون 
هــذا الشــخص قــد تطــوع بأدائهــا مبحــض اختيــاره.«٣٨ وأيضــا، تتطلــب املــادة 1 مــن الــدول 

ــري.«٣٩ ــل الق ــخرة أو العم ــل الس ــتخدام عم ــم اس ــد بتحري ــراف أن »تتعه األط

2-ب  تعريف »االتجار باألشخاص« وفقا للقانون اإلقليمي

باإلضافــة إىل هــذه اآلليــات الدوليــة، مثــة عــدد مــن اآلليــات اإلقليميــة قــد تطــورت ومتثــل 
مكمــالت مهمــة لإلطــار الــدويل. وتشــمل هــذه اآلليــات اآليت: 

2-ب-1  امليثاق العريب لحقوق اإلنسان

ال يقــدم »امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان«، الــذي تبنتــه جامعــة الــدول العربيــة عــام 2٠٠٤، 
ــة ويفــرض أيضــا  ــا شــامال لالتجــار؛ غــري أن املــادة ٩ تحــرم االتجــار باألعضــاء البرشي تعريف
االتجــار لالســتخدام يف »التجريــب الطبــي.«٤٠ وإضافــة إىل ذلــك، تحــرم املــادة 1٠ »كل أشــكال 
ــاق  ــة عــى تفســري »امليث ــدول املصدق ــادة ٤٣ ال ــرش.«٤1 وتشــجع امل ــة واالتجــار بالب العبودي
ــة األخــرى لحقــوق اإلنســان،  ــة واإلقليمي ــات الدولي العــريب« عــى نحــو يتســق مــع االتفاقي
ــم  ــول األم ــه بروتوك ــام عرف ــخاص ك ــار باألش ــري االتج ــى تفس ــدول ع ــجع ال ــم تش ــن ث وم

املتحــدة. تقــول املــادة٤٣ : 

ــوق  ــن الحق ــص م ــو ينتق ــى نح ــه ع ــاق أو تأويل ــذا امليث ــر ه ــوز تفس ال يج
والحريــات التــي تحميهــا القوانــن الداخليــة للــدول األطــراف أو القوانــن 
املنصــوص عليهــا يف املواثيــق الدوليــة واإلقليميــة لحقــوق اإلنســان التــي 
صدقــت عليهــا أو أقرتهــا مبــا فيهــا حقــوق املــرأة والطفــل واألشــخاص املنتمــن 

٣٧- مبادئ توجيهية بشأن الخلية والنسيج واألعضاء البرشية، التي تبنتها منظمة الصحة العاملية يف 21 مايو 2010، التعليق عى املبدأ 5 

٣٨- اتفاقية منظمة العمل الدولية ِبشأن عمل القري أو الجري، التي عرضت للتوقيع يف 28 يونيو1930)ودخلت حيز التنفيذ يف األول من مايو 
1932(، مادة 2

٣٩- نفسه ، املادة 1

٤٠- امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، جامعة الدول العربية، 22 مايو 2004 ، )دخل حيز التنفيذ يف 15 مارس 2008(، مادة 9؛ وأعيد طبعه يف 
التقرير الدويل ، املجلد 12، 893 

٤1- امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، مادة 10
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إىل األقليــات. 42

2-ب-2  املجلس االوريب 

يف عــام 2٠٠٥ تبنــى املجلــس أالوريب إتفاقيــة بشــأن »العمــل عــى مكافحــة االتجــار بالبــرش« 
التــي تعــرف، عــى غــرار بروتوكــول األمــم املتحــدة  »االتجــار« يف املــادة ٤ كــام يــي:

ــتقبالهم بواســطة  تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اس
التهديــد بالقــوة أو اســتعاملها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر أو االختطــاف 
ــتضعاف ،  ــة اس ــتغالل حال ــلطة أو اس ــتغالل الس ــداع أو اس ــال أو الخ أو االحتي
ــه ســيطرة  ــل موافقــة شــخص ل ــا لني ــة أو مزاي ــغ مالي أو بإعطــاء أو تلقــي مبال
عــى شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، كحــد أدىن، اســتغالل 
دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنــي أو الســخرة أو الخدمــة قــرا 
ــزع األعضــاء.43 ــرق، أو االســتعباد، أو ن أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بال

2-ب-3  االتحاد األوريب

ــع ومكافحــة االتجــار بالبــرش  ــه ٣٦/2٠1 للرملــان األوريب واملجلــس بشــأن من يقــدم »التوجي
وحاميــة ضحايــاه« الصــادر يف الخامــس مــن أبريــل 2٠11، تعريفــا موســعا لتعريــف بروتوكول 

األمــم املتحــدة لالتجــار يف املــادة 2:

ــتقبالهم بواســطة  تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو تنقيلهــم أو إيواؤهــم أو اس
التهديــد بالقــوة أو اســتعاملها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر أو االختطــاف 
أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة اســتضعاف ، أو 
بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى 
شــخص آخــر لغــرض االســتغالل. ويشــمل االســتغالل، كحــد أدىن، اســتغالل دعارة 
الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنــي أو الســخرة أو الخدمــة قــرا وتشــمل 
التســول أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق، أو االســتعباد، أو اســتغالل 

األنشــطة اإلجراميــة أو نــزع األعضــاء.44

ومــن املالحــظ أن هــذا التعريــف الجديــد يُضّمــن الفعــل املُجــرّم نقــل الســيطرة عــى هــؤالء 
األشــخاص ويشــري رصاحــة إىل التســول واألنشــطة اإلجراميــة بصفتهــا أشــكاال لالســتغالل. 

٤2- امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، مادة 43، وانظر أيضا، محمد مطر، “املادة 43 من امليثاق العريب لحقوق اإلنسان: التوفيق بني املعايري 
الوطنية، واإلقليمية، والدولية”، مجلة هارفارد لحقوق اإلنسان، املجلد 26 )ربيع 2013(

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads2013/07/Article43-0-f-the-Arab-Charter-on-Human-Rights_
Dr-Mohamed Mattar-HHRJ-Spring-2013.pdf

٤٣- اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش، 2005، مادة 4 

٤٤- التوجيه رقم 2011/36/ االتحاد األوريب ، للرملان األوريب ومجلس منع ومكافحة االتجار بالبرشوحامية ضحاياه الصادر يف 5 أبريل 2011، مادة 2
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2-ج  ترشيع منوذجي بشأن االتجار باألشخاص

2-ج-1  قانون األمم املتحدة النموذجي ملكافحة االتجار باألشخاص

قــام »مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة« بوضــع »قانــون األمــم املتحــدة 
ضــد االتجــار باألشــخاص« ملســاعدة الــدول األعضــاء يف إنفــاذ أحــكام بروتوكــول األمــم 
ــون  ــع القان ــك، يتب ــان. ولذل ــوق اإلنس ــة لحق ــري الدولي ــال للمعاي ــامن االمتث ــدة ولض املتح
ــن  ــق أن تضم ــن األوف ــه م ــق، أن ــرر، يف التعلي ــه يق ــدة لكن ــم املتح ــول األم ــف بروتوك تعري
الــدول التعريفــات التــي تتســق مــع التعريفــات القامئــة بالفعــل واملذكــورة يف القانــون املحــي 
٤٥. ويحــث القانــون أيضــا الــدول عــى الرجــوع إىل اآلليــات الدوليــة األخــرى لحقــوق اإلنســان 

حــني يتــم تعريــف الجرميــة ٤٦، ومــن ثــم يشــجع الــدول عــى التوســع يف تعريــف االتجــار 
ــة.  ــا القضائي باألشــخاص يف نطــاق والياته

2-ج-2 قانون جامعة الدول العربية النموذجي ملكافحة جرمية االتجار باألشخاص

ــة النموذجــي ملكافحــة جرميــة االتجــار باألشــخاص  ــدول العربي ــة ال ــون جامع يســتخدم قان
ــادة 1  ــم املتحــدة؛ فتعــرف امل ــول األم ــف بروتوك ــع تعري ــا »لالتجــار باألشــخاص« يتب تعريف

االتجــار كــام يــي:

ــدود  ــل ح ــخاص – داخ ــتقبال أش ــواء أو اس ــل، أوإي ــل، أو تنقي ــد، أو نق تجنب
الدولــة أو خارجهــا – بغــرض االســتغالل بواســطة  التهديــد أو اســتخدام القــوة 
ــداع أو  ــال أو الخ ــاف أو االحتي ــر، أو االختط ــري للق ــكال أخ ــتخدام أش أو اس
إســاءة اســتخدام الســلطة أو حالــة ضعــف أو حاجــة، بإعطــاء مبالــغ ماليــة أو 
مزايــا أو الوعــد بهــا  أو الحصــول عليهــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى 
ــي ترتكــب ضــد  ــا مــن هــذه األفعــال الت شــخص آخــر. ويشــمل االســتغالل أي
ــي،  ــتغالل الجن ــكال االس ــارة، وكل أش ــال الدع ــر: أفع ــار بالب ــا االتج ضحاي
والســخرة أو الخدمــات القريــة ، أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق، 
ــب العلمــي وأي شــكل آخــر  ــام بالتجري ــزع األعضــاء، أو القي أو التســول، أو ن

ــا 47 لالســتغالل املجــرم قانون

2-ج-3  قانون مجلس التعاون الخليجي النموذجي ملكافحة االتجار بالبرش 

ــة  ــد ملكافح ــون( املوح ــام )القان ــي للنظ ــو ظب ــة أب ــي وثيق ــاون الخليج ــس التع ــى مجل تبن
ــادة 1 : ــرر امل ــام 2٠11. وتق ــاون يف ع ــس التع ــدول مجل ــخاص ل ــار باالش اإلتج

٤٥- قانون األمم املتحدة النموذجي ضد االتجار باألشخاص، التعليق عى املادة 5

٤٦- نفسه

٤٧- قانون جامعة الدول العربية النموذجي بشأن مكافحة االتجار بالبرش لعام 2012، مادة 1
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أشــكال القــر أو االختطـــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة 
اســتضعاف ، أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى 

شــخص آخــر لغرض االستغـــالل .

ــارة أو ســائر االســتغالل الجنــي ، أو  ــد أدىن ، االســتغالل يف الدعـ ويشــمل االســتغالل ، كحـ
الـــسخرة أو الخدمـــة قــرا ، أو االســـرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالـــرق ، أو االســتعباد أو 

ــزع االعضــاء٤٨. ن

2- د  تعريفات »االتجار باألشخاص« يف دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا

منــذ التصديــق عــى بروتوكــول األمــم املتحــدة عــام 2٠٠٠، قامــت دول كثــرية حــول العــامل 
بتبنــي قوانــني شــاملة مناهضــة لالتجاربالبــرش اتســاقا مــع األمــر الترشيعــي لروتوكــول األمــم 

املتحــدة.

ويف العــامل العــريب وحــده تبنــت 1٣ دولــة قوانــني شــاملة مناهضــة لالتجــار: البحريــن، 
ــعودية،  ــر، والس ــامن، وقط ــا، وع ــت، وموريتاني ــراق، واألردن، والكوي ــر، والع ــويت، وم وجيب
وســوريا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة ، والســودان. وضمنــت كل مــن الجزائــر ولبنــان أحكامــا 
ضــد االتجــار يف قانــون العقوبــات الخــاص بهــام. وتواصــل الــدول الباقيــة األعضــاء يف جامعــة 

ــا االتجــار. الــدول العربيــة اســتخدام القوانــني الجاريــة ملعاقبــة قضاي

1- د- 1 البحرين

ــر  ــة بالنظ ــدة، وبخاص ــم املتح ــول األم ــة لروتوك ــة مامثل ــي مقارب ــون البحرين ــى القان يتبن
ــة  ــا املتعلق ــة يف القضاي ــا كلي ــد به ــة ال يعت ــادة 1 أن املوافق ــرر امل ــة. وتق ــألة املوافق إىل مس

ــرر اآليت: ــم، وتق ــن عمره ــنة م ــخاص دون 1٨ س بأش

)أ( يف تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد باالتجــار باألشــخاص تجنيــد شــخص 
ــك  ــتغالل، وذل ــاءة االس ــرض إس ــتقباله بغ ــواؤه أو اس ــه أو إي ــه أو تنقيل أو نقل
عــن طريــق اإلكــراه أو التهديــد أو الحيلــة أو باســتغالل الوظيفــة أو النفــوذ أو 
بإســاءة اســتعامل ســلطة مــا عــى ذلــك الشــخص أو بأيــة وســيلة أخــرى غــر 

مروعــة ســواء كانــت مبــارشة أو غــر مبــارشة.

وتشــمل إســاءة االســتغالل اســتغالل ذلــك الشــخص يف الدعــارة أو يف أي شــكل 
ــرا أو  ــة ق ــل أو الخدم ــي أو العم ــداء الجن ــتغالل أو االعت ــكال االس ــن أش م

ــزع األعضــاء. ــرق أو االســتعباد أو ن االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بال

ــواء أو اســتقبال  ــل أو إي ــل أو تنقي ــد أو نق ــر اتجــارا بألشــخاص تجني )ب( يعت

٤٨- قانون مجلس التعاون الخليجي النموذجي ملكافحة االتجار بالبرش )أعدته لجنة الخراء املجتمعة يف مقر األمانة العامة ، الرياض، 19-21 
مارس 2006( مادة 1
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مــن هــم دون الثامنــة عــرة أو مــن هــم يف حالــة ظرفيــة أو شــخصية  ال ميكــن 
ــداد برضائهــم أو حريــة اختيارهــم، متــى كان ذلــك بغــرض إســاءة  معهــا االعت
ــرة  ــا يف الفق ــائل املنصــوص عليه ــن الوس ــأي م ــل ب ــرن الفع اســتغاللهم ومل يق

الســابقة.

)ج( يفــرض علــم الجــاين بالســن الحقيقيــة للمجنــي عليــه الــذي مل يبلــغ مــن 
العمــر مثــاين عــرة ســنة. 49

2- د- 2 جيبويت

تقــرر املــادة 2 مــن القانــون رقــم 21٠ الصــادر يف 2٧ ديســمر 2٠٠٧ ملكافحــة االتجــار 
بالبــرش يف جيبــويت أنــه » يقصــد باالتجــار بالبــرش عمليــة تجنيــد أونقــل أو تنقيــل أو إيــواء 
ــن  ــر م ــخص أو أك ــطة ش ــا بواس ــد أو خارجه ــدود البل ــل ح ــواء داخ ــخص س ــتقبال ش أو اس
شــخص أو منظــامت عــن طريــق التهديــد أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال القــر أو االحتيــال 
أو الخــداع أو االختطــاف أو إســاءة اســتغالل الســلطة بغــرض االســتغالل ٥٠. وعــى خــالف 
ــا  ــف الضحاي ــتغالل ويقــر تعري ــا لالس ــون تعريف ــدم القان ــم املتحــدة ال يق ــول األم بروتوك
ــاء،  ــات والنس ــن البن ــر م ــن العم ــرشة م ــة ع ــال دون الثامن ــى األطف ــار ع ــني لالتج املحتمل

ــا.  ــديا أو عقلي ــني جس واملعاق

2- د - 3  مرص

ــرشق   ــة ال ــف »لالتجــار« يف منطق ــم ٦٤ لعــام 2٠1٠ أشــمل تعري ــون املــري رق ــل القان ميث
ــني  ــدة وتضم ــم املتح ــول األم ــف بروتوك ــع يف تعري ــك بالتوس ــا وذل ــامل أفريقي األوســط وش
أشــكال اســتغالل األطفــال يف الدعــارة وجميــع أشــكال االســتغالل الجنــي، واســتغالل األطفال 

يف انتــاج مــواد إباحيــة، والتســول، ونــزع األعضــاء. وتقــرر املــادة 2 بصفــة خاصــة:

يعــد مرتكبــا لجرميــة االتجــار بالبــر كل مــن يتعامــل بأيــة صــورة يف شــخص 
طبيعــي مبــا يف ذلــك البيــع أو العــرض للبيــع أو الــراء أو الوعــد بهــام أو 
ــواء أو االســتقبال أو التســلم ســواء يف  االســتخدام أو النقــل أو التســليم أو اإلي
داخــل البــالد أو عــر حدودهــا الوطنيــة – إذا تــم ذلــك بواســطة اســتعامل القوة 
أو العنــف أو التهديــد بهــام، أو بواســطة االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع، أو 

٤٩- القانون رقم 1 يف 9يناير 2008 )املتعلق باالتجار باألشخاص()البحرين( مادة 1

٥٠- القانون رقم 210 يف 27ديسمر 2007 )جيبويت( املادة 2 

http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/DjiboutiTIP-Law-2007pdf
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اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة الضعــف أو الحاجــة، أو الوعــد بإعطــاء أو 
تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا مقابــل الحصــول عــى موافقــة شــخص عــى االتجــار 
بشــخص آخــر لــه ســيطرة عليــه – وذلــك كلــه إذا كان التعامــل بقصد االســتغالل 
ــكال  ــائر أش ــارة وس ــامل الدع ــتغالل يف أع ــك االس ــا يف ذل ــوره مب ــت ص ــا كان أي
االســتغالل الجنــي، واســتغالل األطفــال يف ذلــك ويف املــواد اإلباحيــة أو الســخرة 
أو الخدمــة قــرا أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد أو 

التســول أو اســتئصال األعضــاء أو األنســجة البريــة أو جــزء منهــا.51

ويقــوم التعريــف عــى تصــور عــام لالتجــار باألشــخاص بصفتــه صفقــة بأشــخاص. وعــى غــرار 
بروتوكــول األمــم املتحــدة، يعــرف القانــون املــري »الوســائل غــري املرشوعــة« بصــورة عامــة 
لتشــمل اســتغالل حالــة ضعــف؛ غــري أن القانــون يشــمل رصاحــة االتجــار الداخــي واالتجــار 
ــام يف إدراك انتشــار االتجــار داخــل  ــد املــري مه ــة. وكان هــذا التوكي عــر الحــدود الوطني

البلــد. 

2- د -4  العراق

يتوســع القانــون العراقــي رقــم 2٨ الصــادر يف ٣٠ أبريــل 2٠12 يف تعريــف بروتوكــول األمــم 
املتحــدة »لالتجــار« بإدخــال » البيــع » بصفتــه غرضــا وجعــل اســتغالل البــرش يف التجريــب 

الطبــي إحــدى جرائــم االتجــار بالبــرش. وتقــرر املــادة 1 عــى وجــه الخصــوص:

ــد أشــخاص أو نقلهــم أو  ــون تجني يقصــد باالتجــار بالبــر ألغــراض هــذا القان
ــك  ــوة أو اســتعاملها أو غــر ذل ــد بالق إيواءهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهدي
مــن أشــكال القــر أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة 
أو بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســلطة أو 
ــارة أو  ــم أو اســتغاللهم يف أعــامل الدع ــدف بيعه ــة عــى شــخص آخــر به والي
االســتغالل الجنــي أو الســخرة أو العمــل القــري أو االســرقاق أو التســول أو 

املتاجــرة بأعضائهــم البريــة أو ألغــراض التجــارب الطبيــة 52. 

2- د -5  األردن

ــع  ــار« يتب ــا »لالتج ــار بالبرشتعريف ــع االتج ــأن من ــم 2٠٠٩/٩ بش ــون األردين رق ــدم القان يق
ــه بروتوكــول األمــم املتحــدة فيــام يتعلــق باألنشــطة والوســائل غــري املرشوعــة و يعــرف  في

٥1- القانون رقم 64 لسنة 2010 )بشأن مكافحة االتجار بالبرش( الجريدة الرسمية، مايو 2010 )مر( مادة 1

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٥2- القانون رقم 28 يف أبريل 2012 بشأن مكافحة االتجار بالبرش )العراق(
 http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf
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ــاء أو  ــزع األعض ــخرة أو ن ــري أوالس ــل الق ــرض العم ــتغالل بغ ــمل االس ــتغالل » ليش » االس
ــون:  ــن القان ــادة ٣ م ــرر امل ــي. تق ــتغالل الجن ــكال األخــرى لالس ــارة واألش الدع

ــتقطاب  ــر »: اس ــار بالب ــم االتج ــارة » جرائ ــي عب ــون تعن ــذا القان ــد ه ملقاص
أشــخاص أو نقلهــم أو إيواءهــم أو اســتقبالهم بغــرض اســتغاللهم عــن طريــق 
التهديــد بالقــوة أو اســتعاملها أو غــر ذلــك مــن أشــكال القــر أو االختطــاف أو 
االحتيــال أو الخــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة الضعــف أو بإعطــاء 
أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى هــؤالء 
األشــخاص بغــرض اســتغاللهم. وتعنــي كلمــة »االســتغالل« اســتغالل األشــخاص 
يف العمــل بالســخرة أو العمــل قــرا أو االســرقاق أو االســتعباد أو نــزع األعضــاء 

أو يف الدعــارة أو يف أي شــكل مــن أشــكال االســتغالل الجنــي 53. 

2-د -6  الكويت

الكويتــي رقــم 2٠1٣/٩1 بشــأن مكافحــة االتجارباألشــخاص والتهريــب  القانــون  يتبــع 
ــايل:  ــه الت ــى الوج ــادة ٤ ع ــرش » يف امل ــار بالب ــرف »االتج ــدة، ويع ــم املتح ــول األم بروتوك

تجنيــد أشــخاص أو اســتخدامهم أو إيواؤهــم أو اســتقبالهم باإلكــراه ســواء 
باســتعامل القــوة أو بالتهديــد باســتعاملها أو بغــر ذلــك مــن أشــكال االختطــاف 
أو االحتيــال أو الخــداع أو القــر أو اســتغالل الســلطة أو النفــوذ أو اســتغالل 
حالــة الضعــف أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا عينيــة، وذلــك بغــرض 
االســتغالل الــذي يشــمل اســتغالل دعــارة الغــر أو أي شــكل مــن أشــكال 
االســتغالل الجنــي، أو الســخرة أو الخدمــة قــرا أو االســرقاق أو املامرســات 

الشــبيهة بالــرق أو نــزع أعضــاء مــن الجســد 54.

2-د-7 موريتانيا

يقرر القانون املوريتاين رقم 2٥ لعام 2٠٠٣ بشأن قمع االتجار باألشخاص يف املادة 1:

يقصــد باالتجــار باألشــخاص تجنيــد أو نقــل أو تنقيــل النــاس عــن طريــق 
التهديــد أو اســتعامل القــوة أو األشــكال األخــرى للقــر أو االختطــاف أو الخداع 
أو إســاءة اســتعامل الســلطة أو حالــة ضعــف أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة 

٥٣- القانون رقم 9 يف 3 مارس 2009 بشأن منع االتجار بالبرش )األردن( مادة 3 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٥٤- القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة االتجار باألشخاص والتهريب )الكويت(، مادة 4

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf
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أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى شــخص آخــر بغــرض االســتغالل. 
ــدون أجــر، أو العمــل أو الخدمــات  ويشــمل االســتغالل ، كحــد أدىن، العمــل ب
القريــة أو املامرســات الشــبيهة، أو نــزع األعضــاء البريــة للربــح املــادي، أو 

اســتغالل دعــارة اآلخريــن أو األشــكال األخــرى لالســتغالل الجنــي 55.

2- د -8 عامن

ــم  ــول األم ــخاص بروتوك ــار باألش ــة االتج ــون مكافح ــدار قان ــلطاين بإص ــوم الس ــع املرس يتب
املتحــدة ، وينــص يف املــادة 2: 

يعد مرتكبا جرمية االتجار بالبرش كل شخص يقوم عمدا أو بغرض االستغالل:

1- اســتخدام شــخص أو نقلــه أو إيوائــه أو اســتقباله عــن طريــق اإلكــراه أو التهديــد أو الحيلــة 
أو باســتغالل الوظيفــة أو النفــوذ أو باســتغالل حالــة اســتضعاف أو باســتعامل ســلطة مــا عــى 

ذلــك الشــخص أو بأيــة وســيلة أخــرى غــري مرشوعــة ســواء كانــت مبــارشة أو غــري مبــارشة.

2- اســتخدام حــدث أونقلــه أو إيوائــه أو اســتقباله ولــو مل تســتخدم الوســائل املنصــوص عليهــا 
يف البنــد الســابق ٥٦.

ــارة،  ــمل الدع ــخص يش ــرشوع للش ــري امل ــتخدام غ ــون أن » االس ــن القان ــادة 1 م ــرر امل وتق
وأي شــكل مــن أشــكال االســتغالل الجنــي، أو الســخرة، أو العمــل قــرا، أو االســرقاق، أو 

ــاء ٥٧.  ــرشوع لألعض ــري امل ــزع غ ــتعباد ، أو الن ــرق، أو االس ــبيهة بال ــات الش املامرس

وتقــرر املــادة ٣ أيضــا أن موافقــة الضحيــة ال يعتــد بهــا يف حالــة اســتعامل أي تهديــد، أو إذا 
كانــت الضحيــة طفــال، أو إذا كان أي مــن الظــروف يجعــل مــن املســتحيل تقريــر موافقتــه 

أو موافقتهــا ٥٨. 

2- د – 9  قطر

ــة،  ــواد اإلباحي ــية ، وامل ــراض الجنس ــال لألغ ــتغالل األطف ــة » اس ــر رصاح ــون قط ــن قان يتضم
والتســول.« ومــن ثــم، يؤكــد القانــون عــى املشــكلة الخاصــة باالتجــار باألطفــال. تقــرر املــادة 2:

٥٥- القانون رقم 025 يف 17 يوليو 2003 بشأن منع االتجار باألشخاص )موريتانيا(، مادة 1 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٥٦- املرسوم السلطاين رقم 126/2008 بإنفاذ قانون مكافحة االتجار باألشخاص، يف 23نوفمر 2008 )سلطنة عامن(، مادة 2 

٥٧- نفسه، مادة 1 

٥٨- نفسه، مادة 3
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يشــمل االســتغالل أعــامل الدعــارة أو غرهــا مــن أشــكال االســتغالل الجنــي، 
واســتغالل األطفــال يف ذلــك ويف املــواد اإلباحيــة أو التســول، والســخرة أو 
ــتعباد ، أو  ــرق أو االس ــبيهة بال ــات الش ــرقاق أو املامرس ــرا أو االس ــة ق الخدم

ــا 59. ــزء منه ــة أو ج ــجة البري ــاء أو األنس ــتئصال األعض اس

2 – د – 10  السعودية

يف اململكــة العربيــة الســعودية، يشــمل املرســوم امللــي رقــم م/٤٠ لعــام 2٠٠٩ بشــأن قمــع 
االتجــار باألشــخاص  » التســول« و«إخضــاع شــخص للتجــارب الطبيــة »)٦٠( يف تعريفــه 

ــخاص«. ــار باألش »لالتج

2- د -11  سوريا

يقــدم القانــون الســوري ، دون أن يحــدد أيــا مــن أشــكال االتجــار، تعريفــا فضفاضــا » 
لألنشــطة واألغــراض غــري املرشوعــة« يف » مقابــل كســب مــادي أو معنــوي أو الوعــد بهــام 
ــون  ــك أو غــريه ٦1؛ غــري أن املــادة ٥ مــن القان ــا مــن ذل ــق أي ــا أو ســعيا لتحقي ــح مزاي أو مبن
ــأي مــن  ــه يعــد بحكــم االتجــار باألشــخاص االســتغالل الجنــي للطفــل ب الســوري تقــرر أن

ــة ٦2.  ــرة اإلباحي ــروض الداع ــة وبالع ــكال املامرس أش

2-د-12 السودان  

يقــدم القانــون الســوداين تعريــف عــام لالتجــار بالبــرش ليشــمل »اعــامل غــري مرشوعــة او اي 
افعــال مــن شــأنها اهانــة كرامتــه ، او تحقيــق اهــداف غــري مرشوعــة« مقابــل عائــد مــادي 
ــون  ــر القان ــا. ويعت ــن املزاي ــوع م ــح اي ن ــام ، او من ــاي منه ــد ب ــوي ، او الوع او كســب معن
الســوداين مــن مثيــل الظــروف املشــددة »تعــرض اي مــن الضحايــا اىل االســتغالل الجنــي ، 

او نــزع االعضــاء ، او اســتخدم يف الدعــارة او اي فعــل مــن شــأنه اهانــة كرامــة االنســان«.

2- د – 13 دولة اإلمارات العربية املتحدة

ــة  ــدول العربي ــة ال ــون جامع ــري قان ــت تأث ــدة ، تح ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــدرت دول أص

٥٩- القانون رقم 15 لسنة 2011 )بشأن مكافحة االتجار بالبرش()قطر(، مادة 2 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٦٠- املرسوم امللي رقم م/40 لسنة 2009 )قانون قمع االتجار بالبرش(، يف 7 أغسطس 2009 )السعودية( ، مادة 2 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٦1- املرسوم الترشيعي رقم 3 لسنة 2010 )مرسوم بشأن جرمية االتجار باألشخاص( )سوريا( ، مادة 4 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٦2 – نفسه، مادة 5
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ــا بشــأن االتجــار بالبــرش عــام 2٠٠٦  النموذجــي ملكافحــة جرميــة االتجــار باألشــخاص، قانون
ــون:  ــرر القان ــف جرميــة االتجــار باألشــخاص يق ــد تعري ــم. وعن ــر عــى التجري اقت

تجنيــد أشــخاص أو نقلهــم أو ترحيلهــم أو اســتقبالهم بواســطة التهديــد بالقــوة 
ــال أو  ــر أو االختطــاف أو االحتي ــن أشــكال الق ــك م ــر ذل أو اســتعاملها أو غ
ــف أو  ــة الضع ــتغالل حال ــاءة اس ــلطة أو إس ــتعامل الس ــاءة اس ــداع أو إس الخ
بإعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة عــى 

شــخص آخــر لغــرض االســتغالل 63. 

2- د – 13 دول لديها أحكام ضد االتجار بالبرش يف قوانني العقوبات

يف عــام 2٠٠٩ قامــت الجزائــر بتعديــل قانــون العقوبــات لديهــا ليشــمل تعريفــات » االتجــار 
باألعضــاء البرشيــة« و«االتجــار باألشــخاص« و«واالتجــار باملهاجريــن«. وأضافــت أيضا التســول 

إىل أشــكال االتجــار باألشــخاص. تقــرر املــادة ٣٠٣ مكــرر ٤: 

يعــد اتجــارا باألشــخاص تجنيــد أو نقــل أو تنقيــل أو إيواء أو اســتقبال شــخص أو 
أكــر بواســطة التهديــد بالقــوة أو باســتعاملها أو غــر ذلــك مــن أشــكال اإلكــراه 
أو االختطــاف أو االحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعامل الســلطة أو اســتغالل 
ــة  ــل موافق ــا لني ــة أو مزاي ــغ مالي ــي مبال ــاء أو تلق ــتضعاف أو بإعط ــة اس حال
شــخص لــه ســلطة عــى شــخص آخــر بقصــد االســتغالل. ويشــمل »االســتغالل« 
اســتغالل دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال االســتغالل الجنــي أو اســتغالل الغــر 
يف التســول أو الســخرة أو الخدمــة كرهــا أو االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة 

بالــرق واالســتعباد أو نــزع األعضــاء 64.

ويوســع القانــون الجزائــري تعريــف األمــم املتحــدة وذلــك بإضافــة أشــكال أخــرى لالســتغالل، 
غــري أنــه أكــر تقييــدا مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة بالنظــر إىل مســألة املوافقــة ويقــرر أن 
موافقــة الضحيــة ال يعتــد بهــا فقــط عندمــا تســتعمل وســائل غــري مرشوعــة دون أن يضــع 

اســتثناء أوســع مــن أجــل األطفــال ٦٥.

وتعــرف املــادة ٥٨٦ )1( مــن القانــون اللبنــاين »االســتغالل« بأنــه إرغــام شــخص عــى االشــراك 
ــتغالل  ــارة أو اس ــون؛ )ب( الدع ــا القان ــب عليه ــال يعاق ــة: )أ( أفع ــال اآلتي ــن األفع يف أي م
دعــارة الغــري؛ )ج( االســتغالل الجنــي؛ )د( التســول؛ )ه( االســرقاق أو املامرســات الشــبيهة 

٦٣- القانون رقم 51 يف 9 نوفمر 2006 )مكافحة جرائم االتجار بالبرش( )دولة اإلمارات العربية املتحدة(، مادة 1 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٦٤- القانون رقم 01-09 )تعديل وتكملة قانون العقوبات املفعل باألمر رقم 156-66 يف 8 يونيو 1966( )الجزائر(، مادة 303 

٦٥- نفسه، 303 
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بالــرق؛ )و( العمــل القــري أو اإللزامــي؛ )ز( مبــا يف ذلــك تجنيــد األطفــال القــري أو اإللزامي 
ــة؛ )ط( نــزع  الســتخدامهم يف النزاعــات املســلحة؛ )ح( التــورط القــري يف األعــامل اإلرهابي

أعضــاء أو أنســجة مــن جســم املجنــي عليــه ٦٦.

2- د – 14  وسائل غري مرشوعة بصفتها متطلب إلثبات جرمية االتجار باألشخاص

عنــد تقريــر مــا إذا كانــت الوســائل غــري املرشوعــة رضوريــة إلثبــات جرميــة االتجــار، تتخــذ 
القوانــني العربيــة بشــأن االتجــار منحيــني. املنحــى األول، ميثلــه القانــون املــري، الــذي يتًبــع 
بروتوكــول األمــم املتحــدة يف تعريــف » الوســائل غــري املرشوعــة » بصــورة موســعة ليشــمل 
ــة اســتضعاف » ٦٧. واآلخــر ، الــذي يشــكله القانــون الســوري ضــد االتجــار،  » اســتغالل حال
ــات جرميــة االتجــار باألشــخاص. فاملــادة ٤ )1( مــن  ال يشــرط الوســائل غــري املرشوعــة إلثب
القانــون الســوري تعــرف الجرميــة باشــراط أنشــطة وأغــراض غــري مرشوعــة ٦٨، بينــام تقــرر 
املــادة ٤)2( أن الطبيعــة اإلجراميــة لألنشــطة املنصــوص عليهــا آنفــا لــن تغــري مــا إذا كانــت 
قــد تــم ارتكابهــا عــن طريــق القــوة أو التهديــد باســتعامل القــوة؛ عــن طريــق اللجــوء إىل 
ــال، أو  ــداع، أو االحتي ــف، أو الخ ــل أو الضع ــتغالل الجه ــق اس ــن طري ــاع؛ ع ــف أو اإلقن العن
إســاءة اســتعامل الســلطة عــى الضحيــة؛ أو عــن طريــق التآمــر مــع شــخص لــه ســيطرة عــى 
الضحيــة أو مســاعدته يف ذلــك ٦٩. أكــر مــن ذلــك، تقــرر املــادة ٤)٣( أنــه » يف جميــع الحــاالت 
ال يعتــد مبوافقــة الضحيــة ٧٠. ووفقــا لهــذا النمــوذج، ال تكــون الوســائل غــري املرشوعــة عنــارص 

يف جرميــة االتجــار وإمنــا تكــون بــدال مــن ذلــك ظروفــا مشــددة قــد تزيــد يف  العقوبــة. 

2- ه  االتجار والعبودية

ــد  ــا أح ــة بصفته ــدة العبودي ــم املتح ــول األم ــج بروتوك ــار، يعال ــاملة لالتج ــه الش يف مقاربت
أغــراض االتجــار. فاملــادة ٣ )أ( تقــرر أن االتجــار يف األشــخاص يحــدث » بغــرض االســتغالل« 
وأن »االســتغالل يشــمل، كحــد أدىن، اســتغالل دعــارة الغــري أو األشــكال األخــرى لالســتغالل 
الجنــي، أو العمــل أو الخدمــة قــرا، أو الــرق أو املامرســات الشــبيهة بالــرق، أو االســتعباد 
أو نــزع األعضــاء )٧1(. ومــن ثــم، يجعــل بروتوكــول األمــم املتحــدة االتجــار باألشــخاص جرميــة 
ــد  ــة أح ــي مبثاب ــرق ه ــبيهة بال ــات الش ــرق أو املامرس ــري إىل أن ال ــرق ويش ــن ال ــة ع مختلف
األغــراض التــي يتــم االتجــار بالضحايــا مــن أجلهــا. عــى أيــة حــال، مــع التســليم بــأن الــرق أو 

٦٦- القانون رقم 164 يف 24 أغسطس 2011 )معاقبة جرائم االتجار باألشخاص( )لبنان(، مادة 586)1(

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

٦٧- القانون رقم 64 لسنة 2010 )مر( مادة 1 

٦٨- املرسوم الترشيعي رقم 3 لسنة 2010 )سوريا( مادة 3 )أ(

٦٩- نفسه، مادة 4)3(

٧٠- نفسه، املادة 4)3( 

٧1- بروتوكول األمم املتحدة ، مادة 3)أ(
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املامرســات الشــبيهة بالــرق تشــكل أحــد أغــراض االســتغالل لالتجــار، فــإن تحريــم الــرق يظــل 
عنــرا مهــام يف مكافحــة االتجــار باألشــخاص.

إن أوضــح متييــزات بــني الــرق واالتجــار باألشــخاص ميكــن أن  تتمثــل يف الفــرق بــني امللكيــة 
والهيمنــة وبــني إســاءة اســتغالل النفــوذ. فقــد ال تكــون ضحيــة االتجــار باألشــخاص خاضعــة 
» للملكيــة،« رغــم أنهــا تكــون تحــت هيمنــة املتاجــر، مثــال مــن خــالل اإلجبــار الجســدي أو 
النفــي، أو الخــداع أو التهديــدات، مثلــام هــو موضــح يف بروتوكــول األمــم املتحــدة. وبذلــك، 
يكــون فهــم مــا يشــكل »وســائل غــري مرشوعــة« قــد تحــول مــن الركيــز عــى مامرســة ســلطة 
امللكيــة كــام يوضحهــا تعريــف »العبوديــة« يف »اتفاقيــة عصبــة األمــم عــام 1٩2٦ بشــأن قمــع 
تجــارة الرقيــق والــرق«  إىل الركيــز عــى اســتغالل حالــة الضعــف ومامرســة أشــكال أخــرى 

للهيمنــة.

حالة للدراسة

يف أول قضيــة أمــام محكمــة » الجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا«، كانــت شــابة مــن 
النيجــر ولــدت يف طبقــة مــن العبيــد، وتــم بيعهــا إىل رجــل أجــرت عــى الــزواج منــه وهــي يف 
ســن الثانيــة عــرشة. وقــد أســيئت معاملتهــا نفســيا وجســديا وجنســيا؛ إذ كان عليهــا أن تقــوم 
ــدة. وأيضــا أنجبــت  ــا مقي ــت تحركاته ــة والعمــل يف الحقــل؛ وباســتمرار كان باألعــامل املنزلي
ــا؛  ــة لتحريره ــق موقع ــا وثائ ــا زوجه ــدا، أعطاه ــنا راش ــت س ــا بلغ ــني. وعندم ــا طفل لزوجه
غــري أنــه حــاول االحتفــاظ بهيمنتــه عليهــا. فتقدمــت بقضيتهــا إىل محكمــة محليــة منحتهــا 
الحريــة. واســتأنف الــزوج الحكــم، وتــم نقــض الحكــم. ويف الوقــت نفســه، كانــت الضحيــة قد 
تزوجــت برجــل مــن اختيارهــا ومبوموافقــة أخيهــا. ويف وقــت الحــق تــم القبــض عــى الضحيــة 
وزوجهــا وأخيهــا. وتقدمــت الضحيــة بقضيتهــا إىل محكمــة »الجامعــة االقتصاديــة لــدول غرب 
أفريقيــا« ملتمســة أن دولــة النيجــر قــد فشــلت يف اتبــاع قانونهــا املناهــض للعبوديــة، وبذلــك 
تكــون انتهكــت تعهداتهــا تجــاه »اتفاقيــة الجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا«، وتجــاه 
»امليثــاق األفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب«، وتجــاه »العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة 
ــرأة ». ورأت  ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــاه »اتفاقي ــية«، وتج والسياس
ــاك  ــة بانته ــر مذنب ــة النيج ــا« أن دول ــرب أفريقي ــدول غ ــة ل ــة االقتصادي ــة » الجامع محكم
الحقــوق اإلنســانية األساســية للضحيــة حيــث أنهــا عوملــت كاإلمــاء وليــس بصفتهــا زوجــة 
ــة. ورأت  ــة العبودي ــن مامرس ــة ع ــت الدول ــة، تغاض ــة الضحي ــدم حامي ــبب ع ــل، وبس للرج
املحكمــة أنــه » ليــس هنــاك شــئ يســمى العبوديــة الخــرية؛ فاإلســتعباد اإلجبــاري حتــى وإن 
ــض  ــة عــى تعوي ــت الضحي ــة اإلنســانية، .....يظــل يشــكل اســرقاقا.« وحصل ــزج باملعامل امت

كبــري وقــدره 1٠ ماليــني فرنــك.٧2

2- و تهريب املهاجرين

ــب  ــد يصع ــا ق ــا دامئ ــس واضح ــن لي ــب املهاجري ــخاص وتهري ــار باألش ــني االتج ــرق ب إن الف

٧2- ه.م ضد جمهورية النيجر، 2008، قاعدة البيانات القانونية ملكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية 
http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/ner/2008/h.m-.v-republic-of-niger.htm?tmpl=old
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إدراكــه حتــى يف الحــاالت التــي يتوافــر فيهــا قــدر كبــري مــن املعلومــات. فرغــم أن املامرســتني 
ــة  ــاع املســارات نفســها، فــإن الخطــوط الفاصل ــا اتب تتعلقــان باملــال، وتنقيــل النــاس، وأحيان

بينهــام تكــون مشوشــة.

ــر والبحــر والجــو، املكمــل  ــق ال ــن عــن طري ــا لروتوكــول »مكافحــة تهريــب املهاجري فوفق
التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة« يقصــد بتعبــري » تهريــب 
املهاجريــن« »تدبــري الدخــول غــري املــرشوع لشــخص مــا إىل دولــة طــرف ليــس ذلــك الشــخص 
مــن رعاياهــا أو مــن املقيمــني الدامئــني فيهــا بغــرض الحصــول عــى فوائــد ماليــة أو أخــرى 
ماديــة«٧٣. ومــع هــذا التعريــف، ميكــن تحديــد ثالثــة فــروق رئيســة بــني تهريــب املهاجريــن 

واالتجــار: عــر الحــدود، واالســتغالل، ومصــدر الربــح. 

2- و – 1 عرب الحدود الوطنية

إن تهريــب شــخص يعنــي تســهيل العبــور غــري الرشعــي لشــخص عــر الحــدود والدخــول إىل 
بلــد آخــر. ويف املقابــل، ال يتطلــب االتجــار باألشــخاص عبــور أي حــدود. وعندمــا يحــدث ذلــك 
ال يعتــد مبرشوعيــة أو عــدم مرشوعيــة عبــور الحــدود. ومــن ثــم، رغــم أن تهريــب املهاجريــن، 

وفقــا للتعريــف، يتــم دامئــا عــر الحــدود، فــإن االتجــار ال يتطلــب أن يكــون كذلــك. 

2 – و – 2  االستغالل

ــع  ــر املهاجــر الحــدود. ويدف ــا مبجــرد أن يع ــي دامئ ــرب واملهاجــر تنته ــني امله ــة ب إن العالق
أجــر التهريــب مقدمــا أو عنــد الوصــول. وال يهــدف املهــرب إىل اســتغالل املهاجــر الــذي قــام 
بتهريبــه بعــد الوصــول. إن املهــرب واملهاجــر رشيــكان وإن كانــا منفصلــني يف عمليــة تجاريــة 
ــة  ــل للضحي ــتغالل املتواص ــى االس ــتمل ع ــار فيش ــا االتج ــة؛ أم ــر طواعي ــا املهاج ــل فيه يدخ
ــى  ــاظ ع ــون قصــد املتاجــر هــو الحف ــة للمتاجــر. ويك ــاح محرم ــق أرب ــا لتحقي ــة م بطريق
ــال،  ــب اتجــارا ، مث ــح التهري ــة. وميكــن أن يصب ــى النهاي ــة املســتغلة حت ــع الضحي ــة م العالق
عندمــا » يبيــع » املهــرب املهاجــر أو يخــدع أو يجــر أو يكــره املهاجــر عــى العمــل يف ظــروف 

اســتغاللية لســداد تكاليــف الســفر.

2-و – 3  مصدر الربح

مثــة فــرق مهــم بــني التهريــب واالتجــار يتمثــل يف الوســائل التــي يســتخدمها الجنــاة لتحقيــق 
ــل،  ــخاص. ويف املقاب ــل األش ــوم نق ــن رس ــم م ــون دخوله ــون يحقق ــادي. فاملهرب ــل امل الدخ
ــة مــن  ــي يحصــدوا أرباحــا إضافي يســتمر املتاجــرون يف فــرض الســيطرة عــى ضحاياهــم ل

ــا. خــالل اســتغاللهم املتواصــل للضحاي

٧٣- اتفاقية مكافحة تهريب املهاجرين برا وجوا وبحرا املكملة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عر الوطنية، املادة 3)أ(
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2–ز   مسارات االتجار باألشخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ــم  ــول األم ــا بروتوك ــام عرفه ــتغاللية ك ــراض اس ــم ألغ ــار به ــم االتج ــن ت ــخاص الذي إن األش
املتحــدة، قــد يســافرون عــر مســارات داخليــة أو دوليــة. وقــد يتاجــر بهــم أفــراد أو جامعــات 
إجراميــة منظمــة. تقــرر املــادة ٤ مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة أنــه باســتثناء مــا ينــص عليــه 
خــالف ذلــك تقــع جرميــة االتجــار باألشــخاص » حيثــام تكــون تلــك الجرائــم ذات طابــع عــر 

وطنــي وتكــون ضالعــة فيهــا جامعــة إجراميــة منظمــة.« ٧٤

ووفقــا للــامدة ٣)2( مــن »اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة«، 
ــت  ــدويل إذا » ارتكب ــار ال ــة االتج ــدث جرمي ــدة، تح ــم املتح ــول األم ــة األم لروتوك االتفاقي
يف أكــر مــن دولــة واحــدة، أو ارتكبــت يف دولــة واحــدة ، أو ارتكبــت يف دولــة واحــدة 
ــة أخــرى؛  ــريا مــن إعدادهــا أو التخطيــط أو اإلدارة أو الســيطرة يقــع يف دول لكــن قســام كب
ــارس  ــة مت ــة منظم ــة إجرامي ــا جامع ــت يف ارتكابه ــن ضلع ــدة ولك ــة واح ــت يف دول أو ارتكب
ــار  ــة واحــدة  ولكــن لهــا آث ــة واحــدة أو ارتكبــت يف دول أنشــطة إجراميــة يف أكــر مــن دول
شــديدة يف دولــة أخــرى.«٧٥. إضافــة إىل ذلــك، وفقــا للــامدة 1٦ )تســليم املجرمــني( واملــادة 
1٨ )املســاعدة القانونيــة املتبادلــة( تعتــر املخالفــات عــر وطنيــة إذا كان الشــخص املطلــوب 
تســليمه موجــودا يف إقليــم الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب أو إذا كان ضحايــا تلــك الجرائــم 
ــة عليهــا توجــد يف  أو الشــهود عليهــا أو عائداتهــا أو األدوات املســتعملة يف ارتكابهــا أو األدل
الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب. وتعــرف املــادة 2 )أ( »الجامعــة اإلجراميــة املنظمــة« بأنهــا 
» جامعــة ذات هيــكل تنظيمــي، مؤلفــة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكــر ، موجــودة لفــرة مــن 
الزمــن وتعمــل بصــورة متضافــرة بهــدف ارتــكاب واحــدة أو أكــر مــن الجرائــم الخطــرية أو 
األفعــال املجرمــة وفقــا لهــذه االتفاقيــة مــن أجــل الحصــول بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش عــى 

منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى.«٧٦

أن تكــون الجرميــة عــر الوطنيــة واشــراك جامعــة إجراميــة منظمــة ليســا رضوريــن إلثبــات 
جرميــة االتجــار باألشــخاص يف الترشيعــات الوطنيــة. وكــام هــو مقــرر يف املــادة ٣٤ )2( مــن 

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة:

تجــرم يف القانــون الداخــي لــكل دولــة طــرف األفعــال املجرمــة وفقــا للمــواد 5، 6، 8، 23 مــن 
هــذه االتفاقيــة، بــرف النظــر عــن طابعهــا عــر الوطنــي أو عــن ضلــوع جامعــة إجراميــة 

منظمــة فيهــا. 77

٧٤- بروتوكول األمم املتحدة ، مادة 4 

٧٥- اتفاقية األمم املتحدة بشأن مكافحة الجرمية املنظمة عر الوطنية، مادة 3

٧٦- نفسه، مادة 2 )أ(

٧٧- نفسه، مادة 34 )2(
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ــة.  ــة وداخلي ــة  وإقليمي ــه ميكــن أن تكــون مســارات االتجــار دولي ــول هــي أن وخالصــة الق
ــا: ــرشق األوســط وشــامل أفريقي ــة ال ــي املســارات الرئيســة يف منطق ــام ي وفي

· ــدول األكــر 	 ــا إىل ال ــراء يف شــامل أفريقي ــدان األقــل ث االتجــار اإلقليمــي مــن البل
ــج ــراء يف دول الخلي ث

· ــا 	 ــن أورب ــج ، م ــة وبخاصــة دول الخلي ــدول العربي ــع ال ــدويل إىل جمي ــار ال االتج
ــيا ــوب رشق آس ــوب وجن ــيا، وجن ــاز، ووســط آس ــة ، والقوق الرشقي

· االتجار الدويل من شامل أفريقيا إىل أوربا ، والواليات املتحدة، وكندا	

· االتجــار الداخــي بــني املناطــق الريفيــة واملــدن الرئيســة  يف جميــع بلــدان الــرشق 	
األوســط وشــامل أفريقيــا

  

اختبر معلوماتك 
ما هو االتجار بالبرش ؟

تدريب أ : أسئلة للمراجعة

1- كيف يعرف بروتوكول األمم املتحدة دور املوافقة يف االتجار بألشخاص؟

2  - متى يصبح الزواج اتجارا باألشخاص ؟

٣- ما أشكال الحامية الخاصة التي يوفرها القانون الدويل لألطفال ؟

ــون  ــا للقان ــب وفق ــخاص والتهري ــار باألش ــني االتج ــة ب ــة الرئيس ــروق الثالث ــي الف ــا ه ٤ - م
ــدويل ؟ ال

٥ - هــل يؤخــذ بعــني االعتبــارأن يكــون الضحايــا قــد أبــدوا موافقتهــم مبدئيــا عــى نقلهــم 
مــن بلــد إىل آخــر؟
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تدريب ب : مهام عملية

1- قــارن بــني تعريــف بروتوكــول األمــم املتحــدة وتعريــف االتحــاد األوريب لآلتجــار يف 
األشــخاص، وحــدد الفجــوات يف كليهــام. 

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

2- يف رأيــك، مــا الــدور الــذي يلعبــه الفســاد يف املســاعدة عــى حــدوث االتجــار باألشــخاص 
يف بلــدك؟ اكتــب/ي تعليقــا مــن صفحــة واحــدة حــول املســألة مــع اإلشــارة إىل بعــض القضايــا 

أو التجربــة الشــخصية.

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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الفصل 3 

مكافحة االتجار باألشخاص في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا: المنع
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3-أ مقدمة
3-أ- املنع : أول االسراتيجيات األربع يف مقاربة مكافحة االتجار باألشخاص

ــا مهمــة تتســم  إن مكافحــة االتجــار باألشــخاص يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي
ــة  ــات الحكوم ــع قطاع ــب جمي ــن جان ــدا م ــا ممت ــة والتزام ــة كلي ــب مقارب بالتحــدي، تتطل
واملجتمــع املــدين. ورغــم أن التدابــري ملكافحــة االتجــار باالشــخاص قــد تختلــف ، فثمــة أربــع 
ــة واملشــاركة. ــة، والحامي ــع، واملالحقــة القضائي اســراتيجيات رئيســية ميكــن تحديدهــا : املن

وأوىل هــذه االســراتيجيات، املنــع، متثــل تصنيفــا واســعا يشــري إىل مختلــف التدابــري املمكنــة 
التــي ميكــن أن تتخــذ ملنــع االتجــار باألشــخاص مــن الحــدوث. ورغــم أن بعــض التدابــري قــد 
تكــون عــى املســتوى الــدويل )عــى ســبيل املثــال، االتفاقيــات لزيــادة مراقبــة الحــدود الريــة 
النائيــة(، فقــد تتخــذ بعضهــا اآلخــر عــى املســتوى املحــي )مثــل الجهــود البعيــدة املــدى مــن 

جانــب املــدارس وجامعــات الصالــح العــام واألعــامل(.

3- أ – 2 تعزيز تدابري وإجراءات املنع : هدف رئييس لالسراتيجية العربية 

إن الحاجــة إىل منــع الجرميــة  متثــل أحــد األهــداف الرئيســة » لالســراتيجية العربيــة الشــاملة 
لجامعــة الــدول العربيــة بشــأن مكافحــة االتجــار بالبــرش« )ســتذكر الحقــا باســم االســراتيجية 
العربيــة(.٧٨ وتعــدد االســراتيجية العربيــة مثــاين مجــاالت للركيــز، وتحــدد لــكل مجــال أهدافــا 
اســراتيجية مختلفــة. وخصصــت مجــال الركيزالثالــث لتعزيــز تدابــري وإجــراءات املنــع؛ 

والســيام أنهــا تدعــو الــدول األعضــاء إىل اتخــاذ التدابــري التاليــة :

1-  صياغــة  السياســات والرامــج والتدابــري الشــاملة األخــرى ملنــع ومكافحــة االتجــار 
باألشــخاص ومنــع تكــرار اســتغالل الضحايــا؛

2- تبنــي الرامــج التــي تهــدف إىل منــع اتكــرار ارتــكاب الُجــرم )بــني املتجريــن 
باألشــخاص(؛

٣- ضــامن أن تتســق السياســات العامــة بشــأن مكافحــة االتجــار باألشــخاص مــع 
السياســات والرامــج ذات الصلــة يف مجــاالت الهجــرة ومنــع الجرميــة والتعليــم 
ــوق  ــة حق ــة وحامي ــة االقتصادي ــز والتنمي ــدم التميي ــن وع ــة واألم ــف والصح والتوظي

ــني؛  ــني الجنس ــاواة ب ــل واملس ــة الطف ــان وحامي اإلنس

ــمل  ــا تش ــم تبنيه ــي يت ــري الت ــج والتداب ــات والرام ــامن أن السياس ــى ض ــز ع ٤- الركي
ــع  ــع جمي ــة وم ــامت ذات الصل ــع املنظ ــة وم ــري الحكومي ــامت غ ــع املنظ ــاون م التع

ــدين.٧٩ ــع امل ــطاء املجتم نش

٧٨- االسراتيجية العربية الشاملة ملكافحة االتجار بالبرش، لجامعة الدول العربية )االسراتيجية العربية(، التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب، 
القرار رقم ٨٧٩-2٧ يف 1٥ فراير2٠12

٧٩- االسراتيجية العربية، 1٥
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3- أ – 3  ست فئات رئيسة لتدابري منع االتجار باألشخاص

وفقــا لالســراتيجية العربيــة واملامرســات الدوليــة املثــى األخــرى، ميكــن تقســيم تدابــري املنــع 
إىل الفئــات الســتة التاليــة: 

· البحث وجمع املعلومات عن االتجار باألشخاص	

· رصد الحالة الراهنة لالتجار باألشخاص	

· تنظيم حمالت التوعية الشعبية باالتجار بألشخاص	

· إصالح التعليم يف املدارس ليشمل املنهج الدرايس االتجار باألشخاص	

· تخفيف العوامل التي تجعل الناس عرضة لالتجار بهم	

· صد الطلب عى ضحايا االتجار باألشخاص	

 3- ب تدابري ملنع االتجار باألشخاص

3- ب -1  البحث وجمع املعلومات عن االتجار باألشخاص

ميثــل البحــث أحــد املكونــات املهمــة لعمليــة املنــع، ألن الفهــم الدقيــق لالتجــار باألشــخاص 
ودينامياتــه املتغــرية يســاعد يف توفــري املعلومــات لتطويــر السياســة مــام يجعــل السياســات 
أكــر فعاليــة يف القضــاء عــى املشــكلة. وأيضــا، البحــث أداة مهمــة يف شــحذ الزخــم ملعالجــة 
االتجــار باألشــخاص حيــث إن اإلحصائيــات الدقيقــة تلفــت االنتبــاه إىل نطــاق الظاهــرة. وميثل 
ــي ميكــن عــى  ــات، أيضــا، عامــال حاســام يف يف وضــع الخطــوط األساســية الت جمــع املعلوم
ــات،  ــري مكافحــة االتجــار بألشــخاص. إن جمــع البين ــدم يف تداب ــم التق ــاس وتقيي أساســها قي
ــن.  ــة وقرائ ــة أيضــا لضــامن أن السياســات تقــوم عــى أدل ــل، ونرشهــا أمــور رضوري والتحلي
ــس، واملوطــن األصــي  ــر، والجن ــات بالنظــر إىل العم ــف البيان ــد أن تصن ويف الحــد األدىن، الب

وأشــكال االســتغالل، وأن يكــون التصنيــف موحــدا يف كل البلــدان. 

مامرسة مثىل

يف أكتوبــر 2٠11، قــام  مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة بتدشــني » قاعــدة 
ــة  ــا القانوني ــص بالقضاي ــة تخت ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم ــات مكت بيان
الخاصــة باالتجــار باألشــخاص« وتوفــر قاعــدة البيانــات اطالعــا عامــا مبــارشا عــى الحــاالت 
املوثقــة رســميا لالتجــار باالشــخاص. ويتضمــن تفاصيــل حــول جنســيات الضحايــا، والجنــاة، 
ومســارات االتجــار، واألحــكام ، واملعلومــات األخــرى املتعلقــة بالقضايــا التــي تــم الحكــم فيهــا 
يف شــتى أنحــاء العــامل. وعــى هــذا النحــو، ال توفــر فقــط اإلحصائيــات حــول عــدد املالحقــات، 
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ــام  ــم ك ــر به ــخاص املتاج ــة لألش ــص الواقعي ــدم القص ــا، تق ــن أيض ــة، ولك ــكام القضائي واألح
ــوم ،  ــني الععم ــاة، واملدع ــاعدة القض ــات إىل مس ــدة البيان ــدف قاع ــم . وته ــا املحاك وثقته
وصانعــي السياســات، والباحثــني اإلعالميــني، واألطــراف األخــرى املعنيــة، وذلــك، عــن طريــق 
ــة  ــة ملكافح ــني الوطني ــتخدام القوان ــة اس ــة لكيفي ــع أمثل ــة م ــا حقيقي ــل قضاي ــري تفاصي توف

االتجــار باألشــخاص. ٨٠ 

ــة  ــات الرئيس ــدى الغاي ــي إح ــات ه ــع البيان ــالل جم ــن خ ــة م ــع الجرمي ــة إىل من إن الحاج
لالســراتيجية العربيــة. وتعــدد مــن بــني تدابريهــا )أ( تشــجيع ومســاعدة الــدول العربيــة عــى 
ــا االتجــار باألشــخاص،  ــل أمنــاط وســامت قضاي ــة موحــدة لتحلي ــات قومي إقامــة قاعــدة بيان
ــي  ــات الت ــا، وأيضــا، بالنظــر إىل البين ــك القضاي ــة بخصــوص تل والترشيعــات القامئــة واملطبق
تتطلبهــا أجهــزة العدالــة الجنائيــة – والســيام اإلحصائيــات املتعلقــة باالتهامــات، واملحاكــامت، 
ــي تســاعد يف التعــرف عــى  ــات الت ــات؛ )ب( جمــع املعلومــات وتصنيفــات اإلحصائي واإلدان
العقبــات والتحديــات ملكافحــة االتجــار باألشــخاص؛ )ج( تشــجيع البحــث العلمــي والدراســات 
امليدانيــة املتخصصــة لفحــص وتحليــل االتجــار باألشــخاص، واستكشــاف األســباب وراء هــذه 
الظاهــرة، وتوضيــح طبيعتهــا، وأشــكالها، وأمناطهــا، وأســاليبها، ومســاراتها؛ )د( يوفــر املقومــات 
ــة عــى املســتويني الحكومــي وغــري  ــر أســاليب البحــث العلمــي يف املجــاالت املتقدم لتطوي

الحكومــي.

3- ب – 2  رصد وتقديم التقارير عن الوضع الراهن لالتجار باألشخاص

يرتبــط رصــد الوضــع الراهــن لالتجــار باألشــخاص يف بلــد مــا بأنشــطة جمــع البيانــات. والهدف 
النهــايئ لرصــد وتقديــم التقاريــر عــن سياســات ونشــاطات الحكومــة املناهضــة لالتجــار هــو 
الحصــول عــى املعلومــات الرضوريــة لتطويــر سياســات دقيقــة ملنــع الجرميــة والتوصــل إىل 
آليــة فعالــة لضــامن أن تتحــول الوعــود إىل أفعــال، والعمــل عــى تنفيــذ التدابــري القانونيــة 

واإلداريــة التــي تحقــق االســتجابة. 

3- ب – 2 -1 رصد مناذج التقارير

مثــة ثالثــة منــاذج رئيســة للرصــد وتقديــم التقاريــر : املُقــرر الوطنــي rapporteur، واللجــان 
الرملانيــة وجلســات االســتامع، وفــرق العمــل  املشــركة بــني الــوزارات.٨1

ــة طريقــة ملســاءلة  ــرر الوطنــي : إن تعيــني مقــرر وطنــي لالتجــار باألشــخاص هــو مبثاب املُق
ــب هــذا  ــان، يتطل ــن األحي ــري م ــاتها املناهضــة لالتجــار. ويف كث ــذ سياس ــن تنفي ــة ع الحكوم
النمــوذج اختيــار إحــدى الــوزارات الوطنيــة للعمــل كمقــرر، وجمــع املعلومــات ذات العالقــة 
ــة يف  ــة املختص ــة الرقاب ــات إىل هيئ ــذه املعلوم ــم ه ــة، وتقدي ــات املختص ــع الهيئ ــن جمي م

٨٠- مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، قاعدة البيانات القانونية لالتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/index.jspx

٨1- مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية واالتحاد الرملاين الدويل، مكافحة االتجار باألشخاص : كتيب إرشادي للرملانيني، )فينا : مكتب 
األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، 2٠٠٩( 2٨
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الكيــان الترشيعــي. وميكــن أن يكــون املقرريــن الوطنيــني هيئــات مســتقلة أو وزارات وطنيــة.

مامرسة مثىل 

يف أبريــل 2٠٠٠، أنشــأت الحكومــة الهولنديــة منصبــا يســمى »املقــرر الوطنــي لالتجــار 
ــل املهمــة الرئيســة » للمقــرر« يف رصــد  باألشــخاص والعنــف الجنــي ضــد األطفــال. وتتمث
طبيعــة ومــدى االتجــار باألشــخاص يف هولنــدا وتأثــريات السياســة املتبعــة يف مناهضــة 

ــار.٨2 االتج

ــا بعــد  ــّد مــن أجله ــر أو تع ــة بإعــداد التقاري ــوم اللجــان الرملاني ــد تق ــة : ق اللجــان الرملاني
أن أُســند إليهــا مراقبــة أداء الحكومــة ملناهضــة االتجــار باألشــخاص وُخولــت بفحــص أنشــطة 
الحكومــة يف هــذا الِشــأن. وقــد تكــون هــذه اللجــان مختصــة باالتجــار باألشــخاص عــى وجــه 
الخصــوص، أو تكــون أوســع مجــاال، مثــل اللجــان التــي تختــص بتنــاول السياســة الخارجيــة، 

وحقــوق اإلنســان، وحقــوق املــرأة واألطفــال أو املوضوعــات األخــرى ذات الصلــة. 

مامرسة مثىل

ــد  ــق عق ــرش عــن طري ــن االتجــار بالب ــر ع ــم التقاري ــات املتحــدة برصــد وتقدي ــوم الوالي تق
جلســات اســتامع برملانيــة حــول املوضــوع. وميثــل عقــد جلســات اســتامع اســتقصائية 
وترشيعيــة أحــد أوجــه الرقابــة الرملانيــة. وتعقــد جلســات االســتامع حــول االتجــار باألشــخاص 
وتنفيــذ اإللتزامــات الترشيعيــة يف الواليــات املتحــدة وخارجهــا بصفــة منتظمــة وتوفــر فرصــة 
للحكومــة وممثــي املجتمــع املــدين للتقييــم العلنــي لوضــع الراهــن ملــدى امتثــال الحكومــة 

للترشيــع الوطنــي وملناقشــة التعديــالت املمكــن إدخالهــا عــى للقانــون.٨٣

ــة الرصــد  ــد مبهم ــوذج، يٌعه ــوزارات : يف هــذا النم ــات وال ــني الهيئ ــل املشــركة ب ــرق العم ف
ــن  ــري م ــوم الكث ــات وتق ــددة الهيئ ــرق عمــل ملناهضــة االتجــار متع ــر إىل ف ــم التقاري وتقدي
ــرش  ــار بالب ــن االتج ــن الوضــع الراهــن ع ــر ع ــم التقاري ــل هــذه بالبحــث وتقدي ــرق العم ف

ــرة.  ــة الظاه ــة ملكافح ــطة الحكوم وأنش
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يف كل عــام يقــوم  » مكتــب وزارة الخارجيــة لرصــد ومكافحــة االتجــار باألشــخاص« بالواليــات 
املتحــدة بنــرش تقريــر الواليــات املتحــدة الســنوي حــول االتجــار باألشــخاص. ويوثــق التقريــر 
امتثــال البلــدان حــول العــامل، ومنهــا الواليــات املتحــدة، بالحــد األدىن املســتويات التــي 
يتضمنهــا » قانــون حاميــة ضحايــا االتجــار لعــام 2٠٠٠« والتعديــالت الــواردة عليــه يف عــوام 

٨2- التقرير الوطني  بشأن االتجار بالبرش والعنف الجني ضد األطفال

http//:www.dutchrapporteur.nl/aout/.

٨٣- جلسات االستامع يف الكونجرس بالواليات املتحدة

http//:www.loc.gov/law/find/hearings.php.
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ــدة. ٨٤ ــات املتح 2٠٠٣، 2٠٠٥، 2٠٠٨، 2٠1٣ يف  الوالي

3- ب – 2-2  تقديم التقارير عن االتجار باألشخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

ال ينــص بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى آليــة رصــد دوري ميكــن مــن خاللهــا محاســبة الــدول 
ــتخدم  ــد تُس ــه ق ــري أن ــه؛ غ ــال لترشيعات ــلها يف االمتث ــة فش ــول وإمكاني ــراف يف الروتوك األط
ــر عــن الوضــع الراهــن لالتجــار باألشــخاص  ــم التقاري ــدف تقدي ــق به ــات أخــرى للتطبي آلي
داخــل إحــدى الــدول ورصــد مــدى امتثالهــا للمعايــري املقــررة يف بروتوكــول األمــم املتحــدة 

ــة األخــرى.  ــات القانوني واســتخدام اآللي

ــى  ــاء ع ــأن القض ــدة بش ــم املتح ــة األم ــن »اتفاقي ــادة 1٨ م ــو امل ــال، تدع ــبيل املث ــى س فع
جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة » الــدول إىل تقديــم التقاريــر عــن مــدى تقــدم حكوماتهــا 

يف تطبيــق كل واحــد مــن الحقــوق املتضنــة يف االتفاقيــة. تقــرر املــادة 1٨: 

ــأن تقــدم إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة، للنظــر  ــدول األطــراف ب ــد ال تتعه
مــن قبــل اللجنــة، تقريــرا عــام اتخذتــه مــن تدابــر تريعيــة وقضائيــة وإداريــة 
وغرهــا مــن أجــل إنفــاذ أحــكام هــذه االتفاقيــة، وعــن التقــدم املحــرز يف هــذا 
الصــدد ، وذلــك : )أ( يف غضــون ســنة واحــدة مــن بــدء النفــاذ بالنســبة للدولــة 
املعنيــة؛ )ب( وبعــد ذلــك كل أربــع ســنوات عــى األقــل ، وكذلــك كلــام طلبــت 
ــر عــى  ــر العوامــل والصعــاب التــي تؤث ــة ذلــك. ويجــوز أن تبــن التقاري اللجن

مــدى الوفــاء بااللتزامــات املقــررة يف هــذه االتفاقيــة. 85

ــادة ٦  ــرم يف امل ــرش املح ــار بالب ــة االتج ــة يف مكافح ــود الدول ــة جه ــر املتابع ــمل تقاري وتش
مــن االتفاقيــة التــي  تنــص عــى أن » الــدول األطــراف تتخــذ كل التدابــري املناســبة ، ومنهــا 

٨ ــارة النســاء.«٦ ــع أشــكال االتجــار بالنســاء واســتغالل دع ــع ، لقمــع جمي الترشي
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ــز  ــع أشــكال التميي ــة األمــم املتحــدة املختصــة بالقضــاء عــى جمي يف التقريراملقــدم إىل لجن
ــة  ــارة الري ــرّم الدع ــي الحــايل يُج ــا الوطن ــان أن قانونه ــرر لبن ــام 2٠٠٨، يق ــرأة« ع ضــد امل
واســتغالل الدعــارة. ويذكــر لبنــان أيضــا أنــه يف عــام 2٠٠٥ » قــد اتخــذ تدابــري ملنــع ومكافحــة 
ــدة لتأســيس  ــة منــح رخــص جدي ــر، » أوقفــت الســلطات اللبناني االتجــار.«٨٧ ووفقــا للتقري
مواخــري وأماكــن للبغــاء.«٨٨ ويالحــظ التقريــر أيضــا انخفاضــا قليــال يف قضايــا الدعــارة ويذكــر 
الجهــود ملنــع وحاميــة ضحايــا االتجــار والدعــارة، وبخاصــة التعــاون بــني الســفارات وافتتــاح 

٨٤- إدارة وزارة الخارجية األمريكية ملراقبة ومكافحة االتجار باألشخاص

http//:www.state.gov/j/tip/.

مادة ٨٥1٨ – اتفاقية بشأن القضاء عى جميع التمييز ضد املرأة ، التي عرضت للتوقيع يف 1٨ ديسمر 1٩٧٩ )ودخلت حيز التنفيذ يف ٣ سبتمر 1٩٨1( 

٨٦- نفسه، مادة ٦ 

٨٧- اتفاقية بشأن القضاء عى جميع التمييز ضد املرأة، تقرير قطري، لبنان، التقرير الدوري الثالث، الجلسة األربعني،٤٣ 

٨٨- نفسه، ٤٤
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»مكتــب املنظمــة الدوليــة للهجــرة. ٨٩

ــني ٤٤  ــا للامدت ــل« ووفق ــوق الطف ــأن حق ــة 1٩٨٩ بش ــراف يف »اتفاقي ــدول األط ــل، ال وباملث
ــوق  ــا للحق ــة يف امتثاله ــه كل دول ــذي أحرزت ــدم ال ــر حــول التق ــم تقاري ــوة لتقدي و٤٥ مدع
ــذ  ــأن » تتخ ــامدة ٣٥ ب ــا لل ــا وفق ــا التزامه ــة، ومنه ــا يف االتفاقي ــوص عليه ــات املنص والواجب
جميــع التدابــري املناســبة عــى كافــة املســتويات الوطنــي والثنــايئ واملتعــدد األطــراف ملنــع 

ــأي شــكل.٩٠ ــرض أو ب ــال ألي غ ــار باألطف ــع، أو االتج اختطــاف، أو بي
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يف عــام 2٠٠٦، قدمــت الحكومــة الســورية تقريــرا يتنــاول القلــق الــذي تثــريه » لجنــة 
األمــم املتحــدة املختصــة بحقــوق الطفــل« بشــأن املامرســات املتعارضــة مــع املــادة ٣٥ مــن 
»اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وقــد أثــري القلــق حــول عــدم تنفيــذ املواثيــق القانونيــة  لتحريــم 
املــواد اإلباحيــة للألطفــال واملتاجــرة بهــم. وقــد أجابــت الحكومــة بالتأكيــد عــى أنهــا »قــد 
ــة  ــد مخالف ــة يع ــواد إباحي ــاج م ــال بغــرض إنت ــع أو اســتغالل األطف ــا« أن بي أوضحــت متام
قانونيــة. وبالنســبة لعــام 2٠٠٥ اوضحــت الحكومــة أنــه قــد تــم تشــكيل لجنــة وطنيــة، وفقــا 
للمرســوم رقــم ٥11٤، وأنيــط بهــا مســؤولية وضــع ترشيــع شــامل متامــا ملناهضــة االنتهــاكات 
ــل  ــري للعم ــع معاي ــتقبال ووض ــز اس ــة مراك ــراح بإقام ــخاص و«اق ــار باألش ــة باالتج املتعلق

ــا.«٩1 لتقــوم بتطبيقه

إن إعــداد التقاريــر عنــر مهــم يف » امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان« ، الــذي يفــرض عــى 
الــدول األطــراف ، وفقــا للــامدة ٤٨، أن »تتعهــد بتقديــم تقاريــر بشــأن التدابــري التــي اتخذتهــا 
إلعــامل الحقــوق والحريــات املنصــوص عليهــا يف هــذا امليثــاق«٩2 ومثلــام ذكــر آنفــا، تحــرم 
ــدول  ــى ال ــرض ع ــم يف ــن ث ــخاص ، وم ــار باألش ــريب االتج ــاق الع ــن امليث ــان ٩ و1٠ م املادت

وجــوب تقديــم تقريــر عــن الجهــود املبذولــة ملكافحــة الجرميــة. 

ــو »االســراتيجية  ــة، تدع ــدول املوقع ــاق العــريب عــى ال ــذي يفرضــه امليث ــزام ال ــا لإللت ووفق
ــة  ــدول العربي ــر ســنوي حــول وضــع االتجــار وتشــجع ال ــم تقري ــدول إىل تقدي ــة« ال العربي
عــى إصــدار تقريــر ســنوي يراقــب ويحلــل االتجــار باألشــخاص ، ويشــري إىل حجــم الظاهــرة 
وســامتها املختلفــة. وأيضــا، يظهــر هــذا التقريــر مــا تــم إحــرازه مــن تقــدم يف الجهــود ملنــع 

ــا.٩٣ ــة الضحاي ومكافحــة االتجــار باألشــخاص، وأيضــا، التقــدم يف التعــاون الــدويل وحامي

٨٩- نفسه

٩٠- اتفاقية بشأن حقوق الطفل، عرضت للتوقيع يف 2٠ نوفمر 1٩٨٩، )ودخلت حيز التنفيذ يف 2 سبتمر 1٩٩٠( مادة ٣٥ 

ــة  ــديئ لحكوم ــر املب ــر يف التقري ــق بالنظ ــام يتعل ــائل في ــة املس ــى قامئ ــورية ع ــة الس ــة العربي ــة الجمهوري ــن حكوم ــة م ــات مكتوب ٩1- “إجاب
الجمهوريــة العربيــة الســورية املقــدم وفقــا للــامدة 12 فقــرة 1 مــن الروتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة بشــأن حقــوق الطفــل، ووبيــع األطفــال، 

ــل، الجلســة ٤٣ يف ســبتمر 2٠٠٦  ــوق الطف ــة حق ــال، لجن ــة لألطف ــواد اإلباحي ــال، وامل ــارة األطف ودع

٩2- امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، جامعــة الــدول العربيــة، 22 مايــو 2٠٠٤ )دخــل حيــز التنفيــذ 1٥مــارس 2٠٠٨( مــادة ٤٨؛ وأعيــد طبعــه 
تقريــر حقــوق اإلنســان الدوليــة ، املجلــد ٨٩٣،12

٩٣- االسراتيجية العربية
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وفــرق العمــل املشــركة بــني الــوزارات هــي اآلليــة األكــر شــيوعا يف العــامل العــريب للتحليــل 
والرصــد. فعــى ســبيل املثــال، أنشــأت مــر » اللجنــة التنســيقية الوطنيــة ملنــع و مكافحــة 
ــات  ــلطات واملؤسس ــاري للس ــان استش ــة كي ــي مبثاب ــام 2٠٠٧. وه ــخاص« ع ــار باألش االتج
ــة الوطنيــة  ــوزراء. وباملثــل، تختــص »اللجن ــدم توصياتــه ملجلــس ال ــرى يق الوطنيــة األخ

ــني :  ــني مزدوجت ــدة، مبهمت ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــرش« يف دول ــار بالب ــة االتج ملكافح

ــة واألقســام التــي تعمــل للقضــاء عــى الجرائــم  ــوزارات االتحادي ) أ( التنســيق بــني ال
املتعلقــة باالتجــار باألشــخاص و)ب( املتابعــة الصارمــة لتطبيــق قانــون مناهضــة االتجار 
ــة  ــود الوطني ــر حــول الجه ــداد تقاري ــة أيضــا ســلطة إع ــد أنيطــت باللجن ــرش. وق بالب

ملحاربــة االتجــار بالبــرش.

3- ب – 3  تنظيم حمالت التوعية العامة حول االتجار باألشخاص

ال متثــل التوعيــة العامــة أداة مهمــة إلعــالم الجمهــور مبخاطــر االتجــار باألشــخاص واإلشــارات 
للمســاعدة يف إدراكهــا فحســب بــل إنهــا أداة أيضــا تســاعد يف إنقــاذ أولئــك الذيــن رمبــا قــد 
ــون عــى  ــد يكون ــن ق ــك األشــخاص الذي ــني أولئ ــة لالتجــار، والســيام ب ــوا بالفعــل ضحي وقع

اتصــال بالضحايــا املحتملــني لالتجــار، وأيضــا بالنســبة لعامــة النــاس. 

مامرسة مثىل

العبوديــة : » أحــد رشور القــرن الواحــد والعرشيــن« هــي سلســلة أفــالم وثائقيــة أذاعتهــا قناة 
ــة واالتجــار بالبــرش يف شــتى أنحــاء العــامل. ويف  ــرة لرصــد االرتفــاع الصــارخ يف العبودي الجزي
كل حلقــة، يذهــب الصحفــي راجــح عمــر يف رحلــة عــر العــامل للكشــف عــن واقــع العبوديــة 
الحديثــة ورشح األســباب وراء اســتمرار العبوديــة. وتتضمــن الحلقــات » إمــاء الجنــس« 
ــد« و«  ــال العبي ــون« و«األطف ــد الدي ــام Food Chain Slaves« وعبي ــد سلســلة الطع و«عبي

إمــاء الــزواج » و«عبيــد الفحــم« وعبيــد الســجون«. ٩٤

3- ب – 3-1  دور املجتمع املدين يف زيادة التوعية

ــة  ــة لألمــم املتحــدة –أغســطس 2٠1٠ أهميــة حمــالت التوعي تنــارص »خطــة العمــل العاملي
ــخاص  ــني األش ــي ب ــادة الوع ــدين يف زي ــع امل ــاركة املجتم ــو إىل مش ــا تدع ــة عندم الجامهريي

ــايل: ــو القســم 1٨ إىل الت ــار. وبوجــه خــاص، يدع املعرضــني لالتج

ــار  ــن لالتج ــخاص املعرض ــتهدف األش ــي تس ــي الت ــادة الوع ــالت زي ــز حم تعزي
ــالم،  ــة لإلع ــاركة الفاعل ــم واملش ــالل التعلي ــن خ ــام م ــور الع ــم وإىل الجمه به
واملنظــامت غــر الحكوميــة، والقطــاع الخــاص، وقــادة املجتمــع مــع التوجــه إىل 
تثبيــط الطلــب الســوقي الــذي يزيــد مــن اســتغالل األشــخاص، وبخاصــة النســاء 

٩٤- الجزيرة، العبودية: أحد رشور القرن الواحد والعرشين، سلسلة وثائقية

http//:www.aljazeera.com/programmes/slavery21stcenturyevil.2011/10/2011101052040468529/html.
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واألطفــال، والــذي يقــود إىل االتجــار، وإىل جمــع ونــر املامرســات املثــى حــول 
تنفيــذ تلــك الحمــالت. 95

3- ب – 3-2  دور رجال الدين يف زيادة الوعي

تؤكــد االســراتيجية العربيــة عــى الــدور املهــم لرجــال الديــن يف زيــادة الوعــي عندمــا يدعــون 
الــدول للقيــام مبــا يــي:

ــادة الوعــي مبخاطــر االتجــار باألشــخاص  تنميــة دور املؤسســات الدينيــة يف زي
وأبعــاده املختلفــة، بينــام يــرزون دور الريعــة يف تحرميــه 96.  

3- ب – 3- 3  دور الفنون يف زيادة الوعي

تجــدر اإلشــارة بصفــة خاصــة إىل »خطــة العمــل املريــة الوطنيــة ملناهضــة االتجــار 
ــيقية  ــة التنس ــا »اللجن ــي نفذته ــة الت ــجع الخط ــر 2٠1٣(. وتش ــخاص )يناير2٠11-يناي باألش
ــر مــواد ومعلومــات  ــة املريــة عــى تطوي الوطنيــة ملنــع ومكافحــة االتجــار بالبــرش« الدول
عــن التوعيــة الجامهريــة، مبــا فيهــا مــن مــواد إعالميــة متعــددة الوســائط ، وإقامــة » يــوم 

ــون. ٩٧ ــتخدام الفن ــالل اس ــن خ ــرش« م ــار بالب ــة االتج ــي ملناهض وطن

3- ب – 4  إصالح التعليم يف املدارس ليشمل االتجار باألشخاص يف املناهج الدراسية

ــة يف  ــا أداة مهم ــك ألنه ــة وذل ــة الجامهريي ــا بالتوعي ــم اتصــاال وثيق ــة والتعلي وتتصــل الربي
عمليــة منــع االتجــار باألشــخاص. وينبغــي أن تهــدف الرامــج التعليميــة إىل تعليــم الصغــار 
مــا يتصــل بأســاليب العمــل املتبعــة يف جرائــم االتجــار ومــا ينتــج عنهــا مــن أخطــار، وفــرص 
الهجــرة الرشعيــة، والعمــل يف الــدول األجنبيــة، واملخاطــر الجســيمة الناتجــة عــن الهجــرة غــري 

الرشعيــة. 

وكانــت الحاجــة إىل وضــع االتجــار باألشــخاص ضمــن املناهــج األكادمييــة مــن بــني التوصيــات 
التــي الصــادرة خــالل املنتــدى الــذي نظمتــه املؤسســة القطريــة ملكافحــة االتجار بالبــرش )االن 
املؤسســة القطريــة للحاميــة والتأهيــل االجتامعــي( يف مــارس 2٠1٠. وقــد أكــد املشــاركون يف 
ــرش يف املناهــج  ــوم مكافحــة االتجــار بالب ــة تضمــني مفه ــة خاصــة عــى أهمي ــدى بصف املنت
الدراســية يف املــدارس والجامعــات وتشــجيع البحــث والدراســات املتخصصــة يف مجــال االتجــار 

لبرش. با

وباملثــل، يقــرر »إعــالن بروكســل عــن منــع ومكافحــة االتجــار بالبــرش«، الــذي تــم تبنيــه يف 
2٩ نوفمــر 2٠٠2 بصــورة رصيحــة: 

٩٥- الخطة العاملية للعمل، األمم املتحدة، أغسطس 2٠1٠، الجزء 1٨ 

٩٦- االسراتيجية العربية

٩٧- اللجنة الوطنية التنسيقية ملنع ومكافحة االتجار بالبرش، خطة العمل املرية ضد االتجار باألشخاص، يناير 2٠11-يناير2٠1٣
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ينبغــي تنميــة صــالت أوثــق مــع رجــال التعليــم ووزراء التعليــم بهــدف تطويــر 
وتضمــن وحــدات تعليميــة واقعيــة يف املناهج الدراســية يف املــدارس والجامعات 

وتثقيــف التالميــذ والطــالب حــول حقــوق اإلنســان ومشــكالت النوع.98

وتســتطيع الــدول أن تســتخدم طرقــا مختلفــة تضمــن أن يصبــح االتجــار بالبــرش جــزءا مــن 
املناهــج الدراســية وأن يســتخدم النظــام التعليمــي أيضــا يف تعريــف الطــالب بهــذه الظاهــرة. 
ويف الــدول التــي تتمتــع بقــدر واســع  مــن االســتقالل األكادميــي، تكــون املؤسســات التعليميــة 
أيضــا حــرة يف تعزيــز التوعيــة باالتجــار باألشــخاص بــني طالبهــا بغــض النظــر عــام تقــوم بــه  

الدولــة. 

مامرسة مثىل

يف عــام 2٠٠٧، قــام »مــرشوع الحاميــة The Protection Project » مبدينــة واشــنطن، 
ــادرة إىل  ــدف املب ــخاص«. وته ــار باألش ــني يف االتج ــة الباحث ــمى »جمعي ــادرة تس ــني مب بتدش
ــا  ــات املتحــدة وأورب ــة تدريــس االتجــار باألشــخاص عــى مســتوى الجامعــة عــر الوالي تنمي
ــر  ــة م ــكندرية يف جمهوري ــة اإلس ــا جامع ــريب، ومنه ــامل الع ــة يف الع ــات املختلف والجامع
ــة  ــف العربي ــة ناي ــة يف األردن وجامع ــة األردني ــة والجامع ــريوت العربي ــة ب ــة وجامع العربي

ــن. ٩٩ ــة يف البحري ــة للرشط ــة امللكي ــعودية واألكادميي ــة يف الس ــوم األمني للعل

1- ب – 5  التقليل من العوامل التي تجعل األشخاص ضعافا أمام االتجار

ــبابه  ــة أس ــل يف معالج ــريب يتمث ــامل الع ــخاص يف الع ــار باألش ــع االتج ــايف ملن ــري إض ــة تدب  مث
ــية  ــة، والسياس ــة، والقانوني ــة، والثقافي ــة، واالجتامعي ــل االقتصادي ــيام العوام ــة والس الجذري

ــرش. ــار بالب ــة لالتج ــر عرض ــخاص اك ــل األش ــي تجع الت

3- ب -5-1  عدم األمان االقتصادي

ــارشة يف بروتوكــول األمــم املتحــدة  ــان االقتصــادي بصــورة مب لقــد متــت معالجــة عــدم األم
ــة  ــباب الجذري ــن األس ــا ضم ــرص بكونه ــؤ الف ــاد تكاف ــف، وافتق ــر، والتخل ــر الفق ــذي يذك ال
لالتجــار باألشــخاص. ورمبــا ميتــد عــدم األمــان االقتصــادي ليشــمل البطالــة وعــدم الحصــول 

ــة.  ــة االجتامعي ــم، والرعاي ــية، والتعلي ــة األساس ــة الصحي ــى الرعاي ع

مامرسة مثىل

هيئــة اإلغاثــة اإلســالمية هــي جمعيــة خرييــة لإلغاثــة والتطويرعــى املســتوى العاملــي والتــي 
تعــر رؤيتهــا عــن عــامل يهتــم بالبــرش حيــث يتحــد الجميــع اســتجابة للمعانــاة التــي يقاســيها 

 ٩٨- إعالن بروكسل ملنع ومكافحة االتجار بالبرش

٩٩- جمعية علامءمرشوع الحامية املختصني باالتجار باألشخاص

http//:www.protectionproject.org/get-involved/association-of-scholars/.
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اآلخــرون ، وبالتــايل ميّكــن هــؤالء املســتضعفني مــن تحقيــق امكاناتهــم الكامنــة. وتعمــل هيئة 
ــة املســتدامة. وتعمــل  ــة واالجتامعي ــة االقتصادي ــز التنمي ــن أجــل تعزي ــة اإلســالمية م اإلغاث
ــد  ــا يزي ــل، واملــرض. وتدعــم م ــر، والجه ــة للقضــاء عــى الفق ــة مــع الجامعــات املحلي الهيئ
عــى أكــر مــن 2٧٠٠٠ يتيــم يف أكــر مــن عرشيــن دولــة عــر العــامل. وهــؤالء األيتــام، الذيــن 
فقــدوا والديهــم يف الراعــات، واملجاعــات، واملــرض، يســتفيدون مــن برنامــج للرعايــة، يضمــن 
إمتامهــم الدراســة وحصولهــم عــى قــدر كاف مــن املــال مــن أجــل الغــذاء، والرعايــة الصحيــة، 
واالحتياجــات املنزليــة. وباإلضافــة إىل الرعايــة عــى املســتوى الفــردي ، وتدعــم  هيئــة اإلغاثــة 
اإلســالمية األيتــام مــن خــالل مرشوعــات اإلســكان، والفصــول الصيفيــة، والتدريــب املهنــي. 1٠٠

3-ب-5-2 عدم األمان االجتامعي الثقايف

يتعلــق عــدم األمــان االجتامعــي بانعــدام ســبل الحصــول عــى الحقــوق االجتامعيــة. 
والتهميــش الناتــج عــن عــدم األمــان االجتامعــي يســتمد مســبباته مــن عــدة عوامــل معقــدة 
ومتشــابكة، منهــا التمييــز ضــد النــوع، واالنقســامات الطائفيــة، والتوصيــف املشــني لبعــض 
ــم  ــد إىل التعلي ــز ميت ــش إىل متيي ــا يرجــم هــذا التهمي ــا م الجامعــات داخــل املجتمــع. وغالب
ومامرســات التوظيــف وســبل الحصــول عــى الخدمــات القانونيــة والطبيــة والحصــول عــى 
ــة، تزيــد بعــض املامرســات املتجــذرة مــن العــادات والتقاليــد –  املعلومــات. وبصــورة مامثل
عــى ســبيل املثــال، الــزواج القــري أو الــزواج املؤقــت – مــن حالــة االســتضعاف التــي تعانيها 
ــة التحتيــة لالتجــار باألشــخاص.  ــز البني ــة، وكنتيجــة لذلــك، تســهم يف تعزي مجموعــات معين
وقــد أصيــب العديــد مــن ضحايــا االتجــار بفــريوس اإليــدز ومتالزمــة نقــص املناعــة املكتســبة 
أو األمــراض األخــرى املنقولــة عــن طريــق التواصــل الجنــي والتــي يعتــر اإلبــالغ عنهــا أمــرا 
مشــينا يف بعــض املجتمعــات ، ويــؤدي ذلــك إىل إضافــة عامــل آخــر مــن عوامــل االســتضعاف 

لــدى الضحيــة.
3- ب – 5 -3  عدم األمان القانوين

يتمثــل عــدم األمــان القانــوين يف انعــدام ســبل الوصــول إىل نظــام العدالــة الجنائيــة ، الــذي 
يحــدث ألن الشــخص املتاجــر بــه أجنبــي، أو ألنــه /هــا يفتقــد الحصــول عــى متثيــل قانــوين، 
أو ألن النظــام نفســه ال يوفــر عالجــا مناســبا. وباإلضافــة إىل ذلــك، رمبــا عــزز مــن عــدم األمــان 
ــة الداعمــة، ومازالــت اإلجــراءات  القانــوين قاعــدة وجــوب وجــود شــاهدين أو قاعــدة األدل
ــاهدين ال تســمح  ــدة الش ــني. فقاع ــني القاعدت ــن هات ــدول تتضم ــن ال ــري م ــة يف الكث الجنائي
معاملــة ضحايــا االتجــار شــهود معتريــن، ألنهــا تحــرم قبــول شــهادة شــاهد واحــد إذا مل تدعم 
شــهادته/ها بشــهادة شــاهد آخــر أو بأدلــة ماديــة تجــرم املتهــم. ونتيجــة لهــذه القاعــدة ال 

يتــم ســامع األشــخاص املتاجــر بهــم يف املحكمــة.

3- ب – 5- 4  عدم األمان السيايس

ــيايس  ــان الس ــدم األم ــون ع ــد يك ــا، ق ــا وثقافي ــا واجتامعي ــان اقتصادي ــدم األم ــة إىل ع إضاف

1٠٠- الغوث اإلسالمي عر العامل 
http//:www.islamic-relief.com/whatwedo-٧-٥/orphans.aspx.
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ســببا وراء االتجــار باألشــخاص. وينبــع عــدم األمــان الســيايس بصفــة خاصــة يف املجتمعــات 
التــي متــر مبرحلــة انتقاليــة، حيــث إن االضطــراب املــدين، وفقــدان الهويــة الوطنيــة، وعــدم 
االســتقرار الســيايس قــد تخلــق بيئــة مناســبة يزدهــر فيهــا الفســاد والجرميــة املنظمــة ومنهــا 

االتجــار باألشــخاص. 

3- ب – 5 – 5  اهتامم خاص بالشباب

يتأثــر الشــباب يف العــامل العــريب بصفــة خاصــة بهــذه العوامــل. وملعالجــة املشــكلة، تشــتمل 
االســراتيجية العربيــة، ضمــن أهدافهــا االســراتيجية والتزامــات الــدول، عــى مــا يــي:

إعطــاء أهميــة خاصــة لالحتياجــات األساســية وامللحــة للشــباب ، ومعالجــة املشــكالت 
ــها  ــى رأس ــي، وع ــن املناح ــد م ــي يف العدي ــاع الرئي ــذا القط ــا ه ــي يواجهه ــات الت والتحدي
ــايل، واملشــاركة  ــم الع ــات والتعلي ــام خريجــي الجامع ــرص أم ــدان الف ــة، وفق مشــكلة البطال

ــة. 1٠1 ــية والتنموي ــة السياس ــباب يف العملي ــة للش الضعيف

مامرسة مثىل

ــو،  ــم » يف باك ــة والتعلي ــا الداخلي ــرة ووزارت ــة للهج ــة الدولي ــت »املنظم ــام 2٠٠٩، قدم يف ع
ــة. وكان  ــة عالي ــة ثانوي ــخاص يف 1٦ مدرس ــدويل باألش ــار ال ــن االتج ــاقات ع ــان، مس أذربيج
الجهــد جــزءا مــن » مــرشوع أهميــة التعليــم يف املــدارس الثانويــة يف منــع االتجــار بالبــرش 
يف أذربيجــان«. وهدفــت املســاقات إىل تعميــق معرفــة طــالب املــدارس العليــا، بــني 1٥ و1٧ 
ــة،  ــري الرشعي ــرة غ ــخاص، والهج ــار باألش ــة باالتج ــائل املتعلق ــول املس ــر، ح ــن العم ــنة م س
ــة ،  ــة الجامهريي ــري للتوعي ــذت تداب ــه، اتخ ــت ذات ــام. ويف الوق ــة ملنعه ــادرات املطروح واملب
ــوا أيضــا  ــن تلق ــا، الذي ــاء و٨٠٠ مــدرس مــن ٥٠ مدرســة علي ــات نقاشــية لآلب وعقــدت حلق

ــج موضــوع االتجــار باألشــخاص يف املناهــج املدرســية. 1٠2 ــة دم ــا عــى كيفي تدريب

3- ب – 6  تثبيط الطلب عىل ضحايا االتجار باألشخاص

يف مجــال االقتصــاد، يعــرف »الطلــب » بأنــه رغبــة املســتهلك واســتعداده لدفــع مثــن نظــري 
ســلعة أو خدمــة معينــة. وباملثــل، يشــري »الطلــب« يف مجــال االتجــار باألشــخاص إىل الطلــب 
عــى العمــل ذي الطبيعــة االســتغاللية أو الخدمــات التــي تنتهــك الحقوق اإلنســانية للشــخص 
ــية  ــة والسياس ــة والثقافي ــل االجتامعي ــق العوام ــن طري ــب ع ــا. ويتشــكل الطل ــذي يقدمه ال

واالقتصاديــة والقانونيــة التــي تســِهل عمليــة االتجــار.

3- ب – 6- 1 صاحب العمل، واملستهلك، والطرف الثالث

ــة  ــون قانوني ــات تك ــل أو خدم ــب لعم ــني الطل ــز ب ــب التميي ــان، يصع ــن األحي ــري م يف كث

1٠1- االسراتيجة العربية

1٠2- “مــرشوع الحاميــة” بجامعــة جونزهوبكنــز، كليــة الدراســات الدوليــة املتقدمــة، ، مائــة مامرســة مثــى ملكافحــة االتجــار باألشــخاص: دور 
املجتمــع املــدين، سلســلة املائــة مامرســة مثــى، املجلــد 1، ٨٥ 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads-2012/07/100/Best-Practices-in-Compating-TIP_Final-Doc1.pdf.
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ومقبولــة ) وعامــال طبيعيــا يف األســواق اإلنتاجيــة( وتلــك التــي ليســت كذلــك. وقــد يكــون 
صاحــب العمــل أو املســتهلك للخدمــات غــري مدركــني أن الشــخص الــذي تــم االتجــار بــه هــو 
مــن يقــوم بالعمــل أو يقــدم الخدمــات. ومــن ثــم، يكــون مــن األفضــل إجــراء تحليــل الطلــب 
عــى األشــخاص الذيــن متــت املتاجــرة بهــم يف ســياق تحليــل أوســع ألمنــاط معينــة للعمــل أو 
الخدمــات التــي يتــم فيهــا اســتغالل األشــخاص املتاجــر بهــم. وبذلــك، ميكــن تعريــف ثالثــة 
مســتويات للطلــب املتعلــق باالتجــار باألشــخاص : طلــب القائــم بالتوظيــف )صاحــب العمــل، 
ُــاَلك، أو املديــرون، أو املقاولــون مــن الباطــن(، وطلــب املســتهلك )الزبائــن يف صناعــة  أو املم
الجنــس، واملشــرون املشــاركون يف الصناعــة، وأربــاب املنــازل الذيــن يطلبــون أعــامال منزليــة( 
ــة، والنقل،واآلخــرون  ــد، والوكال ــوم بالتجني ــن يق ــة ) م ــني بالعملي ــة املتصل ؛ واألطــراف الثالث

الذيــن يشــاركون عــن وعــي يف تحريــك األشــخاص ألغــراض االســتغالل(.

3- ب – 6-2  مقاربة األمم املتحدة لتثبيط الطلب

بصــورة متزايــدة يعتــر تثبيــط الطلــب عنــرا جوهريــا يف منــع االتجــار. تقــرر املــادة ٩ )٥( 
مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة: 

تعتمــد الــدول األطــراف أو تعــزز تدابــر تريعيــة أخــرى، مثــل التدابــر 
التعليميــة أو االجتامعيــة أو الثقافيــة ، بوســائل منهــا التعــاون الثنــايئ واملتعــدد 
األطــراف مــن أجــل صــد الطلــب الــذي يحفــز جميع أشــكال اســتغالل األشــخاص 

وبخاصــة النســاء واألطفــال، التــي تفــي إىل االتجــار. 103

3- ب – 6- 3  املالحقة القضائية للطلب عىل ضحايا االتجار

ــة  ــون رضوري ــرى تك ــر أخ ــة وتداب ــر تريعي ــي تداب ــرف يف تبن ــر كل ط ينظ
ــي، الحصــول عــى الخدمــات محــل االســتغالل  ــا الوطن ــا لقانونه ــم، وفق لتجري
ــأن  ــم ب ــع العل ــة، م ــذه االتفاقي ــن ه ــادة 4 )أ( م ــه يف امل ــص علي ــم الن ــام ت ك

ــر 104 ــار بالب ــة لالتج ــخص ضحي الش

وتجــدر اإلشــارة إىل املــادة ٩ مــن قانــون مكافحــة االتجــار الســوري ، التــي تجــرم الطلــب عــى 
ضحايــا االتجــار عــى الوجــه التايل:

ــي  ــة إىل مئت ــن مائ ــة م ــنتن وبغرام ــهر إىل س ــتة أش ــن س ــس م ــب بالحب يعاق
ألــف لــرة ســورية كل مــن علــم بواقعــة االتجــار وانتفــع ماديــا أو معنويــا مــن 

ــة. 1٠٥ ــات الضحي خدم

1٠٣- الروتوكــول بشــأن منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن مكافحــة 
الجرميــة املنظمــة عرالوطنيــة، عــرض للتوقيــع يف 12 ديســمر 2٠٠٠ )ودخــل حيــز التنفيــذ يف 2٥ ديســمر 2٠٠٣( مــادة ٩ )٥(

T.I.A.S.No.13127 U.N.T.S.319

1٠٤- اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش، مادة 1٩
1٠٥- املرسوم الترشيعي رقم ٣ لسنة 2٠1٠ )مرسوم بشأن جرائم االتجار باألشخاص( )سوريا( مادة ٩ 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Syria_law-regarding-combating-Human-Traficking/
FINAL1.pdf
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تطبيق معلوماتك

مكافحة االتجار باألشخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا : املنع

تدريب أ : أسئلة للمراجعة

1- مــا هــي النــامذج األربعــة الرئيســة لتقديــم التقاريــر ومــا هــي ميــزات وعيــوب اســتخدام 
كل منــوذج؟

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

2- ارشح/ي كيف تقوم حكومتك بتقديم التقارير عن وضع االتجار باألشخاص؟

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

٣- كيــف يعالــج بروتوكــول األمــم املتحــدة بشــأن االتجــار مســألة الطلــب الســوقي؟ وهــل 
يتبنــى املجلــس أالوريب مقاربــة مختلفــة ملكافحــة الطلــب؟

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
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تدريب ب : مهام عملية 

1- ضع/ي اسراتيجية وطنية ملنع االتجار باألشخاص يف موطنك األصي.      

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________________

2- اكتب/ي مذكرة إىل حكومتك باقراح سياسات تهدف إىل تثبيط الطلب.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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الفصل 4

مكافحة االتجار باألشخاص في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا : الماحقة القضائية
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4-أ -  مقدمة
ثانيــة االســراتيجيات األربــع ملكافحــة االتجــار باألشــخاص يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل 
أفريقيــا هــي مالحقــة الجرميــة وذلــك عــن طريق تبنــي وتطبيــق ترشيعــات مناهضــة لالتجار 
ــة  ــة واإلقليمي ــات الدولي ــى الترشيع ــذا الفصــل نظــرة ع ــي ه ــة. ويلق ــني ذات الصل والقوان
ــة  ــه مالحق ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــرز أه ــخاص وت ــار باألش ــرم االتج ــي تج ــة الت والوطني

االتجــار باألشــخاص قضائيــا يف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا.

4 –ب  تحريم االتجار باألشخاص وفقا للقانون الدويل

4 – ب – 1 بروتوكول األمم املتحدة

ــة تقــدم معالجــة شــاملة  ــة دولي ــا، كان بروتوكــول األمــم املتحــدة أول اتفاقي كــام ذكــر آنف
لالتجــار باألشــخاص، وبهــذه الصفــة، متثــل املرجــع األول بالنســبة إىل تجريــم االتجــار بالبــرش. 
وتدعــو املــادة ٥ مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة إىل تجريــم أيــة مخالفــة ترتكــب عمــدا وفقــا 
للــامدة ٣. وتفــرض املــادة أيضــا أنــه ينبغــي عــى الــدول أن تجــرم محــاوالت ارتــكاب الجرميــة 

واالشــراك عمــدا يف ارتــكاب الجرميــة. تقــول املــادة ٥:

ــم  ــرى لتجري ــري أخ ــة وتداب ــري ترشيعي ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــرف م ــة ط ــد كل دول 1- تعتم
ــدا. ــه عم ــال ارتكاب ــول يف ح ــذا الروتوك ــن ه ــادة ٣ م ــني يف امل ــلوك املب الس

2- تعتمــد أيضــا كل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري ترشيعيــة وتدابــري أخــرى لتجريــم 
األفعــال اآلتيــة:

1- الــرشوع يف ارتــكاب أحــد األفعــال املجرمــة وفقــا للفقــرة 1 مــن هــذه املــادة، 
ــا باملفاهيــم األساســية لنظامهــا القانــوين؛ وذلــك رهن

2- املساهمة كرشيك يف أحد األفعال املجرمة وفقا للفقرة 1 من هذه املادة؛

ــا  ــة وفق ــال املجرم ــد األفع ــكاب أح ــن الرت ــخاص آخري ــه أش ــم أو توجي ٣- تنظي
ــادة. ــذه امل ــن ه ــرة 1 م للفق

ــأن  ــدة بش ــم املتح ــة األم ــارة إىل »مدون ــن اإلش ــد م ــادة ٥ ، الب ــزام بامل ــاعدة يف اإللت وللمس
ــواد: ــاين م ــن مث ــون م ــي تتك ــام 1٩٧٩، الت ــني« لع ــاذ القوان ــني بإنف ــني املكلف ــلوك املوظف س

مــادة 1 : عــى املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني، يف جميــع األوقــات، أن 
يــؤدوا الواجــب الــذي يلقيــه القانــون عــى عاتقهــم، وذلــك بخدمــة املجتمــع 

1٠٦- الروتوكــول بشــأن منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة بشــأن مكافحــة 
الجرميــة املنظمــة عرالوطنيــة، عــرض للتوقيــع يف 12 ديســمر 2000)ودخــل حيــز التنفيــذ يف 25 ديســمر 2003( مــادة 5 

T.I.A.S.No.13127 U.N.T.S.319
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وبحاميــة جميــع األشــخاص مــن األعــامل غــري القانونيــة عــى نحــو يتفــق مــع 
علــو درجــة املســؤولية التــي تتطلبهــا مهنتهــم.

مــادة 2 : يحــرم املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القوانــني، أثنــاء قيامهــم 
بواجباتهــم، الكرامــة اإلنســانية ويحمونهــا، ويحافظــون عــى حقــوق اإلنســان 

ــا. ــخاص ويوطدونه ــكل األش ل

مــادة 3 :  ال يجــوز للموظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني اســتعامل القــوة إال 
يف حالــة الــرضورة القصــوى ويف الحــدود الالزمــة ألداء واجبهــم.

ــا يف  ــة م ــني عــى رسي ــاذ القوان ــون بإنف ــون املكلف ــظ املوظف مــادة 4 : يحاف
حوزتهــم مــن أمــور ذات طبيعــة رسيــة مــا مل يقتــض خــالف ذلــك كل االقتضاء 

أداء الواجــب أو متطلبــات العدالــة.

ــني  ــاذ القوان ــني بإنف ــني املكلف ــن املوظف ــف م ــوز ألي موظ ــادة 5 : ال يج م
أن يقــوم بــأي عمــل مــن أعــامل التعذيــب أو غــريه مــن رضوب املعاملــة أو 
العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة، أو أن يحــرض عليــه أو أن يتغــاىض 
ــذرع  ــني أن يت ــه. كــام ال يجــوز ألي مــن املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوان عن
بأوامــر عليــا أو بظــروف اســتثنائية كحالــة الحــرب ، أو التهديــد بالحــرب، أو 
إحاقــة الخطــر باألمــن القومــي، أو عــدم االســتقرار الســيايس الداخــي ، أو أيــة 
ــب أو غــريه مــن  ــر التعذي ــة، لتري ــة أخــرى مــن حــاالت الطــوارئ العام حال

ــة. ــة أو العقوب ــة القاســية أو الالإنســانية أو املهين رضوب املعامل

مــادة 6 : يحــرص املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القوانــني عــى الحاميــة التامــة 
ــاذ  ــاص، اتخ ــه خ ــم، بوج ــم، وعليه ــن يف عهدته ــخاص املحتجزي ــة األش لصح

التدابــري الفوريــة لتوفــري العنايــة الطبيــة لهــم كلــام لــزم ذلــك.

مــادة 7 : ميتنــع املوظفــون املكلفــون بإنفــاذ القوانــني عــن ارتــكاب أي فعــل 
ــال  ــذه األفع ــع ه ــة جمي ــا مواجه ــم أيض ــة. وعليه ــاد الذم ــال فس ــن أفع م

ــة. ــكل رصام ــا ب ومكافحته

مــادة 8 : عــى املوظفــني املكلفــني بإنفــاذ القوانــني احــرام القانــون وهــذه 
ــام  ــاكات له ــوع أي انته ــع وق ــدر اســتطاعتهم، من ــم أيضــا، ق ــة. وعليه املدون

ــة.1٠٧  ــكل رصام ــكات ب ــة هــذه االنته ومواجه

4 – ب – 2  آليات دولية أخرى 
ــات  ــدة بآلي ــم املتح ــول األم ــا لروتوك ــخاص وفق ــار باألش ــم االتج ــتكامل تحري ــم يس ــد ت لق

1٠٧- الجمعية العامة لألمم املتحدة، قواعد السلوك للقامئني بإنفاذ القانون، القرار رقم 34/169 ،17 ديسمر 1979

http//:www.unrol.org/files/CODEOF.1-PDF
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دوليــة أخــرى تشــكل مــع بروتوكــول األمــم املتحــدة اإلطــار القانــوين الــدويل املناهــض لالتجار 
باألشــخاص.

4-ب – 2-1 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان : تحريم العبودية 

 ميثــل »اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان )1٩٤٨( الوثيقــة األوىل لتحريــم االتجــار باألشــخاص 
، الــذي يقــرر يف املــادة ٤ أنــه » ال يجــوز اســرقاق أحــد أو اســتعباده ، ويحظــر الــرق واالتجــار 
ــار »  ــة » االتج ــر كلم ــي« ال يذك ــالن العامل ــم أن »اإلع ــام. 1٠٨ ورغ ــع صوره ــق بجمي بالرقي
فــإن تاريخــه الترشيعــي يشــري إىل أن مصطلــح »العبوديــة« قــد قصــد بــه أن يشــمل االتجــار 

باألشــخاص. 

4 – ب – 2-2 اتفاقية األمم املتحدة 1949 : التأكيد عىل أخطار الدعارة

يف عــام 1٩٤٩، تبنــت األمــم املتحــدة » اتفاقيــة بشــأن قمــع االتجــار بالبــرش واســتغالل دعــارة 
ــة  ــد وافقــت عــى معاقب ــدول األطــراف ق ــة عــى أن ال ــص املــادة 1 مــن االتفاقي الغــري. وتن
أي شــخص ينتــوي بغــرض إشــباع رغبــات شــخص آخــر أن )1( يشــري أو يغــوي أو يســتدرج 
شــخصا آخــر ألغــراض الدعــارة حتــى لــو كانــت برضــاء ذلــك الشــخص؛ و)2( يســتغل دعــارة 
ــص بوضــوح  يف  ــم الن ــد ت ــك الشــخص. وق ــت رضــاء ذل ــو كان ــى ل ــا شــخص آخــر حت يؤديه

ديباجــة االتفاقيــة عــى اإللتــزام األخالقــي الــذي يــرز أهميــة تلــك االتفاقيــة:

ــة لالتجــار باألشــخاص بغــرض الدعــارة هــي أمــور ال تتوافــق  إن الدعــارة والــرشور املصاحب
مــع كرامــة وقيمــة اإلنســان كــام أنهــا تعــرّض اســتقرار حيــاة الفــرد واألرسة واملجتمــع للخطــر.

ــة أو  ــم العبودي ــية : تحري ــة والسياس ــوق املدني ــأن الحق ــدويل بش ــد ال 4- ب – 2-3- العه
ــرسي  ــل الق ــخرة أو العم الس

أيضــا، تحــرم املــادة ٨ مــن »العهــد الــدويل بشــأن الحقــوق املدنيــة والسياســية« 1٩٦٦، جميــع 
ــد،  ــرقاق أح ــوز اس ــه »1- ال يج ــرر أن ــارا، وتق ــا اتج ــن اعتباره ــي ميك ــة الت ــكال العبودي أش
ويحظــر الــرق واالتجــار بالرقيــق بجميــع صورهــام؛ 2- ال يجــوز إخضــاع أحــد للعبوديــة؛ ٣- أ 

ال يجــوز إكــراه أحــد عــى الســخرة أو العمــل القــري.«111 

1٠٨- الجمعية العامة لألمم املتحدة، اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، 10ديسمر 1948،217 أ )الجزء الثالث( مادة 4 

http//:www.un.org/en/documents/udhr/.

ــو  ــذ يف 25 يولي ــز التنفي ــت حي ــمر 1949 )ودخل ــع يف 2ديس ــت للتوقي ــري، عرض ــارة الغ ــتغالل دع ــخاص واس ــار باألش ــع االتج ــة من 1٠٩- اتفاقي
ــادة 1  1951( م

11٠- نفسه، الديباجة

111- العهــد الــدويل بشــأن الحقــوق املدنيــة والسياســية، عرضــت للتوقيــع يف 16 ديســمر 1966 )ودخلــت حيــز التنفيــذ يف 23 مــارس 1976( 
مــادة 8
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ــز ضــد املــرأة:  ــع أشــكال التميي ــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــىل جمي 4 – ب – 2- 4 اتفاقي
حظــر االتجــار بالنســاء      

تــم االعــراف بتدبــري حاميــة خاصــة للمــرأة يف »اتفاقيــة األمــم املتحــدة للقضــاء عــى جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة« 1٩٧٩، التــي تدعــو يف املــادة ٦ الــدول إىل اتخــاذ تدابــري ترشيعية 

وغريهــا مــن التدابــري لقمــع جميــع أشــكال االتجــار بالنســاء واســتغالل دعــارة النســاء. 112 

4-ب – 2-5 االتفاقية بشأن حقوق الطفل : دعوة ملنع االتجار باألطفال

متنح »اتفاقية حقوق الطفل« 1٩٨٩ حامية لألطفال ضد االتجار يف املادة ٣٥: 

ــة واملتعــددة  ــة والثنائي ــر املالمئــة الوطني ــع التداب ــدول األطــراف جمي تتخــذ ال
ــن  ــم ألي غــرض م ــم أو االتجــار به ــال أو بيعه ــع اختطــاف األطف األطــراف ملن

ــن األشــكال.113  ــأي شــكل م ــراض أو ب األغ

4-ب -2-6  اتفاقية العامل املهاجرين: تحريم العبودية، والسخرة، أو العمل القرسي

توفــر »االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة حقــوق جميــع العــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم« 1٩٩٠ 
الحاميــة للعــامل املهاجريــن ضــد االســتغالل، إذ تقــرر املــادة 11 منهــا: 

1- ال يعرض العامل املهاجر أو أي فرد من أرسته لالسرقاق أو االستعباد.

2- ال يلزم العامل املهاجر أو أي فرد من أرسته بالعمل سخرة أو قرا11٤ 

4-ب – 2- 7  اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 : عمل مالئم للعامل املنزليني

ــة رقــم 1٨٩ بشــأن العمــل  ــة عــى االتفاقي ــو 2٠11، صدقــت منظمــة العمــل الدولي يف يوني
الالئــق للعــامل املنزليــني . وهــذه االتفاقيــة تتســم بالثوريــة حيــث إنهــا متنــح عــامل املنــازل 

وضعــا مســاويا لوضــع العــامل اآلخريــن. وتقــرر املــادة ٣ تحديــدا:

تتخــذ كل دولــة عضــو، لصالــح العــامل املنزليــن، التدابــر املنصــوص عليهــا يف 
هــذه االتفاقيــة الحــرام وتعزيــز وتحقيــق املبادئ والحقــوق األساســية يف العمل، 
أال وهــي: أ- الحريــة النقابيــة واإلقــرار الفعــي بحــق املفاوضــة الجامعيــة؛ ب- 

112- اتفاقيــة بشــأن القضــاء عــى جميــع التمييــز ضــد املــرأة ، التــي عرضــت للتوقيــع يف 18 ديســمر 1979 )ودخلــت حيــز التنفيــذ يف 3 ســبتمر 
1981( مــادة 6

11٣ - اتفاقية بشأن حقوق الطفل، عرضت للتوقيع يف 20 نوفمر 1989، )ودخلت حيز التنفيذ يف 2 سبتمر 1990( مادة 35 

11٤- االتفاقيــة الدوليــة بشــأن حاميــة حقــوق جميــع العــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم، يف 18 ديســمر 1990 )ودخلــت حيــز التنفيــذ يف 28 
ينايــر2004( مــادة 11
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القضــاء عــى جميــع أشــكال العمــل الجــري أو اإللزامــي؛ القضــاء الفعــي عــى 
عمــل األطفــال.115 

4-ج -  تحريم االتجار باألشخاص وفقا للقانون اإلقليمي

تحــرم بوضــوح كل مــن املــادة ٩ واملــادة 1٠ مــن »امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان« لعــام 
2٠٠٤ االتجــار باألشــخاص ، وخاصــة املــادة ٩ تنــص عــى:

ال يجــوز إجــراء تجــارب طبيــة أو علميــة عــى أي شــخص أو اســتغالل أعضائــه 
مــن دون رضائــه الحــر وإدراكــه الكامــل للمضاعفــات التــي قــد تنجــم عنهــا، مع 
مراعــاة الضوابــط والقواعــد األخالقيــة واإلنســانية واملهنيــة والتقيــد باإلجــراءات 
ــة بضــامن ســالمته الشــخصية وفقــا للتريعــات النافــذة يف كل  الطبيــة الكفيل

دولــة طــرف. وال يجــوز يف جميــع األحــوال االتجــار باألعضــاء البريــة. 116 

وتنص املادة 10 عىل:

1- يحظــر الــرق واالتجــار باألفــراد يف جميــع صورهــام ويعاقــب عــى ذلــك، وال 
يجــوز بأيــة حــال مــن األحــوال االســرقاق واالســتعباد.

2- تحظــر الســخرة واالتجــار باألفــراد مــن أجــل الدعــارة أو االســتغالل الجنــي 
ــات  ــال يف النزاع ــتغالل األطف ــر أو اس ــريأو أي شــكل آخ ــارة الغ ــتغالل دع أو اس

املســلحة. 11٧ 

4-ج -1-1  التمييز بني العبودية واالتجار

تجــدر اإلشــارة إىل أن امليثــاق العــريب مييــز بــني العبوديــة واالتجــار باألشــخاص غــري أنــه يحــرم 
كليهــام. ورغــم أن العبوديــة تتطلــب مامرســة حــق امللكيــة عــى شــخص آخــر، فــإن االتجــار 
يــدور حــول مامرســة التحكــم أو التأثــري أو النفــوذ املفــرط وليــس البيــع والــرشاء. ومــن ثــم، 

ينظــر إىل االتجــار تقليديــا بصفتــه شــكال مــن عبوديــة العــر الحديــث. 

4-ج -1-2  تحريم الدعارة واستغالل دعارة اآلخرين

ــكلني  ــرم كال الش ــري، ويح ــارة الغ ــتغالل دع ــارة واس ــني الدع ــا، ب ــريب أيض ــاق الع ــز امليث ميي
لالتجــار. ويحــرم القانــون الداخــي للــدول العربيــة الدعــارة. وعــى خــالف امليثــاق العــريب، 

ــط. ــري فق ــارة الغ ــتغالل دع ــم املتحــدة اس ــول األم يحــرم بروتوك

11٥- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189: العمل الالئق للعاملة املنزلية، يف 6 يونيو 2011 مادة3 

11٦- امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان، جامعــة الــدول العربيــة، 22 مايــو 2004 )دخــل حيــز التنفيــذ 15مــارس 2008( مــادة 48؛ وأعيــد طبعــه 
تقريــر حقــوق اإلنســان الدوليــة ، املجلــد 12، 893

11٧- نفسه، مادة 10
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4-ج -1-3 تحريم جميع أشكال االتجار ومنها العمل القرسي

ــح  ــة مصطل ــتخدم رصاح ــريب ال تس ــاق الع ــن امليث ــادة 1٠ م ــن امل ــرة )ب( م ــم أن الفق رغ
»االتجــار باأليــدي العاملــة«، فإنهــا تجعــل مــن الواضــح أن »جميــع أشــكال االتجــار« محرمــة 

ــا »العمــل القــري.«11٨  ومنه

4-ج -1-4 القضاء عىل أشكال محددة لالتجار

يــرز امليثــاق العــريب أشــكاال محــددة لالتجــار، منهــا اســتغالل األطفــال يف النزاعــات املســلحة، 
واالتجــار باألعضــاء البرشيــة، والتجريــب الطبــي والعلمــي.11٩ وبذلــك، يــدرك امليثــاق العــريب 

أهميــة هــذه األشــكال لالســتغالل ويقــرر أنهــا جميعــا يجــب القضــاء عليهــا. 

4-د تحريم االتجار باألشخاص وفقا للقوانني العربية: مبادئ عامة وأحكام محددة 

ميكــن تقســيم دول العــامل العــريب إىل ثــالث مجموعــات عــى أســاس وضــع قوانينهــا بالنســبة 
لالتجــار. وتشــمل املجموعــة األوىل تلــك الــدول التــي قامــت فعــال بوضــع ترشيعــات شــاملة 
ــا،  ــت، وموريتاني ــراق، واألردن، والكوي ــر، والع ــويت، وم ــن، وجيب ــار: البحري ــة لالتج مناهض
وعــامن، وقطــر، والســعودية، وســوريا، واإلمــارات العربيــة املتحــدة ، والســودان. والــدول التي 
وضعــت أحكامــا يف قوانــني العقوبــات الخاصــة بهــا لتجريــم بعــض حــاالت االتجار باألشــخاص 
ــال  ــا واملغــرب والســلطة الفلســطينية والصوم ــا جــزر القمــر وليبي ــان. أم ــر ولبن هــي الجزائ

وتونــس واليمــن فتســتخدم ترشيعاتهــا القامئــة ملالحقــة قضايــا االتجــار. 

ــع  ــام لوض ــا قي ــورا مقارن ــدم منظ ــني وتق ــذه القوان ــة ه ــة املختلف ــادئ القانوني ــز املب ومتي
الترشيــع الحــايل املناهــض لالتجــار يف العــامل العــريب. وتتمثــل هــذه املبــادئ يف عــدم معاقبــة 

ــة. ــألة الحصان ــة، ومس ــديد العقوب ــب، وتش ــاة الطل ــادم، ومقاض ــون التق ــة، وقان الضحي

 4-د -1  مبادئ عدم معاقبة الضحية

4-د – 1-1  مبدأ عدم املعاقبة

يتطلــب اإلقــرار بــأن األشــخاص املتاجــر بهــم ضحايــا تطبيــق مبــدأ عــدم التجريــم، والــذي 
مبقتضــاه يجــب عــى القانــون إعفــاء هــؤالء األشــخاص مــن املســؤولية الجنائيــة عــن أفعــال 
ــق  ــر وثائ ــة، أو تزوي ــد بطريقــة غــري رشعي ــا دخــول البل ارتكبــت نتيجــة لالتجــار بهــم، منه

الســفر، أو الدعــارة، إذا كانــت هــذه األفعــال مجرمــة يف البلــد. 

ــه ال  ــة، فإن ــه ضحي ــه بصفت ورغــم أن بروتوكــول األمــم املتحــدة يعامــل الشــخص املتاجــر ب
ينــص عــى وجــه التحديــد عــى مبــدأ عــدم التجريــم. وباملثــل، تصمــت الكثــري مــن القوانــني 

11٨- نفسه، مادة 10)ب(

11٩- نفسه ، مادة 9-10

Matter Book1.indd   70 8/21/14   3:24 PM



71

ــة مــن املســاءلة عــن  ــا مــن الحامي ــم، يحــرم الضحاي ــة حــول هــذه املســألة، ومــن ث املحلي
جرائــم ارتكبــت نتيجــة للمتاجــرة بهــم. 

وعــى الــدول أن تضمــن أن األشــخاص املتاجــر بهــم ال يحاكمــون عــن انتهــاك قانــون الهجــرة 
أو اشــراكهم يف نشــاطات تكــون ناتجــة بصــورة مبــارشة عــن املتاجــرة بهــم. وعــى الــدول أن 
تضمــن ، بصــورة خاصــة، أن الترشيــع مينــع مالحقــة أو احتجــاز أو معاقبــة األشــخاص املتاجــر 
ــورة  ــة بص ــاطات ناتج ــراكهم يف نش ــة أو اش ــول أو اإلقام ــة الدخ ــدم مرشوعي ــن ع ــم ع به
مبــارشة عــن هــذا الوضــع. وتضمــن أحــكام عــدم املســاءلة أن ضحايــا االتجــار ال يحاكمــون أو 

يعاقبــون عــام يرتكبونــه مــن مخالفــات.

منظور الشريعة اإلسامية
إن الترشيــع القــرآين هــو أول قانــون يقــر مبــدأ عــدم معاقبــة الضحيــة يف إحــدى الجرائــم، 
ــة الكرميــة  ــك وفقــا لآلي وبخاصــة، عندمــا تتصــل باالتجــار بغــرض االســتغالل الجنــي. وذل
ــن  ــا وم ــاة الدني ــرض الحي ــوا ع ــا لتبتغ ــاء إن أردن تحصن ــى البغ ــم ع ــوا فتياتك : )وال تكره

ــة ٣٣(.  ــور، 2٤، آي ــم ()ســورة الن ــه مــن بعــد إكراههــن غفــور رحي ــإن الل يكرههــن ف

4-د -1-2  منوذجان لعدم املعاقبة : اإلكراه والسببية

تتبــع الــدول منوذجــني رئيســني عندمــا تضــع مبــدأ عــدم املعاقبــة عــن األفعــال غــري املرشوعــة 
التــي يرتكبهــا ضحايــا االتجــار : منــوذج اإلكــراه ومنــوذج الســببية. ويف منــوذج اإلكــراه، يلــزم 
الشــخص بإثبــات أنه/هــا قــد تــم إكراهه/هــا عــى ارتــكاب املخالفــات. ويف منــوذج الســببية، 
يطبــق املبــدأ عندمــا يســتطيع الفــرد إثبــات أن املخالفــة كانــت متصلــة أو متعلقــة بصــورة 

مبــارشة بكونــه متاجــرا بــه. 

منــوذج اإلكــراه: يتبــع قانــون العقوبــات اللبنــاين هــذا النمــوذج، حيــث يقــرر يف املــادة ٥٨٦ 
)٨( أنــه » يعفــى مــن العقــاب املجنــي عليــه الــذي يثبــت أنــه أرغــم عــى ارتــكاب أفعــال 

معاقــب عليهــا يف القانــون أو خالــف رشوط العمــل أو اإلقامــة.«121 

ــا  ــون املــري ملناهضــة االتجــار. فوفق ــال لهــذا النمــوذج يف القان منــوذج الســببية : مثــة مث
ــة االتجــار باألشــخاص عــن ارتــكاب أيــة جرميــة تكــون نتيجــة مبــارشة  ــه ال يعاقــب ضحي ل

ــه. وتقــرر املــادة 21 بصفــة خاصــة أن: للمتاجــرة ب

ال يعــد املجنــي عليــه مســؤوال مســؤولية جنائيــة أو مدنيــة عــن أي جرميــة مــن 

12٠- القرآن الكريم ، سورة النور، اآلية 33 

121- القانون رقم 164 يف 24 أغسطس 2011 )معاقبة جرائم االتجار باألشخاص( )لبنان(، مادة 586)8(

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-ombatingHuman-Traficking/FINAL1.pdf              
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جرائــم االتجــار بالبــر متــى نشــأت أو ارتبطــت مبــارشة بكونــه مجنيــا عليــه. 122 

4-د – 1-3  مبدأ عدم العقاب يف الترشيع العريب

يتضمــن القانــون العــريب االسرشــادي ملكافحــة االتجــار بالبــرش لعــام 2٠12 أحكامــا بشــأن 
مبــدأ عــدم العقــاب يف املــادة 2٧ التــي تقــرر أنــه » ال يعــد الضحيــة مســؤوال جنائيــا أو مدنيــا 
ــى نشــأت أو ارتبطــت  ــون مت ــا يف هــذا القان ــم املنصــوص عليه ــن الجرائ عــن أي جرميــة م
مبــارشة بكونــه ضحيــة.«12٣ وأيضــا تنــص املــادة 2٨ عــى أن الضحيــة » يعفــى مــن العقوبــات 
ــه  ــارشة بكون ــت مب ــى ارتبط ــة مت ــية واإلقام ــرة والجنس ــني الهج ــة قوان ــن مخالف ــررة ع املق
ــاك أربعــة قوانــني فقــط يف العــامل العــريب تنــص  ــة.« 12٤وعــى املســتوى الداخــي، هن ضحي
رصاحــة عــى عــدم معاقبــة ضحيــة االتجــار. وقــد تــم التعبــري عــن هــذا املبــدأ بطــرق عديــدة 
ويشــار إليــه أحيانــا مببــدأ عــدم التجريــم ، أو الحصانــة، أو اإلعفــاء مــن العقوبــة، أو عــدم 

املســؤولية، أو )بتعبــري أدق( عــدم العقــاب. 

4-د -1-3-1  مرص

يتضمــن القانــون املــري أحكامــا بشــأن مبــدأ عــدم معاقبــة الضحيــة يف املــادة 21 بالنــص 
عــى أنــه » ال يعــد املجنــي عليــه مســؤوال مســؤولية جنائيــة أو مدنيــة عــن أي جرميــة مــن 

جرائــم االتجــار بالبــرش متــى نشــأت أو ارتبطــت مبــارشة بكونــه مجنيــا عليــه.«12٥ 

4-د -1-3-2  قطر

مثــة مــادة مطابقــة يف املــادة ٤ مــن القانــون القطــري.12٦ وإضافــة إىل ذلــك، تعفــي املــادة 
2٥ مــن القانــون القطــري تحديــدا الضحيــة مــن جميــع العقوبــات املقــررة يف القانــون رقــم 
ــة  ــول واإلقام ــرشوط الدخ ــة ل ــني املنظم ــب للقوان ــة األجان ــة مبخالف ــام 2٠٠٩ املتعلق ٤ لع

ــة. 12٧  والكفال

4-د -1-3-3  لبنان

تنــص املــادة ٥٨٦ )٨( مــن قانــون العقوبــات اللبنــاين عــى أنــه : »يعفــى مــن العقــاب املجنــي 
ــف  ــون أو خال ــا يف القان ــب عليه ــال معاق ــكاب أفع ــه أرغــم عــى ارت ــت أن ــذي يثب ــه ال علي

122- القانون رقم 64 لسنة 2010 )بشأن مكافحة االتجار بالبرش( الجريدة الرسمية، مايو 2010 )مر( مادة 21

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

12٣- قانون جامعة الدول العربية النموذجي بشأن مكافحة االتجار بالبرش لعام 2012 ، مادة 27 

12٤- نفسه ، مادة 28 

12٥- القانون رقم 64 لعام 2010 )مر( ، مادة 21 

12٦- القانون رقم 15 لسنة 2011 )بشأن مكافحة االتجار بالبرش( )قطر( مادة 4

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

12٧- نفسه، مادة 25
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رشوط العمــل أو اإلقامــة«12٨ 

4-د-1-3-4 األردن

وباملثــل، مينــح القانــون األردين املدعــني العامــني ســلطة عــدم مواصلــة التحقيــق أو اإلدعــاء 
بالنســبة لضحيــة االتجــار فيــام يتعلــق بــأي الجرائــم املنصــوص عليهــا يف قانــون االتجــار؛ غــري 
أنــه تجــدر مالحظــة أن الســلطة تقديريــة، وأن القانــون ال يقــدم أي خطــوط إرشــادية حــول 

متــى يجــب اســتخدامها. 12٩ 

حالة للدراسة

ــة تــم الفصــل فيهــا يف االردن يف 2٤ ينايــر 2٠11، قــام املتهمــون بتجنيــد عــدد مــن  يف قضي
الضحايــا بغــرض إغرائهــم ببيــع كالهــم. وبــاع أحــد الضحايــا كليتــه نظــري مبلــغ ٦٠٠٠ دوالر 
ــة لبيعــه جــزءا مــن  ــه منهــا ألــف دوالر للمتهــم. وأدانــت املحكمــة الضحي أمريــي دفــع ل
ــق  ــام يتعل ــام 1٩٧٧ في ــم 2٣ لع ــون رق ــك القان ــكا بذل ــادي، منته ــل كســب م جســمه مقاب
ــى  ــا ع ــة أيض ــت املحكم ــام. وحكم ــدة ع ــجن مل ــه بالس ــم علي ــة، وحك ــاء البرشي باألعض
املتهمــني بالســجن ملــدة ســتة أشــهر وفقــا للــامدة ٨ مــن قانــون مكافحــة االتجــار بالبــرش.1٣٠

4-د 2  نظام التقادم

يف كثــري مــن الــدول، تحــدد فــرات التقــادم الحــد األقــى للوقــت الــذي ميكــن خاللــه اتخــاذ 
ــان  ــن األحي ــري م ــادم يف كث ــل هــذا التق ــة. وميث ــال معين ــة بالنســبة ألفع اإلجــراءات القانوني

عقبــة يف وجــه إقامــة دعــوى قضائيــة يف قضايــا االتجــار بالبــرش يف العــامل العــريب. 

ــا  ــايل، ووفق ــر جنحــة.1٣1 وبالت ــال ، تعــد جرميــة االتجــار بالبــرش يف الجزائ فعــى ســبيل املث
للــامدة ٨ مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، تحــدد مــدة التقــادم بثــالث ســنوات. ورغــم أن 
املــادة ٨ تنــص عــى اســتثناءات عنــد تطبيــق الترشيــع – » ال تنقــي الدعــوى العامــة مبــرور 
الوقــت يف قضايــا الجنــح والجنايــات التــي تعــد مــن أفعــال اإلرهــاب أو التخريــب، جرائــم 
ــار  ــار االتج ــن اعتب ــام«1٣2 – و ميك ــامل الع ــالس لل ــاد، أو اخت ــة، أو فس ــة عرالوطني منظم

باألشــخاص ليــس مــن الجرائــم التــي تدخــل يف االســتثناء.

12٨- القانون رقم 164 يف 24 أغسطس 2011 )معاقبة جرائم االتجار باألشخاص( )لبنان(، مادة 586)8(

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-ombatingHuman-Traficking/FINAL1.pdf

12٩- القانون رقم 9 يف 3 مارس 2009 بشأن منع االتجار بالبرش )األردن( مادة 3 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

1٣٠- القضية رقم 104/2011 ، عامن، األردن، املحكمة الجنائية، أول درجة

1٣1- القانون رقم 01-09 )تعديل وتكملة قانون العقوبات املفعل باألمر رقم 156-66 يف 8 يونيو 1966( )الجزائر(، مادة 303 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/law-regarding-combating-Human-Traficking/FINAL1.pdf

1٣2- نفسه، مادة 11 )5(
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ويف هــذا الصــدد تنــص املــادة 1٩ مــن القانــون العــريب االسرشــادي ملكافحــة االتجــار بالبــرش، 
عــى أن »ال تنقــي الدعــوى الجنائيــة يف جرائــم االتجــار بالبــرش املنصــوص عليهــا يف هــذا 

القانــون مبــي املــدة.«1٣٣

ومــع إدراك العائــق الــذي يضعــه ترشيــع التقــادم يف وجــه مالحقــة قضايــا االتجــار، تتطلــب 
»اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة« مــا يــي: 

تحــدد كل دولــة طــرف يف إطــار قانونهــا الداخــي، عنــد االقتضــاء، مــدة تقــادم 
طويلــة تســتهل أثناءهــا اإلجــراءات الخاصــة بــأي جــرم مشــمول بهــذه االتفاقية، 

ومــدة أطــول عندمــا يكــون الجــاين املزعــوم قــد فــر مــن وجــه العدالــة.«134

وقــد تنظــر الــدول أيضــا يف النــص عــى أن التقــادم ال ينســحب عــى مثــل هــذه الجرائــم. 
ومــع أحــكام قاســية تتناســب مــع بشــاعة جرميــة االتجــار، ميكــن أن يكــون هــذا النــص مبثابــة 
رســالة قويــة للــردع. وهــذه الفكــرة كامنــة يف »ترشيــع رومــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة«، 
الــذي يقــرر أن الجرائــم وفقــا للواليــة القضائيــة للمحكمــة، التــي تشــمل االتجــار باألشــخاص، 

»ال تخضــع ألي نظــام للتقــادم.«1٣٥ 

منظور الشريعة اإلسامية 
تبطــل الرشيعــة اإلســالمية نظــام التقــادم يف قضايــا االتجــار وفقــا للحديــث النبــوي الرشيــف 

أنــه » ال يســقط حــق مســلم مبــي املــدة.«1٣٦

4-د 3 الظروف املشددة للعقوبة 

ــامدا  ــالث مجموعــات، اعت ــة إىل ث ــة، ميكــن تقســيم الظــروف املشــددة للعقوب بصــورة عام
عــى مــا إذا كانــت تشــري إىل الجــاين يف جرميــة االتجــار، أو إىل ضحيــة االتجــار، أو إىل فعــل 

االتجــار نفســه.

ويتضمــن قانــون مجلــس التعــاون الخليجــي النموذجــي ملكافحــة االتجــار بالبــرش املجموعات 
الثــالث جميعهــا ويف املــادة ٤ منــه ينــص عــى عقوبــات مغلظــة للظــروف املشــددة التالية:

· ــة 	 ــة إجرامي ــم أو أدار جامع ــس أو نظ ــأ أو أس ــد أنش ــاين ق إذا كان الج
ــرش ــار بالب ــم االتج ــكاب جرائ ــدف إىل ارت ــة ته منظم

1٣٣- قانون جامعة الدول العربية النموذجي بشأن مكافحة االتجار بالبرش لعام 2012، مادة 19 

1٣٤- اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية، 8يناير2001، مادة 11 )5(

http//:www.undoc.org/pdf/crime/a_res/55_res5525e.pdf.

1٣٥- نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، مادة 29 

1٣٦- مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة، “مكافحــة االتجــار باألشــخاص وفقــا ملبــادئ الرشيعــة اإلســالمية” األمــم املتحــدة، 
ــورك ، 2010، 46 نيوي
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· إذا ارتكبــت الجرميــة ضــد األطفــال، أو النســاء، أو ذوي االحتياجــات 	
ــة الخاص

· إذا كانت الجرمية مصحوبة باإلكراه أو الخداع أو استغالل الوظيفة	

· إذا كان الجاين يحمل سالحا أو يهدد باستخدام سالحا	

· إذا كان الجــاين زوجــا للضحيــة، أو خلفــا أو ســلفا للضحيــة أو وصيــا عــى 	
ــد  ــا عه ــا عام ــة، أو إذا كان موظف ــى الضحي ــه ســيطرة ع ــة؛ أو ل الضحي

إليــه إنفــاذ القانــون، أو اســتعان بآخريــن  

· إذا ارتكب الجرمية أكر من شخص واحد	

· إذا ارتكبت الجرمية مجموعة إجرامية منظمة 	

· إذا كانت الجرمية ذات طبيعة دولية أو عرالوطنية 1٣٧ 	

4-د 3-1 الظروف املشددة للعقوبة بالنظر إىل الجاين

تختلــف الظــروف املشــددة للعقوبــة بالنســبة للجــاين بشــكل كبــري عــر العــامل العــريب. أحيانــا، 
ينــص عــى تشــديد العقوبــة عندمــا ترتكــب الجرميــة يف نطــاق إطــار منظمــة إجراميــة؛ مثلــام 
ــة املتحــدة،  ــة اإلمــارات العربي هــو الحــال مــع املــادة 2 مــن قانــون مكافحــة االتجــار بدول

التــي تنــص عــى: 

ــا يف  ــم االتجــار بالبــر املنصــوص عليه ــا مــن جرائ يعاقــب كل مــن ارتكــب أي
املــادة 1 مــن هــذا القانــون بالســجن املؤقــت الــذي ال تقــل مدتــه عــن خمــس 
ــة: إذا كان مرتكــب  ــد يف األحــوال اآلتي ــة الســجن املؤب ســنوات وتكــون العقوب
الجرميــة قــد أنشــأ أو أســس أو نظــم أو أدار جامعــة إجراميــة منظمــة أو تــوىل 

قيــادة فيهــا أو دعــا لالنضــامم إليهــا. 138 

ويف حــاالت أخــرى، تشــدد العقوبــة إذا كان الجــاين أحــد والــدي الفــرد املتاجــر بــه، أو قريبــه، 
أو وصيــا عليــه؛ أو زوجــا أو رشيــكا، أو شــخصا لــه ســيطرة عــى الشــخص املتاجــر بــه. وهــذا 
هــو الحــال مــع قانــون العقوبــات الجزائــري؛ حيــث ينــص القانــون يف املــادة ٣٠٣ )٤( عــى 
ــنوات  ــرش )1٠( س ــنوات إىل ع ــالث )٣( س ــدة ث ــجن مل ــرش بالس ــار بالب ــب االتج ــه » يعاق أن
وبغرامــة قدرهــا  ٣٠٠٠٠٠ دينــار جزائــري إىل 1٠٠٠٠٠٠ دينــار جزائــري«1٣٩ غــري أن املــادة 

1٣٧- قانــون مجلــس التعــاون الخليجــي النموذجــي ملكافحــة االتجــار بالبــرش )أعدتــه لجنــة الخــراء يف اجتامعهــا بالريــاض،21-19 مــارس 2006( 
مــادة 4 

1٣٨- القانون رقم 51 يف 9 نوفمر 2006 )مكافحة جرائم االتجار بالبرش( )دولة اإلمارات العربية املتحدة( مادة 2 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/United-Arab-Emirates/Traficking law-2006_Ar+En.pdf.

1٣٩- القانون رقم 01-09 )الجزائر( مادة 303 )4(
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٣٠٣ )٥( تنــص عــى: 

تعاقــب جرميــة االتجــار بالبــر بالســجن ملــدة عــر )10( ســنوات إىل عريــن 
ــن( دج  ــون( إىل 2000000 )مليون ــا 1000000 )ملي ــة قدره ــنة وبغرام )20( س
إذا ارتكبــت الجرميــة تحــت أي مــن الظــروف التاليــة: إذا كان الجــاين زوجــا أو 
قريبــا أو الــويص القانــوين للضحيــة ؛ أو كانــت لــه ســيطرة عــى الضحيــة؛ أو كان 

موظفــا عامــا ســهلت لــه وظيفتــه ارتــكاب الجرميــة. 140 

وتفــرض عقوبــات مشــددة أيضــا إذا كان الجــاين موظفــا عامــا مثلــام تنــص عليــه املــادة ٦ )٤( 
مــن القانــون املــري: » يعاقــب كل مــن ارتكــب جرميــة االتجــار بالبــرش بالســجن املؤبــد 
ــه.......إذا  ــف جني ــه وال تتجــاوز خمســامئة أل ــف جني ــة أل ــل عــن مائ ــي ال تق ــة الت والغرام
كان الجــاين موظفــا عامــا أو مكلفــا بخدمــة عامــة وارتكــب جرميتــه باســتغالل الوظيفــة أو 

الخدمــة العامــة.«1٤1 

4-د -3-2 الظروف املشددة للعقوبة فيام يختص بالضحية

ليــس هنــاك إجــامع بــني املرشعــني العــرب حــول أي مــن الضحايــا يســتدعي تغليــظ عقوبــة 
الجــاين. فبعــض القوانــني املناهضــة لالتجــار تقــرر أنــه يجــوز تغليــظ العقوبــة إذا ارتكبــت 

الجرميــة ضــد طفــل أو امــرأة أو شــخص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة. 1٤2 

فاملــادة ٤ مــن القانــون الســعودي تغلــظ العقوبــة »إذا ارتكبــت الجرميــة ضــد امــرأة أو أحــد 
مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة« أو » إذا ارتكبــت ضــد طفــل حتــى ولــو مل يكــن الجــاين عاملــا 
بكــون املجنــي عليــه طفــال.«1٤٣ وتنــص املــادة ٨ مــن القانــون الســوري عــى تشــديد العقوبــة 
» إذا ارتكبــت الجرميــة ضــد انســاء واألطفــال أو ذوي االحتياجــات الخاصــة.«1٤٤ وتقــرر املــادة 
٤ مــن قانــون البحريــن أن الظــروف املشــددة للعقوبــة  يف جرميــة االتجــار باألشــخاص تشــمل 

أي ضحيــة »دون الخامســة عــرشة ، أو أنثــى، أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.«1٤٥ 

ويقــرر القانــون يف األردن يف املــادة ٧)ب( )2( أن جرميــة االتجــار بالبــرش تشــدد »إذا كانــت 
الضحيــة أنثــى، أو حدثــا، أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.«1٤٦ وباملثــل، تشــدد املــادة 1٥ 
مــن القانــون القطــري العقوبــة »إذا كان املجنــي عليــه أنثــى أو طفــال أو مــن عدميــي األهليــة 
ــر االتجــار  ــذي ال يعت ــون املــري، ال ــني أخــرى القان ــل قوان أو مــن ذوي اإلعاقــة.«1٤٧ ومتاث

1٤٠- نفسه، مادة 303 )5(

1٤1- القانون رقم 64 لعام 2010 )مر(، مادة 6 )4(

1٤2- محمدمطر، “ ترشيع حقوق اإلنسان يف العامل العريب: حالة االتجار بالبرش« مجلة ميتشجان للقانون الدويل، 33 )2011(:120 

1٤٣- املرسوم امللي رقم م/40 لعام 2009 )قانون قمع االتجار بالبرش( يف 7 أغسطس 2009 )السعودية( مادة 4 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Saudi-Arabia_TIP-law.2008-pdf.

1٤٤- املرسوم الترشيعي رقم 3 لعام 2010 )مرسوم بشأن جرائم االتجار باألشخاص )سوريا( مادة8 

1٤٥- القانون رقم 1 يف 9 يناير2008 )قانون بشأن االتجار باألشخاص( )البحرين( مادة 4 

1٤٦- القانون رقم 9 يف 3 مارس 2009 بشأن منع االتجار بالبرش )األردن( مادة 7 )ب()2(

1٤٧- القانون رقم 15 لعام 2011 )قطر( مادة 15
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بالنســاء ظرفــا مشــددا للعقوبــة لكنــه يشــدد العقوبــة لتصــل إىل الســجن املؤبــد »إذا كان 
املجنــي عليــه طفــال أو مــن عدميــي األهليــة أو مــن ذوي اإلعاقــة.«1٤٨ 

حالة للدراسة

ــة املعروفــة باســم  يف الخامــس مــن مايــو 2٠1٠، أصــدرت إحــدى محاكــم الجيــزة يف القضي
»الــزواج مــن قــارص بغــرض االســتغالل الجنــي.« وحكــم عــى املتهــم ، ســليامن بــن عبــد 
الرحمــن، ســعودي الجنســية يبلــغ مــن العمــر ٧٦ ســنة، بالســجن املشــدد ملــدة 1٠ )عــرش( 
ســنوات وغرامــة قدرهــا 1٠٠٠٠٠ جنيــه لزواجــه واســتغالله جنســيا فتــاة مريــة تبلــغ مــن 
العمــر 1٤ ســنة. وعاقبــت املحكمــة أيضــا السمســار يف عمليــة التزويــج، املحامــي الــذي حــرر 
ــغ  ــاة الســتغالهم إياهــا وتســليمهم إياهــا إىل املتهــم نظــري مبل ــدي الفت ــزواج، ووال عقــد ال

مــن املــال.1٤٩

ــة؛ ولكــن إذا  ــا مشــددا للعقوب ــامن االتجــار بالنســاء ظرف ــون ُع ــر املــادة ٩ مــن قان وال تعت
كانــت الضحيــة طفــال أو مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، تغلــظ العقوبــة العاديــة، مــن ثــالث 
إىل ســبع ســنوات، لتصبــح الســجن مــدة ال تقــل عــن ســبع ســنوات وال تزيــد عــى خمــس 
عــرشة ســنة مــع غرامــة مضاعفــة. ويعتــر القانــون اللبنــاين املــرأة الحامــل ضحيــة ضعيفــة 

ويشــدد العقوبــة فقــط يف مثــل هــذه الحــاالت.       

وقــد يعتــر املــرء تشــديد العقوبــة يف قضايــا االتجــار التــي تكــون الضحيــة فيهــا امــرأة مثــاال 
للتمييــز اإليجــايب املســموح بــه وفقــا للــامدة ٣ مــن »امليثــاق العــريب لحقــوق اإلنســان؛ 1٥٠ 
غــري أن هــذه الفرضيــة تتعــارض مــع املبــادئ املســتقرة يف النــامذج املقارنــة التــي تركــز عــى 

حــاالت الضعــف لــدى اإلنــاث والذكــور وليــس النــوع بصفتــه أساســا لتشــديد العقوبــة. 

4-د – 3-3  الظروف املشددة للعقوبة بالنظر إىل الجرمية

ــديد العقوبــة. فــإذا  ــب الظــروف املختلفــة بالنظــر إىل طبيعــة الجرميــة تش أيضــا، تتطل
ارتكبــت الجرميــة باســتخدام الســالح أو التهديــد باســتخدام الســالح، يشــدد القانــون األردين 
العقوبــة مــن الســجن ملــدة ال تقــل عــن ســتة شــهور أو بغرامــة ال تقــل عــن 1٠٠٠ دينــار وال 
تتجــاوز ٥٠٠٠ دينــار، أو بكليهــام، إىل العقوبــة بالســجن املشــدد ملــدة ال تتجــاوز 1٠ ســنوات 

أو بغرامــة ال تقــل عــن ٥٠٠٠ دينــار وال تتجــاوز 2٠٠٠٠ دينــار.1٥1 

ــع عــر وطنــي،«1٥2 أو  ــة » إذا كانــت الجرميــة ذات طاب ــي العقوب ــون البحرين ويشــدد القان
بعبــارة أخــرى، إذا كانــت عــر الحــدود الوطنيــة. وباملثــل، تقــرر املــادة 1٥ )ز( مــن القانــون 

1٤٨- القانون رقم 64 لعام 2010 )مر( مادة 6)6(

1٤٩- القضية رقم 1658 لعام 2010 ، محكمة الجنايات بالجيزة

1٥٠- امليثاق العريب لحقوق اإلنسان، مادة 3 

1٥1- القانون رقم 9 يف 3 مارس 2009 )األردن( 

1٥2- القانون رقم 1 يف 9 يناير 2008 )البحرين( مادة 4 )3( 
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القطــري أن العقوبــة تكــون الســجن ملــدة ال تتجــاوز 1٥ ســنة وغرامــة ال تتجــاوز ٣٠٠٠٠٠ 
ريــال إذا كانــت الجرميــة » ذات طابــع عــر وطنــي«1٥٣

ــغ  ــأذى بال ــة ب ــة الضحي ــة إصاب ــات مشــددة يف حال ــدول عقوب ــام، تفــرض بعــض ال ويف الخت
أو الوفــاة  نتيجــة املتاجــرة به/هــا. وهــذا هــو مــا يقــرره القانــون البحرينــي حيــث يشــدد 
ــة.«1٥٤  ــكاب الجرمي ــة الرت ــه نتيج ــفاء من ــرض ال ش ــة مب ــاب الضحي ــا » تص ــة عندم العقوب
ويتحــدث قانــون جيبــويت عــن األفعــال التــي » تســبب للضحيــة مــا يثبــت طبيــا مــن أي نــوع 
مــن األذي الجســامين أو املعنــوي أو النفــي.«1٥٥ وينــص عــى حكــم بالســجن املؤبــد وغرامــة 
ــج  ــون املــري » إذا نت ــا للقان ــه وفق ــه وال تتجــاوز ٥٠٠٠٠٠ جني ال تقــل عــن 1٠٠٠٠٠ جني
عــن الجرميــة وفــاة املجنــي عليــه أو إصابتــه بعاهــة مســتدمية أو مبــرض ال يرجــى الشــفاء 
منــه.«1٥٦ ولكــن العقوبــة األشــد مــن بــني كل العقوبــات هــي تلــك التــي يقررهــا القانــون 
العراقــي الــذي صــدر مؤخــرا يف 2٣فرايــر2٠12 حيــث تنــص املــادة ٨ منــه عــى أنــه » إذا أدى 

فعــل االتجــار بالبــرش إىل وفــاة املجنــي عليــه فــإن العقوبــة تكــون اإلعــدام.«1٥٧ 

4-د- 4  الحصانة الدولية 

ــة  ــب جرمي ــذي يرتك ــن ال ــى املواط ــار ع ــة لالتج ــة املناهض ــني العربي ــة القوان ــق أغلبي تطب
االتجــار عــى أرض الدولــة؛ غــري أن مثــة اســتثناءات تجــدر اإلشــارة إليهــا. فعــى ســبيل املثــال، 
ميــد القانــون املــري واليتــه القضائيــة إىل غــري املواطنــني الذيــن يرتكبــون فعــل االتجــار يف 
الخــارج إذا )أ( ارتكبــت الجرميــة عــى مــن وســيلة مــن وســائل النقــل الجــوي أو الــري أو 
املــايئ وكانــت مســجلة لــدى ج م ع أو تحمــل علمهــا؛ )ب( كان املجنــي عليهــم أو أحدهــم 
مريــا؛ )ج( تــم اإلعــداد للجرميــة أو التخطيــط أو التوجيــه أو اإلرشاف عليهــا أو متويلهــا يف 
ج ع م ؛ )د( ارتكبــت الجرميــة بواســطة جامعــة إجراميــة منظمــة متــارس أنشــطة إجراميــة 
ــن  ــأي م ــن شــأن الجرميــة إلحــاق رضر ب ــا ج ع م؛ )ه( كان م ــن بينه ــة م ــن دول ــر م يف أك
مواطنــي ج ع م أو املقيمــني فيهــا أو بأمنهــا أو بــأي مــن مصالحهــا يف الداخــل أو الخــارج؛ )و( 

وجــد مرتكــب الجرميــة يف ج ع م بعــد ارتكابهــا ومل يتــم تســليمه.1٥٨ 

4-د-5 حني يكون الجاين شخص اعتباري

وفقــا للــامدة 1٠ مــن »اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة«، 
ميكــن أن يكــون الشــخص القانــوين مســؤوال عــن جرميــة منظمــة، منهــا املشــاركة يف الجرائــم 

1٥٣- القانون رقم 15 لعام 2011 )قطر( مادة 15 )ز(

1٥٤- القانون رقم 1 يف 9 يناير2008 )البحرين( مادة 4 )5( 

1٥٥- القانون رقم 210 يف 27 ديسمر 2007 )جيبويت( 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Djibouti_TIP_law.2007_pdf.

156- القانون 64 لعام 2010 )مر( مادة 6 )5( 

1٥٦- القانون العراقي ملكافحة االتجار يف 23 فراير 2012، مادة 8 

1٥٨- القانون رقم 64 لعام 2010 )مر( مادة 16
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ــم،  ــدات الجرائ ــة منظمــة، وغســيل عائ ــا جامعــة إجرامي ــي تكــون ضالعــة فيه الخطــرية الت
والفســاد، وإعاقــة ســري العدالــة. ويجــوز أن تكــون مســؤولية الهيئــة مدنيــة، أو جنائيــة، أو 
إداريــة عــى أن تكــون الجــزاءات فعالــة ومتناســبة ورادعــة، وال تعفــي املســؤولية الواقعــة 
ــمل  ــوز أن تش ــني. ويج ــخاص الفعلي ــى األش ــة ع ــة الواقع ــؤولية الجنائي ــة املس ــى الهيئ ع
الجــزاءات الغرامــة، أو التجريــد مــن الصفــة القانونيــة، أو املصــادرة، أو رد امللكيــة، أو 
تصفيــة الكيــان القانــوين لتلــك الهيئــة. ومــن الجــزاءات األخــرى التــي تؤثــر يف ســلوك الهيئــة، 
الحرمــان مــن الحوافــز، ومنهــا تجميــد أحــد الحقــوق أو الحرمــان مــن أحــد املامرســات إال 
أن املســؤولية الواقعــة عــى هيئــة مــا تخضــع لنفــس املبــادئ القانونيــة التــي تطبــق عــى 

ــي محــدد. ــاري يف نظــام وطن الشــخص االعتب

وتقــدم » األدلــة الترشيعيــة لتنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر 
الوطنيــة« التريــر للنــص عــى مســؤولية األشــخاص االعتباريــني : 

كثــرا مــا ترتكــب الجرائــم الخطــرة مــن خــالل هيئــات اعتباريــة، مثــل الــركات 
ــى  ــي البن ــل أن تخف ــن بالفع ــا. إذ ميك ــت غطائه ــة، أو تح ــامت الخري أو املنظ
املؤسســية املعقــدة هويــة أصحابهــا الحقيقيــن أو الزبائــن أو املعامــالت الخاصة 
فيــام يتعلــق بجرائــم تــراوح بــن التهريــب وغســل األمــوال واملامرســة الفاســدة. 
وقــد يكــون فــرادى املديريــن مقيمــن خــارج البلــد الــذي يرتكــب فيــه الجــرم 
ــذ يف  ــة رأي آخ ــك، مث ــات. ولذل ــة اإلثب ــن صعب ــراد معين ــؤولية أف ــون مس وتك
االنتشــار مفــاده أن الطريقــة الوحيــدة الســتبعاد تلــك األداة وذلــك الــدرع هــو 

اعتــامد مســؤولية الهيئــات االعتبارية.159حالــة للدراســة

» داوود ورشكاه » مؤسســة أردنيــة دخلــت يف عــدد مــن التعاقــدات مــع الواليــات املتحــدة 
ــام  ــراق. وق ــة » يف الع ــدة األســد الجوي ــا » قاع ــد العســكرية، ومنه ــات للقواع ــري خدم لتوف
ــة  ــة رخيص ــى عامل ــول ع ــرض الحص ــة بغ ــكيل مؤسس ــد بتش ــن إرصار وعم ــون »ع املتهم
وزيــادة أرباحهــم.« وقامــت رشكــة داوود ووكالؤهــا باحتجــاز أكــر مــن 2٥ نيباليــا يف األردن 
وطلــب منهــم تســليم جــوازات ســفرهم. وأثنــاء ترحيــل الرجــال مــن األردن إىل العــراق قــام 
جيــش جامعــة أنصــار الســنة باعتقــال بعضهــم. وقامــت الجامعــة بقطــع رأس أحــد الرجــال، 
وأطلقــت النــار عــى رؤوس األحــد عــرش رجــال الباقــني. ووجهــت إىل املتهــم تهمــة االتجــار 

بالبــرش.1٦٠    

حالة للدراسة

ادعــى أكــر مــن ٥٠ مهاجــرا مــن عــامل النظافــة غــري املســجلني كانوا يعملــون لحســاب »وول 

ــة، الجــزء ب  ــول ذو الصل ــة والروتوك ــة عرالوطني ــة املنظم ــم املتحــدة ملكافحــة الجرمي ــة األم ــذ اتفاقي ــة لتنفي ــة توجيهي ــادئ ترشيعي 1٥٩- مب
ــادة 10  ــني، م ــخاص القانوني ــؤولية األش مس

http//:www.undoc.org/pdf/crime/legislative_guides/legislative20%guides_Full20%version.pdf.
1٦٠- أذكاري وآخرون ضد داوود ورشكاه وآخرين، 2009 قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/usa2009/adhikari_et_al_.vdaoud_partnerset_alht-
m?tmpl=old.
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مــارت« أنهــم قــد أجــروا عــى العمــل لســاعات طويلــة دون أجــر ومزايــا مناســبة. وادعــى 
الضحايــا أيضــا أنهــم حرمــوا مــن اإلجــازات املرضيــة، والوجبــات الغذائيــة، وأوقــات الراحــة، 
وأنهــم هــددوا بالرحيــل، وأنهــم كانــوا يحجــزون يف املحــالت خــالل ورديــات العمــل، وأنــه 
تــم االعتــداء عليهــم بدنيــا. ورفضــت املحكمــة دعواهــم بإرغامهــم عــى الســخرة؛ ومازالــت 

القضيــة تنظــر يف املحكمــة فيــام يتعلــق بانتهــاك الحقــوق املدنيــة وحقــوق العمــل.1٦1

حالة للدراسة

ــة دار راســبوتني لألمــالك  ــص املحــدودة ورشك ــة للرق ــب الدولي ــة كي ــن أكادميي قامــت كل م
ــى  ــا ع ــم إجباره ــة. وت ــة رشقي ــل كراقص ــا للعم ــن مولدفي ــرأة م ــف ام ــدودة بتوظي املح
تســليم جــواز ســفرها ورد جميــع نفقــات الســفر واإليجــارات التــي تــم رصفهــا. وبعــد عــدة 
شــهور متكنــت مــن الحصــول عــى تذكــرة طائــرة إىل موطنهــا األصــي قامــت بتقدميهــا إليهــا 
القنصليــة العامــة لدولــة روســيا. ومنــا إىل علــم الرشكتــني اللتــني قامتــا بتوظيفهــا عــن خطتهــا 
للعــودة إىل ملدوفيــا فتقدمتــا بطلــب إىل دار القضــاء للقبــض عليهــا عــى أســاس أنهــا عــى 
وشــك الفرارمــن الدولــة دون عــودة للتهــرب مــن دفــع ديونهــا. وأمضــت املــرأة 1٥ يومــا يف 

الســجن.1٦2

حالة للدراسة

ــد  ــة للتجني ــالل وكال ــن خ ــا م ــد ٥2 هندي ــتيرنز« بتجني ــني ول فاس ــة تش ــم، »رشك ــام املته ق
للعمــل كعــامل غــري ماهريــن. ووقــع املتهــم عقــودا تنــص عــى أجــر متفــق عليــه؛ غــري أن 
العــامل مل يوقعــوا إطالقــا عــى العقــود واضطــروا إىل دفــع أجــور ســفرهم إىل ماليزيــا. وعندما 
وصــل الضحايــا، قــام املتهــم مبصــادرة مــا تبقــى لهــم مــن مــال ودفــع لهــم أقــل كثــريا مــام 
تــم االتفــاق عليــه. وتقــدم العــامل بشــكواهم واكتشــفوا أن ســجالت عملهــم قــد اختفــت. 
وتــم إخبارهــم بأنــه إذا أرادوا االســتمرار يف العمــل لــدى الرشكــة فعليهــم التوقيــع عــى عقــود 
ــني وخمســني  ــع لالثن ــأن يدف ــر ب ــن املتهــم بخــرق العقــد وأم ــل. وأدي ــدة باألجــور األق جدي
عامــال مبلغــا مســاويا ملزاياهــم وتكاليــف ســفرهم إىل ماليزيــا ومنهــا والوقــت اإلضــايف.1٦٣    

4-ه  التعاون الدويل

عندمــا يقــع االتجــار بصفتــه فعــال عابــرا للحــدود الوطنيــة فالبــد مــن التعــاون بــني بلــدان 
املنشــأ، والعبــور، واملقصــد بهــدف مواجهــة املشــكلة. ومــن ثــم، البــد أن تكــون االتفاقيــات 
الثنائيــة للمســاعدة املتبادلــة بشــأن األعــامل اإلجراميــة جــزءا مــن االســتجابة القانونيــة عــر 
ــا االتجــار، ومالحقــة املتاجريــن  الوطنيــة؛ حيــث إن القبــض عــى املتاجريــن، وفحــص قضاي
ومقاضاتهــم، تتطلــب التعــاون، وبخاصــة فيــام يتعلــق بالتامس املســاعدة؛ وعمليــات التفتيش 
وإلقــاء القبــض واإلحتجــاز ومصــادرة امللكيــة ، والتدابــري املتبعــة لتأمــني األصــول اململوكــة ، 
واإلبــالغ وتســليم القــرارات واألحــكام القضائيــة والتهــم  وقــرارات املحلفــني ومثــول الشــهود 

أمــام القضــاء وإرســال املعلومــات والســجالت.
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٤-ه -1 مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة/ إطــار العمــل الــدويل لتنفيــذ 
بروتوكــول االتجــار باألشــخاص 

يؤكــد » إطــار العمــل الــدويل لتنفيــذ بروتوكــول االتجــار باألشخاص«)ســيذكرالحقا باســم«إطار 
األمــم املتحــدة«( الصــادر عــن »مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة«، عــى 
ــدول األعضــاء  ــان عــر الحــدود، وال تســتطيع ال ــري مــن األحي أن جرميــة االتجــار تقــع يف كث
معالجــة املشــكلة بصــورة فعالــة ألن اآلليــات الدوليــة أو هيــاكل التعــاون الــدويل إمــا غــري 
موجــودة وإمــا قــارصة. وهــذا القصــور هــو الســبب الــذي جعــل »إطــار األمــم املتحــدة«، 
وهــو يعــزز تنفيــذ بروتوكــول األمــم املتحــدة، يحــث الــدول األعضــاء عــى أن » يضعــوا أساســا 

قانونيــا للتعــاون الــدويل، يشــمل التوصــل إىل عقــد اتفاقيــات للتعــاون.«1٦٤

4-ه -2  الحاجة إىل عقد اتفاقيات للتعاون

لــي يتــم تعزيــز التعــاون الــدويل، اقــرح »إطــار األمــم املتحــدة« عقــد اتفاقيــات للتعــاون 
ــة يف فحــص  ــة املتبادل ــري املســاعدة القانوني ــدول ذات الحــدود املشــركة، تضــع معاي ــني ال ب
ومالحقــة القضايــا وذلــك يف متابعــة للــامدة 1٨ مــن اتفاقيــة مكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر 
ــليم  ــيق تس ــركة لتنس ــد مش ــا قواع ــاون أيض ــات التع ــن اتفاقي ــي أن تتضم ــة. وينبغ الوطني

األشــخاص املحكــوم عليهــم ومصــادرة العائــدات واملمتلــكات الناتجــة عــن الجرميــة.1٦٥ 

4-ه -3  قواعد السلوك لقوات األمم املتحدة لحفظ السالم

ــة يف  ــوات الرشط ــلوك لق ــد الس ــل يف قواع ــدويل يتمث ــاون ال ــم للتع ــر مه ــب آخ ــة جان ومث
ــري  ــس » ملعاي ــق الخام ــن امللح ــدة ٤ م ــص القاع ــث تن ــراف؛ حي ــددة األط ــات املتع العملي
االختيــار وإرشــادات التدريــب للرشطــة املدنيــة التابعــة لألمــم املتحــدة«، عــى أنــه يجــب 
عــى قــوات األمــم املتحــدة لحفــظ الســالم » أال ينخرطــوا يف أفعــال غــري أخالقيــة مــن اإلســاءة 
الجنســية أو الجســدية أو النفســية، أو اســتغالل الســكان املحليــني أو موظفــي األمــم املتحــدة، 

وبخاصــة النســاء واألطفــال.« 1٦٦ 

1٦1- ف. ز. ضد وول مارت ستورز ، 2011 قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/usa/2011/v.z_.v_.wal-mart_stores.html?tmpl=old.

1٦2- تتيانا مالخي ، 2011 ، قضية اتجار بالبرش 

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/zaf/2010/tatiana_malachi.html?tmpl=old.

1٦٣- ماليزيا- سامباث كومار وآخرين ضد تشني ويل فاسترنز ورشكاه ، 2003 ، قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/mys/2003/sampath_kumar_vellingiri_78_lain_v_.
chin_well_fasteners_c0_sdn_bhd.html?tmpl=old.

ــم املتحــدة،  ــول االتجــار باألشــخاص” األم ــذ بروتوك ــدويل للعمــل لتنفي ــي باملخــدرات والجرميــة، “اإلطــار ال ــم املتحــدة املعن ــب األم 1٦٤- مكت
نيويــورك، 2009، 12 

1٦٥- اتفاقية األمم املتحدة بشأن مكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية، مادة 5 

1٦٦- الرشطة املدنية لألمم املتحدة، معايري االختيار ودليل التدريب للرشطة املدنية باألمم املتحدة )نيويورك، األمم املتحدة، 1997( 
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4-ز  جرائم متعلقة باالتجار باألشخاص  

مثلــام هــو منصــوص عليــه يف » قانــون األمــم املتحــدة النموذجــي ملكافحــة االتجــار 
باألشــخاص«، مــن الجوهــري، حــني يتــم النــص عــى جرائــم االتجــار، التأكــد مــن أن 
الترشيعــات الوطنيــة تجــرم بالقــدر الــكايف الجرائــم األخــرى ذات الصلــة، مثــل املشــاركة يف 

الجامعــات اإلجراميــة املنظمــة، وإعاقــة ســري العدالــة، والفســاد، وغســيل األمــوال.

4-ز- 1  املشاركة يف جامعة إجرامية منظمة

تفــرض اتفاقيــة مكافحــة الجرميــة املنظمــة عرالوطنيــة ، وهــي االتفاقيــة األم لروتوكــول األمم 
ــا  ــة عندم ــات املعين ــض املخالف ــم بع ــا بتجري ــا التزام ــة عليه ــدول املصدق ــى ال ــدة، ع املتح
ــادة ٥  ــة خاصــة، تحــث امل ــة منظمــة. وبصف ــة إجرامي ــع جامع ــا ومبشــاركة م ترتكــب دولي
فقــرة 1 مــن اتفاقيــة مكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة، الــدول عــى تجريــم األفعــال 

التاليــة:

ــة،  ــه صل ــكاب جرميــة خطــرية لغــرض ل ــر عــى ارت ــع شــخص آخــر أو أك ــاق م )أ()1( االتف
مبــارشة أو غــري مبــارشة، بالحصــول عــى منفعــة ماليــة أو منفعــة ماديــة أخــرى وينطــوي، 
حيثــام يشــرط القانــون الداخــي ذلــك، عــى فعــل يقــوم بــه أحــد املشــاركني يســاعد عــى 

ــة منظمــة؛  ــذ االتفــاق، أو تكــون ضالعــة فيــه جامعــة إجرامي تنفي

)2( قيــام الشــخص، عــن علــم ، بهــدف جامعــة إجراميــة منظمــة ونشــاطها اإلجرامــي العــام 
أو بعزمهــا عــى ارتكابهــا الجرائــم املعنيــة، بــدور فاعــل يف :

)1( األنشطة اإلجرامية للجامعة اإلجرامية املنظمة؛

ــة، مــع علمــه  ــع بهــا الجامعــة اإلجرامي )2( أي أنشــطة أخــرى تضطل
ــأن مشــاركته ستســهم يف تحقيــق الهــدف اإلجرامــي املبــني أعــاله. ب

ب- تنظيــم ارتــكاب جرميــة خطــرية تكــون ضالعــة فيهــا جامعــة إجراميــة منظمــة، أو اإلرشاف 
أو املســاعدة أو التحريــض عليــه أو تيســريه أو إســداء املشــورة بشــأنه. 1٦٧ 

4-ز -2 إعاقة سري العدالة

تحــرم املــادة 2٣ مــن اتفاقيــة مكافحــة الجرميــة املنظمــة عرالوطنيــة إعاقــة ســري العدالــة إذا 
ارتكبــت عمــدا وتعرفهــا عــى الوجــه التــايل:

)1(  اســتخدام القــوة البدنيــة أو التهديــد أو الرهيــب أو الوعــد مبزيــة غــري 
ــل  ــهادة زور أو للتدخ ــى اإلدالء بش ــض ع ــا للتحري ــا أو منحه ــتحقة أو عرضه مس

1٦٧- اتفاقية األمم املتحدة بشأن مكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية ، مادة 5
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يف اإلدالء بالشــهادة أو تقديــم األدلــة يف إجــراءات تتعلــق بجرائــم مشــمولة بهــذه 
ــة؛  االتفاقي

ــة أي  ــل يف مامرس ــب للتدخ ــد أو الرهي ــة أو التهدي ــوة البدني ــتخدام الق )2(   اس
ــون مهامــه الرســمية يف إجــراءات  موظــف قضــايئ أو موظــف معنــي بإنفــاذ القان

ــة.1٦٨  ــذه االتفاقي ــمولة به ــة مش ــكاب جرمي ــق بارت تتعل

4-ز -3  الفساد

الفســاد محــرم أيضــا وفقــا التفاقيــة مكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة؛ حيــث تدعــو 
املــادة ٨ الــدول إىل تجريــم الفســاد وتعرفــه عــى الوجــه اآليت:

)1(  وعــد موظــف عمومــي مبزيــة غــري مســتحقة أو عرضهــا عليــه أو منحــه إياهــا، 
ــح شــخص  ــح املوظــف نفســه أو لصال ــارش، ســواء لصال ــارش أو غــري مب بشــكل مب
آخــر أو هيئــة أخــرى، لــي يقــوم ذلــك املوظــف بفعــل مــا أو ميتنــع عــن القيــام 

بفعــل مــا ضمــن نطــاق مامرســته مهامــه الرســمية؛

)2(  التــامس موظــف عمومــي وقبولــه، بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، مزيــة غــري 
مســتحقة ، ســواء لصالــح املوظــف نفســه أو لصالــح شــخص آخــر أو هيئــة أخــرى، 
لــي يقــوم ذلــك املوظــف بفعــل مــا أو ميتنــع عــن القيــام بفعــل مــا ضمــن نطــاق 

مامرســته مهامــه الرســمية.1٦٩ 

حالة للدراسة

ــني  ــن املواطن ــة م ــار مبائ ــن باالتج ــني آخري ــة متهم ــع أربع ــيني م ــة سياس ــة أربع ــت إدان مت
الصينيــني. وتــم تســهيل الحصــول عــى أربــع تأشــريات ملواطنــني صينيــني للعمــل يف مــرشوع 
لزراعــة األرز مل يكــن موجــودا. وتــم تســهيل الحصــول عــى إحــدى عــرشة تأشــرية ملواطنــني 
ــام  ــوى القي ــا بدع ــل يف بوليفي ــر، للعم ــن العم ــن م ــرشة والعرشي ــة ع ــني الثامن ــني ، ب صيني
باســتثامرات مل تكــن ، يف الحقيقــة، قامئــة. وقــام أحــد املتهمــني بتســهيل دخــول أكــر مــن 11٦ 
ــا تحــت ســتار اتفاقيــة مزعومــة بــني مجتمعــات الســكان األصليــني مبنطقتــي  مواطنــا صيني
ســان خافيــري وكونسبســيون وبــني رابطــة الســكان الصينيــني مــن أصــول فوجيانيــة. وعندمــا 
ــة  ــم مبثــل هــذه االتفاقي ــم االتصــال بهــم، أنكــر املســؤولون عــن هــذه الجامعــات أي عل ت

وقــرروا أنــه مل يصــل أي مهاجــر صينــي إىل جامعاتهــم.1٧٠  

1٦٨- نفسه، مادة 23 

1٦٩- نفسه، مادة 8 

1٧٠- أوتو سوبرميو 200/2007 وآخرون ، قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/bol_/2007/auto_supremo_-_2002007_bin_xin_
zhang_zhang_et_al.html?tmpl=old.
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حالة للدراسة

قــدم امللتمســون، جمعيــة بنجــالدش إلنفــاذ حقــوق اإلنســان والعديــد مــن املنظــامت 
ــة  ــام الرشط ــن قي ــه م ــا يدعون ــدث أدى إىل م ــب ح ــة عق ــرى، عريض ــة األخ ــري الحكومي غ
واملســؤولني املحليــني باقتــالع غــري قانــوين، وبالقــوة والعنــف، العامــالت بالجنــس مــن محــل 
إقامتهــن. وادعــى مقدمــو العريضــة أنــه قــد تــم انتهــاك حــق الحاميــة والحقــوق األساســية 
للمواطنــني ومنهــم املومســات. وقــرر امللتمســون أن الرشطــة قــد اقتحمــت املســكن يف الليــل 
ويف الصبــاح الباكــر بينــام كانــت املقيــامت نامئــات؛ واندفعــت إىل غرفهــن؛ وبــدون منحهــن 
أي فرصــة لتغيــري مالبســهن، جرتهــن إىل الخــارج، ورضبتهــن، ودفعــت بهــن مــع أطفالهــن 
إىل حافــالت كانــت منتظــرة يف الخــارج. وفيــام بعــد بقــني رهــن االعتقــال باملخالفــة لحكــم 
ــا،  ــون التــرشد » لعــام 1٩٥٠. وأمــرت املحكمــة املدعــى عليهــم بإخــالء ســبيل الضحاي » قان
ومــن ثــم متكينهــن مــن اإلخــالء بإرادتهــن، وضــامن حقوقهــن األساســية كــام هــي مقــررة يف 

الدســتور.1٧1  

4-ز – 4  غسيل األموال

ــة  ــة املنظم ــة الجرمي ــة مكافح ــا التفاقي ــرش وفق ــار بالب ــة باالتج ــرى متصل ــة أخ ــة جرمي مث
عرالوطنيــة هــي غســيل األمــوال. وعــى وجــه الخصــوص، تحــرم الفقــرة 1 مــن املــادة ٦ اآليت:

ــاء أو  ــرض إخف ــم، بغ ــدات جرائ ــا عائ ــم بأنه ــع العل ــا، م ــكات أو نقله ــل املمتل )أ()1( تحوي
ــكاب  ــع يف ارت ــخص ضال ــاعدة أي ش ــكات أو مس ــك املمتل ــرشوع لتل ــري امل ــدر غ ــه املص متوي

ــه؛ ــة لفعلت ــب القانوني ــن العواق ــالت م ــه عــى اإلف ــت من ــذي تأت الجــرم األصــي ال

ــة  ــا أو كيفي ــكات أو مصدرهــا أو مكانه ــة للممتل ــه الطبيعــة الحقيقي ــاء أو متوي     )2(  إخف
التــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق املتعلقــة بهــا، مــع العلــم بأنهــا عائــدات 

جرائــم؛

)ب( ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين :

    )1( حيــازة املمتلــكات أو امتالكهــا أو اســتخدامها مــع العلــم ، وقــت تلقيهــا،  بأنهــا 
ــم؛ ــدات جرائ عائ

    )2( املشــاركة يف ارتــكاب أي مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة، أو التواطــؤ أو 
التآمــر عــى ارتكابهــا، ومحاولــة ارتكابهــا واملســاعدة والتحريــض عــى ذلــك وتســهيله وإســداء 

ــأنها.1٧2 املشورة بش

1٧1- جمعية إنفاذ حقوق اإلنسان ببنجالدش وآخرون ضد حكومة بنجالدش وآخرين، 2000 ، قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/trafickingpersonscrimetype/bgd/2000/bangladesh_society_for_the_enforcement_
of_human_rights_bsehr_and_ors_v_.government_of_bangladesh_and_and_ors.html?tmpl=old.

1٧2- اتفاقية األمم املتحدة بشأن مكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية ، مادة 6
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4-ح – ترشيع ذو صلة  بشأن حقوق اإلنسان 

باإلضافــة إىل تجريــم الجرائــم ذات الصلــة باالتجــار، يتوجــب وضــع ترشيعــات هامــة تختــص 
ــع  ــار يف الترشي ــة لالتج ــني املناهض ــني القوان ــال ب ــج الفع ــامح بالدم ــان للس ــوق اإلنس بحق
الوطنــي. وتشــمل مثــل هــذه الترشيعــات قوانــني اإلعــالم، وقوانــني حاميــة الطفــل، والقوانــني 
ــة يف  ــات الضعيف ــول القطاع ــن وص ــي تضم ــني الت ــرأة، والقوان ــد امل ــز ض ــة للتميي املناهض
ــاص  ــع الخ ــات، والترشي ــداول املعلوم ــة ت ــة بحري ــني الخاص ــة، والقوان ــع إىل العدال املجتم

بالعمــل.
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اختبر معلوماتك

 مكافحة االتجار بالبرش يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا : املالحقة القضائية 

مترين أ : أسئلة للمراجعة

1- كيف يعالج قانون ما ملكافحة االتجار بالبرش جرمية الفساد ذات الصلة؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

ــن  ــه ع ــا أو مكافحت ــب قضائي ــة الطل ــة مالحق ــة الجنائي ــام العدال ــى نظ ــي ع ــل ينبغ 2- ه
ــط؟ ــع فق ــق املن طري

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٣- هل ينبغي عى القانون الجنايئ تشديد العقوبة يف حال كانت الضحية امرأة ؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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٤- هل نظام التقادم مناسب يف قضايا االتجار باألشخاص؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

ــا  ــة لرصــد املوظفــني العموميــني الفاســدين املشــاركني يف قضاي ٥- مــا الطريقــة األكــر فعالي
االتجــار بالبــرش؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٦- كيف ميكن التعرف عى املوظفني الرسميني الفاسدين؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

مترين ب : مهمة عملية

اذكــر األحــكام الرئيســة التــي قــد تضمنهــا يف اتفاقيــة منوذجيــة للتعــاون مــن أجــل التحقيــق 
املشــرك واملالحقــة القضائيــة لجرائــم االتجــار بــني دولتــني أو أكــر يف منطقــة الــرشق األوســط 

ــامل أفريقيا.  وش

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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الفصل 5 
مكافحة االتجار باألشخاص في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا : الحماية

Matter Book1.indd   88 8/21/14   3:24 PM



89

5-أ  مقدمة

إن االتجــار باألشــخاص أمــر فريــد يف نوعــه: فهــو العمــل التجــاري الوحيــد الــذي يتخصــص 
ــة  ــار يف معالج ــة االتج ــن مكافح ــري م ــزء كب ــل ج ــك، يتمث ــة. ولذل ــم بضاع ــرش بصفته يف الب
ومســاعدة الضحايــا. البــد مــن حاميــة الضحايــا مــن انتقــام املتاجريــن بهــم،  ومــن املالحقــة 
القضائيــة أو الرحيــل وفقــا لنظــام البلــد القانــوين، ومــن التعــرض لــألذى أثنــاء تعافيهــم مــن 

املحنــة. 

وإضافــة إىل ذلــك، البــد مــن إعطائهــم الدعــم يف محاولتهــم الحصــول عــى العدالــة، والتعــايف، 
ــا  واالندمــاج ثانيــة يف املجتمــع. وهــذا الدعــم يســتدعي توفــري املســاعدة القانونيــة للضحاي
يف املالحقــة القضائيــة للمتاجريــن، وفيــام يتعلــق باألمــور املتعلقــة بوضعهــم بصفتهــم 
مهاجريــن. كــام أن للضحايــا الحــق يف معرفــة حقوقهــم ومعاملتهــم بصفتهــم ضحايــا وليســوا 

مجرمــني، بالرغــم مــن أي فعــل غــري مــرشوع رمبــا شــاركوا فيــه خــالل املتاجــرة بهــم.

ويف النهايــة، البــد مــن وضــع املبــادئ املختلفــة يف قانــون اإلجــراءات للتأكــد مــن أن حقــوق 
الضحايــا وأرسهــم محفوظــة عــى الوجــه األكمــل. 

منظور الشريعة اإلسامية
إن احــرام الفــرد هــو املبــدأ املركــزي يف اإلســالم – ويتكــرر التحذيــر مــن اضطهــاد األفــراد 2٩٩ 
مــرة يف القــرآن الكريــم، ويظهــر تعبــري » العدالــة واملســاواة » 1٦ مــرة عــى األقــل. كــام ميكــن 
ــأن الحاميــة املتســاوية هــي باملثــل مبــدأ أســايس يف النظريــة القانونيــة اإلســالمية.  القــول ب
فعــى ســبيل املثــال، أعلــن النبــي محمــد – صــى اللــه عليــه وســلم- يف حجــة الــوداع أن » 

املســلم أخــو املســلم« وأن » ال فضــل لعــريب عــى أعجمــي إال بالتقــوى.«1٧٣ 

5-أ – 1  مبدأ عدم التمييز

إن مبــدأ عــدم التمييــز تجــاه ضحايــا االتجــار معيــار مقبــول عامليــا؛ فكثــريا مــا يوصــم الضحايــا 
بالعــار يف مجتمعاتهــم بســبب أفعــال ارتكبوهــا خــالل فــرة املتاجــرة بهــم. وينــص بروتوكــول 
األمــم املتحــدة يف املــادة 1٤-2 عــى أنــه » تفــر وتطبــق التدابــري املبينــة يف هــذا الروتوكــول 
عــى نحــو ال ينطــوي عــى متييــز تجــاه األشــخاص بســبب كونهــم ضحايــا لالتجــار باألشــخاص. 
ــا  ــرف به ــز املع ــدم التميي ــادئ ع ــع مب ــقا م ــري متس ــك التداب ــق تل ــري وتطبي ــون تفس ويك

دوليــا.«1٧٤ 

وتنص املادة ٣ من »اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش« عى 

1٧٣- “مكافحة االتجار باألشخاص وفقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية” ، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، فيينا، 2٠1٠

1٧٤- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالبرش، وبخاصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة مكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية، 
عرض للتوقيع يف 12 ديسمر 2٠٠٠ )ودخل حيز التنفيذ يف 2٥ ديسمر 2٠٠٣( مادة 2.1٤
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أن » إنفاذ أحكام هذه االتفاقية من جانب األطراف، وبخاصة ضامن وتأمني التدابري املتعلقة 
بحامية وتعزيز حقوق الضحايا، بدون التمييز عى أي أساس مثل النوع، أو العرق، أو اللون، 

أو اللغة، أو الدين، أو املوقف السيايس أو أي رأي آخر، أو األصل الوطني أو االجتامعي، أو 
يكون مرتبطا بإحدى األقليات الوطنية، أو املمتلكات، أو امليالد، أو أي وضع آخر.«1٧٥ 

وينــص » دليــل الرشطــة للتدريــب عــى حقــوق اإلنســان : حقــوق اإلنســان وإنفــاذ القانــون« 
عــى أنــه ينبغــي أن يكــون القامئــون عــى إنفــاذ القانــون عــى وعــي تــام بجميــع املتطلبــات 
القانونيــة املتعلقــة بعــدم التمييــز. وبصفــة خاصــة، ينبغــي أن يلتــزم القامئــون بإنفــاذ القانــون 
ــع  ــون يف جمي ــاذ القان ــوم القامئــون بإنف ــادئ األخــرى: » يق ــة فضــال عــن املب ــادئ التالي باملب
األوقــات بــأداء الواجــب الــذي يفرضــه القانــون عليهــم، عــن طريــق خدمــة املجتمــع وحاميــة 
جميــع األفــراد مــن األفعــال غرياملرشوعــة » و« ال يعتــر متييــزا غــري مــرشوع قيــام الرشطــة 
ــاء )  ــة للنس ــات الخاص ــع واالحتياج ــة الوض ــرض معالج ــة بغ ــة معين ــريات خاص ــاذ تدب بإنف
ومنهــن النســاء الحامــالت وامهــات االطفــال حديثــي الــوالدة(، واألحــداث، واملرىض، واملســنني، 

واآلخريــن الذيــن يتطلبــون معاملــة خاصــة وفقــا للمعايــري الدوليــة لحقــوق اإلنســان.1٧٦ 

5-ب  التعرف عىل ضحايا االتجار باألشخاص

ليــس مثــة » وجــه » مميــز لضحيــة االتجــار؛ غــري أن األشــخاص املتاجــر بهــم ، بســبب الفقــر، 
ــة  ــرى املتعلق ــل األخ ــة، والعوام ــول العرقي ــوع، واألص ــة، والن ــوارث الطبيعي ــرب، والك والح

ــون عرضــة لالســتغالل. ــة، يكون بوضعهــم أو الظــروف املعين

5-ب 1  أمناط الضحايا

يف كثــري مــن األحيــان، ال يكــون ضحايــا االتجــار مســتعدين لتقديــم أنفســهم بهــذه الصفــة. 
فعــى ســبيل املثــال، قــد يكــون األشــخاص الذيــن تــم التحايــل عليهــم للقيــام بعمــل قــري 
مــن خــالل فــرض » رســوم » إبتزازيــة، يف حاجــة إىل توعيــة، أو أوالء النســوة الــاليئ يرتبطــن 
نفســيا مبتاجــر يف الجنــس بصفتــه »صديقــا« قــد يكــن يف حاجــة إىل االستشــارة قبــل إدراكهــن 

أنهــن مســتغالت وأن حقوقهــن اإلنســانية قــد انتهكــت. 

ــا  ــاط ضحاي ــى أمن ــرف ع ــن التع ــة، ميك ــة، والوطني ــة، واإلقليمي ــات الدولي ــا للترشيع ووفق
االتجــار. وبصفــة عامــة، ميكــن تقســيم الضحايــا إىل خمــس فئــات رئيســة : ضحيــة ، وضحيــة 
ــي  ــا تنتم ــا م ــة. وغالب ــة مفرض ــتضعفة، وضحي ــة مس ــة، وضحي ــة محتمل ــة، وضحي بالتبعي

ــات. ــك الفئ ــة مــن تل ــة إىل أكــر مــن فئ الضحي

5-ب -1-1  الضحية
لقــد تــم تعريــف مصطلــح » ضحايــا الجرميــة » يف املــادة )أ()1( يف » إعــالن األمــم املتحــدة 

1٧٥- اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش، 2٠٠٥، مادة ٣ 
1٧٦- األمم املتحدة ، حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون: كتيب إرشادي لتدريب الرشطة عى حقوق اإلنسان )نيويورك وجنيف: األمم املتحدة 

)1٩٩٧:
http//:www.ohchr.org/Documents/Publications/training٥en.pdf.
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بشــأن املبــادئ األساســية لتوفــري العدالــة لضحايــا الجرميــة وإســاءة اســتعامل الســلطة« بأنهــم 
» األشــخاص الذيــن أصيبــوا بــرضر فرديــا أو جامعيــا ، مبــا يف ذلــك الــرضر البــدين أو العقــي أو 
املعانــاة النفســية أو الخســارة االقتصاديــة، أو الحرمــان بدرجــة كبــرية مــن التمتــع بحقوقهــم 
األساســية، عــن طريــق أفعــال أو حــاالت إهــامل تشــكل انتهــاكا للقوانــني الجنائيــة النافــذة 

يف الــدول األعضــاء.«1٧٧ 
ــا  ــس أالوريب بشــأن وضــع ضحاي ــرار اإلطــاري للمجل ــن » الق ــادة 1)أ( م ــل، تعــرف امل وباملث
ــرضر ،  ــب ب ــذي أصي ــي ال ــخص الطبيع ــا » الش ــار بأنه ــة االتج ــة« ضحي ــات الجنائي الترف
ويشــمل اإلصابــة البدنيــة أو العقليــة، أو املعانــاة الشــعورية أو الخســارة االقتصاديــة، الناتجــة 
بصــورة مبــارشة عــن أفعــال أو تقصــري تشــكل انتهــاكا للقانــون الجنايئ يف الــدول األعضــاء.«1٧٨ 

ــون املــري ملكافحــة االتجــار إذ  ــن القان ــادة 1 م ــة » يف امل ــل » للضحي ــف مامث ومثــة تعري
تعــرف ضحيــة االتجــار بأنهــا » الشــخص الطبيعــي الــذي تعــرض ألي رضر مــادي أو معنــوي، 
وعــى األخــص الــرضر البــدين أو النفــي أو العقــي أو الخســارة االقتصاديــة. وذلــك إذا 
كان الــرضر أو الخســارة ناجــام مبــارشة عــن جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا 

ــون.«1٧٩  القان

ومثــة إشــارة إىل هــذا النمــط مــن الضحيــة متضمــن يف املــادة 1 مــن القانــون العراقــي التــي 
تنــص عــى أنــه »يقصــد بالضحيــة الشــخص الــذي تعــرض لــرضر مــادي أو معنــوي ناجــم عــن 

جرميــة مــن الجرائــم املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.«1٨٠ 

وتنص املادة 586)1( من القانون اللبناين عىل أنه :

» ألغــراض هــذا القانــون، ضحيــة االتجــار تعنــي أي شــخص طبيعــي ممــن كان 
ــو  ــى نح ــة ع ــلطات املختص ــر الس ــن تعت ــخاص أو مم ــار باألش ــوع االتج موض
ــرف النظــر عــام إذا كان مرتكــب  ــة اتجــار باألشــخاص، ب ــه ضحي ــول بأن معق

ــن.«1٨1  ــه أو حوكــم أو أدي ــه أو قبــض علي الجــرم قــد عرفــت هويت

وأيضا، تعرف املادة 1 من القانون السوري » الضحية » بأنه:

شخص وقع عليه فعل االتجار أو كان محال  له.182 

5-ب -1-2  الضحية بالتبعية

ــة  تشــمل املــادة أ )2( مــن » إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن املبــادئ األساســية لتوفــري العدال

1٧٧- إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية للعدالة من أجل ضحايا الجرائم وإساءة استخدام السلطة، مادة أ )1( 

1٧٨- مجلس االتحاد األوريب، إطار املجلس للقرار بشأن موقف الضحايا يف اإلجراءات الجنائية، مارس 2٠11، مادة 1 )أ( 

1٧٩- القانون رقم ٦٤ لعام 2٠1٠ )مر(، مادة 1 

1٨٠- القانون العراقي ملناهضة االتجار، يف 2٣ فراير 2٠12 ، مادة 1 

1٨1- القانون 1٦٤ يف 2٤ أغسطس 2٠11 )معاقبة جرائم االتجار باألشخاص( )لبنان( ، مادة ٥٨٦)1(

1٨2- املرسوم الترشيعي رقم ٣ لعام 2٠1٠ )مرسوم بشأن جرائم االتجار باألشخاص( )سوريا(، مادة 1
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لضحايــا الجرميــة وإســاءة اســتعامل الســلطة« يف تعريــف » الضحيــة » عنــد االقتضــاء أفــراد 
أرسة الضحيــة. تقــرر املــادة :

ويشــمل مصطلــح » الضحيــة أيضــا ، حســب االقتضــاء، العائلــة املبــارشة للضحية 
األصليــة أو مــن يعولهــم املبارشيــن واألشــخاص الذيــن أصيبــوا بــرر مــن جــراء 

التدخــل ملســاعدة الضحايــا يف محنتهــم أو ملنــع اإليــذاء.«183 

5-ب -1-3  الضحية املحتملة

الضحيــة املحتملــة هــو الشــخص الــذي يكــون جــزءا مــن مجموعــة معرضــة للخطــر، ويكــون 
ــرشق  ــة ال ــني يف منطق ــا املحتمل ــة الشــائعة للضحاي ــة لالتجــار. واألمثل ــح ضحي معرضــا ليصب
ــا يســتهدف املتاجــرون  ــريا م ــال الشــوارع يف مــر. وكث ــا هــم أطف األوســط وشــامل أفريقي
الفئــات العرضــة للخطــر نظــرا لضعفهــم، الناتــج عــن عــدم توفــر الفــرص االقتصاديــة 

ــة. ــات االجتامعي ــات والخدم ــول إىل املعلوم ــة الوص وإمكاني

منظور الشريعة اإلسامية
يضــع القــرآن الكريــم قواعــد وآليــات معينــة لتوفــري دعــم إضــايف للنســاء واألطفــال، والســيام 
اليتامــي، الذيــن يعــدون أكرضعفــا مــن الفئــات األخــرى، ويحــض املؤمنــني عــى أن يحســنوا 
ــاء الســبيل،  ــارب، واليتامــي، واملحتاجــني، والجــريان، واألغــراب، وأبن ــن، واألق ــة الوالدي معامل
والعبيــد. ومينــح اإلســالم حاميــة خاصــة للنســاء واألطفــال، ويطلــب مــن املؤمنــني أن ميــدوا 
ــا ألن  ــّد إمث ــك يع ــام بذل ــدم القي ــض أن ع ــرى البع ــني. وي ــون إىل املحتاجــني والبائس ــد الع ي
املبــدأ العــام املقبــول يف الرشيعــة اإلســالمية يقــول: »مــن قــّر يف أداء مــا فــرض عليــه يعــّد 
مســؤوال عــن تبعــات ذلــك« وهــذه الحاميــة مقــررة للجميــع حيــث تنــص اآليــة ٣2 من ســورة 
ــاس  ــل الن ــل نفســا بغــري نفــس أو فســاد يف األرض فكأمنــا قت ــدة » عــى أن » مــن قت » املائ

جميعــا ومــن أحياهــا فكأمنــا أحيــا النــاس جميعــا.«1٨٤ 

5-ب -1-4  الضحية املستضعفة

يأخــذ تعريــف » الضحيــة املســتضعفة » يف الحســبان حقيقــة كــون ضحيــة االتجــار يف أكــر 
األحيــان شــخصية هشــة وضعيفــة. وتقــرر » األعــامل التحضرييــة لروتوكــول األمــم املتحــدة 
» أنــه » تفهــم اإلشــارة إىل اســتغالل حالــة الضعــف عــى أنهــا تشــري إىل أي وضــع يكــون فيــه 
الشــخص املعنــي محرومــا مــن اختيــار آخــر حقيقــي ومقبول ســوى الخضــوع لالســتغالل.«1٨٥ 

ــادئ اإلرشــادية  ــد وضــع املب ــم جــدا عن ــة املســتضعفة مه ــف اإلضــايف للضحي وهــذا التصني

1٨٣- إعالن األمم املتحدة بشأن املبادئ األساسية للعدالة من أجل ضحايا الجرائم وإساءة استخدام السلطة، مادة أ )2(

1٨٤- “مكافحة االتجار باألشخاص وفقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية”، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، فيينا، 2٠1٠ 
1٨٥- “األعامل التحضريية للمفاوضات من أجل تطوير اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية والروتوكوالت ذات الصلة”

http//:www.undoc.org/pdf/ctoccop_2006/04-60074_ebook-e.pdf.
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حــول تحديــد وضــع ضحيــة االتجــار وأنــواع املزايــا التــي ت/يحصــل عليهــا مــن الدولــة. وإنــه 
ألمــر حاســم أن نتفهــم أن ضحايــا االتجــار ، بصفتهــم ضحايــا ضعافــا، يكونــون يف وضــع ليــس 
لديهــم فيــه خيــار ســوى الخضــوع لالســتغالل ، ومــن ثــم، ال يكونــون مســؤولني عــن األفعــال 

التــي ميكــن ارتكابهــا تحــت اإلكــراه أو تكــون نتيجــة املتاجــرة بهــم. 

مامرسة مثىل

يف دعــوى الواليــات املتحــدة ضــد فريابــول، طبقــت املحكمــة مبــدأ تشــديد العقوبــة عندمــا 
ــتضعفة  ــة مس ــد ضحي ــة ض ــم املرتكب ــى أن الجرائ ــد ع ــام يؤك ــة، م ــة ضعيف ــون الضحي تك
تســتدعي عقوبــة مشــددة للجــاين. وقــررت املحكمــة أن الشــخص القــادم مــن بلــد أجنبــي 
إىل الواليــات املتحــدة والــذي ال يعــرف اللغــة أو الثقافــة هــو ضحيــة مســتضعفة. ويف هــذه 
ــا  ــل يف منزله ــد للعم ــن تايالن ــات م ــد فتي ــدي بتجني ــفري التايلن ــة الس ــت زوج ــة، قام القضي
ــة  ويف املطعــم الــذي متلكــه يف لــوس أنجلــوس. وقــد أدينــت باالتجــار وحكــم عليهــا بعقوب

ــا أشــخاصا مســتضعفني.1٨٦  ــر الضحاي ــث اعت مشــددة حي

5-ب -1-5  الضحية املفرضة

ــه  ــرف علي ــم التع ــه مل يت ــري أن ــل غ ــه بالفع ــار ب ــم االتج ــخص ت ــي ش ــة ه ــة املفرض الضحي
ــة.  ــة القانوني ــال الحامي ــارج مج ــخص خ ــذا الش ــع ه ــار. ويق ــة لالتج ــه ضحي بصفت

5-ب -1-6  عندما يكون الضحية طفال

البــد مــن أخــذ بعــض االعتبــارات األساســية يف الحســبان حــني يكــون الضحيــة طفــال. 
فتنــص املــادة ٦ )٤( مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى أن » تأخــذ كل دولــة طــرف بعــني 
االعتبــار ، لــدى تطبيــق أحــكام هــذه املــادة، ســن ونــوع جنــس ضحايــا االتجــار باألشــخاص 
ــق  ــك الســكن الالئ ــال الخاصــة، مبــا يف ذل واحتياجاتهــم الخاصــة، والســيام احتياجــات األطف
والتعليــم والرعايــة.«1٨٧ وإضافــة إىل ذلــك، وفقــا » لإلســعافات األوليــة ليســتخدمها أول 
الواصلــني إلنفــاذ القانــون ملعالجــة االتجــار بالبــرش« يجــب عــى أول الواصلــني أن » يفــرض 
أن احتياجــات الطفــل وقدراتــه تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالبالغــني وأنــه مــن غــري املحتمــل 
ــرارات  ــال وق ــى أفع ــال ع ــق األطف ــة . وإذا واف ــرارات واعي ــاذ ق ــال اتخ ــتطيع األطف أن يس
معينــة، فقــد يتــم ذلــك ببســاطة ألنهــم يشــعرون بأنهــم مغلوبــون عــى أمرهــم« و«حتــى إذا 
أشــار ترشيعــك الخــاص إىل خــالف ذلــك، فينبغــي عليــك أن تفــرض أن جميــع األشــخاص دون 
الثامنــة عــرشة مــن العمــر هــم أطفــال ، وبخاصــة إذا كان الطفــل املعنــي ليــس مــن بلــدك، 

حيــث إن هــذا هــو املعيــار العاملــي.«1٨٨ 

1٨٦- الواليات املتحدة ضد فريابول، قضية اتجار بالبرش
http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/usa/1٩٩٩/united_states__v_.supawan_veerapol.
html?tmpl=old.

1٨٧- بروتوكول األمم املتحدة، مادة ٦ )٤(
1٨٨- “اإلسعافات األولية ليستخدمها أول املستجيبني إلنفاذ القانون ملعالجة االتجار بالبرش”، األمم املتحدة، برتسالفا، 2٠1٠، 2٩ 

http//:www.undoc.org/documents/human-trafficking/First-Aid-Kit_-_Booklet_eng.pdf.
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مامرسة مثىل

ــات التــي ميكــن أن يواجههــا املختصــون  ــا والصعوب مــع إدراك التصنيفــات املختلفــة للضحاي
بإنفــاذ القانــون يف التعــرف عــى هويــة ضحايــا االتجــار بــني الفئــات املختلفــة يف املجموعــات 
املســتضعفة، تحــث  »االســراتيجية الوطنيــة األردنيــة ملنــع االتجــار باألشــخاص »، التــي تــم 
تبنيهــا يف ديســمر 2٠12 ، الدولــة عــى صياغــة وتنفيــذ برامــج لتدريــب القامئــني عــى إنفــاذ 
القانــون وأعضــاء املجتمــع املــدين عــى طــرق التعــرف عــى هويــة كل مــن الضحايــا وأولئــك 

الذيــن تأثــروا ســلبا بالجرميــة.1٨٩

5-ب 2  مؤرشات التعرف عىل ضحايا االتجار باالشخاص

5-ب -2-1  املؤرشات الجسدية واملؤرشات األخرى لضحايا االتجار

رمبــا يكــون ضحايــا االتجــار بالبــرش قــد تعرضــوا للــرضب أو املعاملــة الســيئة. ونتيجــة لذلــك، 
ــرف  ــون يف التع ــاذ القان ــى إنف ــني ع ــاعد القامئ ــن أن تس ــدية ميك ــؤرشات جس ــر م ــد تتوف ق
عــى الضحايــا املحتملــني. وقــد تشــمل هــذه املــؤرشات عــى : )أ( العالمــات املرئيــة، خــدوش، 
وســجحات ناجمــة عــن األذى البــدين؛ )ب( الندبــات الناجمــة عــن التعذيــب، مثــل الحــرق 
بالســجائر؛ )ج( املظهــر املريــض الناجــم عــن ســوء التغذيــة؛ )د( الوســم والوشــم الــدال عــى 

مالــك الضحيــة.

وهنــاك عالمــات إضافيــة ينبغــي عــى القامئــني عــى إنفــاذ القانــون أن يضعــوا يف حســبانهم 
البحــث عنهــا لتقديــر مــا إذا كان أحــد األشــخاص ضحيــة االتجــار. فعــى ســبيل املثــال، ينبغــي 
عليهــم أن .....مــا إذا كان مثــة شــخص آخــر يحــاول التحــدث بالنيابــة عــن الضحيــة؛ ومــا إذا 
ــا  ــا ، وبأمواله/ه ــة به/ه ــفر الخاص ــخصية أو الس ــق الش ــه بالوثائ ــظ مع ــة يحتف كان الضحي
أو أي ممتــاكات شــخصية أخــرى؛ ومــا إذا كان يبــدو أن الضحيــة املحتملــة تنــام وتعمــل يف 
املــكان نفســه. 1٩٠ ومثــة مــؤرشات أخــرى مفيــدة تتمثــل يف قــدرة الضحيــة املحتملــة عــى ترك 
موقــع العمــل بحريــة؛ رشوط العمــل الخــاص به/هــا )منهــا عــدد ســاعات العمــل، العطــالت، 
واإلجــازات املرضيــة(؛ ووجــود تدابــري مناســبة للســالمة والــرشوط الصحيــة يف موقــع العمــل.

مامرسة مثىل

تقــدم » مبــادرة الحملــة الزرقــاء إلدارة األمــن الوطنــي« بالواليــات املتحــدة، مــؤرشات ينبغــي 
عــى القامئــني عــى إنفــاذ القانــون أن يبحثــوا عنهــا حــني تحديــد مــا إذا كان أحــد األشــخاص 

ضحيــة لالتجــار :

1٨٩- “االســراتيجية الوطنيــة األردنيــة ملنــع االتجــار بالبــرش للســنوات 2٠1٠-2٠12، العامــود األول: الحاميــة، الهــدف االســراتيجي األول: التعــرف 
عــى الضحايــا وأولئــك املتأثريــن بجرائــم االتجــار باألشــخاص”

http//:www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/trafficking_in_persons.pdf.

1٩٠- “اإلسعافات األولية ليستخدمها أول املستجيبني إلنفاذ القانون ملعالجة االتجار بالبرش”، األمم املتحدة، برتسالفا، 2٠1٠، 2٩ 

http//:www.undoc.org/documents/human-trafficking/First-Aid-Kit_-_Booklet_eng.pdf.
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· هل يحتفظ الضحية معه بوثائق هويته وجواز سفره ؟	

· هــل تــم تدريــب الضحيــة عــى مــاذا يقــول للقامئــني عــى إنفــاذ القانــون 	
والهجــرة ؟

· ــاره عــى املشــاركة يف 	 ــة لغــرض واحــد ثــم تــم إجب ــد الضحي هــل تــم تجني
عمــل آخــر ؟

· هل يتم اإلستيالء عى أجر الضحية لدفع رسوم التهريب أو النقل ؟	

· هل أجر الضحية عى القيام بأفعال جنسية ؟	

· هل ميلك الضحية حرية التحرك ؟ 	

· هل تم تهديد الضحية أو أرسته باإليذاء إذا حاول الضحية الهروب ؟	

· هل تم تهديد الضحية بالرحيل أو بإجراء قانوين ضده ؟	

· هــل تــم إيــذاء الضحيــة أو حرمانــه مــن الطعــام أو املــاء أو النــوم أو الرعايــة 	
الطبيــة ؟ 

· هل يستطيع الضحية االتصال بحرية مع أرسته وأصدقائه ؟	

· هل الضحية حدث يشارك يف الجنس التجاري ؟ 	

· هل يسمح للضحية بالتواصل االجتامعي أو حضور الشعائر الدينية ؟1٩1 	

5-ب -2-2  املؤرشات الدالة عىل األطفال ضحايا االتجار

ــى  ــة ع ــة دال ــات معين ــة بعالم ــى دراي ــون ع ــاذ القان ــى إنف ــون ع ــون القامئ ــي أن يك ينبغ
االتجــار وتنطبــق متامــا عــى األطفــال الضحايــا، مثــل أنهــم )أ( ال يســتطيعون االتصــال 
بوالديهــم أو أوصيائهــم، )ب( يبــدو عليهــم الخــوف ويترفــون بطريقــة ال تتفــق مع الســلوك 
النمطــي لألطفــال الذيــن يف ســنهم، )ج( ليــس لهــم أصدقــاء يف ســنهم خــارج نطــاق العمــل، 
ــت للعــب، )و( يعيشــون  ــم وق ــر له )د( ال يســتطيعون الحصــول عــى العمــل، )ه( ال يتوف
بعيــدا عــن األطفــال اآلخريــن ويف أماكــن ســكن دون املســتوى، )ز( يتناولــون طعامهــم بعيــدا 
ــن، )ح( ال يقــدم لهــم أكل ســوى الفضــالت، )ط( ميارســون عمــال  عــن أطفــال األرسة اآلخري
ــار، )ك( يســافرون يف مجموعــات مــع  ــم لألطفــال، )ي( يســافرون دون مرافقــة كب غــري مالئ

أشــخاص ليســوا مــن األقــارب.1٩2 

1٩1- “مبادرة الحملة الزرقاء لحامية الوطن” بالواليات املتحدة، “مؤرشات االتجار بالبرش”
http//:www.dhs.gov/.xlibrary/assets/ht_ice_human_trafficking_indicators_pamphlet.pdf.

1٩2- مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، “مؤرشات االتجار بالبرش”
http//:www.undoc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWERS.pdf.
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5-ب – 3  فهم الحالة الذهنية للضحية 

ــا بشــكل أو آخــر مــن أشــكال املحنــة نتيجــة لالتجــار بهــم. ورمبــا كــرر  ميــر جميــع الضحاي
املتاجــر عــى ســمع الضحايــا أن القانــون غــري جديــر بالثقــة؛ ومــن ثــم رمبــا تشــكك الضحايــا 
ــا االتجــار  ــون مســاعدتهم. وملــا كان الكثــريون مــن ضحاي ــة يف أولئــك الذيــن يحاول يف البداي
ــا  ــكاواهم خوف ــدم بش ــرددون يف التق ــا ي ــريا م ــة، فكث ــري رشعي ــورة غ ــد بص ــون يف البل يقيم
مــن االعتقــال والرحيــل. وبالرغــم مــن كونهــم ضحايــا لالتجــار فإنهــم يعتقــدون أحيانــا أن 
وضعهــم الحــايل أفضــل مــن وضعهــم يف البلــدان التــي قدمــوا منهــا. وإضافــة إىل ذلــك، يشــعر 
ــد هددوهــم  ــن بهــم ق ــة ، ألن املتاجري ــريون بالخــوف عــى أرسهــم يف بلدانهــم األصلي الكث
بإيــذاء أعضــاء أرسهــم إذا حاولــوا الهــرب أو تعاونــوا مــع رجــال القانــون. وتقريبــا، ال يــدرك 
جميــع الضحايــا حقوقهــم. وأكــر مــن ذلــك، ال يعــرف بعــض الضحايــا بأنهــم ضحايــا. وعــى 
ســبيل املثــال، عندمــا يوفــر الجــاين لهــم ملجــأ، وطعامــا، و«وظيفــة مســتقرة«، فــإن الضحايــا 

قــد ال يدركــون أنــه قــد تــم االتجاربهــم. 

5-ب -4  التواصل الفعال مع ضحايا االتجار

ــذا  ــون. وله ــذ القان ــى تنفي ــني ع ــع القامئ ــاون م ــة يف التع ــار بداي ــا االتج ــردد ضحاي ــد ي  ق
ــد التواصــل  الســبب، مــن الــرضوري أن يكــون رجــال الرشطــة حساســني بصــورة خاصــة عن
مــع الضحايــا. ومــن املهــم أن يشــعر الضحايــا أنهــم اآلن يف أمــان تــام ، وأنــه ال أحــد يســتطيع 
ــم يف  ــى إدراك أنه ــا ع ــاعدوا الضحاي ــا أن يس ــة أيض ــال الرشط ــى رج ــب ع ــم. ويج إيذاءه
الحقيقــة ضحايــا وليســوا مجرمــني. وأخــريا، ملــا كان أكــر الضحايــا ال يدركــون حقوقهــم، يتعــني 
عــى القامئــني عــى إنفــاذ القانــون أن يبينــوا للضحايــا مــا لهــم مــن حقــوق، ومــا يحــق لهــم 

مــن مســاعدة، وكيــف ميكنهــم الحصــول عــى تلــك املســاعدة. 1٩٣ 

5-ج  قامئة بحقوق ضحايا االتجار

مبجــرد تحديــد هويــة الضحيــة،  البــد مــن حاميته/هــا مــن أي رضر قــد يلحــق به/هــا بعــد 
ــا  ــا يف قوانينه ــوق الضحاي ــة، حق ــات متفاوت ــة، بدرج ــدان العربي ــت البل ــد ضمن ــك. وق ذل

ــار. ــة لالتج املناهض

ــوق  ــار، الحق ــة االتج ــري ملكافح ــون امل ــن القان ــادة 2٣ م ــي امل ــال، تراع ــبيل املث ــى س فع
التاليــة لضحايــا االتجــار: الحــق يف ســالمته الجســدية والنفســية واملعنويــة، والحــق يف صــون 
ــتامع إىل  ــق يف االس ــات، والح ــى املعلوم ــه ع ــق يف حصول ــه، الح ــخصية وهويت ــه الش حريت
ــالمة  ــق يف الس ــة، والح ــاعدة القانوني ــى املس ــول ع ــق يف الحص ــة، والح ــهادته يف املحكم ش
الشــخصية، والحــق يف العــودة إىل الوطــن، وحــق املــري ضحيــة االتجــار بالخــارج يف إعادتــه 

1٩٣- مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية اإلقليمي يف آسيا الوسطى، “ضحايا ال أرشار”

http//:www.undoc.org/centralasia/en/news/victims-not-villains-_a-supportive-approach-to-interviewing-victims-of-
human-trafficking.html.
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إىل مــر.1٩٤ وأيضــا، تنــص املــادة 22 رصاحــة عــى مــا يــي: 

ــة الظــروف املناســبة  ــه، وتعمــل عــى تهيئ ــي علي ــة املجن ــة حامي ــل الدول تكف
ملســاعدته ورعايتــه صحيــا ونفســيا وتعليميــا واجتامعيــا وإعــادة تأهيلــه 

ــانية.195 ودمجــه يف املجتمــع يف إطــار مــن الحريــة والكرامــة اإلنس

ويوفــر قانــون البحريــن ملكافحــة االتجــار عــددا مــن التدابــري الحامئيــة لضحايــا االتجــار التــي 
يجــب مراعاتهــا خــالل التحقيقــات واإلجــراءات القضائيــة. وتشــمل هــذه التدابــري الحــق يف 
املعرفــة، أو التبصــري بحقــوق املــرء القانونيــة بلغــة مفهومــة له/هــا، والحــق يف الحصــول عــى 
الرعايــة الطبيــة والنفســية. وإضافــة إىل ذلــك، تنــص املــادة ٥ مــن القانــون رصاحــة عــى » 
عــرض املجنــي عليــه عــى طبيــب مختــص إذا طلــب هــو ذلــك، أو إذا تبــني أنــه بحاجــة إىل 
رعايــة طبيــة أو نفســية » و«إيــداع املجنــي عليــه أحــد مراكــز التأهيــل الطبيــة أو النفســية أو 
دور الرعايــة إذا تبــني أن حالتــه الطبيــة أو النفســية أو العمريــة تســتدعي ذلــك«؛ وأن هــذا 
يتــم خــالل مرحلــة التحقيــق أو اإلجــراءات القضائيــة بالنســبة لجرميــة االتجــار باألشــخاص.1٩٦ 

ــة »  ــا االتجــار الحــق يف معرفــة حقوقهــم القانوني ــون الســوري أيضــا أن لضحاي ويقــرر القان
بلغــة يفهمونهــا.«1٩٧ ويقــرر القانــون الســوري أن لضحايــا الحــق يف الخصوصيــة ، والحــق يف 
حجــب أســامئهم، أومــكان تلقيهــم الرعايــة، أو أي معلومــات قــد تكشــف عــن هوياتهــم.1٩٨ 

وهنــاك قوانــني مامثلــة تكفــل حقوقــا لضحايــا االتجــار يف الســعودية وعــامن. 

وعــى أســاس هــذه القوانــني واملعايــري الدوليــة، ميكــن تلخيــص حقــوق الضحايــا عــى الوجــه 
اآليت:

الحق يف السالمة

الحق يف الخصوصية

الحق يف الحصول عىل املعلومات

الحق يف التمثيل القانوين

الحق يف االستامع إيل أقوالهم يف املحكمة

الحق يف التعويض عام لحقهم من أرضار

الحق يف الحصول عىل املساعدة

1٩٤- القانون ٦٤ لعام 2٠1٠ )مر(، مادة 2٣ 

1٩٥- نفسه، مادة 22 

1٩٦- القانون رقم 1 يف ٩ يناير 2٠٠٨ ) قانون بشأن االتجار باألشخاص( )البحرين( مادة ٥ 

1٩٧- املرسوم الترشيعي رقم ٣ لعام 2٠1٠ )سوريا(، مادة 1٥ )2(
1٩٨- نفسه، مادة 1٥ )2( 
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الحق يف الحصول عىل مسكن

الحق يف فرة زمنية للتعايف والتدبر

الحق يف العودة اآلمنة إىل البلد األصي

وتؤهــل هــذه الحقــوق ضحايــا االتجــار للحصــول عــى اســتحقاقات ينبغــي منحهــا لهــم بغض 
النظــر عــن وضعهــم بالنســبة لقوانــني الهجــرة أو اســتعدادهم لــإلدالء بالشــهادة يف املحكمة. 

5-ج -1  الحق يف السالمة الشخصية

إن الحــق يف األمــان مهــم بصــورة خاصــة يف الــدول التــي يتطلــب فيهــا القانــون مــن ضحيــة 
االتجــار اإلدالء بالشــهادة ضــد املتاجريــن أو التعــاون بطــرق أخــرى مــع الســلطات عنــد إقامــة 

الدعــوى يف قضايــا االتجــار.

ــل تقدمهــم  ــن قب ــام املتجري ــا مــن انتق ــة للضحاي ــري الحامي ويف هــذه الظــروف، ينبغــي توف
لــإلدالء بشــهادتهم. وباملثــل، البــد مــن وضــع الضحايــا بالتبعيــة يف الحســبان يف هــذه القضايــا، 

حيــث قــد يُســتهدف أفــراد أرس ضحايــا املتجــر ضمــن املســتهدفني يف عمليــات االنتقــام. 

ويف هــذا الصــدد، تنــص املــادة ٦ مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى أن » تتعهــد كل دولــة 
ــى  ــون ع ــم مقيم ــا أنه ــخاص طامل ــار باألش ــا االتج ــة لضحاي ــالمة البدني ــري الس ــرف بتوف ط

ــا.«1٩٩  أراضيه

وباملثــل، تنــص وثيقــة » املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان 
واالتجــار باألشــخاص« الصــادرة عــن » مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان« 

عــى أن تتعهــد الــدول بــاآليت:

»ضــامن تأمــن حاميــة فعالــة لألشــخاص املتجــر بهــم مــن الــرر أو التهديــد أو 
التخويــف مــن جانــب املتجريــن أو األشــخاص املرتبطــن بهــم. ولهــذه الغايــة ، 
ينبغــي أال يكشــف عــن هويــة ضحايــا االتجــار وينبغــي احــرام وحاميــة حياتهــم 
ــة.  الشــخصية إىل الحــد املمكــن، مــع مراعــاة حــق أي منهــم يف محاكمــة عادل
ــات  ــل للصعوب ــكل كام ــم بش ــر به ــخاص املتج ــه األش ــبقا، تنبي ــي، مس وينبغ
ــة  ــر صحيح ــات غ ــم توقع ــدم إعطائه ــي ع ــم، وينبغ ــة هويته ــة لحامي املالزم
أو غــر واقعيــة بشــأن قــدرات وكاالت إنفــاذ القانــون يف هــذا الصدد.«)املبــدأ 

ــي 6(200  التوجيه

1٩٩- بروتوكول األمم املتحدة، مادة ٦ 

2٠٠- مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ، » وثيقــة املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان واالتجــار 
باألشــخاص« )جنيــف: األمــم املتحــدة(، املبــدأ التوجيهي ٦ 

http//:www.ohchr.org/Documents?Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf.
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5-ج – 2  الحق يف الخصوصية

ــة. وتنــص املــادة ٦)1( مــن بروتوكــول  ــا االتجــار يف الخصوصي ينبغــي أن يكفــل حــق ضحاي
األمــم املتحــدة عــى أنــه ينبغــي عــى الــدول األطــراف أن » تحــرص، يف الحــاالت التــي تقتــي 
ذلــك وبقــدر مــا تتيحــه قانونهــا الداخــي، عــى صــون  الحرمــة الشــخصية لضحايــا االتجــار 
ــار  ــك االتج ــة بذل ــة املتعلق ــراءات القانوني ــل اإلج ــا جع ــائل منه ــم بوس ــخاص وهويته باألش
ــراد  ــدول ضــامن أن أســامء األشــخاص املتاجــر بهــم وأســامء أف ــة.«2٠1 وينبغــي عــى ال رسي

ــة عــن الجمهــور. أرسهــم واملعلومــات املتعلقــة بهوياتهــم محجوب

منظور الشريعة اإلسامية
ــا مــن االتجــار يف  ــي يف الداخــل ال يشــكل نوع ــال غــري املــرشوع بغــرض التبن ــع األطف إن بي
ــا  ــي وفق ــام التبن ــرف بنظ ــالمية ال تع ــة اإلس ــط إذ أن الرشيع ــرشق األوس ــدان ال ــب بل أغل

ــى :  ــص ع ــث ين ــم حي ــرآن الكري للق

{ ....ومــا جعــل أدعياءكــم أبناءكــم ذلكــم قولكــم بأفواهكــم واللــه يقــول 
الحــق وهــو يهــدي الســبيل. ادعوهــم آلبائهــم هــو أقســط عنــد اللــه.} )ســورة 

األحــزاب، 5-4(

ــة  ــي، وهــي نظــام للرعاي ــال لنظــام التبن ــة« بدي ــة اإلســالمية نظــام »الكفال وتعتمــد الرشيع
ــذا  ــبه. وه ــظ بنس ــل يحتف ــل يظ ــري أن الطف ــة أرسة، غ ــت وصاي ــل تح ــع الطف ــث يوض حي
يفــر الســبب يف أن الكثــري مــن دول الــرشق األوســط التــي تتبــع الرشيعــة اإلســالمية كان لهــا 
تحفظــات عــى املــادة 21 يف اتفاقيــة عــام 1٩٨٩ بشــأن حقــوق الطفــل التــي تعــرف بنظــام 
التبنــي الــذي ال يتوافــق مــع الرشيعــة اإلســالمية. وعــى خــالف األقاليــم األخــرى التــي يشــيع 

فيهــا االتجــار باألطفــال الصغــار، ال يوجــد طلــب عــى أطفــال للتبنــي يف الــرشق األوســط.  

والحق يف الخصوصية أمر منصوص عليه يف الرشيعة اإلسالمية. وهو مذكور يف القرآن الكريم 
وينسحب عى حرمة املنازل }يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتا غري بيوتكم حتى تستأنسوا 

وتسلموا عى أهلها ذالكم خري لكم لعلكم تذكّرون. فإن مل تجدوا فيها أحدا فال تدخلوها 
حتى يُؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذىك لكم والله مبا تعملون عليم{ )سورة 

النور، 2٧،2٨(  وخصوصية االتصاالت }وال تجسسوا وال يغتب بعضكم بعضا{)سورة الحجرات 
، آية 12(. وهذه األوامر باحرام الخصوصية ميكن تطبيقها عى ضحايا االتجار، حيث إن خرق 

الرية ميكن أن يكون خطرا.2٠2 

5-ج -3  الحق يف الحصول عىل املعلومات

ــان ٦)2()أ(  ــص املادت ــم، تن ــن ث ــات؛ وم ــى املعلوم ــول ع ــق يف الحص ــار الح ــا االتج لضحاي

2٠1- بروتوكول األمم املتحدة، مادة ٦)1(

2٠2- “مكافحة االتجار باألشخاص وفقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية”، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، فيينا 2٠1٠ 
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و٦)٣()ب( مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى أن توفــر لضحايــا االتجــار » معلومــات 
ــق  ــام يتعل ــة »، و« املعلومــات ، خصوصــا في ــة ذات الصل ــة واإلداري عــن اإلجــراءات القضائي

ــا.« 2٠٣ ــخاص فهمه ــار باألش ــا االتج ــن لضحاي ــة ميك ــة بلغ ــم القانوني بحقوقه

5-ج – 4  الحق يف التمثيل القانوين 

يجــب منــح ضحايــا االتجــار الحــق يف التمثيــل القانــوين. ويــويص املبــدأ التوجيهــي ٦)٥( مــن 
»املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا فيــام يتعلــق بحقــوق اإلنســان واالتجــار بالبــرش« 
الصــادرة عــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان » بتوفــري املســاعدة 
القانونيــة وغريهــا لألشــخاص املتجــر بهــم فيــام يتعلــق بــأي دعــوى جنائيــة أو مدنيــة أو غــري 

ذلــك مــن الدعــاوى ضــد املتجريــن / املســتغلني.«2٠٤ 

5-ج – 5  الحق يف االستامع إىل شهادتهم يف املحكمة

ينبغــي منــح ضحيــة االتجــار حــق االســتامع إليــه خــالل جميــع مراحــل اإلجــراءات الجنائيــة 
واملدنيــة. وينــص بروتوكــول األمــم املتحــدة يف املــادة ٦ )2()ب( عــى أن توفــر الــدول األطراف 
لضحايــا االتجــار باألشــخاص » مســاعدات لتمكينهــم مــن عــرض آرائهــم وشــواغلهم وأخذهــا 
بعــني االعتبــار يف املراحــل املناســبة مــن اإلجــراءات الجنائيــة ضــد الجنــاة مبــا ال ميــس بحقــوق 
ــا االتجــار » باملعلومــات عــن اإلجــراءات  ــد ضحاي ــك، يجــب تزوي ــاع.«2٠٥ أكــر مــن ذل الدف

القضائيــة واإلداريــة ذات الصلــة.«2٠٦ 

ووفقــا للقانــون املــري، يتطلــب إنفــاذ الحــق يف االســتامع إىل ضحيــة االتجــار يف املحكمــة 
ــة،  ــاعدة القانوني ــق يف املس ــا » الح ــار وأن له/ه ــني االعتب ــة بع ــذ آراء الضحي ــب أخ ــه يج أن
وعــى األخــص، الحــق يف االســتعانة مبحــام.«2٠٧ ويجــوز أن تعــني املحكمــة أو املدعــي العــام 
محاميــا وفقــا لألحــكام املنصــوص عليهــا يف قانــون اإلجــراءات الجنائيــة، ويجــب اتخــاذ التدابري 
الالزمــة لتأمــني ســالمة الضحيــة، وســالمة أي مــن الشــهود الذيــن يشــهدون لصالــح الضحيــة. 
ــة  ــة والقضائي ــة والقانوني ــة باإلجــراءات اإلداري ــون أيضــا تبصــري الضحي ــب هــذا القان ويتطل

ــة.2٠٨  ذات الصل

5-ج – 6  الحق يف الحصول عىل تعويض عن األرضار

لضحايــا االتجــار باألشــخاص الحــق يف الحصــول عــى تعويــض عــام عانــوه مــن محنــة 
واســتغالل نتيجــة لالتجــار بهــم.

2٠٣- بروتوكول األمم املتحدة، املادتان  ٦ )2( )أ(  و ٦ )٣( )ب( 

2٠٤- مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ، » وثيقــة املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان واالتجــار 
باألشــخاص« )جنيــف: األمــم املتحــدة(، املبدأ التوجيهــي ٦ )٥(

2٠٥- بروتوكول األمم املتحدة ، مادة ٦ )2 ب( 

2٠٦- نفسه، مادة ٦ )2 أ ( 

2٠٧- القانون رقم ٦٤ لعام 2٠1٠  )مر( مادة 2٣ )ه( 

2٠٨- نفسه، مادة 2٣ )ج(
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وفيــام يتعلــق بالتعويــض، تنــص املــادة ٦)٦( مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى أن » تكفــل 
ــة  ــا باألشــخاص امكاني ــح لضحاي ــري تتي ــى تداب ــوين ع ــا القان ــواء نظامه ــة طــرف احت كل دول

الحصــول عــى تعويــض عــن األرضارالتــي تكــون قــد لحقــت بهــم.«2٠٩ 

وتنــص املــادة 1٤)2( مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة 
عــى أنــه : 

عندمــا تتخــذ الــدول األطــراف إجــراء مــا بنــاء عــى طلــب دولــة طــرف أخــرى، 
وفقــا للــامدة 13 مــن هــذه االتفاقيــة، تنظــر تلــك الــدول عــى ســبيل األولويــة 
ــك، يف رد  ــا ذل ــب منه ــا طل ــا الداخــي وإذا م ــه قانونه ــذي يســمح ب ــدر ال بالق
عائــدات الجرائــم املصــادرة أو املمتلــكات املصــادرة إىل الدولــة الطــرف الطالبــة، 
لــي يتســنى لهــا تقديــم تعويضــات إىل ضحايــا الجرميــة أو رد عائــدات الجرائــم 

أو املمتلــكات هــذه إىل أصحابهــا الرعيــن. 210 

وقــد قامــت الــدول حــول العــامل مبعالجــة هــذه االلتزامــات بوضــع خمســة منــاذج أساســية 
للتعويــض املــدين للضحايــا: 

5-ج -6-1 التعويض اإللزامي

ــرداد  ــض الس ــى تعوي ــول ع ــق يف الحص ــار الح ــا االتج ــة ضحاي ــم القانوني ــض النظ ــح بع متن
ــن خســائر. ــدوه م ــا تكب ــم وم حقوقه

5-ج -6-2  مصادرة املمتلكات

تنــص بعــض القوانــني املناهضــة لالتجــار عــى مصــادرة املمتلــكات باإلضافــة إىل الســجن وفقــا 
ملــا تفرضــه األحــكام الجنائيــة املناســبة عــى املتاجــر. وبهــذا، تنــص هــذه القوانــني عــى دفــع 

التعويضــات إىل ضحايــا االتجــار مــن ممتلــكات املتجريــن. 

5-ج -6-3  الصندوق التابع للدولة

يف بعــض النظــم القانونيــة، يتــم دفــع التعويــض لضحايــا االتجــار مــن صناديــق تابعــة للدولــة 
تنشــأ خصيصــا لهــذا الغــرض. وقــد نصــت مســودة مبكــرة لقانــون البحريــن عــى » إنشــاء 
ــون،  ــددة يف القان ــات املح ــذ السياس ــرضوري لتنفي ــل ال ــري التموي ــي » لتوف ــدوق حكوم صن
ــون  ــص القان ــون. وين ــايئ للقان ــص النه ــاؤه يف الن ــم إلغ ــد ت ــه ق ــص بكامل ــذا الن ــري أن ه غ
املــري عــى إنشــاء صنــدوق تابــع للدولــة » ملســاعدة ضحايــا االتجــار بالبــرش« و« تقديــم 
املســاعدات املاليــة للمجنــي عليهــم ممــن لحقــت بهــم أرضار ناجمــة عــن أي مــن الجرائــم 
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون.«211 ومــن الجديــر باملالحظــة أنــه باإلضافــة إىل » عائــدات 

2٠٩- بروتوكول األمم املتحدة ، مادة ٦ )٦( 

21٠- اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عر الوطنية، مادة 1٤ )2(

211- القانون رقم ٦٤ لعام 2٠1٠ )مر( ، مادة 2٧
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الغرامــات املقــي بهــا يف الجرائــم يف هــذا القانــون، وأيضــا األمــوال واألدوات ووســائل النقــل 
املصــادرة )التــي( تــؤول مبــارشة للصنــدوق،« يســمح القانــون للصنــدوق أن » يقبــل الترعــات 

واملنــح والهبــات مــن الجهــات الوطنيــة واألجنبيــة.«212 

5-ج – 6-4  الدعاوى املدنية 

ــن األرضار يف  ــض ع ــة بتعوي ــار يف املطالب ــة االتج ــق ضحي ــرى بح ــة أخ ــم قانوني ــرف نظ تع
محكمــة مدنيــة. فعــى ســبيل املثــال، ينــص قانــون األردن عــى أن الشــخص إذا مــا » أصيــب 
نتيجــة إلحــدى الجرائــم املنصــوص عليهــا يف القانــون لــه أن يطالــب بالتعويــض وفقــا للمبــادئ 
ــة  ــة لتعزيــز تحقيــق العدال العامــة للقوانــني املطبقــة.« وينــص القانــون العــامين - يف محاول
ــوى  ــوم الدع ــن رس ــرش م ــار بالب ــة االتج ــه يف جرمي ــي علي ــى املجن ــى أن يعف ــة – ع للضحي

املدنيــة التــي يرفعهــا للمطالبــة بالتعويــض عــن الــرضر الناجــم عــن اســتغالله. 21٤ 

وقــد تنســحب القواعــد العامــة املتعلقــة بالتعويــض أيضــا عــى ضحايــا االتجــار. فعــى ســبيل 
املثــال، تعطــي املــادة ٣ مــن قانــون اإلجــراءات الجنائيــة الجزائــري ضحايــا الجرميــة الحــق يف 
إقامــة دعــوى مدنيــة، وتنــص املــادة 2٣٩ عــى أن أي شــخص يريــد  اســتخدام الحــق املمنــوح 
يف املــادة ٣ ، والــذي يدعــي أنــه كان ضحيــة جرميــة أو جنحــة، ميكنــه رفــع دعــوى مدنيــة يف 
الجلســة نفســها بينــام مــا تــزال إجــراءات املحاكمــة جاريــة.21٥ وإضافــة إىل ذلــك، الشــخص 
ــا  ــة يطلــب فيه ــة منفصل ــه رفــع دعــوى مدني ــذي يصــاب بــرضر ناجــم عــن جرميــة ميكن ال
التعويــض وفقــا للــامدة 12٤ مــن القانــون املــدين الجزائــري، الــذي ينــص عــى أن أي فعــل 
يســبب رضرا آلخــر يكــون ســببا للمطالبــة بتعويــض.21٦ وينــص القانــون القطــري يف املــادة 1٠ 
منــه عــى أنــه عــى املحكمــة الجنائيــة املختصــة بنظــر الدعــوى الجنائيــة الناشــئة عــن إحــدى 
جرائــم االتجــار بالبــرش الفصــل يف موضــوع الدعــوى املدنيــة الناشــئة عــن هــذه الجرميــة.21٧ 

5-ج -6-5  التعويضات الجزائية عن األرضار

يف بعــض النظــم القانونيــة، مينــح الضحايــا تعويضــات عــن األرضار ال تقتــر عــى التعويــض 
ــا  ــمل أيض ــل تش ــم، ب ــت به ــي لحق ــة الت ــا أو األرضار املعنوي ــي تكبدوه ــائر الت ــن الخس ع
تعويضــات جزائيــة عــن األرضار، وهــي تعويضــات الغــرض منهــا إصــالح أو ردع مقــرف الجــرم 

ــة. ــذي أدى ترفــه إىل اإلرضار بالضحي ال

منظور الشريعة اإلسامية
أيضــا، تقــر الرشيعــة اإلســالمية حــق ضحيــة الجرميــة يف التعويــض وفقــا للســنة النبويــة »ال 

212- نفسه

21٣- القانون رقم ٩ يف ٣مارس 2٠٠٩ بشأن منع االتجار بالبرش )األردن(

21٤- املرسوم السلطاين رقم 2٠٠٨/12٦ بشأن قانون مكافحة االتجار باألشخاص )عامن( يف 2٣ نوفمر 2٠٠٨، مادة 1٧ 

21٥- قانون اإلجراءات الجنائية )الجزائر( ، مادة ٣ ومادة 2٣٩ 

21٦- القانون املدين )الجزائر( ، مادة 12٤

21٧- القانون رقم 1٥ لعام 2٠11، )بشأن مكافحة االتجار بالبرش( )قطر( ، مادة 1٠
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ــن تســبب يف رضر أن يصلحــه – وهــو  ــذه الســنة، يجــب عــى م ــا له رضر وال رضار«. ووفق
األســاس يف تقريــر التعويــض عــن الــرضر. ووفقــا ملــا هــو مقــرر يف »مجلــة األحــكام العدليــة«، 
» مــن قــام بفعــل يكــون مســؤوال عنــه إذا تســبب يف إلحــاق رضر بآخــر. والغــرض مــن مبــدأ 

ال رضر وال رضار هــو تحقيــق العــدل، وهــو مبــدأ أصيــل يف الرشيعــة اإلســالمية. 21٨

حالة للدراسة

تــم اســتدراج ضحيتــني، فتاتــني صغريتــني مــن الكامــريون، إىل االعتقــاد بأنــه يف مقابــل عمــل 
خفيــف ستســتطيعان مواصلــة الدراســة يف الواليــات املتحــدة. وعنــد وصولهــام إىل الواليــات 
املتحــدة، أجــرت الضحيتــان عــى العمــل خادمتــني يف املنــزل ومربيتــني لألطفــال. وتــم تهديــد 
الضحيتــني بالرحيــل وأســيئت معاملتهــام بدنيــا وجنســيا لضــامن خضوعهــام. ومل تحصــال عــى 
أجــر ومل يســمح لهــام بالدراســة. وحكــم لهــام بتعويــض إلزامــي يتجــاوز مليــون دوالر أمريــي 

مــن كل واحــد مــن الجنــاة األربعــة.21٩         

حالة للدراسة

تــم تهريــب فتــاة مــن هاييتــي تبلــغ مــن العمــر أربعــة عــرش عامــا إىل الواليــات املتحــدة، 
وأجــرت عــى العمــل عاملــة منزليــة. وتعرضــت إليــذاء بــدين ومعنــوي، وكانــت تعمــل 1٥ 
ســاعة يوميــا يف الطهــي والتنظيــف والعمــل يف حديقــة املنــزل. وكثــريا مــا كان يتــم تهديدهــا 

بالرحيــل. وحكــم لهــا بتعويــض إلزامــي قــدره 1٦٠٠٠٠ دوالر أمريــي.22٠

حالة للدراسة

وقــع العديــد مــن املواطنــني الهنــود ضحيــة للعمــل القــري. فعنــد وصولهــم إىل الواليــات 
املتحــدة، صــادر املتهــم جــوازات ســفرهم، وتذاكــر عودتهــم وتأشــرياتهم. وقيــدت تحركاتهــم، 
وخصوصيتهــم، وأداء شــعائرهم الدينيــة، والحصــول عــى الرعايــة الصحيــة. وعمــل الضحايــا 
يف ظــروف عدائيــة ، منهــا اســتخدام لغــة مســيئة والتمييــز عــى أســاس جنســيتهم. وعاشــوا 
يف أحــوال متدنيــة وتــم تهديدهــم باملــوت إذا حاولــوا الهــرب. وحكــم لهــم بتعويــض إلزامــي 

عــن األرضار بلــغ أكــر مــن مليــون ومائتــي ألــف دوالر أمريــي.221

21٨- “ مكافحة االتجار باالشخاص وفقا ملبادئ الرشيعة اإلسالمية«، مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجرمية، فيينا 2٠1٠ 

21٩- الواليات املتحدة ضد لويزا ساتيا، 2٠٠٨، قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/usa/united_states_v_.louisa_satia_criminal_case_
no.00-590_.html?tmpl=old.

22٠- الواليات املتحدة ضد مود بولني، 2٠٠٨، قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/usa/2008/united_states_v_.maude_paulin.
html?tmpl=old.

221- تشيلني ضد رشكة جون بيكل ، 2٠٠٦ ، قضية اتجار بالبرش

http//:www.undoc.org/cld/case-law-doc/traffickingpersonscrimetype/usa/2006/chellen_v_.john_pickle_co.html?tmpl=old.
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5-ج – 7 الحق يف توفري الخدمات

ــا االتجــار الحــق يف الحصــول عــى املســاعدة يف شــكل مســاعدات  ينبغــي أن يكــون لضحاي
طبيــة، ونفســية، وقانونيــة، واجتامعيــة. ويف هــذا الصــدد، تنــص املــادة ٦)٣( مــن بروتوكــول 

األمــم املتحــدة عــى أن:

ــاين  ــدي والنفس ــايف الجس ــح التع ــر تتي ــذ تداب ــرف يف تنفي ــة ط ــر كل دول تنظ
واالجتامعــي لضحايــا االتجــار باألشــخاص، مبــا يشــمل يف الحــاالت التــي تقتــي 
ذلــك، التعــاون مــع املنظــامت غــر الحكوميــة وســائر املنظــامت ذات الصلــة ، 

وغرهــا مــن عنــارص املجتمــع املــدين، وخصوصــا توفــر مــا يــي: 

ــق بحقوقهــم )أ(  ــام يتعل ــق؛ )ب( املشــورة واملعلومــات، خصوصــا في الســكن الالئ
ــاعدة  ــا؛ )ج( املس ــخاص فهمه ــار باألش ــا االتج ــن لضحاي ــة ميك ــة، بلغ القانوني

ــب.222  ــم والتدري ــل والتعلي ــرص العم ــة؛ )د( ف ــانية واملادي ــة والنفس الطبي

والحــق يف »الســكن الالئــق« وثيــق الصلــة بالحــق يف الســالمة ، ويفــرض عــى الــدول واجــب 
النظــر يف توفــري املــأوى للضحايــا، وإدارتهــا إمــا بصــورة مبــارشة وإمــا بالتعــاون مــع املنظــامت 
غــري الحكوميــة واملنظــامت الدوليــة. وتوفــر الخدمــات داخــل املــأوى تبعــا لنمــط الضحيــة 

وموقــع املــأوى.

ــون النموذجــي ملجلــس التعــاون الخليجــي بشــأن مكافحــة االتجــار بالبــرش،  ويوجــب القان
توفــري مــأوى لضحايــا االتجــار.22٣ وتنــص أغلــب قوانــني االتجــار عــى أحقيــة ضحايــا االتجــار 

يف اإلقامــة يف أماكــن آمنــة مثــل مراكــز اإليــواء.

ــز  ــد املراك ــه أح ــي علي ــداع املجن ــال، »بإي ــبيل املث ــى س ــي ، ع ــون البحرين ــمح القان ويس
املختصــة لإليــواء أو التأهيــل أو لــدى جهــة معتمــدة تتعهــد بتوفــري ســكن لــه إذا تبــني أنــه 

ــك.«22٤  ــة إىل ذل بحاج

منظور الشريعة اإلسامية
ــة اإلســالمية عــى  ــص الرشيع ــة اإلســالمية الحــق يف املســاعدة إذ تن ــادئ الرشيع تغطــي مب
ــا االتجــار أنفســهم  ــريا مــا يجــد ضحاي ــة. وكث ــاج ومــن هــم يف محن ــم العــون إىل املحت تقدي
يف حالــة مــن املعانــاة واألمل نفســيا وجســديا ويكونــون يف أمــّس الحاجــة إىل املعونــة الطبيــة 

والنفســية.  

5-ج -8 الحق يف طلب اإلقامة

222- بروتوكول األمم املتحدة ، مادة ٦)٣(

22٣- قانون مجلس التعاون الخليجي النموذجي ملكافحة االتجار باالشخاص )أعدته لجنة الخراء ، الرياض 1٩-21 مارس 2٠٠٦( 

22٤- القانون رقم 1 يف ٩ يناير 2٠٠٨ )البحرين( مادة ٥)٥(
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ــون  ــد تك ــد. فق ــد املقص ــة يف بل ــب اإلقام ــق يف طل ــار الح ــة االتج ــون لضحي ــي أن يك ينبغ
ــاذ  ــلطات إنف ــا ولس ــة للضحاي ــري مرضي ــة غ ــم األصلي ــا إىل أوطانه ــة  للضحاي ــودة الفوري الع
القانــون التــي تســعى إىل مكافحــة االتجــار عــى حــّد ســواء. فبالنســبة إىل الضحايــا، قــد تجعل 
العــودة الضحايــا أو أرسهــم أو أصدقاءهــم يف الوطــن معرضــني النتقــام املتجريــن. وبالنســبة 
ألغــراض إنفــاذ القانــون، إذا واصــل الضحايــا العيــش رسا يف البلــد أو تــم ترحيلهــم عــى الفــور، 
فإنهــم ال يســتطيعون اإلدالء مبعلومــات تكــون فعالــة يف مكافحــة االتجــار. وكلــام كان الضحايــا 

واثقــني مــن حاميــة حقوقهــم ومصالحهــم زادت املعلومــات التــي ميكنهــم اإلدالء بهــا. 

ــة طــرف  ــم املتحــدة عــى أن » تنظــر كل دول ــول األم ــن بروتوك ــادة ٧ م ــص امل ــايل، تن وبالت
يف اعتــامد تدابــري ترشيعيــة أو تدابــري أخــرى مناســبة تســمح لضحايــا االتجــار باألشــخاص يف 
ــي ذلــك بالبقــاء داخــل إقليمهــا بصفــة مؤقتــة أو دامئــة« و« تــويل كل  الحــاالت التــي تقت

ــة.«22٥  ــار الواجــب للعوامــل اإلنســانية والوجداني ــة طــرف االعتب دول

وتدعــو الفقــرة ٦٨ مــن »الدليــل الترشيعــي لتنفيــذ بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار 
باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال« املكمــل »التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة 
املنظمــة عــر الوطنيــة«، إىل اتخــاذ تدابــري توفــر لضحايــا االتجــار شــكال قانونيــا لوضــع اإلقامــة 

 :

»ليــس هنــاك التــزام بتريــع تدابــر بشــأن وضعيــة الضحايــا. ولكــن، مثــة عــدة 
بلــدان اعتمــدت فيهــا تدابــر بشــأن اإلقامــة املؤقتــة أو الدامئــة لضحايــا االتجــار، 
منهــا إيطاليــا وبلجيــكا وهولنــدا والواليــات املتحــدة، وكان لتلــك التدابــر أثــر 
إيجــايب يف الضحايــا الذيــن تقدمــوا لــإلدالء بشــهادتهم ضــد متجريــن، كــام كان 
لهــا أثــر إيجــايب يف املنظــامت غــر الحكوميــة التــي تشــجع الضحايــا الذيــن توفــر 

لهــم خدمــات عــى إبــالغ الحكومــة بتلــك الحــوادث.«226 

ــة بشــهادته يف  ــا عــى إدالء الضحي ــة وقف ــدول الحصــول عــى اإلقام ــت بعــض ال ــد جعل وق
ــن؛ غــري أن عــدم  ــايض املتّجري ــي تق ــع الســلطات الت املحكمــة، وبصــورة أوســع، التعــاون م
ــون  ــأنه أن يك ــن ش ــلطات م ــع الس ــة م ــاون الضحي ــى تع ــا ع ــة وقف ــة اإلقام ــل وضعي جع

ــوق اإلنســان يف مكافحــة االتجــار.  ــم عــى حق ــج قائ ــع نه ــر اتســاقا م أســلوبا أك

ومــن النــادر ذكــر الحــق يف اإلقامــة يف الترشيــع العــريب. فاملــادة 1٥)٧( مــن القانون الســعودي 
تنــص عــى أنــه » إذا كان املجنــي عليــه أجنبيــا وكانــت هنــاك رضورة لبقائــه يف اململكــة أو 
العمــل أثنــاء الســري يف إجــراءات التحقيــق أو املحاكمــة، فلإلدعــاء العــام أو املحكمــة املختصــة 

تقديــر ذلــك.«22٧ 

22٥- بروتوكول األمم املتحدة، مادة ٧ 

22٦- دليل ترشيعي إلنفاذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية والروتوكول ذو الصلة، الفقرة ٦٨ 

.pdf.20version%Full_20guides%leglative/guides_legislative/crime/pdf/org.undoc.www//:http

22٧- املرسوم امللي رقم م/٤٠ لعام 2٠٠٩ )قانون قمع االتجار بالبرش(، ٧ أغسطس 2٠٠٩، )السعودية( ، مادة 1٥ )٧(
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وتنــص املــادة ٧ مــن القانــون البحرينــي عــى أنــه يجــب عــى وزيــر التنميــة االجتامعيــة أن 
ــا األجانــب لالتجــار باألشــخاص«.22٨  يشــكل »لجنــة تســمى » لجنــة تقييــم وضعيــة الضحاي
ــر يف  ــلطة النظ ــة س ــول اللجن ــه يخ ــعودي يف أن ــون الس ــن القان ــال م ــر تفصي ــون أك والقان
احتياجــات الضحيــة الضحيــة إلعادتــه إىل موطنه/هــا األصــي أو إىل العمــل إذا كان مثــة 
مقتــض لبقــاء الضحيــة يف البحريــن لفــرة أطــول؛ غــري أن هــذه التوصيــات بالعمــل تخضــع 

ــى.  للمراجعــة كل ســتة أشــهر كحــد أق

5-ج -9  الحق يف فرة للتعايف والتدبر

ويتصــل مبفهــوم وضــع اإلقامــة اتصــاال وثيقــا الخيــار املتــاح للمــرشع، يف بلــد املقصــد، مبنــح 
الضحيــة »فــرة للتعــايف والتدبــر.« ويــرز مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرمية، 

يف »مجموعــة األدوات ملكافحــة االتجــار باألشــخاص » أهميــة هــذه الفــرة:

»إن منــح فــرة للتدبــر ، يعقبهــا منــح تريــح باإلقامــة املؤقتــة أو الدامئــة، يكون 
منحــه مثاليــا لضحايــا االتجــار، بــرف النظــر عــام إذا كان الشــخص املتجــر بــه 
قــادرا أو راغبــا يف تقديــم أدلــة إثبــات بصفتــه شــاهدا. وهــذه الحاميــة للضحيــة 
تفيــد يف زيــادة ثقته/هــا بالدولــة وقدرتهــا عــى حاميــة مصلحته/هــا. فــام أن 
ــة،  يتعــاىف الشــخص املتجــر بــه مــن محنتــه، وقــد تكونــت لديــه الثقــة بالدول
فمــن األرجــح أن يتخــذ قــراره عــن بينــة وأن يتعــاون مــع الســلطات يف ســبيل 

املالحقــة القضائيــة للمتجريــن.«229 

وتتضمــن املادتــان ٦و٨ مــن »توجيــه مجلــس االتحــاد األوريب رقــم ٨1/2٠٠٤/EC يف 2٩أبريــل 
ــث مــن  ــدان العــامل الثال ــي بل ــذي يصــدر ملواطن ــة ال ــح اإلقام ــق بتري ــا تتعل 2٠٠٤، أحكام
ــري  ــال متــت بغــرض تســهيل الهجــرة غ ــوا عرضــة ألفع ــرش أو ممــن كان ــا االتجــار بالب ضحاي
ــح فــرة للتفكــري  ــون مــع الســلطات املختصــة. وهــذه األحــكام تتي ــن يتعاون ــة والذي الرشعي
والتدبــر لألشــخاص الذيــن يرغبــون يف التعــاون مــع الســلطات التــي تالحــق قضايــا االتجــار:

ــار  ــا االتج ــن ضحاي ــث م ــامل الثال ــي الع ــح مواطن ــراف مبن ــدول األط ــد ال ]تتعه
ــر  ــرة غ ــهيل الهج ــرض تس ــت بغ ــال مت ــة ألفع ــوا عرض ــن كان ــر أو الذي بالب
ــون مــع الســلطات املختصــة [ فــرة للتدبرتتيــح لهــم  ــة والذيــن يتعاون الرعي
التعــايف والنجــاة مــن نفــوذ مرتكبــي الجرائــم ومــن ثــم يســتطيعون اتخــاذ قــرار 

ــع الســلطات املختصــة. ــاون م ــة التع ــة بشــأن امكاني عــن بين

وخــالل فــرة التدبرهــذه يتــاح ملواطنــي العــامل الثالــث املعنيــني الحصــول عــى العــالج الطبــي 
ــل  ــر بالرحي ــذ أي أم ــن تنفي ــة[ وال ميك ــاعدة القانوني ــة، واملس ــات الرجم ــي، وخدم والنف

22٨- القانون رقم 1 يف ٩ يناير 2٠٠٨ )البحرين( ، مادة ٧ 

ــدة  ــم املتح ــب األم ــا، مكت ــخاص )فيين ــار باألش ــة االتج ــة األدوات ملكافح ــة، مجموع ــدرات والجرمي ــي باملخ ــدة املعن ــم املتح ــب األم 22٩- مكت
ــة، 2٠٠٨( ــدرات والجرمي للمخ
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ضدهــم.2٣٠

وبعد انقضاء فرة التدبر، أو قبل ذلك ......تنظر الدول األطراف يف :

ــل )أ(  ــن أج ــا م ــى أراضيه ــث ع ــامل الثال ــن الع ــاء مواط ــد بق ــة م امكاني
القضائيــة، اإلجــراءات  أو  التحقيقــات 

ما إذا كان/ت قد أبدى/ت نية واضحة يف التعاون،)ب( 

مــا إذا كان/ت قــد قطــع /ت كل الصــالت مــع أولئك املشــتبه يف ضلوعهم )ج( 
يف ]االتجــار بالبــرش والهجرة غــري الرشعية[.2٣1 

غــري أن »اتفاقيــة املجلــس أالوريب بشــأن العمــل عــى مكافحــة االتجــار بالبــرش« قــد جعلــت 
منــح هــذه الفــرة متطلبــا إلزاميــا عــى الــدول األطــراف يف االتفاقيــة بغــض النظــر عــن رغبــة 

ضحايــا االتجــار يف التعــاون مــع الســلطات املختصــة مبالحقــة تلــك الجرائــم: 

ــايف  ــرة للتع ــح ف ــى من ــي ع ــا الداخ ــص يف قانونه ــرف الن ــة ط ــى كل دول »ع
والتدبــر ملــدة ال تقــل عــن ثالثــن يومــا، وذلك عندمــا تكون مثــة أســباب معقولة 
ــايف  ــة لتع ــرة كافي ــذه الف ــون ه ــة. وتك ــي ضحي ــخص املعن ــأن الش ــاد ب لالعتق
ــة  ــن بين ــرارا ع ــن و/أو اتخــاذه ق ــوذ املتجري ــن نف ــه م ــي ونجات الشــخص املعن
بشــأن التعــاون مــع الســلطات املختصــة. وخــالل هــذه الفــرة ال ميكــن تنفيــذ 
أي أمــر بطرده/هــا. وال ميــس هــذا الحكــم باألنشــطة التــي تقــوم بهــا الســلطات 
املختصــة يف جميــع مراحــل اإلجــراءات القضائيــة الوطنيــة ذات الصلــة، وبخاصــة 
عندمــا يتعلــق األمــر بتحقيــق ومقاضــاة الجرائــم املعنيــة. وخــالل هــذه الفــرة، 

تــأذن األطــراف األشــخاص املعنيــن بالبقــاء عــى أراضيهــا.«232 

5-ج -10  الحق يف العودة اآلمنة إىل الوطن

مثلــام ينبغــي أن يكــون لضحايــا االتجــار باألشــخاص الحــق يف طلــب اإلقامــة يف البلــد التــي 
نقلهــم املتّجــرون إليهــا، ينبغــي أيضــا أن يكــون لهــم الحــق يف العــودة معززيــن إىل أوطانهــم 
.وينبغــي أن تتعهــد  الــدول بــأن الضحايــا قــد أعيــدوا إىل أوطانهم مبحــض إرادتهــم وموافقتهم 
الواعيــة. وينبغــي دعــوة املنظــامت غــري الحكوميــة وغريهــا مــن اآلليــات إىل القيــام بدورهــا 
لضــامن حاميــة الضحايــا ممــن ســبق االتجــار بهــم واملحتملــني ســواء أثنــاء ســفرهم أو خــالل 

إعــادة دمجهــم يف مجتمعاتهــم. 

ــي  ــدول األطــراف الت وتنــص املــادة ٨)1( مــن بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى أن تحــرص ال

2٣٠- توجيه مجلس االتحاد األوريب، يف 2٩ أبريل 2٠٠٤، مادة ٦ 

2٣1- نفسه، مادة ٨ 

2٣2- اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش، 2٠٠٥، مادة 1٣ 

2٣٣- بروتوكول األمم املتحدة، مادة ٨ )1(
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ــر  ــا عــى أن » تي ــة دامئــة فيه ــا االتجــار مــن رعاياهــا أو مــن املقيمــني بصف يكــون ضحاي
ــار  ــالء االعتب ــع إي ــول م ــري معق ــه أو غ ــرر ل ــك الشــخص دون إبطــاء ال م ــودة ذل ــل ع وتقب
الواجــب لســالمة ذلــك الشــخص.« ويفضــل أن تكــون عــودة الضحايــا » طواعيــة ».2٣٤ 

ــم.  ــة له ــودة كرمي ــامن ع ــا لض ــة للضحاي ــاعدة الالزم ــم كل املس ــي تقدي وينبغ

ــا االتجــار إىل الوطــن مــن خــالل اتفاقيــات دوليــة أو ثنائيــة  وميكــن أن تنظــم إعــادة ضحاي
ــني دول املنشــأ ودول املقصــد.  ب

مامرسة مثىل

أعــدت منظمــة العمــل الدوليــة قامئــة تشــتمل عــى 12 دليــال ملســاعدة األشــخاص املشــاركني 
يف إنقــاذ ودمــج ضحايــا االتجــار مــن األطفــال. وميثــل هــذا جــزءا مــن » املعايــري الصديقــة 
ــن  ــم« الصــادرة ع ــال املتاجــر به ــج األطف ــل ودم ــادة تأهي ــة إلع ــادئ التوجيهي ــل واملب للطف

منظمــة العمــل الدوليــة.

الطفــل فــرد بذاتــه وينبغــي أن تكــون عمليــة إعــادة التأهيــل والدمــج - 1
عمليــة فرديــة تعــود بالصالــح األفضــل لــكل طفــل.

ــني األطفــال، ينبغــي أال يقــايس - 2 ــة ب بالرغــم مــن احــرام الفــروق الفردي
الطفــل التمييــز عــى أســاس العمــر أو النــوع أو الجنســية أو العــرق أو 
اللغــة أو الديــن أو انتامئــه إىل أقليــة أو املنشــأ االجتامعــي، أو املولــد أو 

أي وضــع آخــر.

ال ينبغي احتجاز طفل اتجر به يف أي وقت.- ٣

ينبغــي احــرام وحاميــة حــق الطفــل يف الخصوصيــة والريــة يف جميــع - ٤
األوقــات.

ــدين - ٥ ــذاء الب ــامل واإلي ــكال اإله ــع أش ــن جمي ــل م ــة الطف ــي حامي ينبغ
ــات.  ــع األوق ــيئة( يف جمي ــاظ املس ــا األلف ــي )ومنه والنف

ــا - ٦ ــول عليه ــة الحص ــار ومحاول ــني االعتب ــل بع ــذ آراء كل طف ــي أخ ينبغ
ــة. ــورة فعال بص

ينبغي تبصري كل طفل بحقوقه/ها وبواجباته/ها أيضا. - ٧

ينبغــي معاملــة كل طفــل باحــرام وود وكرامــة. وينبغــي تعزيــز االعتــامد - ٨
عــى النفــس واملثابــرة لــدى الطفــل مبــا يتناســب مــع عمره/هــا ودرجــة 

2٣٤- نفسه، مادة ٨)2(
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 . نضجه/ها

يفضــل منــط الرتيبــات األرسيــة والجامعيــة عــى ترتيبــات اإليــداع - ٩
مبؤسســات. 

ــة خطــر إهــامل - 1٠ ــا إال إذا كان مث ــن أرسته/ه ــل ع ــي أال يفصــل طف ينبغ
ــه. ــاودة االتجــار ب ــه أو مع ــل أو إيذائ الطف

ينبغــي أن يشــكل القامئــون بالرعايــة شــبكات لضــامن أن كل طفــل - 11
يحصــل عــى الرعايــة البدنيــة والوجدانيــة املناســبة  يف محيــط يشــجع 

ــا . ــى منوه/ه ع

ينبغــي تدريــب القامئــني بالرعايــة وتنميــة خراتهــم يف رعايــة األطفــال، - 12
لتوصيفهــم  وفقــا  املهنيــة  املؤهــالت  لديهــم  تكــون  أن  وينبغــي 

الوظيفــي.2٣٥

 5-د  إجراءات حامية ضحايا االتجار باالشخاص

ــات  ــة يف نطــاق األوق ــا مضمون ــوق الضحاي ــن أن حق ــة تضم ــات أداة فعال ــون املرافع إن قان
التــي يحددهــا القانــون. وتعكــس قوانــني املرافعــات الفعالــة أيضــا مقاربــة لحقــوق اإلنســان 
ــد  ــون أي مزي ــا االتجــار ال يعان ــي تحــاول جاهــدة ضــامن أن ضحاي يف مكافحــة االتجــار الت
مــن األذى خــالل مرحلــة املقاضــاة. وإضافــة إىل ذلــك، يجــب أن تأخــذ قوانــني املرافعــات يف 

االعتبــار بصــورة محــددة احتياجــات األطفــال الضحايــا والشــهود مــن األطفــال الضحايــا. 

ومــن ثــم، تــرز الحاجــة إىل عــدد مــن املبــادئ التــي تضمــن اتســاق قانــون املرافعــات مــع 
أشــكال الحاميــة التــي توفرهــا الترشيعــات املناهضــة لالتجــار.

5-د 1  حامية الشهود

إن حاميــة الشــهود مســألة حاســمة يف تأمــني ســالمة ضحايــا االتجــار الذيــن يرغبــون يف اإلدالء 
ــة  ــري إجرائي ــات وتداب ــر آلي ــون توف ــد يك ــك، ق ــن ذل ــن. وفضــال ع ــد املتجري بشــهاداتهم ض
قويــة لحاميــة الشــهود عامــال مهــام يف قــرار الضحيــة بالتعــاون مــع الســلطات التــي تقــايض 
القضيــة. وتنــص »اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة عــى مــا 

يــأيت:

»تتخــذ كل دولــة طــرف تدابــر مالمئــة يف حــدود امكانياتهــا لتوفــر حاميــة فعالة 
ــم  ــوص الجرائ ــهادة بخص ــة بش ــراءات الجنائي ــون يف اإلج ــن يدل ــهود الذي للش
املشــمولة بهــذه االتفاقيــة ، وكذلــك ألقاربهــم وســائر األشــخاص الوثيقــي الصلــة 

2٣٥- منظمــة العمــل الدوليــة، “املعايــري الصديقــة للطفــل واملبــادئ التوجيهيــة إلعــادة تأهيــل ودمــج ضحايــا االتجــار مــن األطفــال” )بانكــوك: 
منظمــة العمــل الدوليــة، 2٠٠٦(، 1٨-2٠

http//:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public-/asia-/ro-bangkok/documents/publication/wcms_bk_pb_75_en.pdf
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بهــم مــن أي انتقــام أو ترهيــب محتمــل.«236 

ــم األشــكال  ــب تجري ــة ويتطل ــة ســري العدال ــق بإعاق ــادة 2٣ نصــا يتعل ــل، تتضمــن امل وباملث
ــب.2٣٧  ــد، والرهي ــوة ، والتهدي ــتخدام الق ــا اس ــة، ومنه ــة لإلعاق املختلف

ويجب أن تكون تدابري الحامية مقررة بالفعل وبخاصة أثناء نظر القضية يف املحكمة. ويف هذا 
الصدد تنص »اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش« عى ما يي:

ــري  ــة وتداب ــري ترشيعي ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــرف م ــة ط ــد كل دول تعتم
ــي: ــا ي ــة م ــراءات القضائي ــري اإلج ــاء س ــل أثن ــي تكف ــرى ل أخ

ــبا، )أ(  ــون مناس ــام يك ــة ، وحيث ــا الخاص ــاة الضحاي ــة حي  حامي
ــا، ــم أيض هويته

ــرشوط )ب(  ــا لل ــب، وفق ــن الرهي ــم م ــا وحاميته ــالمة الضحاي س
املنصــوص عليهــا يف قانونهــا الداخــي، ويف حالــة الضحايــا مــن 
ــال،  ــة خاصــة الحتياجــات األطف ــري رعاي ــال، ينبغــي توف األطف

ــة خاصــة.2٣٨  ــري وقائي ــم يف تداب ــة حقه وكفال

ــورة  ــرضورة مقص ــت بال ــهود ليس ــة الش ــة لحامي ــات مختلف ــدول آلي ــض ال ــنت بع ــد  س وق
عــى ضحايــا االتجــار عــى وجــه التحديــد، وإمنــا ميكــن، بــل ينبغــي، أن تطبــق عليهــم؛ غــري 
أن بعــض الــدول األخــرى تنــص  عــى حاميــة محــددة تتعلــق بجرميــة االتجــار. فعــى ســبيل 
ــال، تنــص املــادة 2٠ مــن القانــون القطــري عــى  أن »يعاقــب بالحبــس مــدة ال تجــاوز  املث
ــي  ــة املجن ــال كل مــن أفصــح أو كشــف عــن هوي ــد عــن ٥٠٠٠٠ ري ســنتني وبغرامــة ال تزي

ــه بالــرضر.«2٣٩  ــه أو الشــاهد مبــا يعرضــه للخطــر أو يصيب علي

أيضــا، تنــص املــادة 2٣ مــن القانــون املــري رقــم ٦٤ لســنة 2٠1٠ عــى حاميــة الشــهود خالل 
ســري اإلجــراءات القضائيــة » لتجنــب أي تأثــري عليهــم » وتحــث الدولــة عــى اتخــاذ » مــا قــد 
يلــزم مــن تدابــري لحجــب هويتهــم.«2٤٠ وباملثــل تذكــر املــادة 1٠ مــن القانــون العراقــي رقــم 

2٨ الصــادر يف ٣٠أبريــل 2٠12 » توفــري الحاميــة الرضوريــة لحاميــة الشــهود والضحايــا.2٤1 

إن قاعــدة » الشــاهد املــزدوج » أو » قاعــدة األدلــة املؤيــدة » تلغــي أدلــة اإلثبــات يف حــال 
وجــود شــاهد واحــد فقــط . ووفقــا لتلــك القاعــدة، البــد مــن تأييــد شــهادته بشــاهد آخــر 
ــدة يف اإلجــراءات  ــدان القاع ــد طبقــت بعــض البل ــم. وق ــن املته ــة أخــرى تدي ــة مادي أو أدل

2٣٦- اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرالوطنية، مادة 2٤ )1( 

2٣٧- نفسه، مادة 2٣ 

2٣٨- اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش، 2٠٠٥، مادة ٣٠

2٣٩- القانون رقم 1٥ لعام 2٠11 )قطر( ، مادة 2٠ 

2٤٠- القانون رقم ٦٤ لعام 2٠1٠ )مر( ، مادة 2٣ 

2٤1- القانون رقم 2٨، أبريل 2٠12 )العراق(، مادة 1٠
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ــد مــن متحيــص هاتــني  ــة الشــاهد املصــدق. والب ــة االتجــار مــن مرتب ــة لتحــرم ضحي الجنائي
القاعدتــني وإعــادة النظــر فيهــام للســامح بســامع تجــارب ضحايــا االتجــار يف املحكمــة حتــى  

يف حــال مل يتــم تأييــد بعــض العنــارص يف قصصهــم. 

5-د -2  التحقيقات وإجراءات املحكمة

يف حــال قــرر الضحيــة التعــاون مــع الســلطات يف املالحقــة القضائيــة إلحــدى حــاالت االتجــار، 
يكــون له/هــا الحــق يف الحاميــة مــن أي انتقــام محتمــل. ووجــود مثــل هــذا الترشيــع يوفــر 
ــام  ــا يخشــون انتق ــريا م ــن كث ــا االتجــار، الذي ــني بشــدة لضحاي ــال املطلوب ــان وراحــة الب األم
ــى  )أ(  ــدة ع ــم املتح ــول األم ــول بروتوك ــرة ٦)2ب( ح ــص الفق ــن. وتن ــدات املتجري وتهدي
توفرياملســاعدة لتمكــني ]الضحايــا[ مــن عــرض آرائهــم وتخوفاتهــم ضــد الجنــاة خــالل املراحــل 

املناســبة لإلجــراءات الجنائيــة ، بطريقــة ال متــس حقــوق الدفــاع.2٤2 

وتتضمــن مبــادئ املرافعــات املختلفــة املطلوبــة لتوفــري هــذه الحاميــة خصوصيــة الشــهود من 
الضحايــا، والحساســية الخاصــة بالنــوع، والحاميــة الخاصــة للشــهود مــن األطفــال الضحايــا، 

وعــدم االعتــداد بالســلوك يف املــايض، وتجنــب االعتــامد الزائــد عــى شــهادة الضحيــة.

5-د -2-1 خصوصية الشهود من الضحايا

ــة  إن حاميــة الخصوصيــة يف إجــراءات املحاكمــة أمــر حاســم يف ضــامن ســالمة وأمــان ضحي
االتجــار الــذي يختــار التعــاون مــع الســلطات التــي تقــايض حالــة االتجــار. وقــد يزيــد التهديــد 
باإلرهــاب واالنتقــام مــن جانــب املتجريــن الذيــن يســتهدفون الضحيــة أو أفــراد أرسة الضحيــة 
يف حــال مل يتــم حاميــة هويــة الضحيــة خــالل إجــراءات املحاكمــة. وبالتــايل، سيســمح األمــان 
الــذي توفــره الخصوصيــة خــالل التحقيــق وإجــراءات املحاكمــة بالكشــف الفعــال عــن جرميــة 
االتجــار باألشــخاص. وكقاعــدة عامــة، ينبغــي أن تكــون إجــراءات املحاكمــة مفتوحــة للجمهور 
واإلعــالم لتعزيــز الثقــة يف النظــام القضــايئ، غــري أنــه يف الكثــري مــن قضايــا االتجــار باألشــخاص 
، وبخاصــة القضايــا التــي تتضمــن اســتغالال جنســيا أو أطفــاال، تكــون أفضــل طريقــة لتحقيــق 

العدالــة هــي إعــالن أن جلســات املحاكمــة رسيــة.

5-د-2-2  الحساسية الخاصة بالنوع

ملــا كان أغلــب ضحايــا االتجــار مــن النســاء، فمــن املهــم أن يعتمــد الترشيــع املناهــض لالتجــار 
ــاء  ــي إرشاك النس ــال، ينبغ ــبيل املث ــى س ــوع. فع ــة بالن ــية الخاص ــي الحساس ــة تراع مقارب
ــة  ــراءات املتعلق ــل اإلج ــع مراح ــة( يف جمي ــة االجتامعي ــالت بالرعاي ــاء العام ــن النس )ومنه

ــق واملحاكمــة. ــا مراحــل التحقي ــا االتجــار، ومنه بقضاي

5-د -2-3  الشهود من األطفال الضحايا

2٤2- بروتوكول األمم املتحدة، فقرة ٦ )2ب(
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ــدة  ــري زائ ــون تداب ــم، يتطلب ــن ث ــة، وم ــة خاص ــا بصف ــال ضعاف ــن األطف ــا م ــا كان الضحاي مل
للحاميــة تفــوق تلــك التــي ينبغــي توفريهــا للشــهود مــن الضحايــا البالغــني. فلألطفــال حقــوق 
ــم االتجــار  ــد مقاضــاة إحــدى جرائ ــا عن واحتياجــات ونقــاط ضعــف خاصــة يجــب مراعاته
التــي تتضمــن شــهودا مــن األطفــال. فينبغــي اســتخدام تقنيــات خاصــة للمقابــالت الشــخصية 
عنــد التعامــل مــع الشــهود مــن األطفــال الضحايــا، وتنفيــذ إجــراءات خاصــة لتجنيبهــم محنــة 
اإلدالء بالشــهادة يف املحكمــة. وتنــص بعــض النظــم القانونيــة عــى التســجيل املــريئ لجلســات 
ــق  ــام املحكمــة عــن طري ــال أم ــول األطف ــن، مــام يســمح مبث ــال واآلخري االســتامع إىل األطف

املؤمتــر عــر الفيديــو. 

مامرسة مثىل

يوفــر ترشيــع الواليــات املتحــدة حاميــة خاصــة للشــهود مــن األطفــال الضحايــا، حيــث يذكــر 
الفصــل 1٨ مــن القانــون األمريــي ، الجــزء ٣٥٠٩ :

يجــوز أن تأمــر املحكمــة بســامع شــهادة الطفــل عــن طريــق دائــرة تليفزيونيــة مغلقــة وفقــا 
ــتطيع اإلدالء  ــل ال يس ــة أن الطف ــدت املحكم ــة )أ( إذا وج ــرة الفرعي ــرر يف الفق ــو مق ــا ه مل

بشــهادته يف جلســة علنيــة ويف حضــور املتهــم، ألي مــن األســباب التاليــة:

الطفل ال يستطيع اإلدالء بالشهادة بسبب الخوف،( 1)

مثــة احتــامل قــوي بإصابــة الطفــل بصدمــة انفعاليــة جــراء اإلدالء ( 2)
بالشــهادة وفقــا لتقريــر طبــي مختــص‘

يعاين الطفل من علة عقلية أو أي علة أخرى،( ٣)

ــل عــى ( ٤) ــدرة الطف ــاع إىل عــدم ق ــم أو محامــي الدف ــؤدي ســلوك املته ي
ــهادة.2٤٣   ــة اإلدالء بالش مواصل

5-د -2-4  عدم االعتداد بالسلوك يف املايض

مثــة اعتبــار ترشيعــي مهــم آخــر يتعلــق بقانــون املرافعــات هــو عــدم االعتــداد يف إجــراءات 
املحكمــة بســلوك ضحيــة االتجــار يف املــايض . وهــذا العامــل مهــم بصفــة خاصــة يف القضايــا 

املتعلقــة باالتجــار بالجنــس.

5-د 2-5  عدم اإلفراط يف االعتامد عىل شهادة الضحية

تنــص »املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا حــول حقــوق اإلنســان واالتجــار بالبــرش« 
الصــادرة عــن » مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان »، عــى أنــه ينبغــي عــى 

2٤٣- حقوق الضحايا والشهود من األطفال، 
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الــدول واملنظــامت الحكوميــة وغــري الحكوميــة أن تنظــر فيــام يــي:

تزويــد الســلطات القامئــة بإنفــاذ القانــون بالصالحيــات والتقنيــات املالمئــة 
للتحقيــق متكينــا لقيامهــا بالتحقيــق مــع املتجريــن املشــتبه فيهــم ومقاضاتهــم 
ــراءات  ــع إج ــم وض ــجع وأن تدع ــدول أن تش ــى ال ــي ع ــة. وينبغ ــورة فعال بص
ــا.244  ــهادة الضحاي ــى ش ــامد ع ــراط يف االعت ــب اإلف ــتباقية لتجن ــة اس تحقيقي

مامرسة مثىل 

يف نوفمــر 2٠٠2، شــارك 1٧ مــن رؤســاء املحاكــم العليــا يف حلقــة نقاشــية عقــدت يف قــر 
الســالم مبدينــة هيــج، وتــم تبنــي » مبــادئ بانجلــور للســلوك القضــايئ«. وقــد أصبحــت هــذه 
ــي  ــلوك األخالق ــة للس ــري الدولي ــدد املعاي ــا تح ــع بصفته ــاق واس ــى نط ــة ع ــادئ مقبول املب

ألعضــاء الهيئــة القضائيــة :

ــون، - 1 ــيادة القان ــايس لس ــب أس ــة مطل ــتقاللية القضائي ــتقاللية : االس االس
ومبــدأ جوهــري يضمــن توفــري محاكمــة عادلــة. ولذلــك، عــى القــايض 
أن يدعــم ويجســد االســتقاللية القضائيــة عــى الصعيديــن الفــردي 

ــي. واملؤس

ــايئ - 2 ــب القض ــات املنص ــري ألداء واجب ــر جوه ــة أم ــة   : الحيادي الحيادي
بطريقــة ســليمة، وينطبــق ذلــك ليــس عــى القــرار يف حــد ذاتــه فحســب 

ولكــن أيضــا عــى اإلجــراءات التــي يتخــذ مــن خاللهــا القــرار.

النزاهــة   : النزاهــة شــئ جوهــري ألداء مهــام املنصــب القضــايئ بطريقــة - ٣
 . سليمة

اللياقــة وآداب املجتمــع : اللياقــة ومظاهــر اللياقــة أمــران جوهريــان يف - ٤
مامرســة كافــة أنشــطة القضــاة.

املســاواة  : الحــرص عــى املســاواة يف معاملــة الجميــع أمــام املحاكــم أمــر - ٥
رضوري ألداء واجبــات املنصــب القضــايئ عــى نحو مســتوجب.

ألداء - ٦ جوهريــان  واالجتهــاد رشطــان  الكفــاءة   : واالجتهــاد  الكفــاءة 
املفــروض.2٤٥  النحــو  القضــايئ عــى  املنصــب  واجبــات 

2٤٤- مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان ، » وثيقــة املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املــوىص بهــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان واالتجــار 
باألشــخاص« )جنيــف: األمــم املتحــدة(، املبــدأ التوجيهي ٥

2٤٥- مبادئ بانجلور لسلوك رجال القضاء، 2٠٠2 
http//:www.undoc.org/pdf/corruption/bangalore_e.pdf.
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اختبر معلوماتك

 مكافحة االتجار باألشخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل 
أفريقيا: الحامية

مترين أ : أسئلة للمراجعة

1- هل ينص قانونك عى الحق يف املساعدة القانونية لضحايا االتجار؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

2- هل يحق لضحايا االتجار التامس اإلقامة وفقا للقانون الوطني بشأن االتجار؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٣- كيف ينص القانون الداخي عى حق ضحايا االتجار يف طلب التعويض؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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٤- هل يحق للشاهد يف صف الضحية طلب حامية الشهود وفقا للقانون الوطني؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٥- ما هي بعض التجارب القاسية التي قد يعانيها ضحايا االتجار؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٦ – كيف ينبغي عى القامئني عى إنفاذ القانون التعرف عى الضحايا أوال والتواصل معهم؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٧ – ما هي بعض األمناط السلوكية املحتملة للضحايا نتيجة لتجربة االتجار بهم؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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٨ – مهمة عملية

اقرح مسودة قانون بشأن حقوق العاملة املنزلية وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
1٨٩ بشأن العمل الالئق للعاملة املنزلية.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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الفصل 6

 مكافحة االتجار باألشخاص في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا : المشاركة
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6-أ مقدمة

6-أ – 1  أهمية املشاركة يف تنفيذ جهود املنع، والتحريم، واملالحقة القضائية

ــني  ــة، وب ــة ذات الصل ــات الحكومي ــني الهيئ ــاون ب يف مجــال االتجــار باألشــخاص، يكــون التع
الــدول عندمــا تتضمــن قضايــا االتجــار بعــدا دوليــا، وبــني الحكومــات واملجتمــع املــدين يكــون 
هــذا التعــاون جوهريــا يف ضــامن تنفيــذ كل الجهــود الخاصــة باملنــع، والحاميــة، واملالحقــة 

القضائيــة.

وباملثــل، يكــون التعــاون بــني الحكومــات ومنظــامت املجتمــع املــدين مهــام يف التعــرف عــى 
ــة،  ــة الطبي ــة، والرعاي ــا االتجــار وتقديــم الخدمــات املبــارشة ، مثــل املســاعدة القانوني ضحاي
واملســاعدة النفســية. وأيضــا، تســتطيع منظــامت املجتمــع املــدين أن تســهم يف عمليــة كرميــة 
إلعــادة الضحايــا إىل أوطانهــم )إذا شــاء الضحيــة ذلــك( وإعــادة تأهيــل أو دمــج الضحايــا يف 

املجتمــع إذا تــم منــح الضحيــة تريحــا باإلقامــة. 

6-أ -2  االلتزام الدويل بالتعاون مع املجتمع املدين

يقــرر بروتوكــول األمــم املتحــدة أنــه ينبغــي عــى الــدول األطــراف التعــاون مــع املنظــامت 
ــة.  ــاعدة والحامي ــل املس ــن أج ــري م ــار وتداب ــع االتج ــري ملن ــاذ تداب ــة يف اتخ ــري الحكومي غ
وتشــمل وفقــا للــامدة ٩ » السياســات والرامــج والتدابــري األخــرى التــي توضــع وفقــا لهــذه 
املــادة، حســب االقتضــاء، التعــاون مــع املنظــامت غــري الحكوميــة أو غريهــا مــن املنظــامت 
ــن  ــادة ٦)٣( م ــص امل ــك، تن ــن ذل ــر م ــدين.«2٤٦ أك ــع امل ــارص املجتم ــائر عن ــة وس ذات الصل

بروتوكــول األمــم املتحــدة عــى: 

ــاين  ــدي والنفس ــايف الجس ــح التع ــر تتي ــذ تداب ــرف يف تنفي ــة ط ــر كل دول تنظ
واالجتامعــي لضحايــا االتجــار باألشــخاص، مبــا يشــمل يف الحــاالت التــي تقتــي 
ذلــك، التعــاون مــع املنظــامت غــر الحكوميــة وســائر املنظــامت ذات الصلــة ، 

وغرهــا مــن عنــارص املجتمــع املــدين، وخصوصــا توفــر مــا يــي: 

ــق بحقوقهــم )ب(  ــام يتعل ــق؛ )ب( املشــورة واملعلومــات، خصوصــا في الســكن الالئ
ــاعدة  ــا؛ )ج( املس ــخاص فهمه ــار باألش ــا االتج ــن لضحاي ــة ميك ــة، بلغ القانوني

ــب.247 ــم والتدري ــل والتعلي ــرص العم ــة؛ )د( ف ــانية واملادي ــة والنفس الطبي

وأيضا، تشري »اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش« إىل املجتمع 
املدين وتدعو الدول إىل تنمية الوعي بدور املجتمع املدين يف تحديد الطلب السوقي بصفته 

ــة ملكافحــة الجرميــة املنظمــة ، عرضــت  ــة االتجــار باألشــخاص، خاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقي ــع وقمــع ومعاقب 2٤٦- بروتوكــول من

ــادة ٩  ــذ يف 2٥ ديســمر 2٠٠٣، م ــز التنفي ــت حي ــع يف 12 ديســمر 2٠٠٠، ودخل للتوقي

T.I.A.S. No.13127,2237 U.N.T.S.319
2٤٧- نفسه، مادة ٦)٣(
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سببا جذريا لالتجار، وتوفري معلومات للضحايا عن االتصال باملنظامت غري الحكومية يف 
بلدانهم األصلية ملساعدتهم عند عودتهم، واتخاذ تدابري لحامية املنظامت غري الحكومية التي 

تقدم املساعدة لضحايا االتجار من االنتقام أو الرهيب خالل اإلجراءات الجنائية.2٤٨ 

وتنص املادة 5)6( بشأن منع االتجار بالبرش عىل أن :

التدابــر املتخــذة وفقــا لهــذه املــادة تشــمل، حســب االقتضــاء، املنظــامت غــر 
الحكوميــة، واملنظــامت األخــرى ذات الصلــة، وعنــارص املجتمــع املــدين األخــرى 

امللتزمــن مبنــع االتجــار بالبــر وحاميــة أو مســاعدة الضحيــة.249 

ــج  ــي تعال ــادة 1٠)1( الت ــرى؛ فامل ــواد أخ ــالث م ــدين يف ث ــع امل ــارات إىل املجتم ــاك إش وهن
ــول: ــا تق ــف الضحاي تعري

يوفــر كل طــرف لســلطاته املختصــة األشــخاص املدربــن واملؤهلــن ملنــع 
ومكافحــة االتجــار بالبــر، والتعــرف عــى الضحايــا ومســاعدتهم، ومنهــم 
األطفــال، ويضمــن أن تتعــاون  كل الســلطات املختلفــة فيــام بينهــا وأيضــا مــع 
املنظــامت الداعمــة ذات الصلــة، ومــن ثــم ميكــن التعــرف عــى الضحايــا مــن 
خــالل إجــراء يأخــذ يف االعتبــار الوضــع الخــاص للضحايــا مــن النســاء واألطفــال، 
ويف الحــاالت املناســبة، تصــدر لهــم تصاريــح إقامــة وفقــا للــروط املنصــوص 

ــة.250  ــن هــذه االتفاقي ــادة 14 م ــا يف امل عليه

وتناقش املادة 12)5( مساعدة الضحايا:

يتخــذ كل طــرف التدابــر ، حســب االقتضــاء ووفقــا للــروط املنصــوص عليهــا 
يف قانونــه الداخــي، للتعــاون مــع املنظــامت غــر الحكوميــة ، ومــع املنظــامت 
األخــرى ذات الصلــة أو عنــارص املجتمــع املــدين األخــرى املنخرطــة يف مســاعدة 

الضحايــا.251 

وتقرر املادة 16)5( التي تعالج إعادة التأهيل وعودة الضحايا:

يتبنــى كل طــرف تريعــا أو تدابرأخــرى، كلــام اقتضــت الــرورة ذلــك، 
لتأســيس برامــج إلعــادة التأهيــل، تشــارك فيهــا املؤسســات الوطنيــة أو الدوليــة 
ــب  ــج إىل تجن ــذه الرام ــدف ه ــة. وته ــة ذات الصل ــر الحكومي ــامت غ واملنظ
معــاودة اإليقــاع بالضحايــا. وينبغــي أن يبــذل كل طــرف أقــى جهــده لتفضيــل 
ــج يف  ــادة الدم ــن إع ــودة، ويتضم ــة الع ــع دول ــا يف مجتم ــج الضحاي ــادة دم إع
ــارات  ــق إكســابهم امله النظــام التعليمــي، وســوق العمــل، وبخاصــة عــن طري

2٤٨- اتفاقية املجلس االوريب بشأن العمل عى مكافحة االتجار بالبرش، 2٠٠٥، مادة 1٦)٦(
2٤٩- نفسه، ٥)٦(

2٥٠- نفسه، مادة 1٠ )1(
2٥1- نفسه، مادة 12 )٥(
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املهنيــة وتنميتهــا. وبالنســبة لألطفــال، ينبغــي أن تتضمــن هــذه الرامــج التمتــع 
بالحــق يف التعليــم، وتدابــر لضــامن الرعايــة الكافيــة أو اســتقبالهم مــن جانــب 

ــة املناســبة.252  ــات الرعاي األرسة أو هيئ

مامرسة مثىل

مثــة مثــال ناجــح للتعــاون مــع املنظــامت غــري الحكوميــة يتمثــل فيــام قامــت بــه املؤسســة 
القطريــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش )االن املؤسســة القطريــة للحاميــة والتأهيــل االجتامعــي(؛ 
حيــث تعمــل املؤسســة القطريــة، وهــي مؤسســة حكوميــة تتمتع بوضعيــة مســتقلة، بالتعاون 
مــع »املكتــب القطــري الوطنــي ملكافحــة االتجــار بالبــرش« و«بيــت اإلســكان الوطنــي«، عــى 
توفــري أماكــن إليــواء لضحايــا االتجــار وجمــع املعلومــات حــول الضحايــا الذيــن تــم إنقاذهــم. 
وتقــرح املؤسســة القطريــة السياســات ، والخطــط للعمــل الوطنــي، والترشيــع الخــاص 
ملكافحــة االتجــار باألشــخاص. وتهــدف إىل تعضيــد الوعــي الكامــل للمجتمــع باالتجــار وذلــك 
عــن طريــق العمــل مــع املؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة املختصــة يف قطــر. وإضافــة 
إىل ذلــك، ومبجــرد التعــرف عــى ضحايــا االتجــار وإنقاذهــم، توفــر لهــم املؤسســة القطريــة 
ــل  ــة والتمثي ــورة القانوني ــم املش ــر له ــا، توف ــة، وأيض ــية واالجتامعي ــة والنفس ــة الطبي الرعاي
القانــوين، وتبلــغ عــن الحــاالت إىل الســلطات املختصــة. ويتــم توفــري التعليــم لألطفــال يف دور 
اإليــواء إضافــة إىل برامــج الرفيــه ملســاعدتهم عــى تخطــي الصدمــة وســوء املعاملــة. ويقــدم 
ــل وإعــادة  ــي كجــزء مــن برنامــج إعــادة التأهي ــب املهن ــة والتدري ــا املســاعدة املالي للضحاي

الدمــج يف املجتمــع.2٥٣

 6-أ -3  دور إنفاذ القانون يف العمل مع املنظامت غري الحكومية        

ينبغــي أن يكــون لــدى املســؤولني عــن إنفــاذ القانــون املكلفــني بقضايــا االتجــار بالبــرش، قامئــة 
ــادة  ــة وإع ــاعدة يف حامي ــا املس ــي ميكنه ــبة والت ــة املناس ــة املحلي ــري الحكومي ــامت غ باملنظ
تأهيــل الضحيــة. كــام أن التعــاون مــع املنظــامت غــري الحكوميــة ميثــل طريقــة متكــن القامئــني 
عــى إنفــاذ القانــون مــن جمــع املعلومــات الريــة عــن عصابــات االتجــار والضحايــا الضعــاف 

يف مجتمعاتهــا. 

ــى  ــرف ع ــون يف التع ــاذ القان ــى إنف ــني ع ــة القامئ ــري الحكومي ــامت غ ــاعد املنظ ــد تس وق
ــم للمنظــامت  ــة قصصه ــر لحكاي ــتعداد أك ــا اس ــدى الضحاي ــون ل ــد يك ــار. وق ــا االتج ضحاي
غــري الحكوميــة، التــي يعترونهــا متعاطفــة، وليــس للقامئــني عــى إنفــاذ القانــون الذيــن رمبــا 
اعتروهــم مصــدر تهديــد لهــم. ويتفاقــم هــذا الوضــع يف حــال ضحايــا االتجــار الذيــن يقيمون 
يف بلــد املقصــد بصــورة غــري رشعيــة والذيــن قــد يخشــون الرحيــل. وإضافــة إىل ذلــك، رمبــا 
ــة  ــة يف رســم صــورة تقريبي ــد اكتســبت خــرات تراكمي ــة ق تكــون  املنظــامت غــري الحكومي

2٥2- نفسه، مادة 1٦ )٥(  
2٥٣- املؤسسة القطرية ملكافحة االتجار بالبرش )االن املؤسسة القطرية للحامية والتأهيل االجتامعي(

http//:www.qfcht.org/home_en.aspx.
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ــا االتجــار ومعرفــة أمنــاط ســلوكهم مــام يســاعد يف التعــرف عليهــم.  لضحاي

ــق  ــا يتعل ــدور مهــم عندم ــة ب ــاذ ناجحــة، تقــوم املنظــامت غــري الحكومي ــة إنق وبعــد عملي
األمــر بالتفاعــل مــع الضحيــة. فقــد تقــوم املنظــامت غــري الحكوميــة بتقديــم النصــح للضحايــا 
ومســاعدتهم يف التخفيــف مــن صدمتهــم، واملســاعدة، أيضــا، يف إجــراء املقابــالت الشــخصية 
بــني الضحايــا والقامئــني عــى إنفــاذ القانــون. وأيضــا، املنظــامت غــري الحكوميــة مؤهلــة بصورة 
أفضــل إلعــادة تأهيــل الضحايــا حيــث  توفــر لهــم الرعايــة املناســبة واملســاعدة الرضوريــة، 
مثــل الرعايــة الطبيــة والنفســية؛ ويتــم تعريــف الضحايــا بحقوقهــم القانونيــة، وأفضــل الســبل 
لحصولهــم عــى العدالــة، ومتــد الضحايــا بالقــوة خــالل عمليــة إعــادة التأهيــل. إن املنظــامت 
غــري الحكوميــة مبثابــة الصلــة الحاســمة بــني الضحايــا واملجتمــع املــدين، وأيضــا، بــني القامئــني 

عــى إنفــاذ القانــون واملجتمــع املــدين.

مامرسة مثىل

يف أندونيســيا، تســتخدم اســراتيجية » نقطــة األصــل« لتقديــم التدريــب عــن االتجــار بالبــرش 
إىل ضبــاط الرشطــة املحليــني واملنظــامت غــري الحكوميــة العاملــة يف مجــال مكافحــة االتجــار. 
وأنشــأت الرشاكــة شــبكة قويــة للمشــاركة يف املعلومــات بــني الشــعب والرشطــة، مــام أدى 
ــون  ــح القامئ ــب، أصب ــذا التدري ــالل ه ــن خ ــن. وم ــة للمتجري ــددة وإدان ــاالت متع إىل اعتق
عــى إنفــاذ القانــون أســاتذة لتدريــب الرشطــة وانتــرشوا يف أرجــاء البلــد. ثــم اســتخدم هــذا 
ــن »  ــل م ــة، وبتموي ــية الوطني ــة األندونيس ــدى للرشط ــل امل ــج طوي ــاء برنام ــلوب إلنش األس
برنامــج املســاعدة الــدويل للتدريــب عــى التحقيــق الجنــايئ« التابــع لــوزارة العــدل بالواليــات 

املتحــدة.2٥٤

6-ب  مناذج ملشاركة املجتمع املدين يف جهود الحكومة ملكافحة االتجار باألشخاص

مثــة منوذجــان يعمــالن عــى إرشاك منظــامت املجتمــع املــدين يف الجهــود الحكوميــة ملكافحــة 
االتجــار باألشــخاص: منــوذج التمثيــل ومنــوذج االستشــارة. 

6-ب -1 منوذج التمثيل

منــوذج التمثيــل – وهــو النمــوذج األكــر شــموال للرشاكــة الكاملــة ملنظــامت املجتمــع املــدين 
يف الجهــود الحكوميــة املناهضــة لالتجــار – يتضمــن ضــم ممثلــني للمنظــامت غــري الحكوميــة 
ذات الصلــة إىل كيــان وطنــي متداخــل الهيئــات مهمتــه تنفيــذ السياســات املناهضــة لالتجــار.

6-ب -2  منوذج اإلستشارة 

2٥٤- وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية، األدوار املتعددة للرشطة يف مكافحة االتجار باألشخاص”
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ويف املقابــل، يــرشك النمــوذج اإلستشــاري املنظــامت غــري الحكوميــة عــى أســاس استشــاري. 
ــني  ــة مبمثل ــظ بصــورة منتظم ــة ان تحتف ــى الحكوم ــون ع ــرض القان ــوذج، يف ــذا النم ويف ه
ملنظــامت املجتمــع املــدين املهتمــة باالتجــار باألشــخاص بصفــة مستشــارين. وميكــن أن تشــمل 
مشــاركة املنظــامت غــري الحكوميــة اإلدالء بالشــهادة كجــزء مــن جلســات االســتامع الرملانيــة 
التــي تهــدف إىل تطويــر السياســات وصقلهــا، أوتقديــم املشــورة يف البحــث والتحقيقــات التــي 

يجريهــا الرملــان، أو توفــري الخــرة املســتقلة حــول تقييــم السياســات. 

6-ب -3  املجتمع املدين يف اللجان العربية ملكافحة االتجار باألشخاص

ــاون  ــس التع ــن مجل ــادر ع ــرش الص ــار بالب ــة االتج ــي ملكافح ــون النموذج ــص القان ــام ين بين
ــات  ــني هيئ ــه يصمــت تجــاه التنســيق ب ــة ، فإن ــني وكاالت الدول الخليجــي عــى التنســيق ب
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــون دول ــل قان ــل، يجع ــدين. وباملث ــع امل ــاء املجتم ــذه وأعض ــة ه الدول
املتحــدة مــن وظيفــة » اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش« التنســيق »بــني هيئــات 
ــة  ــة مبكافح ــلطات املختص ــات والس ــوزارات واإلدارات واملؤسس ــا ال ــة ومنه ــة املختلف الدول

ــة . ــري الحكومي ــامت غ ــري إىل املنظ ــه ال يش ــرش2٥٥، ولكن ــار بالب االتج

ــة ملكافحــة االتجــار باألشــخاص«  ــة الوطني ــون العــامين »اللجن ــن القان ــادة 2٣ م ــف امل وتكل
ــة املختصــة  ــات واملنظــامت الدولي ــات املختصــة بالســلطنة والهيئ ــة الجه بالتنســق مــع كاف
لوضــع الضوابــط واإلجــراءات التــي تكفــل مكافحــة جرميــة االتجــار بالبــرش عــر الوطنيــة«2٥٦ 
ومينــح القانــون األردين » اللجنــة الوطنيــة للحاميــة مــن االتجــار بالبــرش« ســلطة التعــاون مــع 
جميــع الهيئــات لتنفيــذ برامــج إعــادة التأهيــل بدنيــا وعقليــا واجتامعيــا للضحايــا وألولئــك 
ــن تــرضروا مــن جرميــة االتجــار بالبــرش، واإلرشاف عــى اســتضافة هــؤالء األشــخاص يف  الذي
ــأي  ــال تحظــى ب ــة ف ــري الحكومي ــا املنظــامت غ ــرض.2٥٧ أم ــذا الغ ــي أقيمــت له ــن الت األماك
ــون الســعودي أيضــا أي دور للمنظــامت  ــة. وال يوجــد بالقان ــل يف هــذه اللجــان الوطني متثي

غــري الحكوميــة.

القانــون الســوداين ينــص يف املــادة ٥ عــى ان مــن مهــام اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار 
بالبــرش التنســيق بــني »الجهــات الرســمية وغــري الرســمية املعنيــة مبنــع جرائــم االتجــار بالبــرش  
مبــا يف ذلــك مــن اجــراءات لتســيري عــودة الضحايــا اىل اوطانهــم« ، و«التعــاون مــع الجهــات 
ــايف الجســدي والنفــي واالجتامعــي  ــة للتع ــج الالزم ــذ الرام ــري الرســمية لتنفي الرســمية وغ
ــا« ، و »املشــاركة مــع الجهــات املعنيــة يف الدولــة يف املؤمتــرات واملنتديــات الدوليــة  للضحاي
ــة وسياســاتها تجــاه هــذه  ــراز توجــه الدول ــة املتعلقــة مبكافحــة االتجــار بالبــرش واب االقليمي

املســائل« دون االشــارة اىل املجتمــع املــدين بصــورة خاصــة. 

أمــا القانــون الســوري فهــو أكــر وضوحــا بالنســبة لــدور املجتمــع املــدين، ويقــرر أن » تتخــذ 

 2٥٥- القانون رقم ٥1 يف ٩ نوفمر 2٠٠٦ )مكافحة جرائم االتجار بالبرش()دولة اإلمارات العربية املتحدة( ، مادة 12 

2٥٦- املرسوم السلطاين 2٠٠٨/12٦ بإصدار قانون مكافحة االتجار باألشخاص، 2٣ نوفمر 2٠٠٨ )سلطنة عامن( ، مادة 2٣ 

2٥٧- القانون رقم ٩ يف ٣ مارس 2٠٠٩ بشأن منع االتجار بالبرش األردن
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ــا االتجار......والتعــاون،  ــة املناســبة لضحاي ــري لضــامن توفريالحامي الســلطات املختصــة  التداب
ــة،  ــات العاملي ــعبية، والنقاب ــامت الش ــمية، واملنظ ــات الرس ــع املؤسس ــى، م ــب املقت حس

ــة املهتمــة باملشــكلة.2٥٨ واملنظــامت غــري الحكومي

ــة موجــودة يف  ــون املــري إىل املؤسســات األخــرى غــري الحكومي ــدة يف القان واإلشــارة الوحي
املــادة 2٦ التــي تنــص عــى أن » تقــوم الســلطات املختصــة بتوفــري برامــج الرعايــة والتعليــم 
والتدريــب والتأهيــل للمجنــي عليهــم املريــني ســواء مــن خــالل املؤسســات الحكوميــة أو 

غــري الحكوميــة.«2٥٩

ــة  ــيس » لجن ــرش إىل تأس ــار بالب ــة االتج ــون مكافح ــن قان ــادة ٨ م ــو امل ــن، تدع ويف البحري
مكافحــة االتجــار باألشــخاص« بهــدف التنســيق بــني اإلدارات الحكوميــة ، غــري أنهــا ال تدعــو 
إىل التنســيق مــع املجتمــع املــدين. ورغــم أن وظائــف اللجنــة البحرينيــة ال تتضمــن التنســيق 
مــع املجتمــع املــدين، فــإن القانــون يؤكــد الطلــب مــن وزيــر التنميــة االجتامعيــة ترشــيح » 
ممثلــني لثــالث جمعيــات مدنيــة«2٦٠ لالنضــامم إىل اللجنــة، وهــذا منــوذج ملشــاركة املجتمــع 

املــدين يســتحق اإلشــادة بــه. 

وتجــدر أيضــا مالحظــة أن القوانــني العربيــة ملناهضــة االتجــار تتنــاول تدابــري املنــع بصفتهــا 
جــزءا فقــط مــن مهــام فــرق العمــل التــي تشــرك فيهــا عــدة هيئــات، وتشــمل هــذه التدابــري 
ــاركة  ــة، )ث( املش ــالت إعالمي ــام بحم ــات، )ت( القي ــع املعلوم ــث، )ب( جم ــراء البح )أ( إج
يف املؤمتــرات الدوليــة املتعلقــة باالتجــار بالبــرش، )ج( تعديــل الترشيعــات القامئــة املتعلقــة 
باالتجــار بالبــرش، )ح( إعــداد قاعــدة بيانــات للمعلومــات واإلحصائيــات حــول املوضــوع، )خ( 
ــامن  ــرش، )د( ض ــار بالب ــة باالتج ــات الخاص ــاذ الترشيع ــني بإنف ــة للقامئ ــج تدريبي ــد برام عق
إنفــاذ القانــون مــن جانــب الســلطات الحكوميــة املختصــة. ومــرة ثانيــة، ينبغــي أن تســمح 

هــذه القوانــني بــدور للمجتمــع املــدين يف تنفيــذ هــذه التدابــري. 

وعنــد تحديــد وظائــف فــرق العمــل العربيــة التــي تشــرك فيهــا عــدة هيئــات ال متيــز القوانني 
العربيــة بــني التنســيق وتقديــم التقاريــر، وال تؤكــد عــى تقديــم التقاريــر بصفتــه واحــدا مــن 
أهــم وســائل إنفــاذ القانــون. فعــى ســبيل املثــال، القانــون البحرينــي يجعــل إحــدى مهــامت 
ــة املختصــة يف إعــداد  ــة مكافحــة االتجــار بالبــرش« املشــاركة مــع الســلطات الحكومي » لجن
التقاريــر لتقدميهــا إىل لجــان األمــم املتحــدة ، ولكنــه ال ينــص عــى آليــة للرصــد الــذايت حيــث 
ــون  ــري أن القان ــان. غ ــه إىل الرمل ــر ســنوي أو دوري لتقدمي ــرش تقري ــا بن ــة بذاته ــوم اللجن تق
ــات  ــذ االتفاقي ــول تنفي ــة ح ــر الخارجي ــر إىل وزي ــم تقري ــة تقدي ــد إىل اللجن ــي يعه البحرين
الدوليــة التــي تكــون اململكــة طرفــا فيهــا. ويتضمــن قانــون دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
إعــداد تقاريــر عــن التدابــري التــي اتخذتهــا الحكومــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش كجــزء مــن 
مهمــة »اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبــرش، ولكنــه ال ينــص عــى إصــدار تقرير ســنوي. 

2٥٨- املرسوم الترشيعي رقم ٣ لسنة 2٠1٠ )مرسوم بشأن جرائم االتجار بالبرش، سوريا، مادة 1٥ )1(

2٥٩- القانون رقم ٦٤ لسنة 2٠1٠ )بشأن مكافحة االتجار بالبرش(، الجريدة الرسمية، مايو2٠1٠ )مر(، مادة 2٦ 

2٦٠- القانون رقم 1 يف ٩ يناير 2٠٠٨ )بشأن االتجار بالبرش( )البحرين( مادة ٨
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وإضافــة إىل ذلــك، ولألســباب التــي تــم ذكرهــا تفصيــال يف األجــزاء الســابقة، يجــب استشــارة 
املنظــامت غــري الحكوميــة والعنــارص األخــرى للمجتمــع املــدين بشــأن أي تقريــر يقــدم تقييــام 

لحجــم املشــكلة والــردود املناســبة.

6-ج   إرشاك العنارص الخمسة للمجتمع املدين

تقــوم منظــامت املجتمــع املــدين مبكافحــة االتجــار باألشــخاص عى مختلــف األصعــدة املحلية، 
ــة :  ــارص رئيس ــة عن ــن خمس ــدين م ــع امل ــون املجتم ــة. ويتك ــة، والدولي ــة، واإلقليمي والوطني
املنظــامت غــري الحكوميــة، واملؤسســات التجاريــة، والهيئــة األكادمييــة، واإلعــالم، واملؤسســات 
الدينيــة. ولــكل عنــر دور منفصــل لكنــه جوهــري يقــوم بــه يف مواجهــة ومكافحــة االتجــار 

باألشــخاص يف العــامل العــريب.

6-ج -1  املنظامت غري الحكومية   

تقــوم املنظــامت غــري الحكوميــة مبكافحــة االتجــار باألشــخاص مــن خــالل عــدة طــرق. ومــن 
أكــر األنشــطة التــي تقــوم بهــا املنظــامت غــري الحكوميــة شــيوعا ملكافحــة االتجــار حمــالت 
ــات  ــري الخدم ــل، وتوف ــبكات للعم ــن ش ــث، وتكوي ــارصة، والبح ــة، واملن ــة الجامهريي التوعي

ــر السياســات.  املبــارشة، وتطوي

مامرسة مثىل

مثــة مثــال للمشــاركة املدنيــة الناجحــة تتمثــل يف املبــادرات التــي تقــوم بهــا »دارنــا«، وهــي 
ــة  ــة زراعي ــزا للشــباب ومدرس ــا مرك ــر دارن ــرب. وتدي ــة باملغ ــة طنج ــة يف مدين ــة قامئ منظم
ــة،  ــة آمن ــوارع بيئ ــال الش ــر ألطف ــة إىل أن توف ــز واملدرس ــدف املرك ــوارع. ويه ــال الش ألطف
وتعليــام أساســيا، ودعــام نفســيا، ومهــارات الســوق ملســاعدتهم الحصــول عــى عمــل ومــن 
ثــم يصبحــوا أقــل تعرضــا ألخطــار حيــاة الشــارع ومــا تتضمنــه مــن االتجــار، وســوء املعاملــة، 

ــي التجــاري.2٦1 واالســتغالل الجن

6-ج-2  الرشكات التجارية

كثــريا مــا يتــم تجاهــل القطــاع الخــاص يف املبــادرات املناهضــة لالتجــار بالرغــم مــن توجههــا 
ــل  ــن أج ــني م ــري الحكومي ــة وغ ــع الحكوم ــني م ــني، واملتداخل ــني الحكومي إىل إرشاك الفاعل
ــم يف مكافحــة االتجــار  ــدور مه ــام ب ــم القي ــي القطــاع الخــاص ميكنه ــري.  غــري أن ممث التغي
عــن طريــق تبنــي سياســات مؤسســاتية  تهــدف إىل قطــع أي صــالت بــني األعــامل التجاريــة 
املرشوعــة واالتجــار باألشــخاص. وإىل جانــب الحاجــة إىل ضــامن مســؤولية الشــخص القانــوين، 
ــادة وعيهــم باملشــكلة وتشــجيعهم عــى تطويــر السياســات األخالقيــة  يكــون مــن املهــم زي
وقواعــد الســلوك التــي تتطلــب اإللتــزام بعــدم التســامح إطالقــا عندمــا يتعلــق األمــر بــأي 

2٦1- دارنا، طنجة، املغرب
http//:www.darnamaroc.org/index_en.html
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شــكل مــن أشــكال االتجــار، وبخاصــة االتجــار باألطفــال.

6-ج-2-1  قواعد السلوك للرشكات التجارية

مــع إدراك أهميــة دور القطــاع الخــاص، ومــع التأكيــد بصــورة خاصــة عــى الــرشكات التجاريــة 
الدوليــة، تبنــت األمــم املتحــدة » االتفــاق العاملــي » وهــو إطــار قائــم عــى املبــادئ مــن أجــل 
الــرشكات التجاريــة، ويتضمــن عــرشة مبــادئ يف مجــاالت حقــوق اإلنســان، والعمــل، والبيئــة، 
ومناهضــة الفســاد. ويشــجع »االتفــاق العاملــي« الــرشكات التجاريــة يف جميــع أنحــاء العــامل 
عــى تبنــي سياســات مســتدامة ذات مســؤولية اجتامعيــة، وعــى متابعــة تنفيذهــا. ويشــجع 
املبــدءان ٤و٥، عــى وجــه الخصــوص، الــرشكات التجاريــة عــى تبنــي سياســات تضمــن القضاء 

عــى جميــع أشــكال العمــل القــري وعمــل األطفــال.

مامرسة مثىل

املبادئ العرشة التفاق األمم املتحدة العاملي

1- ينبغــي عــىل الــرشكات التجاريــة أن تدعــم وأن تحــرم حاميــة حقــوق اإلنســان العامليــة،   
وأن تتأكــد مــن أنهــا غــري متورطــة يف انتهــاك حقــوق اإلنســان،

2- تتمسك بحرية النقابات واالعراف الفعال باملفاوضة الجامعية ؛

3- القضاء عىل جميع أشكال العمل الجربي والقرسي؛

4- القضاء الفعي عىل عاملة األطفال؛

5- القضاء عىل التمييز فيام يتعلق بعملية التوظيف أو بالوظيفة ذاتها؛

6- تدعم مقاربة احرازية تجاه التحديات البيئية؛

7- تقوم مببادرات لتعزيز قدر أكرب من املسؤولية تجاه البيئة؛

8- تشجع عىل تطوير ونرش تقنيات صديقة للبيئة؛

9- العمل عىل مناهضة الفساد بجميع أشكاله وما يتضمنه من االبتزاز والرشوة.262                                                           

ــار  ــام االتج ــة أم ــورة خاص ــة بص ــون ضعيف ــاص تك ــاع الخ ــة يف القط ــاالت معين ــة مج ومث
باألشــخاص بســبب الطلــب الشــديد عــى األشــخاص املتاجــر بهــم. ومجــال الســياحة مثــال 
عــى هــذا، مــع وجــود ظاهــرة االتجــار باألطفــال والفتيــات الصغــريات مــن أجــل الســياحة 
الجنســية يف شــتى أنحــاء العــامل. وملســاعدة املؤسســات العاملــة يف مجــال الســياحة يف االمتثال 
ملبــادئ »اتفــاق األمــم املتحــدة العاملــي«، قامــت »منظمــة الســياحة العامليــة« بالتعــاون مــع 
ــة« بوضــع قواعــد للســلوك  ــة« و«منظمــة التجــارة العاملي »صنــدوق األمــم املتحــدة للطفول

2٦2- اتفاق األمم املتحدة العاملي، “املبادئ العرشة”

http//:www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/.
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يتضمــن ســتة معايــري ملقدمــي الخدمــات الســياحية :

1- وضع سياسة أخالقية خاصة باالستغالل الجني التجاري لألطفال.

2- تدريب العاملني يف بلد املنشأ والعاملني يف بلد املقصد.

ــام  ــكار الع ــى اإلن ــص ع ــياحية ، ين ــات الس ــي الخدم ــع مقدم ــود م ــد يف العق ــع بن ٣- وض
ــال. ــاري لألطف ــي التج ــتغالل الجن لالس

٤- تزويــد املســافرين باملعلومــات عــن طريــق الكتالوجــات والكتيبــات وعــرض األفــالم خــالل 
الرحلــة، وأغلفــة التذاكــر وصفحــات اإلنرنــت ..الــخ

٥- تقديم املعلومات إىل »األشخاص املهمني key persons« يف بلد املقصد

٦- إعداد تقرير سنوي.2٦٣ 

مامرسة مثىل

ــز  ــؤولة« يرك ــارة املس ــا » للتج ــون برنامج ــادق كارلس ــورت فن ــوة، ط ــذه الدع ــتجابة له اس
ــا  ــرف به ــل املع ــري العم ــرام معاي ــة واح ــاج والصح ــوع واإلندم ــؤولية التن ــل مس ــى تحم ع
ــا.  ــل مبانيه ــي داخ ــتغالل الجن ــل القــري واالس ــن العم ــال م ــة األطف ــا حامي ــا، ومنه دولي
وتقــوم فنــادق كارلســون بتدريــب العاملــني بهــا عــى التعــرف عــى حــاالت االتجــار بالبــرش 
ــة« إىل  ــؤولية التجاري ــن »املس ــج ع ــذا الرنام ــا ه ــون أيض ــل كارلس ــا. وتنق ــرف إزاءه والت
مرتــادي الفنــادق ، وتزودهــم بالفرصــة لدعــم التــزام كارلســون بقضايــا املســؤولية االجتامعيــة 
واالســتفادة منهــا. واألكــر مــن ذلــك، تجهــد فنــادق كارلســون لــرشاء بضائــع مــن املورديــن 

ــة.2٦٤   ــؤولية االجتامعي ــني باملس امللتزم

مامرسة مثىل

ــوق اإلنســان، والصحــة  ــة أجــزاء: العمــل وحق ــل« أربع ــة أب ــل الســلوك لرشك يتضمــن »دلي
والســالمة، والتأثــري البيئــي، واألخــالق. وبالنســبة للعمــل وحقــوق اإلنســان، تهــدف الرشكــة إىل 
: )أ( إنهــاء ســاعات العمــل الطويلــة؛ )ب( القضــاء عــى العمــل القــري للعــامل املهاجريــن؛ 
ــز  ــه التميي ــل، ومن ــكان العم ــز يف م ــم التميي ــة؛ )د( تحري ــور متدني ــة بأج ــع العامل )ج( من
القائــم عــى العــرق والنــوع والعمــر وامليــل الجنــي واإلنتــامء إىل أقليــة، واإلعاقــة والديــن، 
ــن  ــن الذي ــع املوردي ــة؛ )ه( التعامــل م ــة االجتامعي ــد املنشــأ، والحال ــامء الســيايس وبل واالنت

يســتخدمون فقــط املــواد التــي ال يتعــارض إنتاجهــا مــع أي مــن هــذه املبــادئ.2٦٥

2٦٣- منظمة السياحة العاملية، “قواعد السلوك لحامية األطفال من االستغالل الجني يف السفر والسياحة”، 1٩٩٨ 
2٦٤- “مــرشوع الحاميــة” بكليــة الدراســات الدوليــة املتقدمــة بجامعــة جونزهوبكنــز، “مائــة مامرســة مثــى ملكافحــة االتجــار باألشــخاص: دور 

املجتمــع املــدين”، ٥٨ 

http//:www.protectionproject.org/wp-content/uploads-2012/07/100/Best-Practices-in-Combating-TIP_Final-Doc1.
pdf.
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6-ج-2-2  تنظيم عمل وكاالت التوظيف الخاصة

ــة  ــجل، يف البني ــو مس ــام ه ــهم ، مثل ــة تس ــدان العربي ــة يف البل ــف الخاص إن وكاالت التوظي
التحتيــة لالتجــار حيــث تســهل مامرســة الخــداع يف عمليــة التجنيــد املســتخدمة يف االتجــار.

ــد املنشــأ  ــم كوســطاء العــامل يف بل ــف، مســتغلني وضعه ــا تنخــرط وكاالت التوظي ــريا م فكث
والــرشكات والعائــالت يف بلــد املقصــد، يف مامرســات اســتغاللية، مثــل فــرض رســوم اســتغاللية، 
ــف  ــل وكاالت التوظي ــم عم ــب. ولتنظي ــزاز، والرهي ــامل، واالبت ــفر الع ــوازات س ــاز ج واحتج
هــذه، تدعــو املــادة ٨)1( مــن »اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1٨1 لســنة 1٩٩٧ بشــأن 

وكاالت التوظيــف الخاصــة، الــدول إىل القيــام مبــا يــأيت: 

تعتمــد كل دولــة عضــو، بعــد استشــارة أكــر املنظــامت متثيــال ألصحــاب العمــل 
والعــامل، جميــع التدابــر الروريــة واملالمئــة ضمــن اختصاصهــا ، وعنــد 
االقتضــاء، بالتعــاون مــع ســائر الــدول األعضــاء، لتوفــر الحاميــة املالمئــة للعــامل 
املهاجريــن املعينــن أو املوظفــن عــى أراضيهــا عــن طريــق وكاالت االســتخدام 
الخاصــة وحاميتهــم مــن التجــاوزات. وتشــمل هــذه التدابــر قوانــن أو لوائــح 
ــي  ــة الت ــتخدام الخاص ــر وكاالت االس ــك حظ ــا يف ذل ــات، مب ــى عقوب ــص ع تن

ــس وترتكــب تجــاوزات.266  متــارس التدلي

ــط  ــر فق ــرب والجزائ ــت كل مــن املغ ــا قام ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال  ويف منطق
ــة.  ــذه االتفاقي ــى ه ــق ع بالتصدي

6-ج -2-3   فرض القيود عىل منظامت التزويج وسامرسة الزواج الدوليني

تشــيع الزيجــات القامئــة عــى الصفقــة يف بعــض البلــدان اإلســالمية. ويف مثــل هــذه الزيجــات 
يلجــأ األجنبــي إىل »سمســار زواج« للحصــول عــى زوجــة، ثــم يصطحبهــا إىل بلــده، حيــث رمبا 
يقــوم باســتغاللها. وبالتشــابه مــع ســوء اســتخدام واســتغالل التجــارة املرشوعــة القامئــة عــى 
التزويــج بالــرايض املتبــادل يف الغــرب فــإن هــذه املامرســة قــد تشــكل ســوء اســتخدام غــري 
مــرشوع ملؤسســة مرشوعــة لــو أن منظمــة التزويــج علمــت أن املــرأة ســتتعرض لالســتغالل 
أو أهملــت املؤسســة يف ذلــك. والبــد مــن الــردع الصــارم ملثــل هــذه الكيانــات الرشعيــة التــي 
تســهل االتجــار إمــا عــن درايــة وإمــا نتيجــة لإلهــامل. والبــد مــن فــرض التزامــات متنوعــة 
ــع املامرســات االســتغاللية قبــل وقوعهــا.  ــة تهــدف إىل من عــى مثــل هــذه األعــامل التجاري
وباملثــل، قــد تنخــرط أيضــا الــوكاالت التــي تســهل الزيجــات الدوليــة )الزيجــات عــن طريــق 
ــدويل، يف  ــي ال ــت( أو التبن ــق اإلنرن ــن طري ــات ع ــة، والزيج ــات الصفق ــات، وزيج الكتالوج
مامرســات محرمــة ميكــن أن تصــل إىل توصيفهــا مبــارشة بأنهــا مــن أفعــال االتجــار باألشــخاص.

2٦٥- دليل السلوك لرشكة “ابل”
http//:www.apple.com/supplierresponsibility/accountability.html.

2٦٦- اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 1٨1 بشــأن وكاالت االســتخدام الخاصــة، عرضــت للتوقيــع يف 1٩ يونيــو 1٩٩٧ ودخلــت حيــز التنفيــذ 
يف 1٠ مايــو 2٠٠٠، مــادة ٨ )1(
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مامرسة مثىل

ما يي هو وفق الجزء 4 من قوانني الفلبني ملناهضة االتجار باألشخاص:

مــن غــري املــرشوع ألي شــخص، طبيعــي أو اعتبــاري، القيــام بــأي مــن األفعــال التاليــة: )....( 
ــن،   ــك بغــرض الحصــول علىه ــي أو وهمــي، وذل ــد زواج، حقيق ــم أو عــرض أو عق )ج( تقدي
أو رشائهــن، أو تقدميهــن، أو بيعهــن، أو التجــارة بهــن الســتغاللهن يف الدعــارة، أو إنتــاج 
املــواد اإلباحيــة، أو االســتغالل الجنــي، أو العمــل القــري أو االســرقاق، أو أعــامل الســخرة 

ــون.2٦٧ ــا ألداء الدي ــة أو األرس رهن اإلجباري

6-ج-3  املؤسسات األكادميية

إن التعليــم ميثــل أداة مهمــة ملنــع االتجــار باألشــخاص. فالتعليــم يــأيت يف املنزلــة العليــا بصفتــه 
ــني  ــاء فعال ــوا أعض ــني ليصبح ــة الالزمت ــارات واملعرف ــابة بامله ــال الش ــد األجي ــلوبا لتزوي أس
ــا  ــم وفق ــم وواجباته ــم بحقوقه ــة وعيه ــه أيضــا أســلوبا لتنمي ومنتجــني يف املجتمــع، وبصفت
للترشيعــات الوطنيــة والدوليــة، ومــن ثــم الحــد مــن ضعفهم تجــاه االتجــار واألشــكال األخرى 
للمعاملــة الســيئة. والتعليــم أداة فعالــة أيضــا يف زيــادة الوعــي بــني الجمهــور األوســع بأخطار 
االتجــار باألشــخاص وتأثــريه الســلبي عــى املــدى البعيــد عــى التنميــة االقتصاديــة واالجتامعية 
يف البلــد. وتتضمــن وســائل دمــج موضــوع االتجــار باألشــخاص يف النظــام التعليمــي إصــالح 
املناهــج الدراســية، وعقــد حلقــات نقاشــية للطــالب، وعقــد جلســات محاكمــة وهميــة لرفــع 
ــة بتنســيقها.  ــوم املؤسســات التعليمي ــدى تق ــدة امل ــات بعي ــم خدم مســتوى الوعــي، وتقدي
ــب  ــث يف الجوان ــال البح ــم يف مج ــدور مه ــة ب ــات األكادميي ــوم املؤسس ــك، تق ــن ذل ــر م أك
املختلفــة لالتجــار باألشــخاص. وكثــريا مــا تســاعد الهيئــات األكادمييــة صانعــي السياســات يف 

تصميــم وتنفيــذ الرامــج الحكوميــة املناهضــة لالتجــار.

ومثــة تطــور حــدث مؤخــرا للمناهــج التعليميــة يف مختلــف جامعــات منطقــة الــرشق األوســط 
ــذه  ــة. وه ــادات القانوني ــالل العي ــن خ ــة م ــج تعليمي ــع برام ــل يف وض ــا متث ــامل أفريقي وش
الرامــج هــي مراكــز قانونيــة قامئــة داخــل كليــات الحقــوق بالجامعــات توفــر لطــالب الحقوق 
الفرصــة لتنميــة املهــارات العمليــة عــن طريــق العمــل مــع قضايــا واقعيــة لالتجــار باألشــخاص 
والجرائــم ذات الصلــة. وتحــت إرشاف املحامــني املتمرســني وأســاتذة الكليــة يشــارك الطــالب 
ــام  ــك في ــن وذل ــاف اآلخري ــا الضع ــار والضحاي ــا االتج ــة لضحاي ــورة القانوني ــم املش يف تقدي
ــج  ــة الرام ــن امثل ــة. وم ــة والدولي ــات الوطني ــا للترشيع ــم وفق ــم وواجباته ــق بحقوقه يتعل
اإلكلينيكيــة القانونيــة يف العــامل العــريب العيــادات القانونيــة يف كليــات الحقــوق بالجامعــات 
العربيــة التاليــة: الجامعــة االردنيــة يف األردن، وجامعــة اإلســكندرية وجامعــة طنطــا و جامعــة 
حلــوان وجامعــة اســيوط وجامعــة املنوفيــة وجامعــة الزقازيــق وجامعــة عــني شــمس وجامعة 
املنصــورة وجامعــة الفــاروس يف مــر، وجامعــة القــدس بالضفــة الغربيــة، و جامعــة اإلمــارات 
ــان، وجامعتــي  ــة املتحــدة، وجامعــة بــريوت العربيــة يف لبن ــة اإلمــارات العربي العربيــة بدول

2٦٧ – قانون الفلبني بشأن مكافحة االتجار باألشخاص ، جزء ٤ )ج(
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بغــداد وصــالح الديــن يف العــراق ، وجامعــة قطــر يف قطــر ، وجامعــة الكويــت وكليــة القانــون 
الكويتيــة العامليــة يف الكويــت ، وجامعــة ســلطان قابــوس يف ســلطنة عــامن ، وجامعــة القــايض 

عيــاض يف املغــرب. 

وباإلضافــة إىل توســيع املهــارات القانونيــة للطــالب، تثبــت عيــادات املســاعدة القانونيــة أنهــا 
ــا  ــاعدة للضحاي ــري املس ــخاص، وتوف ــار باألش ــول االتج ــالب ح ــني الط ــي ب ــع الوع أدوات لرف

الذيــن مــا كان يتوفــر لهــم ســوى وصــول محــدود إىل النظــام القضــايئ يف البلــد.

6-ج -4  اإلعالم 

ميكــن أن يكــون اإلعــالم مفيــدا يف نــرش الوعــي والفهــم عــن االتجــار باألشــخاص بــني الشــعوب 
محليــا ودوليــا. وتشــمل النوافــذ اإلعالميــة التليفزيــون، واإلذاعــة، والصحــف، وقــد ســاعدت 
ــات  ــض الحكوم ــت بع ــد دمج ــخاص. وق ــار باألش ــول االتج ــات ح ــرش املعلوم ــا يف ن جميعه

اإلعــالم يف سياســتها ملنــع االتجــار باألشــخاص بصفتهــا وســيلة لرفــع الوعــي. 

ورغــم أن اإلعــالم ميثــل أداة قويــة يف التأثــري عــى الــرأي العــام ورفــع مســتوى الوعــي بــأي 
مشــكلة، فإنــه يــأيت مــع هــذه القــوة مســؤولية توفــري معلومــات دقيقــة مــع ضــامن حاميــة 
ــا  ــة قضاي ــرّض تغطي ــات. ويجــب أال يُع املصــادر مــن أي رضر نتيجــة للكشــف عــن املعلوم

ــا أو انتهــاك خصوصياتهــم.  ــاة الضحاي االتجــار باألشــخاص حي

وحمــالت اإلعــالم للتوعيــة الجامهرييــة تســاعد ليــس فقــط يف تثقيــف الجمهــور حــول أخطــار 
االتجــار باألشــخاص واإلشــارات التــي تســاعد النــاس يف التعــرف عليهــا، ولكنهــا تســاعد أيضــا 
يف إنقــاذ أولئــك الذيــن رمبــا قــد وقعــوا بالفعــل ضحايــا لالتجــار، وبخاصــة عــن طريــق تنبيــه 
ــن  ــوع م ــني ن ــا املحتمل ــني الضحاي ــم وب ــدث بينه ــد يح ــن ق ــاس الذي ــام والن ــور الع الجمه

االتصــال.  

مامرسة مثىل 

ــررت بعــض  ــا عــى هــذا املســتوى، ق ــازال ضعيف ــذي م ــة ال ــض عــن تدخــل الحكوم للتعوي
  A21 ،املنظــامت عــى وجــه التحديــد معالجــة االتجــار باألشــخاص مــن ناحيــة الطلــب. فمثــال
ــني بالقضــاء عــى  ــني امللتزم ــراد ، واملنظــامت، واملســؤولني الحكومي ــن األف ، وهــي شــبكة م
ــق إرشاك  ــم حــول حقائ ــن لتثقيفه ــع الزبائ ــت م ــن، عمل ــرن الواحــد والعرشي ــم يف الق الظل
ــك  ــار أولئ ــان بغــرض إخب ــة يف اليون ــة إعالمي ــم تدشــني حمل ــني بالجنــس. ويف 2٠1٠ ت العامل
ــف  ــان، وأيضــا، بالعن ــارة يف اليون ــن يف الدع ــاليئ يعمل ــات النســاء ال الرجــال بقصــص وخلفي
ــتغلون  ــا املس ــوم فيه ــي يق ــة الت ــبيهة بالعبودي ــوال الش ــرأة واألح ــد امل ــة ض ــوء املعامل وس
باالحتفــاظ بالنســاء كإمــاء. وقصــد بهــذه الحملــة دفــع زبائــن عــامل الجنــس إىل التفكــري يف 
تبعــات مــا يقومــون بــه يف صناعــة الجنــس وإعــادة النظــر فيــام يفرضونــه مســبقا ومواقفهــم 
حيــال أولئــك العاملــني يف صناعــة الجنــس. وقامــت حملــة A21 بتصميــم مســاقات دراســية 
قصــرية لتالميــذ املــدارس للتأثــري عــى الشــباب حــول حقائــق االتجــار بالبــرش قبــل أن يصبحــوا 
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زبائــن دافعــني.2٦٨

6-ج-5  املؤسسات الدينية

ميكــن أن يكــون الديــن مؤثــرا قويــا يف منــع االتجــار باألشــخاص. فالكثــري مــن املنظــامت ذات 
ــن  ــخاص م ــار باألش ــة االتج ــبيل مكافح ــارض يف س ــت الح ــل يف الوق ــة تعم ــة الديني املرجعي

خــالل الرامــج الخاصــة برفــع مســتوى الوعــي والتعليــم. 

ــا، يســهم األمئــة املختلفــون وعلــامء اإلســالم يف  ويف منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقي
رفــع مســتوى الوعــي مبشــكلة االتجــار يف العــامل العــريب وذلــك عــن طريــق إصــدار الفتــاوى 
ــد  ــي ق ــة الت ــن الجرميــة وتحــث املســلمني عــى اإلحجــام عــن املامرســات الثقافي ــي تدي الت

ــي إىل االتجــار باألشــخاص يف املنطقــة ويف العــامل أجمــع. تف

فعــى ســبيل املثــال، يف ٣ ســبتمر 2٠٠2، أصــدر املفتــي العــام الســعودي فتــوى ضــد ســوء 
معاملــة العاملــة األجنبيــة مــن جانــب أصحــاب العمــل الســعوديني وقــرر أنــه » ال يســمح 
بابتــزاز وتهديــد العــامل األجانــب بالرحيــل عــن البلــد إذا رفضــوا االنصيــاع لــرشوط أصحــاب 

العمــل التــي تخــل بالعقــد.«2٦٩ 

وباملثــل، أصــدر الشــيخ يوســف القرضــاوي، وهــو أحــد علــامء املســلمني البارزيــن، فتــوى يف 
مــارس 2٠٠٨ تقــرر أن قانــون الكفيــل الــذي يســود يف بعــض البلــدان ال يتســق مــع تعاليــم 
اإلســالم وينبغــي إلغــاؤه ؛ إذ أن » قانــون الكفيــل« يــزود صاحــب العمــل الــذي يكفــل عامــال 
بحقــوق مختلفــة قــد تنتهــك حقــوق العامــل. فعــى ســبيل املثــال، يحتفــظ أصحــاب العمــل 
بوثائــق الســفر الخاصــة بالعــامل؛ وبالتــايل، ال يســمح للعامــل بــرك صاحــب العمــل والبحــث 
ــل أن  ــبب قب ــد ألي س ــرك البل ــل ب ــمح للعام ــام ال يس ــه، ك ــدون موافقت ــر ب ــل آخ ــن عم ع
يحصــل أوال عــى موافقــة صاحــب العمــل. وهــذا الحكــم قــد ينتهــك حــق العامــل يف التحــرك 
بحريــة. ويــرشح الشــيخ يوســف القرضــاوي أن »نظــام الكفيــل قــد خلــق يف الوقــت الحــارض 
أســواقا لتأشــريات العمــل، تــاركا بذلــك الكثرييــن مــن العــامل يعيشــون يف أحــوال غــري آدميــة، 
حيــث يســكن عــدد كبــري مــن العــامل يف مــكان صغــري. وإنــه ملــن العــار حقيقــة ، وأيضــا، هــو 

ضــد املبــادئ اإلســالمية التــي تدعــو إىل احــرام حقــوق اإلنســان.«2٧٠

ــوم  ــو 2٠11 يف عــامن، األردن، قــرر رئيــس جامعــة العل ويف فتــوى صــدرت مؤخــرا يف ٤ يولي
اإلســالمية العامليــة، عبدالنــارص أبوبصــل، أن االتجــار بالبــرش، كان منظــام ومتــت عــى نطــاق 

واســع، يتطلــب تطبيــق حــد الحرابــة واإلفســاد يف األرض.

 A21 2٦٨- حملة
http://www.thea21campaign.org/.

2٦٩- فتوى أصدرها مفتي السعودية يف ٣ سبتمر 2٠٠1 بشأن سوء معاملةأصحاب العمل للعاملة األجنبية.
2٧٠- فتوى أصدرها الشيخ يوسف القرضاوي بشأن قانون الكفالة.
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6-د  استخدام التقنيات الجديدة لتعزيز الرشاكة الفعالة

ــة املعلومــات ، مثــل املواقــع عــى  إن االســتخدام الفعــال لإلنرنــت واألشــكال األخــرى لتقني
ــدة يف  ــون مفي ــن أيضــا أن تك ــى الحاســوب، ميك ــات ع ــد البيان ــة، وقواع الشــبكة العنكبوتي
مكافحــة االتجــار باألشــخاص. أمــا اإلحصائيــات فيصعــب جمعهــا ورسعــان مــا تصبــح قدميــة، 
لكــن مبــادرات املعلومــات املتعلقــة بالتقنيــة ميكــن اســتخدامها للنهــوض بالتنســيق والتشــارك 
يف املعلومــات بــني املنظــامت غــري الحكوميــة، ومنظــامت املجتمــع املــدين، والحكومــات، مبــا 
يف ذلــك املســؤولون القامئــون بإنفــاذ القانــون. وميكــن اســتخدام الشــبكة العنكبوتيــة يف نــرش 
املعلومــات حــول املبــادرات املناهضــة لالتجــار، وتثقيــف النــاس حــول األخطــار واملشــكالت 
التــي تحيــط باالتجــار باألشــخاص، وتعزيــز شــبكات العمــل عــى املســتوين الثنــايئ واملتعــدد 
األطــراف بهــدف زيــادة الضغــط ومعالجــة املشــكلة. وميكــن لقواعــد البيانــات الشــاملة عــن 
ــر  ــة ومشــتتة ع ــي تكــون منعزل ــات املناهضــة لالتجــار الت ــني املجموع ــط ب االتجــار أن ترب
ــة الحــدود  ــون والقامئــني عــى حامي ــاذ القان ــات للقامئــني عــى إنف ــر املعلوم ــم، وتوف األقالي
حــول األشــخاص املشــتبه يف كونهــم متاجــر بهــم« ومســاعدة الضحايــا، وتقديــم إحصائيــات 

دقيقــة عــن االتجــار.
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اختبر معلوماتك 

مكافحة االتجار باألشخاص يف منطقة الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا : املشاركة
مترين )أ( أسئلة للمراجعة

1- ما القواعد التنظيمية التي تقرح وضعها ملتابعة عمل وكاالت التوظيف؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

2- هل ينظم قانونك الوطني الزيجات األجنبية؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٣- كيف يعالج قانون االتجار دور املجتمع املدين؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٤- إىل أي مــدى تقــوم منظــامت حقــوق اإلنســان يف بلــدك بأنشــطة متعلقــة باالتجــار 
باألشــخاص؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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٥- هــل تعــرف أيــا مــن الكليــات أو الجامعــات أو املؤسســات التعليميــة األخــرى التــي تقــدم 
مســاقات دراســية حــول االتجــار باألشــخاص أو مســائل أخــرى ذات صلــة؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٦- ملاذا يكون مكافحة االتجار بالبرش يف صالح الرشكات التجارية؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

٧- كيــف يتشــارك كل مــن القامئــني عــى إنفــاذ القانــون والــرشكات التجاريــة يف رفــع الوعــي 
باالتجــار بالبــرش؟

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

تمرين ب : مهمات عملية
ــخاص  ــار باألش ــول االتج ــة ح ــات األكادميي ــاص باملؤسس ــج درايس خ ــودة ملنه ــب مس 1- اكت

ــة. ــات التعليمي للمؤسس

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------
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2- اكتــب مســودة ملبــادئ الســلوك للمؤسســات التجاريــة يف بلــدك ملكافحــة االتجــار 
باألشــخاص.

----------------------------------------------------------------------------------------
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