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عة املن�ش������ورة يف ن�������رشة اجلرمية واملجتمع ه������ي اآراء موؤلِّفيها وال تعك�س  االآراء املع������َرب عنها يف املقاالت املوقَّ

بال�رشورة اآراء االأمانة العامة للأمم املتحدة.

وال تنطوي الت�شميات امل�شتخَدمة يف هذا املن�شور، وال طريقة عر�س املواد الواردة فيه، على االإعراب عن اأيِّ 

راأي كان من جانب االأمانة العامة للأمم املتحدة ب�شاأن املركز القانوين الأيِّ بلد اأو اإقليم اأو مدينة اأو منطقة اأو 

لل�شلطات القائمة فيها، اأو ب�شاأن تعيني حدودها اأو تخومها.

كل االإ�ش������ارات التي حتي������ل اإىل كو�شوفو يف هذا املن�شور ينبغي اأن تُفَهم على اأنها ممتِثلة للقرار 1244 )1999( 

ال�شادر عن جمل�س االأمن.

من�شور �شادر عن: ق�شم اللغة االإنكليزية واملن�شورات واملكتبة، مكتب االأمم املتحدة يف فيينا.
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ال�شيا�شة العامة التحريرية واالإ�شارات اخلا�شة بالن�رش

تدع������و هيئُة التحري������ر الباحثني واخلرباَء من كلِّ اأنح������اء العامل اإىل امل�شاهمة يف الن�������رشة مبقاالت عن م�شائل 

مة للن�رش اأ�شلي������ًة، اأْي اأنها ال  عل������م االإجرام وامل�شائ������ل االجتماعية-القانونية. ويجب اأن تك������ون املقاالت املقدَّ

مة للنظر يف  ينبغ������ي اأن تكون قد نُ�رشت يف اأيِّ مكان اآخر. وال ينبغ������ي اأن يتجاوز طول املقالة املخطوطة املقدَّ
 

م اأي�شاً يف ن�شخة  ������ل اأن تُقدَّ م املخطوطات يف �شكل اإلكرتوين؛ ويُف�شَّ ن�رشه������ا 000 6 كلمة. كم������ا ينبغي اأن تُقدَّ

ورقية، واأن تكون م�شحوبًة بال�شرية الذاتية ملوؤّلفها وبخل�شٍة عنها.

مة من  ن كل خمطوطة مقدَّ لة الإر�شال املخطوطات هي يف �شيغة وورد (doc.). وينبغي اأن تتكوَّ والوا�شطة املف�شَّ

ن�شخ������ة اأ�شلية مطبوعة ون�شخة اإلكرتونية باللغات الر�شمية ال�شت املعتَمدة يف االأمم املتحدة—وهي االإ�شبانية 

واالإنكليزي������ة والرو�شية وال�شينية والعربي������ة والفرن�شية. وينبغي ا�شتخدام براجمي������ة "اإك�شيل" لعر�س الر�شوم 

البياني������ة واجلداول. كما ينبغ������ي اأن تكون املقالة املخطوطة م�شحوبة بخل�ش������ة موؤّلفة من 200 كلمة تقريباً 

ومبجموعة كاملة من املراجع. وينبغي اأن تكون اجلداول وا�شحًة بذاتها دومنا حاجة اإىل تف�شري، كما ينبغي اأن 

مة يف الن�س. رة، للمعلومات املقدَّ لة، ولي�شت مكرِّ تكون مكمِّ

ا  ر، ن�رشة اجلرمية واملجتمع، اإمَّ ه املخطوطات، مع ال�شرية الذاتية املوج������زة ملوؤّلفيها، اإىل املحرِّ وينبغ������ي اأن تُوجَّ

 (Division for Policy Analysis and Public Affairs, United Nations Office :بالربي������د على العنوان التايل

������ا  واإمَّ  on Drugs and Crime, Vienna International Centre, P. O. Box 500, 1400 Vienna, Austria)

ى فيها اأح������د املوؤّلفني بو�شفه  بالربي������د االإلك������رتوين (forum@unodc.org). وينبغي توجي������ه ر�شالة اإحالة يُ�شمَّ

ا املخطوطات التي ال تُن�رَش ف�شوف تُعاد  مرا�ِش������ًل، وتت�شّمن عنوان������ه الكامل ورقم هاتفه وبريده االإلكرتوين. اأمَّ

اإىل موؤّلفيها؛ ولكْن ال ميكن حتميل االأمم املتحدة اأيِّ م�شوؤولية عن فقدانها.

واملخطوط������ات املن�شورة يف الن�رشة تُعدُّ من ممتلكات االأمم املتحدة، وتتمّتع باحلماية اخلا�شة بحقوق التاأليف 

والن�رش وفقاً الأحكام الربوتوكول 2 املرَفق باالتفاقية العاملية حلقوق التاأليف والن�رش بخ�شو�س تطبيق االتفاقية 

على االأعمال ال�شادرة عن بع�س املنظمات الدولية.
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ت�شدير

ة للبيع الت������ي ت�شدر عن مكتب االأمم املتحدة  ن�������رشة اجلرمي������ة واملجتمع هي من من�شورات االأمم املتحدة املعدَّ

املعني باملخدرات واجلرمية، الكائن يف فيينا. وهي ت�شدر بلغات االأمم املتحدة الر�شمية ال�شت وهي االإ�شبانية 

واالإنكليزية والرو�شية وال�شينية والعربية والفرن�شية.

ه معن������ي بال�شيا�شات العامة عن ق�شايا منع اجلرمي������ة والعدالة اجلنائية.  وتعر�������س الن�رشةُ مقاالت ذات تَوجُّ

 وه������ي ترّكز على االجتاهات واملمار�ش������ات يف ميدان العدالة اجلنائية، التي تّت�ش������م باأهمية خا�شة ذات داللة 

للمجتمع الدويل.

وهذا العدد ال�شادر من الن�رشة يرّكز على التدابري الت�رشيعية وتدابري نظم العدالة اجلنائية اخلا�شة بالت�شّدي 

������ار بالب�رش يف الع������امل قاطبة، وخ�شو�شاً على ال�شعيد الُقطري يف كل بلد. وهي تتكّون من ملحة اإجمالية  للجتِّ

عاملية، تليها ُموَجزات ُقطرية عن اأكرث من 150 بلداً.

������ه ال�شك������ر اإىل راج������ي يوهان�ش������ن  وي������وّد مكت������ب االأمم املتح������دة املعن������ي باملخ������درات واجلرمي������ة اأن يُوجِّ
 

مه من م�شاعدة حتريرية يف اإعداد هذا االإ�شدار من الن�رشة. من ق�شم الدرا�شات وحتليل التهديدات على ما قدَّ

كلُّ االأعداد ال�شادرة من ن�رشة اجلرمية واملجتمع تُتاح على املوقع ال�شبكي ملكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 

.)http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Forum-on-Crime-and-Society.html( واجلرمية
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1

ار بالب�رش حالة الت�صّدي العاملي جلرمية التجِّ

*
بقلم فابريزيو �شاّريكا

خال�صة

ار باالأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء واالأطفال،  يف اأعق������اب الت�شديق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتِّ

ل التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، يف عام 2003، قامت بلدان كثرية  املكمِّ

با�شتحداث اأحكام ت�رشيعية جديدة، اأو بتح�شني االأحكام الت�رشيعية املوجودة، من اأجل الت�شّدي مبزيد من 

داً  ار باالأ�شخا�س ُجرماً حمدَّ ار باالأ�شخا�س. وعلى �شبيل املثال، اأ�شبح االآن االجتِّ الفعالي������ة جلرمية االجتِّ

يف كث������ري م������ن البلدان، وذلك على اأقّل تقدير فيما يخ�ّس اأكرث اأغرا�ش������ه �شيوعاً، اأْي اال�شتغلل اجلن�شي 

اأو العم������ل الق�رْشي بال�شخرة. غري اأنَّ ا�شتجابة العدال������ة اجلنائية لهذه التح�شينات احلديثة العهد اأ�شبح 

ار باالأ�شخا�س  قيا�شه������ا اأ�شدَّ �شعوبًة من ذي قبُل. وهذا يُعزى جزئياً اإىل اأنَّ عّدة خ�شائ�س حمّددة للجتِّ

ي�شع������ب اإثباتها يف املحكمة، وكذلك اإىل اأنَّ البل������دان قد تلحق هذه اجلرمية ق�شائياً باعتبارها �شل�شلًة 

م������ن االأفعال اجُلرمية املختلفة. كما اأنَّ املقارنات على ال�شعيد الدويل تنطوي على حتّديات اأي�شاً، لي�س 

م������ن جّراء الفجوات الوا�شعة اخلا�شة بالبيانات فح�شُب، بل كذلك الأنَّ البيانات املوجودة حالياً كثرياً ما 

تك������ون غري قابلة للمقارنة فيما بني الواليات الق�شائية. ومع ذلك، فاإنَّ هذه املقالة تعر�س ملحًة اإجماليًة 

ار بالب�رش، ب������دءاً من عر�س ملحات اإجمالية  عري�ش������ًة عن تداب������ري الت�شّدي على ال�شعيد الُقطري للجتِّ

عل������ى ال�شعيدين العاملي واالإقليمي، يليها تركيز خا�س عل������ى اأوروبا—القارة التي تّت�شم باأ�شّد التنّوع يف 

اأ�ش������ول ال�شحايا املكت�َشف اأمرهم—وانتهاًء اإىل تقدمي موجزات ُقطرية عن 155 بلداً واإقليماً من جميع 

اأنواع العامل.

مة وملحوظة منهجية مقدجِّ

ت�شتمدُّ هذه املقالة مادتها من العمل البحثي الذي ا�شطلع به مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمي������ة )اخت�شاراً: مكتب املخدرات واجلرمي������ة( وُعِر�س يف التقارير التالية: التقرير العاملي عن 

ار باالأ�شخا�س: درا�شة حتليلية ع������ن اأوروبا؛ وعوملة اجلرمية:  ������ار باالأ�شخا�������س )2009(؛ واالجتِّ االجتِّ

������ار عرب الوطني و�شي������ادة القانون يف غرب   واالجتِّ
)1(

تقيي������م خلطر اجلرمية املنظم������ة عرب الوطنية؛

)2(
اأفريقيا: تقييم للمخاطر.

ار بالب�������رش (UN.GIFT) من مكتب  يف اآذار/مار�������س 2007، طلب������ت املبادرة العاملية ملكافح������ة االجتِّ

������ار بالب�رش. وقد  املخ������درات واجلرمي������ة اإج������راء درا�شة عن حال������ة الت�شّدي العامل������ي جلرمية االجتِّ

* خبري اأبحاث، مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.

.E.10.IV.6 من�شورات االأمم املتحدة، رقم املبيع
 )1(

.(www.unodc.org) جميع التقارير متاحة على املوقع ال�شبكي ملكتب املخدرات واجلرمية
 )2(



االأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلّد 2237، الرقم 39574، وهي متاحة من املوقع ال�شبكي
 )3(

.      

ار  نظ������رت الدرا�شة البحثية اإىل اأبع������د من نطاق الت�شديق على بروتوكول من������ع وقمع ومعاقبة االجتِّ

ل التفاقية االأمم املتح������دة ملكافحة اجلرمية املنظمة   باالأ�شخا�������س، وبخا�ش������ة الن�شاء واالأطفال، املكمِّ

 لكي تط������رح اأ�شئلة من قبيل: كم هو ع������دد البلدان التي �شاغ������ت ت�رشيعات وطنية 
)3(

ع������رب الوطني������ة،

وا�شتحدث������ت موؤ�ش�شات داعمة، وكم هو عدد التحقيقات وامللحقات الق�شائية واالإدانات التي نتجت 

ع������ن تلك اجلهود. وتعر�س ه������ذه املقالة املعلومات التي جمعها باحثو مكتب املخدرات واجلرمية من 

155 بلداً واإقليماً. واملعلومات املبلَّغ عنها هنا تخ�ّس الفرتة 2003-2007، ما مل يُبنيَّ خلف ذلك.

ار بالب�رش قد اأنتجت  تُري هذه البيانات اأنَّ جهود املجتمع الدويل الرامية اإىل تعزيز العمل ب�شاأن االجتِّ

مق������داراً �شخم������اً من الن�شاط على ال�شعيد الوطني، كثري منه حدي������ث العهد جداً، من اأجل مكافحة 

التجارة بالكائنات الب�رشية، ومن اأجل التخفيف من اآثارها اأي�شاً. ويف الوقت نف�شه، اأ�شفرت االأبحاث 

كذلك عن وجود م�شكلتني لهما �شلة باملو�شوع، اأوالهما اأنَّ بع�س البلدان ال تقوم بجمع حتى البيانات 

االأ�شا�شية واأنَّ بلداناً كثريًة ال جتمع البيانات بطريقة تتيح نظرًة متعّمقًة تنفذ اإىل داخل الو�شع على 

ال�شعي������د الوطني؛ وهذا اإذا تركنا جانب������اً ذكر مو�شوع الوفاء مبعايري القابلية للمقارنة على ال�شعيد 

عة مل تلِق �شوءاً على اأهّم �شوؤال جوهري، وهو: هل  ال������دويل. وامل�شكلة الثانية هي اأنَّ املعلوم������ات املجمَّ

ار بالب�رش على ال�شعيد العاملي؟ كانت هذه اجلهود كلّها حتى االآن ناجحة يف احلّد من االجتِّ

ار بالب�رش. ولكْن ب�شبب طبيعة املعلومات  وه������ذه املقالة اإمنا هي عن الت�شّدي العاملي اجَلماعي للجتِّ

ع������ة، قد ال تقول �شوى القلي������ل جداً عن هذا الن�شاط بذاته. ذل������ك اأنَّ بيانات العدالة اجلنائية  املجمَّ

ال تعر�������س بدّقٍة طبيعَة اأو م������دى الن�شاط الكامن �شمناً، الأنها غي�س م������ن في�س ومن ثمَّ فهي اأ�شبه 

بح�شيل������ة امل�شيد ل������دى �شّياد ال�شمك، التي ال متثِّل حالة ال�شمك يف البح������ر. كما اإنَّ بع�س البلدان 

م بع�س عنا�رش تعريف هذه  ار بالب�������رش، اأو اإنها ال جترِّ لي�������س لديها ت�رشيعات حمّددة بخ�شو�س االجتِّ

اجلرمية الوارد يف الربوتوكول. وحتى البلدان التي لديها االإطار الت�رشيعي املنا�شب تتفاوت بدرجات 

د  �شخم������ة فيما بينها من حيث املوارد املتاحة م������ن اأجل اإنفاذ القوانني ومن حيث الطريقة التي حُتدَّ

به������ا االأغرا�س امل�شتهَدفة يف تلك امل������وارد. كذلك فاإنَّ البلدان التي لديها اأكرث قدر من الن�شاط الذي 

ت�شطل������ع ب������ه الدولة يف ه������ذا ال�شدد، قد تكون غ������ري قيا�شية يف منطها، من حي������ث اإنَّ بياناتها هي 

اأبع������د ما تكون عن متثيل امل�شه������د العاملي. ومن اجلائز على نحو م�������رشوع للحكومات اأن تلحظ اأنَّ 

 ما من نظم العدالة اجلنائية الوطنية قد يكون، يف 
ٍ
ار للعيان بدرج������ة اأعلى يف نظام ب������روز هذا االجتِّ

 ج������زء كبري منه، ناجماً عن االأهمي������ة واالأولوية العظيمتي ال�شاأن اللتني ت�شندهما الدولة اإىل الت�شّدي 

ار باالأ�شخا�س. للجتِّ

وم������ع ذلك فاإنَّ من االأمور ذات االأهمية الق�شوى بالن�شبة اإىل جهودنا اجلماعية الرامية اإىل مكافحة 

دة دولياً. فاإنَّ املوؤ�رّش  ������ار بالب�������رش اأن يجري الت�شارك يف البيانات على مّر الزمن بطريق������ة موحَّ االجتِّ

ال�شعي������ف اأف�شل من عدم وجود موؤ�رّش، م������ا دام ال مُيثَّل على اأنه يدّل على اأكرث مما هو يف حقيقته. 

ومبرور الوقت، ميكن اأن ي�شاعد جمع املعلومات من منظورات خمتلفة كثرية جداً، من خلل املجموع 
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اأُحل������ق الباحثون يف املكاتب امليدانية التابعة ملكتب املخدرات واجلرمية يف اأبوجا وبانكوك وبرازيليا وبريتوريا 
 )4(

وداكار وط�شقند والقاهرة ومك�شيكو ونريوبي ونيودلهي.

الرتاكم������ي، على التعوي�س عن كثري من حاالت الق�شور يف البيانات بذاتها. وجمموع البيانات العاملية 

ل������ة هن������ا، واملراَجعة مراراً وتك������راراً، ميكن اأن يخربنا بالفعل باأمور كث������رية عن اجتاهات هذه  املح�شَّ

امل�شكلة واأمناطها. وهذه املعلومات حيوية لكي ت�شتطيع اجلهود، يف عامٍل حمدود املوارد، اأن ترّكز على 

اإحداث اأكرب قدر ممكن من التاأثري.

وق������د اأظهر هذا امل�رشوع البحث������ي اأنَّ بلداناً كثريًة راغبٌة يف االإ�شهام ببيان������ات، واأنَّ كثرياً منها لديها 

بيان������ات تُ�شهم بها. واإ�شافًة اإىل توثيق االلتزام االأ�شا�شي الذي تعّهدت به جمموعة وا�شعة من البلدان 

ار باالأ�شخا�س، ميكن اكت�شاب بع�������س النظرات املتعّمقة التي تنفذ اإىل داخل العامل  ب�ش������اأن وقف االجتِّ

ا اإ�شفاء ال�شمة املوؤ�ّش�شية على القيام بجمع هذه املعلومات،  ار بالب�رش. اأمَّ  الذي يكمن فيه االجتِّ
ّ
اخلفي

من خلل برنامج تعاويّن م�شتمر، �شبيٍه بالربنامج امل�شطلع به ب�شاأن املخدرات، اأو بالربنامج امل�شتخَدم 

ار باالأ�شخا�س �شمن اإط������ار موؤمتر االأطراف يف اتفاقية االأمم املتحدة  لر�ش������د تنفيذ بروتوكول االجتِّ

ملكافح������ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، فهو اإجراء تتبّدى بو�شوح اإمكانيتُه ويُحتَمل اأن ينطوي على 

ر بثمن. قيمة ال تُقدَّ

جمع البيانات

اإنَّ جمع البيانات العاملية النطاق عن اأيِّ ق�شية لي�س مهّمة �شغرية ال�شاأن يُ�شَطلع بها ب�شهولة، كما اإنَّ 

عملية اجلمع ت�شبح حتى اأكرث تعقيداً حينما يكون املو�شوع املعني واحداً من املوا�شيع املثرية للجدل 

�شت لع�رشة باحثني  ار بالب�رش. وبغية جتزئ������ة ال�شورة اإىل اأق�شام ي�شهل تدّبرها، ُخ�شِّ واملعّق������دة كاالجتِّ

مناطق جغرافية حمّددة، واأحُلقوا مبكاتب ميدانية منا�شبة تابعة ملكتب املخدرات واجلرمية يف اأرجاء 

 واإ�شاف������ًة اإىل ذلك، ُطلب اإىل املعهد االأوروبي ملنع اجلرمي������ة ومكافحتها، املنت�شب اإىل االأمم 
)4(

الع������امل.

املتح������دة، اأن يجمع البيانات عن اأوروبا واأمريكا ال�شمالية. وقد ات�شل باحثوه باحلكومات واملنظمات 

غري احلكومية الوطنية املعنية لغر�س جمع البيانات املتاحة يف ثلثة جماالت:

  معلوم������ات عن االأط������ر الت�رشيعية واالإدارية حتى عام 2008، مبا يف ذل������ك حالة قوانني مكافحة 

������ار؛ وا�شتحداث برامج حكومي������ة حلماية ال�شحايا وتقدمي الدع������م اإليهم؛ واإن�شاء وحدات  االجتِّ

ار باالأ�شخا�س؛ وو�ش������ع خطط عمل وطنية ملعاجلة م�شكلة  خا�ش������ة باإنفاذ قوانني مكافحة االجتِّ

ار بالب�رش؛ االجتِّ

  بيان������ات ع������ن العدالة اجلنائية، مب������ا يف ذلك عدد عمليات التحقي������ق يف اجلرائم والقب�س على 

مرتكبيها وملحقاتهم الق�شائية واإداناتهم، خلل الفرتة 2003-2007؛

3 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ



  معلوم������ات عن اخلدم������ات املتاحة لل�شحايا، مب������ا يف ذلك عدد ال�شحايا الذي������ن تعّرفت عليهم 

مي اخلدمات لل�شحايا؛ وعدد ال�شحايا االأجانب  ال�شلط������ات العمومية، والذين اآوتهم دوائر مقدِّ

الذين اأُعيدوا اإىل اأوطانهم، خلل الفرتة 2007-2003.

م 155 بلداً واإقليماً اإجابات، وكان بع�شها اأكمل من غريها. ومع ذلك يظّل هذا املعّدل  ويف النهاية، قدَّ

يف االإجاب������ة جديراً بالتنويه باعتبار املو�ش������وع واالإطار الزمني واملوارد املتاحة. ومن ال�شعب التعميم 

ب�ش������اأن البلدان التي مل تكن م�شمولة به������ذا البحث. ويف بع�س االأحوال، رمبا مل يكن الباحثون مثابرين 

باإ�رشار بقدر كاف، فرّكزوا انتباههم على بلدان اأخرى اأكرث من غريها. ويف حاالت اأخرى، ا�شتنكفت 

ت يف تق������دمي كل املعلومات املتوافرة. وهنالك قلّة من البلدان مل  بل������دان ر�شمياً عن امل�شاركة، اأو ق�رشَّ

يكن لديها معلومات للم�شاهمة بها. ولكْن عموماً ا�شتطاع الباحثون جمع مزيد من البيانات عن مزيد 

من البلدان باأكرث مّما ُجمع يف اأمّيا وقت من قبُل يف مو�شع واحد.

ما الذي متّثله البيانات

الفئ������ة االأوىل من املعلومات التي ُجمعت—اأْي الرتتيبات الت�رشيعي������ة واملوؤ�ش�شية الرامية اإىل مكافحة 

������ار بالب�رش—ب�شيطة ومعّقدة يف وقت واحد. وفيما يتعلق بالقوانني الوطنية، كان اأحد االأقي�شة  االجتِّ

م،  املطّبق������ة هو ت�شنيف البلدان يف جمموعة البل������دان التي لديها قوانني خا�شة بجرمية حمّددة، جترِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والعم������ل بال�شخرة، والتي لي�س لديها  عل������ى االأقل، االجتِّ

قي������ود بخ�شو�س عمر ال�شحية اأو نوعه������ا اجلن�شي؛ وجمموعة البلدان الت������ي تفر�س قوانينها ب�شاأن 

دة قيوداً على بع�س اأ�شكال اال�شتغلل وعلى بع�س فئات ال�شحايا  ار باالأ�شخا�س املحدَّ جرمي������ة االجتِّ

ار باالأطفال(، اأو التي لي�س لديها تعريف وا�شح  ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي اأو االجتِّ )مثًل، االجتِّ

ار باالأ�شخا�س م������ن خلل اأفعال ُجرمية  م قوانينها االجتِّ له������ذا اجُلرم؛ وجمموعة البلدان الت������ي جترِّ

ا فيما يتجاوز نطاق  ار باالأ�شخا�س حتديداً. اأمَّ اأخ������رى ب�شبب عدم وجود ما ين�ّس على جرمية االجتِّ

ه������ذا القيا�س، ف�شوف يكون من ال�������رشوري اإجراء حتليل اأكرث تف�شيًل مّم������ا اأُجري يف هذه املقالة، 

ار باالأ�شخا�س. وكان الغر�س من جتميع  وذل������ك لتقييم امتثال قوانني الدول الأح������كام بروتوكول االجتِّ

م قوانينها االأ�شكاَل الدنيا من اال�شتغلل  هذه الفئة من املعلومات هو اإثبات ما اإذا كانت البلدان جترِّ

املدَرجة يف الربوتوكول.

الفئة الثانية من البيانات تّت�شم مبزية كونها قابلة للقيا�س الكّمي ومن ثّم تعترب اأكرث حتديداً. وحتيط 

هذه الفئة مب�شاألة تطبيق القوانني، والتي تُعدُّ م�شاألة هامة، الأنَّ ال�شغط الدويل اإذ ميكنه اأن يفر�س 

اتخ������اذ اإج������راءات العمل الت�رشيعي������ة فر�شاً، فاإنه ي�شبح حين������ذاك اإجراًء رمزي������اً اإذا مل تعمد الذراع 

التنفيذية للحكومة اإىل متابعة هذا التطبيق. والهدف من ذلك اإمنا هو توفري روادع حقيقية ملنع هذا 

الن�ش������اط املعادي للمجتمع العابر للحدود الوطنية؛ وهذا ال يتّم اإجنازه اإاّل حني تتّم فعًل اإدانة بع�س 
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اجُلناة. ومن املحال اإدانة املّتجرين بالب�رش حيث ال يكون ثّمة متَِّجرون جتب اإدانتهم، بطبيعة احلال؛ 

ار بالب�������رش، ف�شوف يكون من ال�ُشخف الن�ّس  ل عليها ب�شاأن حجم االجتِّ والأن������ه ال توج������د تقديرات يُعوَّ

على م�شتوى منوذجي ما يتعنّي على عمل العدالة اجلنائية اأن يبلغه. ومن ناحية اأخرى، هنالك اأنحاء 

ار بالب�رش فيها ولكن الت�ش������ّدي له من خلل �شلطة اإنفاذ القوانني  كث������رية يف العامل معلوم وجود االجتِّ

فيها �شئيل اأو معدوم.

������ار بالب�رش ذاتها. فاإنَّ كل  م اأي�ش������اً لنا نُبذة من الدالالت الهامة عن اأن�شطة االجتِّ ه������ذه البيانات تقدِّ

ار. كما اإنَّ اجُلناة  م بع�س املوؤ�رشات التي تدّل على وجود �شكل معنيَّ من اأ�شكال االجتِّ ه تقدِّ تُهمة تُوجَّ

وال�شحاي������ا على حّد �شواء لهم عمر معنيَّ ونوع جن�س معنيَّ وجن�شية معيَّنة، ولذلك فاإنَّ ق�شية معيَّنة 

م مثاالً على َمن هو املتَِّجر وَمن هو املتََّج������ر به. ومن ثّم فاإنَّ هنالك فائدة كربى للمعنيني باإنفاذ  تق������دِّ

القوان������ني اأن يعلم������وا اأنَّ اأ�شخا�شاً من ناحية ما من العامل ي�شبح������ون �شحايا يف ناحية اأخرى، ورمبا 

ُجلب������وا بوا�شطة اأ�شخا�������س من منطقة اأخرى خمتلف������ة متاماً. وحتى اإْن كان ع������دد احلاالت �شغرياً، 

فاإنه������ا اإذا م������ا ا�شتمّرت عرب الزمن، يكون من �ش������اأن ذلك اأن يُلِمح اإىل وج������ود م�شاألة نا�شجة جديرة 
 

بالتعاون الدويل.

ار الواقع فعًل. وهذا الأنَّ هنالك اأموراً  ا ما تخفق هذه البيانات يف تبيانه بو�شوح فهو حجم االجتِّ اأمَّ

غ������ري قليلة ال ب������ّد من اأن حتدث قبل اأن يُحكم على املتَِّجر بعقوبة ال�شج������ن يف اأيِّ حالة. اإذ يجب اأن 

يك������ون لدى البلد املعني قوانني حتظر هذا الن�شاط، ويجب اأن يكون لديه جهاز الإنفاذ القوانني قادر 

على ك�شف جرائم من هذا النوع—وراغب يف ذلك. ومّما ي�شاعد على ذلك هو اأن يكون ذلك اجلهاز 

مدعوم������اً بجمهور يبلِّغ عن االأن�شطة امل�شتبه فيها، وببني������ة موؤ�ش�شية للخدمات القانونية/االجتماعية 

ار بالب�رش. وبناًء على  ع وتدعم ال�شحايا يف التقّدم للإدالء ب�شهادتهم جتاه مرتكبي جرائم االجتِّ ت�شجِّ

ا�ش������رتاط اأن تت������ّم حماكمة اجُلناة و�شجنهم، ال بّد مع ذلك من وجود نظام ما جلمع البيانات وت�شجيل 

ار بالب�رش. واأخرياً، فاإنه يجب على احلكومة املعنية اأن تقّرر  احلَدث الواقع بو�شفه اإدانًة بجرم االجتِّ

اأنها راغبة يف الت�شارك يف هذه املعلومات مع هيئة كاالأمم املتحدة.

ونتيج������ًة لذلك، ال ميكن اأن يُ�شتخلَ�������س �شوى القليل من اال�شتنتاجات من بيان������ات العدالة اجلنائية 

وحده������ا ب�ش������اأن معرفة اأين توجد هذه امل�شكلة باأ�شّد درجة من احل������ّدة، اأو ما اإذا كان ت�شّدي اأيِّ بلد 

بعين������ه لها متنا�شباً مع التحّدي الذي يواجهه بخ�شو�شها. وهنالك عدد قليل من البلدان التي حتيل 

ار بالب�رش؛ وميكن اأن يُ�شتنتَج باأمان اأنَّ تلك البلدان لديها  بانتظ������ام اإىل اأعداد كبرية م������ن اإدانات االجتِّ

م�شكل������ة ويف الوقت نف�شه تقوم باتخاذ التدابري ملعاجلتها؛ ولكن هنالك بلدانا ت�شاويها يف معاناة هذه 

امل�شكلة قد ال تفعل �شوى القليل يف الت�شّدي لها وبذلك فهي ال ت�شدر اأيَّ اإح�شاءات. وقد يكون لدى 

ار بالب�������رش وا�شتغللهم ولكنها، من خلل التحقيقات بداأب  بل������دان اأخرى اأ�شواق �شغرية ن�شبياً للجتِّ

وعناي������ة، تك�شف عدداً كبرياً من االأحداث غري متنا�شب م������ع الو�شع فيها مقارنًة بغريها من البلدان. 

، من ال�شعب القول ما اإذا كان االجتاه نح������و ازدياد عدد االإدانات اأو نحو  وحت������ى داخ������ل البلد املعنيَّ

ت�شاوؤل عددها هو نتيجة لتغرّيات حقيقية يف عدد اجلرائم الواقعة، اأو ما اإذا كانت التباينات تُعزى 
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ه اإىل هذه امل�شاألة، اأو يف اآليات االإبلغ عن البيانات. ويف النهاية،  اإىل تغرّيات يف مقدار االنتباه املوجَّ

ال بّد من القول اإنَّ مقدار الن�شاط االإجرامي هو موؤ�رّش ملتبَ�س جداً.

ار. فاإنَّ  حل�شن احلظ اأنَّ بيانات العدالة اجلنائية لي�شت هي امل�شدر الوحيد للمعلومات عن هذا االجتِّ

�شة لتقدمي اخلدمات لل�شحايا—قادرة على حفظ املجموعة  جمموعة اأخرى من املوؤ�ش�شات—املخ�شّ

اخلا�ش������ة بها من االأرقام وامللحظات من الوقائ������ع. وتلك املجموعات حت�شد معلومات تف�شيلية عن 

م، فقد تكون اأكرث  ع م�شفوعًة بق�َشم معظَّ م اإليهم خدماتها؛ ومع اأنَّ معلوماتها ال جُتمَّ االأنا�س الذين تقدِّ

ع  ج������دارًة بالتعويل عليها بف�شل اّتباع نهج يتمركز حول ال�شحايا، وال�شياق غري اخِل�شامي الذي جُتمَّ

عة يف  في������ه. ثمَّ اإنَّ املعلوم������ات عن ال�شحايا—وهو املو�شوع الرئي�شي للعن������وان الثالث للبيانات املجمَّ

ع يف م�شار اإجراءات العدالة اجلنائية. هذه املقالة—ميكن مقارنتها ومقابلتها باملعلومات التي جُتمَّ

البلدان واملناطق امل�صمولة

ح�ش������ل مكت������ب االأمم املتحدة املعن������ي باملخدرات واجلرمية عل������ى املعلومات ع������ن الت�رشيعات وعلى 

فت على هوياتهم �شلطاُت  اإح�شاءات نظم العدالة اجلنائية وبياناتها عن اجُلناة وال�شحايا الذين تعرَّ

الدولة وغريها من املوؤ�ش�شات بخ�شو�س 155 بلداً ومنطقًة خلل الفرتة 2007-2003.

وباعتب������ار قيود الوقت وامليزانية، مل يت�ش������نَّ �شمول بع�س البلدان وبع�س املعلومات. وبخ�شو�س بع�س 

ا الأنَّ �شبل الو�شول اإليها مل تكن متاحة  البلدان االأخرى، كان من ال�شعب جداً جمع املعلومات عنها، اإمَّ

ا الأنه مل يت�شنَّ اإيراد املعلومات الأنها، بعبارة ب�شيطة، مل تكن موجودة. اإ�شافًة  ة، واإمَّ لل�شلط������ات املخت�شّ

لت بع�س البلدان عدم الت�شارك يف معلوماتها. اإىل ذلك، فقد ف�شَّ

عة من تلك  وم������ن ثمَّ فاإنَّ النتائج والتحلي������لت املعرو�شة يف هذه املقالة ت�شتن������د اإىل املعلومات املجمَّ

البل������دان واملناطق البالغ عددها 155. وترد يف اجلدول 1 قائمة بالبلدان واملناطق امل�شمولة يف هذه 

ح ال�شكل االأول توزيعها. املقالة، م�شنَّفة يف جمموعات بح�شب املنطقة االإقليمية، ويو�شِّ
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باء-  القارة االأمريكية والكاري�بياألف-  اأفريقيا وال�رشق االأو�شط

�شمال اأفريقيا 

وال�رشق االأو�شط

 غرب 

�رشق اأفريقياوو�شط اأفريقيا

 اجلنوب

اأمريكا ال�شمالية االإفريقي

اأمريكا الو�شطى 

اأمريكا اجلنوبيةوالكاري�بي

االأرجنتنيبربادو�سكندااأنغوالاإثيوبيابنناإ�رشائيل

 االإمارات 

العربية املتحدة

 بوركينا 

فا�شو

اإكوادوربنمااملك�شيكبوت�شوانااإريرتيا

 جمهورية اأوغندات�شادالبحرين

الكونغو 

الدميقراطية

الواليات 

املتحدة 

االأمريكية

 ترينيداد 

وتوباغو

باراغواي

توغواجلزائر

ال�شنغال

اجلمهورية بوروندي

الدومينيكية

الربازيل

 جمهورية ال�شودان

تنزانيا املتحدة

جنوب اأفريقيا

زامبيا

�شانت فن�شنت 

وجزر غرينادين

بوليفيا )دولة-

املتعّددة القوميات(

بريو�شانت لو�شيازمبابويجيبوتي�شرياليونالعراق

�شيليال�شلفادور�شوازيلندروانداغابونعمان

فنزويل )جمهورية-غواتيمااللي�شوتوكينياغامبياقطر

البوليفارية(

كولومبياكو�شتاريكاملويموري�شيو�سغانام�رش

نيكاراغواموزامبيقغينيااملغرب

هايتيناميبياكوت ديفوار

ليربيا

هندورا�سمايل

موريتانيا

النيجر

نيجرييا

10  169113129

اجلدول 1- البلدان واملناطق امل�صمولة يف هذه الدرا�صة، بح�صب املنطقة الإقليمية

دال-  اأوروبا واآ�شيا الو�شطىجيم-  اآ�شيا واملحيط الهادئ

 �رشق اآ�شيا 

واملحيط الهادئ

 جنوب اآ�شيا

وجنوب غربيها

اأوروبا ال�رشقية 

اأوروبا الغربية والو�شطىواآ�شيا الو�شطى

�شلوفينيااإ�شبانيااالحتاد الرو�شياأفغان�شتاناأ�شرتاليا

ال�شويداإ�شتونيااأذربيجانباك�شتاناإندوني�شيا

�شوي�رشااألبانيااأرمينيابنغلدي�سباالو

�رشبيااأملانيااأوزبك�شتانبوتانبروين دار ال�شلم

فرن�شااإيرلندااأوكرانيا�رشي النكابولينيزيا الفرن�شية

فنلندااآي�شلندابيلرو�سملديفتايلند

قرب�ساإيطالياتركمان�شتاننيبالتوفالو



اجلدول 1- )تابع(
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دال-  اأوروبا واآ�شيا الو�شطىجيم-  اآ�شيا واملحيط الهادئ

 �رشق اآ�شيا 

واملحيط الهادئ

 جنوب اآ�شيا

وجنوب غربيها

اأوروبا ال�رشقية 

اأوروبا الغربية والو�شطىواآ�شيا الو�شطى

كرواتياالربتغالجورجياالهندتيمور-لي�شتي

بلجيكاطاجيك�شتان
)اأ(
كو�شوفو

جزر �شليمان

جزر كوك

جمهورية كوريا

جمهورية الو 

الدميقراطية ال�شعبية

�شاموا الغربية

�شنغافورة

الفلبني

فييت نام

كاليدونيا اجلديدة

كمبوديا

كرييباتي

ماليزيا

منغوليا

ميامنار

ميكرونيزيا )واليات 

- املوّحدة(

ناورو

نيوزيلندا

نيوي

اليابان

قريغيز�شتان

كازاخ�شتان

مولدوفا

بلغاريا

البو�شنة والهر�شك

بولندا

تركيا

اجلبل االأ�شود

اجلمهورية الت�شيكية 

جمهورية مقدونيا 

اليوغو�شلفية �شابقاً

الدامنرك

رومانيا

�شلوفاكيا

التفيا

لك�شمربغ

ليتوانيا

مالطة

اململكة املتحدة 

لربيطانيا العظمى 

واإيرلندا ال�شمالية

الرنويج

النم�شا

هنغاريا

هولندا

اليونان

2781238

كل االإ�شارات التي حتيل اإىل كو�شوفو يف هذا املن�شور ينبغي اأن تُفَهم على اأنها متتثل لقرار جمل�س االأمن 
)اأ( 

.1999 )1244(



ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ

ملحوظة: احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة ال تدّل �شمناً على اإقرار اأو قبول ر�شمي من جانب االأمم املتحدة.

 ال�صكل الأول- البلدان واملناطق امل�صمولة يف عملية جمع البيانات امل�صرتكة بني مكتب الأمم املتحدة 

ار بالب�رش املعني باملخدرات واجلرمية واملبادرة العاملية ملكافحة التجِّ
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اإمكانات التقّدم

م معرفًة متعّمقًة وغري  املجم������ع الغزير من املعلومات التي ُجمعت من اأجل هذه املقالة يّت�شم باأنه يقدِّ

مر�سٍ جوهرياً يف اآٍن واحد. فهو يوّفر خطَّ اأ�شا�ٍس �شليماً ي�شتدعي ا�شتكماالً م�شتدمياً. ذلك اأنَّ بلداناً 

ار بالب�رش،  كث������ريًة مل تب������ادر اإاّل يف االآونة االأخرية اإىل اإ�شدار ت�رشيعات حمّددة بخ�شو�س مكافحة االجتِّ

ار بالب�رش، وكذلك اأعداد  اأو اإىل ا�شتح������داث موؤ�ش�شات م�شاندة. وكان������ت اأعداد االإدانات بجرائم االجتِّ

مت اإليهم امل�شاعدة، تزداد كل عام اأثن������اء الفرتة التي خ�شعت للبحث. ويف اأثناء  ال�شحاي������ا الذين ُقدِّ

عة ودّقتها. تنامي هذه االأعداد، كان يزداد كذلك عمق البيانات املجمَّ

ويج������در بهذه املقالة اأن توؤّدي وظيفَة من������وذٍج ملقيا�س �شغط ت�شتّد احلاجة اإليه لت�شجيل ما يطراأ من 

م نظرًة اإجماليًة اأوليًة عن الو�شع الراهن، ولكنها تنطوي  ار بالب�رش. فهي تقدِّ تغرّيات على ن�شاط االجتِّ

عل������ى اإمكان������ات توؤّهلها لكي ت�شب������ح اأكرث من ذلك بكثري. ولكي يكون له������ذا العمل امل�شطلع به معنى 

حقيق������ي، فاإنه يحتاج اإىل ا�شتدامته من خلل اإدماجه يف عمليٍة جلمع البيانات مُتاَر�س بانتظام. كما 

اإنَّ درا�ش������ة االأمم املتحدة اال�شتق�شائية الدورية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية، 

 
)5(

مة عرب الوطنية، وال�شك������وك املعتَمدة لر�شد تنفيذ اتفاقية االأمم املتحدة ملكافح������ة اجلرمية املنظَّ

�شمن اإطار موؤمتر االأطراف يف االتفاقية، ميكن ا�شتخدامها كلّها جلمع هذه املعلومات بانتظام.

لق������د بات معلوم������اً االآن اأنَّ 155 بل������داً ومنطقًة، على اأق������ّل تقدير، راغبة يف امل�شاهم������ة باملعلومات 

������ار بالب�رش يف قاعدة بيانات م�شرتك������ة. ومع اأنَّ بع�س املدَخلت امل�شاَه������م بها كانت اأكمل  ع������ن االجتِّ

م������ن غريها، ف������اإنَّ الدول االأع�شاء ق������د اأُبلغت فيما يخ�ّس عل������ى االأقّل، نوع املعلوم������ات التي ينبغي 

جمعه������ا. وُكلّما اأ�شبح ذلك اجلمع اأكرث انتظاماً، رمّبا �شار باالإمكان جمع املزيد من البيانات. وعلى 

�شبي������ل املثال، ميكن لكث������رٍي من البلدان اأن تبنّي كم هو عدد ال�شحايا واجُلن������اة من اأيِّ جن�شية معيَّنة 

م������ّروا عرب اإطارات نظمها، م������ع اأنَّ هاتني الفئتني من االأ�شخا�س لي�شت������ا مرتابطتني فيما بينهما يف
 

الوقت احلايل.

ويف نهاي������ة املطاف، ينبغي اأن يكون الهدف توفري قاعدة بيانات فّعالة مبا يكفي للإجابة عن االأ�شئلة 

ار وم�شارات  ار املحّددة، وما هي اأمناط االجتِّ ال�شاغلة الهتمام املجتمع الدويل: ما هي اجتاهات االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س اأ�شّد حّدًة وكيف ميكن اإدراكها؟ وما مل تتّم  جَريان������ه الرئي�شية؟ اأين تكون م�شكلة االجتِّ

االإجابة عن هذه االأ�شئلة، فاإنَّ تخ�شي�س املوارد ال�شحيحة ي�شبح رجماً بالغيب، وي�شبح قيا�س التقّدم 

ل عليه اأبداً. ومن ثمَّ فاإنه ال بّد من توافر معلومات �شحيحة لدعم اتخاذ القرارات ب�شاأن  عمًل ال يُعوَّ

ار بالب�رش. وهذه املقالة تبنّي اأنَّ هذه املعلومات ميكن جمعها بطريقة اقت�شادية  ق�شاي������ا هامة كاالجتِّ

و�رشيعة. وال ي�شتطيع املجتمع الدويل اأن مي�شي ُقدماً من دونها.

االأمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، املجلد 2225، الرقم 39574.
 )5(



11 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

قيود البيانات

املعلوم������ات امل�شتخَدمة لتاأليف هذه املقالة جمعتها يف معظمها موؤ�ش�شاٌت وطنية، وذلك يف االأكرث من 

������ع اأ�شًل الأغرا�س هذه  اأج������ل االأغرا�س االإدارية اخلا�شة به������ا. ومن ثمَّ فاإنَّ البيانات الواردة مل جُتمَّ

املقالة بذاتها.

������ر اإحاطًة �شاملًة بهذه الظاهرة،  وه������ذه البيانات متاأّث������رة بعدد من القيود؛ ونتيجًة لذلك فهي ال توفِّ

ا القي������د االأول فيتعلق باالختلفات يف الت�رشيعات  وال ميك������ن مقارنته������ا بوا�شطة منهجية نظامية. اأمَّ

الوطنية. فالقانون الوطني هو االأ�شا�س الذي ي�شتند اإليه ت�شجيل هذه اجلرمية الر�شمي؛ ويتَّ�شح من 

ثمَّ اأنَّ البيانات تتاأّثر بوجود ت�رشيعات من هذا النحو، وبنطاقها، وبلحظة دخولها حّيز النفاذ. واإ�شافًة 

ذ  اإىل ذلك، فاإنَّ نظم العدالة اجلنائية الوطنية تختلف من بلد اإىل اآخر، مع وجود اإجراءات خمتلفة تُنفَّ

يف �شي������اق النظم القانونية املختلفة. والنتيجة اللزمة لذلك اأنَّ حجم و�شكل التحقيقات وامللحقات 

الق�شائية واأحكام االإدانة �شوف يعك�شان بال�رشورة �شورة النظام القانوين واالإجرائي لدى كل بلد.

������ا القيد الثاين فيتعلق مبقدرة نظام العدال������ة اجلنائية على ك�شف االأن�شطة االإجرامية. والأ�شباب  واأمَّ

ى "الرقم املعِتم" الذي يعربِّ عن اجلرائم  �شّتى، ال تُكت�شف كل اجلرائم املرتكبة )ومن ثمَّ يوجد ما يُ�شمَّ

ار بالب�������رش ال تك�شفه ال�شلطات الوطنية  غ������ري املك�شوفة(. اإذن، هنالك مق������دار كبري من اأن�شطة االجتِّ

اأو غريه������ا من املوؤ�ش�شات. ونتيجًة لذلك، فاإنَّ املقارنة بني اإح�ش������اءات العدالة اجلنائية عرب البلدان 

املختلف������ة م�شاألة اإ�شكالية جداً، الأنها تعني املقارنة ب������ني خليط غري معلوم ومتغاير من الظواهر، مبا 

يف ذلك انت�شار اجلرمية الفعلي، ومقدرة اأجهزة اإنفاذ القانون على ك�شف اجلرمية، وعوامل اأخرى.

������ا القي������د الثالث فيتاأّتى من طبيعة نظ������م ت�شجيل البيانات وكيفية اأدائه������ا وظيفتها. ومن ثمَّ فاإنَّ  واأمَّ

ار بالب�رش ل������ه تاأثري وا�شح على االإح�شاءات  م�شت������وى كفاءة النظ������م القائمة التي ت�شّجل حاالت االجتِّ

ل ر�شمياً ميكن اأن يتاأثَّر تاأثُّراً �شديداً  املعرو�شة يف هذه املقالة. ذلك اأنَّ عدد ال�شحايا واجُلناة امل�شجَّ

باأداء اآليات الت�شجيل.

عة من اأجل ه������ذه املقالة باأنها متثِّل املدى اأو  له������ذه االأ�شباب، لي�س م������ن املمكن تف�شري البيانات املجمَّ

ار بالب�رش. كم������ا اإنَّ االأرقام امل�شتخَدمة ال ميك������ن املقارنة بينها عرب البلدان  املق������دار احلقيقي للجتِّ

ا م�شتوي������ات االأداء املختلفة لدى  ار بالب�رش واإمَّ ة خطورة االجتِّ املختلف������ة من حيث اإنها متثِّل اإّم������ا �شدَّ

البلدان التي تت�شّدى لهذه الظاهرة.

ومل تكن املعلومات امل�شتهَدفة يف هذا املبحث متاحة كلّها يف جميع البلدان امل�شمولة فيه. وتبعاً لذلك، 

حينم������ا ال تكون املعلومات عن بع�س اجلوان������ب الوثيقة ال�شلة بخ�شو�س بلٍد ما، فاإنَّ البيانات ميكن 

 غ������ري متاحة ملكتب املخّدرات واجلرمية. واإ�شافًة اإىل ذل������ك، فاإنَّ بع�س املعلومات قد تكون 
َ

اأن تُعت������رب
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ار بالب�رش، وقدراتها  جمتزاأة. وعلى �شبيل املثال، فاإنَّ املعلومات عن عدد املاآوى املتاحة ل�شحايا االجتِّ

 ، اال�شتيعابي������ة، وعدد ال�شحايا يف املاآوى، قد ال ت�شتم������ل بال�رشورة على املاآوى املوجودة يف بلد معنيَّ

ب������ل تقت�رش على تلك املاآوى التي اأمكن حتديدها اأثن������اء القيام بالبحث. وعلى نحو مماثل، قد تكون 

اإح�ش������اءات املحاكم جمتزاأة، يف االأحوال التي اأّدى فيها عدم وجود نظام مركزي الإيداع البيانات اإىل 

جلوء الباحثني اللتما�س املعلومات من كل حمكمة معنية على نحو منف�شل.

واأخ������رياً، يوجد هام�س من عدم اليقني فيما يتعل������ق باملعلومات املعرو�شة بخ�شو�س عدد حمدود من 

مت م�ش������ادر مرجعية خمتلفة )ومنها على �شبيل املثال ال�رشطة واملّدعون العاّمون(  البلدان، حيث قدَّ

اأرقاماً خمتلفًة بخ�شو�س املوؤ�رّش نف�شه. ويف بع�س هذه احلاالت، كان على مكتب املخّدرات واجلرمية 

اتخاذ قرارات ب�شاأن اأيٍّ من امل�شادر ينبغي ا�شتخدامها.



ملحة اإجمالية عاملية

اجلزء االأول
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ار بالأ�صخا�ص اأوًل- حالة الت�رشيعات اخلا�صة بالتجِّ

ار بالأ�صخا�ص مه بروتوكول التجِّ األف- الّزخم الذي قدَّ

بحل������ول �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008، كان 98 بل������داً ومنطقة، من اأ�شل 155 )63 يف املائة( من 

ار  البلدان واملناطق امل�شمولة بهذه املقالة، قد اعتمدت ت�رشيعاً خا�شاً ب�شاأن جرمية حمّددة يجّرم االجتِّ

باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والعمل بال�شخرة )العمل الق�رشي( على االأقل، دومنا تقييد 

 وكان لدى �شبعة وع�رشين بلداً من تلك 
)6(

ح�رشّي فيما يخ�س عمر ال�شخ�س ال�شحية اأو نوع جن�شه.

������ار باالأ�شخا�س، مع تقييده ح�رشاً  البل������دان )17 يف املائ������ة( ت�رشيعاً خا�شاً بجرمية حمددة هي االجتِّ

ار الأغرا�س  ببع�������س اأ�شكال اال�شتغ������لل اجلن�شي اأو ببع�س فئات ال�شحايا )على �شبي������ل املثال، االجتِّ

ار باالأطفال(، اأو من دون تعريف وا�شح لهذه اجلرمية. وثلثون بلداً )20  اال�شتغ������لل اجلن�شي، االجتِّ

يف املائة( من البلدان امل�شمولة يف هذا اجلمع للبيانات مل يكن لديها يف ت�رشيعاتها جرمية حمّددة هي 

������ار باالأ�شخا�س، وذلك حتى ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008. غري اأنَّ اأكرثية تلك البلدان اأبلغت عن  االجتِّ

ار من خلل جرائم اأخرى، ومنها مثًل اجلرائم ذات  اأنها جتّرم فعًل اأ�شكاالً اأو جوانب من هذا االجتِّ

ال�شلة باال�شتغلل اجلن�شي اأو بالعمل بال�شخرة.

ار باالأ�شخا�س كان �شائعاً كثرياً اأي�شاً  اإنَّ ا�شتخ������دام جرائم اأخرى من اأجل امللحق������ة الق�شائية للجتِّ

ار باالأ�شخا�س. ومن  فيم������ا بني البلدان التي كان لديها ت�رشيعات �شاملة خا�شة حتديداً بجرمية االجتِّ

حي������ث املمار�ش������ة العملية، وجدت الكثري من نظم العدالة اجلنائية �شعوب������ة يف اإثبات بع�س العنا�رش 

������ار، ومنها مثًل اخل������داع، اأو ا�شتغلل ح������االت اال�شت�شعاف، اأو حتى  الهام������ة يف تعريف هذا االجتِّ

ار  اال�شتغ������لل بذاته. وتبعاً لذلك، جلاأ بع�س النظ������م القانونية اإىل امللحقة الق�شائية حلاالت االجتِّ

باالأ�شخا�������س من خلل جرائ������م اأخرى، ومنها مثًل جرائم الِق������وادة اأو اال�شرتقاق )العبودية( اأو حتى 

ار باالأ�شخا�س  اإ�شاءة ا�شتخدام قوانني العمل، وذلك لفر�س العقوبات يف احلاالت الوا�شحة من االجتِّ

الأغرا�س ت�شغيلهم بال�شخرة. وقد اأظهرت البيانات اأنَّ ما ن�شبته يف اأدنى حد 20 يف املائة )ع: 19( من 

البلدان الت������ي كان لديها، يف اأثناء الفرتة 2003-2007، جرائم حمّددة يف مدّونات قوانينها اجلنائية 

ار باالأ�شخا�س من اأجل امللحقة الق�شائية  قد ا�شتخدمت منهجياً يف نظمها جرائم اأخرى غري االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. والواقع اأنَّ من املرّجح اأن يكون ذلك العدد اأكرب من ذلك، الأنَّ املعلومات  لوقائع االجتِّ

عن هذه امل�شاألة قّدمها عدد حمدود فقط من البلدان. 

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل  ار باالأ�شخا�س يجّرم على االأقل االجتِّ اإنَّ كون الت�رشيع اخلا�س بجرمية االجتِّ
 )6(

اجلن�شي والعمل بال�شخرة وال ينطوي على تقييد ح�رشي بخ�شو�س عمر ال�شخ�س ال�شحية اأو نوع جن�شه، ال يدّل �شمناً 

ار باالأ�شخا�س ال ميكن  على اأن الت�رشيع يتما�شى مع الربوتوكول. اإذ اإنَّ امتثال الت�رشيعات يف كل بلد الأحكام بروتوكول االجتِّ

تقييمه اإاّل بوا�شطة حتليل قانوين متعّمق. وهذا النوع من التحليل القانوين يتجاوز نطاق البحث احلايل.
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Speci�c Offence-Traf�cking in Persons
 Covers most/all formsa

 Partialb

 No Speci�c Offencec 
 Not covered by report 

ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س �شارية املفعول، حيث جت������ّرم يف احلد االأدنى اال�شتغلل اجلن�شي والعمل  البل������دان الت������ي كانت فيه������ا الت�رشيعات ب�شاأن اجلرمية املحّددة اخلا�شة باالجتِّ
)اأ( 

بال�شخرة، مع عدم وجود تقييدات ح�رشية بخ�شو�س �شمات ال�شحية.

������ار باالأ�شخا�س �شارية املفعول، ولكنها مل جتّرم كل، اأو اأكرث، االأ�شكال املذكورة يف القائمة  البل������دان الت������ي كانت فيها الت�رشيعات ب�شاأن اجلرمية املحددة اخلا�شة باالجتِّ
)ب( 

ار باالأ�شخا�س. ار باالأ�شخا�س، اأو مل تعّرف االجتِّ الواردة يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. مة يف اإطار جرائم اأخرى من جّراء عدم وجود ن�س ب�شاأن جرمية حمّددة هي االجتِّ ار باالأ�شخا�س جمرَّ البلدان التي كانت فيها اأ�شكال من االجتِّ
)ج( 

ملحوظة: احلدود املبّينة يف هذه اخلريطة ال تدّل �شمناً على اإقرار اأو قبول ر�شمي من جانب االأمم املتحدة.

ار بالأ�صخا�ص: حالة الت�رشيعات، بح�صب البلدان، حتى ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008 ال�صكل الثاين -  ترمي التجِّ

)اأ(
ت�شمل اأكرث/كل االأ�شكال

)ب(
جزئياً

)ج(
جرمية غري حمددة

غري م�شمولة بالتقرير

���ار باالأ�ش����خا�س اجلرمي����ة املح���ددة: االجتِّ



ار باالأ�شخا�س، مع اأنه ميكن اأن يوّفر  وال بّد من الت�شديد على اأنَّ ا�شتخدام اجلرائم ذات ال�شلة باالجتِّ

ار  لل�شحايا بع�س ال�شبل للجوء اإىل العدالة، فاإنَّ تطبيق ت�رشيع ال يتما�شى حتديداً مع بروتوكول االجتِّ

باالأ�شخا�������س يثري امل�شاألة ال�شعبة اخلا�شة بحماية ال�شحايا، والتي ال ينظر اإليها بعني االعتبار عادًة 

ار باالأ�شخا�س. يف �شياق اجلرائم االأخرى ذات ال�شلة باالجتِّ

ار باالأ�شخا�س، وذلك على  م االجتِّ د يجرِّ اإنَّ ج������زءاً كبرياً من العامل مل يكن لديه ت�رشيع خا�س بجرم حم������دَّ

االأق������ل الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي اأو العمل بال�شخرة )انظر ال�شكل الثاين(. ومن ناحية ثانية، هنالك 

ار يف  م اإاّل جزءاً من ه������ذه الظاهرة، اأو التي مل تع������ّرف بو�شوح هذا االجتِّ قلّ������ة من البل������دان التي مل جترِّ

ار باالأ�شخا�س من خلل جرائم  ت�رشيعاتها. وهناك بلدان اأخرى كانت تلحق ق�شائياً بع�س اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س مل تكن مدرجًة يف ت�رشيعاتها الوطنية. اأخرى، وذلك الأنَّ اجلرمية املحددة اخلا�شة باالجتِّ

ار  واح������د م������ن العنا�رش املنبثقة من البيانات املجّمعة هو اأنَّ معظم االأط������ر الت�رشيعية اخلا�شة باالجتِّ

باالأ�شخا�س مل تُو�شع اإالّ يف ال�شنوات القليلة املا�شية. والتاأثري احلقيقي الناجم عن الربوتوكول يظهر 

م������ن خلل حتليل زمن������ي للبيانات حينما عمدت البلدان اإىل ا�شتح������داث ت�رشيعات الأول مرة اأُدرجت 

ار باالأ�شخا�س. وقد دخل الربوتوكول حّيز النفاذ يف كانون االأول/دي�شمرب 2003.  فيه������ا جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س  وتُ������ري البيانات اأنَّ اأكرثية البل������دان مل يكن لديها اأيُّ نوع من الت�رشيعات اخلا�شة باالجتِّ

ار بالب�رش ُو�شعت بعد عام 2003  م االجتِّ م������ن قبل ذلك العام، واأنَّ معظ������م القوانني احلالية التي جترِّ

)انظر اجلدول 2(.

دة،  ار بالأ�صخا�ص املحدَّ  اجلدول 2- تاريخ اأول ا�صتحداث لت�رشيعات اأُدرجت فيها جرمية التجِّ

عدد البلدان بح�صب املنطقة الإقليمية

األف- ال�رشق الأو�صط واأفريقيا

17 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

تاريخ اال�شتحداث

ال�رشق االأو�شط 

و�شمال اأفريقيا

 غرب وو�شط

اجلنوب االأفريقي�رشق اأفريقيااأفريقيا

-221قبل عام 2003

2006-20032931

4122بعد عام 2006
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1016911املجموع

باء- القارة الأمريكية والكاريـبي واآ�صيا واملحيط الهادئ

اأمريكا ال�شماليةتاريخ اال�شتحداث

اأمريكا الو�شطى 

والكاري�بي

 اأمريكا 

اجلنوبية

جنوب اآ�شيا 

وجنوب غربيها

�رشق اآ�شيا 

واملحيط الهادئ

21458قبل عام 2003

2006-2003-64114



اجلدول 2- )تابع(

وقد اعتمد ما ن�شبته حوايل 35 يف املائة من البلدان املدرو�شة يف هذه املقالة ت�رشيعات خا�شة بجرمية 

ار باالأ�شخا�س  دة وذلك من قبل حلول ع������ام 2003، ولكن بروتوكول االجتِّ
َّ
������ار باالأ�شخا�س املحد االجتِّ

ت اإىل اإدراج هذه اجلرمية  انبثقت عنه موجة من التعديلت على مدونات القوانني اجلنائية التي اأدَّ

يف الت�رشيع������ات. واعتم������د ما ن�شبته خم�س واأربعون يف املائة من البل������دان امل�شمولة هنا اإدراَج جرمية 

������ار باالأ�شخا�س يف ت�رشيعاتها الأول مرة اأثناء الفرتة 2003-2008. وكانت تلك البلدان بالدرجة  االجتِّ

الرئي�شي������ة يف مناطق غرب اأفريقيا واأمريكا الو�شط������ى والكاري�بي، و�رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ. ومع 

ار باالأ�شخا�س  اأنَّ ما ن�شبته 65 يف املائة من البلدان مل يكن لديها ت�رشيع حمّدد خا�س مبكافحة االجتِّ

قبل عام 2003، فقد انخف�س هذا الرقم اإىل 20 يف املائة بحلول �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008. 

ار باالأ�شخا�س، يف  ولك������ن اعتماد اجلمعية العامة خط������ة عمل االأمم املتحدة العاملية ملكافح������ة االجتِّ

م مزيداً من الّزخم اإىل البلدان  الق������رار 293/64 ال�شادر عن اجلمعية يف 30 متوز/يوليه 2010، قدَّ

ال�شتحداث ت�رشيعات جديدة اأو لتح�شني الت�رشيعات املوجودة من قبُل يف هذا املجال.

واإ�شافًة اإىل ذلك، فاإنَّ ما ن�شبته 35 يف املائة من البلدان التي لديها منذ عهد طويل اأحكام ت�رشيعية 

ار بالب�رش عم������دت بعد عام 2003 اإىل تعديل مدّون������ات قوانينها اجلنائية لكي  ب�ش������اأن مكافحة االجتِّ

ار  ار باالأ�شخا�س لت�شغيلهم بال�شخرة، واالجتِّ ار )اأي جترمي االجتِّ نها مزيداً من اأ�شكال هذا االجتِّ ت�شمِّ

باالأ�شخا�س البالغني(.

ا اإىل ا�شتحداث قانون جديد ب�شاأن  وم������ا ن�شبته 25 يف املائة م������ن البلدان امل�شمولة )ع: 39( عمدت اإمَّ

ا اإىل تعديل اأحكامها الت�رشيعية املوجودة من قبُل وذلك يف الفرتة بني عام 2006  ار واإمَّ مكافحة االجتِّ

وت�رشين الثاين/نوفمرب 2008.

ار باالأ�شخا�س قد يكون  وه������ذا التطّور اجلديد ن�شبياً يف ا�شتحداث ت�رشيع������ات �شاملة للت�شدي للجتِّ

التف�شري الرئي�شي النخفا�س م�شتوى معدالت االإدانة يف بع�س اأنحاء العامل.
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اأمريكا ال�شماليةتاريخ اال�شتحداث

اأمريكا الو�شطى 

والكاري�بي

 اأمريكا 

اجلنوبية

جنوب اآ�شيا 

وجنوب غربيها

�رشق اآ�شيا 

واملحيط الهادئ
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جيم- اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطىاأوروبا الغربيةتاريخ اال�شتحداث

246قبل عام 2003

2006-2003124
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19 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

عة اأثناء الفرتة امل�شمولة يف الفرتة املبلغ عنها زيادة يف االلتزام ال�شيا�شي  وق������د اأظهرت البيانات املجمَّ

������ار باالأ�شخا�س. اإذ اإنَّ ما ن�شبت������ه 52 يف املائة تقريباً )ع: 81( م������ن البلدان اأن�شاأت  مبكافح������ة االجتِّ

ار بالب�رش، اأو اأن�شاأت اأجهزة �شبيهة بذلك، وكانت توؤدي وظيفتها  وحدات �رشطة خا�شة مبكافحة االجتِّ

بن�ش������اط يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008. وكان لدى قلّة م������ن البلدان االأخرى وحدات �رشطة خا�شة 

تعن������ى مب�شائل اجلرمية املنّظمة عموماً اأو م�شائ������ل حقوق االإن�شان اأو م�شائل حماية االأطفال. وكانت 

ار باالأ�شخا�س. وعلى نحو مماثل، اعتمد 76  تتعام������ل على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش مع جرائم االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س، وذلك قبل ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008،  بل������داً خطة عمل وطنية حمّددة ب�شاأن االجتِّ

واعتم������دت بل������دان اأخرى خطط عمل ب�ش������اأن امل�شائل ذات ال�شلة بذلك، ومنها مث������ًل م�شائل حماية 

������ار باالأ�شخا�س قد ال يكون  االأطف������ال. غ������ري اأنَّ اأيَّ بلد لي�س لديه خطة عم������ل وطنية ملكافحة االجتِّ

بال�رشورة اأقل كفاءة يف هذا ال�شدد من البلدان التي لديها خطة عمل قائمة. ومع ذلك فاإنَّ اعتماد 

ار باالأ�شخا�س يف  خط������ة عمل وطنية ميكن اأن يُ������رى عموماً كعلمة تدّل على اأهمية مو�ش������وع االجتِّ

جدول االأعمال ال�شيا�شي لدى اأيِّ بلدة.

ملحات اإجمالية اإقليمية  باء- 

ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

م������ن بني بلدان ال�رشق االأو�ش������ط و�شمال اأفريقيا امل�شمولة يف هذه املقال������ة، كانت اإ�رشائيل واالإمارات 

العربية املتحدة والبحرين وُعمان فقط )وكلها من منطقة اإقليم ال�رشق االأو�شط الفرعية( قد اأدرجت، 

دة يف مدونات قوانينها  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأثن������اء الفرتة املبلَّغ عنها، قانوناً خا�ش������اً بجرمية االجتِّ

اجلنائي������ة، وجّرمت، يف احلد االأدن������ى، اال�شتغلل اجلن�شي والعمل بال�شخ������رة، دومنا تقييد ح�رشي 

بخ�شو�س عمر ال�شخ�س ال�شحية.

ا املغ������رب فقد اأدرج ت�رشيعه  ار باالأطف������ال يف حزيران/يونيه 2008. اأمَّ م�������رش حتديداً جّرمت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف مدّونة قوانينه اجلنائية، لكنه مل يدرج تعريفاً لها. وعلى نحو مماثل،  جرمي������ة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س �شمن ت�رشيعاته لعام 2007 اخلا�شة  اأبلغ ال�شودان عن اعتماد قانون ب�شاأن جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س.  باجلرمي������ة االإلكرتونية )ال�شيربانية(، ولكنن القانون مل يعّرف على وجه التحديد االجتِّ

ار بالن�شاء واالأطفال. وا�شتحدثت االإمارات العربية املتحدة  كما اإنَّ الت�رشيعات العراقي������ة جتّرم االجتِّ

ت�رشيع������اً يف ع������ام 2006، كما فعلت البحرين ذل������ك يف عام 2008، واأ�شاف������ت اإ�رشائيل عن�رش العمل 

ار بالب�رش يف عام 2006.  بال�شخرة يف مكّونات قانونها املوجود ب�شاأن مكافحة االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة املبلّغ عنها عموماً، فاإنَّ  ونتيج������ًة لعدم وجود ت�رشيعات وطنية ب�شاأن االجتِّ

نظم العدالة اجلنائية داخل هذه املنطقة االإقليمية متيل اإىل التعويل على قوانني اأخرى يف امللحقة 

ار باالأ�شخا�س. غري اأنَّ هذا الو�شع كان �شائعاً اأي�شاً يف بلدان مثل اإ�رشائيل،  الق�شائي������ة حلاالت االجتِّ

ار. هذا واإنَّ معظم بلدان هذه املنطقة االإقليمية  التي مل يوجد فيها ت�رشيع حمّدد خا�س مبكافحة االجتِّ
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امل�شمول������ة يف هذه الدرا�شة كان لديها ت�رشيعات ب�ش������اأن جرائم ذات �شلة بهذه اجلرمية اأو بخ�شو�س 

جوانب جزئية منها، كاال�شتغلل اجلن�شي اأو الِقوادة اأو العزل بني النا�س.

غرب وو�صط اأفريقيا

حال������ة الت�رشيعات يف غرب وو�شط اأفريقيا كانت خمتلفة قليًل باملقارنة باحلالة يف املناطق االإقليمية 

االأفريقية الثلث االأخرى؛ وميكن ت�شنيف البلدان ال�16 يف هذه املنطقة املدرو�شة هنا يف جمموعات 

ار باالأ�شخا�س الت������ي اعتمدتها اأثناء فرتة االإبلغ. املجموعة  بح�ش������ب نوع الت�رشيعات اخلا�شة باالجتِّ

 اإ�شافة اإىل ال�شنغال وموريتانيا، 
)7(

االأوىل ا�شتمل������ت على البلدان اخلم�شة الناطقة باللغة االإنكليزي������ة،

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والعمل بال�شخرة،  م على االأقل االجتِّ داً يجرِّ ا حمدَّ وكلها اعتمدت ن�شًّ

دومن������ا تقييدات ح�رشّية بخ�شو�س عمر ال�شخ�س ال�شحي������ة ونوع جن�شه. واملجموعة الثانية تكّونت 

من بنن وبوركينا فا�شو وتوغو وغابون ومايل، التي اعتمدت، حتى عام 2008، اأحكاماً قانونية تقت�رش 

ار باالأطفال فق������ط. واملجموعة الثالثة ا�شتملت على البلدان االأربعة الباقية، وهي  عل������ى جترمي االجتِّ

ت�شاد وكوت ديفوار وغينيا والنيجر، التي مل يكن لديها ت�رشيع خا�س بهذه اجلرمية املحددة يعالج اأيَّ 

ار باالأ�شخا�س، خلل الفرتة قيد اال�شتعرا�س.  �شكل من اأ�شكال االجتِّ

ار باالأطفال—يف الت�رشيعات الوطنية حديث  ار باالأ�شخا�س—اأو االجتِّ وق������د كان اإدخال جرمية االجتِّ

العه������د يف معظم بلدان هذه املنطقة االإقليمية. فقد كان لدى موريتانيا والنيجر قانوٌن ب�شاأن جرمية 

ار  دة مطبَّق منذ ع������ام 2003، وكان لدى مايل ن�س قان������وين ب�شاأن االجتِّ ������ار باالأ�شخا�������س املحدَّ االجتِّ

باالأطف������ال يف مدّونة قوانينها اجلنائية من������ذ عام 2001؛ ولكن البلدان الت�شعة االأخرى مل تعتمد ن�شاً 

������ا ال�شلطات يف ت�شاد  ������ار باالأطفال اأو بالب�رش اإال من������ذ عام 2005 اأو الحقاً. اأمَّ قانوني������اً ب�شاأن االجتِّ

ار. وكوت ديفوار والنيجر فهي تنظر حالياً يف �شياغة قوانني ملكافحة هذا االجتِّ

ا يف  وعل������ى ال�شعيد االإقليم������ي، دخلت الدول االأع�شاء التي تنتمي اإىل غرب وو�شط اأفريقيا طرفاً اإمَّ

ار باالأ�شخا�س، وبخا�شٍة الن�شاء واالأطفال، اخلا�شة باجلماعة االقت�شادية  خطة العمل ملكافحة االجتِّ

ا يف خط������ة العمل امل�شرتكة ببني  ل������دول غ������رب اأفريقيا )االإيكوا�س( )املم������ّددة لغاية عام 2011(، واإمَّ

ار باالأ�شخا�س وبخا�شٍة الن�شاء  االإيكوا�س واجلماعة االقت�شادية ل������دول و�شط اأفريقيا ملكافحة االجتِّ

واالأطفال يف غرب وو�شط اأفريقيا.

�رشق اأفريقيا

بع�������س بلدان �رشق اأفريقيا )اإثيوبيا واإريرتيا وجمهورية تن زاني������ا املتحدة وجيبوتي ورواندا( كانت قد 

ار باالأ�شخا�س، بحلول ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008. وكانت البلدان االأخرى  �شّنت ت�رشيعات ب�شاأن االجتِّ

�شرياليون وغانا وغامبيا وليربيا ونيجرييا.
 )7(



21 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ا الأنها عر�شت م�شودة ت�رشيع على هيئاتها  ب�شدد اعتماد ت�رشيعات من هذا النحو يف عام 2008، اإمَّ

ا الأنها كانت يف مرحلة متقّدمة من عملية �شياغة م�شودة الت�رشيع. الت�رشيعية واإمَّ

ويف اأثناء عدم وجود اأيِّ ت�رشيع �شامل بهذا اخل�شو�س خلل الفرتة املبلّغ عنها، كان لدى كل البلدان 

ار  قوانني اأخ������رى ميكن ا�شتخدامها للملحق������ة الق�شائية ملرتكبي اجلرائم ال�شائ������ع اقرتانها باالجتِّ

ار باالأطفال، ومنها مث������ًل "�رشقة االأطفال" و"اختطاف  بالب�������رش، وبخا�شة فيم������ا يتعلق بجرائم االجتِّ

االأطفال"، اأو اجلرائم اجلن�شية، وجرائ������م الت�شغيل بال�شخرة، و"اجلرائم امل�شيئة للأخلق واالأ�رشة"، 

وكثري من اجلرائم االأخرى.

اجلنوب الأفريقي

ار بالب�رش يف عام 2008، مما جعلها اأول بلد يف هذه  مّت التوقي������ع على قانون موزامبيق ملكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وكان لدى قلّة من البلدان يف  �س ملكافحة االجتِّ املنطق������ة االإقليمية لديه ت�رشيع خم�شّ

ه������ذه املنطقة �شيا�شة عام������ة مطّبقة وطنية اأو ت�رشيع �شامل مطّب������ق للت�شدي لهذه اجلرمية، ومل يكن 

ار  يوجد �شك اإقليمي يف منطقة اجلنوب االأفريقي اأثناء الفرتة املبلّغ عنها فيما يخ�ّس منع هذا االجتِّ

اأو قمع������ه اأو املعاقبة عليه. وكان قانون االإجراءات اجلنائية يف زامبيا يحتوي على ن�س قانوين يجّرم 

������ار باالأ�شخا�س، ولكنه مل يت�شّمن تعريفاً لهذه اجلرمية كم������ا احتوى القانون اخلا�س باالأطفال  االجتِّ

ار باالأطفال )بخ�شو�س اال�شتغلل  لع������ام 2005 يف جنوب اأفريقيا على اأحكام حم������ّددة خا�شة باالجتِّ

اجلن�شي فق������ط(؛ وكانت ملوي قد اأدرجت اأحكاماً قانونية مفي������دة حتظر ا�شتغلل االأطفال، وكان 

ار باالأ�شخا�س يف مرحلة ال�شياغة حينذاك. لديها ت�رشيع ب�شاأن االجتِّ

ار بالب�رش ال�شادر ع������ام 2008 يف موزامبيق، فاإنَّ اأيًّا من  وبا�شتثن������اء القانون اخلا�س مبكافحة االجتِّ

القوان������ني اجلنائية القائمة يف ه������ذه املنطقة االإقليمية اأثناء الفرتة املبلّغ عنها مل يعالج على نحو واٍف 

ار باالأ�شخا�س. ويف  ار بالب�رش املذكورة يف امل������ادة 3 من بروتوكول االجتِّ كل العنا�������رش االأ�شا�شية للجتِّ

اأثناء عدم وجود ت�رشيعات �شاملة يف هذا اخل�شو�س، كانت كل البلدان يف منطقة اجلنوب االأفريقي 

 لديه������ا قوان������ني مطّبقة ميك������ن ا�شتخدامها للملحقة الق�شائي������ة ملرتكبي اجلرائ������م ال�شائع اقرتانها 

ار بالب�رش.  باالجتِّ

اأمريكا ال�صمالية

������ار باالأ�شخا�س �رُشّع يف ع������ام 2002. ثم اأُجريت  القان������ون االأول يف كن������دا الذي يجّرم حتديداً االجتِّ

تعدي������لت اإ�شافية على مدّونة القوانني اجلنائية يف ع������ام 2005 ال�شتحداث اأحكام بخ�شو�س ثلث 

ار. واأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، ا�شتُخدمت  جرائم حمّددة اإ�شافية بحيث ت�شمل كل اأ�شكال هذا االجتِّ

دة، اأحكام قانونية تخ�ّس  ار باالأ�شخا�������س املحدَّ اإىل جان������ب االأحكام القانونية اخلا�شة بجرمية االجتِّ

ار  ار املحّددة من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال ن�شاط االجتِّ جرائم اأخرى غري جرمية االجتِّ

ذت املك�شيك اإ�شلحات يف مدّون������ة قوانني العقوبات لديها يف عام 2007. وتندرج  باالأ�شخا�������س. ونفَّ
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ار يف املك�شيك جزئي������اً يف اإطار االخت�شا�شات الق�شائية لدى حماكم  اجله������ود املعنية مبكافحة االجتِّ

والي������ات البلد البالغ عدده������ا 31 والية ومقاطعة احتادية واحدة. ويف عام 2008، اعتمدت 19 والية 

ار �شمن مدونات قوانينها اجلنائية.  من الواليات املك�شيكية اأحكاماً قانونية ب�شاأن مكافحة االجتِّ

ار والعنف يف  ������ا الواليات املتحدة االأمريكية فقد اعتمدت قانونها اخلا�������س بحماية �شحايا االجتِّ  اأمَّ

ع������ام 2000، ثم عّدلته الحقاً يف عامي 2003 و2005. واأثناء الف������رتة املبلّغ عنها، ا�شتخدمت اأحكام 

دة، اإىل جانب اأحكام قانونية خا�شة  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ قانوني������ة خا�شة بجرائم غري جرمية االجتِّ

ار.  دة من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال اأن�شطة االجتِّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ بجرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س  ������ار يف هذه البلدان الثلثة االجتِّ وق������د جّرمت الت�رشيع������ات اخلا�شة مبكافحة االجتِّ

الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�ش������ي والت�شغيل بال�شخرة، على االأقل، من دون تقييدات ح�رشّية بخ�شو�س 

عمر ال�شحية.

اأمريكا الو�صطى والكاريـبي

م������ن اأ�شل ال�12 بلداً يف هذه املنطقة االإقليمية امل�شمولة بهذه املقالة، نّفذت اجلمهورية الدومينيكية 

وال�شلفادور وغواتيماال ونيكاراغ������وا اإ�شلحات يف مدّونات قوانني العقوبات لديها، جّرمت بها على 

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والعمل بال�شخرة، من دون تقييدات ح�رشية  االأقل االجتِّ

ا البل������دان االأخرى يف هذه املنطقة فل������م يكن لديها اأيُّ  عم������ر ال�شخ�������س ال�شحية اأو ن������وع جن�شه. اأمَّ

ار باالأ�شخا�س مطّبقة اأثناء الفرتة قيد االإبلغ )وهي بربادو�س  اأحكام قانونية خا�شة مبكافحة االجتِّ

وتريني������داد وتوباغو و�شانت لو�شيا و�شانت فن�شنت وجزر غرينادي������ن وهايتي(، اأو اأنها اقت�رشت على 

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي فقط )هندورا�س وبنما(. ومل جتّرم كو�شتاريكا  جترمي االجتِّ

ار بالق�رّش. ار الدويل بالن�شاء واالأطفال لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي وكذلك االجتِّ اإاّل االجتِّ

ا البلدان التي مل يكن لديها �شكوك قانونية للملحقة الق�شائية للُجناة من خلل اأحكام قانونية حمّددة  واأمَّ

ار بالب�رش فقد طّبق������ت اأحكاماً قانونية ب�شاأن جرائم اأخرى م������ن اأجل امللحقة الق�شائية  خا�ش������ة باالجتِّ

ار مبا يف ذلك اال�شتغلل اجلن�شي، والعمل بال�شخرة واال�شرتقاق واال�شتعباد يف  لبع�������س اأ�شكال هذا االجتِّ

اخلدمة والتبّني غري القانوين واإف�شاد الق�رّش. وبع�س البلدان يف هذه املنطقة نّقحت اأحكامها القانونية 

������ار بالب�رش اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإب������لغ )ومنها على �شبيل املث������ال نيكاراغوا يف عام  اخلا�ش������ة باالجتِّ

2008(، يف حني كانت بلدان اأخرى تنظر يف مو�شوع اعتماد اأحكام قانونية جديدة اأو كانت تنّقح االأحكام 

القانونية املوجودة لديها )ومنها على �شبيل املثال بنما وغواتيماال وكو�شتاريكا وهايتي(.

اأمريكا اجلنوبية 

بل������دان اأمري������كا اجلنوبية امل�شمولة يف هذه الدرا�شة كلها تقريب������اً اعتمدت اأحكاماً قانونية حمّددة يف 

ار باالأ�شخا�س. وخلل الفرتة بني عامي 2005 و2008، ا�شتحدثت  ت�رشيعاتها من اأجل مكافحة االجتِّ



23 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س، اأو عّدلت االأحكام القانونية التي مل  عّدة بل������دان قوانني جديدة ب�شاأن مكافحة االجتِّ

ار الدويل باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. ت�شمل يف ال�شابق اإاّل االجتِّ

دة ي�شمل كل  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ وبحل������ول منت�شف عام 2008، اعتُمد قانون خا�س بجرمية االجتِّ

اأ�ش������كال اال�شتغلل اأو اأكرثها يف االأرجنتني، وبوليفيا )دولة-املتعّددة القوميات( وكولومبيا وبريو. ويف 

ار املح������ددة بحيث ت�شمل اال�شتغ������لل اجلن�شي، من خلل جترمي  الربازي������ل، مت جترمي جرمية االجتِّ

ار الأغرا�س الت�شغيل بال�شخرة، وذلك يف اإطار جرائم اأخرى.  االجتِّ

ار  واأثناء الفرتة قيد اال�شتعرا�س، مل تكن ت�شمل قوانني باراغواي و�شيلي على ن�س ب�شاأن جرمية االجتِّ

دة، ولك������ن هذين البلدين كليهما جّرما دخول البلد على نحو غري قانوين الأغرا�س  باالأ�شخا�������س املحدَّ

ار الدويل لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي.  الدعارة، مما يدّل �شمناً على اأنهما اقت�رشا على جترمي االجتِّ

ار  ويف عام 2008، كانت بريو و�شيلي كلتيهما ب�شدد اإدخال قانون جديد و�شامل خا�س بجرمية االجتِّ

باالأ�شخا�س يف قوانينهما اجلنائية. وكان القانون النافذ املفعول يف اإكوادور يف عام 2008 ال يت�شمن 

ار باالأ�شخا�س. ويف كٍل من اإكوادور وبريو  حالة اإزالة االأع�شاء باعتبارها غر�شاً حمتمًل جلرمية االجتِّ

ار  وكولومبي������ا، اأُدرج االإكراه على الت�شّول يف القانون باعتب������اره واحداً من اأ�شكال اال�شتغلل يف االجتِّ

باالأ�شخا�س؛ وكانت توجد برامج وبروتوكوالت حمّددة بخ�شو�س تقدمي امل�شاعدة اإىل ال�شحايا. 

ار بالب�رش الأغرا�س اال�شتغلل  م������ن املهم اأن يُذكر اأنه خلل الفرتة املبلّغ عنها كانت اأكرث اأ�شكال االجتِّ

يف العمل بال�شخرة واال�شتعباد واال�شرتقاق م�شمولًة �شمن جرائم اأخرى يف مدونات قوانني العقوبات 

������ار باالأ�شخا�س. وكثرياً ما كانت  اأو �شم������ن قوانني العم������ل، ومل تكن دائماً مدرجًة �شمن جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س، وذلك على �شبيل  تُ�شتخدم تلك القوانني بدالً عن الت�رشيعات اخلا�شة مبكافحة االجتِّ

املث������ال يف ح������االت اال�شرتقاق يف الربازيل. ومع اأنَّ ذلك وّفر طريق������ًة �رشيعة للخل�س من اال�شرتقاق 

واأت������اح تعوي�شات حمددة لل�شحايا، فقد اأثار امل�شاألة ال�شعبة اخلا�شة بتوفري الدعم واحلماية الأولئك 

ال�شحايا حتديداً، وحال دون ت�شدي العدالة اجلنائية بقوة لهذه اجلرمية. 

ولق������د كان������ت الدول كلها، يف ه������ذه املنطقة االإقليمي������ة، امل�شمولة يف هذه اللمح������ة االإجمالية، لديها 

فري������ق عام������ل قائم اأو جهة و�شل حمورية وطنية قائمة منذ عام 2005 لتويل مهام التن�شيق يف تطبيق 

ار باالأ�شخا�س وتقدمي امل�شاعدة لل�شحايا. واعتمدت اإكوادور  ال�شيا�ش������ات العامة ب�شاأن مكافحة االجتِّ

وباراغواي والربازيل وبريو وبوليفيا )دولة-املتعددة القوميات( وكولومبيا كلها خطط عمل وطنية يف 

عام 2005. وقامت عّدة واليات احتادية وبع�س البلديات يف الربازيل ب�شياغة خطط العمل املحلية 

اخلا�شة بها.

�رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

معظ������م البلدان البالغ عدده������ا 27 بلداً يف منطقة �������رشق اآ�شيا واملحيط اله������ادئ، امل�شمولة يف هذه 

������ار باالأ�شخا�س اأو على االأقل  الدرا�ش������ة، كانت قد اعتمدت اأحكام������اً ت�رشيعية حمددة ملكافحة االجتِّ

ا اال�شتثناءات فهي دول املحيط اله������ادئ االأربع وهي ميكرونيزيا )واليات-املتحدة(  بع�������س جوانبه اأمَّ
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دة جزءاً من مدونات  ار باالأ�شخا�س املحدَّ  و�شام������وا وجزر �شليمان وتوفالو، حي������ث مل تكن جرمية االجتِّ

قوانينهما اجلنائية. 

ويف الفرتة ب������ني عامي 2005 و2008، ا�شتحدثت ثمانية بلدان يف هذه املنطقة االإقليمية واثنتان من 

������ار، اأو عّدلت اأحكاماً قانونية �شابقة ب�شاأن  ُج������زر املحيط الهادئ قوانني جديدة ب�شاأن مكافحة االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س، وبذلك فاإنَّ الت�رشيعات يف هذه املنطقة حديثة العهد يف معظمها. وكان ت�رشيع  االجتِّ

ار اأقدم الت�رشيعات النافذة املفعول يف هذا اخل�شو�س يف  نيوزيلن������دا لعام 2002 ب�شاأن مكافحة االجتِّ

ار.  املنطقة والتي جتّرم جميع جوانب هذا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي حمور تركيز بارز يف الت�رشيعات. وحتى ت�رشين  وكان االجتِّ

الثاين/نوفم������رب 2008، كان لدى كٍل من جمهورية كوريا و�شنغافورة وفييت نام اأحكام قانونية حمددة 

������ار بالن�شاء واالأطفال(. كما  ������ار باالأ�شخا�س تعالج اال�شتغلل اجلن�شي فح�شب )اأو االجتِّ ب�ش������اأن االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س اأو اأكرثها يف  اإنَّ كث������رياً من البلدان الت������ي كان لديها ت�رشيعات جتّرم كل اأ�شكال االجتِّ
 

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي قبل عام 2006.  عام 2008، مل تكن جتّرم �شوى االجتِّ

جنوب اآ�صيا وجنوب غربيها

با�شتثن������اء ج������زر املالديف، فاإنَّ جميع بلدان جنوب اآ�شيا امل�شمولة هن������ا اأدرجت اأحكاماً قانونية ب�شاأن 

دة يف مدونات قوانينها اجلنائية اأثناء الفرتة املبلّغ عنها.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س مل يكن مفهوماً ت�رشيعياً جديداً بالن�شبة اإىل معظم البلدان يف هذه املنطقة  غري اأنَّ االجتِّ

ار بالب�رش، حتى واإن كانت حم������دودة يف نطاقها، كانت موجودة يف  االإقليمي������ة. ذل������ك اأنَّ جرمية االجتِّ

معظ������م الت�رشيعات الوطنية هن������اك قبل وجودها يف الت�رشيعات يف اأنحاء اأخ������رى من العامل. واأحدث 

ار عهداً اعتُم������د يف �رشي النكا يف عام 2006. وكانت خم�شة بلدان يف هذه  ت�رشيع������ات مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والعمل بال�شخرة، دومنا  املنطق������ة جتّرم على االأقل االجتِّ

م بنغلدي�س �شوى  تقييدات ح�رشية بخ�شو�س عمر ال�شخ�س ال�شحية اأو نوع جن�شه، يف حني مل جترِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. االجتِّ

������ا اأفغان�شت������ان فكان نظاُم العدالة اجلنائي������ة فيها يطّبق، يف اأثناء عدم وج������ود ت�رشيع حمّدد ب�شاأن  اأمَّ

������ار باالأ�شخا�س، القانوَن اخلا�س باالختطاف، من اأجل امللحقة الق�شائية للحاالت التي يُرّجح  االجتِّ

ار باالأ�شخا�س.  اراً باالأ�شخا�س مبقت�شى بروتوكول االجتِّ اأن تُعترب اجتِّ

اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى

اأثناء الف������رتة قيد اال�شتعرا�س، كان لدى معظم بلدان هذه املنطقة االإقليمية ت�رشيعات نافذة املفعول 

������ار باالأ�شخا�س وجتّرمه، واال�شتثناء الوحي������د كان يف تركمان�شتان، التي اعتمدت بع�س  تعّرف االجتِّ
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ار باالأ�شخا�س يف  االأح������كام القانونية يف عام 2007، ولكنها مل تكن تن�������سّ حتديداً على جرمية االجتِّ

مدونة قوانينها اجلنائية يف ال�شنوات قيد النظر هنا. 

ار باالأ�شخا�س مل يكن جدي������داً يف منطقة اأوروبا الغربية واآ�شيا  اإنَّ ت�رشي������ع اأح������كام قانونية ب�شاأن االجتِّ

الو�شطى. فقد كان لدى معظم البلدان هناك ت�رشيعات ب�شاأن جرائم ذات �شلة بهذه اجلرمية اأو ب�شاأن 

ار باالأ�شخا�س. وكانت اأوكرانيا وبيلرو�س  جوانب جزئية منها، حتى قبل التوقيع على بروتوكول االجتِّ

ار باالأ�شخا�س قبل عام 2003، كانت نافذة املفعول يف عام  ومولدوفا قد اعتمدت قوانني ب�شاأن االجتِّ

2008. غري اأنَّ معظم البلدان هنالك اعتمدت ت�رشيعات جديدة يف الفرتة بني عامي 2003 و2008. 

اَر باالأ�شخا�س  ا يف االأحوال التي كان يوجد فيها ت�رشيع من قبُل، فقد جّرم الت�رشيُع على االأقل االجتِّ اأمَّ

الأغرا�������س اال�شتغلل اجلن�شي والعمل بال�شخرة، دومنا تقيي������دات ح�رشية بخ�شو�س عمر ال�شخ�س 

ال�شحية اأو نوع جن�شه.

ار  وكان������ت نظم العدالة اجلنائية يف هذه املنطقة متيل اإىل تطبيق الت�رشيعات اخلا�شة بجرمية االجتِّ

دة، حيثما كانت متوافرة، ولكْن كرثاً ما كانت ت�شتخدم اأي�شاً قوانني خا�شة بجرائم  باالأ�شخا�س املحدَّ

ار املحددة. ففي عّدة بلدان من املنطقة، ا�شتُخدمت الّتهم بجرائم "التجنيد"  اأخرى غري جرمية االجتِّ

)التطويع( الأغرا�س اال�شتغلل اأو "الِقوادة" اأو "اال�شتغلل اجلن�شي" اأو تهم م�شابهة من اأجل امللحقة 

ار باالأ�شخا�س، اأو حتى باعتبارها  الق�شائي������ة للمتجرين باعتبارها جرمية اأ�شلية فيما يخ�������سّ االجتِّ

ار.  اجلرمية الوحيدة، حينما كان ي�شعب اإثبات بع�س عنا�رش عملية االجتِّ

وعل������ى ال�شعيد االإقليمي، كانت ال������دول االأع�شاء يف كومنولث ال������دول امل�شتقلة قد و�شعت، يف عام 

ار باالأع�ش������اء واالأن�شجة اجل�شدية  ������ار باالأ�شخا�س واالجتِّ 2005، خط������ة للتعاون على مكافحة االجتِّ

الب�رشية. وعلى نحو مماثل، اأقّر جمل�س روؤ�شاء دول كومنولث الدول امل�شتقلة يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 

ار باالأ�شخا�س  2006 برنام������ج التعاون فيما بني بلدان كومنولث الدول امل�شتقلّ������ة على مكافحة االجتِّ

للفرتة 2010-2007.

اأوروبا الغربية والو�صطى

معظ������م ال�38 بلداً واإقليم������اً يف املنطقة االأوروبية امل�شمولة هنا كان لديه������ا اأحكام قانونية حمّددة يف 

ا  ار باالأ�شخا�������س اأو على االأقل بع�س جوانبه. اأمَّ مدّون������ات قوانينها اجلنائية من اأجل مكافحة االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س، ولكنها جّرمت  اإ�شتوني������ا فلم يكن لديها ن�������س قانوين حمدد بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ا القانون اجلنائي البولندي فقد نظر حتديداً يف جرمية  جوان������َب منه يف اإطار جرائ������م ذات �شلة. اأمَّ

فة هنالك، ف������اإنَّ االجتهاد الق�شائي اأ�ش������ار مرجعياً اإىل  ������ار باالأ�شخا�س"؛ وحتى م������ع اأنها معرَّ "االجتِّ
ار باالأ�شخا�س من اأجل تطبي������ق املادة املعنية من  التعري������ف املوج������ود يف املادة 3 من بروتوك������ول االجتِّ

قانون العقوبات. 

ار باالأ�شخا�س مفهوماً قانونياً جديداً بالن�شبة اإىل معظم هذه البلدان. ففي الفرتة بني  ومل يك������ن االجتِّ

عامي 2005 و2008، عمدت اأكرث من 10 بلدان اإىل اإعادة ت�شكيل اأطرها القانونية اخلا�شة مبكافحة 

ار التي مل تكن  ������ار، وذلك يف االأكرث بتعديل مدّونات قوانينها اجلنائي������ة لكي ت�شمل اأ�شكال االجتِّ االجتِّ
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جمّرمة يف ال�شابق. وكانت معظم البلدان يف منطقة جنوب �رشقي اأوروبا قد اعتمدت ت�رشيعات ب�شاأن 

������ار باالأ�شخا�������س يف الفرتة بني عامي 2001 و2004؛ وفعلت اليون������ان واإيطاليا وتركيا ذلك بني  االجتِّ

عام������ي 2002 و2003، وفعلت ذلك معظم بلدان اأوروب������ا ال�شمالية بني عامي 2002 و2004؛ وبلدان 

اأوروب������ا الو�شطى بني عامي 1998 و2004؛ وكان لدى معظم بل������دان اأوروبا الغربية ت�رشيعات تتناول 

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي مطّبقة منذ اأواخر فرتة الت�شعينات. جرائم االجتِّ

ار  م معظم بل������دان هذه املنطق������ة والتي كان لديها ن�������س قانوين بخ�شو�������س جرمية االجتِّ وق������د جرَّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والعم������ل الق�رشي )ال�شخرة( على االأقل،  دة االجتِّ باالأ�شخا�س املح������دَّ

دومنا تقييدات ح�رشية بخ�شو�س عمر ال�شخ�س ال�شحية ونوع جن�شه. ومع ذلك، فقد بدا اأنَّ كثرياً 

م������ن نظم العدالة اجلنائي������ة االأوروبية ما زالت ت�شتخدم جرائم اأخرى م������ن اأجل امللحقة الق�شائية 

ار. وعلى �شبيل املث������ال، كثرياً ما كانت تُ�شتخدم جرائ������م "اال�شتغلل اجلن�شي"  لبع�������س حاالت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س  اأو "�شم�رشة الفاح�ش������ة" )الِقوادة( من اأجل امللحقة الق�شائية حلاالت االجتِّ
اال�شتغ������لل اجلن�شي، يف حني كانت ت�شتخدم يف كثري من االأحي������ان جرميتا "اال�شرتقاق" اأو "التجارة 

ار الأغرا�س العمل بال�شخرة )العمل الق�رشي(. بالعبيد" من اأجل امللحقة الق�شائية للجتِّ

ار بالأ�صخا�ص ترمي فعل التجِّ

ار باالأ�شخا�س على امل�شتوى  د اأو واٍف بالغر�س اأو كليهما معاً ب�ش������اأن االجتِّ اإنَّ ع������دم وج������ود ت�رشيع حمدَّ

ار باالأ�شخا�س. وهناك حاجة ما�ّشة لتحقيق االّت�شاق  الوطني هو عائق رئي�شي من عوائق مكافحة االجتِّ

بني التعاريف واالإجراءات القانونية، والتعاون على امل�شتويني الوطني واالإقليمي وفقاً للمعايري الدولية. 

و�شيك������ون الإعداد اإطار قان������وين منا�شب، متوائم مع ال�شكوك واملعايري الدولي������ة ذات ال�شلة، دور هام 

ار باالأ�شخا�س، وبخا�شة  يف من������ع اال�شتغلل املت�شل به. ويقت�شى بروتوكول منع وقم������ع ومعاقبة االجتِّ

ار  الن�شاء واالأطفال، املكّمل التفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، جترمي االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س جترمي كل اأمناط ال�شلوك ذات  باالأ�شخا�������س. كما تقت�شي املادة 5 من بروتوكول االجتِّ

ار باالأ�شخا�س بح�شب تعريف������ه الوارد يف املادة 3. وبعبارة اأخرى، ال يكفي جترمي بع�س  ال�شل������ة باالجتِّ

ار بالب�������رش بكلّيته يلزم جترميه.  ار بالب�رش، بل اإنَّ االجتِّ اجلرائ������م االأ�شا�شية التي ينطوي عليه������ا االجتِّ

ار،  ار باالأ�شخا�س جت������رمي ال�رشوع يف ارتكاب جرائم االجتِّ واإ�شاف������ة اإىل ذلك، يقت�شي بروتوكول االجتِّ

وامل�شاركة يف ذلك ك�رشيك متواطئ، وتنظيم اأو توجيه اأ�شخا�س اآخرين الرتكابها.

������ار بالب�������رش )من�ش������ورات االأمم املتح������دة، رق������م   امل�ش������در: جمموع������ة اأدوات ملكافح������ة االجتِّ

.)A.08.V.14 املبيع

 النتائج الرئي�صية: بيانات اأ�صا�صية عاملية عن الت�رشيعات

  قب������ل عام 2003، ما ن�شبته 35 يف املائة من البلدان املدرو�شة كان لديها ت�رشيعات، و65 يف املائة 

منها مل يكن لديها.
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  بحلول ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008، ما ن�شبته 80 يف املائة من البلدان كان لديها ت�رشيعات، و20 

يف املائة مل يكن لديها. 

  بحل������ول ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008، ما ن�شبته 17 يف املائة من البلدان كان لديها ت�رشيع خا�س 

ار فقط.  م بع�س اأ�شكال االجتِّ بهذه اجلرمية املحددة يجرِّ

ار باالأ�شخا�س    على االأقل ما ن�شبته 20 يف املائة من البلدان التي لديها ت�رشيع خا�س بجرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. دة، ا�شتخدمت اأي�شاً جرائم اأخرى من اأجل امللحقة الق�شائية حلاالت االجتِّ املحدَّ
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ار بالأ�صخا�ص  ثانيًا- ت�صّدي العدالة اجلنائية لالتجِّ

األف- جمال وا�صع لالإفالت من العقاب 

ار باالأ�شخا�س، والتي تُبدي التزاماً  م حتديداً االجتِّ م������ع تزايد عدد البلدان التي ت�شنُّ ت�رشيع������ات جُترِّ

ع ت�شجيل املزيد من امللحقات الق�شائية واالإدانات ال�شادرة.  �شيا�شياً زائداً، فاإنَّ من املتوقَّ

 من البلدان زيادة يف االإدانات ال�شادرة اأثناء الفرتة 2007-2003، 
)8(

وقد �ُشّجل ما ن�شبته 21 يف املائة

ا يف  يف ح������ني �شّج������ل ما ن�شبته 8 يف املائة نق�شاناً يف العدد املُطل������ق اخلا�س باالأ�شخا�س املُدانني. اأمَّ

البل������دان االأخرى التي اأجري فيه������ا حتليل للجتاهات، فقد ظّل امل�شتوى ال������ذي بلغه عدد االإدانات 

م�شتقراً اأثناء تلك الفرتة. 

������ا منطقة اأوروبا الغربي������ة والو�شطى فكانت هي املنطقة االإقليمية الت������ي كانت يف معظم بلدانها  واأمَّ

ار باالأ�شخا�������س اأثناء الفرتة قيد  اجتاه������ات متناق�ش������ة يف عدد الدعاوى اجلنائي������ة بخ�شو�س االجتِّ

اال�شتعرا�س. يف مقابل ذلك، كان ملنطقة اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى ن�شيب اأكرب يف عدد البلدان 

التي �شجلت اجتاهات متزايدة يف عدد اأحكام االإدانة ال�شادرة. 

وباالإجمال، كان عدد امللحقات الق�شائية واالإدانات ال�شادرة امل�شّجلة يف جزء كبري من العامل حمّدداً 

ج������داً. وقد يُعزى هذا اإىل عدم وجود ت�رشيعات به������ذا اخل�شو�س اأو اإىل احلالة احلديثة العهد التي 

ار باالأ�شخا�س يف كثري من البلدان. يت�شم بها معظم الت�رشيعات التي تتناول جرائم االجتِّ

كم������ا اإنَّ كث������رياً من البلدان امل�شمولة هن������ا مل ت�شّجل اأيَّ اإدانة مبقت�ش������ى الت�رشيعات اخلا�شة بجرمية 

ا امللحقات  دة حتى منت�شف عام 2008، كما هو مبنّي يف اجلدول 3. اأمَّ ������ار باالأ�شخا�������س املحدَّ االجتِّ

دة  ار باالأ�شخا�س املحدَّ الق�شائية التي اأُجريت مبقت�شى قوانني جرائم خا�شة اأخرى غري جرمية االجتِّ

فلم يُنظر فيها. 

كان باالإم������كان اإجراء حتليل بناًء على ال�شل�شلة الزمنية لع������دد االإدانات ال�شادرة املطلَق عندما �شّجلت البلدان 
 )8(

اإدان������ات �شدرت خلل ثلث �شنوات على االأقل م������ن الفرتة قيد النظر. وقد قّدم 141 بلداً اإح�شاءات بناًء على ال�شل�شلة 

الزمنية.
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دة، عدد البلدان  ار بالأ�صخا�ص املحدَّ  اجلدول 3 - املالحقات الق�صائية جلرمية التجِّ

بح�صب املنطقة الإقليمية

ار باالأ�شخا�س  اأثناء الفرتة املبلّغ عنها، مل ي�شّجل 50 بلداً اأيَّ ملحقات ق�شائية بخ�شو�س جرمية االجتِّ

 والن�شبة هي اأدنى يف مناطق 
)9(

دة—اأي ما يعادل 32 يف املائة من البلدان امل�شمولة بهذه املادة. املحدَّ

اأوروبا الغربية والو�شطى، واأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى، واأمريكا ال�شمالية و�رشق اأفريقيا، وال�رشق 

االأو�شط و�شمايل اأفريقيا، فلم ت�شّجل اأكرثية من البلدان اأيَّ ملحقات ق�شائية.

ومل ي�شّج������ل ت�شعة ع�رش بلداً من البل������دان التي لديها، يف مدونة قوانينها اجلنائية، ن�س قانوين خا�س 

دة اأيَّ ملحقات ق�شائية لغاية ت�رشي������ن الثاين/نوفمرب 2008.  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ بجرمي������ة االجتِّ
 

كان������ت 10 تقريب������اً من اأ�شل 50 من هذه البل������دان واالأقاليم �شمن اجلزر ال�شغ������رية يف املحيط الهادئ و�رشق 
 )9(

الكاري�ب������ي. وكان������ت الن�شبة املئوي������ة للبلدان التي مل تُ�شّجل فيها اأّي ملحقات ق�شائية رمب������ا تبلغ 28 يف املائة تقريباً لو مل 

توؤخذ يف االعتبار تلك البلدان واالأقاليم. 

 البلدان التي لي�س لديها ملحقات 

لة بخ�شو�س جرمية
ّ
ق�شائية م�شج

 

دة ار باالأ�شخا�س املحدَّ االجتِّ

املنطقة االإقليمية

البلدان التي لي�س لديها 

ار  ت�رشيع خا�س بجرمية االجتِّ

دة باالأ�شخا�س املحدَّ

البلدان التي لديها 

ت�رشيع خا�س بجرمية 

ار باالأ�شخا�س  االجتِّ

دة املحدَّ

البلدان التي لديها 

ملحقة ق�شائية 

واحدة م�شّجلة على 

االأقل بخ�شو�س جرمية 

ار باالأ�شخا�س االجتِّ

البلدان التي كانت فيها 

املعلومات عن امللحقات 

الق�شائية غري متاحة

ال�رشق االأو�شط 

2233و�شمال اأفريقيا

4282غرب وو�شط اأفريقيا

3222�رشق اأفريقيا

8111اجلنوب االأفريقي

-3--اأمريكا ال�شمالية

اأمريكا الو�شطى 

-516والكاري�بي

171-اأمريكا اجلنوبية

 �رشق اآ�شيا 

47133واملحيط الهادئ

 جنوب اآ�شيا 

-215وجنوب غربيها

اأوروبا ال�رشقية 

-1واآ�شيا الو�شطى

11

-

اأوروبا الغربية 

13322والو�شطى

302091املجموع
)اأ(

1٤

ت�شعة يف املائة من جميع البلدان.
)اأ( 
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كان ح������وايل 10 م������ن هذه البلدان واالأقالي������م من �شمن اجلزر ال�شغرية يف املحيط اله������ادئ و�رشق الكاري�بي. 
 )10(

 اإدانات �شادرة كان من �شاأنها اأن تكون 33 يف املائة لو مل توؤخذ يف االعتبار 
ُّ
ل فيها اأي والن�شبة املئوية للبلدان التي مل تُ�شجَّ

تلك البلدان واالأقاليم.

وكان عدم وجود هذه امللحقات الق�شائية يُعزى ب�شفة رئي�شية اإىل حداثة عهد ا�شتحداث ت�رشيعات 

تُدِرج هذه اجلرميَة يف مدونات القوانني اجلنائية. 

وكان������ت املعلومات املتاحة بخ�شو�������س االإدانات ال�شادرة اأقّل من ذل������ك. ومل جُتمع اأيُّ معلومات على 

ار باالأ�شخا�س بالن�شبة اإىل 11 يف املائة  االإط������لق عن عدد االإدانات ال�شادرة بخ�شو�س جرائم االجتِّ

م������ن البل������دان املدرجة يف هذه الدرا�شة. ومل يُنظر �شمن اجلدول 4 يف االإدانات التي �شدرت يف اإطار 

دة.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ جرائم اأخرى غري جرمية االجتِّ

دة،  ار بالأ�صخا�ص املحدَّ  اجلدول ٤- الإدانات ال�صادرة بخ�صو�ص جرمية التجِّ

عدد البلدان  بح�صب املنطقة الإقليمية

لة بخ�شو�س   البلدان التي لي�س لديها اإدانات م�شجَّ

ار باالأ�شخا�س جرمية االجتِّ

املنطقة االإقليمية

البلدان التي لي�س لديها 

ار  ت�رشيع خا�س بجرمية االجتِّ

دة باالأ�شخا�س املحدَّ

البلدان التي لديها 

ت�رشيع خا�س بجرمية 

ار باالأ�شخا�س  االجتِّ

دة املحدَّ

البلدان التي لديها اإدانة 

واحدة م�شّجلة على 

االأقل بخ�شو�س جرمية 

ار باالأ�شخا�س االجتِّ

البلدان التي كانت فيها 

املعلومات عن االإدانات 

غري متاحة

ال�رشق االأو�شط 

2233و�شمال اأفريقيا

4552غرب وو�شط اأفريقيا

3312�رشق اأفريقيا

1-82اجلنوب االأفريقي

-21-اأمريكا ال�شمالية

اأمريكا الو�شطى 

5241والكاري�بي

171-اأمريكا اجلنوبية

�رشق اآ�شيا واملحيط 

58113الهادئ

جنوب اآ�شيا وجنوب 

-224غربيها

اأوروبا ال�رشقية 

-11-1واآ�شيا الو�شطى

اأوروبا الغربية 

13268والو�شطى

313073املجموع
)اأ(

21

اأربعة ع�رشة يف املائة من جميع البلدان.
)اأ( 

 
)10(

������ل اأيَّ اإدانات �شادرة اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها. م������ا ن�شبته 40 يف املائة من البلدان امل�شمولة مل ي�شجِّ

وه������ذه الن�شبة كانت اأدنى يف اأوروب������ا الغربية والو�شطى، واأوروبا ال�رشقي������ة واآ�شيا الو�شطى، واأمريكا 
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لت اإدانات �ش������ادرة قليلة ج������داً يف الفرتة بني عام������ي 2003 و2007 من �رشق  اجلنوبي������ة. وق������د �ُشجِّ
 

وجنوبي اأفريقيا.

ار حتديداً كان لهما دور  من الوا�شح اأنَّ وجود وتاريخ ا�شتحداث ت�رشيعات خا�شة مبكافحة هذا االجتِّ

لة. ومن  ه������ام يف فهم امل�شتويات واالجتاهات املطلق������ة يف امللحقات الق�شائية واأحكام االإدانة امل�شجَّ

رة، مل يكن ثّمة اأ�شا�������س ي�شتند اإليه اأيُّ اإجراء عمل  دة مقرَّ ار باالأ�شخا�س حمدَّ دون وج������ود جرمي������ة اجتِّ

من هذا النحو، ولذلك فاإنَّ مناطق اإقليمية مثل منطقة اجلنوب االأفريقي و�رشق اأفريقيا التي مل يكن 

يوج������د فيها ت�رشيعات بهذا اخل�شو�س، قلّت فيها االإدانات ال�ش������ادرة التي ينبغي اأن تبلِّغ عنها. ويف 

ار باالأ�شخا�س  م حتديداً االجتِّ الوقت نف�شه، فاإنَّ 30 بلداً من البلدان التي كانت لديها ت�رشيعات جترِّ

ل اأيَّ اإدانات �شادرة اأثناء فرتة االإبلغ. مل ت�شجِّ

ومل يتح�ّش������ن ه������ذا الو�شع حينما جرى متحي�س عدد االإدانات ال�ش������ادرة املطلَق يف البلدان التي كان 

ل ما  لة اأثناء الفرتة املبلَّغ عنه������ا بهذا التقرير. وقد �شجَّ لديه������ا اإدانة �ش������ادرة واحدة على االأقل م�شجَّ

ن�شبت������ه 30 يف املائ������ة من البلدان قيد النظ������ر يف هذه الدرا�شة 10 اإدانات �ش������ادرة اأو اأكرث يف ال�شنة 

له حوايل 58 يف املائة من البلدان من  )خلل �شنة واحدة على االأقل(. وباالإجمال، فقد تراوح ما �شجَّ

لته  االإدانات ال�شادرة بني ال�شفر و10 اإدانات يف ال�شنة. ويف القارة االأفريقية باأجمعها، جتاوز ما �شجَّ

قلّ������ة قليلة جداً من البلدان 10 اإدانات �شادرة يف واحدة عل������ى االأقل من ال�شنوات امل�شمولة باالإبلغ 

يف هذا التقرير.

باء- ملحات اإجمالية اإقليمية 

ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

كان هنال������ك �ش������حٌّ يف اإح�ش������اءات العدالة اجلنائية يف ه������ذه املنطقة االإقليمي������ة. وكان لدى اإ�رشائيل 

دة واردة يف قوانينهما اجلنائية،  ار باالأ�شخا�������س املحدَّ واملغ������رب فقط ت�رشيعات خا�شة بجرمية االجتِّ

من������ذ فرتة طويلة مبا يكفي لتحليل االجتاه������ات ال�شائدة يف تدابري العدالة اجلنائية لديهما للت�شّدي 

ار م�شتقّرة اإىل حدٍّ ما يف البلدين كليهما اأثناء الفرتة  له������ذه اجلرمية. وقد كانت اجتاهات هذا االجتِّ

املبلَّغ عنها يف هذا التقرير.

وكانت ُعمان وم�رش، وكذلك بلدان اأخرى يف هذه املنطقة، قد اعتمدت ن�شو�شاً قانونيًة ب�شاأن جرائم 

ار باالأ�شخا�س. وقد تناق�س  ار من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ ذات �شلة بهذا االجتِّ

ع������دد االأ�شخا�س الذي������ن خ�شعوا للتحقيق يف تلك البلدان اأثناء الف������رتة املبلَّغ عنها يف هذا التقرير. 

������ار باالأ�شخا�س بعد   واعتم������دت االإمارات العربي������ة املتحدة والبحرين ت�رشيع������ات �شاملة ب�شاأن االجتِّ

لت اإدانات �شادرة يف هذين البلدين، ولكْن مل يت�شنَّ حتديد ما هي اجتاهات العدالة  عام 2006، و�ُشجِّ

اجلنائية اأثناء الفرتة امل�شمولة يف النظر.
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غرب وو�صط اأفريقيا

كان������ت اإح�شاءات العدالة اجلنائية �شحيح������ًة عموماً يف هذه املنطقة االإقليمي������ة وذلك يُعزى ب�شفة 

رئي�شية اإىل ما تتَّ�شم به هذه الت�رشيعات من حداثة العهد. ومل تنبثق اأيُّ اجتاهات اإقليمية وا�شحة من 

البيان������ات املتاحة، مع اأنَّ بع�س البلدان قد �شهد زي������ادة يف عدد التحقيقات، يف حني ظهر يف بلدان 

ا اجتاهات نحو التناق�س. ا اجتاهات نحو اال�شتقرار واإمَّ اأخرى اإمَّ

اأّما البلدان التي كان������ت فيها املعلومات عن التحقيقات وامللحقات الق�شائية واالإدانات متاحًة فقد 

اأ�شارت اإىل اأنَّ عدد االإدانات ال�شادرة كان منخف�شاً باملقارنة بعدد االأ�شخا�س الذين خ�شعوا للتحقيق. 

واأثناء الفرتة قيد النظر، كانت غانا ونيجرييا البلدين الوحيدين اللذين �شّجل اإدانات، من بني البلدان 

ار باالأطفال فقط، اأبلغت  مت االجتِّ ار باالأ�شخا�س. ومن البلدان التي جرَّ م كل اأ�شكال االجتِّ الت������ي جترِّ

ب������نن وبوركينا فا�شو وتوغو عن اإدانات �شادرة. وكذلك كانت اإح�شاءات العدالة اجلنائية املتاحة عن 

ار منخف�شة عموماً باملقارنة باالأعداد التي حّددتها ال�شلطات الوطنية  ع������دد املتَِّجرين و�شحايا االجتِّ

اأو املنظمات غري احلكومية.

�رشق اأفريقيا

دة وانخفا�َس م�شتوى ت�شّدي  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اإنَّ ع������دَم وجود ت�رشيعات خا�شة بجرمي������ة االجتِّ

العدال������ة اجلنائية له������ا املجتمعني معاً يف هذه املنطقة االإقليمية مل يتيح������ا املجال ال�شتبانة اأمناط اأو 

ار اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها يف هذا التقرير. اجتاهات اإقليمية حمّددة يف هذا االجتِّ

اإثيوبي������ا هي البلد ال�رشق اأفريق������ي الوحيد امل�شمول هنا الذي اأبلَغ عن اإدان������ات �شادرة ب�شاأن جرائم 

ن االإح�شاءات حتى حينما نظرت  ������ار باالأ�شخا�س يف الفرتة بني عامي 2003 و2007. ومل تتح�شَّ االجتِّ

لة بخ�شو�س جرائم  ار، وذلك ب�شبب قلّة عدد االإدانات امل�شجَّ الدرا�شة يف اجلرائم ذات ال�شلة باالجتِّ

م������ن قبيل "�رشقة االأطفال" اأو "عم������ل االأطفال"، التي ميكن ا�شتخدامها من اأجل امللحقة الق�شائية 

للمتَِّجرين باالأطفال.

اجلنوب الأفريقي

ار  على غرار �رشق اأفريقيا، فاإنَّ العوامل املجتمعة معاً من عدم وجود ت�رشيعات خا�شة بجرمية االجتِّ

دة وعدم وجود بيانات ذات م�شداقية وانخفا�س م�شتوى ت�شّدي العدالة اجلنائية  باالأ�شخا�������س املحدَّ

لهذه اجلرمية، مل يتح املجال ال�شتبانة اجتاهات اإقليمية حمّددة.

ل اأيُّ اإدانة واحدة بخ�شو�س  االإح�ش������اءات الوحيدة التي ميكن ت�شليط ال�شوء عليها ه������ي اأنه مل تُ�شجَّ

ار باالأ�شخا�س يف منطقة اجلنوب االأفريقية بكاملها، ومل يُلَحق ق�شائياً �شوى القليل جداً  جرمية االجتِّ

ا يف احلاالت اال�شتثنائية  ار باالأ�شخا�س، اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها. اأمَّ من احلاالت التي تنطوي على اجتِّ

الت������ي ُقِب�س فيها على متَِّجري������ن ولُوِحقوا ق�شائياً، فقط كانوا يُتَّهمون ع������ادًة بجرائم االختطاف اأو 
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لون بدالً من اإخ�شاعهم للملحقة الق�شائية.  اخلط������ف عنوًة اأو الهجرة اأو اجلرائم اجلن�شية، اأو يَُرحَّ

ل �ش������وى عدد قليل جداً من االإدانات، حتى حينما تناولت الدرا�شة  ونتيج������ًة لذلك، لُوحظ اأنه مل يُ�شجَّ

ار باالأ�شخا�س. بالنظر جرائم ذات �شلة باالجتِّ

اأمريكا ال�صمالية

ار  ل������ت كندا واملك�شيك والوالي������ات املتحدة اأمناطاً خمتلف������ًة يف ت�شّدي العدال������ة اجلنائية للجتِّ �شجَّ

باالأ�شخا�س.

ار  ������ا املعلوم������ات املتاحة بخ�شو�س كندا فلم يتمّثل فيها �شوى اأدنى عدد من حاالت جرائم هذا االجتِّ اأمَّ

الت������ي اتُِّهم مرتكبوها ولُوِحق������وا ق�شائياً اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها، وذل������ك الأنَّ كثرياً من قرارات املحاكم 

ُبلَّغ عن������ه. كما اإنَّ االإح�شاءات الر�شمية اخلا�شة بالعدال������ة اجلنائية خلل الفرتة من اآذار/
�ش������در ومل ي

مار�س 2007 اإىل �شباط/فرباير 2008، من ال�رشطة واملحاكم، مل تكن متاحًة يف وقت اإعداد هذه املقالة.

ا يف املك�شيك، فقد ارتفع عدد التحقيقات وامللحقات الق�شائية يف اأعقاب اعتماد ت�رشيع ب�شاأن  واأمَّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2007. االجتِّ

������ا بيانات الواليات املتحدة فقد اأظهرت اجتاه������اً نحو الت�شاعد يف عدد التحقيقات وامللحقات  واأمَّ

الق�شائية واالإدانات، وكذلك يف العدد املطلَق اخلا�س باإجراءات العدالة اجلنائية املتَّخذة.

اأمريكا الو�صطى والكاريـبي

كان������ت اإح�شاءات العدال������ة اجلنائية بخ�شو�س هذه املنطقة االإقليمي������ة �شحيحًة، ولكن العدد املطلَق 

اخلا�������س بالتحقيقات وامللحقات الق�شائية ارتفع عموماً اأثن������اء الفرتة قيد النظر. وكانت هذه هي 

حالة بنما وال�شلفادور واجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال وكو�شتاريكا ونيكاراغوا حتى عام 2007. 

وم������ن هذه التحقيق������ات، اأّدى زهاء 30 ملحقًة ق�شائيًة اإىل اإ�شدار اأح������كام باالإدانة. ولكنَّ االإدانات 

ل اإاّل منذ عام 2005  ار باالأ�شخا�س يف هذه املنطق������ة مل تُ�شجَّ االأوىل الت������ي �شدرت ب�ش������اأن جرائم اجتِّ

ف�شاعداً، حيث كانت يف اجلمهورية الدومينيكية اأكربها عدداً.

اأمريكا اجلنوبية

ار بهم،  باعتبار وفرة تع������ّدد املدونات القانونية التي ميكن تطبيقها يف حاالت ا�شتغلل الب�رش واالجتِّ

ار باالأ�شخا�س  كان������ت املعلومات االإح�شائية عن تدابري العدالة اجلنائية املح������ّددة يف الت�شّدي للجتِّ

�شحيحة ومن الع�شري و�شعها يف هذا ال�شياق. وكانت البيانات عن التحقيقات وامللحقات الق�شائية 

ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. وقد يكون هذا ناجتاً عن كون  واالإدان������ات ت�شري يف معظمه������ا اإىل االجتِّ

ار اإاّل بالن�شبة اإىل اال�شتغلل اجلن�شي. الت�رشيعات الداخلية يف بع�س البلدان ال تعرِّف هذا االجتِّ
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ار باالأ�شخا�س امل�شتبه فيها والتحقيقات ب�شاأنها متاحًة، فقد  ا حيث كانت البيانات عن حاالت االجتِّ اأمَّ

ت�شاع������دت االأرقام )الربازيل وبوليفيا )دولة – املتع������ّددة القوميات( وبريو( اأو ظلّت ثابتًة )كولومبيا( 

لت فنزويل )جمهورية – البوليفاري������ة( اجتاهاً نحو التناق�س يف  خلل الف������رتة 2003-2007. و�شجَّ

االإدان������ات ال�شادرة خ������لل هذه الفرتة. ولكْن على مدى االإطار الزمني نف�ش������ه، مل تُلَحق ق�شائياً اإاّل 

ار باالأ�شخا�س يف منطقة اأمريكا اجلنوبي������ة باأجمعها، مّما نتج عنه حتى  ح������وايل 30 حالة م������ن االجتِّ

ع������دد اأقل من االإدانات ال�شادرة يف هذه املنطقة االإقليمية، مع اأنَّ االجتاه فيها �شار �شوب الت�شاعد 

بعد عام 2005.

�رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

منطق������ة �������رشق اآ�شيا كانت م�شدراً غني������اً باإح�شاءات العدالة اجلنائية خلل ف������رتة االإبلغ امل�شمولة 

ار  يف ه������ذا التقري������ر. ولكْن على النقي�س من ذلك، مل يُك�َشف اإاّل عدد حم������دود جداً من حاالت االجتِّ

باالأ�شخا�س واجلرائم ذات ال�شلة به يف منطقة املحيط الهادئ.

وقد ُك�شفت اجتاهات تدّل على حدوث زيادة يف عدد حاالت هذا االجتاه وما يت�شل به من جرائم يف كلٍّ 

لت اجتاهات نحو اال�شتقرار اإىل حدٍّ ما  من اإندوني�شيا وتايلند وتيمور لي�شتي وفييت نام ومنغوليا. و�ُشجِّ

ار بالب�رش يف بلدان اأخرى يف هذه املنطقة االإقليمية اأثناء فرتة ال�شنوات 2007-2003. يف حاالت االجتِّ

وباالإجم������ال، اأبلغ بع�س البلدان يف منطقة نهر امليكونغ االإقليمي������ة الفرعية عن اأعداد من اإجراءات 

الدعاوى اجلنائية كانت اأعلى من املتو�شط على ال�شعيد االإقليمي كلّه.

جنوب اآ�صيا وجنوب غربيها

لة اأثناء الف������رتة املبلَّغ عنها يف منطقة جنوب  كان امل�شت������وى ال������ذي بلغه عدد الدعاوى اجلنائية امل�شجَّ

لت الهند بخا�شٍة عدداً كبرياً من عمليات التحقيق، مع اأنَّ ذلك  اآ�شي������ا االإقليمية عالياً جداً. فقد �شجَّ

ل كلٌّ من باك�شتان ونيبال اأعداداً  كان متنا�شباً مع عدد ال�شكان يف ذلك البلد. وعلى نحو مماثل، �شجَّ

عاليًة جداً من امللحقات الق�شائية واالإدانات ال�شادرة.

وحيثم������ا كانت املعلومات متاحًة خلل الف������رتة 2003-2005، اأظهرت االجتاه������ات ال�شائدة حدوَث 

ار باالأ�شخا�س. وتنطبق تلك االجتاهات على كلٍّ  زي������ادٍة عامٍة يف امللحقات الق�شائي������ة جلرائم االجتِّ

ار  ل اأيُّ ملحقات ق�شائية ب�شاأن جرائم االجتِّ من باك�شت������ان و�رشي النكا ونيبال والهند، ولكْن مل تُ�شجَّ

بالب�رش يف كلٍّ من بوتان وملديف.

اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى

كان������ت االإح�شاءات عن عمليات العدال������ة اجلنائية اخلا�شة بالت�شّدي له������ذه اجلرمية غزيرًة ن�شبياً 

بخ�شو�������س معظم البل������دان يف منطقة اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى اأثن������اء الفرتة امل�شمولة بتقارير 



35 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

لت اجتاهاً نحو التناق�������س يف عدد امللحقات الق�شائية ب�شاأن  جمهوري������ة مقدوني������ا اليوغو�شلفية �شابقاً �شجَّ
 )11(

������ار باالأ�شخا�س، وكذلك اجتاهاً نح������و التزايد يف عدد االأ�شخا�س الذين لُوحق������وا ق�شائياً يف اإطار جرمية  جرائ������م االجتِّ

ار باالأ�شخا�س". "تنظيم جماعة والت�شجيع على ارتكاب جرائم االجتِّ
لت اإ�شتونيا والتفيا وليتوانيا اجتاهاً خمتلطاً يف عدد الدعاوى اجلنائية اجلارية ب�شاأن  اأثن������اء فرتة االإبلغ، �شجَّ

 )12(

ار باالأ�شخا�س. جرائم االجتِّ

االإبلغ. وكانت تركمان�شتان اال�شتثناء الوحيد، حيث كان عدم وجود ت�رشيعات بهذا اخل�شو�س ال�شبَب 

الوا�شَح يف عدم وجود اإح�شاءات ذات �شلة باملو�شوع.

ومل ي������دّل عدد التحقيقات وامللحقات الق�شائية واالإدان������ات على اأيِّ اجتاهات فريدة. غري اأنَّ بلداناً 

كث������ريًة �شهدت ت�شاعداً يف عدد امللحقات الق�شائي������ة واالإدانات ال�شادرة وذلك مبا�رشًة بعد اعتماد 

الت�رشيع������ات ذات ال�شل������ة بهذه اجلرائم، اأعقبه من ثَمَّ انخفا�س �شئي������ل يف ال�شنوات اللحقة. وعلى 

�شبي������ل املثال، �شهد بع�س البلدان يف اجلزء الغربي من ه������ذه املنطقة االإقليمية )اأوكرانيا وبيلرو�س 

وجورجي������ا( اجتاهات متنامية باعتدال يف عدد امللحقات الق�شائية واالإدانات ال�شادرة يف الن�شف 

االأول م������ن العقد الزمني، اأعقبها تناق�س يف عدد امللحقات الق�شائية واالإدانات ال�شادرة بعد عام 

ا يف االحتاد  2005؛ و�شهد كلٌّ من طاجيك�شتان وقريغيز�شتان يف اآ�شيا الو�شطى اجتاهات م�شابهة. اأمَّ

الرو�شي وملديف، فقد دّلت االأعداد املتزايدة يف عمليات التحقيق وامللحقة الق�شائية على ت�شاعد 

رد يف حاالت ك�شف املتَِّجرين. وظهر يف اأوزبك�شتان النمط نف�شه ا�شتناداً اإىل امللحقات الق�شائية  مطَّ

لة يف اإطار جرمية "التجنيد )التطويع( لغر�س اال�شتغلل". امل�شجَّ

وعل������ى ال�شعي������د االإقليمي اأثناء الفرتة قيد النظ������ر، كثرياً ما قامت اأجهزة اإنف������اذ القوانني يف بلدان 

كومنول������ث الدول امل�شتقلة بتنفيذ عمليات م�شرتكة من اأجل قمع اأن�شطة الع�شابات االإجرامية الكربى 

ار باالأ�شخا�س. ال�شالعة يف االجتِّ

اأوروبا الغربية والو�صطى

ار باالأ�شخا�س وافرة يف البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية.  كانت معلومات العدالة اجلنائية عن االجتِّ

ولك������ْن ح�شبما اأمكن روؤيته يف مناط������ق اإقليمية اأخرى، مل ت�رش بو�ش������وح االإح�شاءات اخلا�شة ببع�س 

ار باالأ�شخا�������س حتديداً، الأنَّ ال�شلطات الوطني������ة جمعت االأرقام اخلا�شة  البل������دان اإىل جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س مع االأرقام اخلا�شة بجرائم اأخرى. وكانت ال�شمة املعّقدة االأخرى تتمّثل  بجرائم االجتِّ

يف اأنَّ بع�������س البل������دان كان لديها اأكرث من �شلطة اأو موؤ�ش�شة واحدة تقّدم معلومات ر�شمية عن جوانب 

ار. خمتلفة من هذا االجتِّ

وقد اأمكن������ت ا�شتبانة بع�س االجتاه������ات دون االإقليمية بو�شوح. وبا�شتثن������اء األبانيا واجلبل االأ�شود، 

ق معهم  لت ارتفاعاً يف عدد االأ�شخا�س املحقَّ  كلّه������ا �شجَّ
)11(

ف������اإنَّ البلدان االأخرى جنوب �رشقي اأوروبا

ار بالب�رش اأثناء فرتة االإبلغ. ولك������ْن يف املقابل، اأظهرت األبانيا واجلبل  اأو املدان������ني ب�ش������اأن جرائم اجتِّ

ق   اجتاهاً نحو التناق�س يف ع������دد االأ�شخا�س املحقَّ
)12(

االأ�ش������ود وبلدان اأوروبا الو�شطى كلّه������ا تقريباً

ار بالب�رش بني عام������ي 2003 و2007. وكذلك اأظهرت  معه������م اأو امللحق������ني ق�شائياً ب�شاأن جرائم اجتِّ
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اأملاني������ا واإيطاليا واليونان نق�شاناً يف عدد التحقيقات وامللحقات الق�شائية على مدى فرتة العامني 

اأو الثلث������ة اأعوام املا�شية التي هي قيد اال�شتعرا�س، يف حني اأنَّ الدامنرك وفرن�شا واململكة املتحدة 

لربيطاني������ا العظمى واإيرلندا ال�شمالية اأظهرت زي������ادة عامة يف عدد الدعاوى اجلنائية اجلارية التي 

ار م�شتبه فيها. تنطوي على حاالت اجتِّ

ار بالأ�صخا�ص ومعّدلتها   مقارنة بني معّدلت اأحكام الإدانة بخ�صو�ص جرائم التجِّ

ب�صاأن جرائم اأخرى

ار  ل ما ن�شبته حوايل 40 يف املائة اأيَّ حكم اإدانة واحدة بخ�شو�س جرائم االجتِّ حتى عام 2007، مل ي�شجِّ

باالأ�شخا�������س. ومل يقت�������رش احلال على عدم اإدان������ة املتَِّجرين يف كثري من البلدان، ب������ل اإنه عندما كانت 

ر. ومعظم االإدانات  ������ل االإدانات، فاإنَّ االأعداد كانت تبدو منخف�شًة مقارنًة بع������دد ال�شحايا املقدَّ تُ�شجَّ

������ل يف قلّة من املناطق االإقليمية، وهي ب�شفة رئي�شية اأوروب������ا الغربية والو�شطى، واأوروبا ال�رشقية  �ُشجِّ

ل عدد كبري ن�شبياً من االإدانات اأي�شاً يف �رشق اآ�شيا. ومع ذلك،  واآ�شيا الو�شطى، وجنوب اآ�شيا. كما �ُشجِّ

������ل يف تلك املناطق يتج������اوز 1.5 يف كل 000 100 �شخ�س. وقد  ن������ادراً م������ا كان معّدل االإدانات امل�شجَّ

ظلّ������ت مع������ّدالت االإدانة يف معظم البلدان اأدنى بكثري من ذلك املع������ّدل. وباملقارنة، كان ما ن�شبته 1.5 
 

ل عادًة ب�شاأن جرائم نادرة، مثل االختطاف، يف بلدان   اإدانة يف كل 000 100 �شخ�س هو امل�شتوى امل�شجَّ

اأوروبا الغربية.

جيم- النتائج الرئي�صية: بيانات اأ�صا�صية عاملية عن ت�صّدي العدالة اجلنائية

ل اأيَّ ملحقات    اثنت������ان وثلثون يف املائة م������ن البلدان امل�شمولة بالدرا�شة اال�شتق�شائي������ة مل ت�شجِّ

ق�شائية يف الفرتة من عام 2003 اإىل عام 2007.

ل اأيَّ اإدانات يف الفرتة من عام 2003 اإىل عام 2007.   اأربعون يف املائة من البلدان مل ت�شجِّ

������ار باالأ�شخا�س    ت�ش������ع ع�رشة يف املائة م������ن البلدان التي كان لديه������ا ت�رشيع خا�س بجرمية االجتِّ

ل اأيَّ اإدانات يف الفرتة من عام 2003 اإىل عام 2007. دة مل ت�شجِّ املحدَّ
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ار بالأ�صخا�ص اأمناط التجِّ ثالثًا- 

اجُلناة: منظور جن�صاين جديد األف- 

ار باالأ�شخا�س. ومل  عة، مل يكن باالإمكان �شوى ا�شتبانة اأمناط عامة يف االجتِّ ا�شتناداً اإىل البيانات املجمَّ

ار باالأ�شخا�س املبلَّغ عنها )وما يت�شل بها من اجلرائم االأخرى(،  تُظِهر البيانات اإاّل بع�س حاالت االجتِّ

ار التي وقعت فعًل. ومن ثَمَّ فهي ال متّثل اإاّل جزءاً من العدد االإجمايل حلاالت االجتِّ

ار  م ما يكفي من البيان������ات اأثناء فرتة االإبلغ من اأجل حتليل �شم������ات مرتكبي جرائم االجتِّ وق������د ُقدِّ

باالأ�شخا�س. وبالن�شبة اإىل كل بلد من البلدان املدرو�شة، ا�شتف�رش مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات 

ق معهم وامللحقني ق�شائياً واملدانني وجن�شيتهم. وحينما  واجلرمي������ة عن نوع جن�س االأ�شخا�س املحقَّ

اأُتيح������ت املعلومات ع������ن جن�شيات االأ�شخا�س املدان������ني، اأظهرت على نحو ط������اٍغ اأنَّ اجُلناة كانوا من 

لة يف  ������ار. وقد انبثق منط خمتلف قليًل م������ن البيانات امل�شجَّ مواطن������ي البل������دان التي وقع فيها االجتِّ

اأوروب������ا الغربية والو�شطى وال�رشق االأو�شط، حيث كان يبدو اأنَّ دور اجلناة االأجانب اأكرث خطورة منه 

يف املناطق االإقليمية االأخرى يف العامل.

عة من اأجل هذه  كم������ا انبثق������ت نتائج مثرية للهتمام بخ�شو�س نوع جن�س اجلناة م������ن البيانات املجمَّ

الدرا�ش������ة. وكان الذكور ميّثلون االأكرثية الكربى من اجلناة فيما يخ�ّس كثرياً من اجلرائم، ولكن ظهر 

ار باالأ�شخا�س )انظر اجلدول 5(. ين دوراً بارزاً يف حاالت االجتِّ اأنَّ االإناث يوؤدِّ

ار  توزيع البلدان وفقًا للن�صبة املئوية من الإناث �صمن اجُلناة امُلدانني بجرائم التجِّ اجلدول 5-  

بالأ�صخا�ص، بح�صب املنطقة الإقليمية، 2007-2003

 الن�شبة املئوية للإناث 

�شمن اجلناة

 ال�رشق االأو�شط 

و�شمال اأفريقيا

 غرب وو�شط

اجلنوب االأفريقي�رشق اأفريقيااأفريقيا

--2-دون 10

35-1012--

50-351---

األف- ال�رشق الأو�صط واأفريقيا
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 اجل������دول 5 النق�شان الع������ام يف املعلومات عن ال�شم������ات اخلا�شة باجلن������اة. وبخ�شو�س 109 
ِّ

يب������ني

م������ن البلدان ومن االأقاليم الت������ي تخ�شع الإدارة خا�شة من اأ�شل 155 بل������داً واإقليماً �شملتها الدرا�شة 

ا اأنَّ عدد الن�شب املئوية فيها كانت اأقّل جداً مّما  ا غري متاحة واإمَّ اال�شتق�شائي������ة، كانت املعلوم������ات اإمَّ

يكفي الإجراء حتليل واٍف بالغر�س.

������ق معهن اأو امللَحقات ق�شائياً( زائداً  واأثن������اء الفرتة املبلَّغ عنها، كان عدد الن�شاء املدانات )اأو املحقَّ

يف 30 يف املائ������ة )ع: 14( م������ن البلدان التي كان فيها نوع جن�س اجلاين معلوماً. يف 28 بلداً، تراوحت 

 الن�شبة املئوية للإناث 

�شمن اجلناة

 ال�رشق االأو�شط 

و�شمال اأفريقيا

 غرب وو�شط

اجلنوب االأفريقي�رشق اأفريقيااأفريقيا

--2-فوق 50

املعلومات املتاحة معدومة 

810911اأو �شئيلة

1016911جمموع البلدان

باء- القارة الأمريكية واآ�صيا واملحيط الهادئ
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الن�شبة املئوية للن�شاء املدانات بني 10 و50 يف املائة. وكان عدد الن�شاء املدانات اأقّل من 10 يف املائة 

م������ن جمموع عدد اأحكام االإدانة ال�شادرة يف اأربعة بلدان. وظهر اأنَّ دور االإناث اجلانيات كان ُمهيمناً 

يف منطق������ة اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى ومنطقة اأمريكا الو�شطى والكاري�بي. واأبلغ معظم البلدان 

لت ما بني 10 و35 يف املائة من جمموع عدد  يف اأوروبا الغربية والو�شطى عن ن�شبة اجلانيات التي �شكَّ

ق معهم اأو امللَحقني ق�شائياً(. االأ�شخا�س املدانني )اأو املحقَّ

وكان������ت هذه االأرقام اأكرث مدعاة للنتباه عند مقارنتها باإجمايل معّدل اأحكام االإدانة على االإناث من 

ُمرتِكب������ات جرائم اأخ������رى. ويبنيِّ ال�شكل الثالث ن�شبة اإدانات االإناث مقارن������ًة بن�شبة اإدانات اجلن�شني 

ب�ش������اأن جمموع اجلرائم يف منطقة اأوروبا ال�رشقية واآ�شي������ا الو�شطى. وقد اأظهرت البيانات اأنَّ الن�شبة 

املئوية للن�شاء املدانات يف جميع اجلرائم مل ترتفع اإىل اأعلى من 15 يف املائة خلل الفرتة املبلَّغ عنها، 

ار باالأ�شخا�س كثرياً ما كانت اأعلى من 50  يف ح������ني اأنَّ الن�شبة املئوية للن�شاء املدانات بجرائ������م االجتِّ

يف املائة يف املنطقة نف�شها.

ال�صكل الثالث - عدد الإناث املدانات مقارنًة بعدد املدانني من اجلن�صني بجميع اجلرائم يف اأوروبا 

ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى، املتو�صط يف الفرتة 2006-2003

)بالن�صبة املئوية(
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ف عليهم خلل عام 2007. م عدد اأقّل من ذلك من البلدان اإح�شاءات ب�شاأن ال�شحايا املتعرَّ قدَّ
 )13(

وق������د ُوجدت اأمن������اط م�شابهة، ولكْن مع تف������اوت اأقّل، بخ�شو�������س اأوروبا الغربي������ة والو�شطى، اأثناء 
 

فرتة االإبلغ.

ار بالأ�صخا�ص، وبخا�صٍة الن�صاء والأطفال" باء- ال�صحايا: "التجِّ

دة يف البلدان التي مل تكن توجد  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اإنَّ ا�شتح������داث ت�رشيع������ات خا�شة بجرائم االجتِّ

ار باالأ�شخا�س، هما  فيها ه������ذه الت�رشيعات يف ال�شابق، وازدياد التزام املجتمع الدويل مبكافحة االجتِّ

م������ا يف�رّش على االأرجح الزي������ادة االإجمالية يف عدد ال�شحايا الذين تتع������ّرف عليهم ال�شلطات التابعة 

ف عليهم تناق�س يف بع�س املناطق االإقليمية، فقد ازداد االجتاه  للدولة. ومع اأنَّ عدد ال�شحايا املتعرَّ

االإجمايل على ال�شعيد العاملي اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها.

غ������ري اأنَّ حتديد اجتاهات عاملية يف عدد ال�شحايا املكت�شفني كان مهّمة ع�شرية. ذلك اأنَّ البلدان كان 

������ار باالأ�شخا�س"، وكان مب�شتطاع قلّة من  لديه������ا ت�رشيعات خمتلفة وتعاريف خمتلفة بخ�شو�س "االجتِّ

د مكتب املخدرات واجلرمية بذلك النوع من االإح�شاءات الذي من �شاأنه اأن  البل������دان فح�ش������ُب اأن تزوِّ

يتي������ح املجال ال�شتبانة اجتاهات وا�شحة خلل فرتة االإب������لغ بكاملها من عام 2003 اإىل عام 2007. 

 والذي بلغ 
)13(،

ف عليهم ر�شمياً يف عام 2006 م زهاء 111 بلداً بيانات عن عدد ال�شحايا املتعرَّ وقد قدَّ

ف  م������ا جمموعه 400 21 �شحية. واأمكن اإجراء حتليل ت�شل�شل زمني كامل ب�شاأن عدد ال�شحايا املتعرَّ

عليهم خلل الفرتة 2003-2006 على عّينة اأ�شغر من ذلك من البلدان ِقوامها 71 بلداً.

ف على هويتهم يف تلك البلدان ال� 71 املختارة من نحو  ع من ال�شحايا املتعرَّ وق������د ازداد العدد املجمَّ

700 11 يف ع������ام 2003 اإىل نح������و 900 14 يف عام 2006، مّم������ا يبني حدوث زيادة بن�شبة قدرها 27 

يف املائ������ة اأثن������اء فرتة االإبلغ، مع اأنه ال بّد من تو�شيح اأنَّ هذه االأرقام تخفي تباينات وا�شعة فيما بني 

االجتاهات على ال�شعيدين الوطن������ي واالإقليمي. وميكن العثور على مزيد من التفا�شيل يف االأق�شام 

االإقليمية ويف اللمحات املوَجزة الُقطرية الواردة يف هذه الدرا�شة. 

وكان عدد البلدان التي كان مب�شتطاعها تقدمي ملحة عن �شمات ال�شحايا حتى اأقلَّ من ذلك. وحينما 

عة، فقد دلَّت على اأنَّ الن�شاء واالأطفال هم اأكرث الفئات املكت�شفة تواتراً يف  كان������ت تُتاح البيانات املجمَّ

د معظم البلدان فئة االإناث )البالغات منهن  ار باالأ�شخا�س. وعلى وجه اخل�شو�س، حدَّ جرائ������م االجتِّ

ار.  والقا�رشات اأي�شاً( باعتبارها الفئة الرئي�شية ل�شحايا هذا االجتِّ
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ار لغر�س اال�شتغلل يف العمل، والذي كان يبدو  ار بالبالغني من الذكور تتعلق مب�شاألة االجتِّ كانت م�شاألة االجتِّ
 )14(

اأنه ال�شكل الرئي�شي من اأ�شكال ا�شتغلل البالغني من الرجال )واإن مل يكن هو ال�شكل الوحيد(. ويجادل كثريون باأنَّ االإبلغ 

ار لغر�س الت�شغيل بال�شخرة يّت�شم بالنق�س ال�شديد جداً.  ار بالبالغني من الرجال واالجتِّ عن االجتِّ

دتهم املنظمة الدولية للهجرة. ويف توغو، كان  بالن�شبة اإىل جنوب اأفريقيا، تخ�ّس البياناُت ال�شحايا الذين حدَّ
 )15(

ال�شحايا هم اأولئك الذين تُوؤويهم منظمات غري حكومية.

ل يف االإح�شاءات  ار باالأ�شخا�س من الذكور—الرجال والفتي������ان البالغني—فنادراً ما �ُشجِّ اأّم������ا االجتِّ

)14(
الوطنية الر�شمية.

ار باالأ�شخا�س، ح�شبما اأبلغت عنه ال�شلطات  وم������ع اأنَّ البالغات من الن�شاء كّن هّن اأك������رث �شحايا االجتِّ

احلكومية، فاإنَّ ال�شحايا من االأطفال—اأو ال�شحايا دون 18 �شنة من العمر—كثرياً ما كانوا يُكت�شفون 

عة  ار باالأطفال يف كل املناطق االإقليمية يف العامل. وكانت االأعداد املجمَّ اأي�شاً. وقد ُك�شفت حاالت اجتِّ

ار باالأطفال امل�شتبانَة يف جميع اأنحاء العامل. ويف بع�س  تخفي فروقاً جديرًة باالعتبار بني اأبعاد االجتِّ

ار. ار باالأطفال هو ال�شكل الوحيد املكتَ�شف من اأ�شكال االجتِّ املناطق االإقليمية، كان االجتِّ

م������ن خلل النظر اإىل الن�شبة املئوية لل�شحايا دون 18 �شن������ًة من العمر مقارنًة مبجموع عدد �شحايا 

 يف 92 بلداً من البلدان املدرو�شة، 
)15(

ار باالأ�شخا�س الذين حددت هوياتهم ال�شلطات احلكومية االجتِّ

ا كان عدد ال�شحايا املحّددة  ا غري متوافرة واإمَّ يُلح������ظ اأنَّ البيانات اخلا�شة بعمر ال�شحية كانت اإمَّ

هوياته������م فيها اأ�شغر ج������داً من اأن يتيح ا�شتخل�س ا�شتنتاجات �شاحل������ة يف هذا اخل�شو�س. وفيما 

ن�شبته 30 يف املائة )ع: 19( من البلدان التي تتوافر لديها معلومات، كان ال�شحايا االأطفال املك�شوفني 

اأكرث مما ُك�شف من البالغني. وبخ�شو�س 42 يف املائة )ع: 26( من البلدان التي كانت لديها معلومات 

ا فيما  متواف������رة، كانت ن�شب������ة االأطفال متّثل اأقّل م������ن 10 يف املائة من جمموع تع������داد ال�شحايا. اأمَّ

 يخ�������سّ الن�شبة املتبّقية من البلدان وقدره������ا 28 يف املائة، فقد كانت ن�شبة االأطفال ت�شّكل ما يرتاوح 

ار  بني 10 و50 يف املائة من جمموع عدد ال�شحايا املتعّرف عليهم. وعلى ال�شعيد االإقليمي، كان االجتِّ

باالأطف������ال اأكرث انت�شاراً اأثناء فرتة االإبلغ يف غرب وو�شط اأفريقي������ا، ومنطقة نهر امليكونغ الفرعية، 

وبع�س البلدان يف اأمريكا الو�شطى واجلنوبية. 

ار القدمية واجلديدة اأمناط ال�صتغالل: اأ�صكال التجِّ جيم- 

ار بالب�رش، ولكنه – ح�شبما  ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي اأ�شيع االأ�شكال املحّددة يف االجتِّ كان االجتِّ

اأظهرت البيانات – مل يكن النوع الوحيد )انظر ال�شكل الرابع(. وقد ك�شفت �شلطات حكومية ومنظمات 

دولية غري حكومية اأ�شكاالً من العمل الق�رشي )ال�شخرة( وغريه من اأ�شكال اال�شتغلل اأي�شاً.

ع������ة بالرتاكم كانت تخفي فروقاً اإقليمية ووطنية جدي������رة باالعتبار. وقد بلغت حاالت  االأرق������ام املجمَّ

������ار الأغرا�س ال�شخرة )العمل الق�رشي( جزءاً له داللة هام������ة من حجم احلاالت املبلَّغ عنها يف  االجتِّ

ار، يف بع�س البلدان، هو ال�شكل الوحيد الذي حّددته  غرب اأفريقيا، حيث كان هذا ال�شكل من االجتِّ

ال�شلطات املعنية.
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ار الأغرا�س  يف بع�������س البلدان، يف اأوروبا الغربية والو�شطى ويف �رشق وو�شط اآ�شيا، بلغت ن�شبة االجتِّ

ل بع�س  ال�شخرة حوايل 35 يف املائة من جمموع عدد ال�شحايا املكت�َشفني اأثناء فرتة االإبلغ وقد �شجَّ

������ار الأغرا�س اال�شتغلل يف ال�شخرة اأكرث من عددهم  بل������دان اأمريكا اجلنوبية عدداً من �شحايا االجتِّ

لت بع�س الواليات ال�شخرة )العمل الق�رشي(  ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي؛ ويف الهند �شجَّ يف االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. باعتباره �شكًل رئي�شياً من اأ�شكال االجتِّ

عة يف �رشق اآ�شيا واأمريكا الو�شط������ى والكاري�بي على اأنَّ  وق������د دّلت البيانات ال�شحيحة بذاته������ا املجمَّ

لها ال�شلطات، مّما ميكن اأن يكون  ار الأغرا�س غري اال�شتغلل اجلن�شي كانت نادراً ن�شبياً ما ت�شجِّ االجتِّ

ار. نتيجًة لرتكيز الت�رشيعات يف تلك البلدان على ذلك ال�شكل من االجتِّ

ار اجلديدة اأي�شاً. فقد اأبلغت �شلطات حكومية خمتلفة عن معلومات  كم������ا ُك�شفت بع�س اأ�شكال االجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتعباد يف اخلدمة املنزلية وا�شتخدام االأطفال يف الت�شوُّل والزواج  تف�شيلية عن االجتِّ

ل اإالَّ  الق�������رشي واإزال������ة االأع�شاء اجل�شدية وحاالت القت������ل الطقو�شي. ومع اأنَّ تلك احل������االت مل تُ�شجَّ

اأحياناً، فاإنها ظلّت عامًل مثرياً للجزع الأنها مل متّثل �شوى حاالت مبلَّغ عنها ال اأكرث، وميكن اأن تكون 

اأعدادها الفعلية اأعلى بكثري من ذلك. 

دت  ار باالأ�شخا�س الأغرا�������س الت�شّول يف اأوروبا الغربية والو�شطى؛ وحدَّ لت حاالت االجتِّ وكذل������ك �ُشجِّ

������ار باالأ�شخا�س الأغرا�س القت������ل الطقو�شي اأو  بل������دان يف غ������رب وجنوبي اأفريقيا ح������االت من االجتِّ

 ال�صكل الرابع- اأ�صكال ا�صتغالل ال�صحايا التي حددتها ال�صلطات احلكومية

يف 52 بلدًا، عام 2006 

)بالن�صبة املئوية(

ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ

اأ�شكال اأخرى

٪3

ال�شخرة

٪18

اال�شتغلل اجلن�شي

٪ 79 
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ار باالأ�شخا�س الأغرا�������س اإزالة االأع�شاء  املمار�ش������ات الطقو�شية ال�رّشية. وُك�شفت ح������االت من االجتِّ

ار الأغرا�س الزواج الق�رشي �شكًل  اجل�شدية يف اأوروبا، وال�رشق االأو�شط وجنوب اآ�شيا؛ كما كان االجتِّ

ار املبلَّغ عنها يف عدد من البلدان االآ�شيوية.  اآخَر من اأ�شكال االجتِّ

دال- ملحات اإجمالية اإقليمية 

ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

اإنَّ ن�شبة كبرية من املتَّجرين املكت�َشفني يف املنطقة االإقليمية اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها كانت من الذكور، 

ار كانوا  ار اأو بجرائم اأخرى ذات �شلة باالجتِّ كما اإنَّ عدداً هاماً من االأ�شخا�س املدانني بجرائم االجتِّ

ار. ومن ناحية اأخرى، جرت اأي�شاً حتقيقات مع ُجناة من  م������ن مواطني البلدان التي وق������ع فيها االجتِّ

ار  ار لأغرا�ص الت�صغيل يف ال�ّصخرة اأكرث من ك�صف التجِّ  ملاذا ي�صهل ك�صُف التجِّ

لأغرا�ص ال�صتغالل اجلن�صي؟

ار الأغرا�س الت�شغيل يف ال�ّشخرة )العمل الق�رشي( كثرياً ما يقّل  هنالك داع اإىل القلق عموماً من اأنَّ االجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي واالإبلغ عنه؛ ويوجد ما ال يقّل  ك�شفه واالإبلغ عنه اأكرث من ك�شف االجتِّ

ع������ن ثلثة اعتبارات ت�شاند هذا الداعي اإىل القلق. يتعلق اأولها بالت�رشيعات. ففي عام 2008، كان لدى 

ار لغر�س الت�شغيل يف عمل ال�ّشخرة، ولكن  معظ������م البلدان املدرو�شة هنا ت�رشيع بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ذل������ك كان تطّوراً حديث العهد. وعلى �شبي������ل املثال، عمدت 10 بلدان اأوروبية اإىل تو�شيع نطاق تعريفها 

ار بحيث ي�شمل الت�شغيل يف عمل ال�ّشخرة، اأثناء فرتة ال�شنوات 2005-2008. وخلل اأعوام كثرية،  للجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، وهي   اآ�شي������ا اإاّل يف حالة االجتِّ
ّ
مل يك������ن ينظر عدد كبري من بلدان �رشقي

احلال������ة التي ظلّت م�شتمّرة يف كثري من البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية.  وكان يوجد و�شع مماثل يف 

كثري من البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية. وكذلك كان يوجد و�شع مماثل يف اأمريكا اللتينية.

وامل�شاألة الثانية من االعتبارات تتعلّق باالعتبار االأول من حيث اإنَّ اأجهزة اإنفاذ القانون، وكذلك اجلمهور 

ار باالأ�شخا�س من خلل �شي������اق اال�شتغلل اجلن�شي فح�شُب.  الع������ام، كثرياً ما كانوا ينظ������رون اإىل االجتِّ

وطوال �شنني كثرية ويف كثري من البلدان، كان هذان املفهومان مقرتنني معاً تقريباً. ومن ثمَّ فاإنَّ اأيَّ حالة 

������ار باالأ�شخا�س لغر�س الت�شغيل يف عمل ال�ّشخرة، حينما تُك�شف، كان ميكن اإذ ذاك اأن تُعامل  م������ن االجتِّ

ار حمّددة  ل يف اإطار تهمة بجرمية اأخرى حتى واإن كان يوجد ن�س قانوين خا�س بجرمية اجتِّ واأن تُ�شجَّ

لغر�س اال�شتغلل يف عمل ال�ّشخرة يف القانون اجلنائي يف بلٍد ما.

ار الأغرا�س االإكراه على البغاء  واأخرياً، فاإنَّ "التحّيز يف روؤية الظاهر" هو الفكرة التي مفادها اأنَّ االجتِّ

ار الأغرا�������س الت�شغيل يف العمل الق�������رشي )ال�شخرة( والبغاء  ������ح اأن يُك�شف اأك������رث مّما يُك�شف االجتِّ يُرجَّ

)�ش������واء اأكان باالإكراه اأم طوعياً( ي�شمل اجلمهور العام الأنه ال بّد من اأن يكون مرئياً للعيان—اأي يجري 

يف ال�ش������وارع واحلانات واالأماك������ن العمومية يف املناطق احل�رشّية )املدن(—م������ن اأجل اجتذاب الزبائن 

املحتمل������ني. ويف املقابل، ف������اإنَّ معظم �شحايا ال�شخ������رة يعملون يف موا�شع خفيَّة، ومنه������ا مثًل املرافق 

الزراعي������ة يف املناط������ق الريفية، وخمّيمات مناج������م التعدين وم�شانع امللب�������س، اأو داخل بيئة مغلقة يف 

ار باالأ�شخا�س لغر�س  م�شكن كما يف حالة اال�شتعباد يف اخلدمة املنزلية. ونتيجًة لذلك، فاإنَّ ك�شف االجتِّ

ار باالأ�شخا�س لغر�س االإكراه على البغاء.  الت�شغيل بال�شخرة اأقّل احتماالً من ك�شف �شحايا االجتِّ
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جن������وب و�رشق اآ�شيا اأو ملحق������ات ق�شائية لهم اأو �شدرت اإدانات ب�شاأنهم يف بلدان الوجهة املق�شودة 

يف ال�رشق االأو�شط. 

ار واجلرائم ذات ال�شلة ب������ه �شحيحة، مما جعل من  ولق������د كانت املعلومات اخلا�ش������ة ب�شحايا االجتِّ

امل�شتحي������ل متييز اأمناط واجتاهات بارزة. وا�شتناداً اإىل البيانات املتاحة، فقد تناق�س عدد ال�شحايا 

ا يف  ف عليه������م اأو املوَدعني يف املاأوى يف بع�س البل������دان يف املنطقة، يف حني ظّل العدد م�شتقرًّ املتع������رَّ

بلدان اأخرى.

دت هوياتهم اأو  وكان معظ������م ال�شحايا املح������ّددة هوياتهم من االإناث البالغني اأو االأطف������ال الذين ُحدِّ

مت اإليهم امل�شاعدة يف قلّة فقط من البلدان. واأظهرت املعلومات عن نوع اال�شتغلل وجود �شحايا  ُقدِّ

متَّج������ر بهم لغر�س ال�شخ������رة يف اإ�رشائيل وقطر، يف حني اأبلغت التقارير ع������ن �شحايا اال�شتغلل يف 

������ار لغر�س انتزاع االأع�شاء اجل�شدية منهم يف كلٍّ من  ل �شحايا اجتِّ جمي������ع اأنحاء هذه املنطقة. و�ُشجِّ

اإ�رشائيل وم�رش.

غرب وو�صط اأفريقيا

ار باالأ�شخا�س يف اأكرث االأحيان من الرجال، ولكن الرتكيز يف التحقيقات يف  كان مقرتفو جرائم االجتِّ

ار  ار باالأطفال. وقد فاق عدد الن�شاء املحقق معهن بجرائم االجتِّ ار باالأ�شخا�س اأو االجتِّ جرائم االجتِّ

ع������دد الرجال من مرتكبي هذه اجلرائم يف كٍل من ليربيا ونيجرييا. وكان املّتجرين عادًة من مواطني 

هذه البلدان اأو من بلدان اأخرى يف هذه املنطقة االإقليمية. 

ار يف كل عام اأثناء  واأبلغ������ت بل������دان كثرية يف هذه املنطقة عن مئات بل حتى اآالف م������ن �شحايا االجتِّ

الف������رتة املبلَّغ عنها. وكان الف������ارق الكبري بني عدد ال�شحايا وانخفا�س ع������دد املتَّجرين منطاً حمّدداً 

خا�شاً بهذه املنطقة. 

ودّلت املعلومات املتاحة عن ال�شمات الرئي�شية لل�شحايا على اأنَّ معظمهم كانوا من االأطفال. وبدرجة 

ار  كب������رية، ميك������ن تف�شري ذلك باأنَّ االأح������كام الت�رشيعية يف كثري من البلدان ال ت�شم������ل اإاّل جرائم االجتِّ

باالأطف������ال، ولكن ن�شبة ال�شحايا م������ن االأطفال كانت غالبًة كذلك حت������ى يف البلدان التي يعنى فيها 

ار ت�شتهدف البالغني اأي�شاً. يف نيجرييا، كانت ن�شبة حاالت الن�شاء البالغات  القانون باأ�شكال من االجتِّ

ار اأعلى قليًل من االأطفال ال�شحايا. وم������ع اأنَّ الفتيان والفتيات على  ف عليه������ن ك�شحايا اجتِّ املتع������رَّ

ح������د �شواء يكرث وقوعهم �شحاي������ا اأي�شاً، فقد كان ك�شف ال�شحايا من الفتيان اأكرث تواتراً يف كثري من 

االأحيان يف بع�س البلدان، ومنها مثًل مايل وموريتانيا، يف حني كان ك�شف ال�شحايا من الفتيات اأكرث 

تواتراً يف بلدان اأخرى.

ومل يك������ن يُبلَّغ دائماً عن معلومات عن نوع اال�شتغلل ال������ذي يعانيه ال�شحايا. وحينما كانت تُتاح تلك 

ار باالأ�شخا�س  املعلوم������ات، كان يظهر العمل الق�رشي )ال�شخرة( باعتباره �شكًل بارزاً من اأ�شكال االجتِّ

يف ج������زء كبري م������ن هذه املنطقة. كم������ا اإنَّ ال�شحايا—ومعظمهم م������ن االأطفال—املتَّجر بهم لغر�س 

ت�شغيله������م بال�شخرة، رمبا كانوا اأحياناً م�شمولني يف اإطار اأن�شطة ع������ّدة ومنها اال�شرتقاق واال�شتعباد 



45 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

يف اخلدم������ة املنزلي������ة والت�شّول و�شواقة النوق يف ال�شباقات )وهي يف كثري من االأحيان حالة ال�شحايا 

م������ن االأطفال املوريتاني������ني املتَّجر بهم اإىل ال�رشق االأو�شط(. وُك�شف اأي�شاً اال�شتغلل اجلن�شي يف كثري 

ار باالأع�شاء اجل�شدية املنتزعة، كما ُك�شفت حاالت القتل الطقو�شي  من بلدان املنطقة، وكذلك االجتِّ

واملمار�شات الطقو�شية ال�رشية يف كل من ت�شاد وليربيا.

�رشق اأفريقيا

مل جُتم������ع معلومات، اأثناء فرتة االإبلغ عن ال�شمات اخلا�شة باجُلن������اة، وكانت البيانات عن ال�شحايا 

ف عليهم لدى  �شحيح������ة اأي�شاً. ويف معظ������م بلدان هذه املنطقة االإقليمية، كان ع������دد ال�شحايا املتعرَّ

ا غري معلوم اأثناء فرتة االإبلغ. وحيثما كانت االأعداد غري معلومة، مل  ا �شفراً واإمَّ ال�شلط������ات املعنية اإمَّ

ار عن غريهم من االأ�شخا�س املحتاجني اإىل امل�شاعدة اأو عن �شحايا اأ�شكال  ميكن متييز �شحايا االجتِّ

اإجرامية ذات �شلة بهذه اجلرمية. ويف الفرتة بني عامي 2003 و2007، كانت الن�شاء واالأطفال عموماً 

ار باالأ�شخا�س وغريه من اجلرائم ذات ال�شلة به.  �شحايا االجتِّ

اجلنوب الأفريقي

مل جُتم������ع معلومات عن ال�شمات اخلا�شة باجُلناة اأثناء فرتة االإب������لغ. ونتيجة للفتقار اإىل ت�رشيعات 

ار اأو اإحالتهم اأو  بهذا اخل�شو�س، مل ت�شع اأيُّ بلدان �شيا�شات عامة اأو اآليات للتعرُّف على �شحايا االجتِّ

ف ال�شلطات احلكومية املعنية اإاّل على عدد قليل من ال�شحايا يف هذه  تقدمي امل�شاعدة اإليهم، ومل تتعرَّ

املنطقة االإقليمية كلها. وكانت البيانات امل�شتمّدة من املعلومات التي جمعتها ماآوى ال�شحايا واملنظمة 

ار باالأ�شخا�س.  الدولية للهجرة هي املعلومات الوحيدة عن االأعداد املوثوقة بخ�شو�س �شحايا االجتِّ

غري اأنه مل يكن يوجد �شوى عدد قليل جداً من املاآوى التي تُعنى ح�رشاً باالأ�شخا�س املتَّجر بهم. وكان 

لون  ار، عند التعرُّف عليهم، يُتعامل معهم على اأ�شا�س كل حالة على حَدة، ومل يكونوا يُ�شجَّ �شحايا االجتِّ

عادًة على اأنهم فئة ممّيزة.

وقد دّلت املعلومات املحّددة املتاحة عن ال�شحايا الذين ا�شتُقبلوا يف ماآوى على اأنَّ معظمهم كانوا من 

الن�ش������اء البالغات واالأطفال من اجلن�شني. وكان اال�شتغلل اجلن�شي والت�شغيل يف ال�شخرة واال�شرتقاق 

واال�شتعب������اد يف اخلدمة االأ�شكال الرئي�شية من حالة اال�شتغلل الت������ي عاناها ال�شحايا املوَدعون يف 

د جتنيد االأطفال كاأفراد مقاتلني يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، يف حني ُك�شفت  املاآوى. كما ُحدِّ

يف ملوي حاالت اإزالة االأع�شاء اجل�شدية الأغرا�س ممار�شة الطقو�س.

اأمريكا ال�صمالية

ار باالأ�شخا�س حمدودة جداً بخ�شو�س  كانت املعلومات ع������ن ال�شمات اخلا�شة مبرتكبي جرائم االجتِّ

اأمري������كا ال�شمالية. ويف كندا واملك�شيك، لُوِحق ق�شائياً ع������دد �شغري من الدعاوى اجلنائية اأثناء فرتة 

االإبلغ، ا�شتملت على �شحايا من البالغني واالأطفال على حدٍّ �شواء.
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ار بالرجال  اأثن������اء الف������رتة قيد اال�شتعرا�س، اأبلغ������ت ال�شلطات املعنية يف الواليات املتحدة ع������ن االجتِّ

والن�ش������اء واالأطفال اإىل داخل البل������د يف االأكرث من �رشق اآ�شيا واملك�شي������ك واأمريكا الو�شطى الأغرا�س 

ع������ت امل�شوؤولية عن ك�شف ال�شحايا وتقدمي اخلدمات  اال�شتغ������لل اجلن�شي والعمل بال�شخرة. وقد ُوزِّ

اإليهم فيما بني وكاالت متعّددة. وُك�شف �شحايا من البالغني ومّمن هم دون �شنِّ البلوغ على حدٍّ �شواء، 

م������ع ملحظة ازدياد عدد الُق�رشَّ اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها. غ������ري اأنَّ ن�شبة ال�شحايا من الُق�رشَّ مل تكن 

ار باالأ�شخا�س لغر�س العمل يف ال�شخرة ما ال يقّل عن 63 يف املائة  معلومة. وبلغت ن�شبة حاالت االجتِّ

من جمموع حاالت ال�شحايا املك�شوفني يف عام 2007.

اأمريكا الو�صطى والكاريـبي

دلَّت املعلومات املحدودة املجموعة عن ال�شمات اخلا�شة باجلناة يف هذه املنطقة االإقليمية عن وجود 

دور بارز تقوم به االإناث يف هذا ال�شدد. ويف كو�شتاريكا ونيكاراغوا، فاق عدد االإناث اجلانيات عدد 

الذكور من اجلناة، يف حني كان عدد االإناث م�شاوياً لعدد الذكور من جمموع اجلناة يف ال�شلفادور.

كم������ا دلَّت بو�ش������وح البيانات عن ال�شحايا الذين ك�شفتهم ال�شلط������ات احلكومية املعنية يف الفرتة بني 

ار يف جميع البلدان يف هذه املنطقة،  عام������ي 2003 و2007 على وجود اجتاه مت�شاعد يف هذا االجتِّ

ف عليهم بداأ يتناق�س يف عام 2007. وبنما  مب������ا فيها ال�شلفادور؛ حتى واإن كان عدد ال�شحايا املتعرَّ

وهندورا�س فقط اأبلغتا عن �شحايا يف عام 2007.

ار يف املنطقة من االأطفال، وغالباً من الفتيات. كما  واأثن������اء فرتة االإبلغ، كثرياً ما كان �شحاي������ا االجتِّ

كان������ت الن�شاء البالغ������ات هن الفئة الرئي�شية م������ن ال�شحايا املكت�شفة يف غواتيم������اال، وكنَّ كذلك فئًة 

بية يف نيكاراغوا  ملحوظًة يف اجلمهورية الدومينيكية. وُك�شفت اأعداد متزايدة من ال�شحايا من ال�شِ

على مدى ال�شنتني االأخريتني املدرو�شتني، وكذلك ُك�شف عدد من ال�شحايا من البالغني يف ال�شلفادور 

وغواتيم������اال؛ ولكْن كان االإبلغ عن الفتيان والرجال يف ع������داد ال�شحايا اأقّل تواتراً يف بلدان اأخرى 

من هذه املنطقة.

مة اإليهم امل�شاعدة قد  ف عليه������م اأو املقدَّ اأثن������اء الف������رتة امل�شمولة باالإبلغ، كان معظم ال�شحايا املتعرَّ

ار لغر�س العمل  ������ر بهم لغر�������س اال�شتغلل اجلن�شي، ولك������ْن متَّ التعرُّف اأي�شاً على �شحاي������ا اجتِّ ِ اجتُّ

بال�شخ������رة، يف كل م������ن اجلمهورية الدومينيكي������ة وال�شلفادور ونيكاراغوا و�������رشق الكاري�بي. ويف تلك 

احلاالت، اتَّخذ العمل بال�شخرة �شكل اال�شتعباد يف اخلدمة املن زلية.

اأمريكا اجلنوبية

كان اجلن������اة املدانون يف معظمه������م متَِّجرين حمليني، وكانوا من مواطني البل������دان التي �شدرت فيها 

ار عرب احل������دود، وكانوا من بلدان  اأح������كام العقوب������ة عليهم. غري اأنَّ بع�������س اجلناة انخرطوا يف االجتِّ

اأخ������رى يف ه������ذه املنطقة االإقليمي������ة. وكذلك فقد ُوِج������د متَِّجرون من اجلن������وب االأوروبي يف كل من 
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الربازي������ل و�شيل������ي. ويف البلدان التي كانت فيها املعلومات عن نوع جن�������س اجلناة متاحًة ملكتب االأمم 

املتح������دة املعن������ي باملخّدرات واجلرمية، اأظه������رت البيانات اأنَّ الن�شاء ك������نَّ �شالعات يف هذه اجلرمية 
 

كالرجال متاماً.

ار باالأ�شخا�س  ل اأكرب فئ������ات �شحايا االجتِّ واأثن������اء الفرتة املبلَّ������غ عنها، كانت فئة الن�شاء البالغات ت�شكِّ

لون  ل������ة يف كلٍّ م������ن بوليفيا )دولة - املتعّددة القوميات( وب������ريو. وكان البالغون من الرجال ي�شكِّ امل�شجَّ

عدداً من ال�شحايا ملحوظ الداللة يف جمهورية فنزويل البوليفارية، ويف حاالت كثرية ُك�شف �شحايا 

بية يف كولومبيا، وكان �شحايا ت�شغيل الرقيق يف ال�شخرة املبلَّغ عنهم يف الربازيل كلُّهم تقريباً  من ال�شِ

ل عدد متزايد من الرجال والفتيان يف عداد ال�شحايا. من الرجال. ويف االأرجنتني كذلك �ُشجِّ

ار يف كثري من البلدان  ������اُر لغر�������س اال�شتغلل اجلن�شي ال�شكَل الرئي�شي من اأ�ش������كال االجتِّ وكان االجتِّ

)باراغ������واي والربازي������ل وبوليفيا )دولة - املتع������ّددة القوميات( وبريو و�شيلي(. غ������ري اأنَّ هذه النتيجة 

ار يف هذه املنطقة، يف  امل�شتخلَ�شة قد تكون انعكا�شاً للحقيقة التي مفادها اأنَّ قوانني مكافحة االجتِّ

ار بالب�رش لغر�س اال�شتغلل  الف������رتة قيد اال�شتعرا�س، كانت مق�شورة بالدرجة الرئي�شية عل������ى االجتِّ

ار يف كلٍّ من االأرجنتني وكولومبيا،  اجلن�شي. وكان العمل بال�شخرة �شكًل رئي�شياً من اأ�شكال هذا االجتِّ

ار للت�شغيل بال�شخرة واال�شرتقاق يف ال�شخرة  وكذلك فقد ُك�شفت اأعداد كبرية للغاية من �شحايا االجتِّ

يف الربازيل، واأحياناً يف دولة بوليفيا املتعّددة القوميات.

�رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

كانت ال�شمات اخلا�شة باجلناة نادراً ما تكون متاحًة يف هذه املنطقة االإقليمية اأثناء الفرتة امل�شمولة 

باالإبلغ. وحينما كانت املعلومات معروفة، كان اجلناة املكتَ�َشفون هم من الرجال يف كثري من االأحيان، 

مع اأنَّ عدد االإناث من اجلناة مل يكن متخلِّفاً كثرياً عن ذلك. واإ�شافًة اإىل ذلك، كان معظم اجلناة من 

مواطني البلد الذي اأُبِلَغ فيه عن احلالة.

وا�شتن������اداً اإىل ال�شم������ات اخلا�ش������ة بال�شحايا الذين ك�شفته������م ال�شلطات احلكومي������ة املعنية اأو الذين 

ار  م������ت اإليهم امل�شاعدة موؤ�ش�شات اأخرى، كانت الن�ش������اء والفتيات الفئَة الرئي�شيَة من �شحايا االجتِّ قدَّ

باالأ�شخا�س يف هذه املنطقة. غري اأنه ال بّد من الت�شديد على اأنَّ معظم البلدان مل يكن لديها اأثناء فرتة 

ار بالرجال  ار بالن�شاء. ونتيجًة لذلك، قد يكون االجتِّ م االجتِّ االأعوام 2003-2007 اإاّل ت�رشيعات جترِّ

والفتيان قد ظّل بدرجة كبرية جارياً دومنا اأن يُكت�َشف ودومنا اأن يُبلَّغ عنه.

يف كلٍّ م������ن اإندوني�شي������ا ومنطقة املحيط الهادئ االإقليمية الفرعي������ة ومنغوليا وميامنار واليابان، كان 

االإب������لغ عن الن�ش������اء البالغات من ال�شحايا اأك������رث �شيوعاً من االإبلغ ع������ن ال�شحايا من القا�رشات. 

ار بالقا�������رشات كان م�شاألًة خطريةَ ال�شاأن اأكرث من غريها يف بلدان منطقة نهر امليكونغ  غ������ري اأنَّ االجتِّ

)تايلند وجمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية وكمبوديا( ويف الفلبني. وبا�شتثناء منطقة املحيط الهادئ 

������ار باالأطفال، ولكنَّ ن�شبة الُق�رشَّ املتََّجر بهم اإىل  االإقليمي������ة الفرعية، مل يُبلَّغ عن اأيِّ حاالت من االجتِّ
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������ار باالأ�شخا�س ارتفعت يف ف������رتة االأع������وام 2003-2007 يف كل البلدان يف هذه  جمم������وع عدد االجتِّ

ار بالرجال والفتيان يف بلدان منطقة نه������ر امليكونغ )تايلند وجمهورية الو  املنطق������ة. واأُبِلغ عن االجتِّ

الدميقراطية ال�شعبية وكمبوديا وميامنار( واإندوني�شيا ومنغوليا.

وكان ال�شحاي������ا يُتََّجر بهم يف االأغلب لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي يف جميع اأنحاء املنطقة. غري اأنه ال 

بّد من الت�شديد مرًة ثانيًة على اأنه حتى عهد قريب جداً مل تكن ت�شمل الت�رشيعات يف كثري من البلدان 

ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. م االجتِّ �شوى اأحكام قانونية جترِّ

ار لغر�س الت�شغيل بال�شخرة يف ِعداد اأولئك الذين اأُعيدوا اإىل كلٍّ من اإندوني�شيا  وقد ُك�شف �شحايا اجتِّ

ومنغوليا وبل������دان منطقة نهر امليكونغ )تايلند وجمهوري������ة الو الدميقراطية ال�شعبية وكمبوديا—ومل 

تُتَ������ح معلومات ب�ش������اأن ميامنار(، ويف االأحيان يف منطقة املحيط اله������ادئ االإقليمية الفرعية. وُك�شف 

اأي�ش������اً عن �شحاي������ا للعمل الق�رْشي )ال�شخرة( يف �شكل ا�شرتقاق يف اخلدم������ة املن زلية، وبقدر اأقل يف 

بني اإىل تايلند من بلدان اأخرى، ويف عداد  ار املهرَّ �ش������كل االإكراه عل������ى الت�شّول، يف عداد �شحايا االجتِّ

مت اإليهم امل�شاعدةَ املنظمُة الدولية للهجرة يف اإندوني�شيا. ال�شحايا الذين قدَّ

جنوب اآ�صيا وجنوب غربيها

ار باالأ�شخا�س. واإ�شافًة اإىل ذلك، نادراً  مل جُتَمع معلومات عن ال�شمات اخلا�شة مبرتكبي جرائم االجتِّ

ف عليهم واملودعني يف املاآوى، مّما يجعل من  م������ا كانت جُتَمع بيانات عن نوع جن�س ال�شحايا املتع������رَّ

ا يف البلدان التي اأُتيحت فيها املعلومات  ال�شعب جداً تكوين اأو حتليل ال�شمات اخلا�شة بال�شحايا. اأمَّ

)باك�شت������ان وبنغلدي�س ونيبال(، اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، فاإنَّ الن�ش������اء البالغات واالأطفال من 

اجلن�ش������ني هما الفئت������ان اللتان كانت تُك�شفان يف اأك������رث االأحيان يف عداد فئ������ات ال�شحايا. واأُبلغ يف 

ار من الذكور البالغني. بنغلدي�س عن �شحايا اجتِّ

ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي.  و�شم������ن البلدان التي جمعت معلومات، تواتر االإب������لغ كثرياً عن االجتِّ

ار املك�شوف يف نيبال، مع وج������ود اأعداد كبرية يف احلاالت املبلَّغ  فق������د كان ال�ش������كل الرئي�شي يف االجتِّ

ار باالأ�شخا�س لغر�س الت�شغيل يف ال�شخرة  عنها اأي�شاً يف الهند ويف بلدان اأخرى. كما ظهر اأنَّ االجتِّ

كان ب������ارزاً بقدر مت�ش������او يف هذه املنطقة االإقليمية. ويف الفرتة من ع������ام 2003 اإىل عام 2006، اأُبلغ 

ار لغر�س الت�شغيل  ع������ن عدد خطري ال�شاأن من حاالت الت�شغيل يف ال�شخرة يف الهند، حيث كان االجتِّ

ا يف باك�شتان  ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. اأمَّ بالعمل الق�رْشي )ال�شخرة( يُكتَ�َشف بتواتر اأكرث من االجتِّ

ر بهم لت�شغيلهم  ِ ونيب������ال، فقد مّتت اإعادة بع�س ال�شحايا من االأطفال من ال�رشق االأو�شط، حيث اجتُّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اإزالة  بال�شخرة يف �شباق النوق. واأبلغت واليات هندية قليلة عن �شحايا الجتِّ

االأع�شاء اجل�شدية والزواج باالإكراه.

واأثناء الفرتة قيد اال�شتعرا�س، كان عدد االأطفال )من اجلن�شني على حدٍّ �شواء( والذكور من البالغني، 

ار، الذي������ن متَّ التعّرف عليهم اأو اإيداعهم يف  يف اأفغان�شت������ان، م������ن �شحايا اجلرائم ذات ال�شلة باالجتِّ

املاأوى، اأعلى من عدد ال�شحايا من االإناث البالغات.
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اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى

كان النم������ط الوا�شح الذي انبثق من بيانات العدالة اجلنائية امل�شتمّدة من هذه املنطقة االإقليمية اأنَّ 

ل فح�شُب جزءاً كبرياً من جمموع املتَِّجرين الذين متَّ التحقيق معهم وملحقتهم  ن�شب������ة االإناث ال ت�شكِّ

ق�شائياً واإدانتهم، بل اإنها فاقت عدد الذكور يف معظم البلدان يف هذه املنطقة.

وكان������ت االأكرثية الوا�شعة من اجلناة املدانني من مواطن������ي البلد الذي ُك�ِشفوا فيه. ويف االأحوال التي 

اأُدي������ن فيها ُجناة اأجانب اأو لُوِحقوا ق�شائياً، فهم يف اأك������رث االأحيان كان ينتمون اإىل بلد اآخر من هذه 

املنطقة.

ودلَّ������ت املعلومات املتاحة ع������ن ال�شمات اخلا�شة بال�شحايا عل������ى اأنَّ اأكرثيتهم كانت من البالغات من 

الن�شاء. ومل يُبلَّغ اإاّل عن عدد حمدود فقط من ال�شحايا من االأطفال، ولكنَّ اأعدادهم ازدادت يف جميع 

اأنحاء املنطقة اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ.

������ار لغر�س ال�شخرة �ش������كًل من اأ�شكال اال�شتغلل الذي َكرُث االإب������لغ عنه يف البلدان التي  وكان االجتِّ

ر  ِ كان������ت املعلومات متاحًة فيها. غري اأنَّ اأكرث ال�شحايا الذين ك�شفتهم ال�شلطات احلكومية املعنية اجتُّ

ار لغر�س الزواج باالإكراه  به������م لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. وك�شفت ال�شلطات حاالت قليلة من االجتِّ

ار لغر�س اإزالة االأع�شاء اجل�شدية ولُوحقت ق�شائياً  يف اآ�شي������ا الو�شطى، كما ك�شفت حاالت من االجتِّ

يف مولدوفا.

اأوروبا الغربية والو�صطى

كان الذك������ور من جمموع املتَِّجرين اأكرث عدداً بو�شوح م������ن عدد االإناث، وفقاً للمعلومات عن ال�شمات 

ق معهّن اأو امللحقات ق�شائياً  اخلا�ش������ة باجلناة يف هذه املنطقة االإقليمية. وكان ع������دد الن�شاء املحقَّ

اأو املدان������ات، نادراً ما يكون بالتنا�شب اأكرث من ثلث من جمموع عدد من اجلناة امل�شتَبه فيهم. ومع اأنَّ 

لوا يف كثري من االأحيان، فاإنَّ ما يدعو اإىل اجلزع اأنهم كانوا يُكتَ�شفون يف عداد اجلناة  الُق�رشَّ مل يُ�شجَّ

امل�شتبه فيهم يف بع�س بلدان اأوروبا الغربية.

ار داخل بلدانهم اأكرثية اجلناة امل�شتَبه فيهم  وباالإجمال، ميثِّل يف الغالب املواطنون ال�شالعون يف االجتِّ

ار االأجانب )امل�شتَبه  اأو املدان������ني. ولكْن يف بع�س بلدان هذه املنطقة، كان ت�شجي������ل ال�شالعني باالجتِّ

فيهم اأو املدانني( اأعلى بدرجة كبرية جداً منه يف املناطق االأخرى.

وحينما كانت املعلومات متاحًة عن ال�شمات اخلا�شة بال�شحايا، كان وا�شحاً اأنَّ االإناث ُكنَّ هنَّ اأكرثية 

ال�شحاي������ا املكتَ�َشفني يف جمي������ع اأنحاء هذه املنطقة، وكان عدد البالغات م������ن الن�شاء املبلَّغ عنهن يف 

ع������داد ال�شحايا اأكرَث يف كثري من احلاالت من ع������دد الفتيات. وباالإجمال اأي�شاً، كان وجود ال�شحايا 

ف عليهم اأو املوَدعني يف املاآوى كان اأعلى عموماً باملقارنة  من االأطفال يف جنوب �رشقي اأوروبا املتعرَّ
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ببقي������ة اأنحاء اأوروبا ويف بع�س البل������دان، ويف هذه املنطقة االإقليمية الفرعية كانت فئة االأطفال اأكرب 

ف عليهم. فئات ال�شحايا املتعرَّ

وكان������ت التقارير تُبلَّغ عن حادثات َعر�شية على ف������رتات، فيها �شحايا من الذكور يف بلدان كثرية من 

ه������ذه املنطق������ة. وقد ُك�ِشف �شحايا من الذك������ور البالغني يف اأوروبا اجلنوبي������ة والغربية، كما اأُبِلغ عن 

�شحايا جتار من الرجال والفتية على حدٍّ �شواء يف جنوب �رشقي اأوروبا.

ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�ش������ي باعتباره اأ�شيَع اأنواع اال�شتغلل،  دت املعلوماُت املتاحُة االجتِّ وق������د حدَّ

ار باالأ�شخا�������س لغر�س الت�شغيل يف  ولك������ْن كان يوج������د اأي�شاً عدد ملحوظ الدالل������ة من حاالت االجتِّ

ار لغر�س ال�شخ������رة يف كلٍّ من اإ�شبانيا وبلجيكا  ال�شخ������رة. واأثناء الف������رتة املدرو�شة، ُك�شف �شحايا اجتِّ

وروماني������ا وفرن�شا، وكانت حاالت العمل الق�رْشي )ال�شخرة( تُك�َش������ف اأحياناً يف اجلمهورية الت�شيكية 

������ار باالأ�شخا�س لغر�س  وفنلن������دا وكرواتي������ا واململكة املتحدة وبلدان اأخ������رى. وهذا يُلمح اإىل اأنَّ االجتِّ

ار  ا االجتِّ ال�شخ������رة يُحتَم������ل اأن يكون موجوداً يف بلدان اأخرى يف املنطقة كذل������ك ولكنه مل يُكت�شف. اأمَّ

باالأ�شخا�س لغر�������س اإجبارهم على الت�شّول فكان االإبلغ عنه اأقّل تواتراً، وكان يوجد بدرجة رئي�شية 

يف �رشق جنوبي اأوروبا ويف بع�س بلدان اأوروبا الغربية.

ار هاء- النتائج الرئي�صية: بيانات اأ�صا�صية عاملية عن اأمناط التجِّ

ار لغر�������س اال�شتغلل اجلن�شي ح������وايل 79 يف املائة من جمموع عدد    بلغ������ت ن�شب������ة �شحايا االجتِّ

ار لغر�س العم������ل الق�رْشي )ال�شخرة(  ال�شحاي������ا املكتَ�شفني يف ع������ام 2006، ون�شبة �شحايا االجتِّ

حوايل 18 يف املائة )يف 52 بلداً خمتاراً(.

ار باالأ�شخا�س منه يف جرائم اأخرى.  قامت االإناث من اجلناة بدور اأكرث بروزاً يف االجتِّ

ار اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. وق������د ازداد عدد ال�شحايا    ازدادت الق������درة على ك�شف االجتِّ

املكتَ�شفني بن�شبة قدرها 27 يف املائة يف الفرتة بني عامي 2003 و2006 )يف 71 بلداً خمتاراً(.

  مثَّل������ت ن�شب������ة ال�شحايا من االإناث، يف املتو�شط، ما يرتاوح بني 65 و75 يف املائة من جمموع عدد 

ال�شحاي������ا املكتَ�شفني يف الفرتة بني عامي 2003 و2006، ون�شبة ال�شحايا من االأطفال ما يرتاوح 

بني 15 و25 يف املائة، ون�شبة ال�شحايا من الذكور حوايل 15 يف املائة.
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ار بالأ�صخا�ص رابعًا- م�صارات حركة التجِّ

ار  ار باالأ�شخا�س: االجتِّ عة املجاَل لتحديد ثلثة اأبعاد يف حركة تدّفق االجتِّ لقد اأتاحت البياناُت املجمَّ

ار داخل املنطقة االإقليمية الواحدة،  ار ع������رب املناطق االإقليمية، واالجتِّ عرب املناطق االإقليمية، واالجتِّ

ار املحلي )داخ������ل البلدان( فيم�ّس ال�شحايا الذين هم من مواطني البلد  ا االجتِّ ������ار املحلي. اأمَّ واالجتِّ

ار داخل املنطقة االإقليمية فيقع بني بلدان خمتلفة داخل  ا االجتِّ الذين يخ�شعون لل�شتغلل فيه. واأمَّ

ار ب������ني البلدان القريبة جغرافياً  ار عرب احلدود واالجتِّ املنطق������ة االإقليمي������ة نف�شها؛ وهو ي�شمل االجتِّ

ار عرب املناط������ق االإقليمية، فيتََّجر بال�شحاي������ا من اإحدى املناطق  ا يف االجتِّ بع�شه������ا من بع�������س. واأمَّ

اراً عرب القارات، ولكنه  االإقليمي������ة املدرو�شة هنا اإىل منطقة اإقليمية اأخرى. وميكن اأن يكون هذا اجتِّ

ار اإىل مناطق اإقليمية جم������اورة يف القارة نف�شها؛ ومن  ي�شتم������ل اأي�ش������اً على م�شارات حركة دفق االجتِّ

ذلك مثًل بني اأوروبا ال�رشقية واأوروبا الغربية والو�شطى، اأو بني اأمريكا الو�شطى واأمريكا ال�شمالية.

ار املحلي: غري ُمكَت�َصف يف اأكرثه؟ التجِّ األف- 

ار املحلي )داخل البلد( ُك�شف على االأقل يف 32 بلداً من بني تلك  عة اأنَّ االجتِّ اأظهرت البيانات املجمَّ

ار، يف بع�س البل������دان، م�شاألة خطرية ال�شاأن  البل������دان التي توافرت فيه������ا معلومات؛ وكان هذا االجتِّ

ف  )انظ������ر اجلدول 6(. وعلى �شبيل املثال، يف اأربع واليات هندي������ة كربى، كان معظم ال�شحايا املتعرَّ

ر بهم من واليات هندية اأخرى )اأو من بلدان جماورة(. ِ عليهم اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ قد اجتُّ

ار املحلي مل يقت�رش على الوقوع يف البلدان الكبرية املاّرة  ومّما يثري االهتمام اأنَّ االأدّلة اأثبتت اأنَّ االجتِّ

مبرحل������ة انتقالية فقط، ومنه������ا مثًل الربازيل والهند، التي اأمكن فيه������ا، باالعتماد على اأبعاد البلد، 

ار املحلي اأي�شاً يف  ار داخلياً بني املناطق الفقرية واملناطق الغنية. وقد ُوجد االجتِّ تف�شري وجود االجتِّ

البلدان ال�شغرية والغنية ن�شبياً، ومنها مثًل بلدان يف اأوروبا.

ار املحل������ي، يف اأملانيا وهولندا، هو ال�شب������ب الذي يُعزى اإليه  يف الف������رتة قي������د اال�شتعرا�س، كان االجتِّ

ار؛ وحينما كان يُ�شنَّف ال�شحايا بالرتتيب بح�شب اجلن�شية، فاإنَّ  حوايل ربع جمموع عدد �شحايا االجتِّ

مواطني هذين البلدين كانوا هم اأكرث ال�شحايا املتََّجر بهم داخل بلدهم. ويف اإيطاليا، كان ترتيب عدد 

ار باالأ�شخا�س. ف عليهم يف املرتبة الثانية �شمن �شحايا االجتِّ ال�شحايا االإيطاليني املتعرَّ

ار باالأ�شخا�س املحلي مل يكن دائماً وا�شحاً، ولذلك مل يكن ممكناً دائماً تقدير ن�شبة  لكنَّ عدد �شحايا االجتِّ

ح اأنَّ هذا  ار الدويل، من املرجَّ ار املحلي حمدوداً اأكرث من االجتِّ ال�شحايا املحليني. ويف حني بدا االجتِّ

ار كان يُبلَّغ عنه يف معظم الوقت يف اإطار جرائم اأخرى، ومنها مثًل الِقوادة اأو اال�شرتقاق.   ال�شكل من االجتِّ
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ار املحل������ي باالأ�شخا�س وا�شحاً لدى موظفي نظام العدالة  ويف كث������ري من االأحيان مل يكن مفهوم االجتِّ

ار من االأجانب. اجلنائية اأو اأجهزة اإنفاذ القانون، الذين كانوا يك�شفون عادًة �شحايا االجتِّ

لت اأجهزة نظم العدالة اجلنائية يف كلٍّ من اأملانيا واإيطاليا وهولندا ال�شحايا من مواطنيها  وق������د �شجَّ

ار باالأ�شخا�س، يف حني اعتربت اأجهزة نظم العدالة اجلنائية االأخرى  يف ع������دد �شحايا جرمية االجتِّ

 ال�رشق االأو�شط

و�شمال اأفريقيا

 غرب 

اجلنوب االأفريقي�رشق اأفريقياوو�شط اأفريقيا

�شحية واحدة على االأقل من �شحايا 

ار باالأ�شخا�س  --14االجتِّ

ار الدويل فقط 2-31االجتِّ

51199بيانات قليلة اأو ناق�شة اأو غري وا�شحة

916911املجموع

باء- القارة الأمريكية واآ�صيا واملحيط الهادئ

اأمريكا ال�شمالية

اأمريكا الو�شطى 

اأمريكا اجلنوبيةوالكاري�بي

 جنوب اآ�شيا 

وجنوب غربيها

 �رشق اآ�شيا 

واملحيط الهادئ

�شحية واحدة على االأقل 

ار  من �شحايا االجتِّ

11325باالأ�شخا�س 

ار الدويل فقط 2-2--االجتِّ

 بيانات قليلة اأو ناق�شة 

2114620اأو غري وا�شحة

3129827املجموع

جيم- اأوروبا واآ�صيا الو�صطى

اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطىاأوروبا الغربية والو�شطى

�شحية واحدة على االأقل من �شحايا 

ار باالأ�شخا�س  114االجتِّ

ار الدويل فقط 83االجتِّ

195بيانات قليلة اأو ناق�شة اأو غري وا�شحة

3812املجموع

ار الداخلي،   اجلدول 6- البلدان التي ُك�صفت فيها �صحية واحدة على الأقل من �صحايا التجِّ

بح�صب املنطقة الإقليمية، 2007-2005

األف- ال�رشق الأو�صط واأفريقيا
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يف هذا اجلزء من التحليل، ت�شمل منطقة �رشق اآ�شيا االإقليمية الفرعية ال�شني اأي�شاً، اإْذ مع اأن ال�شني مل تكن 
 )16(

عة يف هذه الدرا�شة، فاإن �شحايا �شينيني ُك�ِشفوا يف بلدان اأخرى. م�شمولة بالبيانات املجمَّ

ال�شحاي������ا من مواطني بلده������ا يف اإطار فئات قوانني جنائية اأخرى. ومن ثَمَّ فاإنَّ االختلف يف كيفية 

ار املحلي يف بلداٍن اأخرى. ت�شنيف فئات البيانات قد يكون اأخفى ت�شابهات يف اأو�شاع االجتِّ

باء- اأهمية الُقرب الجغرافي 

ار داخل املناطق االإقليمية )داخل املنطقة االإقليمية  اأظهرت البيانات عن احلاالت املك�شوفة اأنَّ االجتِّ

ار عرب املناطق االإقليمي������ة )عرب املناطق  الواح������دة نف�شه������ا( كان غالب������اً يف معظم البل������دان واأنَّ االجتِّ

االإقليمية املختلفة(، كان اأقّل تواتراً ن�شبياً، مع اأنه يظّل ملحوظ الداللة.

ار باالأ�شخا�س عرب املناط������ق االإقليمية من حيث توزُّع ن�شبة  ة خطورة االجتِّ  ال�ش������كل الثالث �شدَّ
ِّ

ويب������ني

ار عرب  ا االجتِّ ال�شحاي������ا املتََّجر بهم بني املناط������ق االإقليمية فيما يتعلق مبجموع عدد ال�شحاي������ا. اأمَّ

املناط������ق االإقليمية فقد كان غالباً فيما يبدو بخ�شو�������س 12 بلداً اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. ويف 

ار عرب القارات ميكن اأن تكون حمدودة اأكرث من ذلك. وعلى �شبيل املثال، يف  الواق������ع، فاإنَّ اأبعاد االجتِّ

ا  بولن������دا وتركي������ا واجلمهورية الت�شيكية، كان معظم ال�شحايا من بل������دان اأوروبية �رشقية جماورة. واأمَّ

يف اأفغان�شت������ان فكان كل ال�شحايا الذي������ن ُك�شفوا هم من مواطني بلدان جماورة، ومنها مثًل باك�شتان 

ار باالأ�شخا�س عرب امل�شافات البعيدة كان على االأرجح  وال�شني. وما اأملح اإليه التحليل بو�شوح اأنَّ االجتِّ

ار يف اأنحاء قليلة من العامل. ال�شكل الرئي�شي من االجتِّ

ار داخل املناطق االإقليمية نف�شها بتواتٍر اأكرث يف عدد كبري من بلدان الوجهة  ويف املقابل، ُك�شف االجتِّ

املق�ش������ودة. ويف معظم البلدان التي توافرت فيه������ا املعلومات، كان معظم ال�شحايا ينتمون اإىل بلدان 

ار باالأ�شخا�س هو  اأخرى داخل املنطقة االإقليمية نف�شها. واإ�شافًة اإىل ذلك، كان يبدو اأنَّ معظم االجتِّ

ار عرب احلدود يف اأمريكا اجلنوبية واأمريكا الو�شطى، وكذلك يف غرب اأفريقيا. اجتِّ

 واملناطق 
)16(

ار عرب امل�صافات البعيدة: �رشق اآ�صيا  جيم-  م�صارات حركة التجِّ

الإقليمية الأخرى

ار ع������رب املناطق االإقليمية كان منخف�شاً  م������ع اأنَّ البيان������ات املبلَّغ عنها اأظهرت اأنَّ معّدل حدوث االجتِّ

ار عرب املناطق االإقليمية  ار داخ������ل املنطقة االإقليمية الواحدة، فقد ظّل االجتِّ ن�شبياً، باملقارنة باالجتِّ

ملحوظ الداللة جداً.

ار من  لت منطقة اأوروبا الغربية والو�شطى حاالت �شحايا اجتِّ ويف فرتة ال�شنت������ني 2005-2006، �شجَّ

اأو�ش������ع طائفة من مناطق املن�ش������اأ املتنّوعة، يف حني اأنَّ منطقة �رشق اآ�شيا كانت املنطقة االإقليمية التي 



)اأ(
ال�صكل اخلام�ص- الن�صبة املئوية لل�صحايا من مناطق اإقليمية اأخرى، بح�صب البلد، 2007-2005

ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ

فت عليهم ال�شلطات احلكومية اأُبلغ عنها بالدرجة الرئي�شي������ة بخ�شو�س الفرتة 2005-2006 )اأُدرج عام 2007 حيثما اأمكن(.  جن�شي������ة ال�شحاي������ا الذين تعرَّ
)اأ( 

رت لهم ماآوى منظمات غري حكومية. وعندما مل تكن هذه املعلومات متاحة، ا�شتُخدمت االإح�شاءات اخلا�شة بال�شحايا الذين وفَّ

ملحوظة:  احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة ال تدّل �شمناً على اإقرار اأو قبول ر�شمي من جانب االأمم املتحدة.

Victims from other regions
 Above 50% 
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 10% - 35% 
 Below 10% 
 No or few data available
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ال�شحايا من مناطق اإقليمية اأخرى

اأعلى من ٪50
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٪35-٪10

دون ٪10

بيانات قليلة اأو معدومة

غري م�شمولة يف التقارير
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ه������ي املن�شاأ االأ�شلي لل�شحايا املتََّجر بهم اإىل اأو�شع طائفة من مناطق الوجهة املق�شودة املتنّوعة. غري 

اأنَّ تنّوع طائفة مناطق املن�شاأ ومناطق الوجهة املق�شودة مل تكن مرتابطة بال�رشورة مع كثافة م�شارات 

ار باالأ�شخا�س. وعلى �شبيل املثال، كثرياً ما يُكتَ�شف �شحايا من بلدان من غرب اأفريقيا يف عدد  االجتِّ

قليل من البلدان املعيَّنة ولكنهم ال يوجدون يف اأماكن اأخرى، وذلك على العك�س من �شحايا بلدان �رشق 

اآ�شيا، الذين قد يكت�شفون بتواتر اأقّل، ولكنهم يوجدون يف عدد اأكرث من البلدان.

ار اإىل خارج منطقة �رشق اآ�شيا تتَّ�شم ب�شفة خ�شو�شية من  وقد ظهر اأنَّ م�شارات حركة جريان االجتِّ

التعقي������د. واأثناء الفرتة امل�شمولة باالإب������لغ، ُك�شف �شحايا من �رشق اآ�شيا يف كثري من البلدان واملناطق 

االإقليمي������ة، مبا يف ذلك اأفغان�شتان واأوروب������ا الغربية والو�شطى واأمري������كا ال�شمالية وال�رشق االأو�شط 

واجلنوب االأفريقي، وكذل������ك بطبيعة احلال يف �رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ. وكان ال�شحايا من �رشق 

اآ�شي������ا يُكت�َشفون اأحياناً اأي�شاً يف اأمريكا الو�شط������ى )ال�شلفادور( واأمريكا اجلنوبية )جمهورية فن زويل 

البوليفارية( وو�شط اأفريقيا )غابون(.

ويف هذا ال�شياق، فاإنَّ عدد ال�شحايا من �رشق اآ�شيا املكت�َشفني يف هذه املناطق االإقليمية مل يكن باأهمية 

ا خارج نطاق اآ�شيا، فاإنَّ ال�شحايا من �رشق اآ�شيا ميّثلون  اّت�شاع املناطق االإقليمية التي اكتُ�ِشفوا فيها. اأمَّ

ن�شب������ة ملحوظة الداللة من عدد ال�شحاي������ا املكت�َشفني يف كلٍّ من جنوب اأفريقيا )�شحايا تايلنديون(، 

والوالي������ات املتح������دة )41 يف املائة من ال�شحايا املكت�َشفني يف ع������ام 2007 كانوا من �رشق اآ�شيا(، ويف 

ار اإىل خارج  قلّ������ة من البل������دان االأوروبية )اأْي: �شحايا �شينيون يف بلجيكا(. وكان يبدو اأنَّ دروب االجتِّ

منطقة �رشق اآ�شيا اأ�شّد الدروب تنّوعاً.

ار عرب املناطق االإقليمية.  لكنَّ منطقة �رشق اآ�شيا مل تكن املنطقة االإقليمية الوحيدة املتاأّثرة بظاهرة االجتِّ

فقد ُك�شف اأي�شاً �شحايا من جميع املناطق االإقليمية االأخرى يف بلدان وجهة مق�شودة بعيدة. وعلى 

�شبيل املثال، ُك�ِشف �شحايا من غرب اأفريقيا يف اأوروبا ويف اجلنوب االأفريقي. وباملقارنة مع ال�شحايا 

م������ن �رشق اآ�شيا، من ناحية ثانية، فاإنَّ ال�شحايا من غرب اأفريقيا ُك�ِشفوا يف عدد حمدود من البلدان، 

مع اأنَّ ال�شحايا من اأفريقيا ُك�ِشفوا اأي�شاً يف اأمريكا ال�شمالية.

ار عرب املناطق االإقليمي������ة بدت ملحوظة الداللة يف  كان هنال������ك ثلثة م�ش������ارات اأخرى حلركة االجتِّ

عة، وهي: البيانات املجمَّ

  من اأمري������كا اللتينية )اأمريكا اجلنوبي������ة واأمريكا الو�شطى والكاري�ب������ي( بالدرجة الرئي�شية اإىل 

اأمريكا ال�شمالية واأوروبا، واأحياناً اإىل ال�رشق االأو�شط.

 من جنوب اآ�شيا اإىل ال�رشق االأو�شط، واأحياناً اإىل اأوروبا واجلنوب االأفريقي.

  من اأوروب������ا واآ�شيا الو�شطى اإىل اأوروبا الغربية والو�شطى، وال�������رشق االأو�شط، واأمريكا ال�شمالية. 

 وكان ال�شحاي������ا من جنوب �رشق������ي اأوروبا يُك�َشفون اأحيان������اً اأي�شاً يف كلٍّ م������ن اأ�شرتاليا واليابان 

واأمريكا الو�شطى.
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دال- ملحات اإجمالية اإقليمية

ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

املعلومات عن جن�شيات ال�شحايا املكت�َشفني اأو عن البلدان التي اأُعيد منها ال�شحايا ُجمعت من اأربعة 

بلدان فح�شُب من هذه املنطقة االإقليمية اأثناء الفرتة 2003-2007، وهي: اإ�رشائيل واالإمارات العربية 

املتحدة وقطر واملغرب.

ار داخلي وكذلك داخل املنطقة االإقليمية نف�شها، كما اإنَّ  وق������د ك�شفت ال�شلطات املغربية ح������االت اجتِّ

�شحايا مغاربة ُك�ِشفوا يف بلدان يف ال�رشق االأو�شط اأو اأُعيدوا منها. ومّما يدعو للأ�شف اأنَّ عدم وجود 

ه������ذا ال�شنف من املعلومات فيما يخ�������سّ بلداناً اأخرى يف �شمال اأفريقيا يرتك اأ�شئلًة مفتوحًةً ملعرفة 

ما اإذا كان هذا منطاً �شائعاً بخ�شو�س هذه املنطقة االإقليمية كلّها.

كم������ا دلَّت البيان������ات من الفرتة امل�شمولة باالإبلغ على اأنَّ اإ�رشائي������ل واالإمارات العربية املتحدة وقطر 

كان������ت بلداَن وجهٍة مق�شودة بالدرجة الرئي�شي������ة. وُك�ِشف �شحايا من اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى 

ى هذا النمط بو�شوح يف املعلومات املدَرجة  يف كلٍّ م������ن اإ�رشائيل واالإمارات العربية املتحدة، وقد تبدَّ

ة من بلدان اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى. وُك�ِشف اأي�شاً �شحايا من جنوب  يف هذه املقالة وامل�شتمدَّ

و�رشق اآ�شيا، وكذلك من اأفريقيا، يف ال�رشق االأو�شط.

غرب وو�صط اأفريقيا

ار داخل هذه املنطقة االإقليمية ملحوظ  عة عن جن�شية ال�شحايا اإىل حدوث اجتِّ ت�شري املعلومات املجمَّ

الدالل������ة اأثناء فرتة االإبلغ. ومعظم ال�شحايا الذين من حي������ث املن�شاأ من بلدان يف غرب اأفريقيا قد 

اأُعيدوا اإىل بلدانهم من بلدان اأخرى يف غرب وو�شط اأفريقيا. ومعظم ال�شحايا االأجانب الذين ُك�ِشفوا 

يف بلدان يف غرب اأفريقيا كانوا من رعايا بلدان اأخرى يف هذه املنطقة االإقليمية.

واأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، كان عدد م������ن البلدان—هي بنن وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليربيا 

ار.  ونيجرييا—م������ن بلدان املن�شاأ االأ�شلي والوجهة املق�شودة على حدٍّ �شواء بالن�شبة اإىل �شحايا االجتِّ

كم������ا ظهر اأنَّ بلداناً اأخرى، ومنها مثًل بوركينا فا�شو و�شرياليون ومايل وموريتانيا، كانت بلدان من�شاأ 

فق������ط، يف حني كانت غابون بلد وجه������ة مق�شودة فقط. ومل تُتَْح معلوم������ات بخ�شو�س بلدان اأخرى، 

ار باأيِّ درجة من اليقني. ولذلك مل يكن باالإمكان حتديد م�شارات حركة االجتِّ

واأثن������اء فرتة ال�شنوات 2003-2007، ُك�ِشف �شحايا من غ������رب اأفريقيا يف مناطق اإقليمية اأخرى من 

الع������امل، وبخا�ش������ٍة اأوروبا. كما ُك�ِشف �شحايا م������ن غرب اأفريقيا يف �شمال اأفريقي������ا وال�رشق االأو�شط 

واجلنوب االأفريقي، واأحياناً اأوروبا ال�رشقية، اأو اأنهم اأُعيدوا منها اإىل بلدانهم.
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ار حملي داخل كث������ري من البلدان،  يف تل������ك ال�شن������وات، دلَّت اأي�ش������اً البيانات املتاحة على وج������ود اجتِّ

وبخا�ش������ٍة توغ������و وغانا وكوت ديفوار ومايل ونيجرييا. ومل يُتَْح �شوى قدر من البيانات من بلدان اأخرى 

كان اأق������ّل جداً مّما ينبغي للتحّقق مّما اإذا كانت متاأّث������رة على نحو مماثل من هذا ال�شكل من اأ�شكال 
 

ار باالأ�شخا�س. االجتِّ

�رشق اأفريقيا

������ار باالأ�شخا�س اأو م�شارات  مل يت������ْح االفتقاُر الع������اُم اإىل املعلومات املجاَل الإجراء حتليل الأمناط االجتِّ

حركت������ه اأو اجتاهات������ه. غ������ري اأنَّ الق������در ال�شئيل م������ن املعلومات املتاحة اأمل������ح فع������ًل اإىل اأنَّ البلدان 

ل  ������ار املحلي داخل البل������دان وكذلك داخل ه������ذه املنطقة االإقليمية نف�شه������ا. وقد �ُشجِّ تاأّث������رت باالجتِّ

 ع������دد قلي������ل من ال�شحايا على اأنهم اأُعي������دوا اإىل بلدانهم من اأوروبا وال�������رشق االأو�شط يف الفرتة بني 

عامي 2003 و2007.

منطقة اجلنوب الأفريقي

������ار باالأ�شخا�س اأو م�شارات  مل يت������ْح االفتقاُر الع������امُّ اإىل املعلومات املجاَل الإجراء حتليل الأمناط االجتِّ

حركته اأو اجتاهاته. وفيما يخ�ّس معظم البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية، من االأن�شب االإ�شارة اإىل 

ار العَر�شي". "االجتِّ

ار داخ������ل هذه املنطقة االإقليمية  ار اإىل اأنَّ االجتِّ لة من االجتِّ وق������د اأملحت احلادث������ات العَر�شية امل�شجَّ

نف�شه������ا كان ظاهرًة �شائعًة. وكانت بع�س البلدان، ومنها مث������ًل زامبيا وزمبابوي، بلدان من�شاأ ووجهة 

مق�ش������ودة معاً، يف حني ظهر اأنَّ جمهورية الكونغ������و الدميقراطية وملوي وموزامبيق كانت بالدرجة 

ار بالن�شبة اإىل ال�شحايا  االأوىل بلدان من�شاأ. وكانت جنوب اأفريقيا ب�شفة رئي�شية وجهًة مق�شودًة للجتِّ

من بلدان داخل هذه املنطقة وخارجها.

ر به������م يف اأكرث احلاالت من بلدان جم������اورة اأو اإليها. وظهر اأنَّ  ِ كان ال�شحاي������ا الذي������ن ُك�ِشفوا قد اجتُّ

������ار عرب املناطق االإقليمية ي�شمل بدرجة رئي�شية مناط������ق اإقليمية جماورة، ا�شتناداً اإىل �شجلت  االجتِّ

رت لهم ماآوى يف بع�س بلدان هذه املنطقة. ولكْن ُك�ِشف  ال�شحاي������ا من �رشق وغرب اأفريقيا الذين ُوفِّ

اأي�ش������اً �شحاي������ا اآ�شيويون )من �رشق اآ�شيا وجنوب �رشقي اآ�شيا وجن������وب اآ�شيا( يف عدد قليل من بلدان 

اجلنوب االأفريقي.

اأمريكا ال�صمالية

كان كث������ري من ال�شحايا الذين ُك�ِشف������وا من مواطني بلدان منطقة اأمريكا اللتينية والكاري�بي )41 يف 

املائ������ة من ال�شحايا املكت�َشفني يف الواليات املتحدة اأثناء عام 2007(، وبخا�شٍة من اأمريكا الو�شطى. 

واأثن������اء ال�شنوات قيد اال�شتعرا�س، ُعرِث اأي�شاً على �شحاي������ا اأفريقيني واآ�شيويني واأوروبيني يف كلٍّ من 

كن������دا والواليات املتحدة. كم������ا ُك�ِشف عدد حمدود من ال�شحايا من اأمري������كا اجلنوبية والو�شطى، اأو 

رت لهم ماآوى، يف املك�شيك. ُوفِّ
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اأمريكا الو�صطى والكاريـبي

ار بالب�رش  اأمكَن ا�شتخل�س بع�س اال�شتنتاجات العامة عن امل�شارات اجلغرافية الرئي�شية حلركة االجتِّ

الذي مي�ّس البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية، وذلك ا�شتناداً اإىل ملحة اإجمالية عن جن�شيات ال�شحايا 

الذي������ن تعّرفت عليهم ال�شلطات احلكومية وغريها م������ن املوؤ�ش�شات االأخرى، وكذلك من خلل حتليل 

درا�شي للبلدان التي اأُعيد منها ال�شحايا اإىل اأوطانهم.

وفيما يبدو، كانت البلدان التي توافرت منها معلومات عن جن�شيات ال�شحايا كلّها تقريباً بلدان من�شاأ 

ووجهة مق�شودة على حدٍّ �شواء. غري اأنَّ اجلمهورية الدومينيكية ونيكاراغوا كانتا بالدرجة الرئي�شية 

م������ن بل������دان املن�شاأ، يف حني كانت غواتيماال يف املقام االأول بلَد وجه������ٍة مق�شودة بالن�شبة اإىل �شحايا 

ار،  ار اأو اجلرائم ال�شبيهة باالجتِّ ������ار. واإ�شافًة اإىل ذلك، اأملحت احلاالت القليلة من جرائم االجتِّ االجتِّ

يف بلدان �رشق الكاري�بي، اإىل اأنَّ هذه البلدان هي يف معظمها بلداَن وجهٍة مق�شودة.

ار باالأ�شخا�س املكت�َشفة اأثناء فرتة االإبلغ م�شارات دولية ب�شفة رئي�شية؛  كان������ت م�شارات حركة االجتِّ

ار  وكان هذا وا�شحاً بالن�شبة اإىل كلٍّ من ال�شلفادور وغواتيماال ونيكاراغوا. وحيثما ُك�شفت حاالت اجتِّ

ع������رب املناطق االإقليمي������ة كانت يف معظمها ت�شمل بلداناً قريبًة ج������داً اإىل اأمريكا اجلنوبية، وكانت يف 

اأحوال قليلة فح�شُب مناطق اإقليمية اأبعَد م�شافًة.

رت لهم  واأثن������اء الفرتة قي������د اال�شتعرا�س، ُك�ِشف عدد حمدود من ال�شحايا من اأمريكا اجلنوبية، اأو ُوفِّ

ماآوى، يف عدد قليل من بلدان اأمريكا الو�شطى. وُك�ِشف اأي�شاً �شحايا دومينيكيون واأُعيدوا اإىل وطنهم 

م������ن اأوروبا واأمريكا اجلنوبية. وعلى نحو مماثل، ُك�ِشف �شحايا من بلدان اأخرى يف اأمريكا الو�شطى 

والكاري�ب������ي، يف اأمريكا اجلنوبية، وكان هناك وقائع ك�ش������ف �شحايا من جنوب اآ�شيا واأوروبا ال�رشقية 

يف �رشق الكاري�بي.

اأمريكا اجلنوبية

ار داخل املنطقة االإقليمية نف�شها  ار حملي واجتِّ دت يف هذه املنطقة االإقليمية م�شارات حركة اجتِّ ُحدِّ

ار عرب املناطق االإقليمية. واجتِّ

ار حمل������ي يف كلٍّ من االأرجنتني والربازيل وبريو  اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، اأ�شارت اإىل وجود اجتِّ

لني منخف�شة  ار املحلي امل�شجَّ وفنزويل )جمهورية-البوليفارية( وكولومبيا. وكانت اأعداد �شحايا االجتِّ

ن�شبياً، ولكنَّ هذا يُحتمل اأن يكون ناجتاً عن كون كثري من البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية مل تعتمد 

اإاّل منذ عهد حديث ت�رشيعات ذات �شلة بهذه اجلرمية.

������ار داخل املنطقة  وق������د دلَّ������ت البيانات عن جن�شي������ة ال�شحايا املكت�شفني عل������ى ُرجحان ن�شبي للجتِّ

االإقليمي������ة نف�شها. وكانت اإكوادور وباراغواي وبوليفي������ا )دولة-املتعّددة القوميات(، فيما ظهرت هي 



59 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار على ال�شعي������د االإقليمي. وقد ُك�ِشف �شحايا من رعايا  يف املق������ام االأول بلدان من�شاأ ل�شحايا االجتِّ

باراغ������واي وبوليفيا يف االأرجنتني، مع ك������ون البوليفيني من ال�شحايا الذي������ن يُتََّجر بهم عادًة لغر�س 

ا�شتغلله������م يف ال�شخ������رة وكون رعايا باراغواي يُتََّجر بهم لغر�������س اال�شتغلل اجلن�شي. كما ُعرث على 

�شحايا من اإكوادور يف كلٍّ من بريو وكولومبيا.

ار باالأ�شخا�س.  وكان������ت االأرجنت������ني والربازيل وبريو بلداَن من�شاأ ووجهة مق�شودة مع������اً ل�شحايا االجتِّ

فق������د ُعرِث عل������ى �شحايا من رعايا االأرجنتني وبريو يف �شيلي، وُك�ِشف �شحايا من رعايا الربازيل وبريو 

يف االأرجنت������ني. وُعرِث على �شحايا من بوليفيا )دولة-املتع������ّددة القوميات( واإكوادور وباراغواي وبريو 

يف الربازي������ل، واإن مل تتواف������ر اإح�شاءات �شاملة عن اأولئك ال�شحايا. اأّما �شيلي فهي ب�شفة رئي�شية بلد 

وجهة مق�شودة، يف حني ُك�ِشف �شحايا كولومبيون يف مناطق اإقليمية اأخرى ويف فنزويل )جمهورية-

ار داخل املنطقة االإقليمية يف كثري من االأحيان  البوليفاري������ة(. وت�شري املعلوم������ات املتاحة اإىل وقوع اجتِّ

بني البلدان يف هذه املنطقة نف�شها.

ار عرب املناطق االإقليمية من اأمري������كا الو�شطى والكاري�بي، حيث ُك�ِشف �شحايا  كم������ا ُك�ِشف وجود اجتِّ

دومينيكي������ون يف االأرجنتني، وُعرِث على �شحايا هندورا�شي������ني يف كولومبيا. وُك�ِشف اأي�شاً �شحايا من 

اأمري������كا اجلنوبية يف اأوروب������ا واأمريكا ال�شمالية، وبقدر اأقل يف �رشق اآ�شي������ا وال�رشق االأو�شط. وُك�ِشف 

�شحايا �شينيون يف فنزويل )جمهورية-البوليفارية(.

�رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

ار بالب�رش الذي مي�ّس البلدان يف  اأمكن ا�شتخل�س بع�س اال�شتنتاجات العامة عن م�شارات حركة االجتِّ

ه������ذه املنطقة االإقليمية، وذلك ا�شتناداً اإىل ملحة اإجمالية عن جن�شيات ال�شحايا الذين تعّرفت عليهم 

ال�شلط������ات احلكومية وغريها من املوؤ�ش�شات االأخرى، وكذل������ك من خلل حتليل درا�شي للبلدان التي 

اأُعيد منها ال�شحايا اإىل اأوطانهم.

ار معّقدة. واأثناء فرتة  ع������ة على تاأثُّر بلدان �رشق اآ�شيا مب�شارات حرك������ة اجتِّ وق������د دلَّت البيانات املجمَّ

ار باالأ�شخا�س داخل هذه املنطقة االإقليمية وخارجها. االإبلغ، كانت بلداٌن كثريةٌ بلداَن من�شاأ للجتِّ

ولك������نَّ بع�س املناطق، ومنها مثًل بلدان منطق������ة نهر امليكونغ االإقليمية الفرعية، كانت مناطق وجهة 

ار ع������رب احلدود داخل املنطق������ة االإقليمية الفرعية، ويف الوقت نف�ش������ه بلدان من�شاأ  مق�ش������ودة للجتِّ

������ار عرب املناطق االإقليمية املختلفة. وعلى �شبيل املثال، ُك�ِشف �شحايا تايلنديون يف بلدان داخل  للجتِّ

هذه املنطقة واأُعيدوا اإىل بلدهم منها، وحدث هذا اأي�شاً يف ثلث مناطق اإقليمية اأخرى على االأقل، 

مبا يف ذل������ك منطقة اجلنوب االأفريقي واأوروبا وال�رشق االأو�ش������ط. وعلى نحو مماثل، ُك�ِشف �شحايا 
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فييتنامي������ون، ومن بلدان اأخرى يف منطقة نهر امليكونغ االإقليمية الفرعية، يف مناطق اإقليمية خمتلفة 

من العامل، وكذلك داخل منطقة اآ�شيا واملحيط الهادئ.

مت امل�شاعدة اإليهم  وكان ال�������رشق االأو�شط اأي�شاً وجه������ًة مق�شودًة لل�شحايا االإندوني�شيني الذي������ن قدَّ

املنظم������ة الدولية للهجرة، يف حني كانت بلدان اآ�شيا الو�شط������ى وجهات مق�شودة لل�شحايا املنغوليني 

مت امل�شاعدة اإليهم منظمات غري حكومية حملية. الذين قدَّ

اإ�شاف������ًة اإىل ذلك، ينبغ������ي اأن يُذَكر اأنه ُعرِث على �شحايا من بلدان �������رشق اآ�شيا، غري م�شمولة يف هذه 

الدرا�ش������ة، يف بلدان وجه������ة مق�شودة يف مناطق اإقليمية اأخرى من الع������امل. وعلى �شبيل املثال، ُك�ِشف 

�شحايا �شينيون يف اأكرث من اأربع مناطق اإقليمية - اأوروبا وال�رشق االأو�شط والقارة االأمريكية واأنحاء 

من القارتني االأفريقية واآ�شيا.

ار باالأ�شخا�س عرب املناطق االإقليمية  لت هذه املنطقة االإقليمية اأو�شَع نطاق يف امتداد االجتِّ وقد �شجَّ

ار. غري اأنَّ منطقتي �������رشق اآ�شيا واملحيط الهادئ كانتا ب�شفة  بالن�شب������ة اإىل بلدان من�شاأ �شحايا االجتِّ

ار داخل املنطقة االإقليمية نف�شها فيما يتعلق ببلدان الوجهة املق�شودة ل�شحايا  رئي�شية عر�شًة للجتِّ

ار. وعلى �شبيل املثال، ُك�ِشف �شحايا من �رشق اآ�شيا يف االأكرث، و�شحايا من مناطق اأخرى اأحياناً،  االجتِّ

يف كلٍّ من اأ�شرتاليا وماليزيا واليابان.

ار املحلي فكان ظاهراً بو�شوح يف ثلثة بل������دان يف منطقة نهر امليكونغ االإقليمية الفرعية  ������ا االجتِّ اأمَّ

)جمهوري������ة الو الدميقراطية ال�شعبية وكمبودي������ا وميامنار(، ويف كلٍّ من اإندوني�شيا ومنغوليا. ومل تكن 

ار الداخل������ي متاحًة بخ�شو�س بلدان اأخرى من منطق������ة نهر امليكونغ االإقليمية  املعلوم������ات عن االجتِّ

ار الداخلي مل يكن يجري يف تلك البلدان كذلك. الفرعية، ولكن هذا ال يعني بال�رشورة اأنَّ االجتِّ

جنوب اآ�صيا وجنوب غربيها

ار اإىل داخل هذه  االفتق������ار اإىل املعلوم������ات التف�شيلية حدَّ من اإمكانية حتليل م�شارات جري������ان االجتِّ

ار املحلي هو م�شكل������ة هنا، حيث ُك�ِشف  املنطق������ة االإقليمي������ة ومنها اإىل خارجها. وقد ظه������ر اأنَّ االجتِّ

�شحايا يف بنغلدي�س والهند، واأحياناً يف باك�شتان.

ار داخل املنطقة االإقليمية نف�شها ق�شيًة توؤثِّر فيما يبدو يف بنغلدي�س ونيبال بو�شفهما  كما كان االجتِّ

بلَدي من�شاأ، ويف الهند بو�شفها بلد وجهٍة مق�شودة، وبخا�شٍة يف منطقة ماهارا�شرتا الغنية.

ار باالأ�شخا�س عرب املناطق االإقليمية املختلفة يوؤثِّر يف هذه املنطقة االإقليمية، فقد  كذل������ك فاإنَّ االجتِّ

ُك�ِش������ف �شحايا م������ن جنوب اآ�شيا يف اأوروبا وال�رشق االأو�شط. ومن ناحي������ة اأخرى، مل يُعرَث على �شحايا 

متََّجر بهم من مناطق اإقليمية اأخرى من العامل يف جنوب اآ�شيا.



)اأ(
َجر بهم اإىل اأوروبا الغربية والو�صطى، 2007-2005 ال�صكل ال�صاد�ص - بلدان جن�صية ال�صحايا املتَّ

ار بالب�رش. امل�شدر:  مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ

ف عليهم، وكثرياً ما كان������ت اجلن�شيات التي كان ت�شجيلها  ه������ذه اخلريط������ة لي�شت �شاملة. ويف بع�������س البلدان، مل يكن يُبلَّغ دائماً عن جن�شي������ة ال�شحايا املتعرَّ
)اأ( 

 اأق������ّل توات������راً، تُدَم������ج يف فئة "جن�شيات اأخ������رى". ونتيجًة لذلك، ينبغي النظ������ر اإىل هذه اخلريطة باعتبارها متّث������ل النطاق االأدنى من اجلن�شي������ات املكت�َشفة يف اأوروبا

الغربية والو�شطى.

ملحوظة: احلدود املبيَّنة يف هذه اخلريطة ال تدّل �شمناً على اإقرار اأو قبول ر�شمي من جانب االأمم املتحدة.
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اأو عدم ك�شف �شحايا
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وق������د ظهر اأنَّ اأفغان�شت������ان بلُد وجهٍة مق�ش������ودة ل�شحايا متََّجر بهم من بلدان جم������اورة. وعلى مدى 

ال�شن������وات التي هي قيد النظر، ك�شفت املنظمة الدولية للهج������رة واآوت �شحايا �شينيني وباك�شتانيني 

ار اخلا�شة  هن������اك. لكنَّ �شحَّ املعلومات مل يتْح املجال الإجراء حتليل اأكرث تف�شيًل مل�شارات حركة االجتِّ

بهذا البلد.

اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى

ار بالب�رش  اأمكَن ا�شتخل�س بع�س اال�شتنتاجات العامة عن امل�شارات اجلغرافية الرئي�شية حلركة االجتِّ

الذي مي�ّس البلدان يف هذه املنطقة االإقليمية، وذلك ا�شتناداً اإىل ملحة اإجمالية عن جن�شيات ال�شحايا 

فت عليهم ال�شلطات احلكومية وغريها م������ن املوؤ�ش�شات االأخرى، وكذلك من خلل حتليل  الذي������ن تعرَّ

درا�شي للبلدان التي اأُعيد منها ال�شحايا اإىل اأوطانهم.

ار حملي يف كلٍّ من اأذربيجان وجورجيا وكازاخ�شتان ومولدوفا. لكنَّ البيانات  ل �شحايا اجتِّ وق������د �ُشجِّ

ار املحلي يجري يف بلدان اأخرى  املح������دودة مل تتْح املجال ال�شتخل�س ا�شتنتاج������ات عّما اإذا كان االجتِّ

يف هذه املنطقة كذلك.

ار باالأ�شخا�س داخل املنطقة االإقليمية نف�شها ق�شيًة خطرية  واأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، كان االجتِّ

ال�ش������اأن يف اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى. وكان ع������دد مهم من ال�شحايا املكت�َشفني يف هذه املنطقة 

م������ن مواطني بلدان تقع داخل هذه املنطقة االإقليمية نف�شه������ا. وقد اأظهرت البيانات اأنَّ البلدان هنا 

ار باالأ�شخا�س داخل هذه املنطقة  كلّها تقريباً هي بلدان من�شاأ ووجهة مق�شودة على حدٍّ �شواء للجتِّ

ان ح�رشاً بلَدي من�شاأ  االإقليمية. غري اأنَّ املعلومات من تركمان�شتان وطاجيك�شتان اأملحت اإىل اأنهما يُعدَّ

ار داخل اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى. للجتِّ

ار  واأملح������ت البيان������ات اأي�ش������اً اإىل اأنَّ منطق������ة اأوروبا ال�رشقية واآ�شي������ا الو�شطى كانت م�ش������دراً للجتِّ

باالأ�شخا�������س عرب املناطق االإقليمية املختلفة. وقد اأُعيد �شحاي������ا من مواطني بلدان يف جميع اأنحاء 

ه������ذه املنطق������ة من عدد قليل من مراك������ز اال�شت�شافة يف بع�س البل������دان، اأو متَّ التعّرف عليهم فيها، 

وخ�شو�ش������اً يف منطقتي جنوب اأوروبا وال�رشق االأو�شط. وب������دا اأي�شاً اأنَّ الُقرب اجلغرايف يوؤّدي دوراً 

هام������اً يف تعيني بلدان الوجهة املق�شودة. وُك�ِشف �شحايا ينتمون من حيث املن�شاأ اإىل اأوروبا ال�رشقية، 

يف اأوروبا الغربية والو�شطى، كما ُك�ِشف �شحايا من هذه املنطقة االإقليمية يف بلدان اآ�شيوية جماورة. 

������ار باالأ�شخا�س عرب  غ������ري اأنَّ اأوروب������ا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى لي�ش������ت وجهًة مق�شودًة رئي�شيًة للجتِّ

املناط������ق االإقليمية املختلفة، حيث مل يُكت�َشف داخل هذه املنطقة �شوى عدد قليل من ال�شحايا املتََّجر 

بهم من مناطق اإقليمية اأخرى.

اأوروبا الغربية والو�صطى

مع اأنَّ اأوروبا ذات رقعة �شغرية جغرافياً، فهي تبدو منطقًة اإقليميًة متنّوعًة من حيث م�شارات حركة 

ار باالأ�شخا�س )انظر ال�شكل 6(. االجتِّ



63 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، كانت بع�س املناطق االإقليمية الفرعية وجهاٍت مق�شودًة ب�شفة رئي�شية 

ار باالأ�شخا�س. وقد ظه������ر اأنَّ مناطق غرب اأوروبا وجنوبه������ا و�شمالها هي يف االأكرث  ل�شحاي������ا االجتِّ

������ار، يف حني اأنَّ مناطق و�ش������ط اأوروبا وجنوبها ال�رشقي ه������ي مناطق من�شاأ  وجه������ات مق�شودة للجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وكانت املعلومات عن كلٍّ من بلغاريا ورومانيا  ووجهات مق�شودة على حدٍّ �شواء للجتِّ

ناق�شة، ولكن املوؤ�رّشات دلَّت على اأنهما كانت بلَدي من�شاأ بدرجة رئي�شية.

ار، يبدو اأنَّ الُقرب اجلغرايف والرواب������ط اللغوية كانت توؤّدي دوراً  وم������ن حيث م�شارات جري������ان االجتِّ

ار. رئي�شياً يف العلقات بني بلدان املن�شاأ وبلدان الوجهة املق�شودة ل�شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س اإىل داخل هذه املنطقة االإقليمي������ة فكانت كثيفة ن�شبياً داخل  ������ا حرك������ة جريان االجتِّ اأمَّ

اأوروب������ا اأثناء الفرتة امل�شمول������ة باالإبلغ. وكانت بل������دان و�شط اأوروبا وجنوبه������ا ال�رشقي بلدان وجهة 

ار من بلدان اأخرى يف جنوب �رشق������ي اأوروبا، ومن اأوروبا ال�رشقية؛ يف حني  مق�ش������ودة ل�شحايا االجتِّ

كانت بلدان غرب اأوروبا وجنوب بلدان وجهة مق�شودة لل�شحايا املتََّجر بهم من و�شط اأوروبا وجنوبها 

ال�رشقي و�رشقها.

ار عرب املناط������ق االإقليمية، فاإىل جانب الدور املبلَّغ عن������ه الذي توؤّديه اأوروبا  ������ا فيما يخ�ّس االجتِّ واأمَّ

عة اأنَّ اأوروبا منطقة وجهة  ال�رشقي������ة واآ�شيا الو�شطى بو�شفها منطقة من�شاأ، اأظهرت البيان������ات املجمَّ

مق�ش������ودة بالن�شبة اإىل قائمة وا�شعة ومتنّوعة من البل������دان. وكان عدد ال�شحايا املتََّجر بهم من �رشق 

لني من اأوروبا الغربية واأمريكا اجلنوبية، وبقدر اأقل،  اآ�شي������ا �شخماً، وكذلك كان عدد ال�شحايا امل�شجَّ

من �شمال اأفريقيا.

ار من �رشق اآ�شيا )وخ�شو�شاً  كم������ا ُك�شف يف جميع املناطق االإقليمية الفرعية االأوروبي������ة �شحايا اجتِّ

من ال�شني، ولكن اأي�شاً من تايلند والفلبني وفييت نام(. وُعرث على �شحايا من غرب و�شمال اأفريقيا، 

ومن اجلنوب االأفريقي، يف بع�س البلدان يف اأوروبا الغربية واجلنوبية.

ار حملي يف كثري من االأحيان يف بلدان اأوروبية كثرية. ومن  واأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، ُك�شف اجتِّ

ار الداخل������ي. فقد ك�شفت اإ�شبانيا  املفاج������ئ اأنَّ بع�������س اأغنى البلدان قد تاأّث������رت اأي�شاً بظاهرة االجتِّ

������ار حملي. وُعرث على هذا النوع من  واأملاني������ا واإيطالي������ا والربتغال وفرن�شا وهولندا جميعها وجود اجتِّ

������ار اأي�شاً يف كثري من بلدان جنوب �رشقي اأوروبا ويف ب�شعة بلدان يف اأوروبا الو�شطى. واأملح اإىل  االجتِّ

������ار املحلي كان يجري على االأرجح يف بل������دان اأخرى يف هذه املنطقة االإقليمية كذلك، ولكْن  اأنَّ االجتِّ

ل يف اإطار جرائم اأخرى. ا اأنه كان يُ�شجَّ اإّما من دون اأن يُكتَ�َشف واإمَّ

ار هاء- النتائج الرئي�صية: بيانات اأ�صا�صية عاملية عن م�صارات جريان التجِّ

ار داخ������ل املنطقة االإقليمية الواح������دة )بلدان املن�ش������اأ والوجهة املق�شودة يف     ُك�ش������ف وجود االجتِّ

ار عرب املناطق االإقليمية املختلفة اأثناء فرتة ال�شنوات  املنطقة نف�شها( بتواتر اأكرث من وجود االجتِّ

.2007-2003
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لة اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مع اأنه  ار امل�شجَّ ار املحلي جزءاً هاماً من حاالت االجتِّ   مثَّل االجتِّ

ال يزال يبدو اأنه يجري من دون اأن يُك�َشف يف االأكرث.

  ُعرث على �شحايا من �رشق اآ�شيا يف اأو�شع طيف متنّوع من مناطق الوجهات املق�شودة، مبا يف ذلك 

اأفريقيا والقارة االأمريكية واآ�شيا واأوروبا وال�رشق االأو�شط.

  كان ال�شحاي������ا املكت�َشف������ون يف اأوروبا الغربية والو�شطى ينتمون اإىل اأو�شع طيف متنّوع من مناطق 

املن�شاأ، مبا يف ذلك اأوروبا، وكذلك اأفريقيا واأمريكا اللتينية و�رشق اآ�شيا واأوروبا ال�رشقية واآ�شيا 

الو�شطى وجنوب اآ�شيا.



65

ل������ت ا�شتثناءات يف اجلمهورية الت�شيكية )1.9 يف كل 000 100 �شخ�س يف عام 2005(، واألبانيا )1.5 يف  �ُشجِّ
 )17(

كل 000 100 �شخ�س يف عام 2006(، وبلغاريا )1.17 يف كل 000 100 �شخ�س يف عام 2007(.

مة  ار بالب�رش واجلرمية املنظَّ  خام�صًا-  داخل اأوروبا: التجِّ

يف القارة الأوروبية

ار باالأ�شخا�س  دت اأوروبا بو�شفها اأبرز مناطق الوجهة املق�شودة ل�شحايا االجتِّ يف الف�شل ال�شابق، ُحدِّ

ل هناك. وكما  على ال�شعيد العاملي، الأنَّ اأو�شع طيف من اأ�شول املن�شاأ التي ينحدر منها ال�شحايا �ُشجِّ

اراً داخل  ار باالأ�شخا�������س يف اأوروبا كان اجتِّ ه������و ال�شاأن يف اأنحاء اأخرى م������ن العامل، فاإنَّ معظم االجتِّ

املنطق������ة االإقليمية الواح������دة، مع وجود دور كبري الأوروبا ال�رشقية والو�شط������ى باعتبارها املن�شاأ الذي 

م حتليًل كّمياً ونوعياً تف�شيلياً  ا هذا الف�شل فيقدِّ ار. اأمَّ ت�ش������در منه م�شارات حركة تدّفق هذا االجتِّ

ار االأخرى. ار، وكذلك مل�شارات حركات االجتِّ حلركة تدّفق هذا االجتِّ

األف-  ت�صّدي العدالة اجلنائية لهذه اجلرمية: على اجلبهة الأمامية يف ميدان 

املكافحة العاملية

واحد من االأ�شباب التي تبنيِّ ملاذا ُك�شفت يف اأوروبا هذه الكرثة الكبرية من ال�شحايا واجلن�شيات هو 

ارتفاع عدد الدعاوى اجلنائية هناك مقارنًة باأنحاء اأخرى من العامل )انظر ال�شكل ال�شابع(.

البل������دان االأوروبية ك�شفت والحقت ق�شائياً واأدانت متَِّجرين بالب�رش اأكرث من غريها من البلدان. ويف 

الوق������ت نف�شه، حتى االإدانات ال�شادرة يف اأوروبا كانت قليلة جداً. فقد كانت معّدالت اأحكام االإدانة 

ار بالب�رش يف معظم البلدان االأوروبية اأدنى من 1 يف كل 000 100 �شخ�س )انظر  ب�شاأن جرائم االجتِّ

 ويف اأوروبا، كانت اأحكام االإدانة ال�شادرة ب�شاأن جرائم نادرة، مثل االختطاف يف 
)17(

ال�ش������كل الثامن(.

الدامنرك )3 يف كل 000 100 �شخ�س(، اأو القتل العمد يف فنلندا )4 يف كل 000 100 �شخ�س(، اأو 

ال�شل������ب وال�رشق������ة يف الرنويج )5.8 يف كل 000 100 �شخ�س(، اأكرث من اأحكام االإدانة ال�شادرة ب�شاأن 

ار بالب�رش. االجتِّ

ار باالأ�شخا�س هو جرمية كرُثت مناق�شتها ولكنها �شئيلة يف  ا الأنَّ االجتِّ ولهذا تف�ش������ريان حمتملن: اإمَّ

ا الأنَّ ملحقتها  اأبعاده������ا مع ذلك )اأقّل من االختط������اف يف الدامنرك اأو القتل العمد يف فنلندا(، واإمَّ

الق�شائية اأقّل تواتراً منها فيما يخ�ّس اجلرائم االأخرى.

ار باالأ�شخا�س كثرياً ما تفتقر اإىل  وم������ع اأنَّ من ال�شحيح القول اإنَّ تقديرات مدى ظاهرة جرائم االجتِّ

اأ�شا�������س منهجي را�شخ، فاإنَّ العلم باأنَّ املمار�شات اال�شتغللي������ة كا�شتغلل االأطفال يف الت�شّول والعمل 

يف اأو�ش������اع عمالة �شاّذة وا�شتغلل بغاء الغ������ري واال�شتعباد يف اخلدمة املنزلية هي ممار�شات موجودة 
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ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ

لة يف بلدان اأوروبية خمتارة ومناطق اإقليمية اأخرى، عام 2006 ال�صكل ال�صابع- الإدانات امل�صجَّ
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������ار يف هذه الظواهر وا�شعة جداً باملقارنة  يف اأوروب������ا اأّدى اإىل اال�شتنتاج الذي مفاده اأنَّ �رشائح االجتِّ

باحلاالت القليلة املك�شوفة.

ار  ت تقديرات را�شخ������ة عن �شّدة خطورة ه������ذه الظاهرة مع الرتكيز حتدي������داً على االجتِّ وق������د اأُع������دَّ

رت املنظمة الدولية للهجرة يف عام 2001 اأنَّ زهاء 000 120 امراأة  لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. فقدَّ

رت منظمة العمل الدولية يف عام  وطف������ل كان يُتََّجر بهم يف كل عام عرب منطقة البلقان وحدها. وقدَّ

2005 اأنَّ ح������وايل 000 270 �شحي������ة يف اأدنى تقدير كانوا رهن اال�شتغلل يف اأيِّ حلظة معيَّنة نتيجًة 

ر مركز البحوث امل�شرتك  ������ار يف البلدان ال�شناعية )يف اأمري������كا ال�شمالية واأوروبا(، يف حني قدَّ للجتِّ

 املعن������ي باجلرمية عرب الوطنية )تران�شكرامي( يف ميلنو وتورينتو، اإيطاليا، اأنَّ يف اإيطاليا وحدها كان 

ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. حوايل 000 40 �شخ�س يخ�شعون للجتِّ

ار بالب�رش اأكرث مّما فعلته ال�شلطات يف  وميكن اأن يُ�شتنتَج من ذلك اأنَّ ال�شلطات يف اأوروبا قمعت االجتِّ

مناطق اإقليمية اأخرى. ولكْن مع ذلك اأقّل بكثرٍي مّما قامت به بخ�شو�س جرائم اأخرى.
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ار بالب�رش   ال�صكل الثامن- معّدلت الإدانة يف كل 000 100 �صخ�ص ب�صاأن جرمية التجِّ

وغريها من اجلرائم املختارة يف بلدان اأوروبية خمتارة

ار بالب�رش ودرا�شة االأمم  امل�ش������در: مكتب االأمم املتح������دة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافح������ة االجتِّ

املتحدة اال�شتق�شائية الجتاهات اجلرمية وعمليات نظم العدالة اجلنائية.
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ار كة لالتجِّ ار: العوامل املحرجِّ باء- حتديد م�صارات جريان التجِّ

ار بالب�رش املكت�َشفون يف اأوروبا ينتمون يف اأكرثيتهم اإىل منطقة  يف ال�شنوات االأخرية، كان �شحايا االجتِّ

البلدان وبلدان االحتاد ال�شوفياتي ال�شاب������ق، وخ�شو�شاً االحتاد الرو�شي واأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا 

دت اأي�شاً موا�شع �شحايا من بع�س هذه البلدان اخلم�شة على االأقل يف جميع اأنحاء  ومولدوفا. وُحدِّ

اأوروبا؛ ولكْن كان يبدو اأن َغلَبة هذه الفئات كانت تتغريَّ كلّما ظهرت بلداُن م�شدٍر جديدةٌ يف امل�شهد 

االأوروبي )انظر ال�شكل التا�شع(.

ار بالأ�صخا�ص املكت�َصفني   ال�صكل التا�صع- جن�صيات �صحايا التجِّ

 يف اأوروبا الغربية والو�صطى، 2006-2005 

)بالن�صبة املئوية(

ار بالب�رش.  كة مل�شارات جريان االجتِّ اأثارت درا�شة حتليلية للجتاهات اأ�شئلة جديدة عن العوامل املحرِّ

������ار كان يتناق�س يف بع�������س البلدان، ومنها مثًل األباني������ا. وعلى نحو مماثل،  وكان وا�شح������اً اأنَّ االجتِّ

تناق�س بقدر كبري جداً عدد ال�شحايا من الرو�س واالأوكرانيني، واإْن ظلَّ بارزاً )انظر ال�شكلني العا�رش 

واحلادي ع�رش(.

ار  ل ال�شحايا من االحتاد الرو�ش������ي واأوكرانيا وبيلرو�س ن�شبًة كبريًة من �شحايا االجتِّ يف اأملاني������ا، �شكَّ

املكت�َشف������ني يف فرتة ال�شنتني 2003-2004. وقد ت�شاءل ح�شور هوؤالء ال�شحايا على نحو �شديد منذ 

ل اكت�شاف ال�شحايا من االأوكرانيني  ذلك احلني، وكذلك ن�شبة ال�شحايا الليتوانيني. ويف هولندا، �شجَّ

والرو�������س ذروًة يف بداي������ة هذا العقد الزمني، ثمَّ اأخذ بالتناق�س فيم������ا بعُد على نحو اأ�شا�شي و�شوالً 

اإىل ال�شفر.

ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ



ار بالأ�صخا�ص الأوكرانيني املكت�َصفني   ال�صكل العا�رش- اتاهات ن�صبة �صحايا التجِّ

 يف اأوروبا، 2008-2000 

)بالن�صبة املئوية(

امل�شدر:  م�شادر متعّددة.
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ار بالأ�صخا�ص من الرو�ص املكت�َصفني  ال�صكل احلادي ع�رش- اتاهات ن�صبة �صحايا التجِّ

 يف اأوروبا، 2008-2000 

)بالن�صبة املئوية(
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كل االإ�ش������ارات الت������ي حتيل اإىل كو�شوفو يف ه������ذا املن�شور ينبغي اأن تُفَهم على اأنه������ا متتثل لقرار جمل�س االأمن 
 )18(

.)1999( 1244

ل������ت يف تركيا ذروةٌ يف عدد ال�شحايا االأوكراني������ني والرو�س يف فرتة ال�شنتني  وعل������ى نحو مماثل، �ُشجِّ

 حدث تناق�س 
)18(

2004-2005، ث������مَّ اأخ������ذ يتناق�س العدد اإىل ما بني 4 و5 يف املائ������ة. ويف كو�شوفو،

اأي�ش������اً يف عدد ال�شحايا االأوكرانيني؛ اإ�شافًة اإىل حدوث تناق�������س حاّد يف عدد ال�شحايا من األبانيا 

لت اجتاهات مماثلة يف كلٍّ من اإيطاليا واليونان )انظر  ومولدوفا )انظر ال�شكل الثاين ع�رش(. وقد �ُشجِّ

ال�شكل الثالث ع�رش(.

ار خمتلفة عّما يف بلدان اأوروبية اأخرى. ذلك اأنَّ اأغلب ال�شحايا فيها هم عادة  يف اإ�شباني������ا اأمناط اجتِّ

م������ن اأمريكا اجلنوبية، ولكن اإ�شبانيا �شهدت اأي�شاً بلوغ ن�شبة ال�شحايا الرو�س املكت�َشفني ذروًة يف عام 

2001 )9 يف املائة(، ثمَّ اأخذت تت�شاءل و�شوالً اإىل 3.5 يف املائة يف عام 2006. ويف حني تناق�س عدد 

ال�شحايا الكولومبيني على نحو مّطرد يف ال�شنوات اللحقة، ازداد عدد ال�شحايا من رعايا باراغواي 

والربازيل. كما اأخذ يزداد اكت�شاف ال�شحايا الرومانيني يف اإ�شبانيا اأثناء الفرتة قيد اال�شتعرا�س.

اأّم������ا ن�شبة ال�شحايا النيجرييني املكت�َشف������ني يف اأوروبا اأثناء هذه الفرتة كلّها فق������د ظلّت ثابتًة، ولكْن 

ار بالرعايا  م������ع حدوث زيادة موؤّخراً يف ن�شب������ة املكت�َشفني منهم يف الدول اال�شكندنافية. وازداد االجتِّ

ال�شينيني يف هولندا، حيث كان ال�شحايا ال�شينيون، يف عام 2008، اأكرب فئة من ال�شحايا االأجانب 

لت كلٌّ م������ن اأملانيا وهولندا ذروًة يف اكت�شاف ال�شحاي������ا الهنغاريني يف عامي 2007  ل������ني. و�شجَّ امل�شجَّ

و2008، على التوايل.

وق������د ظهرت يف امل�شهد االأوروبي جن�شيات جديدة لل�شحايا: ففي حني كانت ن�شبة ال�شينيني �شغرية 

عموم������اً، ازدادت مبرور الزمن ن�شبة ال�شحايا من رعايا اأوزبك�شت������ان وباراغواي وتركمان�شتان. وقد 

اأظهر هذا تنّوعاً يف م�شادر ال�شحايا من الن�شاء املتََّجر بهن لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. واإ�شافًة اإىل 

ار املحلي يف جميع اأنحاء اأوروبا الغربية والو�شطى. لت زيادة يف االجتِّ ذلك، �ُشجِّ

ويف اخلت������ام يُ�شتنتَج اأنَّ املعلومات املتاح������ة دّلت على اأنَّ اأوروبا كانت تواجه حدوث تنّوع �رشيع يف اأ�شول 

ار بالب�رش التقليدي باجتاه اأوروبا، ومنها  ار بالب�رش لديها. ولكن م�شارات حركة االجتِّ من�شاأ �شحايا االجتِّ

مثًل النا�شئة من االحتاد الرو�شي واأوكرانيا وليتوانيا، تناق�شت بدرجة حاّدة )انظر ال�شكل الرابع ع�رش(.

������ار بالب�رش رمبا كانت تنطوي  ت�ش������ري البيانات املعرو�ش������ة يف ال�شكل الرابع ع�رش اإىل اأنَّ حلقات االجتِّ

على رّد فعل جتاه التغرّيات التي جتري يف بلدان املن�شاأ التقليدية، ومن ذلك مثًل ازدياد الوعي لدى 

ال�شحايا املحتملني، اأو التدابري ال�شارمة من جانب اأجهزة اإنفاذ القانون، اأو التح�ّشن يف �شبل العي�س.



ار بالب�رش   ال�صكل الثاين ع�رش- التاهات يف املن�صاأ الرئي�صي ل�صحايا التجِّ

 املكت�َصفني يف كو�صوفو، 2005-2001 

)بالن�صبة املئوية(

ار بالب�رش، اإدارة ال�رشطة يف كو�شوفو. امل�شدر: ق�شم التحقيقات يف جرائم االجتِّ
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امل�شدر: االإدارة الوطنية ملكافحة املافيا )دير�شيونه نا�شيونا اأنتي مافيا( اإيطاليا، وم�رشوع "وي�شت".

 ال�صكل الثالث ع�رش- جمموعة خمتارة من جن�صيات ال�صحايا املكت�َصفني يف اإيطاليا، 2007-1996 

)بالن�صبة املئوية(
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ار بالأ�صخا�ص   ال�صكل الرابع ع�رش- التاهات يف جمموعة خمتارة من جن�صيات �صحايا التجِّ

 من املكت�َصفني يف اأوروبا، 2008-2000 

)بالن�صبة املئوية(
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 Andrea Di Nicola, ed., A Study for Monitoring the International Trafficking of Human Beings for )19(

the Purpose of Sexual Exploitation in the EU Member States, Transcrime Report No. 9  (Transcrime، املعه������د 
 Research Centre on Criminology, University of االأوروب������ي ملنع اجلرمية ومكافحتها، املنت�شب اإىل االأمم املتح������دة، و

.Castilla-La Mancha, 2004)
 E. V. Tiurukanova, Human Trafficking in the Russian Federation: Inventory and Analysis of the  )20(

 Current Situation and Responses, prepared with the Institute for Urban Economics for the UN/IOM Working
Group on Trafficking in Human Beings )مو�شك������و، منظم������ة االأمم املتحدة للطفولة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة 

الكندية للتنمية الدولية، 2006(.

)Azad Azarbaycan TV )21، باكو، 9 �شباط/فرباير 2006.

مة واأ�صاليب عملها جيم- اجلماعات الإجرامية املنظَّ

ار باالأ�شخا�س لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي  القاعدة العامة امل�شتخلَ�شة اأنَّ اجلماعات املنخرطة يف االجتِّ

 واحلالة بالن�شبة اإىل االحت������اد الرو�شي مثال يو�ّشح ه������ذه امل�شاألة، حيث يتكّون 
)19(

�شغ������رية احلج������م.

 وقد اأوقفت ال�شلطات 
)20(

كث������ري من اجلماع������ات االإجرامية من �شخ�شني اأو ثلثة اأ�شخا�س فح�ش������ُب،

ار باالأ�شخا�س لديها خليا  االأذربيجانية اأكرث من 40 �شخ�شاً من اأع�شاء جماعة �شالعة بجرائم االجتِّ

يف خم�شة بلدان. وت�شمل هذه ال�شبكة منطقًة وا�شعًة جداً، متتّد من اآ�شيا الو�شطى اإىل تركيا، وكانت 

)21(
رة التي ت�شتخدمها ال�شترياد ال�شحايا. ار بالب�رش واإ�شدار الوثائق املزوَّ �شالعًة يف االجتِّ
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 Trafficking in Women from Romania into ،معه������د االأمم املتحدة االأقاليم������ي الأبحاث اجلرمية والعدال������ة
 )22(

.Germany: Comprehensive Report (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, 2005)

 Law Institute, In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas—،املعه������د الدويل حلقوق االإن�شان
 )23(

.Central America, the Caribbean, and Brazil, 2nd ed. (Chicago, 2005)

 Maria Lúcia Leal and Maria de Fátima Leal, eds., Study on Trafficking in Women, Children and )24(

.Adolescents for Commercial Sexual Exploitation in Brazil: National Report (Brasilia, CECRIA, 2003)

.In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas )25(

 Rebecca Surtees, "Traffickers and trafficking in Southern and Eastern Europe", European Journal )26(

.of Criminology, vol. 5, No. 1 (2008)

 "Tatiana A. Denisova, "Trafficking in women and children for purposes of sexual exploitation  )27(

.Zaporizhie State University، 2004 ،"ار بالن�شاء واالأطفال الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي "االجتِّ
 Ivana Trávníčková, Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective (Prague, Institute of  )28(

.Criminology and Social Prevention and United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2004)

 Zbigniew Izdebski and Joanna Dec, Criminal Justice Responses to Trafficking in Human Beings )29(

 Zielona Góra, University of Zielona Góra,) ،"ار بالب�رش يف بولندا in Poland "تدابري العدالة اجلنائية ملواجهة االجتِّ
.Institute of Social Pedagogy and United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, n.d.)

يف روماني������ا، وا�شتناداً اإىل عيِّنة م������ن 30 حالًة، وجد معهد االأمم املتحدة االأقاليمي الأبحاث اجلرمية 

ن كلٌّ منها من ثلثة اأ�شخا�������س اأو اأكرث، يف حني اأنَّ  ار تتك������وَّ والعدال������ة 23 جماع������ًة �شالع������ًة يف االجتِّ

ار قام بها اأفراد يعملون وحدهم. وكانت معظم اجلماعة امل�شمولة بالعيِّنة يف هذه  �شبع������ة حاالت اجتِّ

ا �شمن  ع ال�شحية( وناِقل وُم�شتِغّل. اأمَّ ن عادًة من جُمنِّد )ُمّط������وِّ الدرا�ش������ة �شغرية جداً، غري اأنها تتكوَّ

م الِبنية، ويف كثري من  ال�شب������كات الت������ي هي اأكرب حجماً فت�شتمل عادًة على توزيع للعمل على نحٍو منظَّ

)22(
االأحيان على متواطئني اإ�شافيني يوؤّدون مهام دعم على اأ�شا�س غري نظامي.

ورمب������ا كان������ت اجلماعات االإجرامية االأوروبي������ة �شالعًة يف التجنيد )تطويع ال�شحاي������ا( يف بع�س بلدان 

امل�ش������َدر يف اأمري������كا اللتينية. وهذه هي احلالة بالن�شبة اإىل حرك������ة التدّفق الربازيلية، والتي ظهر اأنها 

مة اآ�شيوية يف   كانت يف اأيدي تنظيمات اآ�شيوية واأوروبية. وقد جرى توثيق �شلوع جماعات اإجرامية منظَّ

 وكان ح������وايل ثلث عدد املجنِّدي������ن، يف واحدة من عيِّنات البحث )52 م������ن اأ�شل 161( من 
)23(

الربازي������ل.

ار بالن�شاء الربازيليات باجتاه اإ�شبانيا والربتغال   وتفيد درا�شات اأخرى باأنَّ االجتِّ
)24(

االآ�شيويني اأو االأوروبيني.

)25(
كان يُ�شَطلع به بتعاون مع جماعات خمتلفة، قيل اإنَّ اجلماعات الرو�شية تقوم فيه بدور ُمهيِمن.

ار لها اأ�شلوب عملها اخلا�س به������ا يف جتنيد ال�شحايا ونقلهم  كلُّ جماع������ة اإجرامي������ة �شالعة يف االجتِّ

وا�شتغلله������م. واأ�شيع طرائق التجنيد التي ت�شتخدمها اجلماعات املتمركزة يف البلقان تت�شّمن وعوداً 

ويف اأوكرانيا، اجتذب ما ن�شبته 70 يف املائة من ال�شحايا هناك باإغرائهم من 
 )26(

بالتوظيف يف عمل.

خلل وعود العمل اأو امل�شاركة يف انتخابات ملكات اجلمال اأو فر�س انتقاء عار�شات االأزياء اأو ق�شاء 

)27(
االإجازات املي�شورة التكلفة اأو الربامج الدرا�شية يف اخلارج اأو خدمات الزواج.

ار ال�شادر من حيث املن�ش���اأ من البلقان واالحتاد ال�شوفياتي ال�ش��ابق واأوروبا الو�ش��طى يتمّيز بظاهرة  وكان االجتِّ

 
)29(

 وبولندا
)28(

 التجنيد الذي يقوم به معارف ال�شحايا. ووفقاً لدرا�شات اأُجريت يف كلٍّ من اجلمهورية الت�شيكية
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.Trafficking in Women from Romania into Germany )30(

وفق������اً لدرا�ش������ة موجزة ُقطري������ة عن اأذربيجان ُجمعت يف اإط������ار "م�رشوع احلماية"، معظ������م الن�شاء والفتيات 
 )31(

 Shattered Dreams: ،االأذريات يَتَِّجر بهم اأ�شدقاوؤهن اأو معارفهن اأو جريانهن اأو اأقاربهن. انظر املنظمة الدولية للهجرة

Report on Trafficking in Persons in Azerbaijan )جنيف، 2002(.
."Denisova, "Trafficking in women and children )32(

.Trávníčková, Trafficking in Women: The Czech Republic Perspective )33(

.Izdebski and Dec, Criminal Justice Responses to Trafficking )34(

 Enzo Ciconte, The Trafficking Flows and Routes of Eastern Europe, Project WEST (Women East )35(

 Smuggling Trafficking) No. 2A071 (Fusignano, Ravenna, Morandi, 2005); and Francesco Carchedi and
 Vittoria Tola, All’Aperto e al Chiuso: Prostituzione e Tratta — I Nuovi Dati del Fenomeno, i Sevizi Sociali, le

.Normative di Riferimento (Rome, Ediesse, 2008)
."Denisova, "Trafficking in women and children )36(

 Izdebski and Dec, Criminal Justice Responses to Trafficking; Trávníčková, Trafficking in Women: )37(

.The Czech Republic Perspective; Trafficking in Women from Romania into Germany
املرجع نف�شه.

 )38(

 ُجنِّد اأكرث ال�شحايا عن طريق معارفهم اأو اأ�شدقائهم اأو اأقاربهم. كما اأُبلَغ عن اأمناط مماثلة يف 
)30(

ورومانيا،

ر بهن من  ِ  وتبنيِّ درا�شات من اأوكرانيا اأنَّ ما ن�شبته 11 يف املائة من ال�شحايا االإناث اجتُّ
)31(

جنوب القوقاز.

)32(
خلل تعاون ن�شط مع اأزواجهن.

ويف ح������ني ُجنِّد بع�س ال�شحاي������ا ملزاولة البغاء بعلمهم هم اأنف�شهم بذل������ك، فقد يكونون مع ذلك قد 

 ووفقاً الإحدى الدرا�شات 
)33(

انتهى بهم املاآل يف حاالت ا�شتغللية نتيجًة للخداع اأو االإكراه اأو العنف.

 اأنَّ ما ن�شبته 20 يف املائ������ة تقريباً من ال�شحايا من االإناث ُك������ّن ُوِعدن بالعمل يف 
َّ

االأوكراني������ة، تب������ني

الرق�������س اال�شتعرا�شي املُ�شتجلَب ويف التدليك وما �شابه ذلك. وم������ع اأنَّ معظم تلك الن�شوة فِهمن اأنَّ 

من خدمات جن�شي������ة، فاإنهّن مل يدركن ال�رشوط الفعلية التي عليهّن اأن يخ�شعن لها يف  عليه������ّن اأْن يقدِّ

ار باالأ�شخا�س يف  د ال�شكل اخلام�س ع�رش اأ�شاليب االإكراه املماَر�شة على �شحايا االجتِّ  ويعدِّ
)34(

عملهن.

ة �شنوات. هولندا على مدى عدَّ

ار الذي تقوم به اجلماعات  ر ا�شتخدام العنف من اأجل ال�شيطرة على ال�شحايا. ُوو�شف االجتِّ وقد تكرَّ

مة   وعلى نحو مماث������ل، اأُبِلغ اأنَّ الع�شابات االإجرامية املنظَّ
)35(

املتمرك������زة يف البلقان باأنه عنيف جداً.

ار بالب�رش تّتبع طرائق �شيطرة قا�شية ب�شفة خا�شة. وكثرياً ما تكون الن�شاء  الرو�شية املنخرطة يف االجتِّ

اللواتي يُعَر�شن على الزبائن قد اغت�شبهن من قبل املتَِّجرون اأنف�شهم، وذلك ال�شتهلل دورة االنتهاك 

 واأظهرت درا�شات اأُجريت يف كلٍّ 
)36(

رن من اأجل منعهن من الهروب. واالإذالل. وبع�س الن�شاء كّن يُخدَّ

من بولندا واجلمهورية الت�شيكية ورومانيا اأنَّ العنف جتاه ال�شحايا ال يقع عادًة اإاّل يف مو�شع الوجهة 

)37(
املق�شودة.

وب�شب������ب ِق�رَش امل�شافات من اأوروب������ا الو�شطى والبلقان فاإنَّ معظم الن�شاء املتََّجر بهن من هناك يُنقلن 

������ا ال�شحايا االآتون من االحتاد ال�شوفياتي ال�شابق فيُتََّجر بهم با�شتخدام   اأمَّ
)38(

باحلافلة اأو بال�شيارة.

رة وتاأ�ش������ريات دخول غري �شحيحة و/اأو زيجات كاذب������ة. ويف بع�س احلاالت كان  ج������وازات �شفر مزوَّ

ار ظاهري������ن للعيان كثرياً وكانوا يزاولون البغاء على قارع������ة الطريق يف �شوارع املدن،  �شحاي������ا االجتِّ



2002-1998 
)ب(

ار، هولندا،  املماَر�صة على �صحايا التجِّ
)اأ(

ال�صكل اخلام�ص ع�رش- اأ�صاليب الإكراه
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قد تُ�شتخَدم اأكرث من و�شيلة اإكراه واحدة على ال�شحية.
)اأ( 

ا�شتملت العيِّنة املدرو�شة على زهاء 155 �شحيًة.
)ب( 
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.In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas )39(

.Leal and Leal, Study on Trafficking in Women, Children and Adolescents )40(

 F. Carchedi and I. Orfano, eds., La Tratta di Persone in Italia, vol. 1, Evoluzione del Fenomeno ed )41(

.Ambiti di Sfruttamento, On the road. Sezione Osservatorio Tratta (Milan, FrancoAngeli, 2007)
.In Modern Bondage: Sex Trafficking in the Americas )42(

 Trafficking of Nigerian Girls to Italy: Report ،معه������د االأمم املتحدة االأقاليمي الأبحاث اجلرمية والعدالة
 )43(

of Field Survey in Edo State, Nigeria )تورينو، 2003(.
 F. Carchedi and others, I Colori della Notte: Migrazioni, Sfruttamento Sessuale, Esperienze di Intervento )44(

 Sociale (Milan, FrancoAngeli, 2000); and C. Magnabosco and others, Da Uomo a Uomo… Da Cliente a Cliente:
.Storie Italiane di Clienti Anonimi e Clienti Anomali (Aosta, Italy, Progetto La Ragazza di Benin City, n.d.)

 Jørgen Carling, Migration, Human Smuggling and Trafficking from Nigeria to Europe, IOM  )45(

 Migration Research Series, No. 23 (Geneva, International Organization for Migration, 2006); and Carchedi
.and Orfano, La Tratta di Persone in Italia; Trafficking of Nigerian Girls to Italy

املرجع نف�شه.
 )46(

ار اجلن�شي يف اأماكن خفّية، كاملنازل اخل�شو�شية اأو دور البغاء.  ولكْن يف معظم احلاالت يجري االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. ويف كثري من االأحيان كانت تُ�شتخَدم اأماكُن عموميٌة واجهًة للبغاء غري القانوين واالجتِّ

لت حاالت اأُجرِب فيها ال�شحايا  ار بالب�رش من اأمريكا اللتينية، فقد �ُشجِّ ������ا يف �شياق م�شار حركة االجتِّ اأمَّ

 وقد يكون املتَِّجرون يف اأمريكا اللتينية ا�شتخدموا 
)39(

على "جتنيد" اأ�شدقاء لهم و/اأو اأفراد من اأُ�رشهم.

اأي�شاً �شبكات االأن�شطة الرتفيهية، ووكاالت االأزياء، ووكاالت التوظيف، ووكاالت الزواج وال�شياحة وكذلك 

 وب�شبب ط������ول امل�شافات من اأمريكا اللتينية فاإنَّ 
)40(

االإعلن������ات يف اجلرائد من اأجل جتنيد ال�شحايا.

الن�شاء املتََّجر بهن من هناك اإىل اأوروبا يُنقلون عادًة بطريق اجلو اإىل املطارات االأوروبية الكربى. وعلى 

 ورمّبا كان �شحايا 
)41(

االأرجح ا�شتُخدمت تاأ�شريات دخول نظامية ملّدة ثلثة اأ�شهر من اأجل عبور احلدود.

ار باالأ�شخا�س الذين ي�شافرون من الربازيل اإىل اأوروبا ميّرون عرب االأقاليم اخلا�شعة الإدارة اأوروبية  االجتِّ

يف منطقة الكاري�بي اأو منطقة اأمريكا اجلنوبية من اأجل التقليل من خماطر اعرتا�شهم يف اأوروبا. وكانت 

 وحينما ت�شبح الن�شاء واالأفراد من ذوي الهوية اجلن�شية املغايَرة 
)42(

�شورينام اأي�شاً بلَد عبوٍر اإىل اأوروبا.

يف اأوروبا، ميكن حينذاك ا�شتغللهم يف ال�شوارع اأو داخل االأماكن املغلقة، تبعاً لبلد الوجهة املق�شودة.

بني اأو اأفراد االأ�رشة يقومون  وبيَّنت درا�شات عن �شحايا نيجرييني اأنَّ بع�س املعارف اأو االأ�شدقاء املقرَّ

 كما 
)43(

ب������دور رئي�ش������ي يف جتنيد ال�شحايا. ويف كثري من االأحيان يحدث التجني������د يف بيت ال�شحية.

������ار النيجريي يتميَّز مبخططات اإ�شار الديون )اال�شتعب������اد بالديون(. وال�شحايا املتََّجر بهم  كان االجتِّ

 
)44(

مة. اإىل اأوروب������ا )اإ�شبانيا واإيطاليا وبلجي������كا وهولندا وغريها( يُجربون على رّد اأجور تهريب ُم�شخَّ

ويف االأك������رث ي�شافر ال�شحايا اإىل اأوروب������ا بالطائرة من مطار الغو�س اأو غريه من املطارات الدولية يف 

 ورمّبا نُقل ال�شحايا اأي�شاً بطريق الرّب والبحر عرب البحر االأبي�س املتو�شط. وتُ�شتَغلُّ 
)45(

غرب اأفريقيا.

االأكرثية الكربى من الن�شاء والفتيات من غرب اأفريقيا يف البغاء يف ال�شوارع.

ار النيجريية تّت�شم ِببنُاها التنظيمية الف�شفا�شة وتعمل بدرجة رئي�شية داخل نيجرييا  و�شب������كات االجتِّ

وانطلق������اً منها، مع اأنَّ لها قواعد يف اأوروبا يُنَقل عرَبه������ا الن�شاء ال�شحايا قبل الو�شول اإىل الوجهة 

املق�ش������ودة النهائية. ويتوىّل عملية اال�شتغلل يف اأوروبا ن�ش������اء نيجرييات ُمقيمات يف بلدان املنطقة، 

ار من غرب اأفريقيا اإىل اأوروبا ي�شدر   واإنَّ جزءاً كبرياً من االجتِّ
)46(

يُ�شار اإليهن ب�شفة املديرة "مدام".



77 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

 Deceived Migrants from Tajikistan: A Study of Trafficking in Women and Children (Dushanbe,  )47(

 International Organization for Migration, 2001); Denisova, "Trafficking in women and children"; and An
 Assessment of Referral Practices to Assist and Protect the Rights of Trafficked Persons in Moldova (Chisinau,

.United Nations Office on Drugs and Crime, 2007)

اأ�ش������ًل من والي������ة اإدو النيجريية وعا�شمتها بنن �شيت������ي، اأو ميّر عرَبها. وكان يت������واّله ب�شفة رئي�شية 

)46(
متَِّجرون من اإدو، البينيون.

ار بالب�رش يف جمموعة كبرية من الكتابات. وعلى �شبيل املثال،  وق������د بُحثت م�شاألة دور امل������راأة يف االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س يف اأوروبا ال�رشقية  ن������ت درا�شات نوعية كثرية اأنَّ الن�ش������اء يقمن بدور هام يف االجتِّ بيَّ

 وال تقت�رش هذه الظاهرة على كون معّدالت اأحكام االإدانة ال�شادرة ب�شاأن االإناث 
)47(

واآ�شيا الو�شطى.

يف بل������دان املن�شاأ هذه اأعل������ى منها يف مناطق اإقليمية اأخرى، بل اإنَّ ح�شور الن�شاء من اأوروبا ال�رشقية 

د اأي�شاً يف بلدان الوجهة املق�شودة. ويف عام 2007، ُقب�س  امللح������وظ الداللة فيما بني املتَِّجرين موؤكَّ

ار بالب�رش يف اليونان )انظر ال�شكل ال�شاد�س ع�رش(، كان �شمنهم  على 121 �شخ�شاً ب�شبب جرائم االجتِّ

38 امراأًة. واأكرث من 40 يف املائة من اأولئك الن�شاء كّن من اأوروبا ال�رشقية )اأوكرانيات اأو رو�شيات اأو 

كازاخيات(، يف حني بلغت ن�شبة هذه اجلن�شيات نف�شها 7 يف املائة من جمموع الذكور املقبو�س عليهم.

ار بالأ�صخا�ص،   ال�صكل ال�صاد�ص ع�رش- جن�صية الأ�صخا�ص املقبو�ص عليهم بجرائم التجِّ

 بح�صب نوع اجلن�ص، 2007

)بالن�صبة املئوية(

 كازاخيات

٪3

 ليتوانيات

٪5

 يونانيات

٪18

 بلغاريات

٪24

 رومانيات

٪13

 رو�شيات

٪26

االإناث )ع: 38(

اأوكرانيات

٪11
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 Carling, Migration, Human Smuggling and Trafficking; and Carchedi and Orfano, La Tratta di  )48(

.Persone in Italia; Trafficking of Nigerian Girls to Italy

املرجع نف�شه.
 )49(

.Carchedi and Tola, All’Aperto e al Chiuso )50(

.Carling, Migration, Human Smuggling and Trafficking )51(

امل�شدر: وزارة الداخلية والنظام العام، اليونان.

 ففي 
)48(

ار النيجريية اأن تكون خا�شع������ة لهيمنة الن�شاء. وعل������ى نحو مماث������ل، يغلب على �شبكات االجتِّ

ح اأن يكون عدد الن�شاء اأكرث من عدد الرجال يف جمموع املتَِّجرين  اأوروبا واأفريقيا على حدٍّ �شواء، يُرجَّ

النيجريي������ني )انظر ال�ش������كل ال�شابع ع�رش(. ويف اأك������رث االأحيان يقوم الرجال باالإ�������رشاف على عملية 

 ولكنهم يقومون اأي�شاً باأدوار متزايدة بو�شفه������م ُم�شتغلِّني اأو جُمنِّدين. وفيما يبدو، يقرتن 
)49(

ال�شف������ر،

)50(
ار بت�شاعد م�شتويات العنف يف هذا العمل التجاري االإجرامي. تنامي �شلوع الرجال يف هذا االجتِّ

اأّم������ا االأ�شباب اجلنائية الدرا�شية الكامنة وراء ذلك فم������ا زال يُنتَظر تف�شريها على نحو �شامل. ولكْن 

ار فاإنَّ كثرياً من الباحثني قد اأبلغوا عن حاالت انتقال �شخ�سٍ ما من و�شع ال�شحية  بالن�شبة اإىل االجتِّ

 كما 
)51(

ار باالأ�شخا�س. اإىل و�ش������ع املُ�شتَِغّل باعتبارها منطاً ممكن احلدوث يف ه������ذا ال�شكل من االجتِّ

مة خا�شعة لهيمنة الذكور، من اأجل جتنيد واإيواء  اإنَّ بع�س الن�شاء ت�شتخدمهّن �شبكات اإجرامية منظَّ

ل منهم ال�رشيحة الدنيا من م�شتويات �شبكات  غريه������ن من الن�شاء. ولذلك فاإنَّ هوؤالء الن�شاء قد تت�شكَّ

������ار، مع ما ينطوي علي������ه ذلك من املخاطر يف احتمال اإلقاء القب�س عليهن، ومن ثمَّ فهّن ميثِّلن  االجتِّ

ن�شبًة واردًة يف االإح�شاءات الر�شمية.

الذكور )ع: 83(  بلغاريون

٪21

يونانيون

٪49

رومانيون

٪16

رو�س

٪2

اأوكرانيون

٪4

األبانيون

٪5

مولدوفيون

٪2

كازاخيون

٪1



ار بالب�رش، هولندا. ر الوطني املكلَّف بق�شايا االجتِّ امل�شدر: مكتب املقرِّ

من جمموع 18 �شخ�شاً من امل�شتبه فيهم.
)اأ( 

ار باالأ�شخا�س واالأمور االأخرى ذات ال�شلة، نيجرييا. امل�شدر: الهيئة الوطنية حلظر االجتِّ

من جمموع 23 �شخ�شاً من امل�شتبه فيهم.
)ب( 

79 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار بالأ�صخا�ص  ال�صكل ال�صابع ع�رش- نوع جن�ص الأ�صخا�ص املقبو�ص عليهم بجرائم التجِّ

 يف هولندا ونيجرييا 

)بالن�صبة املئوية(

)اأ(
األف- هولندا، 2005-2002

)ب(
باء- نيجرييا، 2006-200٤
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80

ار   �صاد�صًا-  ال�صري ُقُدمًا يف الر�صد الدويل لتاهات التجِّ

واأمناطه وم�صارات حركته

عة واملعرو�ش������ة هنا، والتي ت�شمل فرتة ال�شن������وات 2003-2008، اأنَّ البلدان   االإح�شاءات املجمَّ
ِّ

تب������ني

الت������ي ا�شتجاب������ت اإيجابياً اإىل جهد جم������ع البيانات ال�شام������ل امل�شطلع بها يف اإطار املب������ادرة العاملية 

ار بالب�رش التي يتوىّل تن�شيقها مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. وهذه  ملكافح������ة االجتِّ

عة هي اأكرب كمية ُجمعت يف اأيِّ وقت م�شى. وهي ت�شتمل على معلومات  الكمي������ة من املعلومات املجمَّ

ار باالأ�شخا�س ومن �شحايا  بخ�شو�������س اأكرث من 000 50 �شخ�س من اجُلناة من مرتكبي جرائم االجتِّ

دتهم ال�شلطات احلكومية يف 155 بلداً واإقليماً. وال بّد من عدم فقدان هذا  هذه اجلرائم، الذين حدَّ

ار بالب�رش. ومن دون  الزخ������م ومن اتخاذ التدابري اللزمة لتح�شني الت�شارك يف املعلوم������ات عن االجتِّ

ى لهذه امل�شكلة وهو مع�شوب العينني. بذل جهد من هذا القبيل، فاإنَّ املجتمع الدويل �شوف يت�شدَّ

اإنَّ اخلطوة االأوىل يف الت�شّدي مل�شاألة عابرة للحدود الوطنية يجب اأن تكون يف الت�شارك يف املعلومات. 

ويف الوق������ت احلا�رش، تفتقر الدول االأع�شاء اإىل املقدرة على االإجابة باأيِّ قدر من الدّقة عن االأ�شئلة 

ار بالب�رش املوجودين، اأو من اأي������ن ياأتون، اأو اإىل اأين يذهبون. والتقديرات  ع������ن كّم عدد �شحايا االجتِّ

ًة،  ة. والأنَّ مقدار هذه امل�شكلة، اأو اأين هي اأ�شدُّ حدَّ املتباين������ة الت������ي اأُجريت اإمنا هي مثرية للجدل ب�شدَّ

ات التي تطراأ مبرور الزمن، وكذلك ال ميكن تقييم 
ّ

اأم������ر غري معلوم، فاإنه ال ميكن تتبُّع م�شار التغ������ري

ار باالأ�شخا�������س العابر للحدود  عملي������ات التدّخ������ل ال�شتبانة مدى تاأثريها. ذل������ك الأنَّ الت�شّدي للجتِّ

الوطني������ة يتطلّب تبادل البيانات على نحو م�شتمّر. وقد �شلَّمت الدول االأطراف بهذه احلاجة عندما 

وافق������ت عل������ى ال�شيغة اللغوية الت������ي ُو�شعت فيها الفقرة 2 من املادة 28 م������ن اتفاقية االأمم املتحدة 

ها: مة عرب الوطنية، ون�شّ ملكافحة اجلرمية املنظَّ

مة    تنظ������ر الدول االأطراف يف تطوير اخلربة التحليلية املتعلق������ة باالأن�شطة االإجرامية املنظَّ

وتقا�ُش������م تلك اخلربة فيما بينها ومن خلل املنظمات الدولي������ة واالإقليمية. وحتقيقاً لهذا 

الغر�س، ينبغي و�شع تعاريف ومعايري ومنهجيات م�شرَتكة وتطبيقها ح�شب االقت�شاء.

عة حتى  وه������ذه الدرا�شة اال�شتق�شائية متثِّل خطوًة ذات داللة هامة يف ذلك االجتاه؛ والبيانات املجمَّ

االآن باه������رة )انظر ال�شكل الثامن ع�������رش(. وميكن تعلُّم الكثري من هذه اخلربة التجميعية، مثلما بيَّنت 

هذه املقالة، ولكْن ميكن باأكرث من ذلك بكثري بوا�شطة نظام لتجميع املعلومات على نحو م�شتدمي. ويف 

كث������ري من البلدان، يب������دو اأنَّ ما ُجمع من البيانات قليل جداً، ومل يُجَر اأيُّ حتليل �شامل لتلك البيانات. 

وم������ن �شاأن الدول االأع�شاء كلّه������ا اأن ت�شتفيد اإذا ما ُعني مزيد من البل������دان مبقاربة م�شكلة املعرفة 

ع اكت�شابها يف جتميع اخل������ربات والت�شارك يف  ق������ة املتوقَّ مبنهجي������ة نظامية، كم������ا اإنَّ النظرات املتعمَّ

دة االأهداف من اأجل  ل حمدَّ ر بثمن يف ت�شميم عمليات تدخُّ املعلوم������ات �شوف تكون ذات قيمة ال تُقدَّ

مكافحة هذه امل�شكلة الدولية.
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 Combating Human Trafficking: Overview of UNHCR ،مفّو�شي������ة االأمم املتح������دة ل�ش������وؤون اللجئ������ني
 )52( 

.Anti-Trafficking Activities in Europe (Bureau for Europe, Policy Unit, 2005), p. 6

اأّم������ا اإن�شاء االآليات اللزم������ة لتجميع هذه البيانات فل حاجة اإىل اأن يكون عملية �شديدة التعقيد وال 

باهظ������ة التكلفة، ب������ل اإنَّ ذلك اأ�شا�شاً هو يف االأكرث م�شاألة اإرادة �شيا�شي������ة وتعاون. وح�شبما تبنّي هذه 

املقالة، هنالك بع�س البلدان الفقرية جداً هي يف طليعة م�شار عمل العدالة اجلنائية املعني مبكافحة 

������ار بالب�رش، ومن ثم فاإنَّ الرثوة لي�شت هي ال�شام������ن ملقاربة هذه امل�شاألة مبنهجية نظامية. ويف  االجتِّ

 )52(
عام 2005، ذكر تقرير اأ�شدرته االأمم املتحدة ل�شوؤون اللجئني ما يلي:

ار يف    "يف الوق������ت احلا�رش، لي�س هنالك اإح�شاءات موثوقة وقاطعة عن عدد �شحايا االجتِّ

املنطق������ة االأوربية ... ومما يدعو للأ�شف اأنَّ البيان������ات املتاحة ال ت�شّجل موؤ�رشات رئي�شية، 

مب������ا يف ذلك املعلومات عن عم������ر ال�شحايا ونوع جن�شهم وعددهم وكذلك بلد املن�شاأ الذي 

ياأتون منه." 

ولك������ْن حل�شن احلظ حت�شن������ت البيانات منذ حينذاك، وذلك يف االأكرث نتيج������ة للتعاون على ال�شعيد 

االإقليمي. ومع اأنَّ القدرة على اإنتاج املعلومات اللزمة قد تكون متوافرة من قبُل حملياً، فاإنَّ التعاون 

الدويل هو الذي يقّدم الّزخم لل�رشوع يف اإقامة نظام اأكرث كفاءة جلمع البيانات.

وم������ع اأنَّ مهمة تولي������د البيانات لي�شت بال�رشورة باهظة التكلفة فه������ي لي�شت مهمة �شهلة، حتى على 

امل�شت������وى الوطني. ويف بع�س البلدان، يجب اأن يكون جمع البيانات عرب القطاعات احلكومية اأو من 

خ������لل عدد كبري من الكيانات على امل�شتوى دون الوطن������ي، ولذلك ال ينبغي التقليل من تقدير عبء 

العمل االإداري. وعلوًة على ذلك، فاإنَّ اآلية االإبلغ الدولية قد تلقي بعبء اإ�شايف على عاتق كل بلد 

مبفرده من البلدان. غري اأنَّ حم�س وجود مثل هذه االإبلغية قد يدفع مزيداً من البلدان اإىل املبادرة 

اإىل جم������ع املعلومات عن املو�شوع، ومن ثم اإىل تعزيز التفكري اال�شرتاتيجي كذلك. ومن �شاأن الت�شدي 

لهذه امل�شكلة جماعياً اأن يدعم البلدان التي تت�شّدى لها فردياً. 

كم������ا اإنَّ ك������ون 155 بلداً واإقليماً م�شمول������ة بهذه العملية اال�شتباقية يف جم������ع املعلومات يبنّي بو�شوح 

اهتمام الدول االأع�شاء بالتعاون على الت�شدي لهذه الق�شية. واالآن يظّل على عاتق االأمم املتحدة اأن 

ار بالب�رش.  تقّدم الدعم اللزم مل�شاعدة الدول االأع�شاء على ر�شد االجتِّ

كذل������ك فاإنَّ تطوير القدرة على هذا الر�شد ميكن اأن يعتم������د على اخلربة التي اكت�شبها مكتب االأمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية يف القيام بهذا البحث. وا�شتناداً اإىل تلك اخلربة، من املهم تعيني 

ما هي اأنواع املعلومات التي ميكن جمعها على ال�شعيد الدويل الأغرا�س االإح�شاء. ومن حيث املبداأ، 

ار باالأ�شخا�س، وهي:  هنالك اأربعة عناوين تعترب وثيقة ال�شلة بجمع املعلومات عن االجتِّ

   االإطار الت�رشيعي واالإداري

   ت�شّدي العدالة اجلنائية



 ال�صكل الثامن ع�رش- البلدان التي تتيح بيانات اإىل مكتب الأمم املتحدة 

دة املعني باملخدرات واجلرمية بح�صب املوا�صيع املحدَّ

ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   82

   تقدمي اخلدمات لل�شحايا

ار بالب�رش وفئات ال�شكان املعّر�شة للمخاطر يف بلدان املن�شاأ.     االأ�شواق التي ت�شتوعب �شحايا االجتِّ

ويُبحث كل من هذه العناوين بدوره فيما يلي اأدناه. 

األف- الإطار الت�رشيعي والإداري

يحتاج تف�شري بيانات العدالة اجلنائية اإىل معلومات تف�شيلية عن القوانني امل�رشَّعة واملوؤ�ش�شات املن�شاأة 

ار باالأ�شخا�س  ار بالب�رش. والبلدان التي لي�س لديها ت�رشيع������ات جتّرم االجتِّ م������ن اأجل الت�ش������ّدي للجتِّ

ال ميكنه������ا اأن تنج������ز اأيُّ اإدانات يف هذا ال�شدد. ويف االأحوال الت������ي تُ�شتخدم فيها قوانني اأخرى من 

ار باالأ�شخا�س، من ال������لزم تقدير درجة التداخل بني هذه  اأج������ل معاجل������ة امل�شائل ذات ال�شلة باالجتِّ

ار باالأ�شخا�س. غري اأنَّ التباينات ال�شئيلة يف  اجلرائم وبني اجلرائم امل�شمولة يف اإطار بروتوكول االجتِّ

ال�شياغة اللغوية للقوانني الت�رشيعية والتقاليد القانونية جتعل من ال�شعب جداً املقارنة بني اجلرائم 

فيم������ا بني البل������دان املختلفة؛ ويف حني اأنه ال ميكن اأبداً اإزالة هذه امل�شاكل كلياً، فاإنه ميكن التخفيف 

منه������ا بق������در جدير باالعتبار وذلك من خلل فهم ال�شياق القانوين ال������ذي ترد فيه. كما اإنَّ التغريات 

ار بالب�رش. امل�شدر: مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية/املبادرة العاملية ملكافحة االجتِّ
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������ار ميكن اأن يُ�شتعان بها اأي�شاً يف تف�شري  يف النظ������ام القانوين اأو يف املوارد املخ�ش�شة ملكافحة االجتِّ

االجتاهات ال�شائدة يف البلدان.

وحتقيق������اً له������ذه الغاية، فاإنه ال بّد م������ن اأن ي�شتمل العمل الناجح يف الر�ش������د وتبادل املعلومات على 

ال�شعيد الدويل النظَر بعني االعتبار يف االأ�شئلة التالية: 

ار باالأ�شخا�س" املحددة يف ت�رشيعات البلد املعني؟    هل يوجد ن�س ب�شاأن جرمية "االجتِّ

ار  ������ار باالأ�شخا�س" مع املادة 3 م������ن بروتوكول االجتِّ    اإذا كان كذل������ك، فه������ل يّت�شق تعريف "االجتِّ

باالأ�شخا�س؟ واإذا مل يكن كذلك، فكيف يختلف معها؟ 

ار باالأ�شخا�س" املحددة يف ت�رشيعات البلد املعني، اأو اإذا مل     اإذا مل يوج������د ن�س ب�شاأن جرمية "االجتِّ

تكن الت�رشيعات مّت�شقة مع الربوتوكول، فما هي اجلرائم االأخرى املوجودة التي ميكن ا�شتخدامها 

ار بالب�رش )اأي اال�شتغلل اجلن�شي اأو الت�شغيل بال�شخرة اأو اال�شرتقاق اأو  للتحقيق يف جرائم االجتِّ

اال�شتعباد اأو اإزالة االأع�شاء اجل�شدية(؟

اإنَّ ال�شوؤال الثالث مهم، وهو واحد من االأ�شئلة التي قد ال تكون البلدان نظرت فيها �شابقاً. وقد وجد 

ل  التحلي������ل الذي ا�شتند اإىل البيانات التي ُجمعت من اأجل هذه الدرا�شة اأنَّ نظماً ق�شائية كثرية تف�شّ

بالفع������ل القيام بامللحقة الق�شائية للحاالت الواقعة يف اإطار ج������رم "الِقوادة" الذي يتلءم فعًل مع 

ار باالأ�شخا�س ال������وارد يف الربوتوكول. وتُبحث م�شاألة "اجلرائم ذات ال�شلة" مبزيد من  تعريف االجتِّ

التف�شيل اأدناه. 

باء- ت�صّدي العدالة اجلنائية

ار بالب�رش، ميكن حينذاك حتليل اإح�شاءات  حينم������ا يّت�شح كيف يفهم بلد معنّي ظاه������رةَ جرائم االجتِّ

نظ������ام العدال������ة اجلنائية فيه عل������ى نحو اأ�شلم. وبطبيعة احل������ال، فاإنَّ املعلومات تظ������ل ُعر�شة ل�شوء 

التف�شري، وينبغي الأيِّ بيان حتليلي اأن يكون م�رشوطاً بتحذيرات �شديدة ب�شاأن عدم �شلحيته للمقارنة 

م������ن الناحية االأ�شا�شية فيما بني بل������دان متعددة. ذلك اأنَّ هذه االأرق������ام االإح�شائية ال ميكن اأخذها 

بقيمتها الظاهرية، بل تتطلب حتليًل دقيقاً وتف�شرياً قائماً على اخلربة. 

وعلى �شبيل املثال، فاإنَّ بع�س ال�شلطات التي جرى االت�شال بها بخ�شو�س هذه العملية يف جمع البيانات 

ار باالأ�شخا�س  عل������ى ال�شعيد العاملي كانت متيل اإىل تقدمي اإح�شاءات العدالة اجلنائية بخ�شو�س االجتِّ

جممعة على نحو اإجمايل مع اأرقام تخ�س جرائم اأخرى، كاال�شتغلل اجلن�شي. ولكن يف �شياق اإح�شاءات 

ار باالأ�شخا�س.  العدالة اجلنائية، ينبغي اأن تكون هذه املمار�شة خا�شة على نحو فريد باالجتِّ

مة من اأجل هذا البحث للتدقيق واال�شتف�شار من م�شادر خمتلفة بوا�شطة  وقد خ�شعت البيانات املقدَّ

خ������رباء حمليني من خلل تفاعل دائم مع ال�شلط������ات التي تتوىل تقدمي املعلومات. وكان الهدف الذي 

ترمي اإليه هذه العملية تزويد القارئ مبعلومات وا�شحة بقدر االإمكان. 
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وح�شبم������ا ذكر اأعله، ف������اإنَّ واحداً من االآثار اجلانبية جلمع البيانات عل������ى ال�شعيد الدويل هو دفع 

اجلهات الفاعلة الوطنية على املبادرة اإىل اإعادة التفكري يف الطريقة التي تتبعها يف جمع املعلومات. 

و�ش������وف يجد كث������ريون اأنَّ املعلومات التي يحتاجون اإليها تُولَّد بوا�شط������ة هيئات متعددة، موزعة على 

�رشائ������ح خمتلفة وم�شتتة، واأنه حتى اجله������ات املتكافئة داخل البلد نف�شه ق������د تُطّبق طرائق وقواعد 

تع������داد وعملي������ات اإجرائية خمتلفة. وعلى �شبيل املثال، يف بع�س ال������دول، تتباين الوحدات احل�شابية 

ع������رب خمتلف قطاعات العدالة اجلنائية. ويف ح������ني اأنَّ كثرياً ما حت�شي ال�رشطة عدد التحقيقات يف 

ار بالب�رش، فاإنَّ مكاتب االّدعاء العام ونظم املحاكم تبلغ على االأرجح عن عدد االأ�شخا�س  جرائم االجتِّ

امللحق������ني ق�شائياً اأو املدانني. ومن ث������م فاإنَّ التوفيق بني هذه االختلف������ات الأغرا�س االإح�شاءات 

الوطني������ة ق������د يكون عملية مفيدة يف القي������ام باجلرد على ال�شعيد املحلي، وق������د ت�شهم يف فهم هذه 

الظاهرة على ال�شعيد الدويل. 

وق������د تكون املوؤ�رشات التالية اخلا�شة بالعدالة اجلنائية وثيق������ة ال�شلة ب�شفة خا�شة بجمع البيانات 

وتبادلها فيما بني البلدان املتعددة: 

لة لدى ال�رشطة اأو نظام العدال������ة اجلنائية، بح�شب  ار باالأ�شخا�������س" امل�شجَّ    عدد جرائ������م "االجتِّ

ال�شنة.

   عدد االأ�شخا�س املقبو�س عليهم اأو امل�شتبه فيهم لدى ال�رشطة اأو نظام العدالة اجلنائية، بح�شب 

نوع اجلن�س وبح�شب ال�شنة. 

ار     ع������دد االأ�شخا�س الذين ا�شتُِهلَّت ب�شاأنهم اإجراءات امللحقة الق�شائية بخ�شو�س جرائم "االجتِّ

باالأ�شخا�س"، بح�شب نوع اجلن�س وبح�شب ال�شنة.

ار باالأ�شخا�������س"، بح�شب نوع     ع������دد االأ�شخا�س املدان������ني يف املحاكم االبتدائي������ة بجرائم "االجتِّ

اجلن�س، وبح�شب اجلن�شية ونوع ُجرم اال�شتغلل املرتكب، وبح�شب ال�شنة. 

جيم- تقدمي اخلدمات لل�صحايا

ار بالب�رش، �شواء قرر  يحر�س بع�س البلدان على تتبُّع م�شار عدد االأ�شخا�س امل�شتبه باأنهم �شحايا اجتِّ

ال�شحاي������ا التع������اون مع اأجهزة التحقيق اجلنائي اأم مل يق������رروا. واإ�شافة اإىل ذلك، ميكن اأن يثبت، من 

ناحي������ة اأخرى، اأنَّ املنظمات—امل�شمولة برعاي������ة الدولة اأو جهات مانحة يف كثري من االأحيان—التي 

ار باالأ�شخا�س هي م�شدر ثري باملعلومات. وقد تكون هذه املنظمات  تقدم اخلدمات اإىل �شحايا االجتِّ

�ش������ة يف هذا املجال اأو قد تكون منظم������ات تقدم خدمات اجتماعية متعددة االأغرا�س، ولكن  متخ�شّ

ات�شالها بال�شحايا قد يكون اأو�شع بكثري، وكذلك اأقل نزوعاً اّتهامياً، من نظام العدالة اجلنائية. ويف 

ار  بع�������س البلدان، تكون هذه اجلهات التي تقّدم اخلدمات هي امل�شدر الوحيد للموؤ�رشات عن االجتِّ

بالب�رش املتاحة بخ�شو�س البلد املعني.

وحت������ى يف البلدان التي تتعاون فيها اأجهزة العدالة اجلنائي������ة وهيئات تقدمي اخلدمات تعاوناً وثيقاً 

������ار باالأ�شخا�س، فقد يكون لديهم قواعد ح�شابي������ة خمتلفة، ولذلك فاإنَّ من املهم  ب�ش������اأن ق�شية االجتِّ
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.An Assessment of Referral Practices )53(

ار، ت�شّجل املنظمات  اإدراج هذين املنظورين معاً. وعلى �شبيل املثال، فيما يتعلق باإح�شاء �شحايا االجتِّ

ار  غري احلكومية املعني������ة يف النم�شا �شحايا االإكراه على الت�شّول من االأطفال باعتبارهم �شحايا اجتِّ

باالأ�شخا�س، يف حني اأنَّ ال�رشطة ال تفعل ذلك. وتختلف التعاريف الأنَّ غايات النظامني خمتلفة اأي�شاً. 

 وذلك الأنَّ املعيار 
)53(

وال ميي������ز جميع مقّدمي اخلدمات بو�شوح بني ال�شحايا املحتمل������ني والفعليني،

الرئي�شي للم�شاعدة التي يقّدمونها هي حاجة ال�شخ�س ال�شحية، ولي�س فئته القانونية. 

وم������ع احلر�س عل������ى احرتام احُلرمة اخل�شو�شية للأف������راد امل�شمولني، فاإنَّ ا�شتم������ارات اال�شتبيانات 

املوّح������دة لدى مرافق االإقام������ة التي تقّدم خدمات الرعاية ميكن اأن جتم������ع ثروة من املعلومات التي 

ميكن توحيدها معيارياً من اأجل اال�شتفادة منها على ال�شعيدين الوطني والدويل. كما اإنَّ امللحظات 

املتعّمقة النوعّية لدى امل�شت�شارين القانونيني وغريهم من اخلرباء الذين يعملون مع ال�شحايا ميكن اأن 

ن اأي�شاً. وال حاجة اإىل اأن يتطلّب ذلك اأيَّ جهة فاعلة لكي ي�شبح عمًل يّت�شف مبزيد من  تُلَملَم وتُدوَّ

التدّخل؛ بل اإنَّ ذلك ال يحتاج �شوى اإىل نظام جلمع وت�شجيل املعلومات التي ُجمعت من قبُل يف اأثناء 

عملي������ة تقدمي امل�شاعدة اإىل ال�شحايا، وذلك لكي يت�شّن������ى م�شاعدة مزيد من االأ�شخا�س. وقد وّثقت 

ار" اأي�شاً، حيث يتلّقى ال�شخ�س ال�شحية  درا�ش������ات كثرية يف العديد من البلدان ظاهرة "اإعادة االجتِّ

نف�شه خدمات امل�شاعدة يف منا�شبات متعددة على مدى �شنوات عديدة. ومن ثم فاإنَّ معدل وقوع هذه 

ار باالأ�شخا�س  الظاه������رة ميكن اأن يقدم ملحظات متعّمقة ذات قيمة كبرية عن و�شعية اأ�شواق االجتِّ

. يف اأيِّ بلد معنيَّ

ار اأن يُعادوا يف نهاية املطاف اإىل اأوطانهم من  اإ�شاف������ًة اإىل ذل������ك، فاإنَّ من �شاأن كثري من �شحايا االجتِّ

خ������لل دعاوى مدنية ال تُ�شتوَعب بال�رشورة يف اإح�ش������اءات العدالة اجلنائية. ويحفظ بع�س البلدان 

�شجلت عن عدد رعاياها الذين اأُعيدوا بهذه الطريقة. واملعلومات التي جُتمع يف هذه العملية ميكن 

اأي�شاً جتميعها وتوحيدها معيارياً. 

ار وثيقة ال�شلة ب�شف������ة خا�شة بجمع البيانات  وقد تك������ون املوؤ�رّشات التالية املتعلق������ة ب�شحايا االجتِّ

وتبادلها فيما بني البلدان املتعّددة: 

ار     ع������دد االأ�شخا�س الذي������ن تعّرفت عليهم ال�شلط������ات احلكومية املعنية باعتباره������م �شحايا اجتِّ

باالأ�شخا�������س، بح�شب العمر ونوع اجلن�س وبح�شب اجلن�شية، وبح�شب نوع اال�شتغلل الذي عاناه 

ال�شخ�س ال�شحية، وكذلك بح�شب ال�شنة.

ار     ع������دد االأ�شخا�س الذي������ن تعّرفت عليهم ال�شلط������ات احلكومية املعنية باعتباره������م �شحايا اجتِّ

باالأ�شخا�������س اأُعيدوا ر�شمياً اإىل اأوطانهم من بل������دان اأخرى، بح�شب البلد الذي اأعادهم وبح�شب 

ال�شنة.
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ار باالأ�شخا�س الذين جرى اإيواوؤهم يف جميع املرافق اخلا�شة بذلك يف اأثناء     ع������دد �شحايا االجتِّ

ال�شنة املعنية، بح�شب العمر ونوع اجلن�س وبح�شب نوع اال�شتغلل الذي عاناه ال�شخ�س ال�شحية، 

وكذلك بح�شب ال�شنة. 

ار باالأ�شخا�س الذين جرى اإيواوؤهم يف جميع املرافق اخلا�شة بذلك يف اأثناء     ع������دد �شحايا االجتِّ

ال�شنة املعنية واأُعيدوا اإىل اأوطانهم من بلدان اأخرى، بح�شب البلد الذي اأعادهم وبح�شب ال�شنة.

هذه البيانات ميكن اأن ت�شاعد اأي�شاً على الربط بني املعلومات عن ال�شحايا وعن مرتكبي اجلرائم. 

ويف الوقت احلا�رش، على �شبيل املثال، ميكن اأن تُ�شنف بلدان كثرية يف قوائمها الفئة التي تندرج يف 

ف عليه������م فيها. ولكن من دون حتديد الروابط  اأعل������ى الرتتيب لبلدان من�شاأ ال�شحايا واجُلناة املتعرَّ

ار. بينهما، ي�شعب تكوين �شورة عن من هم املتَِّجرون ومن هم املتََّجر بهم وما هي اأغرا�س االجتِّ

وق������د يكون من الطرائق االأخرى لتدارك هذا الق�شور طلب احل�شول على بيان تف�شيلي فيما يتعلق 

ا من اجلانب املتعلق بال�شحايا  بكل حالة على حدة لبع�س املوؤ�رّشات الرئي�شية، مما ميكن تقدميه اإمَّ

������ا من اجلانب املتعلق باجل������اين. وبعبارة اأخرى ميكن القول اإنَّ كل حادث������ة يُك�شف فيها ال�شحية  واإمَّ

اأو اجل������اين ميكن ت�شجيلها بحي������ث تت�شّمن التفا�شيل املتعلقة بكل االأط������راف املعنية، واملو�شع الذي 

ج������رى في������ه الك�شف وما يت�شل بذلك من اأمور اأخرى. وميكن تعي������ني مو�شع الك�شف با�شتخدام نظم 

ار عرب الوطنية. وقد  املعلوم������ات اجلغرافي������ة، التي اأثبتت فائدتها يف و�شف اأ�شكال اأخرى م������ن االجتِّ

يبدو هذا التبيان التف�شيلي "امل�شتند اإىل احلادثة" ُمرهقاً، ولكن باعتبار اأنَّ ِقلّة من البلدان هي التي 

 ي�ش������در فيه������ا اأكرث من 100 حكم اإدانة يف اأيِّ �شنة واحدة مبفردها، فل ينبغي من ثم اأن يكون عملية 

ثقيلة العبء. 

دال- بيانات عن ال�صوق غري القانونية وعن فئات ال�صكان امل�صت�صعفة تاه املخاطر

ُجمع������ت بنجاح الأغرا�س هذه الدرا�شات بيانات من النوع الوارد و�شفه اأعله، مما يتيح اإدراكاً جيداً 

ار بالب�رش. غري اأنَّ املعلومات املجمعة، بحكم طبيعتها ال تقّدم الكثري  لو�شعي������ة الت�شّدي العاملي للجتِّ

من البيِّنات عن هذه اجلرمية بذاتها. ومن ثمَّ فاإنَّ اخلطوات التالية يف م�شار فهمنا لهذه الظاهرة قد 

تت�شّمن التحّرك ُقدماً اإىل ما اأبعد من الت�شّدي و�شوالً اإىل جمع املعلومات عن ال�شوق غري القانونية 

ار بالب�رش.  للجتِّ

ولكن ويف نهاية املطاف يُلحظ اأنَّ البيانات الوارد و�شفها اأعله تكون مق�شورًة على عدد احلادثات 

الت������ي و�شلت اإىل علم ال�شلطات املعنية. وبغية اإدراك "الرق������م امل�شترت"—اأي ن�شبة ال�شحايا واجلناة 

الذي������ن يظلون يف من������اأى عن ك�شفهم—يلزم احل�شول على مزيد م������ن البيانات عن اقت�شاديات هذه 

ار باالأ�شخا�س ينفرزون يف االأحوال النمطية يف جمرى واحٍد من  اجلرمية. ويُلحظ اأنَّ �شحايا االجتِّ

عّدة اأ�شكال من ال�ّشخرة )العمل الق�رشي(، وبخا�شٍة االإكراه على البغاء، والعمل يف بع�س القطاعات 

الكثيف������ة ا�شتخدام االأيدي العاملة )قطاعات الزراعة اأو امل�شانع اأو اخلدمات(، والت�شّول، والعمل يف 
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اخلدم������ة املن زلية. وميكن جمع املزيد من املعلومات ع������ن هذه القطاعات باأجمعها، كما ميكن اإجراء 

املزيد من االأبحاث من اأجل حتديد ن�شبة االأيدي العاملة اخلا�شعة للإكراه.

وعلى �شبي������ل املثال، من املعلوم االآن اأنَّ اأولئك الذين يّتج������رون بالن�شاء الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي 

ي�شتفيدون من تدبري تاأ�شريات دخول البلدان لراق�شات اال�شتعرا�شات الفولكلورية امل�شتجلَبة، اأو غري 

ذل������ك من املزاعم االحتيالي������ة، الإدخالهم اإىل بلدان الوجهة املق�شودة. ومن ثمَّ فاإنَّ احلر�س على تتبُّع 

مة واالأذون ال�شادرة يف جمال �شناع������ة اال�شتعرا�شات الرتفيهية للبالغني ميكن  م�ش������ار الطلبات املقدَّ

ار  اأن يوّف������ر موؤ�رّشات هامة من اأجل فهم اجلانب امل�شترت من ه������ذه ال�شوق. علماً باأنَّ بروتوكول االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س الأغرا�س نزع االأع�شاء اجل�شدية واملتاجرة بها. وهذه  م اأي�شاً االجتِّ باالأ�شخا�������س يجرِّ

املمار�شة اأي�شاً متّثل قطاعاً من �شوق م�رشوعة من ناحية اأخرى، ميكن حتديد جانبها امل�رشوع حتديداً 

كمياً دقيقاً.

ار بالب�رش قلّما كان مفهوماً، وهذه الثغرة  وبتعمي������م اأك������رث ميكن القول اإنَّ جانب الطلب من �شوق االجتِّ

ار. فاإنَّ املتَِّجري������ن بالب�رش ال يبيعون  ت�شع������ف امل�شاعي الرامية عل������ى حتديد اأرقام لتدفق������ات االجتِّ

االأ�شخا�������س ال�شحايا اإاّل حني تتوافر �رشوط معيَّنة يف ال�ش������وق جتعل البيع ُمربحاً. ومن ثمَّ فاإنَّ فهم 

املزي������د عن كيفية حدوث ذلك وملاذا يحدث من �شاأن������ه اأن يتطلّب احل�شول على مزيد من البيانات. 

ار  وه������ذه املعلومات جُتمع بانتظ������ام فيما يخ�ّس �شوق املخدرات غري امل�رشوع������ة. وفيما يخ�ّس االجتِّ

ار بالب�رش. باالأ�شلحة النارية. وميكن الت�شجيع على القيام بعملية مماثلة فيما يخ�س االجتِّ

ار بالب�رش ينبغ������ي كذلك ا�شتق�شاوؤه على نحو  ويف الوق������ت نف�شه، ف������اإنَّ جانب العر�س من �شوق االجتِّ

ار. والوعي بهذه الظاهرة، واملعرفة  �شة ملخاطر االجتِّ اأف�ش������ل بجمع البيانات عن فئات ال�شكان املعرَّ

املح������ّددة عن املخاط������ر ذات ال�شلة مب�شار عمليات الهجرة والن ������زوع اإىل التعّر�س للمخاطر من اأجل 

ار  التغلّ������ب عل������ى حالة العوز، هي اأمثلة قليلة على موؤ�رشات و�شعي������ة اال�شت�شعاف جتاه خماطر االجتِّ

باالأ�شخا�س. كما اإنَّ التقدير املنتظم لهذه املوؤ�رشات االأ�شا�شية جداً ميكن اأن يتيح فهماً اأف�شل جلانب 

ار بالب�رش.  العر�س من االجتِّ

هذه الفئة من امل�شائل مل تُطرق بعُد، ولذلك فاإنَّ من ال�شابق الأوانه اقرتاح قائمة تف�شيلية باملوؤ�رّشات. 

غري اأنَّ هذا ال�شعف من املعلومات ميكن اإدخاله باالإ�شافات التدريجية من خلل تنامي اآلية الر�شد 

وتطّورها. وميكن ا�شتبقاء االأ�شئلة التي تنتج اإجابات مفيدة ورا�شخة، يف حني ميكن نبذ امل�شائل التي 

يثبت اأنها ح�ّشا�شة اأكرث مما ينبغي اأو غري قابلة للمقارنة يف عملية تطّورية على مدى الزمن.

ار بالأ�صخا�ص هاء- الر�صد الدويل لالأمناط والتاهات يف التجِّ

ار باالأ�شخا�س والتوقيع عليه، تلِزم الدول االأطراف نف�شها بالتعاون  من خلل �شياغة بروتوكول االجتِّ

������ار بالب�رش. ويتطلَّب ه������ذا التعاون ت�شاركاً يف  مع������اً يف الن�ش������ال العاملي من اأجل مكافحة هذا االجتِّ

املعلوم������ات عن االأمناط واالجتاهات ال�شائدة يف اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية، ح�شبما هو مبنّي يف 
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 C. E. Dettmeijer-Vermeulen and others, Trafficking in Human Beings: Fifth Report of the Dutch )54(

.National Rapporteur (The Hague, Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel, 2007)

 Germany, Federal Criminal Police Office, “2006 Federal situation report on trafficking in human 
)55(

.beings”, Press Release Summary (Wiesbaden, Serious and Organised Crime Division, June 2007)

عل������ى �شبيل املثال، يدعو قرار اعتمده الربملان االأوروبي يف 17 كانون الثاين/يناير 2006، الدوَل االأع�شاء اإىل 
 )56(

ار بالب�������رش، وي�شّدد على اأهمية جمع بيانات ت�شتند اإىل نوع اجلن�س  تعي������ني مقّررين وطنيني ل�شوؤون اأن�شطة مكافحة االجتِّ

وقابل������ة للمقارنة. جلنة الربملان االأوروبي املعنية بحقوق املراأة وامل�شاواة بني اجلن�شني، "م�رشوع تقرير عن اال�شرتاتيجيات 

ار بالن�شاء واالأطفال من املعّر�شني ملخاطر اال�شتغلل اجلن�شي" )اأيلول/�شبتمرب 2005(. الرامية اإىل منع االجتِّ

املادت������ني 28 و32 من اتفاقية االأمم املتحدة ملكافح������ة اجلرمية املنّظمة عرب الوطنية. واالنخراط يف 

التعاون يف العمل على ال�شعيد املتعّدد االأطراف ل�شمان تكثيف جمع البيانات االأولية وحتليلها اإمنا 

هو خطوة هامة �شوب تنفيذ الربوتوكول تنفيذاً كامًل. 

وق������د ي�شتفيد هذا التع������اون يف العمل من ثروة النماذج الوطنية واالإقليمي������ة. واإحدى اآليات التن�شيق 

القائمة منذ اأمد طويل والتي تُقبل باعتبارها منوذج ممار�شة جيدة يف جمع البيانات املركزي، تتمّثل 

ار بالب�رش يف هولندا، ال������ذي ي�شدر تقريراً منتظماً،  ر الوطني املكلّف ب�ش������وؤون االجتِّ يف مكت������ب املقرِّ

ار باالأ�شخا�س يف  يت�شّم������ن بيانات ر�شمية �شامل������ة عن تدابري الت�شّدي على ال�شعيد الوطن������ي للجتِّ

 وهنالك مثال اآخر يقّدمه مكتب ال�رشطة اجلنائية االحتادية االأملانية، الذي يجمع وين�رش 
)54(

هولندا.

ار. وتركز هذه التقارير على  اإح�ش������اءات �شنوية عن تدابري العدالة اجلنائي������ة يف الت�شدي لهذا االجتِّ

ار بالب�������رش املكت�شفة، واملعلوم������ات اال�شتخبارية اجلنائية، وال�شم������ات اخلا�شة باجلناة  ح������االت االجتِّ

)55(
م اإىل �شانعي القرارات يف اأجهزة اإنفاذ القانون. وال�شحايا، وما ينتج عن ذلك من تو�شيات تُقدَّ

ار بالب�������رش يف كثري من البلدان  واّتباع������اً لهذه االأمثل������ة، حت�ّشن بقدر كبري تواف������ر البيانات عن االجتِّ

واملناط������ق االإقليمية يف العامل. وقد اأن�شاأ عدد متزايد م������ن الدول جهات و�شل حمورّية تتوىل التن�شيق 

يف الت�ش������ارك يف البيان������ات واإدارة قواعد بيانات مركزية. واإن�شاء جه������ات الو�شل املحورّية اأو مكاتب 

 ومنظمة االأمن 
)56(

املقررين الوطنيني هو ما رّوجت له منظمات اإقليمية، ومنها مثًل االحتاد االأوروبي

والتعاون يف اأوروبا وكثري غريها. 

������ار باالأ�شخا�س، باإن�شاء بُن������ى تنظيمية خا�شة  ويف كث������ري من الدول، ُرب������ط توافر البيانات عن االجتِّ

ار بالب�رش. فعلى �شبيل املثال، يف بريو، اأُن�شئ نظام ت�شجيل  بالعدال������ة اجلنائية من اأجل مكافحة االجتِّ

اإلكرتوين على اخلط احلا�شوبي املبا�رش يف نهاية عام 2005، يتيح املجال لل�رشطة الإدخال بيانات عن 

ة قائمة على موقع �شبكي تُدار من حا�شوب خدمة مركزي. وهذا النظام  ار باالأ�شخا�س يف من�شّ االجتِّ

 Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de personas y afines) ال������ذي يُ�شّم������ى

ار بالب�رش ومن اأجل متابعة احلاالت من  (RETA)) من اأج������ل ت�شنيف التحقيقات ب�شاأن جرائم االجتِّ

خلل اإجراءات العدالة اجلنائية.



89 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س داخل  ذ حالياً مبادرة اإقليمية ب�شاأن جمع البيان������ات عن االجتِّ وعل������ى نحو مماث������ل، تُنفَّ

بلدان اجلماع������ة االقت�شادية لدول غرب اأفريقيا. واأُن�شئت �شمن اللجن������ة التابعة للجماعة املذكورة 

ار باالأ�شخا�س مكلّفة مبهام و�شع ال�شيا�شات العامة والتن�شيق والر�شد، مب�شاعدة  وحدة ل�شوؤون االجتِّ

مة من مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. وتقوم هذه الوحدة اأي�شاً بجمع  تقني������ة مقدَّ

ار بالب�رش على حكومات البلدان واملنظمات الدولية. وتعميم البيانات عن اأن�شطة مكافحة االجتِّ

ولك������ّن ما يدعو اإىل االأ�ش������ف هو اأنَّ البلدان واملناط������ق االإقليمية التي تبا�رش ه������ذه اجلهود اجلديرة 

باالإعج������اب لي�ش������ت اأكرثية. ومن اأ�شل ال�155 بلداً امل�شمولة يف هذه الدرا�شة، هنالك اأقل من 30 بلداً 

ار باالأ�شخا�س، واأكرثها يف اأوروبا  لديها قاعدة بيانات مركزية ب�شاأن التدابري الوطنية للت�شّدي للجتِّ

واآ�شيا الو�شطى. وهذا من �شاأنه اأن يوؤّكد على نحو اإ�شايف احلاجة اإىل نظام جمع بيانات �شاملة على 

امل�شتوى الدويل.





زات درا�شية عن البلدان 
َ
وج

ُ
م
 

واملناطق، بح�شب املنطقة الفرعية

اجلزء الثاين
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ملحوظة منهجية

حُتي������ل املعلومات املعرو�شة يف هذه الدرا�شة اإىل فرتة ال�شنوات 2003-2008. وقد َجمعت موؤ�ش�شاٌت 

ى عدد من العوامل اإىل  وطني������ٌة تلك املعلومات يف معظمها الأغرا�س اإدارية ال لهذا البحث اأ�شًل. واأدَّ

اأن تكون البيانات جزئيًة ولي�شت قابلًة للمقارنة بني البلدان. 

اأول ه������ذه العوام������ل االختلفاُت يف الت�رشيع������ات الوطنية. والأنَّ االأ�شا�س ال������ذي ي�شتند اإليه الت�شجيل 

ار باالأ�شخا�س اإمنا ه������و الت�رشيعات الوطنية، ف������اإنَّ من الوا�شح اأنَّ  الر�شم������ي لت�شجيل ح������االت االجتِّ

البيانات تتاأّثر بوجود ت�رشيعات من هذا القبيل ونطاقها وزمن دخولها حّيز النفاذ. واإ�شافًة اإىل ذلك، 

ذ ت�رشيعات يف  ف������اإنَّ كل نظام عدالة جنائية وطني يختلف عن االآخر، ويتب������ع اإجراءات خمتلفة، وينفِّ

�شي������اق نظام قانوين خمتلف. وكذلك فاإنَّ امل�شطلح������ات "التحقيق" و"امللحقة الق�شائية" و"االإدانة" 

تنط������وي على خطوات اإجرائية متمايزة من بلد اإىل اآخ������ر، وفقاً للقوانني االإجرائية اجلنائية والنظم 

القانوني������ة اخلا�شة ب������كل منها مبفردها. وتبعاً لذلك، فاإنَّ حج������م التحقيقات وامللحقات الق�شائية 

واأحكام االإدانة من �شاأنه اأن يعك�س �شورة تلك التنّوعات بني البلدان.

العام������ل الثاين ال������ذي يوؤثِّر يف البيانات هو "الرقم املعِتم" )امل�شترت(. ذل������ك اأنه لعدٍد من االأ�شباب، ال 

ار بالب�رش. ومن ثمَّ فاإنَّ املقارنة  تك�ش������ف ال�شلطات الوطنية اأو غريها م������ن املوؤ�ش�شات كل اأن�شطة االجتِّ

بني اإح�شاءات العدالة اجلنائية عرب البلدان املتعّددة لي�شت ممكنة، الأنَّ من �شاأن هذه املقارنة اأن تعني 

املقارن������ة بني خليط من الظواهر املختلفة العديدة، ومنها مثًل م������دى انت�شار هذه اجلرمية ومقدرة 

اأجهزة اإنفاذ القانون على ك�شفها.

ار بالب�������رش وكيفية اأدائها  العام������ل الثالث هو طبيع������ة نظم ت�شجيل البيان������ات اخلا�شة بحاالت االجتِّ

وظيفتها. وقد كان لكفاءة النظم القائمة حالياً تاأثري وا�شح يف االإح�شاءات املتاحة لهذا التقرير. ومن 

لني ر�شمياً قد يكون تاأثَّر ب�شّدة نوعية اآليات الت�شجيل. ثمَّ فاإنَّ حجم اأعداد ال�شحايا واجلناة امل�شجَّ

وب�شب������ب هذه العوامل، فاإنَّ تف�ش������ري البيانات امل�شتخَدمة كاأ�شا�س له������ذا التقرير من اأجل تبيان مدى 

مة هنا  ار بالب�������رش اأو �شخامة حجمها لن يكون دقيقاً. كم������ا اإنَّ املعلومات املقدَّ ظاه������رة جرائم االجتِّ

ار بالب�رش اأم لقيا�س امل�شتويات  ال ميك������ن املقارنة بينها عرب البل������دان املتعّددة، �شواء لتمثيل مدى االجتِّ

املختلفة الأداء البلدان التي تت�شّدى لهذه امل�شكلة.

متها اإىل مكتب االأمم  املعلوم������ات املجموعة واملعرو�ش������ة يف املوَجزات الُقطرية الواردة فيما يل������ي قدَّ

املتح������دة املعني باملخّدرات واجلرمية م�شادر مرجعية، مبا يف ذلك موؤ�ش�شات حكومية واأجهزة اإنفاذ 
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دة بو�شوح يف الن�س؛ ولكن �شّحة املعلومات املدَرجة  القانون والهيئات الق�شائية. وهذه امل�شادر حمدَّ

مة من تلك امل�شادر. هنا تعتمد على �شّحة املعلومات املقدَّ

وق������د اأبلغت اأكرثية البلدان اأنَّ عّدة منظمات غري حكومية حملية ومنظمات دولية خمتلفة ت�شارك يف 

ار باالأ�شخا�س، وذلك منطياً من خلل توفري الدعم الطبي والنف�شاين، وامل�شاكن  رعاية �شحايا االجتِّ

دة بال�رشورة يف هذه املوَجزات الُقطرية. واملاآوى. وهذه امل�شاعدات لي�شت حمدَّ

واإنَّ اأيَّ معلومات ناق�شة بخ�شو�س اأيِّ منطقة اإقليمية هي اإّما مل تكن متاحة واإّما مل ي�شل اإليها مكتب 

املخّدرات واجلرمية.



اأوًل- ال�رشق الأو�صط و�صمال اأفريقيا

البل������دان التالية م�شمولة يف هذا الق�ش������م: اإ�رشائيل واالإمارات العربية املتح������دة والبحرين واجلزائر 

وال�شودان والعراق وُعمان وقطر وم�رش واملغرب.

اجلزائر

الإطار املوؤ�ص�صي

دة يف  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأثن������اء الفرتة امل�شمول������ة باال�شتعرا�س، مل يوجد ن�س خا�س بجرمية االجتِّ

الت�رشيع������ات يف اجلزائر. ووفقاً لل�شلطات اجلزائرية، ا�شتُخدم������ت جرائم "اإخفاء االأطفال واملتاجرة 

به������م" و"اإ�شاءة ا�شتخ������دام املن�شب املهني من اأجل ا�شتغ������لل الغري جن�شياً" و"االإك������راه على البغاء"، 

ار باالأ�شخا�س.  كم������ا ا�شتُخدمت جرائم اأخرى من اأجل امللحق������ة الق�شائية بع�س االأ�شكال من االجتِّ

دت �شيغتها يف  ار باالأ�شخا�س يف عام 2006 ث������مَّ ُجدِّ  وق������د اعتُم������دت خطة عمل وطنية ب�ش������اأن االجتِّ

عام 2007.

البحرين

الإطار املوؤ�ص�صي

دة.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُن�ش������ئ يف البحرين يف كانون الثاين/يناير 2008 ن�س خا�������س بجرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2004. واعتُمدت خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش، تابعة ل�شلطة وزارة الداخلية، وذلك  �شة �شمن �رشطة مكافحة االجتِّ اأُن�شئ������ت وحدة متخ�شّ

ار باالأ�شخا�س. بعدم اعتماد الت�رشيع اخلا�س بجرائم االجتِّ

ار  والأنَّ الت�رشي������ع مل يُعتَم������د اإاّل يف عام 2008، فاإنَّ االإح�شاءات امل�شتخَدمة هنا ت�شري اإىل حاالت االجتِّ

بالب�������رش التي لُوحق������ت ق�شائياً يف اإطار جرائم اأخ������رى، ومنها مثًل االعت������داء اجلن�شي، واالحتجاز 

بالعْزل، واال�شتغلل اجلن�شي. وقد لُوحق ق�شائياً اإثنا ع�رش �شخ�شاً، واأُدين �شبعة منهم يف عام 2007. 

وكان املدانون من مواطني البحرين وغريها من بلدان ال�رشق االأو�شط و�شمال اأفريقيا وجنوب اآ�شيا.

95
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م ال�شلطات احلكومية لل�شحايا امل�شاع������دة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين وخدمات ال�شكن  تقدِّ

تة. واملاآوى، وكذلك اأذون االإقامة املوؤقَّ

ار  دت ال�شلط������ات احلكومية يف عام 2007 اأربعة رجال واأربع ن�ش������اء باعتبارهم �شحايا اجتِّ وق������د حدَّ

باالأ�شخا�س.

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش يف  كان يوج������د مرفقان للإقامة، ب�شعة ا�شتيعاب قدرها 120 �رشيراً، متاحان ل�شحايا االجتِّ

ار لغر�س اال�شتغلل ماأوى يف  ع������ام 2007. ويف ذل������ك العام نف�شه، ُمنحت اأربع ن�شاء كّن �شحاي������ا اجتِّ

ذينك املرفقني.

م�رش

الإطار املوؤ�ص�صي

دة. كما اإنَّ  ار باالأطف������ال املحدَّ اأُن�ش������ئ يف م�رش يف حزيران/يوني������ه 2008 ن�س خا�س بجرمية االجتِّ

ت اعتبار  التعدي������لت على قان������ون حماية الطفل لعام 1996، التي وافق عليها املجل�������س النيابي، اأقرَّ

ار باالأطفال جرميًة متميِّزًة بذاتها وح�رشية. واأبلغت ال�شلطات املعنية اأنَّ جرائم اأخرى واردة يف  االجتِّ

مدون������ة القوانني اجلنائية، وكذلك قانون حماية الطفل لعام 1996، وقانون مكافحة البغاء والدعارة 

لع������ام 1960، وقانون العمل، وقانون مكافحة غ�ش������ل االأموال لعام 2002، ا�شتُخدمت من اأجل جترمي 

������ار باالأ�شخا�س. وعلوًة على ذلك، كان هنالك قان������ون ت�رشيعي ب�شاأن نقل  اأ�ش������كال متعّددة من االجتِّ

االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية يف املرحلة النهائية من اإ�شداره.

يف متوز/يوليه 2007، اأ�شدر رئي�س الوزارة مر�شوماً تُن�شاأ مبوجبه اللجنة الوطنية التن�شيقية ملكافحة 

ار بالب�رش، التي تتبع لوزارة ال�شوؤون اخلارجية. ومن �شمن اأع�شاء اللجنة ممّثلون جلميع  ومن������ع االجتِّ

ال�شلط������ات احلكومية املعنية. وكانت اإحدى م�شوؤوليات اللجنة و�شع �شيغة خطة عمل وطنية، وكذلك 

ار باالأ�شخا�س. ار يتما�شى مع بروتوكول االجتِّ و�شع ت�رشيع �شامل ب�شاأن مكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأطفال، �شمن املجل�س القومي للأمومة والطفولة، يف  اأُن�شئت وحدة خا�شة ب�شاأن مكافحة االجتِّ

كانون االأول/دي�شمرب 2007.

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�������رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ ولك������ْن ب�شب������ب عدم وجود ن�س حمدَّ

ار باالأ�شخا�س، اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. اأحكام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

������ار خدمات احلماية القانوني������ة والدعم الطبي  م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

م امل�شاع������دة من خلل موؤ�ش�ش������ات الرعاية  والنف�ش������اين االجتماع������ي وال�شك������ن واملاأوى. وكان������ت تُقدَّ

ا معتَمدة من طرف الوزارة وفقاً  ا تابع������ة لوزارة الت�شامن االجتماعي واإمَّ االجتماعي������ة، التي كانت اإمَّ

لقانون حماية الطفل والئحته التنفيذية.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006  دت ال�شلط������ات احلكومية املعنية 11 �شخ�شاً باعتبارهم �شحايا اجتِّ حدَّ

– 5 فتيات و3 ن�شاء و3 رجال.

ويف عامي 2005 و2006، اأُدين �شبعة اأ�شخا�س بجرائم نزع اأع�شاء ج�شدية ب�رشية. 

العراق

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  م االجتِّ يف ال�شن������وات قي������د اال�شتعرا�س، مل يكن يوجد اأيُّ قانون يف الت�رشيع الوطن������ي العراقي يجرِّ

ار باالأ�شخا�س.  فه مبا يتما�شى مع بروتوكول االجتِّ ره باعتباره جرميًة م�شتقلًّة، اأو يعرِّ باالأ�شخا�س، ويقرِّ

ار بالن�شاء واالأطفال، وكذلك العمل الق�رْشي )ال�شخرة( واال�شرتقاق  م الد�شتور العراقي االجتِّ وقد جرَّ

دخلت ه������ذه اجلرائم يف الد�شتور يف  وجت������ارة الرقيق )املادة 35 م������ن الف�شل الثاين "احلّريات"(. واأُ

الفرتة بني عامي 2003 و2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س  اأثن������اء فرتة االإبلغ، مل تكن توجد اإح�شاءات خا�شة بالعدالة اجلنائية متاحًة عن االجتِّ

ار باالأ�شخا�س  يف العراق، وذلك بالدرجة الرئي�شية من جّراء عدم وجود ت�رشيع خا�س بجرمية االجتِّ

دة، يُ�شتنَد اإليه يف جمع املعلومات من هذا القبيل. املحدَّ

اإ�رشائيل

الإطار املوؤ�ص�صي

لت مدونة  دة يف اإ�رشائيل يف ع������ام 2000. وُعدِّ ار باالأ�شخا�������س املحدَّ اأُِق������رَّ الن�������سّ على جرمية االجتِّ

القوان������ني اجلنائية يف ت�رشين االأول/اأكتوبر 2006، لكي ت�شم������ل اال�شتغلل يف العمل �شمن التعريف 

ار بالب�رش. وا�شتمل ذلك الت�رشي������ع على نطاق تطبيق اأو�شع جماالً الأنه مل يتطلّب تعريف  احل������ايل للجتِّ

ار باالأ�شخا�س. ووافقت احلكومة على خطة عمل وطنية  ار، ح�شبما دعا بروتوكول االجتِّ و�شائل االجتِّ

يف كانون االأول/دي�شمرب 2007.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�شاً ي�شتهدف جرائم ا�شتغلل العمال  كانت وحدة اجلرمية التابعة الإدارة الهجرة جهاَز �رشطٍة متخ�شّ

ار بالب�رش. ووفقاً لل�شلط������ات املعنية، كثرياً ما كان يجري  االأجان������ب، مب������ا يف ذلك ك�شف �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س يف اإطار جرائم اأخرى، ومنها مثًل الِقوادة، والت�شبُّب بدفع  التحقي������ق يف جرائم االجتِّ

�شخ�س اإىل مزاولة البغاء، والتحري�س على البغاء واالختطاف. وقد اأُبلغ عن حاالت من هذا القبيل 

ق ب�شاأنها يف اإطار  ������ار باالأ�شخا�س املحقَّ عل������ى نح������و منف�شل، ومل يكن معلوماً مدى وقوع حاالت االجتِّ

تلك اجلرائم.

ار باالأ�شخا�س يف اإ�رشائيل، يف  ويف ع������ام 2005، �شدرت اأحكام اإدانة ب�شاأن 31 �شخ�ش������اً بجرائم اجتِّ

حني كان ذلك الرقم 29 �شخ�شاً يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غ������ري احلكومية املحلية املعني������ة لل�شحايا خدمات احلماية  قدَّ

ت������ة والدعم الطبي والنف�شاين واالإ�ش������كان واالإيواء، وكذلك برامج  القانوني������ة وتاأ�شريات الدخول املوؤقَّ

التمكني وبرامج التدريب على االأعمال الوظيفية.

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س لغر�س  كان جمي������ع اجلن������اة املدانني يف عام������ي 2005 و2006 �شالع������ني بجرائم اجتِّ

ار باالأ�شخا�س لغر�س نزع  اال�شتغ������لل اجلن�شي. ويف عام 2007، ك�شفت ال�رشط������ة خم�س �شحايا اجتِّ

مت  االأع�ش������اء اجل�شدية الب�رشية، واأُدين اثنان من اجلناة بالتهم������ة نف�شها. ويف عام 2007 اأي�شاً، ُقدِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س ال�شخرة اأو اال�شرتقاق. وكان كل اأولئك  خدمات االإيواء اإىل �شبعة �شحايا اجتِّ

ال�شحايا من الن�شاء البالغات من اأوكرانيا و�رشي النكا وال�شني ونيبال.

املغرب

الإطار املوؤ�ص�صي

ماً يف املغرب مبوجب املادة 274-2  ار باالأ�شخا�س جُمرَّ اأثناء الفرتة امل�شمولة باال�شتعرا�س، كان االجتِّ

م تعريفاً وا�شحاً لهذه اجلرمية. وكان اال�شتغلل اجلن�شي والعمل  م������ن القانون اجلنائي، والتي مل تقدِّ

َمني يف اإط������ار جرائم اأخرى م�شمولة يف القانون اجلنائي. واعتُمدت يف عام  الق�������رْشي )ال�شخرة( جمرَّ

2007 خطة عمل وطنية يف هذا ال�شدد.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�س  ال�شعبة امل�شوؤولة عن مكافحة اجلرائم ذات ال�شلة باالأ�رشة وفريق االأخلق العامة والفريق املخ�شّ

ار باالأ�شخا�س  لهذه ال�شوؤون �شم������ن اإدارة ال�رشطة الق�شائية لديهما ال�شلحية ملعاجلة حاالت االجتِّ

واال�شتغلل اجلن�شي والعمل الق�رْشي )ال�شخرة(.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماي������ة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين  قدَّ

االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش يف عام 2006، كانوا كلّهم مغاربة. وقد  ك�شف������ت ال�شلطات احلكومية املعنية 37 �شحية اجتِّ

اأُعي������د خم�س �شحايا فقط يف ال�شن������ة اإىل اأوطانهم يف عامي 2005 و2006، مّما يدّل على اأنَّ البقية 

كان متََّجراً بهم داخلياً. وال�شحايا الع�رش اأُعيدوا اإىل وطنهم من ال�رشق االأو�شط.

ُعمان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة يف الت�رشيعات يف ُعمان يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُدخلت جرمية االجتِّ

ة، ا�شتُخدمت جرائم ا�شتغ������لل البغاء اأو الفجور والعزل باحلب�س، من اأجل  ووفق������اً لل�شلطات املخت�شّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحق������ات ق�شائية اأو اإدانات  ار بالب�������رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س حم������دَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. بخ�شو�س جرائم االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات اإعادة ال�شحايا اإىل اأوطانهم. قدَّ

قطر

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف الت�رشيع������ات يف قطر اأثن������اء الفرتة قيد  ������ار باالأ�شخا�س املح������دَّ مل تك������ن جرمي������ة االجتِّ

اال�شتعرا�������س. ووفقاً لل�شلطات املعنية، ا�شتُخدم������ت جرائم اأخرى واردة يف مدونة القوانني اجلنائية، 

ار باالأ�شخا�س. وق������د ُو�شعت �شيغة قانونية ب�شاأن  م������ن اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ار بالب�رش، وكان������ت ال�شلطات املعنية ب�شدد مناق�شته. كما متَّ حتديث عهد اآخر �شيغة  مكافح������ة االجتِّ

من خطة العمل الوطنية يف عام 2007.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام اإدانة  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ ب�شب������ب ع������دم وجود ن�س حمدَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. بخ�شو�س االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف  وق������د ُقِب�س على زهاء 25 رجًل، واأُدين منهم 14 رج������ًل، بجرائم ذات �شلة باالجتِّ

ف������رتة ال�شنتني 2005-2006. وكان معظم اأولئك اجلناة قطريني، ولكن بع�شهم كانوا من جنوب اآ�شيا 

ومناطق اإقليمية اأخرى.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومي������ة واملنظمات غري احلكومية املعنية خدمات احلماي������ة القانونية والدعم  قدَّ

ت������ة. واأ�شبح البيت الَقَطري  الطب������ي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإي������واء، واأذون االإقامة املوؤقَّ

ار  �شة الإيواء �شحايا االجتِّ للإي������واء والرعاية االإن�شانية، ال������ذي اأُن�شئ يف عام 2005، املوؤ�ش�شة املتخ�شِّ

بالب�رش وحمايتهم.

معلومات اإ�صافية

ار اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ.  متَّ التع������ّرف على زهاء 200 فت������ى �شوداين باعتبارهم �شحايا اجتِّ

وكانوا يُ�شتغلّون يف �شباق النوق، واأُعيدوا اإىل ال�شودان الإعادة تاأهيلهم هناك بوا�شطة اجلمعية اخلريية 

القطرية بالتعاون مع املجل�س القومي ال�شوداين للطفولة.

كما متَّ التعّرف على ثماين ن�شاء ورجال باعتبارهم �شحايا، خم�شة اأ�شخا�س منهم كانوا فييتناميني.

ال�صودان

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س يف اإطار قوانينه الت�رشيعية اخلا�شة باجلرمية االإلكرتونية  اأدخل ال�شودان مفهوم االجتِّ

)ال�شيربانية( يف عام 2007.

ي العدالة اجلناية ت�صدجِّ

ار بالب�������رش؛ وُجعلت جزءاً م������ن اإدارة اجلرمية  اأُن�شئ������ت يف ع������ام 2007 اإدارة جدي������دة ملكافحة االجتِّ

االإلكرتونية، التابعة للإدارة العامة لل�شتخبارات والتحقيقات اجلنائية. وم�شوؤوليات االإدارة اجلديدة 

ار باالأع�شاء  ار بالب�رش، ووْقف االجتِّ هي مكافحة �شبكات البغاء واال�شتغلل اجلن�شي، ومكافحة االجتِّ

اجل�شدية الب�رشية. وُعنيِّ خم�شون �شابطاً وموظفاً يف االإدارة.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماي������ة القانونية واالإ�شكان واالإيواء والدعم  قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي.

معلومات اإ�صافية

جمع املجل�س القومي للطفولة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الرعاية االجتماعية للمراأة والطفل 

ووزارة ال�شوؤون اخلارجية، بيانات عن حاالت الرعايا ال�شودانيني املتََّجر بهم خارج ال�شودان.

وكان املجل�������س القومي للطفولة يعم������ل اأي�شاً مع موؤ�ش�شة االأمم املتحدة للطفول������ة على اإن�شاء قاعدة 

بيان������ات مركزية عن االأطفال املتََّجر بهم ال�شتخدامهم يف �شباقات الهجن. واإ�شافًة اإىل ذلك، اأُجريت 

لوا اإىل  درا�ش������ة ال�شتق�شاء وحتليل اأو�شاع وحاجات االأطفال امل�شارك������ني يف �شباقات النوق الذين ُرحِّ

ال�ش������ودان من بل������دان خليجية. وا�شتندت الدرا�شة اإىل حاالت 629 �شبي������اً �شودانياً متَّ التعّرف عليهم 

ار ال�شتخدامهم المتطاء الهِجن يف ال�شباقات. باعتبارهم �شحايا اجتِّ

الإمارات العربية املتحدة

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف ت�رشيعات االإمارات العربية املتحدة يف عام  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ الن�س على جرمية االجتِّ

دت يف عام 2008. 2006. واعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2006، ثمَّ ُجدِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�������رش، باعتبارها جزءاً من اإدارة  �شة ب�شاأن مكافحة االجتِّ اأُن�شئ������ت يف ع������ام 1995 �شعبة متخ�شّ

������ار باالأ�شخا�س اأي�شاً  �ش������وؤون حقوق االإن�شان التابعة ملق������ّر القيادة العامة ل�رشطة ُدبي. ويندرج االجتِّ

يف نط������اق اخت�شا�س كلٍّ من االإدارة العامة للأمن اجلنائ������ي التابعة لوزارة الداخلية و�شعبة مكافحة 

م������ة الإدارة التحقيقات اجلنائية، التي اأُن�شئت يف عام 2006. وُعنيِّ زهاء 150 �شابطاً  اجلرمي������ة املنظَّ

ار باالأ�شخا�س واجلرائم ذات ال�شلة بها. وموظفاً للتحقيق يف جرائم االجتِّ

ار بالب�رش على اأقّل تقدير، وُقب�س على اأربعة رجال وامراأتني  لت 10 حاالت اجتِّ يف ع������ام 2007، �ُشجِّ

ار باالأ�شخا�س. و�شدرت اأحكام باالإدانة يف خم�������س ق�شايا، وُحكم على املدانني بعقوبة  بج������رم االجتِّ

ال�شجن ملّدة ترتاوح من 3 �شنوات اإىل 10 �شنوات.
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وقد ا�شتُخدمت جرائم اأخ������رى واردة يف القانون اجلنائي )العزل باحلب�س والفجور وا�شتغلل البغاء 

������ار باالأ�شخا�س يف الفرتة  واال�شرتق������اق وغريها( م������ن اأجل امللحقة الق�شائي������ة لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ال�شابقة لعام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومي������ة املعنية لل�شحايا خدمات امل�شاعدة القانونية  قدَّ

والدع������م الطبي والنف�ش������اين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء وم�شاعدات م������ن اأجل اإعادة اإدماجهم يف 

�شفوف قّوة العمل.

معلومات اإ�صافية

ر به������م لغر�س اال�شتغلل  ِ جمي������ع ال�شحاي������ا الذي������ن متَّ التعّرف عليهم يف عام������ي 2005 و2006 اجتُّ

اجلن�شي.

ار بالب�رش. وقد جرى اإيواء اأربع  كان يوج������د ثلثة مرافق اإقامة متاحة يف ع������ام 2007 ل�شحايا االجتِّ

ن�ش������اء متََّجر به������ن الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي يف ذلك الع������ام. واآوت تلك املرافق 21 �شحيًة—20 

امراأًة وطفل واحد—يف الفرتة من عام 2007 وحتى �شباط/فرباير 2008.

ار بالب�������رش يف ني�شان/اأبريل  واأُن�شئ������ت يف االإم������ارات العربية املتحدة اللجن������ة الوطنية ملكافحة االجتِّ

ار على جمي������ع امل�شتويات يف اإمارات  2007، باعتباره������ا هيئ������ة تن�شيقية معنية بجهود مكافحة االجتِّ

االحتاد ال�شبع.



103

ثانيًا- غرب وو�صط اأفريقيا

البلدان التالية م�شمولة يف هذا الق�شم: بنن، بوركينا فا�شو، ت�شاد، توغو، ال�شنغال، �شرياليون، غابون، 

غامبيا، غانا، غينيا، كوت ديفوار، ليربيا، مايل، موريتانيا، النيجر، نيجرييا.

بـنن

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف بنن يف ع������ام 2006، ولكنَّ القانون مل ي�شمل  ������ار باالأطفال املحدَّ اأُِق������رَّ الن�ّس على جرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س مّمن هم اأكرب من 18 �شنًة م������ن العمر. ومن قبل عام 2006، ميكن اأن يكون قد  االجتِّ

ا�شتُخ������دم القانون ب�شاأن حظر اإخراج االأطفال من البلد، وذل������ك من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س 

م القانون حتديداً "ا�شتخدام االأطفال يف النزاعات امل�شلّحة". ار باالأطفال. وقد َجرَّ اأ�شكال االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  ، وتعالج اأي�شاً حاالت االجتِّ دة يف جهاز اإنفاذ القانون تُعنى بحماية الُق�������رشَّ ل������دى بنن وحدة حم������دَّ

باالأ�شخا�س. وتن�شط �رشية حماية االأطفال منذ عام 1991. ويف عام 2004، كانت ال�رشية موؤلَّفة من 

. �شني ومتفرِّغني حلماية الُق�رشَّ 10 �شّباط خم�شَّ

ار باالأطفال  ويف ع������ام 2006، �ش������درت اأحكام اإدانة يف بنن عل������ى 75 رجًل و13 امراأًة بجرائ������م اجتِّ

وجرائ������م اأخرى ذات �شلة بها. و�شدرت يف البلد اأح������كام عقوبة على ثمانية و�شتني �شخ�شاً بال�شجن 

ملّدة تقّل عن �شنة واحدة، يف حني ُحكم على البقية بعقوبة ال�شجن ملَُدد ترتاوح بني �شنة واحدة وخم�س 

�شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين، وكذلك اإعادة ال�شحايا اإىل بلدانهم االأ�شلية.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س كانوا يف اأكرثهم من مواطني  اجلناة الذين اأُدينوا يف عامي 2005 و2006 بجرائم اجتِّ

بنن، ولكن كان �شمنهم اأي�شاً ُجناة من توغو وغانا وليربيا ومايل والنيجر.
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لت زهاء  ار الذين ك�شفتهم ال�شلطات احلكومية املعنية، �ُشجِّ واإ�شافًة اإىل 198 طفًل من �شحايا االجتِّ

123 �شحيًة لل�شتغلل اجلن�شي و431 �شحية عمل ق�رْشي )�شخرة( يف عام 2006.

ار باالأ�شخا�������س، وكذلك قاعدة بيانات  ول������دى بنن نظام ر�شمي اأو اآلي������ة ر�شمية الإحالة �شحايا االجتِّ

ف عليه������م. ويُدير هذين اجلهازين مر�شد  ل فيها املعلومات اخلا�شة بال�شحايا املتعرَّ مركزي������ة تُ�شجَّ

االأ�رشة واملراأة والطفل.

بوركينا فا�صو

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف بوركين������ا فا�شو يف عام 2003، ولكن  ������ار باالأطفال املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين ب�شاأن جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س مّمن هم اأكرب من 18 �شنًة م������ن العمر. ثمَّ ُو�شعت �شيغة  القان������ون مل يكن ي�شم������ل االجتِّ

������ار بالبالغني يف عام 2007، وكذلك خطة عمل وطني������ة ب�شاأن حماية االأطفال،  قان������ون خا�س باالجتِّ

واعتُمدا يف عام 2005.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�ش������ني ومتفرِّغني   يف ع������ام 2008، كان������ت �رشية حماية االأطف������ال موؤّلفة م������ن �شابطاً وموظفاً خم�شّ

. حلماية الُق�رشَّ

 ويف ع������ام 2005، �شدرت اأحكام اإدان������ة على 10 اأ�شخا�س، ثمَّ ارتفع ه������ذا الرقم اإىل 16 �شخ�شاً يف 

عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام������ي 2005 و2006 يف اأكرثهم من مواطني بوركينا  كان املدان������ون بجرائم االجتِّ

فا�شو. وقد �شدرت اأحكام عقوبة بجزاءات اإدارية على جميع املدانني.

وكان جمي������ع ال�شحاي������ا املكت�َشفني من االأطفال )043 1 طفًل يف ع������ام 2006(. وكان االأطفال الذين 

يُوَدع������ون يف امل������اآوى قد اأُعيدوا يف كثري من االأحيان اإىل بلده������م من بلدان جماورة، وكذلك من �شمال 

اأفريقيا واأوروبا. ووفقاً لل�شلطات، كان ما ن�شبته 10 يف املائة من اأولئك ال�شحايا قد ا�شتُِغلّوا لغر�س 

البغاء، وما ن�شبته 40 يف املائة لغر�س الت�شّول باالإكراه، وما ن�شبته 50 يف املائة يف اأ�شواأ اأ�شكال ت�شخري 

االأطفال للعمل الق�رْشي.
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ت�صاد

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف الت�رشيعات يف ت�شاد اأثناء الفرتة قيد اال�شتعرا�س.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ مل تكن جرمية االجتِّ

ار باالأطفال، وكانت حينذاك يف انتظار  وق������د ُو�شعت يف عام 2007 �شيغة م�رشوع قان������ون ب�شاأن االجتِّ

ة. واعتُمدت يف عام 2006 خطة عمل وطنية يف هذا ال�شدد. النظر فيها من جانب ال�شلطات املخت�شّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حم������دَّ

������ار بالب�رش، اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإب������لغ. وقد ا�شتُخدمت قوانني  اأح������كام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ

ار باالأ�شخا�س من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س االأنواع  م اأ�شكاالً من االإجرام ذات �شلة باالجتِّ جترِّ

من احلاالت، مبا يف ذلك التبّني غري القانوين واال�شتغلل االقت�شادي واخلدمات الق�رْشية واخلطف 

)االختطاف واالغت�شاب(.

ار  وق������د اأُبِل������غ عن زهاء 40 ملحقًة ق�شائيًة و10 اأحكام اإدانة يف ت�شاد ب�شاأن جرائم ذات �شلة باالجتِّ

باالأ�شخا�������س. واإ�شافًة اإىل ذلك، اأُبِلغ عن حوايل 200 1 حكم اإدانة ب�شاأن حاالت اال�شتغلل اجلن�شي، 

و96 حك������م اإدانة ب�شاأن حاالت العمل الق�رْشي )ال�شخ������رة(، و92 حكم اإدانة ب�شاأن اال�شتعباد، يف ت�شاد 

يف عام 2007 وحده.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

ف������ت ال�شلطات الوطنية يف ت�شاد على 500 طفل يف عام 2006 و113 طفًل )88 فتًى و25 فتاًة(  وتعرَّ

ار باالأ�شخا�س وما يت�شل به من جرائم اأخرى. يف عام 2007، باعتبارهم من �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س، ك�شفت ال�شلطات احلكومي������ة يف عام 2007 اأكرث من 400  اإ�شاف������ًة اإىل �شحايا االجتِّ

3 �شحي������ة ا�شتغلل جن�شي، وزه������اء 000 6 �شحية عمل ق�رْشي )�شخ������رة(، واأكرث من 000 7 �شحية 

لت اأي�شاً حاالت كثرية من جرائم نزع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية الأغرا�س ممار�شة  ا�شرتق������اق. و�ُشجِّ

الطقو�س ال�رّشية.

كوت ديفوار 

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف ت�رشيعات كوت ديفوار اأثناء الفرتة قيد النظر،  ار باالأ�شخا�س املحدَّ مل تكن جرمية االجتِّ

م اأ�شكاالً ذات �شلة به������ا ا�شتُخدمت من اأجل امللحق������ة الق�شائية لبع�س  ولك������ن القوانني الت������ي جترِّ
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ار يف انتظار النظر فيه لدى  م جميع اأ�شكال االجتِّ د يجرِّ ار. وكان هنالك قانون حمدَّ اأن������واع هذا االجتِّ

ار  ة يف عام 2007. وقد اعتُمدت يف عام 2007 اأي�شاً خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ ال�شلطات املخت�شّ

باالأطفال وعمل االأطفال.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية بخ�شو�س  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ ب�شبب عدم وجود ن�س قانوين حمدَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. االجتِّ

وقد خ�شع للتحقيق زهاء 29 رجًل بخ�شو�س جرائم العمل الق�رْشي )ال�شخرة( يف الفرتة بني عامي 

ل������ت ملحقتان ق�شائيتان يف ع������ام 2005 و15 ملحقًة ق�شائيًة يف عام 2006،  2005 و2007، و�ُشجِّ

اأ�شفرت عن اإدانتني يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون اإقامة موؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س املكتَ�َشفني البالغ عددهم 336 �شحيًة )2005-2007( كانوا قد ا�شتُِغلّوا  جميع �شحايا االجتِّ

ر بهم لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. ِ لغر�س العمل الق�رْشي )ال�شخرة(، ما عدا 3 منهم يف عام 2005 اجتُّ

غابون

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف غابون يف عام 2004، ولكنَّ القانون  ار باالأطفال املحدَّ اأُِقرَّ الن�س يف القانون على جرمية االجتِّ

مت اأحكام قانونية اأخرى  ار باالأ�شخا�س مّمن هم اأكرب من 18 �شنًة من العمر. وقد َجرَّ مل ي�شمل االجتِّ

خرة. من قانون العقوبات اال�شتغلَل اجلن�شي والت�شغيل بال�شُّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأطفال، ولُوِحق ق�شائياً 11 رجًل. يف عام 2006، خ�شع للتحقيق 20 رجًل ب�شاأن جرائم اجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.
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غامبيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف غامبيا يف عام 2007. واعتُمدت  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ الن�س يف القانون على جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. خطة عمل وطنية يف عام 2007 اأي�شاً ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ا ب�شاأن اإن�شاء جهاز وطني ملكافحة  ار باالأ�شخا�س لعام 2007 ن�شًّ ������ن القانون اخلا�س بجرائم االجتِّ ت�شمَّ

ار باالأ�شخا�س، ولكْن يُنتظر تطبيقه حتى عام 2008. وكان يوجد ق�شم خا�س باإنفاذ قوانني املكافحة  االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. تابع الإدارة الهجرة، وكذلك وحدة حلماية االأطفال كانت تعالج بع�س اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س اأثناء الفرتة  ������ل اأيُّ ملحق������ات ق�شائي������ة اأو اأحكام اإدانة ب�ش������اأن جرائم االجتِّ ومل تُ�شجَّ

امل�شمولة باالإبلغ.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

غانا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف غانا يف عام 2005. ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان������ت وح������دة مكافحة العنف املنزيل ودعم ال�شحايا التابعة ل�رشط������ة غانا مكلَّفة مبهام التحقيق يف 

ار باالأ�شخا�س، اإ�شافًة اإىل جرائم العنف املنزيل. جرائم االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س يف عام 2006،  وق������د جرت ملحق������ة ق�شائية الأول اثنني من اجلناة يف جرميتي اجتِّ

و�شدر اأول حكم اإدانة يف عام 2007. ثمَّ يف عام 2008، وحتى �شهر اأيار/مايو، لُوِحق ق�شائياً خم�شة 

ُجناة اآخرين.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  مت ال�شلطات احلكومية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

َغر. والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء والتدريب املهني وفر�س التمويل البالغ ال�شِّ
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معلومات اإ�صافية

ف عليه������م يف الفرتة بني عامي 2005  م������ن جمموع عدد ال�شحايا الغاني������ني البالغ 20 �شحيًة، املتعرَّ

و2007، اأُعيد منهم 15 �شحيًة من بلدان اأخرى يف غرب اأفريقيا واأوروبا، وكان االأ�شخا�س ال�شحايا 

َر بهم داخلياً. ِ اخلم�شة من بقية ذلك العدد قد اجتُّ

  

غينيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف الت�رشيعات يف غينيا. وكان  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأثناء فرتة االإبلغ، مل تكن جرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س يف اإطار جرميتي "ارتهان  ميك������ن اللجوء اإىل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

الب�رش" و"اال�شتعباد"، اللتني كانتا موجودتني يف مدّونة القوانني اجلنائية منذ عام 1998. واعتُمدت 

ار باالأ�شخا�س منذ عام 2005. خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  �ش������ة حلماية االأطفال، تت������وىّل الت�شّدي للجتِّ ل������دى جهاز اإنفاذ القان������ون يف غينيا وحدة متخ�شِّ

ل اأيُّ  ار بالب�������رش، مل تُ�شجَّ د ب�ش������اأن حماية االجتِّ باالأطف������ال. ومن جّراء ع������دم وجود ن�س قانوين حمدَّ

ملحقات ق�شائية اأو اأحكام اإدانة يف غينيا يف الفرتة قيد النظر.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  مت ال�شلطات احلكومية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

ليربيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف ليربيا يف عام 2005، واعتُمدت خطة  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين ب�شاأن جرمية االجتِّ

عمل وطنية يف عام 2006.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان ق�شم حماية املراأة والطفل قد اأُن�شئ يف عام 2005 باعتباره جزءاً من ال�رشطة الوطنية الليربية. 

ار باالأ�شخا�س وكذلك  وكان الق�شم م�شوؤوالً عن حماية الن�شاء واالأطفال وعن التحقيق يف حاالت االجتِّ

اال�شتغ������لل اجلن�شي واال�شتغلل يف البغ������اء والعنف املنزيل والتعّدي على االأطفال وما يت�شل بها من 

جرائم اأخرى.

ل اأيُّ اأحكام اإدانة اأثناء الفرتة قيد اال�شتعرا�س. ومل تُ�شجَّ
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  مت ال�شلطات احلكومية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ار، يف مقابل 17 �شحيًة يف عام 2004 و13  يف عام 2006، ك�شفت ال�شلطات احلكومية 12 �شحية اجتِّ

�شحي������ًة يف عام 2005. وكانوا جميعهم ليربي������ني، ما عدا �شحيتني كانا من �شمال اأفريقيا و�شحيتني 

من بلدين اآخرين يف غرب اأفريقيا.

مايل

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف مايل يف ع������ام 2001، ولكن القانون  ������ار باالأطفال املحدَّ اأُِق������رَّ ن�������س قانوين ب�شاأن جرمية االجتِّ

مت اأحكام قانونية اأخرى  ������ار باالأ�شخا�س مّمن هم اأكرب من 18 �شنًة من العم������ر. وَجرَّ مل ي�شم������ل االجتِّ

اال�شتغ������لل اجلن�شي والت�شغيل يف العمل الق�رْشي )ال�شخرة( فيم������ا يخ�ّس البالغني. واعتُمدت خطة 

ار باالأطفال، يف عام 2002. عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأطفال يف  خ�ش������ع للتحقيق ثماني������ة اأ�شخا�س—�شبعة رجال وامراأة واحدة—ب�ش������اأن جرائم اجتِّ

 م������ايل يف الفرتة بني عام������ي 2003 و2006 )اأربعة يف عام 2004، وثلث������ة يف عام 2005، وواحد يف 

عام 2006(.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  مت ال�شلطات احلكومية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ار يف عام 2005، و119 �شحيًة يف عام 2006.  ك�شف������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية 158 �شحية اجتِّ

وفيما يخ�ّس هذين العامني، كان اأكرث من ثلثي عددهم من الفتيان، وكان جميع ال�شحايا املكت�َشفني 

اأثن������اء فرتة االإبلغ مالي������ني. وقد اأُعيد بع�س ال�شحايا اإىل اأوطانه������م، يف حني كان اآخرون بينهم من 

ال�شحايا املتََّجر بهم داخلياً. واأُعيد اأكرث ال�شحايا من بلدان اأخرى يف غرب وو�شط اأفريقيا.
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موريتانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف موريتانيا يف عام 2003، ثمَّ اعتُمدت  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين ب�شاأن جرمية االجتِّ

م الّرق. كما اعتُمدت خطة عمل وطنية  اأحكام قانونية جديدة يف قانون العقوبات يف عام 2007 جترِّ

ار باالأطفال يف عام 2005. ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأُن�شئ������ت يف عام 2006 �رشية خا�ش������ة حلماية االأطفال ت�شتهدف ك�شف ت�شغي������ل االأطفال يف ال�شخرة 

)العمل الق�رْشي( وا�شتخدام االأطفال يف البغاء.

������ار باالأ�شخا�س يف الف������رتة بني عامي 2003  وق������د خ�شع رجلن للتحقي������ق معهما ب�شاأن جرائم اجتِّ

ل ملحقات ق�شائية اأو اأحكام اإدانة من قبل عام 2006. و2006. ومل تُ�شجَّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

وق������د اأُعيد اإىل موريتانيا واحد وع�رشون فتًى موريتانياً من ال�رشق االأو�شط يف عام 2006 حيث كانوا 

يُ�شتَغلّون يف �شباق الِهجن )النوق(.

النيجر

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف الت�رشيعات يف  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل تكن جرمية االجتِّ

ار رمبا تكون قد لُوِحق������ت ق�شائياً يف اإطار جرائم اأخرى، ومنها  النيج������ر، مع اأنَّ بع�س اأ�شكال االجتِّ

مثًل "االإكراه على الت�شّول" و"الِقوادة". ويف عام 2007، كان يوجد م�رشوع قانون ت�رشيعي قيد النظر 

ة.  لدى ال�شلطات املخت�شّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن جرمية االجتِّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حم������دَّ

ار  اأو اأح������كام اإدانة اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. غ������ري اأنه رمبا جرى التحقيق ب�ش������اأن حاالت اجتِّ

باالأ�شخا�س يف اإط������ار جرائم اأخرى، حيث بلغ عدد االأ�شخا�س امل�شتبه فيهم بخ�شو�س تلك اجلرائم 

لت يف عام 2006 اإدانة واحدة يف جرمية  ار 150 �شخ�شاً منذ عام 2003. وقد �ُشجِّ ذات ال�شلة باالجتِّ

اال�شتغلل اجلن�شي.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي.

نيجرييا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف نيجريي������ا يف عام 2003. ثمَّ  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�س قان������وين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006. اعتُمدت خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س. االأوىل هي الوكالة  �شة خمتلف������ة تعالج حاالت االجتِّ يف نيجريي������ا ثلث وحدات متخ�شّ

ار باالأ�شخا�س وال�شوؤون ذات ال�شلة به، امل�شوؤولة عن التحقيقات واإنفاذ القوانني  الوطنية حلظر االجتِّ

والتن�شيق يف هذا اخل�شو�س، ولدى االإدارة القانونية التابعة للوكالة ال�شلحية للملحقة الق�شائية 

ار  �شة ملكافحة االجتِّ ار بالب�رش. وكذلك قوات ال�رشطة لديه������ا هي اأي�شاً وحدة متخ�شّ حل������االت االجتِّ

ار  ا الوحدة اخلا�شة للهجرة اأي�شاً مبكافحة االجتِّ ق جهودها مع الوكالة الوطنية. اأمَّ باالأ�شخا�س، تن�شِّ

������ز معظم عملها على اعرتا�س وتوقيف ال�شحاي������ا واجلناة يف موا�شع احلدود  باالأ�شخا�������س فهي تركِّ

واخلروج.

وكان جميع اجلناة من املتَِّجرين املدانني يف عام 2008—12 امراأًة و12 رجًل—نيجرييني.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطب������ي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء والتدريب على املهارات املهنية والتدري�س واالإحلاق 

بالوظائف والدعم لتاأ�شي�س اأعمال جتارية �شغرية.

معلومات اإ�صافية

ار، كان منهم 368 امراأًة و154  يف ع������ام 2007، ك�شفت ال�شلطات احلكومية املعني������ة 686 �شحية اجتِّ

فت������ًى، و129 رجًل، و35 فتاًة. ومنذ عام 2005 اإىل اأيلول/�شبتمرب 2008، كان ما ن�شبته 80 يف املائة 

من ال�شحايا املكت�َشفني من النيجرييني، مع ما ن�شبته 10 يف املائة من بنن.

ار باالأ�شخا�س وال�شوؤون االأخرى ذات ال�شلة به دائرة الإعادة  وكان ل������دى الوكالة الوطنية حلظر االجتِّ

التاأهي������ل واإعادة االإدم������اج يف املجتمع، تُعنى بالتن�شيق مع جميع املنظم������ات والوكاالت املعنية بتوفري 

الدعم واخلدمات لل�شحايا.
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ال�صنغال

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف ال�شنغال يف عام 2005. وكانت  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قان������وين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2004. قد اعتُمدت خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س. الوحدة  ي�شتم������ل جهاز اإنفاذ القان������ون ال�شنغايل على وحدتي �رشطة تت�شّدي������ان للجتِّ

االأوىل ت�شتهدف حاالت اال�شتغلل اجلن�شي، والثانية تركِّز على الهجرة غري القانونية.

ار باالأ�شخا�س يف عامي 2005 و2006 �شنغاليني،  ق معهم ب�شبهة االجتِّ وكان جمي������ع االأ�شخا�س املُحقَّ

ما عدا ثلثة اأ�شخا�س كانوا من مواطني بلدان اأخرى يف غرب اأفريقيا.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي. وهنالك مرفقان للإقامة متاحان لل�شحايا.

�صرياليون

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف �شرياليون يف عام 2005. ثمَّ  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�������س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006. اعتُمدت خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأُن�شئ������ت �رشية لدعم االأ�رشة، التابعة ل�رشطة �شرياليون، اإىل جانب �شعبة التحقيقات اجلنائية، يف عام 

ار باالأ�شخا�س. 2005، وكان لديهما م�شوؤولية اخت�شا�شية ب�شاأن حاالت االجتِّ

ار عن ت�شعة حاالت جرى التحقيق فيها،  ويف ع������ام 2007، اأبلغت فرقة العمل الوطنية ملكافحة االجتِّ

ل اأيُّ اإدانات اأثناء  ث������لث منها اأُحيلت اإىل املحكمة وواح������دة �ُشحبت اأو �ُشوِّيت يف عام 2007. ومل تُ�شجَّ

الفرتة امل�شمولة باالإبلغ.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا، بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة، خدمات االإ�شكان  قدَّ

رت منظمات دولية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين   واالإيواء. وكذلك وفَّ

االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء والتدريب املهني.

ار يف �شرياليون اإىل بلدانهم االأ�شلية يف  واأبلغت وزارة الرعاية االجتماعية عن عودة �شت �شحايا اجتِّ

اأنحاء اأخرى من غرب اأفريقيا يف عام 2007.

توغو

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف توغو يف عام 2005، ولكن القانون  ار باالأطفال املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س مّمن هم اأكرب من 18 �شنًة من العمر. وهنالك اأحكام قانونية اأخرى من  مل ي�شمل االجتِّ

م اال�شتغلل اجلن�شي والعم������ل الق�رْشي )ال�شخرة( واإكراه االأطفال على الت�شّول  قان������ون العقوبات جترِّ

ار باالأطفال يف عام 2007. وا�شتخدام االأطفال جنوداً. ثمَّ اعتُمدت خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

 

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأطفال. كانت �رشية حماية الطفل م�شوؤولًة عن التحقيق يف ق�شايا االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س—واحد منهم  ويف ع������ام 2007، �شدرت اأح������كام اإدانة على �شتة رج������ال بجرائم اجتِّ

ار لغر�س اال�شتعباد يف اخلدمة.  ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي، وخم�شة بجرمية االجتِّ بجرمية االجتِّ

وُحكم على املدانني ال�شتة بعقوبة ال�شجن ملدة تقّل عن �شنة واحدة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ار يف توغو يف عام  وفقاً لوزارة العمل والتوظيف وال�شمان االجتماعي، كان هنالك 758 1 �شحية اجتِّ

2003، وكذلك 301 1 �شحية يف عام 2004. وكان معظم ال�شحايا من االأطفال.
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 ثالثًا- �رشق اأفريقيا

البلدان التالية م�شمولة يف هذا الق�شم: اإثيوبيا واريرتيا واأوغندا وبوروندي وجمهورية تنزانيا املتحدة 

وجيبوتي ورواندا وكينيا وموري�شيو�س.

بوروندي

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف الت�رشيعات يف  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل تكن جرمية االجتِّ

������ة يف عام 2008 تعديل على القانون  بورون������دي. ولك������ْن كان يوجد قيد النظر لدى ال�شلطات املخت�شّ

ار بالب�رش يف عداد اجلرائم التي يعاقب عليها القانون. اجلنائي القائم يهدف اإىل اإدخال االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار بالب�رش حتديداً ووح������دة حلماية الطفل،  اأُن�شئ������ت يف ع������ام 2005 وحدة خا�ش������ة مبكافحة االجتِّ

باعتبارهما جزءاً من دائرة التحقيقات اجلنائية.

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ وب�شبب عدم وجود حكم قانوين حمدَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء فرتة االإبلغ. اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت منظمات غري حكومية خدمات احلماية القانونية واالإ�ش������كان واالإيواء للأ�شخا�س الذين هم  قدَّ

ار. وكان هنال������ك مرفقان للإقامة متاحني لل�شحايا يف  يف حاج������ة اإىل ذلك، مبن فيهم �شحايا االجتِّ

عام 2007.

معلومات اإ�صافية

ار باالأطفال والزواج  ار، وخ�شو�شاً االجتِّ ُك�شفت حاالت م�شتبه فيه������ا من اجلرائم ذات ال�شلة باالجتِّ

ر بهم داخلياً. ِ باالإكراه، اأثناء فرتة االإبلغ. وكانت تلك احلاالت ت�شتمل يف االأكرث على مواطنني اجتُّ



115 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

جيبوتي

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف جيبوتي يف عام 2007. ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س قبل  الأنَّ القان������ون الت�رشيعي مل يُعتَم������د اإاّل يف عام 2007، مل تتوافر اإح�شاءات عن االجتِّ

عام 2008.

ار باالأ�شخا�س يف الفرتة بني  ياً عن ثلثة رجال وُقب�س عليهم بجرائم اجتِّ وق������د جرت حتقيقات حترِّ

كانون الثاين/يناير وحزيران/يونيه 2008.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت منظمات غري حكومية خدمات الرعاية الطبية واالإ�شكان واالإيواء للأ�شخا�س الذين يحتاجون  قدَّ

ار. اإليها، مبن فيهم �شحايا االجتِّ

اإريرتيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اإريرتي������ا يف عام 1957. وقد  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�������س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

اأُدخلت اجلرمية يف قانون العقوبات حتت "اجلرائم �شد االأخلق واالأ�رشة". ولكن القانون الت�رشيعي 

ار بالب�رش ونقلهم من خلل اأماكن العبور  ل اقتنا�س �شحايا االجتِّ م االأفعال التي ت�شهِّ لعام 1957 مل يجرِّ

اإىل الوجهات املق�شودة لهم.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س يف اإريرتي������ا اأثناء الفرتة  مل جت������َر حتقيق������ات اأو ملحق������ات ق�شائية ب�شاأن حاالت اجتِّ

امل�شمولة باالإبلغ.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانونية وخدمات  مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

ار الذين ُمِنحوا ماأوى  الرعاي������ة الطبية واالإ�شكان واالإيواء. ولكن ال يوجد ت�شجي������ل الأيِّ �شحايا االجتِّ

لدى املرافق التي تديرها الدولة اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ.

اإثيوبيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اإثيوبيا يف عام 2004. واعتُمدت  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. اأي�شاً خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�������س يف عام 2007. ثمانية منهم،  لُوِح������ق ق�شائي������اً ثمانية ع�رش جانياً واأُدينوا بجرائم اجتِّ

وكلّهم مواطنون اإثيوبيون، ُحكم عليهم بعقوبة ال�شجن الأكرث من 10 �شنني، والبقية—وكلّهم مواطنون 

������ار باالأ�شخا�س لغر�س  ل������وا اإىل ال�شوم������ال. وكانت احل������االت كلّها ت�شتمل على اجتِّ �شوماليون—ُرحِّ

اال�شرتقاق.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

رت منظمات غري  م������ت ال�شلط������ات احلكومية املعنية لل�شحايا خدم������ات احلماية القانوني������ة. ووفَّ قدَّ

حكومية خدمات الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

معلومات اإ�صافية

ك�شف������ت ال�شلطات احلكومية املعنية اأربع �شحاي������ا اإثيوبيني يف الفرتة بني عامي 2003 و2006. وكان 

ر بهم لغر�س اال�شتعب������اد واال�شرتقاق، وواحد منهم لغر�س نزع االأع�شاء  ِ ث������لث من ال�شحايا قد اجتُّ

اجل�شدية؛ وقد اأُعيدوا كلّهم اإىل بلدهم من ال�رشق االأو�شط.

كينيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف ت�رشيعات كينيا،  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل تكن جرمية االجتِّ

ولكن كان هنالك قانون ت�رشيعي قيد النظر يف اجلمعية الوطنية يف اأيار/مايو 2008. وكانت جرمية 

مت  ار باالأطفال. كما ُقدِّ "�رشقة االأطفال" تُ�شتخَدم من اأج������ل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ
ة يف  ار باالأ�شخا�������س التما�شاً للموافقة عليه������ا اإىل ال�شلطات املخت�شّ  خطة عم������ل وطنية ب�شاأن االجتِّ

عام 2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س. ار بالب�رش �شمن ال�رشطة الوطنية من اأجل مكافحة االجتِّ ا�شتُحدثت وحدة ملكافحة االجتِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ وب�شبب عدم وجود حكم قانوين حمدَّ

لت ثلث اإدانات  ������ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة املبلَّغ عنها. ويف عام 2007، �ُشجِّ اإدان������ة ب�شاأن جرائم اجتِّ

ب�شاأن جرائم �رشقة اأطفال.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ومنظمات دولية لل�شحايا خدم������ات احلماية القانونية والدعم  قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.
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معلومات اإ�صافية

لت ال�شلطات الكينية 32 �شحية  يف الفرتة بني كان������ون الثاين/يناير 2007 وني�شان/اأبريل 2008، �شجَّ

�رشق������ة اأطف������ال، وك�شفت �شحيًة واحدًة لل�شتغ������لل اجلن�شي يف ع������ام 2007. وكان جميع ال�شحايا 

كينيني، وقد اأُعيدوا كلّهم اإىل بلدهم من اأوروبا.

موري�صيو�ص

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف موري�شيو�س يف عام 2004، ولكن  ار باالأطفال املحدَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمي������ة االجتِّ

عت �شيغة قانون  ار باالأ�شخا�س مّمن هم اأكرب من 18 �شنًة من العمر. وقد ُو�شِ القانون مل ي�شمل االجتِّ

ة يف عام 2008. ت�رشيعي اأكرث �شموالً، وكانت قيد النظر لدى ال�شلطات املخت�شّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

تعم������ل وحدة ال�رشطة حلماية االأ�رشة و�رشية حماية الطفل بتعاون وثيق مع وزارة حقوق املراأة وتنمية 

الطفول������ة ورعاية االأ�رشة ومكت������ب اأمني املظامل ل�شوؤون االأطفال، يف جمال حماية �شحايا اإ�شاءة معاملة 

االأطفال، ومعاجلة جميع االأ�شكال االأخرى اخلا�شة باال�شتغلل الذي مي�ّس ال�شحايا االأطفال.

ار باالأطف������ال، واأُدين �شخ�شان بجرم ت�شغيل  يف ع������ام 2007، ُقب�������س على ثلثة اأ�شخا�س بجرائم اجتِّ

االأطفال.

ار وملحقتها ق�شائياً يف اإطار اجلرائم التالية: "االإغواء  وكان ممكناً التحقيق يف حاالت جرائم االجتِّ

الأغرا�س الاأخلقية" و"تعّه������د دور دعارة" و"البغاء" و"الفجور". وقد جرى التحقيق يف حوايل 100 

حالة من هذه اجلرائم يف الفرتة بني عامي 2003 و2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية ومنظمات غري حكومية لل�شحايا خدمات الدعم الطبي والنف�شاين  قدَّ

ار. االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء. ومل تتوافر معلومات عن عدد �شحايا االجتِّ

رواندا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف رواندا يف عام 2003. ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانون بخ�شو�س جرمية االجتِّ



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   118

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

مة عرب  توجد ل������دى اإدارة التحقيقات اجلنائية التابعة ل�رشطة رواندا وح������دة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

ار بالب�رش. والوحدة موؤلَّفة من اأربعة �شّباط وتعمل بتعاون وثيق مع املكتب  الوطنية تعالج حاالت االجتِّ

املركز الوطني لرواندا التابعة للمنظمة الدولية لل�رشطة اجلنائية )االإنرتبول(.

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، ولكن قبل ذلك  ق مع رجلني ولُوِحقا ق�شائياً ب�شاأن جرائم اجتِّ وق������د ُحقِّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة  ل اأيُّ اإدانات ب�شاأن جرائم االجتِّ العام مل تُك�َشف اأيُّ حاالت. ومل تُ�شجَّ

باالإبلغ حتى اآذار/مار�س 2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت منظمات  ار. كما قدَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

غري حكومية خدمات الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء.

اأوغندا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موج������ودة يف الت�رشيعات يف اأوغندا.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأثن������اء فرتة االإبلغ، مل تك������ن جرمية االجتِّ

ت يف عام 2007 �شيغة م�شّودة قانون ت�رشيع������ي، وكان يُنتَظر عر�شها على الربملان يف عام  وق������د اأُِعدَّ

2008. واأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ اأي�شاً، كانت جرائم "�رشقة االأطفال" و"خطف االأطفال بالقوة" 

ار باالأطفال. و"اختطاف االأطفال" تُ�شتخَدم من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س اأحكاماً يف الباب 23 تن�ّس على اإن�شاء جهاز  نت �شيغة م�شّودة القانون ب�شاأن االجتِّ ت�شمَّ

ار باالأ�شخا�س. �س الإنفاذ القانون من اأجل حظر االجتِّ متخ�شِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ وب�شبب عدم وجود ن�س قانوين حمدَّ

ار باالأ�شخا�������س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. وقد اأُدين �شتة اأ�شخا�س  اإدان������ة بخ�شو�س جرائم االجتِّ

بجرمية "�رشقة الأطفال" وغريها من اجلرائم ذات ال�شلة يف عامي 2006 و2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية للأ�شخا�س الذين يحتاجون اإليها، مبن  قدَّ

ار بالب�رش. فيهم �شحايا االجتِّ

وك�شف نظام العدالة اجلنائية �شحايا جرمية �رشقة االأطفال وما يت�شل بها من جرائم.
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جمهورية تنـزانيا املتحدة

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف جمهورية تنزانيا املتحدة يف  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�������س جرمية االجتِّ

متوز/يوليه 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام اإدانة ب�شاأن  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ ب�شبب عدم وجود ن�س قانوين للجتِّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. جرائم االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية ومنظمات غري حكومية ومنظمات دولية خدمات احلماية القانونية  قدَّ

والدع������م الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء للأ�شخا�س الذين هم يف حاجة اإليها، مبن 

ار. فيهم �شحايا االجتِّ
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رابعًا- اجلنوب الأفريقي

البل������دان التالية م�شمولة يف هذا الق�شم: اأنغوال وبوت�شوان������ا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب 

اأفريقيا وزامبيا وزمبابوي و�شوازيلند ولي�شوتو وملوي وموزامبيق وناميبيا.

اأنغول

�ص�صـــي ملوؤ ا ر  طـــا لإ ا

������ار بالب�رش.  م االجتِّ د يج������رِّ اأثن������اء الف������رتة قي������د النظ������ر، مل يكن ل������دى اأنغ������وال ن�������س قانوين حم������دَّ

ن اأحكام������اً ب�شاأن حظ������ر العمل   لك������ن قان������ون العمل الع������ام كان يحظ������ر العم������ل االإجب������اري، وت�شمَّ

الق�رْشي )ال�شخرة(.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

لدى البلد جلنة م�شرتكة بني الوزارات ملكافحة ت�شغيل االأطفال.

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حم������دَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء فرتة االإبلغ. اأحكام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت منظمات غري حكومية ومنظمات دولية خدمات احلماية القانونية وامل�شاعدة الطبية واالإ�شكان  قدَّ

ار. واالإيواء للأ�شخا�س الذين هم يف حاجة اإليها، مبن فيهم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

ار  وفق������اً ملنظمة التعاون االإقليمي بني روؤ�شاء ال�رشطة يف اجلنوب االأفريقي، مل تُك�َشف اأيُّ حاالت اجتِّ

باالأ�شخا�س يف اأنغوال يف ال�شنوات االأخرية.



121 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

بوت�صوانا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش. ولكن  م االجتِّ د يجرِّ اأثناء ال�شنوات امل�شمولة باالإبلغ، مل يكن لدى بوت�شوانا ن�س قانوين حمدَّ

ار بالرقيق و�رشاء الن�شاء  قانون العقوب������ات البوت�شواين لعام 1964 حظر اخلطف واالختطاف واالجتِّ

والفتيات الأغرا�س التجارة اجلن�شية.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حم������دَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ. اأحكام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار. �شوا الإ�شاءة املعاملة، مبن يف ذلك �شحايا االجتِّ كان يوجد ماأويان للن�شاء واالأطفال مّمن تعرَّ

جمهورية الكونغو الدميقراطية

الإطار املوؤ�ص�صي

م  د يجرِّ اأثناء الفرتة امل�شمول������ة باالإبلغ، مل يكن لدى جمهورية الكونغو الدميقراطية ن�س قانوين حمدَّ

������ار بالب�رش. لكن القانون الت�رشيع������ي اخلا�س بالعنف اجلن�شي حظر ا�شتغلل االأطفال يف البغاء  االجتِّ

واالإكراه على البغاء والِقوادة واال�شتغلل اجلن�شي. كما اإنَّ الد�شتور مينع ا�شتخدام االأطفال جنوداً.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين بخ�شو�س االجتِّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء فرتة االإبلغ. اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف اإطار  لت عمليات قب�س على اأ�شخا�س واأحكام اإدانة ذات �شلة بجرائم اجتِّ ولكْن �ُشجِّ

ُج������رم "جتنيد االأطفال اجلنود غ������ري امل�رشوع" ويف اإطار جرائم احلرب واجلرائم �شد االإن�شانية فيما 

يتعل������ق بتجنيد االأطفال لي�شبحوا جنوداً وباال�شرتقاق اجلن�شي. ويف هذه الفئة االأخرية، تخ�شع هذه 

احلاالت للخت�شا�س الق�شائي للمحكمة اجلنائية الدولية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت منظمات غري حكومية ومنظمات دولية خدمات احلماية القانونية وامل�شاعدة الطبية ل�شحايا  قدَّ

������ار. وقد دعمت وزارة ال�ش������وؤون االجتماعية جهود املنظمات غ������ري احلكومية املعنية مبكافحة  االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. االجتِّ
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لي�صوتو

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش. وقد  م االجتِّ د يج������رِّ اأثن������اء الف������رتة قيد اال�شتعرا�س، مل يكن ل������دى لي�شوتو ن�س قانوين حمدَّ

تناول������ت اأحكام م�رشوع قان������ون حماية ورعاية الطفل لعام 2004 م�شائ������ل حماية االأطفال يف حاالت 

 مثل اخلطف و�رشقة االأطفال والتعّدي اجلن�شي. وقد اأمكن تطبيق اأحكام اجلرائم اجلن�شية رقم 29 

لع������ام 2003، واأحكام مر�شوم قانون العمل رقم 24 لع������ام 1992، من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س 

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والت�شغيل يف ال�شخرة. اأ�شكال االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأن�ش������اأت دائرةُ �رشطة اخلّيال������ة يف لي�شوتو وحدةَ حماية الطفل واجلن�ش������ني يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 

2002. واأثن������اء الفرتة قيد اال�شتعرا�س، كان لدى ه������ذه الوحدة مكتب يف كل مقاطعة من املقاطعات 

ٌ يف كل مكتب منها ثلثة من ال�شّب������اط )من الذكور واالإناث(. وتقع حاالت  ال�������11 يف لي�شوتو، ومعنيَّ

ار بالن�شاء واالأطفال يف نطاق اخت�شا�س هذه الوحدة. االجتِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ وب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حمدَّ

لت ثلثة اأحكام  ار بالب�رش اأثناء الف������رتة امل�شمولة باالإبلغ. ولكْن �ُشجِّ اأح������كام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ

 اإدان������ة �شدرت يف ع������ام 2005 ب�شاأن اال�شتغلل اجلن�ش������ي، وحكم اإدانة �شدر يف ع������ام 2004 ب�شاأن 

�رشقة االأطفال.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س. مت منظمات غري حكومية حملية امل�شاعدة الطبية وخدمات االإ�شكان ل�شحايا االجتِّ قدَّ

مالوي

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش. واأمكن  م االجتِّ د يجرِّ اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل يكن لدى ملوي ن�������س قانوين حمدَّ

ا�شتخ������دام بع�������س اأحكام مدونة القوانني اجلنائي������ة، ب�شاأن جرائم كاخلطف وتدب������ري الدعارة وتعّهد 

ار  املواخ������ري والعمل الق�رْشي )ال�شخرة( واال�شرتقاق، من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي والت�شغيل بال�شخرة. وقد ُو�شعت �شيغة م�شّودة قانون رعاية 

ار وحتديد عقوبة ال�شجن  االأطف������ال وحمايتهم واإقامة العدل ب�شاأنهم، والتي يرد فيه������ا تعريف االجتِّ

املوؤبَّد للمتَِّجرين بالب�رش؛ وكانت امل�شّودة يف انتظار املوافقة عليها يف حزيران/يونيه 2008 من جانب 

ة. ال�شلطات املخت�شّ



123 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأطفال  ُعنيِّ زهاء 400 �شابط وموظف من املكلَّفني بحماية االأطفال من اأجل ر�شد جرائم االجتِّ

وت�شغيلهم يف العمل الق�رْشي )ال�شخرة(. واأُن�شئت وحدة لدعم ال�شحايا يف اإطار ال�رشطة تُعنى بحاالت 

ار باالأ�شخا�س. اإ�شاءة املعاملة عموماً، مبا يف ذلك االجتِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ وب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حمدَّ

ار باالأ�شخا�س. واأبلغت ال�شلطات املعنية عن حوايل 10 اأحكام اإدانة  اأحكام اإدان������ة ب�شاأن جرائم االجتِّ

ب�شاأن جرائم ت�شغيل االأطفال يف ال�شخرة يف الفرتة بني عامي 2004 و2007. ويف تلك احلاالت، كان 

اجلناة املدانون من مواطني ملوي وزامبيا. اإ�شافًة اإىل ذلك، ُقب�س على �شتة مواطنني ملويني ب�شاأن 

جرائم نزع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية وامل�شاعدة الطبية للأ�شخا�س املُ�شاَءة  قدَّ

ار باالأ�شخا�س. معاملتهم، مبن يف ذلك �شحايا االجتِّ

وكان �شحاي������ا حاالت االإدان������ة الع�رش ب�شاأن جرائم ت�شغيل االأطفال يف العم������ل الق�رْشي )ال�شخرة( يف 

الفرتة بني عامي 2004 و2007 كلّهم من ملوي، وقد ا�شتُِغلّوا يف ملوي اأو يف زامبيا املجاورة. واأُبلغ 

ع������ن حالة واحدة بخ�شو�س طفل م������ن زمبابوي كان يخ�شع لل�شتغلل يف م������لوي. واأُعيدت امراأة 

ار اإىل بلدها من اأوروبا يف عام 2006. ملوية واحدة كانت �شحية اجتِّ

وُك�ش������ف اأطفال من �شحايا جرائم ن������زع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية الأغرا�������س اأداء بع�س الطقو�س 

ال�رّشية.

موزامبيق

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س يف عام 2008. وقبل ذلك،  داً بخ�شو�س االجتِّ اعتم������دت موزامبيق قانوناً ت�رشيعياً حمدَّ

كانت االأحكام الواردة يف القانون اجلنائي فيما يخ�ّس خمالفة قوانني العمل اأو اخلطف اأو االختطاف 

ار باالأ�شخا�س. كما اعتمدت وزارة املراأة  تُ�شتخ������َدم من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�������س اأ�شكال االجتِّ

والرعاية االجتماعية خطة عمل وطنية ب�شاأن االأطفال، ُعنيت بكثري من اأ�شكال اإيذاء االأطفال.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأُن�شئ������ت وح������دات حلماية االأطفال يف بع�������س خمافر لل�رشطة، بوا�شطة رابط������ة املدافعني عن حقوق 

الطف������ل، املعروف������ة با�شم "غابينيت�������س دي اأتيندمينتو"، وكان������ت لدى هذه الوح������دات مكاتب �شغرية 
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ار والعنف املنزيل االإبلغ  للم�شاع������دة متمركزة يف اأكرث خمافر ال�رشطة، حيث ي�شتطي������ع �شحايا االجتِّ

عن حاالته������م، واحل�شول على امل�شاعدة. وكان يوجد 184 وحدًة م������ن هذه الوحدات املذكورة، حني 

اإجراء هذه الدرا�شة اال�شتق�شائية.

ار باالأ�شخا�س اأثناء  ووفق������اً لوزارة الداخلية وال�رشطة، مل يكن يوجد يف البلد �شج������لت ر�شمية للجتِّ

الفرتة امل�شمولة باالإبلغ.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت منظمات غري حكومية حملية ومنظمات دولية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية وامل�شاعدة  قدَّ

الطبية والنف�شانية االجتماعية واالإ�شكان واالإعادة اإىل الوطن ومَلّ �شمل االأ�رشة.

������ار باالأ�شخا�س يف عام  وق������د ك�شف������ت ال�شلطات احلكومية املعنية اأرب������ع ن�شاء بالغات ُكنَّ �شحايا اجتِّ

2005، واثنت������ني يف عام 2006، وامراأة واحدة يف عام 2007، وُك������نَّ جميعاً مواطنات من موزامبيق. 

واأُعي������د �شت �شحايا اإىل بلدهن من جنوب اأفريقيا، وواحدة من زمبابوي، وُكنَّ كلُّهّن �شحايا ا�شتغلل 

ار  جن�ش������ي وعمل ق�رْشي. كما اأُعي������د طفلن من جنوب اأفريقيا اإىل موزامبيق، وكان من �شحايا االجتِّ

لغر�س العمل الق�رْشي )ال�شخرة(.

ناميبيا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش. وكانت  م االجتِّ د يجرِّ اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل يكن لدى ناميبي������ا ن�س قانوين حمدَّ

تُ�شتخَدم جرائم االختطاف وت�شغيل االأطراف واإغواء امراأة الجتذابها اإىل دار دعارة لغر�س ممار�شة 

ار باالأ�شخا�س. وكان قانون  البغ������اء، وجرائم اأخرى، من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ار  دة اإىل جرائم االجتِّ رعاي������ة االأطفال وحمايتهم يف انتظار اعتماده، وقد احتوى عل������ى اإحاالت حمدَّ

باالأطفال. كما كان يُنتظر اأن تعتمد وزارة العمل والرعاية االجتماعية يف عام 2008 م�رشوَع برنامج 

عمل ب�شاأن الق�شاء على ت�شغيل االأطفال يف ناميبيا؛ وكان الربنامج يحتوي على ا�شرتاتيجيات مقرتحة 

ار باالأطفال. ب�شاأن مكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ُدرِّبت وحدة حماية املراأة والطفل، التابعة لقوات ال�رشطة الناميبية، على تقدمي امل�شاعدة اإىل �شحايا 

االعتداء اجلن�شي. وكانت الوحدة ت�شتمل على خم�شة ع�رش �شابطاً وموظفاً، واأُن�شئت يف عام 2000. 

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ لكْن ب�شبب عدم وجود ن�س قانوين حمدَّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء فرتة االإبلغ. اأو اأحكام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت منظمات غري حكومية حملي������ة خدمات احلماي������ة القانونية وامل�شاعدة الطبي������ة والنف�شانية  قدَّ

ار  االجتماعية اإىل االأ�شخا�س الذين هم يف حاجة اإليها واإىل �شحايا االإيذاء، مبن فيهم �شحايا االجتِّ

باالأ�شخا�������س. ولكن مل يكن هنالك تقارير ر�شمية بخ�شو�س االأ�شخا�س املتََّجر بهم اإىل البلد اأو منه اأو 

يف داخله.

جنوب اأفريقيا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  دة، بق�شد جترمي االجتِّ ت اأحكام������اً قانونيًة بخ�شو�س جرائم حم������دَّ كان������ت جنوب اأفريقيا قد اأقرَّ

������ار باالأطفال جلملة وا�شعة من االأغرا�س املتنّوعة.  باالأ�شخا�������س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي واالجتِّ

وقد ا�شتُخدم قانوُن تعديل القانون اجلنائي )اجلرائم اجلن�شية وما يت�شل بها من م�شائل( لعام 2007 

������ار باالأ�شخا�س لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي، يف  )القان������ون رقم 32 لعام 2007( اأ�شا�شاً ملكافحة االجتِّ

ح������ني اأمكن ا�شتخدام القانون اخلا�س باالأطفال لع������ام 2005 )القانون رقم 38 لعام 2005( من اأجل 

ار باالأطفال. واإ�شافًة اإىل ذلك، ف������اإنَّ د�شتور جنوب اأفريقيا لعام  امللحق������ة الق�شائية حل������االت االجتِّ

ت م�شّودات ت�رشيعات  1996 يحظ������ر اال�شرتق������اق واال�شتعباد يف اخلدمة والعمل بعقد اإذعان. واأُِع������دَّ

ار باالأ�شخا�س لكي ي�شدرها الربملان يف عام 2009. �شاملة ا�شتناداً اإىل بروتوكول االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

مة التابعة ل�رشطة جنوب  ار بالب�رش �شمن وحدة مكافحة اجلرمية املنظَّ ر ل�شوؤون االجتِّ اأُن�شئ مكتب م�شغَّ

اأفريقي������ا. كما اإنَّ وحدة مكافحة اجلرائم اجلن�شية و�ش������وؤون املجتمعات املحلية، التابعة لدائرة االّدعاء 

العام الوطنية، كانت تعالج �شوؤون منع اجلرائم اجلن�شية من خلل امللحقات الق�شائية الفّعالة.

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام  وم������ن جّراء عدم وجود قان������ون ت�رشيعي ي�شمل فرتة االإبلغ، مل تُ�شجَّ

اإدانة حتى عام 2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  مت ال�شلط������ات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

ار باالأ�شخا�س. والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء اإىل �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية 

اأُعي������د ث������لث �شحايا من جنوب اأفريقيا اإىل بلدهم من زمبابوي وال�������رشق االأو�شط اأثناء هذه الفرتة. 

ار باالأ�شخا�س  وم������ع اأنَّ ال�رشطة واملنظم������ات غري احلكومية املعنية كانت عموماً حُتيل ح������االت االجتِّ

ار  اإىل املنظم������ة الدولية للهجرة، والتي كانت املوؤ�ش�شة الوحيدة التي جتمع البيانات عن �شحايا االجتِّ
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ار التي و�شلت  باالأ�شخا�������س يف جنوب اأفريقيا، فلم تك������ن حُتال اإىل املنظمة املذكورة كل حاالت االجتِّ

اإىل علم ال�رشطة.

�صوازيلند

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش.  د بخ�شو�س االجتِّ اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل يكن لدى �شوازيلند ن�������س قانوين حمدَّ

وكان هنال������ك م�رشوع قانون، هو م�شّودة القانون اخلا�������س باجلرائم اجلن�شية والعنف املنزيل، والذي 

������ار للأغرا�س اجلن�شية ويكلِّف دوائر خدم������ات الرعاية النف�شانية مبهام رعاية  م حتديداً االجتِّ يجرِّ

ال�شحاي������ا، كان يُنتظر عر�شه على الربملان يف ع������ام 2007، ولكنَّ ذلك كان ال يزال يف طور االنتظار 

يف منت�شف عام 2008

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان لدى �رشطة �شوازيلند امللكية وحدة ملكافحة العنف واجلرائم اجلن�شية وحماية الطفل تعالج حاالت 

د بخ�شو�س  ������ار باالأ�شخا�س. ولكن ب�شبب عدم وجود ن�������س قانوين حمدَّ عدي������دة ومنها حاالت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اأحكام اإدانة ب�شاأن جرائم االجتِّ ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س يف �شوازيلند،  اأثن������اء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل تكن هنالك اآليات الإحالة �شحايا االجتِّ

ره الدول������ة واملنظمات غري احلكومية املعني������ة اأو املنظمات  دة مّما توفِّ وال اأيُّ دوائ������ر خدم������ات حم������دَّ
 

الدولية املعنية.

زامبيا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  ار باالأطفال واالجتِّ كان ل������دى زامبيا منذ عام 2005 بع�س االأح������كام القانونية املطبَّقة ب�شاأن االجتِّ

فاً على التحديد يف القانون اأثناء الفرتة قيد النظر. ار مل يكن ُمعرَّ بالب�رش، مع اأنَّ االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش، التي تراأ�شه������ا وزارة ال�شوؤون الداخلية، يف اإطار  اأُن�شئ������ت فرقة العم������ل الوطنية ب�شاأن االجتِّ

وحدة دعم ال�شحايا التابعة ل�رشطة زامبيا. واملهّمة املكلَّفة بها هذه الوحدة هي توفري الدعم لل�شحايا 

ار باالأ�شخا�س،  يف احل������االت ذات ال�شلة بالعنف اجلن�شي، واحليازة غري القانونية للممتلكات، واالجتِّ

وكذلك اإ�شداء امل�شورة القانونية لل�شحايا. واإ�شافًة اإىل ذلك، كانت وحدة مكافحة عمل االأطفال، التي 
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تعم������ل باإ�رشاف وزارة العمل وال�شمان االجتماعي، ت�شتمل عل������ى 50 �شابطاً وموظفاً، وكانت تر�شد 

اأ�شواأ اأ�شكال ت�شغيل االأطفال، مبا يف ذلك اإكراه الفتيات على ممار�شة البغاء.

ار  وق������د لُوِحق������ت ق�شائياً ام������راأة واحدة يف ع������ام 2005، ورجلن يف عام 2006، ب�ش������اأن جرائم اجتِّ

لت يف عام  ������ل اأيُّ اأحكام اإدانة �شادرة قبل عام 2006. غري اأنَّ اإدانة واحدة �ُشجَّ باالأ�شخا�������س. ومل تُ�شجَّ

ار لُوحقت ق�شائياً يف اإطار جرائم الهجرة. 2005 ب�شاأن حالة اجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س. واإ�شافًة  مت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

اإىل ذلك، دعمت الدولة املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية املعنية يف جمال تقدمي خدمات 

ار باالأ�شخا�س. الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان واالإيواء ل�شحايا االجتِّ

زمبابوي

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش. لكنَّ  د بخ�شو�س االجتِّ اأثناء الفرتة امل�شمولة باالإبلغ، مل يكن لدى زمبابوي ن�س قانوين حمدَّ

م اال�شتغلل اجلن�شي. القانون اجلنائي يف زمبابوي يجرِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د بخ�شو�س االجتِّ ب�شب������ب عدم وجود ن�س قانوين حم������دَّ

ار باالأ�شخا�س. وقد اأُدين مواطن واحد من زمبابوي بجرمية ا�شتغلل جن�شي  اأحكام اإدانة ب�شاأن االجتِّ

يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت منظمات غري حكومية ومنظمات دولية خدمات الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي واالإ�شكان  قدَّ

ار باالأ�شخا�س. واالإيواء ل�شحايا االجتِّ
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خام�صًا- اأمريكا ال�صمالية

البلدان امل�شمولة يف هذا الق�شم هي كندا واملك�شيك والواليات املتحدة يف اأمريكا ال�شمالية.

كندا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار عرب  ار باالأ�شخا�س حتديداً يف عام 2002، وركِّز على االجتِّ م االجتِّ ل قانون يج������رِّ �ش������در يف كندا اأوَّ

احلدود. وقد اأُدخلت تعديلت اإ�شافية على القانون اجلنائي الكندي يف عام 2005، بحيث اأ�شافت 

ار الأيِّ غر�س ا�شتغليل. دة لتغطية جميع اأ�شكال االجتِّ ثلث جرائم حمدَّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأَن�شاأت قوةُ ال�رشطة الوطنية يف كندا، التابعة ل�رشطة اخلّيالة امللكية الكندية، مركَز التن�شيق الوطني 

ار بالب�رش �شمن فرعها اخلا�س بالهجرة واجلوازات. وقد مّت توظيف ما يقرب من  ب�شاأن جرائم االجتِّ

160 �شابط������اً يف �شت دوائر اإقليمية للهجرة وج������وازات ال�شفر تابعة لل�رشطة كانوا مكلّفني بالتحقيق 

ار بالب�������رش وفقاً لقانون الهجرة وحماية اللجئني اأو وفقاً للقانون اجلنائي  يف جرائ������م الهجرة واالجتِّ

اأو كليهما معاً.

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006،  ومتَّ جل������ب اأربعة رجال يف ات�شال ر�شمي اأويل مع ال�رشطة ب�شبب االجتِّ

يف ح������ني مل يك������ن يوجد مثل هذه احلاالت يف عام 2005. ومل تكن هناك ملحقات ق�شائية اأو اإدانات 

ار باالأ�شخا�س مبقت�شى القانون اجلنائي يف الفرتة 2003- دة اخلا�شة باالجتِّ يف اإطار اجلرائم املحدَّ

������ار باالأ�شخا�س يف القانون اجلنائي مل تدخل حيِّز  2006، م������ع اأنه ينبغي االإ�شارة اإىل اأنَّ جرائم االجتِّ

النف������اذ اإاّل يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2005. ويف الفرتة بني اآذار/مار�س 2007 و�شباط/فرباير 2008، 

ار مزعومة الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. اإ�شافًة  هت 13 تهمًة على االأقل تنطوي على حاالت اجتِّ ُوجِّ

ار  اإىل ذل������ك، متَّ توجي������ه اأربعة اتهامات على االأقل حلجب اأو اإت������لف وثائق عن ارتكاب جرائم االجتِّ

باالأ�شخا�������س اأو ت�شهيلها. و�شملت هذه احلاالُت �شحايا من البالغني واالأطفال مّمن ينتمون اأ�شًل اإىل 

بلدان خارج كندا ومناطق داخلها على حدٍّ �شواء.
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دة، قد ال ي������زال ممكناً القيام بامللحقة الق�شائية  ار باالأ�شخا�س املحدَّ وباالإ�شاف������ة اإىل جرائم االجتِّ

ار مبقت�شى جرائم اأخرى يف اأحكام القانون اجلنائ������ي التي تت�شّدى لل�شلوكيات ذات  الأن�شط������ة االجتِّ

ار. ويف الفرتة م������ن اآذار/مار�س 2006 و�شباط/فرباي������ر 2007، �شدرت خم�س اأحكام  ال�شل������ة باالجتِّ

ار يف اإطار جرائم خمتلف������ة واردة يف القانون اجلنائي، و�شدرت  باالإدان������ة فيما يت�ش������ل بجرائم االجتِّ

اأحكام بالعقوبة يف جميع تلك احلاالت.

ار التي لُوِحقت ق�شائياً اأثناء الفرتة امل�شمولة  وتعك�س هذه احلاالت اأدنى عدد للق�شايا املتعلقة باالجتِّ

بتقري������ر االإبلغ، علماً باأنَّ عدداً كب������رياً من قرارات املحاكم مل يبلَّغ عنه������ا. وعلى نحو مماثل، ينبغي 

ار بالب�رش التي قامت بها اأجهزة  االإ�ش������ارة اإىل اأنه مل يتّم االإبلغ عن جميع التحقيق������ات املتعلقة باالجتِّ

ال�رشطة لغر�س االإح�شاءات الوطنية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ت واأذون العمل ملدة ت�شل اإىل  ������رت احلكومة االحتادية خدمات احل�شول عل������ى و�شع الهجرة املوؤقَّ وفَّ

ار من الرعايا االأجانب امل�شتبه  180 يوماً، وكذلك الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي ل�شحايا االجتِّ

به������م يف كندا. وقد اأُتي������ح و�شع الهجرة ملدة اأطول ت�شل اإىل ثلث �شن������وات عندما اقت�شت الظروف 

ذل������ك. وكان ميكن اأن تُتاح اأي�شاً للرعايا االأجانب ال�شحاي������ا املتََّجر بهم �شبل احل�شول على االإقامة 

الدائمة. وتدير مقاطعات كندا واأقاليمها خدمات امل�شاعدة القانونية واخلدمات االجتماعية، ومنها 

ار بالب�رش املحتاجني اإىل ذلك. مثًل تقدمي امل�شاعدة املالية يف حاالت الطوارئ وال�شكن ل�شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

دت ال�رشطة هوية اأربع �شحايا )ثلث اإناث و�شحية غري معروفة اجلن�س( يف عام 2006. حدَّ

������ار باالأ�شخا�س مع������اً 17 اإدارة ووكال������ة احتادية،  وق������د جم������ع فريق العم������ل امل�شرتك املعن������ي باالجتِّ

زها، مبا يف ذلك من خ������لل التعاون مع  ار بالب�������رش وعزَّ ي للجتِّ ������ق التدابري االحتادي������ة للت�شدِّ  ون�شَّ

املقاطعات واالأقاليم.

وتُعترَب اآ�شيا، وخ�شو�شاً منطقة ميكونغ الفرعية، واأجزاء من اأفريقيا واأوروبا ال�رشقية، غالباً مناطق 

ار املحلي. ر اأعداد ل�شحايا االجتِّ امل�شدر الرئي�شي لل�شحايا املتََّجر بهم اإىل كندا. وعموماً، مل تتوفَّ

املك�صيك

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س واملعاقبة علي������ه يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007.  اعتم������دت املك�شيك قانون منع االجتِّ

ار باالأ�شخا�س.  ار املن�شو�س عليها يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ م القانون جميع جوانب االجتِّ ويجرِّ
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ار باالأطفال فقط، بينما لُوِحقت ق�شائياً بع�س  م االجتِّ وقب������ل عام 2007، كانت االأحكام املطبَّقة جترِّ

ار باالأ�شخا�س يف اإطار جرائم اأخرى، مثل القوادة. اأ�شكال االجتِّ

ار بالب�������رش على تقدمي امل�شاع������دة واخلدمات لل�شحايا،  كم������ا ين�ّس القان������ون اجلديد ملكافحة االجتِّ

واأُن�شئ������ت مبقت�شاه جلنة ر�شمية احتادية م�شرتكة بني الوكاالت كان لها �شلطة قانونية لطلب التمويل 

ار باالأ�شخا�������س. وُعيِّنت وزارة الداخلية  م������ن اأجل تنفيذ القان������ون اجلديد، وبرنامج وطني ملنع االجتِّ

لرتاأ�س اللجنة امل�شرتكة بني الوكاالت.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س  عي العام اخلا�س بجرائم العنف جتاه املراأة واالجتِّ اأن�شاأ مكتُب النائب العام مكتَب املدَّ

(FEVIMTRA) يف كانون الثاين/يناير 2008.

وحت������ى 8 اأيار/ماي������و 2008، مل تكن هناك �شجلت مللحقات ق�شائية اأو اأح������كام اإدانة ب�شاأن حاالت 

ار قبل ت�رشين الثاين/نوفمرب 2007.  ار بالب�رش ب�شبب عدم وجود ت�رشيعات �شاملة ملكافحة االجتِّ االجتِّ

ويف الف������رتة املمتدة من كان������ون الثاين/يناير اإىل اأيار/مايو 2008، اأُجريت حتقيقات ب�شاأن اأربعة ُجناة 

)ثلثة ذكور واأنثى واحدة من املك�شيك وبلدان اأمريكا الو�شطى(.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات امل�شاعدة القانونية واأذون االإقامة  مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

ة منظمات غري حكومية ومنظم������ات دولية الدعم الطبي والنف�شاين  مت عدَّ ت������ة واملاأوى. كما قدَّ املوؤقَّ

االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

ار بالب�رش ومكافحته مبقت�شى  وكان املعهد الوطني للهجرة قد اتخذ تدابري لزيادة الوعي ومنع االجتِّ

ال�شلطة املنوطة به، فيما يتعلق حتديداً باالأجانب الذين كانوا موجودين على االأرا�شي الوطنية، حتى 

لو مل يكونوا موثَّقني.

معلومات اإ�صافية

 ذكر املعهد الوطني للهجرة اأنَّ ما ن�شبته 74 يف املائة من ال�شحايا ال�21 املبلَّغ عنهم يف الفرتة 2007-2005 

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي و26 يف املائة الأغرا�س اال�شتغلل يف العمل. كانوا �شحايا اجتِّ

ار  وكان ل������دى النظ������ام الوطني للتنمية املتكاملة للأ�������رشة ماآوى للق�رشَّ متوّفرة اأي�ش������اً ل�شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س ب�شدد  عي العام اخلا�س بجرائم العنف جتاه امل������راأة واالجتِّ بالب�������رش، وكان مكت������ب املدَّ

ار بالب�رش. ومل تكن هناك اآلية ر�شمية  بناء ثلثة ماآوى ميكن اأن تُ�شتخدم اأي�شاً من اأجل �شحايا االجتِّ
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للإحال������ة، ولك������ن اإذا كان ال�شخ�س ال�شحية اأجنبي������اً، فاإنَّ املعهد الوطني للهج������رة يحيله اإىل اإحدى 

املنظمات غري احلكومية للح�شول على املاأوى وامل�شاعدة.

الوليات املتحدة الأمريكية

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش، الذي اعتُمد يف عام 2000 وجرى تعديله الحقاً يف عامي  كان قانوُن حماية �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف الواليات املتحدة االأمريكية. 2003 و2005، االإطاَر الت�رشيعي لتجرمي االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س، ولكن التعامل مع الغالبية العظمى  اأجرت عّدة وكاالت احتادية حتقيقات ب�شاأن االجتِّ

م������ن احلاالت ت������واّله مكتب التحقيقات الف������درايل )اف بي اآي( واإدارة اإنفاذ قوان������ني االأمن الداخلي 

�شني يف اإطار  والهج������رة واجلم������ارك. وكان مكتب التحقيق������ات االحتادي قد عنيَّ موظف������ني متخ�شّ

ار بالب�رش منذ ع������ام 2005، وقامت الوحدة الوطني������ة املعنية بجرائم التعّدي  مب������ادرة مكافحة االجتِّ

عل������ى االأطفال التابعة ملكتب التحقيقات االحتادي �شم������ن مبادرتها الوطنية اخلا�شة برباءة االأطفال 

ار باالأ�شخا�س منذ عام 2003. وقد اأُن�شئ مركز مكافحة تهريب  املفق������ودة، بالتعامل مع جرائم االجتِّ

ار بهم يف عام 2004 بو�شفه مركزاً للندماج بني الوكاالت وداراً لتبادل املعلومات حتوِّل  الب�رش واالجتِّ

ار بهم  املعلومات اال�شتخباراتية اإىل اإجراءات عمل يف ثلثة جماالت مرتابطة بني تهريب الب�رش واالجتِّ

وتقدمي الدعم اجلنائي ملكافحة �شفر االإرهابيني ال�رّشي. وكانت وزارة العمل م�شوؤولة عن اإنفاذ بع�س 

قوانني العمل التي هي اأكرث �شموالً.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات امل�شاعدة القانونية واأذون االإقامة  مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

ة منظمات غري حكومي������ة ومنظمات دولية الدعم الطبي والنف�شاين  مت عدَّ ت������ة واالإيواء. كما قدَّ املوؤقَّ

االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

ار بالب�رش الذي������ن ُك�شفوا بالن�شبة للبلد كلّه  ومل يك������ن هن������اك جتميع للبيانات املتاحة عن �شحايا االجتِّ

لت وزارة  الأنَّ امل�شوؤولي������ة عن حتديد هوية ال�شحايا كانت موزَّعة بني وكاالت متعّددة. ومع ذلك، �شجَّ

ار باالأ�شخا�س البالغني، يف  ال�شح������ة واخلدمات الب�رشية "�شهادات التوثيق" اخلا�ش������ة ب�شحايا االجتِّ

حني اأنَّ االأطفال ال�شحايا ميكن اأن يتلّقوا "ر�شائل تاأهيل".



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   132

معلومات اإ�صافية

�شه������د ع������ام 2006 وجود �شحايا كان اأ�شلهم ب�شفة رئي�شية من اأمري������كا اللتينية والكاري�بي )62 يف 

املائ������ة(، واأفريقيا واآ�شيا واأوروبا وجزر املحيط اله������ادئ. و�شهد عام 2007 وجود �شحايا كان اأ�شلهم 

ب�شف������ة رئي�شي������ة من اأمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاري�ب������ي )41 يف املائة(، اآ�شيا )41 يف املائة(، 

واأوروبا وجزر املحيط الهادئ.
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�صاد�صًا- اأمريكا الو�صطى والكاريـبي

ي�شمل ه������ذا الق�شم بلدان اأمريكا الو�شط������ى التالية: كو�شتاريكا وال�شلف������ادور وغواتيماال وهندورا�س 

ونيكاراغ������وا وبنما. وبلدان الكاري�بي امل�شمولة يف هذا الق�شم هي بربادو�س واجلمهورية الدومينيكية 

وهايت������ي و�شانت لو�شيا و�شان������ت فن�شنت وجزر غرينادين وترينيداد وتوباغ������و. وقد ُجمعت بربادو�س 

و�شانت لو�شيا و�شانت فن�شنت وجزر غرينادين وترينيداد وتوباغو معاً حتت العنوان "�رشق الكاري�بي" 

يف نهاية الق�شم.

كو�صتاريكا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س واردة يف قانون العقوبات. وهذه  دة ب�شاأن االجتِّ كان لدى كو�شتاريكا اأحكام قانونية حمدَّ

ار  ار الدويل بالن�شاء واالأطفال لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي منذ عام 1970، واالجتِّ م االجتِّ االأحكام جترِّ

ار بالقا�رشين يف عام 2005،  بالق�������رشَّ منذ عام 1999. واعتُمدت خطة عمل وطني������ة ملكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وكان من املقّرر يف عام 2008 اعتماد خطة عمل وطنية اأكرث �شموالً ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س،  كان هناك ثلثة مكاتب �شمن مكتب املّدعي العام كان ميكنها التعامل مع جرائم االجتِّ

وهي: مكتب جرائم االأح������داث، ومكتب دعم ال�شحايا الذي كان يغّطي البلد كلّها، ومكتب اجلرائم 

اجلن�شية والعنف املنزيل الذي كان يغّطي العا�شمة �شان خو�شيه فقط.

������ار بالق�رشَّ لغر�س التبّني غري  ويف ع������ام 2006، اأُدين ما جمموع������ه اأربعة ذكور واأُنثايان بتهمة االجتِّ

القانوين.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

������ار بالب�رش خدمات  م������ت ال�شلطات احلكومي������ة واملنظمات غري احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

امل�شاعدة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي.

������ا هاتفياً �شاخناً متاح������اً على ال�شعيد الوطني ل�شحاي������ا العنف، مبا يف ذلك  وكان هن������اك 911 خطًّ

ف عليهم من خلل  ار بالب�رش، اإ�شافًة اإىل اآلية الإحال������ة ال�شحايا املحتملني الذين يُتعرَّ �شحاي������ا االجتِّ

اخلط الهاتفي ال�شاخن.
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اجلمهورية الدومينيكية

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اجلمهورية الدومينيكية يف عام  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س قبل نهاية عام  ر اعتماد م�������رشوع خطة وطنية ملكافحة االجتِّ 2003. وكان م������ن املقرَّ

.2008

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش التابعة لل�رشطة الوطنية يف كانون الثاين/يناير 2008 للتحقيق  اأُن�شئت �شعبة مكافحة االجتِّ

������ار بالب�رش. وكان لدى ال�شعبة ت�شعة �شبَّاط يعن������ون مب�شائل تزوير الوثائق والهجرة  يف ح������االت االجتِّ

عي  ار غري امل�رشوع التابعة ملكتب املدَّ غ������ري القانونية. وباالإ�شافة اإىل ذلك، كانت وحدة مكافحة االجتِّ

ار بالب�رش واجلرائم ذات ال�شلة. العام م�شوؤولة عن التحقيق وامللحقة الق�شائية ب�شاأن جرمية االجتِّ

ار بالب�رش  قت �شعبة مكافحة االجتِّ ويف الفرتة بني كانون الثاين/يناير 2007 وني�شان/اأبريل 2008، حقَّ

ار مزعوم بالن�شاء من البلد اإىل  ار باالأ�شخا�س، اثنتان منهما تنطويان على اجتِّ يف خم�������س حاالت اجتِّ

ار مزعوم بامراأة م������ن البلد اإىل اأمريكا الو�شطى.  اأوروب������ا، يف حني اأنَّ حال������ة واحدة تنطوي على اجتِّ

ار باثنني من الذكور البالغ������ني يف اأمريكا الو�شطى ال�شتغللهم يف  وتنط������وي ق�شية اأخرى على االجتِّ

ار برجل اإىل اأوروبا. العمل؛ وتنطوي احلالة االأخرية على االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

������ار بالب�رش، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية،  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

خدمات امل�شاعدة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي.

معلومات اإ�صافية

ار  اأُعيد ر�شمياً من االأرجنتني 85 �شحيًة من بني 260 �شحيًة من االأ�شخا�س البالغني من �شحايا االجتِّ

بالب�������رش الدومينيكيني الذين ُك�شفوا ب������ني عامي 2003 وني�شان/اأبريل 2008. واأُعيد اآخرون من عدد 

م������ن البلدان يف اأمري������كا اجلنوبية والكاري�بي واأوروبا. وكان جميع القا�رشي������ن الذين تبنّي اأنهم كانوا 

ار باالأ�شخا�س يف عامي 2006 و2007 من مواطني اجلمهورية الدومينيكية. �شحايا اجتِّ

������ار باالأ�شخا�س يف عام 2007 من مواطني  وكان جمي������ع االأ�شخا�������س الت�شعة املُدانني يف جرائم االجتِّ

اجلمهورية الدومينيكية.

ال�صلفادور

الإطار املوؤ�ص�صي

م  دة، يف ال�شلفادور يف عام 2004. ويجرِّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س،  ار بالب�رش املن�شو�س عليها يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ القانون جميع اأ�شكال االجتِّ



135 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار الأغرا�س التبّني االحتيالية والزواج الق�رشي. وكان يجري �شياغة قانون  والتي ت�شمل اأي�ش������اً االجتِّ

ار باالأ�شخا�س لعر�شه على اجلمعية الوطنية. كم������ا كان من املقّرر اعتماد خطة  جديد ب�ش������اأن االجتِّ

عمل وطنية للفرتة 2008-2013 قبل نهاية عام 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س �شمن �شعبة احلدود  دة ملكافحة االجتِّ كان ل������دى ال�رشطة املدني������ة الوطنية اإدارة حمدَّ

�شني للعمل ب������دوام كامل يف  التابع������ة له������ا منذ عام 2004، ت�ش������ّم 19 �شابطاً وموظف������اً كانوا خم�شَّ

ار بهم �شمن مكتب   االإدارة يف ع������ام 2007. واأُن�شئت يف عام 2004 وح������دة لتهريب االأ�شخا�س واالجتِّ

املّدعي العام.

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، عندما اأُدين اأربعة مواطنني  ل������ت االإدانات االأوىل ب�شاأن جرائم االجتِّ �ُشجِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. وقد اأُدين اأحد الذكور البالغني يف عام 2007  م������ن ال�شلفادور باالجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. وتراوحت مدة العقوبات املحكوم بها كلّها بني 5 و10  جلرمية االجتِّ

�شنوات يف ال�شجن.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحايا، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية، خدمات امل�شاعدة  قدَّ

القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي.

معلومات اإ�صافية

ر بهم داخلياً يف  ِ ������ار بالب�رش من اجلن�شية ال�شلفادورية الذي������ن مّت حتديدهم اجتُّ معظ������م �شحايا االجتِّ

البل������د )60 يف ع������ام 2007؛ و96 يف عام 2006(. وقد اأُعيد ال�شحايا من جن�شيات اأخرى املتََّجر بهم 

اإىل ال�شلفادور، ومتَّ ك�شفهم يف البلد، اإىل بلدانهم االأ�شلية.

غواتيمال

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف غواتيم������اال يف عام 2005.  ار باالأ�شخا�������س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�������س قانوين بخ�شو�������س جرمية االجتِّ

اَر لغر�س ن������زع االأع�شاء  ������ار باالأ�شخا�س يف القان������ون الغواتيم������ايل االجتِّ وال ي�شم������ل تعري������ُف االجتِّ

اجل�شدية الب�رشي������ة. وقبل عام 2005، ا�شتُخدمت جرائم اال�شتغ������لل اجلن�شي، واختطاف االأطفال، 

������ار باالأ�شخا�س. وكانت  واإف�ش������اد االأطفال والقوادة امل�شتفِحل������ة، لغر�س ملحقة بع�س اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س واحلماية املتكاملة لل�شحايا   غواتيماال قد اعتم������دت خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

للفرتة 2017-2007.



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   136

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار �شمن �شعب������ة التحقيقات اجلنائية  د ملكافحة االجتِّ كان ل������دى ال�رشطة املدنية الوطنية ق�ش������م حمدَّ

ار  التابعة لها، منذ عام 2004. ثمَّ يف عام 2007، نقل مكتب املّدعي العام امل�شوؤولية عن جرائم االجتِّ

مة. يف االأ�شخا�س من مكتب املّدعي العام اخلا�س ب�شوؤون املراأة اإىل مكتب املّدعي العام للجرمية املنظَّ

ار باالأ�شخا�س. ومل ت�شدر اأحكام  وقد لُوِحق ق�شائياً ثلثة اأ�شخا�س يف عام 2007 بتهمة جرائم االجتِّ

اإدانة بني عامي 2003 و2007، ولكن بحلول ني�شان/اأبريل 2008 لُوِحق ق�شائياً امراأتان ورجل واحد 

ار باالأ�شخا�س لغر�س التبّني غري القانوين. بتهمة االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

������ار بالب�رش، بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية،  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

خدمات امل�شاعدة القانونية.

ويف اأيلول/�شبتم������رب 2007، اأن�ش������اأت وزارة اخلارجية مركزاً للت�شال الهاتفي )خط �شاخن( من اأجل 

ار. �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

ار اإىل املنظمات غ������ري احلكومية واملنظمات الدولية  اأُن�ش������ئ بروتوك������ول يف البلد الإحالة �شحايا االجتِّ

املعنية من اأجل احل�شول على امل�شاعدة واخلدمات.

هايتي

الإطار املوؤ�ص�صي

دة وجود يف ت�رشي������ع هايتي، على الرغم م������ن اأنَّ قانونا  ار باالأ�شخا�������س املحدَّ مل يك������ن جلرمي������ة االجتِّ

ار كان ينتظر موافقة الربملان عليه يف عام 2008. وقد اأمكن ا�شتخدام جرائم  �شام������ل ملكافحة االجتِّ

ار بالب�رش. ومل يكن  اال�شتغ������لل اجلن�شي واال�شتعباد من اأجل امللحق������ة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. لدى هايتي خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كانت �رشية حماية الطفل التابعة لل�رشطة الهايتية م�شوؤولة عن حماية االأطفال، مبا يف ذلك مكافحة 

ار باالأطفال. وكانت الفرقة تتاأّلف من 14 �شابطاً وموظفاً. االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش. وقد عمل  مل يك������ن هناك اأيُّ نظام ر�شم������ي قائم لتقدمي خدمات امل�شاعدة ل�شحاي������ا االجتِّ

������ار باالأطف������ال وباالأ�شخا�س كاآلية تن�شيقي������ة من اأجل حت�ش������ني الت�شّدي على  فري������ق مكافحة االجتِّ
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ار بالب�������رش، ولكن مل تكن هناك  ار بالب�رش وتوفري اخلدم������ات ل�شحايا االجتِّ ال�شعي������د الوطن������ي للجتِّ

مت املنظمات الدولي������ة املعنية خدمات الدعم يف حاالت  م������اآوى خا�شة الإيواء ه������وؤالء ال�شحايا. وقدَّ

الطوارئ وامل�شاعدة القانونية وامل�شاع������دة الطبية والنف�شانية االجتماعية واالإيواء وخدمات امل�شورة، 

ار االأطفال واإع������ادة اإدماجهم االجتماعي   وتتبُّ������ع االأُ�رش وتقدمي الدعم من اأجل ع������ودة �شحايا االجتِّ

واالقت�شادي.

هندورا�ص

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف هندورا�س يف عام 2005، ولكن  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار غري امل�رشوع لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. التعريف الوارد يف القانون ال ي�شمل �شوى االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�������رش، وعملت اأربع من �شت �ُشعب  �شة ملكافحة االجتِّ كان ل������دى هندورا�س وحدة �رشطة متخ�شّ

ار باالأ�شخا�س. ويف عام  تابعة لل�رشط������ة الوطنية يف التحقيق يف حاالت اال�شتغلل اجلن�ش������ي واالجتِّ

ار بالب�رش باعتبارها جزءاً من �رشطة الهجرة التابعة  2007، اأُن�شئ������ت وحدة �رشطة خا�شة تُعنى باالجتِّ

لوحدة خدمات التحقيقات اخلا�شة.

ار باالأ�شخا�س يف هندورا�س بني  ������ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اإدانات بخ�شو�س جرمية االجتِّ ومل تُ�شجَّ

عام������ي 2003 و2006. وكانت هناك اأرب������ع ملحقات ق�شائية الأغرا�س ا�شتغ������لل االأطفال جن�شياً، 

وحالة واحدة يف عام 2004، وثلث حاالت اأخرى يف عام 2005.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش. مت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات امل�شاعدة القانونية للأطفال �شحايا االجتِّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. يف عام 2007، ُك�شفت 25 فتاة �شحية من �شحايا للجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2008 لتعزيز  ع اأن جتي������ز احلكومُة خطَة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ م������ن املتوقَّ

التعاون بني املوؤ�ش�شات.
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نيكاراغوا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة الأغرا�������س الدعارة، يف نيكاراغوا  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�������س جرمية االجتِّ

ع������ت التعديلُت التي اأُدخلت على القانون اجلنائي تعريَف  يف ع������ام 2005. ويف اأيار/مايو 2008، و�شَّ

������ار باالأ�شخا�س لي�شم������ل �شائر اأ�شكال اال�شتغ������لل املن�شو�س عليها يف امل������ادة 3 من بروتوكول  االجتِّ

ار الأغرا�������س التبّني غري  ������ار باالأ�شخا�������س، وذهبت اأي�ش������اً اإىل اأبعد م������ن ذلك بتج������رمي االجتِّ االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س قبل نهاية   القان������وين. وكان من املقّرر اعتم������اد اأول خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

عام 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�س �شتة  ������ار باالأ�شخا�س يف عام 2005. وُخ�شِّ اأن�ش������اأت ال�رشطُة الوطنيُة وحدًة خا�شًة ملكافحة االجتِّ

�شتني  غون يف الوحدة يف ع������ام 2007. وقد اأن�شاأت دائرة االّدعاء العام وحدتني متخ�شّ ������اط متفرِّ �شبَّ

ار باالأ�شخا�س - وحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ووحدة  يف ع������ام 2007 تُعنيان اأي�ش������اً بجرمية االجتِّ

لل�شوؤون اجلن�شانية والعنف.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات امل�شاع������دة القانونية والدعم  مت ال�شلط������ات احلكومية املعنية ل�شحاي������ا االجتِّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2007 من نيكاراغوا،  كان ال�37 �شخ�شاً الذين اأُلقي القب�س عليهم بتهمة االجتِّ

با�شتثناء 7 مواطنني من بلدان اأخرى يف اأمريكا الو�شطى.

بنما

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف بنما يف عام 2004، ولكن القانون  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي فقط. ويف ع������ام 2003، اعتُمدت خطة العمل الوطنية  م االجتِّ يج������رِّ

ب�ش������اأن االأطفال واملراهقني 2003-2006، ت�شمل اال�شتغ������لل اجلن�شي للقا�رشين. وكانت خطة عمل 

ار بالب�رش للفرتة 2008-2010 قيد النظر يف عام 2008  د ال�شيا�شات العامة ل�شحايا االجتِّ وطنية حتدِّ

لدى اللجنة الوطنية للوقاية من اجلرائم اجلن�شية.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، كانت �شعبة اجلرائم اجلن�شية التابعة لل�رشطة الق�شائية الفنية 

������ار باالأ�شخا�س. وقد  م�شوؤول������ًة ع������ن التعامل مع اجلرائم اجلن�شي������ة، مبا يف ذلك بع�س اأ�شكال االجتِّ

اأُن�شئت مبقت�شى التكليف نف�شه وحدة اجلرائم اجلن�شية يف اللجنة الوطنية ملنع اجلرائم اجلن�شية يف 

عي العام. عام 2005 حتت اإمرة مكتب املدَّ

������ار باالأ�شخا�س يف الفرتة 2003-2006. ثمَّ يف عام 2007،  ومل تك������ن هناك اإدانات ب�شاأن جرائم االجتِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. اأُدين �شخ�شان بتهمة االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة  مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى. املوؤقَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي وال�شياحة  يف عام 2007، ُك�شف 66 طفًل من �شحايا اجتِّ

ار بالب�رش من البالغني يف بنما. اجلن�شية. وال توجد بيانات عن �شحايا االجتِّ

دت ملجاأين ميكنهما  وكان ل������دى وزارة التنمية االجتماعية برنامج ل�شحايا اال�شتغلل اجلن�شي، وحدَّ

ار وتقدمي امل�شاعدة لهم. ا�شتيعاب االأطفال من �شحايا االجتِّ

�رشق الكاريـبي

الإطار املوؤ�ص�صي

ي�شم������ل هذا الق�شم بربادو�س وترينيداد وتوباغو و�شانت فن�شنت وجزر غرينادين و�شانت لو�شيا. وخلل 

ار  الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، مل يكن لدى اأيٍّ من هذه البلدان ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

دة كجزء من قوانينها اجلنائية، على الرغ������م من اأنها رمبا كان لديها ن�شو�س ب�شاأن  باالأ�شخا�������س املحدَّ

جرائ������م جنائية اأخرى، مثل اال�شتغلل اجلن�شي والعم������ل الق�رشي اأو العبودية، التي كان ميكن اأن تطبَّق 

ار باالأ�شخا�س. ومل يكن اأيُّ بلد من بلدان �رشق الكاري�بي قد اعتمد  يف امللحقة الق�شائية حلاالت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س  �شة للجتِّ �شة مكرَّ مل يكن لدى اأيِّ بلد من بلدان �رشق الكاري�بي امل�شمولة هنا وحدة متخ�شّ

خلل الفرتة 2003-2007. وكانت ال�رشطة الوطنية يف �شانت لو�شيا قد اأن�شاأت وحدة تُعنى باالأ�شخا�س 

ار بالقا�رشين. �شني للمخاطر مكلَّفة مبهام عّدة ومنها التحقيق يف حاالت االجتِّ امل�شت�شعفني املعرَّ
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ار باالأ�شخا�������س خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، مل  ونظ������راً لعدم وجود قوانني حمّددة ب�شاأن االجتِّ

ار يف هذه البلدان االأربعة. ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اإدانات ب�شاأن حاالت االجتِّ تُ�شجَّ

ار بالب�رش. ويف عام 2005،  وق������د لُوِحق ق�شائياً �شخ�شان يف بربادو�س الرتكابهما جرائم متعلقة باالجتِّ

لُوِحق ق�شائياً �شخ�س واحد واأُدين مبقت�شى قانون الهجرة واأُمر بدفع غرامة جللب عّمال بناء هنديني 

من دون اأذون عمل. ويف عام 2007، لُوِحق ق�شائياً �شخ�س واحد وفقاً لقانون اجلرائم اجلن�شية جللبه 

امراأتني اأوكرانيتني واإجبارهما على ممار�شة البغاء.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت احلماية القانونية  تة لل�شحايا. ولكْن ُقدِّ ������ر اأيُّ بلد يف هذه املنطقة الفرعي������ة اأذون اإقامة موؤقَّ مل يوفِّ

م  من قبل ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية يف �شانت فن�شنت وجزر غرينادين، وُقدِّ

الدع������م الطبي والنف�شاين االجتماعي من قبل ال�شلطات يف بربادو�س و�شانت فن�شنت وجزر غرينادين، 

ار من  م ال�شكن واملاأوى ل�شحايا االجتِّ واأي�شاً من قبل املنظمات غري احلكومية املعنية يف بربادو�س. وُقدِّ

جان������ب ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعني������ة يف بربادو�س، ومن جانب منظمات غري 

ار يف املنطقة الفرعية،  حكومية يف ترينيداد وتوباغو. ومل تكن هناك ملجئ حمّددة الإيواء �شحايا االجتِّ

م اأو جتد املاأوى على املدى  ولك������ن ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية اأمكنها اأن تقدِّ

الق�شري، عند ال�رشورة.

ار باالأ�شخا�������س، اأبلغت احلكومات عن ك�شف  وعل������ى الرغم من عدم وج������ود قوانني حمّددة ب�شاأن االجتِّ

ار بالب�رش امل�شتبه بهم وم�شاعدتهم: �شحايا االجتِّ

دت بربادو�س اأوالً امراأتني بالغتني من غيانا باعتبارهما �شحيتني لل�شتغلل اجلن�شي يف عام  •  حدَّ
2004؛ ومتَّ العثور على فتاة قا�رش من غيانا كانت �شحيًة لل�شتغلل اجلن�شي يف عام 2005؛ ويف 

عام 2007، مّت ت�شجيل امراأتني بالغتني من اأوكرانيا �شحيتني لل�شتغلل اجلن�شي.

ار امل�شتبه بهما لغر�س  •  بني عام������ي 2003 و2007، حّددت �شانت لو�شيا حالتني من �شحاي������ا االجتِّ
اال�شتعباد يف اخلدمة املنزلية.

ار بالب�رش حتى الن�شف االأول من عام  د اأيُّ �شحايا اجتِّ •  يف �شان������ت فن�شنت وجزر غرينادين، مل يُحدَّ
ار بالب�رش م�شتبه. 2008، عندما متَّ حتديد رجل واحد من هايتي باعتباره �شحية اجتِّ

دت تريني������داد وتوباغو اأنث������ى بالغة واحدة باعتباره������ا �شحيًة يف ع������ام 2007 واأكرث من �شبع  •  ح������دَّ
اإن������اث )خم�س بالغات وقا�رشتان اثنت������ان( حتى اأيار/مايو 2008. وتبنيَّ اأن جميع ال�شحايا هم من 

املواطنني الكولومبيني وكانوا �شحايا لل�شتغلل اجلن�شي.



141

�صابعًا- اأمريكا اجلنوبية

البلدان التالية امل�شمولة يف هذا الق�شم هي: االأرجنتني واإكوادور وباراغواي والربازيل وبوليفيا )دولة-

املتعّددة القوميات( وبريو و�شيلي وفنزويل )جمهورية-البوليفارية( وكولومبيا.

الأرجنتني

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف االأرجنت������ني يف ني�شان/اأبريل  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�������س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

2008. وقبل اأن يدخل القانون حيِّز النفاذ، ا�شتُخدمت جرائم مثل "ت�شهيل الدعارة" وفعل "احلّط من 

ار باالأ�شخا�س.  �شخ�س اإىل حالة من العبودية" وذلك من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س والق�شاء عليه  ويف متوز/يولي������ه 2007، اأُن�شئ مبر�شوم رئا�شي برنامج وطني ملنع االجتِّ

ار بالب�رش، واعتمد مكتب تقدمي امل�شاعدة ال�شاملة ل�شحايا اجلرمية، التابع  وم�شاع������دة �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. ملكتب املّدعي العام، خطة طوارئ ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  عي العام يف بوين�س اآير�س وحدًة خا�شًة تُعنى باجلرائم اجلن�شية، مبا يف ذلك االجتِّ اأن�شاأ مكتب املدَّ

باالأ�شخا�س، يف عام 2005.

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اإدانات  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ وب�شبب عدم وجود ن�س قانوين حمّدد ب�شاأن االجتِّ

ار باالأ�شخا�س بني عامي 2003 و2007. ويف عام 2005 والن�شف االأول من عام  ب�ش������اأن جرائم االجتِّ

2006، متَّ الك�ش������ف عن 61 حال������ة للحّط من �شخ�س اإىل حالة م�شابهة للعبودية، مّما اأّدى اإىل �شدور 

اإدانة يف ق�شية واحدة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  ار خدمات اأذون االإقام������ة املوؤقَّ م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي وال�شكن.
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بوليفيا )دولة-املتعّددة القوميات(

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف دولة بوليفيا املتعّددة القوميات يف  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

كانون الثاين/يناير 2006. واعتُمدت خطة عمل وطنية، جرى تنفيذها خلل الفرتة 2010-2006.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�شة �شمن القوات اخلا�شة يف ال باز وكوت�شابامبا و�شانتا كروز تتعامل  توجد يف البلد وحدات متخ�شّ

ار باالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين. مع االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار  م������ت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظم������ات الدولية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

باالأ�شخا�س خدمات الدعم الطبي والنف�شاين وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

ار يف عام 2007—31 فتاًة  دت ال�شلطات احلكومية املعنية هوية 41 �شخ�ش������اً من �شحايا االجتِّ ح������دَّ

و10 ن�شاء—ُكنَّ قد عانني من اال�شتغلل املختلط، ب�شبب خ�شوعهن لل�شتغلل اجلن�شي واال�شتعباد 

يف اخلدم������ة املنزلية. ووفقاً لوزارة العدل، فاإنَّ ال�رشطة كان������ت النظام الر�شمي الوحيد امل�شوؤول عن 

حتديد هوية ال�شحايا.

الربازيل

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س يف قانونها اخلا�س بالعقوبات.  دة لتجرمي االجتِّ كان ل������دى الربازيل اأحكام قانونية حمدَّ

ار  وق������د متَّ تعديل هذه االأحكام اأخرياً يف عام 2005 عندم������ا ا�شتُكملت باأحكام خا�شة بجرمية االجتِّ

ار الداخلي )امل������ادة 231-األف(، اإذ ت�شري هات������ان املادتان اإىل  ال������دويل )املادة 231( وبجرمي������ة االجتِّ

م������ت املادة 149 من قانون العقوبات "احل������ّط من �شخ�س اإىل حالة  اال�شتغ������لل اجلن�شي فقط. وجرَّ

ار باالأ�شخا�س. م�شابهة للعبودية"، مبا يف ذلك حاالت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س منذ عام 2006، ودخلت خطة  كم������ا كان لدى الربازيل �شيا�شة عامة وطنية ب�شاأن االجتِّ

العمل الوطنية للفرتة 2008-2010 حيِّز النفاذ يف كانون الثاين/يناير 2008.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان ل������دى الربازيل نظام عدالة جنائية احتادي قائم ي�شتمل على ع������ّدة بُنى تنظيمية الإنفاذ القانون 

وبُنى ق�شائية )احتادية وخا�شة بالواليات وتُعنى ب�شوؤون العمل واالأطفال واملراهقني( ملعاجلة م�شائل 

ار باالأ�شخا�س يف املجاالت واملناطق اخلا�شة بكلٍّ منها. االجتِّ

ار يف االأ�شخا�������س )22 يف ع������ام 2006، و2 يف 2007( تتعلّق  وكان������ت جميع االإدان������ات جلرائم االجتِّ

باال�شتغ������لل اجلن�شي. وكان جميع املدانني بتلك اجلرائم يف الفرتة من عام 2004 اإىل �شباط/فرباير 

2007 من الربازيليني، با�شتثناء �شتة اأوروبيني. ومن احلاالت التي جرى التحقيق فيها يف اإطار جرمية 

ال�شخرة )العمل الق�رْشي(، لُوِحق ق�شائياً ما جمموعه 11 �شخ�شاً من ِقبل املحكمة االحتادية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات  مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املحلية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

احلماي������ة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى. ويف عام 2008، كان ن�ّس 

������ار تاأ�شريات الدخول، قيد النظر  قانون االأجان������ب الت�رشيعي اجلديد للتمكني من منح �شحايا االجتِّ

لدى الكونغر�س.

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش الذين متَّ حتديدهم من قبل املحاكم االحتادية يف الواليات خلل  كان جمي������ع �شحايا االجتِّ

اإجراءات الدعاوى اجلنائية )57 يف عام 2006، و5 يف عام 2007( مواطنني من الربازيل.

ل اخلا�س بجرائم اال�شرتقاق يف العمل  يف �شياق نظام العدالة العمالية، ا�شتهدف فريق التفتي�س املتنقِّ

ل الفريق يف عام 1995 من ِقبل وزارة العمل ومكتب االّدعاء لق�شايا  وفقاً لت�رشيعات العمل. وقد ت�شكَّ

العمل وال�رشطة االحتادية معاً.

ل )417 3 يف 2006 و975 5  وكان جمي������ع �شحاي������ا اال�شرتقاق يف العمل الذين ك�شفهم الفري������ق املتنقِّ

يف ع������ام 2007( مواطن������ني من الربازيل، وكان جميعهم تقريباً م������ن الذكور البالغني. ومتَّ الك�شف عن 

ار الأغرا�س اال�شرتقاق يف العمل يف  بوليفي������ني وباراغوايني واإكوادوريني وبريوويني من �شحاي������ا االجتِّ

راً. والية �شاو باولو، ولكنَّ عدد هوؤالء ال�شحايا مل يكن متوفِّ

�صيلي

الإطار املوؤ�ص�صي

م ت�شهيل دخول االأرا�شي ال�شيلية اأو اخلروج منها لغر�س ممار�شة  كان لدى �شيلي اأحكام قانونية جترِّ

ار باالأ�شخا�س،  البغ������اء. وقد ا�شتُخدم ذلك اجلرم من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�������س اأ�شكال االجتِّ

ار الداخلي مل يكونا م�شمولني بتلك االأحكام. وقد حظي م�رشوع  ار لغر�س ال�شخرة واالجتِّ ولكن االجتِّ



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   144

دة مبوافقة جمل�س ال�شيوخ يف عام 2007،  ار باالأ�شخا�س املحدَّ ر اإدراج جرمية االجتِّ القانون الذي يقرِّ

وكان يف انتظار موافقة جمل�س النّواب يف عام 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

 ،(BRISEXME) توجد يف اأكرب املدن يف �شيلي وحدات �رشطة خا�شة للتحقيق يف اجلرائم اجلن�شية

�شة يف  ار باالأ�شخا�س. وكان لدى مكتب املّدعي العام الوطني اأي�شا وحدة متخ�شّ مب������ا يف ذلك االجتِّ

اجلرائم اجلن�شية.

ار بالب�رش يف عام 2005 ورجل واحد يف عام 2006. واأُدينت يف  وق������د ُحوِكمت اأربع ن�شاء بتهمة االجتِّ

ع������ام 2006 امراأة بوليفية وامراأة باراغوية، واأُدين �شخ�س واحد يف 2007. وقد ُحكم على االمراأتني 

املدانت������ني يف عام 2006 بعقوبة تراوحت بني �شنة واح������دة و5 �شنوات، و5 �شنوات و10 �شنوات، على 

التوايل.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات  مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املحلية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة وال�شكن واملاأوى. تاأ�شريات الدخول املوؤقَّ

معلومات اإ�صافية

ف عليه������م مكتب املّدعي العام يف عام 2006 )16( و2007 )22( من  كان جمي������ع ال�شحايا الذين تعرَّ

االإن������اث البالغات املتََّجر بهن الأغرا�س اال�شتغ������لل اجلن�شي. ومن هوؤالء ال�شحايا، جاء 24 من بريو، 

و11 من االأرجنتني و3 من بلدان اأمريكا اجلنوبية.

كولومبيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف كولومبيا يف عام 2002، واعتُمد  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س اأو�شع من التعريف الوارد  قان������ون جديد يف عام 2005. وي�شمل القانون تعريف������اً للجتِّ

ار باالأ�شخا�س، اإذ اإنَّ القانون الكولومبي يعترب موافقة ال�شخ�س البالغ لي�شت ذات  يف بروتوكول االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وقد اعتمدت خطة عمل وطنية يف عام 2005. �شلة عند حتديد حاالت االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

تلّقى بع�س �شّباط ال�رشطة الذين كانوا جزءا من ق�شم اجلرائم اجلن�شية تدريباً خا�شاً على مكافحة 

بة تدريباً  ������ار باالأ�شخا�س. ولدى دائرة االأمن الوطني اأي�ش������اً جمموعة مدرَّ تهري������ب املهاجرين واالجتِّ

خا�شاً على هذه التحقيقات.
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عي العام وح������دًة وطنيًة حلقوق االإن�شان، يف اآذار/مار�������س 2007، مع الرتكيز على  واأن�ش������اأ مكتب املدَّ

������ار باالأ�شخا�س. ويف عام 2007 اأي�شاً، اأن�ش������اأت وزارة الداخلية والعدل واملكتب امليداين ملكتب  االجتِّ

ار باالأ�شخا�س  االأمم املتح������دة املعني باملخّدرات واجلرمية يف كولومبيا مركزاً لعمليات مكافحة االجتِّ

ار   م������ن اأجل تكوي������ن وتطوير فري������ق نخبة من موظف������ي اخلدمة العمومي������ة مللحقة ق�شاي������ا االجتِّ

ي�شاً. باالأ�شخا�س خ�شّ

ار باالأ�شخا�س يف كولومبيا بني عامي 2003 واأيلول/ لت ثلث ملحقات ق�شائية جلرائم االجتِّ و�ُشجِّ

�شبتم������رب 2007؛ وبداأت ملحقت������ان ق�شائيتان يف عام 2005 وواحدة يف ع������ام 2007 )حتى اأيلول/

لت ثلثة اأحكام اإدانة بدءاً من عام 2003 اإىل اأيلول/�شبتمرب 2007. �شبتمرب(؛ و�ُشجِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات احلماي������ة القانونية وتاأ�شريات  م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى. الدخول املوؤقَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س. وهو يجمع املعلومات  يف اآب/اأغ�شط�������س 2007، بو�رش نظام �شجّل املعلومات عن االجتِّ

ار بالب�رش، �شواء من منظور العدالة اجلنائية اأو  م������ن خمتلف املوؤ�ش�شات الت������ي تتعامل مع ق�شايا االجتِّ

مون امل�شاعدة املبا�رشة. من وجهة نظر اأولئك الذين يقدِّ

اإكوادور

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اإك������وادور عام 2005، ولكن  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�������س ت�رشيعي بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار. واعتُم������دت خطة عمل وطنية ملكافحة  الت�رشي������ع مل ي�شمل "نزع االأع�ش������اء" باعتباره غر�شاً للجتِّ

ار باالأ�شخا�س وغريه من اأ�شكال اال�شتغلل يف عام 2006. االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأطفال، مرتبطة مبديرية  كان لدى ال�رشطة الوطنية يف اإكوادور وحدات معيَّنة للتحقيق يف االجتِّ

ال�رشطة اخلا�شة باالأطفال واملراهقني يف اأربع مناطق من البلد.

ويف الف������رتة بني عام 2005 ونهاية ع������ام 2007، كانت هناك 160 حالة من خمتلف اأ�شكال اال�شتغلل 

ار باالأ�شخا�س.  اجلن�شي للأطفال )مواد اإباحية و�شياحة جن�شية وهلّم جّرا(، مبا يف ذلك حاالت االجتِّ
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وخ������لل الفرتة نف�شها، �شدرت 10 اأح������كام اإدانة ب�شاأن تلك اجلرائم. وكان������ت جميع احلاالت تتعلق 

باأ�ش������كال خمتلفة م������ن اال�شتغلل اجلن�شي، ينطوي معظمها على �شحاي������ا تقّل اأعمارهم عن 18 �شنة 

م������ن العمر. وكان جميع املُدانني من مواطني اإكوادور، و�شدرت بحّقهم اأحكام بال�شجن ترتاوح بني 6 

اأعوام و12 عاماً.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش خدمات احلماي������ة القانونية وتاأ�شريات  م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة وال�شكن واملاأوى. الدخول املوؤقَّ

باراغواي

الإطار املوؤ�ص�صي

م ا�شتخدام القوة اأو االحتيال لت�شهي������ل دخول اأّي �شخ�س اإىل  كان ل������دى باراغواي ن�ّس قانوين يج������رِّ

البلد اأو خروجه منها لغر�س ممار�شة البغاء. وكان ذلك اجلرم يُ�شتخدم من اأجل امللحقة الق�شائية 

ار الداخلي، وي�شري اإىل اال�شتغلل اجلن�شي  ار باالأ�شخا�س، ولكنه ال ي�شمل االجتِّ لبع�������س اأ�شكال االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س حيِّز النفاذ  ر جلرمية االجتِّ ر اأن يدخل م�������رشوع القانون املقرِّ فق������ط. وكان م������ن املقرَّ

������ار باالأ�شخا�س لغر�س  يف ع������ام 2009. وكانت توجد خط������ط عمل وطنية مطبَّقة فيما يتعلق باالجتِّ

اال�شتغلل اجلن�شي للأطفال واملراهقني وت�شغيل االأطفال.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�شة جلرائم اجلن�س، والتي يحتمل اأن ت�شمل  من������ذ عام 2005، اأن�شاأت النياب������ة العامة وحدات متخ�شّ

ار بالب�رش. حاالت اجتِّ

واأ�ش������ارت معلومات تتعلق بالعا�شمة اأ�شون�شيون فق������ط اإىل اأنه متَّ التحقيق يف 65 حالة حتت جرمية 

ت�شهيل دخول املوم�شات. وخلل الفرتة ذاتها، بداأت ملحقة 11 �شخ�شاً واأُدين 7 اأ�شخا�س، جميعهم 

من باراغواي.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي  قدَّ

وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س الذين متَّ حتديدهم وتوفري امل������اأوى لهم يف عامي 2005 و2006  جمي������ع �شحايا االجتِّ

باراغوايني قد اأُعيدوا من بلدان اأخرى، ويف االأغلب من االأرجنتني.
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بريو

الإطار املوؤ�ص�صي

دة الأغرا�س اال�شتغ������لل اجلن�شي موجودة يف بريو منذ عام  ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار لت�شمل  2004. ويف كانون الثاين/يناير 2007، متَّ تعديل قانون العقوبات لتو�شيع نطاق جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وُعر�شت  �شائ������ر اأ�ش������كال اال�شتغلل املن�شو�س عليها يف املادة 3 من بروتوك������ول االجتِّ

خطة عمل وطنية على احلكومة يف متوز/يوليه 2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س والتحقيقات  متَّ اإن�ش������اء وحدة حتقي������ق خا�شة هي اإدارة التحقيق������ات املتعلقة باالجتِّ

اخلا�ش������ة، يف كان������ون الثاين/يناير 2004. وكان لدى تل������ك الوحدة م�شوؤولية عل������ى امل�شتوى الوطني 

ار باالأ�شخا�س. للتحقيق يف االجتِّ

وق������د لُوِحق ق�شائياً اأربعة اأ�شخا�س يف ع������ام 2006. ويف العام نف�شه، اأُدين ذكر واحد يف بريو بتهمة 

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، وُحكم عليه بال�شجن ملدة ترتاوح بني 5 �شنني و10  االجتِّ

ل اأيُّ اأحكام اإدانة اأخرى بني عامي 2003 و2006. �شنوات. ومل تُ�شجَّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غ������ري احلكومية املحلية املعنية خدم������ات احلماية القانونية  قدَّ

تة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى. وتاأ�شريات الدخول املوؤقَّ

معلومات اإ�صافية

ار الذين متَّ حتديدهم من ِقبل ال�شلطات احلكومية املعنية يف  كان جميع االأ�شخا�س من �شحايا االجتِّ

ر بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. ومل تكن هناك معلومات  ِ ع������ام 2005 )12( و2006 )46( قد اجتُّ

وا�شح������ة ب�شاأن الوجهة املق�ش������ودة لل�شحايا املبلَّغ عنهم، ولكن يبدو اأن������ه قد جرى تهريب عدد كبري 

منهم داخلياً.

فنزويال )جمهورية - البوليفارية(

الإطار املوؤ�ص�صي

ار الدويل باالأ�شخا�������س يف جمهورية فنزويل البوليفارية يف عام 2005 مبقت�شى القانون  م االجتِّ ُج������رِّ

مة ومبقت�ش������ى قانون الهج������رة )2004(. ويف اآذار/مار�س 2007،  االأ�شا�ش������ي ملكافحة اجلرمية املنظَّ
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ار بالن�شاء والفتيات يف قانون العقوبات مبقت�شى القانون  م االجتِّ دة جترِّ اأُدخل������ت جرمية جديدة حمدَّ

االأ�شا�ش������ي ب�شاأن املراأة للعي�س يف حياة خالية من العنف. وا�شتُخ������دم اأي�شاً القانون االأ�شا�شي حلماية 

م امتهان االأ�شخا�س بالعبودية  الق�������رشَّ وكذلك ا�شتُخدمت املادة 174 من قانون العقوب������ات التي جترِّ

ار. وباالإ�شافة اإىل ذلك، فاإنَّ الد�شتور الفنزويلي ينبذ �رشاحًة  واالأو�شاع املماثلة لتجرمي حاالت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. االجتِّ

واعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2006.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س وجرائم اأخرى  يف ع������ام 2006، لُوِحقت ق�شائياً �شبع ن�ش������اء وثمانية رجال بتهمة االجتِّ

ذات �شلة يف جمهورية فنزويل البوليفارية، واأُدين خم�شة منهم. ويف عام 2007، لُوِحق ق�شائياً اأربعة 

رجال مل يكن �شمنهم اأيُّ امراأة، مّما اأّدى اإىل اإدانة واحدة.

معلومات اإ�صافية

يف ع������ام 2006، ك�شفت ال�شلطات احلكومية يف جمهورية فنزويل البوليفارية ما جمموعه 24 �شحيًة 

������ار باالأ�شخا�س—13 رجًل و7 ن�شاء و4 فتيات. ويف عام 2007، متَّ ك�شف 7 رجال  م������ن �شحايا االجتِّ

و6 ن�شاء من ال�شحايا.

وكان م������ا يقرب من ن�شف ع������دد ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم من ِقب������ل ال�شلطات احلكومية خلل 

الف������رتة 2004-2007 من املواطنني الفنزويليني. كم������ا كان ما يقرب من ُربع عدد ال�شحايا الذين متَّ 

حتديدهم كولومبيني، وكانت ن�شبة ال�شحايا ال�شينيني الذين متَّ حتديد هويتهم حوايل 20 يف املائة.
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ثامنًا- �رشق اآ�صيا واملحيط الهادئ

البلدان التالية م�شمولة يف هذا الق�شم: اأ�شرتاليا، اإندوني�شيا، باالو، بروين دار ال�شلم، تايلند، توفالو، 

تيمور-لي�شتي، جزر �شليمان، جزر كوك، جمهورية كوريا، جمهورية الو الدميقراطية ال�شعبية، �شاموا، 

�شنغافورة، الفلبني، فييت نام، كمبودي������ا، كرييباتي، ماليزيا، منغوليا، ميامنار، ميكرونيزيا )واليات-

املتح������دة(، ناورو، نيوزيلندا، نيوي، اليابان. كما ي�شمل الق�ش������م منطقتي كاليدونيا اجلديدة اخلا�شة 

وبولينيزي������ا الفرن�شية اخلا�شعتني للإدارة الفرن�شية. ومتَّ جتميع ب������االو وبولينيزيا الفرن�شية وتوفالو 

وج������زر �شليمان وجزر ك������وك و�شاموا وكاليدونيا اجلديدة وكرييبات������ي وميكرونيزيا )واليات-املتحدة( 

وناورو ونيوي معاً حتت عنوان "جزر املحيط الهادئ" يف نهاية الق�شم.

اأ�صرتاليا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اأ�شرتاليا يف عام 2005. وت�شمل  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س املن�شو�������س عليها باعتبارها مقت�شيات احلّد االأدنى يف  اجلرمي������ة جميع اأ�شكال االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س. وباالإ�شافة اإىل ذلك، وردت يف مدونة قانون الكومنولث  امل������ادة 3 من بروتوكول االجتِّ

ار  اجلنائي لعام 1995 وتعديل قانون الهجرة )عقوبات رّب العمل( لعام 2007 اجلرائم املتعلقة باالجتِّ

باالأ�شخا�س.

ار باالأ�شخا�س لغر�س اال�شرتقاق  وكان لدى حكومة اأ�شرتاليا ا�شرتاتيجية حكومية جامعة ملكافحة االجتِّ

ار بالن�شاء لغر�س  قت ا�شرتاتيجيٌة �رشطّيٌة وطني������ٌة ملكافحة االجتِّ اجلن�ش������ي منذ ع������ام 2004. وقد ن�شَّ

������ار لغر�س اال�شرتقاق اجلن�شي عرب الواليات  اال�شرتق������اق اجلن�شي عمَل ال�رشطة ب�شاأن مكافحة االجتِّ

الق�شائية.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�شت������ني، وهما فرقة مكافحة  يف ع������ام 2003، اأن�شاأت ال�رشط������ة االحتادية االأ�شرتالية فرقتني متخ�شّ

ار. وم������ن عام 2003 اإىل ت�رشين  اال�شتغ������لل اجلن�شي العابر للح������دود الوطنية وفرقة مكافحة االجتِّ

ى اإىل �شدور  ار باالأ�شخا�س، مّما اأدَّ الثاين/نوفم������رب 2008، اتُّهم 34 �شخ�شاً بجرائم ذات �شلة باالجتِّ

ثمانية اأحكام اإدانة.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة، والتي  ار بالنا�س خدمات احلماية القانوني������ة واأذون االإقامة املوؤقَّ رت احلكوم������ة ل�شحايا االجتِّ وفَّ

ميك������ن اأن ت������وؤّدي اإىل تاأ�شرية اإقامة دائمة، والدعم الطبي والنف�ش������اين االجتماعي والطعام والبدالت 

املعي�شية، وال�شكن على اأ�شا�س فردي، يف كل حالة على حدة.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س.  ن مكتب احلكومة االأ�شرتالية ل�شوؤون املراأة من تقدمي الدعم لربنامج �شحايا االجتِّ متكَّ

ومنذ بداية الربنامج يف عام 2004 وحتى ت�رشين االأول/اأكتوبر 2008، كان جميع ال�شحايا املُ�شتبَانني 

من البالغني. وكان جميع ال�شحايا، ما عدا اأربعاً منهم، املُ�شتَبانني واملتلّقني دعماً من خلل الربنامج 

ا  ر بهم الأغرا�������س اال�شتغلل اجلن�شي، اأمَّ ِ م������ا بني عام 2004 وت�رشي������ن االأول/اأكتوبر 2008، قد اجتُّ

ر بهم لغر�س العمل الق�رشي يف قط������اع البناء وخدمات ال�شيافة  ِ ال�شحاي������ا االأرب������ع الباقون فقد اجتُّ

والعمل املنزيل.

بروين دار ال�صالم

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف بروين دار ال�شلم يف عام 2004. ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�س قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان������ت وزارة الهجرة واإدارة اجلمارك واملكو�س امللكية ُمكلَّفتني مبهام التحقيق يف اأيِّ جرائم مزعومة 

ار باالأ�شخا�س. ارتُكبت يف اإطار قانون االجتِّ

������ل حتقيق������ات اأو ملحقات ق�شائية اأو اإدانات يف بروين دار ال�ش������لم خلل الفرتة امل�شمولة  ومل تُ�شجَّ

بتقرير االإبلغ.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة. ومل يتّم حتديد  ار خدمات اأذون االإقام������ة املوؤقَّ م������ت ال�شلط������ات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

وقوع �شحايا من ِقبل ال�شلطات يف بروين دار ال�شلم خلل الفرتة التي ي�شملها هذا التقرير.

كمبوديا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س منذ عام 1996،  دة مطبَّقة ب�شاأن التعامل مع االجتِّ كان لدى كمبوديا اأحكام قانونية حمدَّ

م  ار باالأ�شخا�س وا�شتغلل الب�رش لعام 1996 يجرِّ وم������ع ذلك، فاإنَّ قانون قم������ع اختطاف النا�س واالجتِّ
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م ال�شخرة يف  ار فقط لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. ودخلت حيِّز النفاذ جرمية جديدة اأي�شاً جترِّ االجتِّ

ار باملراأة واال�شتغلل اجلن�شي  �شباط/فرباي������ر 2008. واعتُمدت اأول خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

للأطفال يف عام 2000، و�شيغت خطة عمل وطنية ثانية يف عام 2005.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س وحماية االأحداث يف عام 2002،  �شة يف ال�رشطة ملكافحة االجتِّ اأُن�شئ������ت وحدة متخ�شّ

�شة نطاق �شم������ول عملها من 7 مقاطعات اإىل 17 مقاطعًة يف عام  ������ع عدد من الوحدات املتخ�شّ وو�شَّ

عني العامني  2006. واأَن�ش������اأت وزارة العدل يف حماكم البلدي������ات واملقاطعات وحدات عمل ت�شمل املدَّ

ار بالب�رش. والق�شاة ال�شتهداف ق�شايا االجتِّ

ار بالب�رش يف كمبوديا. ولكن يف العا�شمة بنوم بنه  ������ر عدد اإجمايل للأ�شخا�س املدانني باالجتِّ ومل يتوفَّ

ار بالب�رش يف عام 2006. وحدها، عاجلت املحكمة 38 ق�شيًة، واأُدين 40 �شخ�شاً باالجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة  ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والدع������م الطبي والنف�شاين االجتماع������ي وال�شكن واملاأوى، ف�شًل عن اإع������ادة تاأهيل ال�شحايا واإعادة 

اإدماجهم يف املجتمع.

معلومات اإ�صافية

ار حملية )ا�شتملت على 86 مذنباً(  جرى يف الفرتة بني عامي 2005 و2007 التحقيق يف 54 حالة اجتِّ

ار عرب احلدود )ا�شتملت على 58 مذنباً(. و32 حالة اجتِّ

ار باالأ�شخا�س وحماية االأحداث قاعدة بيانات حتتوي على معلومات ب�شاأن  وتدير اإدارة مكافحة االجتِّ

جميع ال�شحايا الذين اأحالتهم املنظمات غري احلكومية اأو االأُ�رش اأو وزارة ال�شوؤون االجتماعية خلل 

الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

اإندوني�صيا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالن�ش������اء واالأطفال )املادة 297 من قانون  دة ب�شاأن االجتِّ كان ل������دى اإندوني�شي������ا اأحكام قانونية حمدَّ

ار باالأطفال  م قانون حماية الطفل لعام 2002 ب�شفة خا�شة االجتِّ العقوب������ات( منذ عام 1946. ويجرِّ

ار بالن�شاء واالأطفال. بيد اأنَّ قانون  واال�شتغلل اجلن�شي للأطفال. وال تتعلّق هذه االأحكام اإاّل باالجتِّ

ار بالب�رش  م جميع اأ�ش������كال االجتِّ ������ار باالأ�شخا�س، يجرِّ ع������ام 2007 ب�شاأن الق�ش������اء على جرائم االجتِّ
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ار باالأ�شخا�س. وقد �شدرت املوافقة على خطة العمل  املن�شو�س عليها يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ

ار بالن�شاء واالأطفال يف 30 كانون االأول/دي�شمرب 2002. الوطنية االإندوني�شية للق�شاء على االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

يف ع������ام 2007، ج������رى التحقيق مع 240 �شخ�ش������اً )139 رجًل و101 ام������راأة( واأُلقي القب�س عليهم 

ار باالأ�شخا�س يف اإندوني�شيا. بجرائم االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار  م������ت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظم������ات الدولية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

بالب�������رش خدمات احلماي������ة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماع������ي وال�شكن واملاأوى، ف�شًل 

مت ال�شلطات  ع������ن تقدمي الدعم ال�شرتداد العافية والعودة اإىل الوطن واإعادة اإدماج يف املجتمع. وقدَّ

تة. احلكومية ت�شاريح اإقامة موؤقَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س—331  يف ع������ام 2007، ك�شفت ال�رشطة يف اإندوني�شيا 484 �شحيًة م������ن �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س،  امراأًة و150 طفًل و3 رجال. ووفقاً لفرقة العمل االإندوني�شية الوطنية ملكافحة االجتِّ

كان معظ������م ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم من االإندوني�شيني، وقد اأُعيد معظمهم من البلدان االأخرى 

يف املنطقة.

واأبلغ������ت ال�شلطات اأنَّ معظ������م املتَِّجرين املدانني كانوا اإندوني�شي������ني. وكان االأجانب املدانون بارتكاب 

ار يف عام 2007 من منطقة ال�رشق االأو�شط ودول اآ�شيوية اأخرى. جرائم مت�شلة باالجتِّ

ار يف الفرتة ما بني  وذك������رت املنظم������ة الدولية للهجرة اأنها �شاعدت 273 2 �شحية م������ن �شحايا االجتِّ

اآذار/مار�������س 2005 وني�شان/اأبريل 2007، معظمهم من الن�شاء البالغات، واإىل حدِّ اأقل، من الفتيات. 

وق������د ا�شتُغّل معظم ال�شحاي������ا )312 1( كعّمال منزليني و352 �شحيًة الإجبارهم على البغاء، والباقي 

 الأ�ش������كال خمتلفة من العمل الق�������رشي )ال�شخرة(. وقد اأُعيد معظم ال�شحاي������ا من الدول املجاورة يف 

�رشق اآ�شيا.

اليابان

الإطار املوؤ�ص�صي

اأدخل������ت اليابان جرمي������ة "بيع الب�رش و�رشاوؤه������م" يف قوانينها الت�رشيعية يف ع������ام 2005. وباالإ�شافة 

م جميع اأ�شكال  ������اَر باالأ�شخا�س وجترِّ اإىل ذل������ك، تعرِّف املادةُ 2 )7( م������ن قانون مراقبة الهجرة االجتِّ

ت خطة عمل  ������ار باالأ�شخا�س. وقد اأُِقرَّ اال�شتغ������لل املن�شو�������س عليها يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ

وطنية يف عام 2004.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س. كانت وكالة ال�رشطة الوطنية م�شوؤولة عن التحقيق يف ق�شايا االجتِّ

ومن������ذ اأن دخ������ل الت�رشيع اجلديد حيِّز النفاذ يف عام 2005 وحتى نهاية عام 2007، اأُدين 24 �شخ�شاً 

������ار باالأ�شخا�������س: ُحكم على 5 منهم بال�شجن ملدة تقّل عن �شنتني، وعلى 12 منهم بال�شجن ملدة  باالجتِّ

من �شنتني اإىل ثلث �شنوات، وعلى 7 اآخرين الأكرث من ثلث �شنوات يف ال�شجن.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار خدم������ات احلماية القانوني������ة واأذون االإقامة  م������ت ال�شلطات احلكومية املعني������ة ل�شحايا االجتِّ قدَّ

ت������ة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى، ف�شًل عن تقدمي م�شاعدة يف العودة   املوؤقَّ

اإىل الوطن.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005،  دت وكالة ال�رشطة الوطنية يف اليابان 117 �شحيًة من �شحايا االجتِّ حدَّ

و58 �شحي������ًة يف عام 2006. وكان 70 من ال�شحايا فلبيني������ني و58 منهم اإندوني�شيني. وقد متَّ توفري 

املاأوى جلميع ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم واملتَّجر بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي.

جمهورية لو الدميقراطية ال�صعبية

الإطار املوؤ�ص�صي

اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمي������ة "التجارة بالب�رش واختطافه������م" يف جمهورية الو الدميقراطية 

ال�شعبية يف ت�رشين الثاين/نوفمرب 2004. ثمَّ يف ت�رشين االأول/اأكتوبر 2005، متَّ تعديل قانون العقوبات 

م جميع اأ�شكاله اأو معظمها. وكان من  ار باالأ�شخا�س وجترِّ لي�شمل املادة 134 التي تعرِّف جرمية االجتِّ

ار بالب�رش )2007-2012( يف عام 2008. املقّرر اعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار يف الو يف عام 2005 كجزء من هيئة وطني������ة الإنفاذ القانون، مع  متَّ اإن�ش������اء وحدة مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. ومتَّ ت�شكيل �شت وح������دات يف املحافظات ملكافحة  الرتكي������ز ب�شفة خا�ش������ة على االجتِّ

������ار يف الو اإىل �شعبة  ل������ت وحدة مكافحة االجتِّ ������ار بالب�������رش يف ع������ام 2006، ويف عام 2007 ُحوِّ  االجتِّ

ار. مكافحة االجتِّ

ار عرب احلدود يف الفرتة 2007-2005،  وق������د متَّ التحقيق مع ما جمموعه 27 حالًة من حاالت االجتِّ

ت اإىل اأحكام اإدانة يف 14 حالًة منها. اأدَّ
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة  ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى، وكذلك التدريب املهني.

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش كانوا قد  يف ع������ام 2006، ك�شفت ال�شلطات احلكومية 250 فتاًة و9 فتيان من �شحايا االجتِّ

اأُعيدوا اإىل البلد من تايلند.

ماليزيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف ماليزيا يف عام 2007، مع اعتماد  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأطفال  ار باالأ�شخا�������س. وباالإ�شافة اإىل ذلك، اأدخلت ماليزيا جرمية االجتِّ قان������ون مكافحة االجتِّ

دة يف ت�رشيعها الوطني يف عام 2001. ومتَّت �شياغة خطة عمل وطنية يف عام 2008. املحدَّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش واختطاف االأطفال" بني عامي 2003 و2006. وكان  اأُدي������ن نحو 160 �شخ�شاً بتهمة "االجتِّ

ار باالأطف������ال الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، يف حني اأنَّ  معظ������م االأ�شخا�س املدانني �شالعني يف االجتِّ

اثن������ني ا�شتغ������ّل االأطفال الأغرا�س العمل الق�������رشي. وقد ُحكم على 120 �شخ�ش������اً من اجُلناة بعقوبة 

ال�شجن ملدة تقّل عن �شنة، وُحكم على 30 منهم بال�شجن ملدة ترتاوح بني �شنة وخم�س �شنوات، وُحكم 

على 4 اآخرين بعقوبة ال�شجن الأكرث من خم�س �شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة  ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

منغوليا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف منغوليا يف �شباط/فرباير 2008.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

وقب������ل �شنِّ الت�رشيع يف ع������ام 2008، كانت جرمية "بيع اأو حيازة الب�������رش" تُ�شتخدم من اأجل امللحقة 
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������ار باالأ�شخا�س. ويف عام 2005، اعتُم������دت خطة عمل وطنية ب�شاأن  الق�شائي������ة لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ار يف االأطفال. اال�شتغلل اجلن�شي التجاري واالجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ت�ش������ري اإح�ش������اءات العدالة اجلنائية التالية اإىل جرمي������ة "بيع اأو حيازة الب�رش". وق������د لُوِحق ق�شائياً 

ع�������رشون �شخ�شاً واأُدين �شخ�س واحد بتلك اجلرمية خلل الف������رتة 2005-2006 ُحكم عليه بعقوبة 

ال�شجن ملدة 10 �شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار خدمات احلماية القانونية. مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

دت ال�شلطات احلكومي������ة 31 امراأًة باعتبارهن �شحايا "بي������ع اأو حيازة الب�رش"،  يف ع������ام 2007، ح������دَّ

مقارنًة ب�شت ن�شاء �شحايا يف عام 2004.

ميامنار

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف ميامنار يف عام 2005. وقبل  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

اعتماد الت�رشيع يف ع������ام 2005، ا�شتُخدمت جرائم "اخلطف" و"االختطاف" و"اال�شرتقاق" و"العمل 

ار باالأ�شخا�س. وقد متَّ و�شع اللم�شات االأخرية على  الق�رشي" و"البغ������اء" مللحقة بع�س اأ�شكال االجتِّ

ار بالب�رش )2007-2011( وكذلك خطة تنفيذها، وكانتا يف  اخلط������ة اخلم�شية الوطنية ملكافحة االجتِّ

انتظار موافقة جمل�س الوزراء يف عام 2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار يف حزيران/يونيه 2004 بو�شفها جزءاً من دائرة مكافحة  �شت الوحدة الوطنية ملكافحة االجتِّ تاأ�شَّ

اجلرمية عرب احلدود الوطنية التابعة لقوة ال�رشطة يف ميامنار.

وبني عامي 2003 و2007، اأبلغت ال�شلطات عن ك�شف حوايل 350 اإىل 425 متَِّجراً �شنوياً. ومل يتَّ�شح 

م������ا اإذا كان متَّ ت�شجي������ل هوؤالء االأ�شخا�س اإّبان مرحلة التحقي������ق اأو امللحقة الق�شائية اأو االإدانة وال 

دة. ماهيَّة اجلرمية املحدَّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

������ار خدمات احلماية القانوني������ة والدعم الطبي  م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى، ف�شًل عن تقدمي م�شاعدة العودة اإىل الوطن.
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معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س، اأبلغت ال�شلطات احلكومية  وفقاً لتقرير عن اجلهود التي تبذلها ميامنار ملكافحة االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س )ال�شحايا على ال�شعي������د الداخلي واملعادين اإىل  ع������ن 690 �شحيًة من �شحايا االجتِّ

اأوطانهم واالأجانب( يف ميامنار يف الفرتة بني عامي 2003 و2007.

ار  واأ�شار التقرير ال�شنوي عن عام 2006 ال�شادر عن قوة �رشطة ميامنار التابعة لوحدة مكافحة االجتِّ

اإىل احلاالت التي اكت�شفها نظام العدالة اجلنائية فقط يف ميامنار. واأُبلغ يف التقرير عن اأنَّ ال�رشطة 

دت 411 �شحيًة يف ع������ام 2006. كما اأ�شار التقرير اإىل �شل������وع 11 متَِّجراً ووقوع اأربع  الوطني������ة ح������دَّ

ار الداخلي يف عام 2006. �شحايا يف االجتِّ

نيوزيلندا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف نيوزيلندا يف عام 2002. وقد  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س، اإذ مل تكن هناك  ������ق القانون تف�شرياً اأو�شع من التف�شري املوجود يف بروتوك������ول االجتِّ طبَّ

ار. وقد اعتُمدت اخلطة اخلم�شية  حاج������ة لوجود عن�رش من عنا�رش اال�شتغلل لتحدي������د حالة االجتِّ

الوطنية ملكافحة اال�شتغلل اجلن�شي التجاري للأطفال يف عام 2001، واكتملت يف عام 2006.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ال�رشط������ة ودائرتا الهجرة واجلم������ارك يف نيوزيلندا هي وكاالت اإنفاذ القان������ون امل�شوؤولة عن حاالت 

ار باالأ�شخا�س اأو ملحقتها ق�شائياً اأو  ������ار. ولكْن مل يتّم التحقيق يف اأيِّ حالة من ح������االت االجتِّ االجتِّ

اإدانتها خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار خدمات احلماية  مت ال�شلطات احلكومية املعنية واملنظمات غري احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن. ومل يتّم حتديد هوية  القانوني������ة واأذون االإقامة املوؤقَّ

������ار باالأ�شخا�س اأو توفري املاأوى لل�شحايا من ِقب������ل ال�شلطات احلكومية خلل الفرتة  اأيِّ �شحاي������ا اجتِّ

امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

الفلبني

الإطار املوؤ�ص�صي

م ذلك  دة، يف الفلبني يف عام 2003. ويجرِّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي وال�شخرة وغريهما من اأ�شكال اال�شتغلل. الت�رشيُع االجتِّ
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار برامج خا�شة با�شرتداد  رت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ وفَّ

العافية واإعادة االإدماج يف املجتمع.

تة وامل�شاكن االآمنة  ������رت موؤ�ش�شة منظمة منت������دى في�شايان الفلبينية غري احلكومية امل�شاك������ن املوؤقَّ ووفَّ

ار باالأ�شخا�س. وكانت ماآويها قد �شاعدت ما جمموعه 2 000 �شحية �شنوياً يف عامي  ل�شحايا االجتِّ

ر بهم الأغرا�س  2006 و2007. وكان جمي������ع ال�شحايا الذين متَّ اإيواوؤهم من الفلبينيني وكانوا قد اجتُّ

اال�شتغلل اجلن�شي واال�شتغلل يف العمل.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف  ا جمموعه 359 �شحيًة من �شحايا االجتِّ اأبلغ������ت ال�شلطات احلكومية يف الفلبني عمَّ

عام 2007—منهم 179 فتاًة و155 امراأًة و25 فتًى. وكانوا جميعهم �شحايا لل�شتغلل اجلن�شي.

جمهورية كوريا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف جمهورية كوريا يف عام 2004.  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قان������وين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

وق������د اأُدخلت تلك االأحكام القانوني������ة يف قانون معاقبة جرائم الو�شاطة يف جتارة اجلن�س وما يرتبط 

ار بالب�رش فق������ط لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. وقبل عام 2004،  به������ا من اأفعال، والتي ت�شري اإىل االجتِّ

ا�شتُخدم������ت قوانني ت�رشيعية ب�شاأن اخلطف واال�شتغلل اجلن�شي من اأجل امللحقة الق�شائية ببع�س 

������ار باالأ�شخا�س. ويف ع������ام 2007، اعتُمدت خطة عمل وطني������ة لتعزيز حقوق االإن�شان  اأ�ش������كال االجتِّ

ار بالن�شاء. وحمايتها، �شملت االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س يف جمهورية كوريا. ويف عام 2006،  يف عام 2005، اأُدين 45 رجًل و3 ن�شاء بتهمة االجتِّ

كان العددان 41 رجًل و2 من الن�شاء، على التوايل.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة  ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.
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�صنغافورة

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالن�ش������اء والفتيات منذ عام 1996، �شمن  دة ب�شاأن االجتِّ كان ل������دى �شنغاف������ورة اأحكام قانونية حمدَّ

امليثاق اخلا�س باملراأة.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

�شة م�شوؤولة عن التحقيق يف اجلرائم اجلن�شية، مبا يف  كان لق������وة ال�رشطة يف �شنغافورة وحدة خم�شّ

ار بالن�شاء الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي التجاري. ذلك االجتِّ

وقد اأُدين رجلن وامراأة واحدة ُحكم عليهم بال�شجن جلرائم "البغاء الق�رْشي" و"تقدمي ذريعة كاذبة"، 

وذلك مبوجب امليثاق اخلا�س باملراأة. وتراوحت االأحكام ال�شادرة بحقهم من ثمانية اأ�شهر اإىل �شنتني 

و�شهرين يف ال�شجن.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة  ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي.

ار باالأ�شخا�س اأو حاالت اإي������واء من جانب ال�شلطات احلكومية خلل  ومل يت������ّم حتديد اأيِّ �شحايا اجتِّ

الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

تايلند

الإطار املوؤ�ص�صي

������ار باالأ�شخا�س منذ عام 1997، على الرغم  دة بخ�شو�س االجتِّ كان ل������دى تايلند اأحكام قانونية حمدَّ

ار  ق اإىل االجتِّ ار بالن�شاء واالأطفال لعام 1997 تطرَّ م������ن اأنَّ التدابري الواردة يف قانون منع وقمع االجتِّ

ار بالب�رش، مبا يف  ار بالب�رش كافة اأ�شكال االجتِّ م قانون قمع ومنع االجتِّ بالن�شاء واالأطفال فقط. ويجرِّ

ار بالرجال والفتي������ان، وقد دخل حيِّز النفاذ يف 5 حزيران/يونيه 2008. واعتُمدت خطة  ذل������ك االجتِّ

عمل وطنية يف عام 2003.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�������رش يف تايلند—دائرة التحقيقات  �شتان م�شوؤولتني عن ق�شي������ة االجتِّ كان������ت وكالت������ان متخ�شّ

ار بالب�رش التابع ملكتب النائب العام. اخلا�شة التابعة لوزارة العدل واملركز الدويل ملكافحة االجتِّ
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وق������د اأُن�شئت �شعبة االأطفال واالأحداث والن�ش������اء يف حزيران/يونيه 2005، وهي تتبع لل�رشطة امللكية 

غ������ني الذين يتعاملون مع ق�شايا  التايلندي������ة. وكان يعم������ل يف ال�شعبة 450 �شابطاً وموظفاً من املتفرِّ

ار باالأ�شخا�س. االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف تايلند. ثمَّ يف عام 2006، ارتفع  ويف عام 2005، اأُدين ثمانية اأ�شخا�س بتهمة االجتِّ

هذا العدد اإىل 22 اإدانًة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة  ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى والتدريب املهني.

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س، واحدة منها على م�شتوى  اعتم������دت تايلند ثلث اآليات خمتلفة الإحالة �شحايا االجتِّ

ار  املقاطع������ات، وواحدة يف بلدان اأجنبية، وواحدة عل������ى امل�شتوى املركزي. وكان مكتب مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. بالن�شاء واالأطفال م�شوؤوالً على امل�شتوى املركزي عن التعّرف على �شحايا االجتِّ

وبني عامي 2005 و2007، ك�شفت ال�شلطات احلكومية 633 �شحيًة تايلنديًة اأُعيدوا اإىل الوطن كانوا 

������ر بهم يف اخلارج. ومن اأولئك ال�شحايا، اأُعيد اإىل الوط������ن 253 �شحيًة من دول �رشق اآ�شيا،  ِ ق������د اجتُّ

و212 �شحيًة من منطقة ال�رشق االأو�شط، و89 �شحيًة من اأفريقيا اجلنوبية، و43 �شحيًة من اأوروبا، 

واأُعيدت اأعداد اأقل من جنوب اآ�شيا واملحيط الهادئ ومناطق اأخرى.

تيمور-لي�صتي

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف تيمور-لي�شتي يف عام 2003. ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش، كما هو  كان������ت اإدارة الهج������رة م�شوؤولًة عن التحقيق يف جرائم الهجرة، مب������ا يف ذلك االجتِّ

ح يف املادة 81 من قانون الهجرة واللجوء. مو�شَّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006،  ومتَّ التحقيق مع اأربعة رجال وامراأة ُقب�س عليهم وُحوكموا بتهمة االجتِّ

ل اأيُّ اأحكام اإدانة قبل  ومتَّ التحقيق مع رجلني وثماين ن�شاء اعتقلوا وُحوكموا يف عام 2007. ومل تُ�شجَّ

عام 2007.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار خدمات الدعم الطبي  م������ت املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي وا�شرتداد العافية والعودة اإىل الوطن وخدمات اإعادة االإدماج يف املجتمع.

فييت نام

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س من������ذ عام 1999، ولكن  دة بخ�شو�س االجتِّ كان ل������دى فيي������ت نام اأحكام قانونية حم������دَّ

ار بالن�شاء واالأطفال. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2004. القانون مل يتناول �شوى االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش جزءاً من اإدارة ال�رشطة العامة. وكانت ت�شتمل على نحو  كان������ت وحدة خا�شة ملكافحة االجتِّ

ار بالن�شاء واالأطفال يف عام 2008. 30 �شابطاً وموظفاً من املتفرِّغني للعمل يف مكافحة االجتِّ

ار بالن�شاء واالأطفال يف فييت نام، يف حني اأنَّ العدد  ويف ع������ام 2006، اأُدين 237 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

كان ق������د ارتف������ع اإىل 297 يف عام 2007. و�ش������درت بحق معظمهم اأحكام بال�شج������ن لفرتة اأقل من 7 

�شن������وات، على الرغم م������ن اأنَّ نحو 30 يف املائة منهم �شدرت بحقهم اأحكام بال�شجن تراوحت فرتاتها 

بني 7 اأعوام و15 عاماً.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  ار خدمات اأذون االإقام������ة املوؤقَّ م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

وقد متَّ اإن�شاء مراكز للدعم االجتماعي يف معظم املقاطعات احلدودية ال�شتقبال ال�شحايا العائدين 

من بلدان اأجنبية وتقدمي الرعاية االأولية لهم.

معلومات اإ�صافية

كانت االإح�شاءات عن ال�شحايا حمدودة جداً. واأبلغت ال�شلطات اأنَّ العدد الر�شمي لل�شحايا العائدين 

من ال�شني )422 �شخ�شاً يف عام 2007(، ال ميثِّل �شوى جزء ب�شيط من العدد الفعلي لل�شحايا الذين 

اأُعيدوا اإىل الوطن.
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جزر املحيط الهادئ

الإطار املوؤ�ص�صي

ن هذا الق�شم معلومات عن باالو وبولينيزيا الفرن�شية وتوفالو وجزر �شليمان وجزر كوك و�شاموا  يت�شمَّ

وكاليدونيا اجلديدة وكرييباتي وميكرونيزيا )واليات-املتحدة( وناورو ونيوي.

وخلل ال�شنوات التي ت�شملها هذه الدرا�شة، كان لدى البلدان واالأقاليم التالية اخلا�شعة الإدارة خا�شة 

دة: باالو )2005(، بولينيزيا الفرن�شية )2003(،  ار باالأ�شخا�س املحدَّ جرمي������ة ت�رشيعات بخ�شو�س االجتِّ

جزر كوك )منذ 2003(، كاليدونيا اجلديدة )2003(، كرييباتي )2005(، ناورو )2004(، نيوي )2006(.

ار  دة ملكافحة االجتِّ وب������االو ه������ي البلد الوحي������د املنظور يف هذا الق�شم وال������ذي و�شع خطة عمل حم������دَّ

باالأ�شخا�س.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ل جميع البلدان واالأقاليم اخلا�شع������ة الإدارة خا�شة وامل�شمولة بالنظر يف هذا الق�شم اإجراء اأيِّ  مل ت�شجِّ

حتقيقات اأو ملحقات ق�شائية اأو اإدانات خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

ار  ويف ب������االو يف ع������ام 2006، متَّ التحقيق مع ث������لث ن�شاء ورجل واحد اعتقل������وا وُحوكموا بتهمة االجتِّ

باالأ�شخا�������س واأُدين������وا جميعه������م يف ع������ام 2007. وق������د ا�شتُبه برجل واح������د وامراأة واح������دة بجرمية 

������ار باالأ�شخا�������س يف كاليدونيا اجلديدة يف عام 2005 جرت حماكمتهم������ا مبوجب قوانني العمل.  االجتِّ

 وكان هن������اك ثم������اين �شحايا خ�شع������وا ال�شتغللهم يف العمل—خم�������س �شحايا من ال�ش������كان املحليني 

وثلث فييتناميني.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

������ل تقريباً جميع البل������دان واالأقاليم اخلا�شعة الإدارة خا�شة وامل�شمولة بالنظر يف هذا الق�شم اأيَّ  مل ت�شجِّ

ار يف باالو يف عام 2006.  �شحاي������ا. وق������د متَّ حتديد �شت ع�رشة امراأة بالغة باعتبارهن �شحاي������ا للجتِّ

وكان قد متَّ تهريبهن من ال�شني والفلبني الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي.
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تا�صعًا- جنوب اآ�صيا وجنوب غربيها

البلدان التالية م�شمولة يف هذا الق�شم: اأفغان�شتان وباك�شتان وبنغلدي�س وبوتان و�رشي النكا وملديف 

ونيبال والهند.

اأفغان�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة وجود يف الت�رشيع  ار باالأ�شخا�س املحدَّ خ������لل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، مل يكن جلرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س على الربملان يف عام  يف اأفغان�شت������ان. وكان من املقّرر عر�س م�رشوع قانون ب�شاأن االجتِّ

.2008

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�������س يف اأق�شام ال�رشط������ة يف جميع املقاطعات  متَّ اإن�ش������اء وح������دات خا�شة ملكافح������ة االجتِّ

باأفغان�شتان. ويف املمار�شة العملية، فاإنَّ هذه الوحدات تعاملت بدرجة رئي�شية مع اخلطف. ويف عام 

ار يف مديرية التحقيقات اجلنائية بو�شفه هيئة تن�شيقية. 2007، اأُن�شئ فرع جديد ملكافحة االجتِّ

ل يف اأفغان�شتان خلل الف������رتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ اأيُّ  د، مل تُ�شجَّ ونظ������راً لعدم وجود قان������ون حمدَّ

ار باالأ�شخا�س. وكان نظ������ام العدالة اجلنائية قد ا�شتخدم موادَّ  ملحق������ات ق�شائية اأو اإدانات للجتِّ

 . ار باالأ�شخا�س، مبا يف ذلك اختطاف الق�رشَّ خمتلفًة من قانون العقوبات مللحقة بع�س اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س  وقد اأُدين نح������و 370 �شخ�شاً )315 رجًل و55 امراأًة( الرتكابهم جرائم مت�شلة باالجتِّ

يف عام 2005 و393 �شخ�شاً )371 رجًل و22 امراأًة( يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت الدولة خدمات اال�شت�شارة القانونية والدعوة اإىل املنا�رشة والدعم الطبي والنف�شاين والعلج،  قدَّ

ف�شًل عن امللب�س والنقل.

معلومات اإ�صافية

ار بالب�������رش �شمل������ت وزارة الداخلية ووزارة �شوؤون امل������راأة ووزارة  اأُن�شئ������ت اآلي������ة اإحال������ة ل�شحايا االجتِّ

 العم������ل وال�شوؤون االجتماعي������ة. وكان لدى وزارة �شوؤون املراأة اأربعة ملج������ئ الإيواء الن�شاء يف حاالت 

االإجهاد النف�شاين.
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بنغالدي�ص

الإطار املوؤ�ص�صي

ار اللاأخلقي يف بنغلدي�س يف عام 1933. وكان قانون منع ا�شطهاد املراأة  اأُدخ������ل قانون قمع االجتِّ

ار بالب�رش، قد تَعاَمل فقط  والطف������ل ال�شادر عام 2000، والذي كان االأكرث ا�شتخداماً يف �شياق االجتِّ

ار بالن�ش������اء واالأطفال الأغرا�س الدعارة والأغرا�س اأخرى "غ������ري اأخلقية". وكانت حكومة  م������ع االجتِّ

ار باالأطفال— بنغلدي�������س قد و�شعت خطط عم������ل حلماية االأطفال، مبا يف ذلك الت�ش������ّدي للجتِّ

وخطة العمل الوطنية اخلا�شة باالأطفال 2004-2009، وخطة العمل الوطنية ملكافحة اإيذاء االأطفال 

وا�شتغللهم جن�شياً.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالن�ش������اء واالأطفال التابعة ل�رشطة بنغلدي�س يف  متَّ تاأ�شي�������س خلية مراقبة ال�رشطّية ملكافحة االجتِّ

ن من نح������و 15 �شابط �رشطة يجمعون  ع������ام 2004. وتاألَّف������ت هيئة اإنفاذ القانون هذه من فريق مكوَّ

ار. املعلومات واالإح�شاءات املتعلقة باالجتِّ

ار باالأ�شخا�س  ويف الفرتة من اآذار/مار�س 2005 اإىل اآذار/مار�س 2007، اأُدين 81 �شخ�شاً بجرائم االجتِّ

يف بنغلدي�س.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات  مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غ������ري احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

احلماي������ة القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى، ف�شًل عن اإعادة التاأهيل 

والتدريب املهني.

دت �شلطات الدولة  ار بالن�شاء واالأطفال، حدَّ ووفقاً لتقرير بنغلدي�س الُقطري ب�ش������اأن مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وكان �شمن هوؤالء ال�شحايا 96 امراأًة و86 طفًل و17 رجًل. 208 �شحايا اجتِّ

بوتان

الإطار املوؤ�ص�صي

ار ب�شخ�س "الأيِّ غر�س من  من������ذ ع������ام 2004، �شنَّف قانون العقوبات يف بوتان )الق�ش������م 154( االجتِّ

ق اجلمعية الوطنية على االأحكام اجلديدة  ر اأن ت�ش������دِّ االأغرا�������س" يف عداد اجلرائم. وكان من املقرَّ
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ن  ار غري االأخلقي. وقد كان م�رشوع خطة عمل وطني������ة تُعنى باجلن�شني وتت�شمَّ حت������ت قان������ون االجتِّ

ق�شماً يتناول حتديداً العنف �شد املراأة يف انتظار موافقة ال�شلطات املخت�شة يف عام 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأن�شاأت �رشطة بوتان امللكية وحدة حلماية املراأة والطفل يف كانون الثاين/يناير 2006. و�شملت الوحدة 

ر تو�شيع �شبكتها يف جميع  اأّولياً 16 �شابط �رشطة. وكانت الوحدة قد اأُن�شئت يف تيمفو، وكان من املقرَّ

اأنح������اء البلد من خلل اإن�شاء مكاتب للن�شاء واالأطفال يف مراكز ال�رشطة يف املقاطعات. وقد عملت 

الوحدة مع املنظمات غري احلكومية واللجنة الوطنية املعنية بالن�شاء واالأطفال.

ار باالأ�شخا�س يف بوت������ان بني عامي 2003  ������ل اأيُّ حتقيق������ات اأو ملحق������ات اأو اإدانات للجتِّ ومل تُ�شجَّ

و2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار  م������ت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية واملنظم������ات الدولية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واالإيواء.

الهند

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش والعمل الق�رشي )ال�شخرة(، وقد وافقت الهند على قانون  يحظر د�شتور الهند حتديداً االجتِّ

ار اللاأخلقي بالبنات  ار بالب�رش يف عام 1956. ث������مَّ اأُدخل تعديل كبري على قانون االجتِّ م االجتِّ يج������رِّ

ار اللاأخلق������ي )منع(، والذي كان هو الت�رشيع الرئي�شي يف  يف ع������ام 1978 واإعادة ت�شمية فعل االجتِّ

ار اللاأخلقي يف  ار بالب�رش. و�شوف يو�شع م�������رشوع قانون جديد ملنع االجتِّ الب������لد للتعامل مع االجتِّ

عام 2006.

ار اللاأخلقي )منع(، ا�شتُخدم عدد من االأق�شام من قانون العقوبات  وب�رشف النظر عن قانون االجتِّ

ار، مثل بيع اأو �رشاء قا�رش لغر�س البغاء، والِقوادة على فتاة  الهن������دي ملعاقب������ة اجلرائم املتعلقة باالجتِّ

قا�رش، وا�شترياد فتاة لها من العمر اأقّل من 22 �شنًة، وغري ذلك.

وعل������ى امل�شتوى الوطني، و�شعت وزارة تنمية املراأة والطفل يف عام 1998 خطة عمل وطنية ملكافحة 

������ار بالن�ش������اء واالأطفال وا�شتغللهم جن�شي������ا الأغرا�س جتارية. وو�شع������ت وزارة العمل والعمالة  االجتِّ

بروتوكوالً ملنع ت�شغيل االأطفال املتَّجر بهم واالأطفال املهاجرين واإنقاذهم واإعادتهم اإىل الوطن واإعادة 

تاأهيلهم، يف عام 2008.



165 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان������ت قوات ال�رشطة يف الهند جزءاً من ق������وات كلٍّ من الواليات. وقد عيَّنت كل والية �شّباطاً للقيام 

ار بالب�رش. ويف عام 2007، اأن�شاأت بع�س الواليات وحدات  مبه������ام حلقات الو�شل ب�ش������اأن ق�شية االجتِّ

ار بالب�رش. ار بالب�رش من اأجل الت�شّدي للجرائم ذات باالجتِّ �شات ملكافحة االجتِّ متعّددة التخ�شّ

ار  ار باالأ�شخا�������س وذلك مبقت�شى قانون االجتِّ ويف ع������ام 2005، اأُدي������ن 075 5 �شخ�شاً بجرائم االجتِّ

اللاأخلق������ي )منع(. ويف عام 2006، كان العدد 201 5 �شخ�س. وباالإ�شافة اإىل ذلك، اأُدين مبقت�شى 

ار باالأ�شخا�س يف عام  اأق�ش������ام اأخرى من قانون العقوب������ات50 �شخ�شاً الرتكابهم جرائم متعلقة باالجتِّ

2005، و�شدرت 53 اإدانًة من هذا النوع يف عام 2006.

وباالإ�شاف������ة اإىل ذل������ك، متَّ ت�شجيل ح������وايل 50-100 حكم اإدانة يف ال�شن������ة مبقت�شى قانون منع زواج 

االأطفال، بني عامي 2003 و2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانونية  مت ل�شحايا االجتِّ يف اإطار الربامج احلكومية املختلفة، ُقدِّ

والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي واملاأوى والتعليم والتدريب واإعادة التاأهيل.

واأطلق������ت وزارة تنمية املراأة والطفل يف الف������رتة 2001-2002 خمّطط �شوادهار للن�شاء اللئي يع�شن 

م عدد يرتاوح بني  ار. ووفق������اً للوزارة، قدَّ ظروف������اً �شعب������ًة، مبا يف ذلك الفتيات والن�شاء �شحايا االجتِّ

300 و500 �شخ�س من جماعة �شوادهار ومن منازل االإقامة لفرتات ق�شرية ماآوى الأكرث من 000 20 

ار، يف كل اأنحاء الهند خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ. امراأة حمتاجة، مبن يف ذلك �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

اأُن�ش������ئ املكتب الوطني ل�شجلت اجلرمية يف ع������ام 1986، وكان الوكالة املركزية امل�شوؤولة عن حفظ 

ال�شج������لت ذات ال�شل������ة باجلرمية على امل�شتوى الوطني. بيد اأنه مل يكن هناك قاعدة بيانات مركزية 

ار. ت�شمل �شحايا االجتِّ

ملديف

الإطار املوؤ�ص�صي

دة وجود يف الت�رشيع  ار باالأ�شخا�س املحدَّ خ������لل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، مل يكن جلرمية االجتِّ

الوطن������ي يف ملديف. وكان هناك قانون نافذ املفع������ول يحظر عمل االأطفال الذين تقّل اأعمارهم عن 

14 �شن������ًة باأج������ر اأو العمل اخلطر. وباالإ�شافة اإىل ذلك، كان اال�شتغلل اجلن�شي والبغاء غري قانونيني 

ويخ�شعان لعقوبات دينية وجمتمعية �شارمة.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كانت وحدة اجلرائم اخلطرية هي التي تتوىّل معاجلة جميع اجلرائم الكربى امل�شمولة بالتحقيق، مبا 

ار املحتَمل بالب�رش. يف ذلك اأ�شباب االجتِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اإدانات يف  ار بالب�رش، مل تُ�شجَّ د ب�شاأن االجتِّ وب�شبب غياب ن�ّس قانوين حمدَّ

ار باالأ�شخا�س خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ. ووفقاً لدائرة ال�رشطة يف ملديف،  جرائ������م االجتِّ

تراوح عدد اجلرائم اجلن�شية على مدى ال�شنوات ال�شت ال�شابقة ما بني 80 و422 حالًة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار ودعمهم فح�شُب خلل ال�شنوات التي كانت قيد النظر  مل يك������ن هناك برامج حلماي������ة �شحايا االجتِّ

هنا. بيد اأنَّ الربامج التي تتعامل عادة مع �شحايا العنف كانت موجودة.

نيبال

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش يف نيبال يف عام 1986. ويف عام 2007،  اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س قانون مكافحة االجتِّ

ار بالب�رش )مراقبة(. واعترُب هذا القانون االأخري  اأقرَّ الربملان يف نيبال قانوناً جديداً، وهو قانون االجتِّ

ار واإعادة تاأهيله������م. وباالإ�شافة اإىل قانون  ن اأحكاماً ب�ش������اأن حماية �شحايا االجتِّ اأك������رث �شموالً وت�شمَّ

ار بالب�رش )مراقبة(، اأمكن اأن تُ�شتخدم قوانني اأخرى من اأجل معاقبة خمتلف اأ�شكال اال�شتغلل  االجتِّ

ار، مثل ال�شخرة واال�شرتقاق والعمل بعقد اإذعان. وقد ُو�شعت خطة العمل الوطنية ملكافحة  يف االجتِّ

������ار باالأطفال والن�شاء الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي واال�شتغلل يف العمل يف عام 1998، ومتَّت  االجتِّ

املوافقة عليها يف عام 1999.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالن�شاء واالأطفال جزءاً من مركز خدمات  كانت وكاالت حمّددة الإنفاذ القانون تُعنى مبكافحة االجتِّ

الن�ش������اء واالأطفال التابع الإدارة الهجرة، واالإنرتبول واملحاكم يف نيبال. وكان املركز م�شوؤوالً اأي�شاً عن 

ار باالأ�شخا�س. جمع املعلومات املتعلقة باجلرائم جتاه الن�شاء واالأطفال، مبا يف ذلك االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف  ويف الف������رتة من متوز/يولي������ه 2005 اإىل متوز/يوليه 2006، اأُدين 36 �شخ�شاً باالجتِّ

نيبال. وكان عدد الذين اأُدينوا خلل ال�شنة ال�شابقة 60 �شخ�شاً.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات  مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غ������ري احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

دت ال�شلطات احلكومية 218 �شحيًة  اأثن������اء الفرتة من متوز/يولي������ه 2005 اإىل متوز/يوليه 2006، حدَّ

—118 ام������راأًة و84 فتاًة و16 فتًى. ويف العام التايل، متَّ حتدي������د 314 �شحيًة—182 امراأًة و50 فتاًة 
و82 فتًى.

ار بالب�رش على مدى ال�شنوات امل�شمولة  ن جن�شيات �شحاي������ا االجتِّ دة تت�شمَّ ومل تك������ن توجد اأرقام موحَّ

ار، كان معظم ال�شحايا من نيبال. وكان  يف ه������ذه الدرا�شة، ولكن وفقاً للمقّرر الوطن������ي ل�شوؤون االجتِّ

������ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي التجاري اأك������رث اأ�شكال اال�شتغلل �شيوعاً، يليه العمل الق�رشي.  االجتِّ

 و�شمل������ت اأ�شكال اأخرى من اأ�ش������كال اال�شتغلل املكت�َشف الرق واال�شرتق������اق اجلن�شي والعمل الق�رشي 

يف ال�شريك.

باك�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  م االجتِّ ار بالب�رش يف ت�رشيعاتها يف عام 2002، وهو يجرِّ اأدخلت باك�شتان مر�شوم منع ومكافحة االجتِّ

ار بالب�رش. وقد  الأغرا�������س اال�شتغلل اجلن�شي وال�شخرة والعبودية والتبنِّ������ي وغريها من اأ�شكال االجتِّ

ار بالب�رش يف ع������ام 2006. و�شملت خطة  اعتُم������دت خطة العمل الوطني������ة يف باك�شتان ملكافحة االجتِّ

ار باالأطفال. العمل الوطنية من اأجل االأطفال اأي�شاً عنا�رش التعامل مع االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش �شمن وكالة التحقيقات االحتادية.  اأن�شاأت خطة العمل الوطنية وحدًة حمّددًة ملكافحة االجتِّ

وباالإ�شافة اإىل ذلك، متَّ اإن�شاء فرقة عمل م�شرتكة بني الوكاالت تتاأّلف من جميع وكاالت اإنفاذ القانون 

يف عام 2005.

ار بالب�رش،  لت 826 1 حالًة وفقاً ملر�شوم منع ومكافحة االجتِّ وبح�شب وكالة التحقيقات االحتادية، �ُشجِّ

يف الف������رتة بني عام������ي 2003 و2006، اتُّخذ قرار ب�شاأن 254 حالًة منه������ا، �شمنها ُوِجد 222 �شخ�شاً 

مذنبني واأُدينوا، و32 �شخ�شاً جرت تربئتهم. وكان معظم االأ�شخا�س املدانني باك�شتانيني، ُحكم عليهم 

بال�شجن لفرتات ترتاوح بني ب�شعة اأ�شهر و10 �شنوات.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�������س خدمات احلماية القانونية واأذون  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى. االإقامة املوؤقَّ

�رشي لنكا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�������س منذ عام 1995. وقد ُو�شع  م االجتِّ دة جترِّ كان ل������دى �رشي الن������كا اأحكام قانونية حمدَّ

ار بالن�شاء واالأطفال الأغرا�س البغاء يف عام 2005، ثمَّ جرى  االتفاق ب�شاأن قانون منع ومكافحة االجتِّ

ار  ار الواردة يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ تعديله يف عام 2006 من اأجل جترمي جميع اأ�شكال االجتِّ

باالأ�شخا�س.

 

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

كان ل������دى اإدارة ال�رشط������ة مكتب للمراأة والطف������ل يف كولومبو يتعامل حتديداً م������ع احلاالت اخلا�شة 

ار باالأ�شخا�س. بالن�شاء واالأطفال، مبا يف ذلك �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005، و35 حالًة يف  ل������ت ال�رشطة ما جمموعه 14 حالًة من حاالت االجتِّ و�شجَّ

عام 2006. واأثناء حزيران/يونيه 2007، متَّ االإبلغ عن 16 حالًة يف ذلك العام. ومل تكن هناك اإدانات 

ار باالأ�شخا�س يف �رشي النكا يف الفرتة بني عام 2005 وحزيران/يونيه 2007. بتهمة االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات  مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غ������ري احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

ال توج������د اإح�شاءات وا�شحة عن عدد ال�شحايا الذي������ن متَّ حتديدهم من قبل ال�شلطات احلكومية. 

بي������د اأن������ه وفقاً ل������وزارة تنمية الطف������ل ومتكني امل������راأة ومكتب �رشي الن������كا للعمال������ة االأجنبية ووفقاً 

 ملعلوم������ات غري ر�شمي������ة من املنظمات غ������ري احلكومية، كان معظ������م ال�شحاي������ا، اإن مل يكن جميعهم، 

من �رشي النكا.



169

عا�رشًا- اأوروبا ال�رشقية واآ�صيا الو�صطى

ي�شم������ل ه������ذا الق�شم البلدان التالي������ة: االحتاد الرو�شي، اأذربيج������ان، اأرمينيا، اأوزبك�شت������ان، اأوكرانيا، 

بيلرو�س، تركمان�شتان، جمهورية مولدوفا، جورجيا، طاجيك�شتان، قريغيز�شتان، كازاخ�شتان.

اأرمينيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اأرمينيا يف عام 2003. وقد متَّت  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س للفرتة 2007-2009 يف  املوافق������ة على خط������ة العمل الوطنية اجلديدة ملكافحة االجتِّ

كانون االأول/دي�شمرب 2007 واأعقبت خطة العمل الوطنية ال�شابقة للفرتة 2006-2004.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش والهجرة غري امل�رشوعة يف اإطار دائرة مكافحة اجلرمية  اأُن�شئ������ت وحدة �رشطة خا�شة للجتِّ

������ار باالأ�شخا�س واجلرائم  م������ة يف عام 2005. وق������د ُعنيت تلك الدائرة ب�شف������ة رئي�شية باالجتِّ  املنظَّ

ذات ال�شلة.

ار باالأ�شخا�������س يف اأرمينيا. ويف عام  ويف ع������ام 2005، اأُدينت �شت ن�ش������اء وخم�شة رجال بتهمة االجتِّ

2006، بل������غ العددان �شبعة وواحداً، على الت������وايل. وتراوحت مدة العقوبة يف االأحوال العادية ما بني 

�شنة وخم�س �شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي  قدَّ

وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س يف الفرتة 2005-2006 م������ن االأرمن، ما عدا  كان جمي������ع االأ�شخا�س املدانني باالجتِّ

�شخ�شاً واحداً كان مواطن بلد اآخر يف املنطقة.

ار باالأ�شخا�س،  دت ال�شلطات احلكومية 44 امراأًة و3 رجال باعتبارهم �شحايا اجتِّ ويف عام 2006، حدَّ

كان معظمه������م من االأرم������ن. وقد اأُعيد ال�شحايا االأرمن الذين متَّ اإيواءهم من بلدان يف جنوب اأوروبا 
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ار بال�شحايا  وال�������رشق االأو�شط وغريهم من بل������دان اأوروبا ال�رشقية واآ�شيا الو�شطى. وق������د وقع االجتِّ

االأجانب وا�شتغللهم يف اأرمينيا.

اأذربيجان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اأذربيجان يف عام 2005. وقد  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

اعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2004.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س يف وزارة الداخلي������ة يف حزيران/يونيه 2004.  اأُن�شئ������ت وح������دة خا�شة ملكافحة االجتِّ

�شني ملكافحة  وخ������لل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، كان لدى الوحدة نحو 50 �شابط �رشطة خم�شَّ

ار. اأن�شطة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س واأُدين 63 منهم. وكانت الغالبية  ويف عام 2006، لُوِحق ق�شائياً 88 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

العظمى من الن�شاء.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  م������ت ال�شلطات احلكومية املعني������ة خدمات احلماية القانونية وتاأ�ش������ريات الدخول املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

ر بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، و9  يف ع������ام 2006، ك�شفت ال�شلطات احلكومي������ة 77 �شحيًة اجتُّ

دت ال�شلطات 101 �شحية  ر بهم الأغرا�س العمل الق�رشي )ال�شخرة(. ويف عام 2007، حدَّ �شحايا اجتُّ

ر بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. اجتُّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي كلّهم تقريباً، ولكن واحداً منهم كان �شالعاً  وقد اأُدين ال�شالعون باالجتِّ

������ار الأغرا�س العمل الق�رشي. وقد عاد معظم ال�شحايا االأذريني الذين متَّ حتديدهم من بلدان  باالجتِّ

ار داخلي. اأخرى، وكان عدد كبري منهم �شحايا اجتِّ

بيالرو�ص

الإطار املوؤ�ص�صي

ل  دة، يف بيلرو�س يف عام 1999، ثمَّ ُعدِّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

القان������ون يف عام 2005 لزيادة امل�شوؤولية عن هذه اجلرمي������ة. وكانت املادة 181 من القانون اجلنائي 



171 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

دة. وباالإ�شافة اإىل ذلك، ا�شتُخدم������ت اأي�شاً مواد  ������ار باالأ�شخا�س" املح������دَّ مت جرمية "االجتِّ ق������د جرَّ

ار بالب�رش املتمثَّلة بجرائم "ا�شتغلل  اأخ������رى من القانون اجلنائي من اأجل امللحقة الق�شائي������ة للجتِّ

البغاء" و"ال�شلوع يف ا�شتغلل البغاء" )املادة 171(، و"�رشقة االأ�شخا�س" )املادة 182( و"االأعمال غري 
امل�رشوع������ة التي ت�شتهدف اإيجاد فر�س عم������ل يف اخلارج" )املادة 187(. وعلوة على ذلك، فاإنَّ املادة 

173 ب�شاأن توّرط الق�رشَّ يف ال�شلوك املعادي للمجتمع، واملادة 343 ب�شاأن توزيع املواد االإباحية، ميكن 

ار باالأ�شخا�س. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية للفرتة 2011-2008،  اأن تُ�شتخدم������ا يف حاالت االجتِّ

اأعقبت خطة العمل ال�شابقة للفرتة 2007-2002.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س جزءاً من وزارة الداخلية. وتتاأّلف الدائرة  كان������ت اإدارة مكافحة املخّدرات ومنع االجتِّ

من عدد من الوحدات اخلا�شة وتعمل على امل�شتويات الوطنية واالإقليمية واملحلية.

دة )املادة 181(، واجلرائم ذات  ار باالأ�شخا�������س" املحدَّ وت�ش������ري االإح�شاءات التالية اإىل جرمية "االجتِّ

ال�شلة من "ا�شتغلل البغاء" و"ال�شلوع يف ا�شتغلل البغاء" )املادة 171(، و"�رشقة االأ�شخا�س" )املادة 

182 ( و"االأعم������ال غ������ري امل�رشوعة التي ت�شتهدف اإيجاد فر�س عمل يف اخل������ارج ")املادة 187(. ويف 

عام 2005، ُحوكم 214 �شخ�شاً واأُدين 173 �شخ�شاً، يف حني ُحوكم 174 �شخ�شاً واأُدين 127 يف عام 

2006. وكانت الغالبية العظمى من الذين حوكموا بيلرو�شيني.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية خدمات احلماية القانونية والتاأ�ش������ريات املوؤقَّ قدَّ

والنف�شاين.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف بيلرو�س،  دت ال�شلطات احلكومية 625 �شحيًة من �شحايا االجتِّ يف عام 2005، حدَّ

ر بنحو 365 �شخ�شاً الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي و260 �شخ�شاً  61 �شحيًة منه������م اأطفال. فقد اجتُّ

للعمل بال�شخرة. ويف عام 2006، ارتفع هذا الرقم اإىل 107 1 �شحايا )222 طفًل(، و011 1 �شحيًة 

ر بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، و96 �شحيًة للعمل بال�شخرة. اجتُّ

جورجيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف جورجيا يف عام 2003، ثمَّ دخل  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

حكم جديد حيِّز النفاذ يف حزيران/يونيه 2007. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2006.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س والهجرة غ������ري امل�رشوع������ة يف وزارة الداخلية يف عام  اأُن�شئ������ت �شعب������ة ملكافحة االجتِّ

2005. ويف 1 �شباط/فرباي������ر 2005، اأن�شاأ جمل�������سُ االأمن القومي جلنًة م�شرتكًة خا�شًة بني الوكاالت 

عي العام  ار بالب�رش وت�شجيع التنفيذ الفّعال خلطة العمل، برئا�شة املدَّ لتن�شي������ق اأن�شطة مكافحة االجتِّ
 

يف جورجيا.

ار  ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، معظمهم بتهمة االجتِّ واأُدينت ثماين ن�شاء وثلثة رجال بجرائم االجتِّ

بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  م������ت ال�شلطات احلكومية املعني������ة خدمات احلماية القانونية وتاأ�ش������ريات الدخول املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، كان  ك�شف������ت ال�شلطات احلكومية 18 امراأًة ورجلني من �شحايا االجتِّ

معظمهم من اجلورجيني.

وق������د اأُعيد اإىل الوطن معظم ال�شحايا اجلورجيني من جن������وب اأوروبا وال�رشق االأو�شط. وكان ثمانية 

ار داخلي. منهم �شحايا اجتِّ

كازاخ�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف كازاخ�شتان يف عام 2006. ويف  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س. وقبل عام 2006،  الع������ام نف�شه، اعتمدت احلكومة خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ا�شتُخدم������ت امل������ادة 128 من القانون اجلنائي )"جتني������د اأ�شخا�س لغر�س اال�شتغ������لل"( واملادة 133 

ار باالأ�شخا�س. )"التجارة بالق�رش"( من اأجل امللحقة الق�شائية لبع�س اأ�شكال االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش �شمن جلنة ال�رشطة اجلنائية التابعة لوزارة الداخلية.  اأُن�شئ������ت وحدة خا�شة ملكافحة االجتِّ

ار  وكان يعمل ما جمموعه 45 �شابطاً من خمتلف وحدات ال�رشطة يف قمع اجلرائم ذات ال�شلة باالجتِّ

خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ.



173 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005، ارتف������ع الرقم اإىل 11 �شخ�شاً يف عام  ويف ح������ني اأُدي������ن �شخ�شان باالجتِّ

2006. وقد �شدرت بحق ثلثة من اأولئك املدانني اأحكام بعقوبة ال�شجن غري االحتجازي؛ وُحكم على 

اأربع������ة بال�شجن من �شنة اإىل خم�������س �شنوات، يف حني ُحكم على االأربعة املتبقِّني بفرتات �شجن ترتاوح 

بني 5 �شنوات و10 �شنني.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة. ار باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت الدولة ل�شحايا االجتِّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، وكذلك ثلثة ُجناة من اأجزاء اأخرى  اأُدي������ن ثمانية كازاخ�شتانيني باالجتِّ

من املنطقة.

ويف عامي 2005 و2006، اأُعيد اإىل الوطن 14 �شخ�شاً من ال�شحايا الكازاخ�شتانيني وجرى اإيواءهم 

م������ن قبل منظمتني من املنظمات غ������ري احلكومية يف منطقة ال�رشق االأو�شط واأُعيد �شخ�س واحد اإىل 

مت منظمة غري  ������ار الداخلي. وقدَّ الوط������ن من جنوب اأوروب������ا. وقد تعّر�شت 20 �شحيًة اأخرى للجتِّ

حكومية ثالثة املاأوى ل�شتة اأوزباك�شتانيني يف منطقة كازاخ�شتان اأوبل�شت اجلنوبية يف عام 2008.

قريغيز�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف قريغيز�شتان يف عام 2003، ثمَّ  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار املن�شو�س عليها يف املادة 3 من  ل الت�رشيع يف عام 2005 من اأجل جت������رمي جميع اأ�شكال االجتِّ ُع������دِّ

ار باالأ�شخا�س. وقبل عام 2003، كان جتني������د اأ�شخا�س لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي  بروتوك������ول االجتِّ

اأو غ������ريه م������ن اأ�شكال اال�شتغلل الت������ي ارتُكبت من خلل اخلداع هي فقط ما يُع������دُّ جرميًة جنائيًة. 

ار باالأ�شخا�������س )2008-2010( قيد نظر احلكومة يف   وكان م�������رشوع برنامج حكومي ملكافحة االجتِّ

عام 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س واجلرائم املرتكبة �شد الرعايا االأجانب  اأُن�شئت وحدة خا�شة ملكافحة االختطاف واالجتِّ

يف عام 2004 يف اإدارة التحقيقات اجلنائية التابعة لوزارة الداخلية. ويف عام 2005، متَّ اإن�شاء قطاع 

ار بهم. خا�س تابع للجنة احلكومية املعنية بالهجرة والعمالة ملكافحة تهريب االأ�شخا�س واالجتِّ

������ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، واأ�شفر ذلك عن  ولُوِح������ق ق�شائياً اأربعة وع�رشون �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

�شبع اإدانات.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة وال�شكن. ار باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت الدولة ل�شحايا االجتِّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، 70 منهم من الن�شاء. دت ال�شلطات احلكومية 104 من �شحايا اجتِّ حدَّ

مولدوفا

الإطار املوؤ�ص�صي

ل  دة، يف مولدوفا يف عام 2001 ثمَّ ُعدِّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار املن�شو�س عليها يف امل������ادة 3 من بروتوكول  الت�رشي������ع يف ع������ام 2005 لتجرمي جميع اأ�ش������كال االجتِّ

������ار باالأطفال. وقد  داً ب�شاأن االجتِّ ل حكم������اً قانونياً حمدَّ ������ار باالأ�شخا�������س. و�شمل الت�رشيع املعدَّ االجتِّ

اعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2005.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�������س يف وزارة الداخلية يف عام 2000. ومتَّ اإن�شاء وحدة  اأُن�ش������ئ ق�شم خا�س ملكافحة االجتِّ

عي العام،  ار باالأ�شخا�س يف عام 2005 بو�شفها جزءاً من البنية التنظيمية ملكتب املدَّ خا�ش������ة باالجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف العام نف�شه. �شات ملكافحة االجتِّ واأُن�شى املركز املتعّدد التخ�شّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي  قدَّ

ق������ت وزارة االأ�رشة وال�شباب واالأطفال حتديد هوي������ة ال�شحايا واإعادة  واخلدم������ات وال�شكن. وقد ن�شَّ

�شات تتاأّلف من ممّثل������ني لل�شلطات احلكومية  اإدماجه������م وتاأهيله������م من خلل فرق متع������ّددة التخ�شّ

واملنظمات غري احلكومية املختلفة كانت قد اأُن�شئت يف كل مقاطعة.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف  دت ال�شلط������ات احلكومية هوية 251 �شخ�شاً بالغاً و47 طفًل من �شحايا االجتِّ حدَّ

عام 2006، اأْي بزيادة طفيفة عن العام ال�شابق.

ار لغر�س نزع االأع�شاء  وخ������لل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإب������لغ، متَّ التحقيق يف نحو 10 حاالت اجتِّ

اجل�شدية الب�رشية يف مولدوفا.
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الحتاد الرو�صي

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف االحتاد الرو�شي يف عام 2003،  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س( وامل������ادة 127-2 )ب�شاأن اال�شرتقاق يف  عندم������ا متَّ اإدخال املادة 127-1 )ب�ش������اأن االجتِّ

العم������ل( يف القان������ون اجلنائي مبوجب القانون رقم 162. وقد �شم������ل اجُلرم جميع اأ�شكال اال�شتغلل 

م م�رشوع قانون  ار باالأ�شخا�س. ويف عام 2008، ُقدِّ املن�شو�������س عليها يف امل������ادة 3 من بروتوكول االجتِّ

ل املادة 127-1 من القانون اجلنائي اإىل جمل�س الدوم������ا يف اجلمعية االحتادية. وباالإ�شافة اإىل  يع������دِّ

ذل������ك، ا�شتُخدمت اأي�شاً مواد اأخرى من القانون اجلنائي من اأجل امللحقة الق�شائية ملرتكبي جرائم 

������ار باالأ�شخا�س، مثل "االإكراه على ممار�شة البغاء" )املادة 240(، و"تنظيم البغاء" )املادة 241(،  االجتِّ

م اإنتاج وتوزيع مواد اإباحية غ������ري امل�رشوعني )املادة 242(. علوة على ذلك، اعتُمد  وامل������ادة التي جترِّ

على وجه التحديد القانون االحتادي ب�شاأن احلماية احلكومية لل�شحايا وال�شهود واالأطراف االأخرى 

ار باالأ�شخا�س. يف االإجراءات اجلنائية ب�شاأن امللحقة الق�شائية ملرتكبي جرائم االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س يف االحتاد الرو�شي من  وزارة الداخلية هي املوؤ�ش�شة الرئي�شية يف جمال مكافحة االجتِّ

مة واالإرهاب، واإدارة التحقيقات  خلل اإدارة حفظ النظام االجتماعي، واإدارة مكافحة اجلرمية املنظَّ

اجلنائية، وجلنة التحقيقات.

ار باالأ�شخا�س )املادة 127-1(، و112  ويف عام 2006، اكت�شفت ال�شلطات احلكومية 106 حاالت اجتِّ

لت اأي�ش������اً اأعداد �شغرية من حاالت العمل الق�������رشي )املادة 127-2( يف  حال������ة يف عام 2007. و�ُشجِّ

ال�شنت������ني معاً. وعلى مدى هاتني ال�شنت������ني، متَّ الك�شف عن 584 حالًة و655 حالًة من حاالت االإكراه 

على ممار�شة البغاء )املادة 240(. وباالإ�شافة اإىل ذلك، ك�شفت ال�شلطات خلل عامي 2006 و2007 

عن 000 3 ق�شية يف اإطار جرمية "تنظيم البغاء"، واأكرث من 000 6 ق�شية يف اإطار اجلرائم املتعلقة 

باإنتاج وتوزيع املواد االإباحية غري امل�رشوعني.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت املوؤ�ش�ش������ات احلكومية املعنية واملوؤ�ش�ش������ات التي اأن�شاأتها وتديره������ا املنظمات غري احلكومية  قدَّ

ار. وقد اأن�شاأت هذه املنظمات 50 مركزاً للأزمات يف مدن  الن�شائية امل�شاعدة ل�شحايا العنف واالجتِّ

خمتلف������ة يف جميع اأنحاء البلد لتقدمي امل�شاعدة للن�شاء، تعمل بتعاون وثيق مع وكاالت اإنفاذ القانون 

وال�شلطات املحلية.
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ار )للمواطن������ني الرو�س الذين عادوا من بلدان الوجهة  ومتَّ افتت������اح مركز الإعادة تاأهيل �شحايا االجتِّ

املق�ش������ودة ومواطنني من اآ�شيا الو�شطى واأوروبا ال�رشقي������ة وبلدان اأخرى كان قد جرى ا�شتغللهم يف 

م م�شاعدة طبية ونف�شانية �شاملة وغريها  االحتاد الرو�شي( يف مو�شك������و يف ني�شان/اأبريل 2007، يقدِّ

من اخلدمات.

طاجيك�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف طاجيك�شتان يف عام 2004، ثمَّ  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�������سّ قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار لغر�س نزع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية. ويف  ل القانون يف كانون الثاين/يناير 2008 لي�شمل االجتِّ ُعدِّ

ار باالأ�شخا�س للفرتة 2010-2006. عام 2006، اعتمدت احلكومة خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يف ني�شان/اأبريل 2004 بو�شفها  اأُن�شئت الوحدة اخلا�شة ملكافحة االبتزاز واخلطف واالجتِّ

مة التابعة لوزارة الداخلية. ويف عام 2007، كان لدى الوحدة  جزءاً من اإدارة مكافحة اجلرمية املنظَّ

نحو 17 �شابط �رشطة يعملون بدوام كامل.

ار باالأ�شخا�س، مما اأ�شفر عن 48 اإدانًة.  ويف عام 2005، لُوِحقت ق�شائياً 62 امراأًة و17 رجًل للجتِّ

ويف عام 2006، لُوِحق ق�شائياً 58 �شخ�شاً )40 امراأًة( واأُدين 47 �شخ�شاً.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانوني������ة والدعم الطبي والنف�شاين  مت الدولة ل�شحاي������ا االجتِّ قدَّ

االجتماعي.

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س يف عام  دت 151 �شحيًة م������ن �شحايا االجتِّ يف ح������ني اأنَّ ال�شلط������ات احلكومية ح������دَّ

 2005، انخف�������س الع������دد اإىل 82 يف ع������ام 2006. وكانت الغالبية العظمى م������ن ال�شحايا املكت�َشفني 

من الن�شاء.

ار باالأ�شخا�س من مواطني طاجيك�شتان.  ويف عامي 2005 و2006، كان جميع املدانني بجرائم االجتِّ

ار الذين متَّ حتديدهم من قبل ال�شلطات احلكومية يف عامي 2005 و2006  وكان جميع �شحايا االجتِّ

مواطنني طاجيكيني اأُعيدوا اإىل بلدهم من منطقة ال�رشق االأو�شط، وكانوا جميعهم �شحايا لل�شتغلل 

اجلن�شي.
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تركمان�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س قد اعتُمد يف تركمان�شتان ودخل حيِّز النفاذ يف كانون االأول/ كان قانون مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س جرميًة. ر على وجه التحديد اعتبار االجتِّ دي�شمرب 2007، ولكنه مل يقرِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س، عل������ى الرغم من اأنَّ  مل يك������ن ل������دى تركمان�شتان وحدة �رشط������ة خا�شة ملكافحة االجتِّ

ار  الدائ������رة احلكومية لت�شجيل االأجانب ه������ي الوكالة الرئي�شية بحكم الواقع يف ميدان مكافحة االجتِّ

باالأ�شخا�س.

������ل اأيُّ ملحقات ق�شائية اأو اإدان������ات ب�شاأن جرائم  وخ������لل الفرتة امل�شمول������ة بتقرير االإبلغ، مل تُ�شجَّ

ار باالأ�شخا�������س يف تركمان�شتان. ولُوِحقت ق�شائياً حالة واحدة من اال�شتغلل اجلن�شي يف عام  االجتِّ

2005 انتهت اإىل اإ�شدار حكم اإدانة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س. مل تكن توجد اآلية ر�شمية الإحالة �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. د ال�شلطات احلكومية وجود �شحايا اجتِّ وبني عامي 2003 و2006، مل حتدِّ

اأوكرانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اأوكرانيا يف عام 1998. وقد  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قان������وين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س اجلديدة وفقاً  ج������رى تعديل القانون اجلنائي يف عام 2001 واأُِق������رَّ اإدراج جرمية االجتِّ

للم������ادة 149 من القانون. وقد متَّ تعديل املادة 149 يف ع������ام 2006. واعتُمدت خطة العمل الوطنية 

للفرتة 2010-2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يف وزارة الداخلية يف عام 2005. وجرى اإن�شاء فروع اإقليمية  متَّ اإن�شاء اإدارة ملكافحة االجتِّ

و�ُشع������ب ووحدات تابعة للإدارة يف جميع مناط������ق اأوكرانيا. ويعمل جهاز االأمن يف اأوكرانيا على نحو 

ار يف اأوكرانيا. وثيق مع ال�شلطات ذات ال�شلة امل�شوؤولة عن تن�شيق اأن�شطة مكافحة االجتِّ



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   178

������ار باالأ�شخا�س. ويف عام 2006، انخف�س هذا العدد اإىل  ويف ع������ام 2005، اأُدين 115 �شخ�شاً باالجتِّ

86 �شخ�شاً.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلطات احلكومي������ة املعنية خدمات احلماية القانونية والدع������م الطبي والنف�شاين وال�شكن  قدَّ

واملاأوى. كما متَّ توفري بدالت ال�شكن وِمنَح امل�شاريع ال�شغرية وامِلنَح التعليمية والتدريب املهني والعلج 

الطبيعي من ِقبل الدولة واملنظمات غري احلكومية املعنية، وكذلك من قبل املنظمة الدولية للهجرة.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005، منهم 39 من  دت ال�شلطات احلكومية 485 �شحيًة من �شحايا االجتِّ حدَّ

االأطفال. ويف عام 2006، متَّ حتديد 445 �شحيًة كان 52 منهم من االأطفال.

اأوزبك�صتان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اأوزبك�شتان يف ني�شان/اأبريل  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمي������ة االجتِّ

ت امل������ادة 135 من قانون العقوبات )1994( على امل�شوؤولية اجلنائية  2008. وقب������ل ذلك القانون، ن�شَّ

 ع������ن "جتني������د اأ�شخا�������س لغر�س اال�شتغ������لل اجلن�شي اأو غريه م������ن اأ�شكال اال�شتغ������لل". ويف مطلع 

ار باالأ�شخا�س اإىل جمل�س الوزراء للموافقة عليه. م م�رشوع خطة عمل ملكافحة االجتِّ عام 2008، ُقدِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

اأُن�شئ������ت وحدة خا�شة ملكافحة جتنيد وت�شخري االأ�شخا�س على نحو غري م�رشوع وا�شتغلل االأ�شخا�س 

يف ني�شان/اأبريل 2004 بو�شفها جزءاً من وزارة الداخلية، ولها فروع اأُن�شئت على ال�شعيدين االإقليمي 

واملحلي يف جميع اأنحاء البلد.

كان موج������وداً اأي�ش������اً لدى وزارة الداخلية وحدة خا�شة ملنع اجلرائ������م ذات ال�شلة بتجنيد االأ�شخا�س 

الأغرا�س اال�شتغلل واجلرائم املخلَّة باالآداب، ولها فروع على ال�شعيدين االإقليمي واملحلي.

ويف ع������ام 2006، لُوِحقت ق�شائياً 122 امراأًة و90 رج������ًل بتهمة "جتنيد اأ�شخا�س لغر�س اال�شتغلل 

 اجلن�ش������ي اأو غ������ريه من اأ�ش������كال اال�شتغلل"، مم������ا اأ�شفر ع������ن 181 حكم اإدانًة. وق������د �شدرت بحق 

املدانني 111 اإدانًة غري احتجازية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س احلماية القانونية. مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ
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معلومات اإ�صافية

دته������م ال�شلطات احلكومية قد ازداد �رشيع������اً يف اأوزبك�شتان. ويف عام  كان ع������دد ال�شحايا الذين حدَّ

2003، متَّ حتدي������د م������ا جمموعه 139 �شحيًة، مع ازدياد العدد اإىل 217 يف عام 2004، واإىل 393 يف 

عام 2005، ثمَّ اإىل 584 يف عام 2006. وكان معظم ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم من البالغني.
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* كل االإ�ش������ارات التي حتيل اإىل كو�شوفو يف هذا املن�شور ينبغي اأن تُفَهم على اأنها متتثل لقرار جمل�س االأمن 1244 

.)1999(

حادي ع�رش- اأوروبا الغربية والو�صطى

البل������دان امل�شمولة يف ه������ذا الق�شم هي: اإ�شبانيا، اإ�شتونيا، األبانيا، اأملاني������ا، اإيرلندا، اآي�شلندا، اإيطاليا، 

الربتغ������ال، بلجيكا، بلغاريا، البو�شنة والهر�شك، بولندا، تركي������ا، اجلبل االأ�شود، اجلمهورية الت�شيكية، 

جمهوري������ة مقدونيا اليوغو�شلفية �شابقاً، الدامنرك، رومانيا، �شلوفاكيا، �شلوفينيا، ال�شويد، �شوي�رشا، 

�رشبيا، فرن�شا، فنلندا، قرب�س، كرواتيا، التفيا، لك�شمربغ، ليتوانيا، مالطة، اململكة املتحدة لربيطانيا 

 العظم������ى واإيرلندا ال�شمالي������ة، الرنويج، النم�ش������ا، هنغاريا، هولن������دا، اليونان. وي�شم������ل هذا الق�شم 

* اأي�شاً.
كو�شوفو

األبانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف ت�رشيعات األباني������ا منذ عام 2001 واعتُمدت  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005. خطة عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار،  ار غري امل�رشوع يف املديرية العامة ل�رشطة الدولة مع جميع اأ�شكال االجتِّ تعامل قطاع مكافحة االجتِّ

ار بالب�رش. ويف عام 2007، ُعنيِّ ثلثة  ار باملخّدرات وال�شيارات واالأ�شلح������ة واالجتِّ مب������ا يف ذلك االجتِّ

ار بالب�رش. ع�رش �شابطاً بتفّرغ تام حلفظ االأمن من االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف األبانيا، اثنان منهم من الن�شاء. ويف عام 2006، اأُدين 56 �شخ�شاً بجرائم االجتِّ
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�������س خدمات احلماية القانونية واأذون  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة واخلدمات الطبية والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى. االإقامة املوؤقَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف ع������ام 2006—31 فتاًة و29 امراأًة  ك�شف������ت ال�شلط������ات 69 �شحيًة من �شحايا االجتِّ

ار الأغرا�������س اال�شتغلل اجلن�شي، مع توّزع  و9 فتي������ان. وكان م������ن بني هوؤالء ال�شحايا 57 �شحية اجتِّ

ار الأغرا�س العمل الق�رشي والت�شّول. ال�شحايا ال�12 املتبّقني بني االجتِّ

ار على ال�شعيدين الوطني واملحلي يف عام  ا�شتحدثت احلكومة االألبانية بُنى تنظيمية ملكافحة االجتِّ

2006. وق������د اأُن�شئت ال�شلط������ة امل�شوؤولة عن اآلية االإحالة الوطنية بعد ق������رار م�شرتك �شدر عن وزير 

الداخلية ووزير ال�شوؤون اخلارجية ووزير العمل وال�شوؤون االجتماعية وتكافوؤ الفر�س.

النم�صا

الإطار املوؤ�ص�صي

م ب�شفة  دة موج������ودة يف النم�شا منذ اأيار/مايو 2004. وجُترَّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار بالب�رش وفقاً للمادة 104اأ من قانون العقوبات النم�شاوي. وقد لُوِحقت ق�شائياً  خا�شة جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س قبل عام 2004 مبوجب امل������ادة 217 من القانون اجلنائي، وي�شار  بع�������س اأ�شكال االجتِّ

اإليه������ا كجرمية "تهريب الب�رش الأغرا�س ا�شتغللية". وقب������ل عام 2004 وبعده، لُوِحقت ق�شائياً اأي�شاً 

ار يف اإطار جرائم "تعاملت الدعارة ع������رب احلدود" )املادة 217(، و"مفاو�شات  بع�������س اأ�شكال االجتِّ

مدفوع������ة لعقد ات�شاالت جن�شي������ة مع قا�رشين" )امل������ادة 214(، و"ا�شتغلل االأجان������ب" )املادة 166 

 م������ن قان������ون ال�رشطة اخلا�������س باالأجانب( وغريه������ا. وقد اعتُم������دت اأحدث خطة عم������ل وطنية يف 

عام 2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش  كان ل������دى دائ������رة اال�شتخبارات اجلنائية االحتادية النم�شاوية دائ������رة خا�شة ملكافحة االجتِّ

ار  مة، والذي يتوىّل اأي�ش������اً ق�شايا االجتِّ والهج������رة غري ال�رشعية، ف�ش������ًل عن مكتب للجرمي������ة املنظَّ

قت  ار بالب�رش والهجرة غ������ري القانونية قد قادت ون�شَّ بالب�������رش. وكانت الدائرة املركزية ملكافحة االجتِّ

مه������ا �شلطات ووكاالت اإنفاذ القانون، ف�شًل ع������ن التحقيقات يف جمال حتّريات  اخلدم������ات التي تقدِّ
 

ال�رشطة واالأمن.
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ار باالأ�شخا�س بتهمتي "التعامل مع املوم�شات عرب احلدود"  ويف ع������ام 2007، اأُدين 33 �شخ�شاً باالجتِّ

و"ا�شتغلل االأجانب".

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة. ار باالأ�شخا�س خدمات اأذون االإقامة املوؤقَّ مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

م������ت ال�شلطات احلكومية لهم املاأوى يف  ت������راوح عدد االأطفال �شنوياً، من الفتيان والفتيات الذين قدَّ

رت ال�شلطات اأنَّ ما يقارب عدد ثلثي  فيينا، بني 100 و700 خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ. وقدَّ

ار بالب�������رش. وكان من بني االأ�شخا�س الذين متَّ اإيواءهم  االأطف������ال الذين متَّ اإيواءهم كانوا �شحايا اجتِّ

اأ�شخا�س من �رشق اآ�شيا وجنوب �رشقي اأوروبا ومن جن�شيات اأخرى.

بلجيكا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش وتهريبهم" موجودة يف بلجيكا منذ عام 1995. وقد متَّ تعديل القانون  كان������ت جرمية "االجتِّ

ار بالب�رش. ووفق������اً للقانون اجلديد، اأ�شبح  يف ع������ام 2005 الإجراء متيي������ز وا�شح بني التهريب واالجتِّ

ار بالب�رش جرمية م�شتقلة يف القانون اجلنائي يف بلجيكا. االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�������رش يف عام 1992، ومتَّ دجمه������ا يف ال�رشطة الق�شائية  اأُن�شئ������ت وحدة مركزي������ة خا�شة باالجتِّ

االحتادية واملديرية العامة لل�رشط������ة الق�شائية االحتادية. وكانت الوحدة جزءاً من مديرية اجلرائم 

املرتكب������ة �ش������د االأ�شخا�س. وقد اأُن�ش������ئ جمل�س الأع�شاء النياب������ة العامة مبقت�ش������ى القانون ال�شادر 

 يف 4 اآذار/مار�������س 1997 م������ن اأجل تن�شيق تنفي������ذ ال�شيا�شات العامة اجلنائية ال������واردة يف توجيهات 

وزير العدل.

ار باالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين يف بنك معلومات  ومتَّ جتميع اإح�شاءات العدالة اجلنائية ب�شاأن االجتِّ

واح������د. وتبعاً لذلك، كان من ال�رشوري التعامل مع هذه البيانات بحذر الأنه متَّ جتميع معلومات عن 

ار بالب�رش وحاالت تهريب الب�رش. حاالت االجتِّ
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ى ما  ار باالأ�شخا�س وتهري������ب املهاجرين يف بلجيكا. وتلقَّ ويف ع������ام 2005، اأُدي������ن 281 �شخ�شاً باالجتِّ

������ى 202 �شخ�س عقوبات �شجن من �شنة اإىل  يق������رب من ن�شفهم عقوبات غري احتجازية، يف حني تلقَّ

خم�س �شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة اأو غري  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية لل�شحاي������ا يف ظروف معيَّنة اأذون اإقام������ة قانونية موؤقَّ قدَّ

دة املدة. حمدَّ

معلومات اإ�صافية

ار  دت ال�شلطات احلكومية 87 اأنثى و73 ذكراً من �شحايا االجتِّ وفقاً ملكتب الهجرة يف عام 2006، حدَّ

باالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين.

البو�صنة والهر�صك

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف البو�شن������ة والهر�شك منذ عام 2003. وقد متَّ  ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار بالب�رش يف ع������ام 2005. وقد و�شعت الدولة ثلث خط������ط عمل يف البو�شنة  تعدي������ل تعري������ف االجتِّ

والهر�شك منذ عام 2001. وت�شمل خطط العمل احلالية الفرتة 2012-2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش �شمن وكالة الدولة للتحقيقات واحلماية  �س للتحقيق يف حاالت االجتِّ اأُن�ش������ئ فريق متخ�شّ

ار بالب�رش يف  غاً للمكافحة االأمنية للجتِّ يف ع������ام 2004. وقد متَّ تكليف اثنني وثلثني �شابط������اً متفرِّ

عام 2007.

ار  ������ار باالأ�شخا�س. ويف عام 2006، اأُدين 23 �شخ�شاً باالجتِّ ويف ع������ام 2005، اتُّهم 17 �شخ�شاً باالجتِّ

باالأ�شخا�س يف املقام االأول.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش االأجانب خدمات احلماية القانونية واأذون  مت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

مت املنظمات غري احلكومية املعتَمدة اخلدمات الطبية  تة. وبدعم مايل من الدولة، قدَّ االإقام������ة املوؤقَّ

والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى.
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معلومات اإ�صافية

كان جمي������ع ال�شحايا الذين متَّ حتديده������م يف عامي 2005 و2006 لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي، فيما 

ع������دا ثلث �شحاي������ا متَّ ا�شتغللهم يف اأعمال ال�شخ������رة. وقد اأُعيد اإىل الوطن واح������د من ال�شحايا 

ر بذلك ال�شخ�س ال�شحية  ِ البو�شنيني جرى حتديد هويته يف الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ. وقد اجتُّ

يف اأوروبا الغربية.

وكان ع������دد ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم من قبل ال�رشطة وجرى توفري املاأوى لهم من قبل املنظمات 

غري احلكومية حوايل 50 يف عام 2003، واأكرث من ذلك قليل يف عام 2004. وخلل الفرتة امل�شمولة 

لت ال�شلطات وجود اجتاه طفيف متناق�س يف ع������دد ال�شحايا االأجانب وزيادة  بتقرير االإب������لغ، �شجَّ

ار املحلي. هائلة يف االجتِّ

بلغاريا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  يف عام 2002، اأُجريت تعديلت على الق�شم اخلا�س من قانون العقوبات البلغاري، املعنون "االجتِّ

م الق�شم اجلديد ب�شفة خا�شة  بالب�رش" يف الف�شل املعنون "اجلرائم املرتكبة �شد االأ�شخا�س". ويجرِّ

������ار بالب�رش الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي واالإكراه على العمل وغري ذلك من االأغرا�س. ويف عام  االجتِّ

������ع يف قانون العقوبات  ار بالن�ش������اء احلوامل لغر�س بيع االأطفال الر�شَّ 2006، اأُدخل������ت جرمية االجتِّ

ار بالب�رش وحماية ال�شحايا. )املادة 159اأ(. وقد اعتُمد يف كل عام برنامج وطني ملنع ومكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

مة. ار الب�رش يف املديرية الرئي�شية ملكافحة اجلرمية املنظَّ �س للجتِّ اأُن�شئ فرع متخ�شِّ

ار باالأ�شخا�س يف بلغاريا. ويف عام 2007، ارتفع  ويف ع������ام 2006، ُحكم على 71 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

هذا الرقم اإىل 85 �شخ�شاً.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة واخلدمات الطبي������ة والنف�شانية  م������ت الدولُة خدمات احلماي������ة القانونية واأذون االإقام������ة املوؤقَّ قدَّ

ار باالأ�شخا�س. االجتماعية وال�شكن واملاأوى لدعم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س يف عام 2006. وكان من  دت ال�شلطات احلكومية 340 �شحيًة من �شحايا االجتِّ ح������دَّ

هوؤالء 263 امراأًة و61 فتاًة. ويف عام 2007، متَّ حتديد 288 �شحيًة، 235 منهم من البالغني والباقي 

من االأطفال.
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ار قيد التطوير يف بلغاريا. وتدير اللجنة الوطنية ملكافحة  وكانت اآلية االإحالة الوطنية ل�شحايا االجتِّ

ار بالب�رش. ار بالب�رش قاعدة بيانات مركزية ب�شاأن �شحايا االجتِّ االجتِّ

وقد �شدرت اأحكام بال�شجن على حوايل 50 ُمتَِّجراً اأُدينوا يف عام 2006 لفرتات ت�شل اإىل 3 �شنوات، 

وُحكم على 9 بال�شجن لفرتات ترتاوح بني 3 �شنوات و15 �شنًة.

كرواتيا

الإطار املوؤ�ص�صي

لت االأحكام  دة موجودة يف كرواتيا منذ عام 2004. وقد ُعدِّ ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

املتعلق������ة باجلرمية يف عام 2007 لتو�شيع نطاق امل�شوؤولي������ة اجلنائية للجناة. ويف عام 2004، اعتُمد 

ار باالأ�شخا�س للفرتة 2005-2008. وتعتمد احلكومة كل عام خطة  الربنام������ج الوطني ملكافحة االجتِّ

ار بالب�رش. عمل وطنية ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  �شني يف التعامل مع االجتِّ كان لدى جميع دوائر ال�رشطة الع�رشين يف كرواتيا �شّباط �رشطة متخ�شّ

بالب�رش.

ار  ووفق������اً ملكتب حقوق االإن�ش������ان التابع للحكومة الكرواتية، لُوِحق ق�شائي������اً 20 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

باالأ�شخا�س والرق )16 من كرواتيا، و3 من البو�شنة والهر�شك، و�شخ�س واحد عدمي اجلن�شية(.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

يف كان������ون االأول/دي�شم������رب 2007، متَّ توقيع اتفاق تع������اون بني مكتب حقوق االإن�ش������ان و�شبكة "برتا" 

(PETRA). ويف حزيران/يوني������ه 2008، ج������رى توقيع بروتوكول تعاون ب������ني وزارة الداخلية ووزارة 

ال�شحة والرعاي������ة االجتماعية ومنظمات املجتمع املدين، بغية تق������دمي امل�شاعدة واحلماية ل�شحايا 

������ار بالب�رش، وذلك يف اإطار م�رشوع CARDS 2004 التابع للحت������اد االأوروبي بعنوان "مكافحة  االجتِّ

ار بالب�رش". االجتِّ

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س يف كرواتيا يف عام 2007،  دت ال�شلطات احلكومية 15 �شحيًة من �شحايا االجتِّ ح������دَّ

منهم 12 �شحيًة كنَّ من الن�شاء.
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قرب�ص

الإطار املوؤ�ص�صي

دة الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي موجودة يف قرب�س منذ عام  ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار االأخرى بالب�رش املن�شو�س  2000. ثمَّ اعتُمد ت�رشيع جديد يف عام 2007 ي�شمل جميع اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وقب������ل عام 2007، لُوِحق������ت ق�شائياً بع�س  عليه������ا يف امل������ادة 3 من بروتوك������ول االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف اإطار جرائم اأخرى مثل اال�شتغلل اجلن�شي والتوظيف الأغرا�س البغاء  اأ�شكال االجتِّ

والعي�������س على عائداته. ويف عام 2005، اعتُمدت خطة عمل لتن�شي������ق االإجراءات املتعلقة مبكافحة 

ار بالب�رش واال�شتغلل اجلن�شي للأطفال. االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يعمل يف املقر الرئي�شي ل�رشطة قرب�س. منذ عام 2004، كان مكتب مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س )اال�شتغلل  ويف عام 2006، متَّ التحقيق مع 114 �شخ�شاً الرتكابهم جرائم تتعلق باالجتِّ

اجلن�شي والتوظيف الأغرا�س البغاء والعي�س على عائداته(.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة لل�شحايا اأو  م������ت ال�شلطات احلكومية املعني������ة خدمات احلماية القانونية واأذون االإقام������ة املوؤقَّ قدَّ

ار باالأ�شخا�س. ال�شهود واخلدمات الطبية والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى لدعم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

كان جمي������ع ال�شحايا ال�136 الذين متَّ اإيواءهم يف الف������رتة 2004-2006، ن�شاًء متََّجراً بهّن الأغرا�س 

اال�شتغ������لل اجلن�شي وذلك الأنَّ القانون يف ذلك الوقت اأ�ش������ار اإىل اال�شتغلل اجلن�شي باعتباره �شكًل 

ار بالب�رش. من اأ�شكال االجتِّ

اجلمهورية الت�صيكية

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف اجلمهورية الت�شيكية منذ عام 2002. وقد متَّ  ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار الأغرا�س العمل الق�رشي )ال�شخرة(، اإ�شافًة اإىل  تعديل القانون اجلنائي يف عام 2004 لي�شمل االجتِّ

غريه من اخلدمات الق�رشية.



187 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

مة يف مكتب ال�رشطة  ار بالب�رش تابع لوح������دة اجلرمية املنظَّ من������ذ عام 1996، كان ق�شم خا�س باالجتِّ

�شاً للتحقيقات يعمل يف  اجلنائي������ة ودائرة التحقيقات التابعة لل�رشطة يف اجلمهورية الت�شيكية خم�شَّ

ار بالب�رش. ومتَّ اإن�شاء ق�شم خا�س بعمل ال�شخرة يف عام 2006. ميدان مكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005، يف  ووفق������اً لوزارة العدل الت�شيكية، اأُدين 14 رجًل و6 ن�شاء بتهمة االجتِّ

حني انخف�س العدد يف عام 2006 اإىل رجل واحد وامراأة واحدة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ر النظام الرعاية  ار بالب�رش يف عام 2003. وقد وفَّ اأُن�ش������ئ برنامج خا�س لدعم وحماية �شحايا االجتِّ

واحلماية، مبا يف ذلك املاأوى والغذاء وال�شماح القانوين بالبقاء يف البلد وامل�شاعدة الطبية والنف�شانية 

ر قانون اخلدم������ات االجتماعية )املعمول به منذ كانون  والقانوني������ة والتعليمية واأذون العمل. كما وفَّ

م عادًة من ِقبل  الثاين/يناي������ر 2007( اإمكانية احل�ش������ول على خدمات مثل املاأوى، والتي كان������ت تُقدَّ

املنظمات غري احلكومية املعنية.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005 و72 �شحيًة  دت ال�شلطات احلكومية 43 �شحيًة من �شحاي������ا االجتِّ ح������دَّ

يف عام 2006.

ار باالأ�شخا�س  وكان������ت توجد اآلية الإحالة االأ�شخا�������س الذين يتّم حتديدهم على اأنهم �شحاي������ا االجتِّ

وكانت تعمل منذ عام 2003.

ار يف الفرتة بني عامي 2005-2006 قد اأخ�شعوا �شحاياهم  وكان جمي������ع االأ�شخا�س املدانني باالجتِّ

لل�شتغلل اجلن�شي.

الدامنرك

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف الدامنرك يف عام 2002. وقد  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمي������ة االجتِّ

������ار بالب�رش يف عام 2007 ت�شم������ل الفرتة 2010-2007.  اعتُم������دت اأح������دث خطة عمل ملكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س، يف حني ركَّزت خطة العمل ال�شابقة على الن�شاء  و�شمل������ت اخلطة جميع �شحايا االجتِّ

فقط املتََّجر بهن الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ا�شطل������ع املركز الوطني للتحقيقات التابع لل�رشطة الوطنية الدامنركية بر�شد وطني منهجي جلرمية 

ار بالب�رش، من بني غريها من اجلرائم. االجتِّ
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ار باالأ�شخا�س يف الدامنرك يف ع������ام 2006، مع ازدياد هذا الرقم اإىل  واأُدي������ن ثلث������ة اأ�شخا�س للجتِّ

ثمانية اأ�شخا�س يف عام 2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

كان ل������دى ال�شحايا املتََّجر بهم الأغرا�س البغاء خيار البق������اء يف مركز من املراكز اخلا�شة باالأزمات 

د، وكانوا مُينَحون فرتًة للتفك������ري للنظر فيما اإذا كان������وا يرغبون بالتعاون مع  ينا�ش������ب و�شعهم املح������دَّ

ار  ال�رشط������ة. وقد عر�شت دائرة الهجرة الدامنركية على ال�شحايا، بالتعاون مع مركز مكافحة االجتِّ

بالب�������رش، العلج ال�شحي والدعم النف�شاين وامل�شاعدة القانونية وامل�شاعدة االجتماعية-الرتبوية اأثناء 

اإقامتهم.

معلومات اإ�صافية

اراً بالن�شاء الأغرا�س الدعارة.  ار الذي وقع يف الدامنرك اجتِّ وفقاً لل�شلطات الوطنية، كان معظم االجتِّ

ار باالأطفال. لت اأي�شاً اأمثلٌة قليلٌة على االجتِّ بيد اأنه �ُشجِّ

اإ�صتونيا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  خ������لل الف������رتة امل�شمولة بتقري������ر االإبلغ، مل ي�شتمل ت�رشي������ع اإ�شتونيا بالتحديد عل������ى جرمية االجتِّ

باالأ�شخا�������س. وقد ا�شتُخدمت مواد اأخرى يف قانون العقوبات، مثل اال�شتعباد واالختطاف واحلرمان 

غري القانوين من احلرية، وامل�شاعدة على البغاء )القوادة( ونزع االأع�شاء الب�رشية اجل�شدية، لتجرمي 

ار باالأ�شخا�س  ار. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية )خطة التنمية( للتعامل مع االجتِّ بع�س اأ�شكال االجتِّ

يف عام 2006.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش.  توجد وحدة �رشطة خا�شة �شمن اإدارة �رشطة الوالية ال�شمالية مع اجلرائم املتعلقة باالجتِّ

ل اأيُّ ملحقات ق�شائية  ار باالأ�شخا�س بالتحديد، مل تُ�شجَّ م االجتِّ وبالنظ������ر اإىل عدم وجود قانون يجرِّ

اأو اإدانات خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

لت ال�رشطة يف اإ�شتونيا 135 حالًة يف عام 2006 و136 حالًة يف عام 2007  ووفقاً للإح�شاءات، �شجَّ

ار بالب�رش، و77  ار بالب�رش. ويف عام 2006، اأُدين 84 �شخ�شاً بارتكاب جرائم تتعلق باالجتِّ تتعلّق باالجتِّ

�شخ�شاً يف عام 2007، و76 �شخ�شاً يف الن�شف االأول من عام 2008.



189 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار م������ن الن�شاء، ف�شًل عن  مت مراك������ُز التاأهيل االجتماعي والنف�شاني������ة امل�شاعدةَ ل�شحايا االجتِّ قدَّ

متها الدولة  تة قدَّ �شحاي������ا البغ������اء الق�رشي. و�شملت برامج وخدمات دعم ال�شحاي������ا اأذون اإقامة موؤقَّ

مت املنظمات غري احلكومية الدعم الطبي والنف�شاين وال�شكن واملاأوى. واحلماية القانونية، وقدَّ

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش يعمل منذ عام 2004. ومتَّ اإ�شداء الن�شح لنحو  كان اخلط ال�شاخن اخلا�س مبكافحة االجتِّ

ار بهم،  300 �شخ�������س يف كل ع������ام عن كيفية العمل اأو الدرا�شة يف اخلارج باأمان، وكيفية جتّنب االجتِّ

وهلم جرا.

فنلندا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف فنلندا يف ع������ام 2004.  ������ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قان������وين بخ�شو�س جرمي������ة االجتِّ

ار حتت عن������وان "القوادة امل�ش������ّددة للعقوب������ة"، و"الرتتيب  ولُوِحق������ت ق�شائي������اً بع�س اأ�ش������كال االجتِّ

امل�ش������ّدد للعقوبة للدخول بطريقة غ������ري قانونية"، و"التمييز الذي يّتبع من������ط الربا يف العمل". وقد 

حة ار بالب�رش يف ع������ام 2005. واعتُمدت ن�شخة منقَّ  اعتُم������دت اأول خطة عمل وطني������ة ملكافحة االجتِّ

يف 25 حزيران/يونيه 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  غ������ون يتعاملون م������ع ق�شايا االجتِّ دون متفرِّ ������اط حمدَّ كان ل������دى املكت������ب الوطن������ي للتحقيقات �شبَّ

ار باالأ�شخا�س خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير  باالأ�شخا�س. وح�شلت امللحقات الق�شائية االأوىل للجتِّ

االإب������لغ يف ع������ام 2006 متثَّلت يف ق�شية واحدة �شد �شبعة اأ�شخا�س )�شتة ذكور واأنثى واحدة(، اثنان 

منه������م من املواطنني الفنلنديني و5 من االإ�شتونيني. واأُدين جمي������ع االأ�شخا�س ال�شبعة يف عام 2006، 

د للعقوبة باالأ�شخا�س على  ار امل�شدِّ وكان كل واح������د منهم مذنباً ح�شب حمكمة املقاطع������ة بتهمة االجتِّ

االأق������ل الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. وُوجد مذنب ذكر اآخ������ر بتهمة القوادة يف الق�شية نف�شها. وقد 

تنوَّعت عقوبات ال�شجن من �شنة واحدة اإىل خم�س �شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية املعنية )مركزان حكوميان ال�شتقبال ال�شحايا( خدمات امل�شورة القانونية  قدَّ

وغريها، والعلج يف حاالت االأزم������ات واخلدمات االجتماعية والرعاية ال�شحية، وخدمات الرتجمة 

الفورية وغري ذلك من خدمات الدعم، واالإقامة اأو ال�شكن، وامل�شاعدة االجتماعية والرعاية ال�رشورية 

االأخرى، وكذلك ُعنيت بتقدمي الدعم لعودة اآمنة اإىل الوطن. كما اأتاحت ال�شلطات احلكومية فرتات 
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ت������ة وم�شتمّرة. وميكن ملرك������زي اال�شتقبال تنظيم اخلدمات  م������ن التاأّم������ل، ف�شًل عن اأذون اإقامة موؤقَّ

مي اخلدمات العامة اأو اخلا�شة  والتداب������ري الداعمة بنف�شيهما اأو باال�شتعانة مب�شادر خارجي������ة ملقدِّ

مثل املنظمات غري احلكومية املعنية. وعلوة على ذلك، كانت البلديات م�شوؤولة عن ال�شحايا الذين 

يقيمون ب�شفة ر�شمية يف مناطق بلدياتهم.

معلومات اإ�صافية

ار منذ ع������ام 2005، متَّ تن�شيقه وتوفريه من قبل  كان يوج������د نظ������ام لتقدمي امل�شاعدة ل�شحاي������ا االجتِّ

مرك������زي اال�شتقبال )اللذين تديرهما الدولة( مل�شاعدة طالبي اللجوء. ويف بداية عام 2007، اأُ�شفيت 

ال�شفة الر�شمية على النظام عن طريق اإدخال تعديل على القانون املتعلق باإدماج املهاجرين وا�شتقبال 

طالبي اللجوء )1999/493(. وقد اأُتيحت البيانات من عام 2005 ف�شاعداً.

م مركز اال�شتقبال "جوت�شينو" م�شاعدًة ملا جمموعه 20 �شحيًة و11 )قا�رشاً( عن  ومنذ عام 2005، قدَّ

طري������ق مركز اال�شتقبال اأولو. وقد كان������وا ا�شتُغلّوا الأغرا�س العمل الق�رشي والأغرا�س جن�شية، وكانت 

ح������االت بع�س ال�شحايا هي حاالت عبور. وكان هن������اك �شحايا من اأفريقيا واأمريكا اجلنوبية و�رشق 

اآ�شيا واأوروبا ال�رشقية والو�شطى وال�رشق االأو�شط.

فرن�صا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف فرن�شا يف عام 2003 مبوجب  ار باالأ�شخا�������س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار  م تعري������ُف اجلرمية جميَع اأ�شكال االجتِّ امل������ادة 225-4-1 من القانون اجلنائي الفرن�شي. وقد جرَّ

ار لغر�س نزع  ������ار باالأ�شخا�س، مع ا�شتثن������اء االجتِّ املن�شو�������س عليه������ا يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ

االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية واال�شتعباد يف اخلدمة.

ار،  وق������د ا�شتخدمت ال�شلطات الفرن�شية اأي�شاً مواد اأخرى يف القانون اجلنائي مللحقة ق�شايا االجتِّ

وباالأخ�������س جرمية "الِقوادة" )امل������واد 225-5 اإىل 225-12 من القان������ون(، وجرمية "ظروف العمل 

واملعي�شة التي تنتهك كرامة االإن�شان " )املواد 225-13 اإىل 16-225(.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س جتري يف اإطار  وفق������اً لل�شلطات الفرن�شية، كان������ت امللحقة الق�شائية حلاالت االجتِّ

ار بالب�رش )املادة 225-4-1(، خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، حمدودًة جداً. وقد  جرمية االجتِّ

ار بالب�رش يف معظمها يف اإطار جرائم "القوادة" بالن�شبة اإىل اال�شتغلل  لُوِحقت ق�شائياً حاالت االجتِّ

ار الأغرا�س العمل  اجلن�ش������ي و"ظروف العمل واملعي�شة التي تنتهك كرام������ة االإن�شان" يف حاالت االجتِّ

الق�رشي )ال�شخرة(.
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ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل  ار بالب�رش مع حاالت االجتِّ وق������د تعامل املكتب املركزي لقمع االجتِّ

ار باالأ�شخا�س  غاً ل�شبط االأمن يف حاالت االجتِّ اجلن�شي والدعارة. وكان لدى املكتب 32 �شابطاً متفرِّ

يف عام 2007.

ويف عام 2006، ُحوكم 462 رجًل و283 امراأًة بتهمة "الِقوادة" يف فرن�شا.

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س  وق������د تعامل املكتب املركزي ملكافحة العمالة غ������ري امل�رشوعة مع ق�شايا االجتِّ

العم������ل الق�رشي يف اإط������ار جرائم "ظروف العمل واملعي�شة التي تنته������ك كرامة االإن�شان". وباالإجمال، 

ار الأغرا�س العمل الق�رشي يف  ج������رى التحقيق ب�شاأن نحو 100 حالة �شنوياً يف خمتلف اأ�ش������كال االجتِّ

عامي 2006 و2007. ويف الفرتة من كانون الثاين/يناير اإىل اأيلول/�شبتمرب 2008، متَّ التحقيق يف 32 

ق�شيًة ت�شمل 55 جانياً مفرَت�شاً يف اإطار اجلرمية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة. ار خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ مت الدولة لل�شحايا و�شهود االجتِّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش 218 1 �شحية "قوادة" يف عام 2006، منهم 109 1 من  ������ل املكتب املرك������زي لقمع االجتِّ �شجَّ

الن�ش������اء. وكانت االأعداد مماثلة يف 2005. ويف هذين العامني على وجه االإجمال، كان ما يزيد قليًل 

عل������ى ربع ع������دد ال�شحايا من الفرن�شيني، مع وجود �شحايا اآخري������ن قادمني اأ�شا�شاً من غرب وو�شط 

اأفريقيا وجنوب �رشقي اأوروبا.

اأملانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف اأملانيا منذ عام 1973. وقد متَّ تعديل القانون  ار باالأ�شخا�س املحدَّ كان������ت جرمية االجتِّ

ار بالب�رش. ال بح�شب التعريف احلايل للجتِّ اجلنائي يف عام 2005 لي�شمل ا�شتغلل االأ�شخا�س كعمَّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش من م�شوؤولية وحدات ال�رشطة يف كل والية )على �شعيد البلد  كان التحقيق يف ق�شايا االجتِّ

�ش������ون يف التحقيق يف اجلرمية املنظمة اأي�شاً مع ق�شايا  عون العاّمون املتخ�شِّ كلّ������ه(. وقد تعامل املدَّ

ار بالب�رش. االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س يف اجلزء الغربي من اأملانيا وبرلني  ويف ع������ام 2006، اأُدي������ن 150 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

ى م������ا يقرب من ثُلثي عدد املدانني عقوبة ال�شجن  ال�رشقي������ة. وكان من بني هوؤالء 29 امراأًة. وقد تلقَّ

من �شنة اإىل خم�س �شنوات.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت الدولة واملنظمات غري احلكومية امل�شاعدة القانونية. قدَّ

معلومات اإ�صافية

ار  كان������ت اإح�شاءات االأح������كام القانونية الواردة اأعله تتعل������ق بالقرارات النهائي������ة، حيث كان االجتِّ

باالأ�شخا�������س اأخط������ر جرمية )بعد ا�شتنفاد اإمكانيات اال�شتئناف(. وكان ق������د اأُدين اأحد ع�رش �شخ�شاً 

ار الأغرا�س  ������ار الأغرا�س العمل الق�رشي يف عام 2006، وكانت البقي������ة �شالعة يف االجتِّ بتهم������ة االجتِّ

اال�شتغلل اجلن�شي.

ار من جانب ال�شلطات احلكومية يف اأملانيا،  ويف عام 2005، متَّ حتديد 642 �شحيًة من �شحايا االجتِّ

مع ازدياد العدد اإىل 775 يف عام 2006. ويف ال�شنتني كلتيهما، كان نحو 9 يف املائة من ال�شحايا من 

�س جميع ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم لل�شتغلل اجلن�شي. االأطفال. وقد تعرَّ

اليونان

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اليون������ان يف عام 2002. وقد  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمي������ة االجتِّ

ار بالب�رش. اعتُمدت يف عام 2006 خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يف ق�شم االأمن العام  كان يعم������ل على ال�شعيد )اال�شرتاتيج������ي( املركزي فريق ملكافحة االجتِّ

التاب������ع ملقر ال�رشطة اليونانية منذ عام 2002. وكان لدى ال�رشطة اليونانية على امل�شتوى )العملياتي( 

ار، بوجود فرقة واحدة يف كل ق�شم اأمن عام يف البلد  االإقليمي ما ي�شل اإىل 16 فرقًة ملكافحة االجتِّ

وفرعني يف الدائرتني االأمنيتني يف اأتيكا و�شالونيك.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات احلماية القانونية واأذون  مت ال�شلطات احلكومية املعنية لدعم �شحايا االجتِّ قدَّ

مت املنظماُت غري  تة واخلدمات الطبية والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى. كما قدَّ االإقامة املوؤقَّ

احلكومية املعنية الدعَم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

������ار باالأ�شخا�س يف اليونان، كان اأكرث من  يف ع������ام 2006، ك�شفت ال�شلطات احلكومية 83 �شحية اجتِّ

90 يف املائة منهم من الن�شاء. بيد اأنه يف عام 2007، متَّ حتديد ما جمموعه 100 �شحية—64 امراأًة 



193 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

و31 رج������ًل و5 اأطفال. ويف الف������رتة 2005-2007، كان اأكرث من 30 يف املائة من ال�شحايا رومانيني، 

وما يقرب من 25 يف املائة من الرو�س ونحو 20 يف املائة من البلغاريني.

هنغاريا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف ت�رشيعات هنغاريا منذ عام 1998. ار باالأ�شخا�س املحدَّ كانت جرمية االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش واالإرهاب  كان مكتب التحقيقات الوطني وحدًة خا�شًة م�شوؤولة عن التعامل مع ق�شايا االجتِّ

������ار باملخّدرات وغ�شل االأموال واجلرائم االقت�شادية االأخ������رى. وقد متَّ تعيني ع�رشين �شابطاً  واالجتِّ

ار بالب�رش يف عام 2007. غاً حلفظ االأمن ومكافحة االجتِّ متفرِّ

ار باالأ�شخا�������س يف هنغاريا. ويف عام 2006،  ويف ع������ام 2005، اأُدي������ن 16 رجًل و8 ن�شاء بتهمة االجتِّ

انخف�س هذان الرقمان اإىل خم�شة وواحدة، على التوايل.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدم������ات احلماية القانونية  م������ت ال�شلطات احلكومية املعني������ة لدعم �شحايا االجتِّ قدَّ

تة والدعم املايل للتعليم وتق������دمي امل�شاعدة للعودة اإىل الوطن واخلدمات الطبية  واأذون االإقام������ة املوؤقَّ

مت منظمات غري حكومية الدعم بال�شكن واملاأوى. والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى. كما قدَّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005. وكان من بني ال�شحايا 16 امراأًة  دت �شلطات الدولة 28 �شحية اجتِّ حدَّ

و6 فتي������ات و5 فتي������ان ورجل واحد. ويف عام 2006، متَّ حتديد اأربع ن�شاء واأربع فتيات من ال�شحايا. 

وكان جميع ال�شحايا الذين جرى حتديد هويتهم يف عامي 2005 و2006 هنغاريني.

ار باالأ�شخا�������س الذين جرى حتديدهم اإىل هيئة دعم  وكان هن������اك نظام ر�شمي الإحالة �شحايا االجتِّ

ال�شحايا، والتي كانت م�شوؤولًة عن خدمات تقدمي الدعم.

اآي�صلندا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س يف عام 2003  م قانوُن العقوبات العام يف اآي�شلندا االجتِّ خ������لل الفرتة قيد النظر، ج������رَّ

م م�رشوَع قانون جديد يف عام 2007 اإىل الربملان االآي�شلندي،  )امل������ادة 227اأ(. وكان وزير العدل قد قدَّ
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ار  ار باالأ�شخا�س قيد النظر يف ذلك احلني وفقاً لربوتوكول االجتِّ وكان حكم قانوين جديد ب�شاأن االجتِّ

باالأ�شخا�س.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�س. وخلل  ق������ت وحدة اجلرائم اجلن�شي������ة التابعة ل�رشطة العا�شمة يف حاالت االجتِّ حقَّ

ار بالب�رش يف  ل اأيُّ ملحقات ق�شائية وال اإدانات ب�شاأن االجتِّ الف������رتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، مل تُ�شجَّ

اآي�شلندا.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار بالب�رش على  خلل ال�شنوات امل�شتعَر�شة، مل يكن هناك اأيُّ حكم قانوين ب�شاأن ح�شول �شحايا االجتِّ

م�شاعدة حكومية. وكانت اخلدمات االجتماعية البلدية والرعاية الطبية متاحًة لل�شحايا، متاماً كما 

كانت متاحًة لغريهم من املواطنني واالأجانب. ويف احلاالت التي ت�شتمل على اأطفال ال يرافقهم اأحد، 

كان با�شتطاعة البلدية والهيئات احلكومية املحلية اإحالة ال�شحايا اأي�شاً اإىل املنظمات غري احلكومية 

ر املاأوى وامل�شورة القانونية والرعاية ال�شحية. التي كانت توفِّ

اإيرلندا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار الدويل باالأطفال �شمن قانونها اجلنائي منذ  دة ب�شاأن االجتِّ كان ل������دى اإيرلندا اأحكام قانونية حم������دَّ

ار بالب�������رش حيِّز النفاد يف عام 2007، وهو ي�شمل تعريف  ع������ام 1998. وقد دخل م�رشوع قانون االجتِّ

ار املن�شو�س عليه������ا يف املادة 3 من بروتوكول  م جميع اأ�شكال االجتِّ ������ار باالأ�شخا�س الذي يج������رِّ االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  كان ل������دى مكتب "غاردا" الوطني للهجرة وحدة للتحقيقات كانت تركِّز حتديداً على حاالت االجتِّ

باالأ�شخا�س.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�������س خدمات الدعم الطبي والنف�شاين  م������ت ال�شلطات احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

االجتماعي وال�شكن واملاأوى.

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش. وفقاً لل�شلطات، متَّ حتديد عدد قليل جداً من �شحايا االجتِّ
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اإيطاليا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اإيطاليا يف عام 2003 )املادة 601  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف  من قانون العقوبات(. وقبل عام 2003 وبعده، لُوِحقت ق�شائياً بع�س اأ�شكال االجتِّ

اإطار جرائم "الّرق" )املادة 600( و"جتارة الرقيق" )املادة 602(.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش عن طريق املكاتب  وفقاً لقانون االإجراءات اجلنائية االإيطايل، اأُجريت التحقيقات يف االجتِّ

املحلية ملكافحة املافيا وبالتن�شيق مع املكتب الوطني ملكافحة املافيا.

ار  ار باالأ�شخا�س حت������ت جرائم "االجتِّ ������ة، لُوِحقت ق�شائياً ح������االت االجتِّ ووفق������اً لل�شلطات املخت�شّ

باالأ�شخا�������س" )امل������ادة 601(، "الّرق" )املادة 600( و"جت������ارة الرقيق" )امل������ادة 602(. وخلل الفرتة 

امل�شمول������ة بتقرير االإبلغ، كان من املمك������ن مقا�شاة اجلناة اأنف�شهم ب�شاأن تهم متعّددة يف وقت واحد. 

ونتيجًة لذلك، فاإنَّ جمموع عدد اجلناة رمبا كان متداخًل اإىل حدٍّ ما.

فف������ي عام 2006، لُوِحق ق�شائياً 580 �شخ�شاً وفقاً للمادة 600 )"الّرق"(. ويف عام 2007، انخف�س 

ار بالب�رش" )املادة  ه������ذا العدد اإىل 360 �شخ�شاً. ويف عام 2006، لُوِحق ق�شائي������اً حتت عنوان "االجتِّ

601(، 217 �شخ�ش������اً، ثمَّ انخف�س هذا العدد اإىل 148 �شخ�شاً يف عام 2007. اأخرياً، لُوِحق ق�شائياً 

49 �شخ�ش������اً بتهم������ة "جتارة الرقيق" )املادة 602( يف عام 2006، وانخف�س العدد اإىل 33 �شخ�شاً يف 

عام 2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة واخلدمات الطبية  مت الدولُة لل�شحايا وال�شهود خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

والنف�شانية االجتماعية وال�شكن.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س" حتديداً يف عام 2006—  ك�شفت �شلطات اإنفاذ القانون يف اإيطاليا 178 �شحية "اجتِّ

منه������م 160 بالغاً و18 طفًل. ويف عام 2007، انخف�س هذا العدد اإىل 69 بالغاً وطفل واحد. وكانت 

الن�شب������ة الكبرية م������ن ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم من الروماني������ني. وباالإ�شافة اإىل ذلك، متَّ حتديد 

نح������و 300 �شخ�س بالغ و50 طفًل �شحايا يف ال�شنة يف اإط������ار جرمية "الّرق" خلل الفرتة امل�شمولة 

بتقرير االإبلغ )2003-2007(، كما متَّ حتديد نحو 5 �شحايا و20 �شحيًة يف ال�شنة يف اإطار جرمية 

"جتارة الرقيق".

م������ن خلل قانون الهجرة )املر�ش������وم اال�شرتاعي 98/286( كانت وزارة تكافوؤ الفر�س منذ عام 2000 

ار باالأ�شخا�س. ورغم  تدير برنام������ج تقدمي امل�شاعدة االجتماعية واالإدماج االجتماعي ل�شحايا االجتِّ



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   196

اأن������ه مل تك������ن تعمل يف الوقت الراه������ن اأُي اآلية اإحالة وطنية ر�شمية، متَّ اإن�ش������اء نظام عملياتي الإحالة 

ال�شحايا الذين يتّم حتدي������د هويتهم من ِقبل املوؤ�ش�شات )البلديات واملقاطعات واملناطق( واملنظمات 

م جمموعًة وا�شعًة من خدمات امل�شاعدة والدعم كجزء من اأن�شطة  غ������ري احلكومية املعتمدة والتي تقدِّ

الربنام������ج املذكور اأعله. ووفقاً لقانون الهجرة )املادة 18(، متَّ حتديد �شحية واحدة على هذا النحو 

ا اإج������راًء ق�شائياً )"م�شاراً ق�شائياً"(  م������ن قبل ال�شلط������ات املخت�شة، وميكن الأيِّ �شحية اأن توا�شل اإمَّ

اأو االإج������راء االجتماع������ي )"امل�شار االجتماعي"(: ففي حني اأنَّ امل�ش������ار االأول ينطوي على التعاون مع 

وكاالت اإنفاذ القانون، يتطلَّب امل�شار الثاين فقط تقدمي "بيان" )يحتوي على معلومات اأ�شا�شية ميكن 

مها  اإثباته������ا( من قبل منظمة غري حكومية معرتف بها اأو م������ن خلل اخلدمات االجتماعية التي تقدِّ

تة قابلة للتجديد الأ�شباب  �شلطة حملية، با�شم ال�شحية. وي�شّهل كل االإجراءين اإ�شدار اأذون اإقامة موؤقَّ

اإن�شانية ميكن حتويلها يف نهاية املطاف اإىل اأذون اإقامة للدرا�شة اأو للعمل.

وبني عامي 2003 و2006، متَّ منح نحو 950 �شحيًة اأجنبيًة يف ال�شنة اأذون اإقامة الأ�شباب اإن�شانية.

������ار بالب�رش، قد تتداخل حاالت  ونظ������راً لعدم وجود قاع������دة بيانات وطنية م�شرتكة عن �شحايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س كان  مت قاعدة بيانات مركزية عن �شحايا االجتِّ لة اإىل حدٍّ ما. وقد �ُشمِّ ار امل�شجَّ االجتِّ

ر اأن يتمَّ اعتمادها قريباً لتن�شيق خمتلف امل�شادر االإيطالية للمعلومات. من املقرَّ

لتفيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف التفيا يف عام 2002. وباالإ�شافة  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

اإىل ذل������ك، متَّ من قبُل جترمي جرمي������ة اال�شتغلل اجلن�شي للن�شاء يف اخل������ارج يف عام 2000، وذلك 

عندم������ا اأُدخل يف قانون العقوبات يف التفيا ق�شم خا�س مب�شاأل������ة "االإكراه على التوّرط يف الدعارة" 

و"اإر�ش������ال �شخ�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�ش������ي" يف قانون العقوبات يف التفيا. وقد اعتُمدت خطة 
عمل وطنية لل�شنوات 2008-2004.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يف عام 2003. �شة للتحقيقات يف حاالت االجتِّ اأُن�شئت وحدة �رشطة متخ�شّ

ويف ع������ام 2006، متَّ جل������ب 26 �شخ�ش������اً )12 ذك������راً و14 اأنثى( يف ات�شال ر�شم������ي اأويل مع ال�رشطة 

ار باالأ�شخا�س. ويف عام 2006، بداأت امللحقات  ونظام العدالة اجلنائية ب�شاأن ارتكاب جرمية االجتِّ
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ار لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي. وباالإ�شافة اإىل ذلك،  الق�شائي������ة �شد جميع ال�26 حالًة املتعلقة باالجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي يف عام 2006. اتُّهم 36 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�������س خدمات احلماية  م������ت الدولة واملنظم������ات غري احلكومية املعني������ة ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة والدعم الطب������ي والنف�شاين االجتماعي وال�شك������ن واملاأوى. وقد متَّ  القانوني������ة واأذون االإقام������ة املوؤقَّ

متويل وتقدمي خدمات الرعاية الطبية اللزمة وغريها من خدمات الرعاية النف�شانية واالجتماعية 

مت من ِقبل  واحلماي������ة والدعم، ف�شًل عن ال�شكن وعودة ال�شحاي������ا، من املوازنة العامة للدولة، وُقدِّ

ار بالب�رش خدمات اإعادة التاأهيل  ى اثنا ع�رش �شحية اجتِّ منظم������ات غري حكومية. ويف عام 2007، تلقَّ

لتها الدولة. االجتماعي موَّ

معلومات اإ�صافية

لة مواطنني م������ن التفيا كانوا قد تعّر�شوا  مت لهم الدولة برامج مموَّ كان جمي������ع ال�شحاي������ا الذين قدَّ

لل�شتغ������لل اجلن�شي. ومتَّ اإعادة معظم ال�شحاي������ا اإىل وطنهم من �شمال وجنوب وغرب اأوروبا. وكان 

ار الداخلي. ميكن لهوؤالء الذين مل يُعادوا اإىل وطنهم اأن يكونوا �شحايا للجتِّ

ليتوانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف ليتوانيا يف عام 1998. وقد  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�������س جرمية االجتِّ

ار بالب�رش للفرتة 2005-2008 يف عام 2005، اّتبع الربنامج ال�شابق  اعتُمد برنامج منع ومكافحة االجتِّ

الذي ي�شمل الفرتة 2002-2004. وكان برنامج الفرتة 2009-2012 قيد االإعداد يف عام 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س. كان مكتب ال�رشطة اجلنائية م�شوؤوالً عن التحقيقات يف ق�شايا االجتِّ

ار باالأ�شخا�س، يف حني انخف�س هذا الرقم يف  ويف عام 2005، اأُدين 10 رجال وامراأتان بتهمة االجتِّ

عام 2006 اإىل 3 رجال.

ار بالب�رش  وبحل������ول نهاية عام 2007، كانت النيابة العام������ة قد اأ�رشفت على 28 حتقيقاً متعلقاً باالجتِّ

يف ليتوانيا.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي  ار خدم������ات احلماية القانونية واأذون االإقام������ة املوؤقَّ م������ت ل�شحايا و�شهود االجتِّ ُقدِّ

ار خدمات االإيواء. مت ل�شحايا االجتِّ والنف�شاين االجتماعي وال�شكن، وُقدِّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س  دت ال�شلطات احلكومي������ة 12 امراأًة وفتاًة واحدًة كّن �شحايا للجتِّ يف ع������ام 2005، حدَّ

يف ليتوانيا. ويف عام 2006، ارتفع هذا العدد اإىل 24 امراأًة و3 فتيات.

ار بالب�رش. وكانت وزارة الداخلية ت�رشف على اإدارة قاعدة بيانات مركزية عن �شحايا االجتِّ

لك�صمربغ

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف لك�شمربغ يف عام 2005، ولكنَّ  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س مل تُوؤخذ  جمي������ع اأ�ش������كال اال�شتغلل املن�شو�س عليه������ا يف املادة 3 من بروتوكول االجتِّ

ار باالأطفال يف قانون  يف االعتب������ار يف الت�رشيع. وكان اإدراج نزع االأع�شاء اجل�شدي������ة الب�رشية واالجتِّ

ار الأغرا�س العمل الق�رشي قيد النظر من قبل الربملان يف عام 2008. عقوبات االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار وملحقتها ق�شائي������اً خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، كانت  متَّ التحقي������ق يف ت�شع حاالت اجتِّ

كلّه������ا تتعل������ق باال�شتغلل اجلن�شي. وانتهت خم�������س من هذه احلاالت باأح������كام ق�شائية، وواحدة من 

احلاالت اخلم�س ا�شتملت على طفل �شحية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار يف لك�شمربغ. وكان معظم ال�شحايا االإناث من غرب  متَّ حتدي������د عدد قليل فقط من �شحايا االجتِّ

اأفريقيا وجن������وب اأوروبا ال�رشقية. ومل تُ�شادف حاالت ت�شتمل عل������ى قا�رشين خلل التحقيقات التي 

جتريها ال�رشطة.

مالطة

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف مالطة يف عام 2002. وتتناول املادةُ  ار بالب�رش املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار الأغرا�س  248اأ وامل������واد التي اأتبعتها من القان������ون اجلنائي، والف�شُل 9 من قوان������ني مالطة، االجتِّ
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������ار بالب�رش، مع عدم وجود قيود على  اال�شتغ������لل اجلن�شي وعمل ال�شخرة وغريهما من اأ�شكال االجتِّ

امللف ال�شخ�شي لل�شحية.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل يف اإنتاج  تناولت اإدارة التحقيقات اجلنائية الق�شايا املتعلقة باالجتِّ

ال�شلع اأو تقدمي اخلدمات، ويف الدعارة اأو نزع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية.

ار باالأ�شخا�������س يف عام 2006،  وعل������ى الرغم من اأنه لُوِح������ق ق�شائياً خم�شة اأ�شخا�������س بتهمة االجتِّ

 و�شت������ة اأ�شخا�������س يف ع������ام 2007، مل تك������ن هن������اك اأح������كام اإدانة ب�ش������اأن اجلرمي������ة يف مالطة خلل 

هذين العامني.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي،  مت الدولة خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

ار باالأ�شخا�س املتعاونني مع �شلطات اإنفاذ  رين لدعم �شحايا االجتِّ يف ح������ني كان ال�شكن واملاأوى متوفِّ

القانون.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2006 و�شبع �شحايا يف  دت ال�شلطات احلكومية �شحيًة واحدًة م������ن االجتِّ ح������دَّ

ار بهّن الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. وكانت  عام 2007. وكان جميع ال�شحايا من الن�شاء جرى االجتِّ

اأوروبا ال�رشقية وجنوب �رشقي اأوروبا من�شاأ ال�شحايا.

اجلبل الأ�صود

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف اجلبل االأ�شود يف عام 2003،  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

مت املادتان 445 و446 بالتايل  م������ن خلل املادة 444 من القان������ون اجلنائي. وباالإ�شافة اإىل ذلك، جرَّ

ار باالأطفال لغر�س التبّني وجرمية االإخ�شاع للعبودية. االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار باالأ�شخا�������س يف ع������ام 2006. ويف ع������ام 2007، اأُدين������ت امراأتان   اأُدي������ن رج������لن بتهم������ة االجتِّ

ورجل واحد.
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معلومات اإ�صافية

دت ال�شلطات احلكومية اأربعة رجال واأربع ن�شاء وفتاة واحدة باعتبارهم �شحايا  يف ع������ام 2005، حدَّ

������ار باالأ�شخا�������س يف اجلبل االأ�شود، ويف ع������ام 2006 متَّ حتديد امراأة واح������دة. وكان اأربعة من  االجتِّ

دة يف جنوب اأوروبا  ال�شحاي������ا اأوكرانيني، و�شحيتان من اجلبل االأ�شود، و�شحيتان من بلدان غري حمدَّ

ال�رشقية، واثنتان من اأ�شل غري معروف.

ار بالب�رش، بالتعاون مع منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا،  وكان مكتب املن�ّش������ق الوطني ملكافحة االجتِّ

عي العام االأعلى للدولة، ووزارة العمل، والرعاية  حاً ب�شاأن التعاون املتبادل مع املدَّ ع اتفاقاً منقَّ قد وقَّ

ال�شحي������ة واالجتماعية، ووزارة التعليم والعل������وم، ومديرية ال�رشطة وثلث منظمات غري حكومية من 

اأج������ل توطيد التعاون يف مي������دان املكافحة والتعليم وامللحقة الق�شائي������ة للمتَِّجرين وحماية �شحايا 

ار بالب�رش. االجتِّ

هولندا

الإطار املوؤ�ص�صي

ماً يف عام 1911. وقد متَّ ا�شتبدال املادة 250اأ ال�شابقة من  ������ار باالأ�شخا�س يف هولندا جمرَّ كان االجتِّ

ار  م كل اأ�شكال االجتِّ عة يف 1 كانون الثاين/يناير 2005 جترِّ قانون العقوبات مبادة 273اأ جديدة ومو�شَّ

ار باالأ�شخا�س واأكرث من ذلك. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية  املن�شو�������س عليها يف بروتوك������ول االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005. ب�شاأن االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  ار بالب�رش، وهي فريق اخلرباء الوطني ب�شاأن االجتِّ دة الإنفاذ قانون مكافحة االجتِّ اأُن�شئت وكالة حمدَّ

ار بالب�رش يف عام 1997. بالب�رش، وذلك �شمن م�رشوع ال�رشطة الوطنية ب�شاأن البغاء واالجتِّ

������ار باالأ�شخا�س يف هولندا، مّما  ويف ع������ام 2005، لُوِح������ق ق�شائياً 119 رجًل و19 امراأًة بُجرم االجتِّ

اأ�شفر عن 81 اإدانًة. ويف عام 2006، لُوِحق ق�شائياً 167 رجًل و32 امراأًة، �شدرت بحقهم 70 اإدانًة. 

وق������د �شدرت بحق معظم املدانني عقوب������ات بال�شجن ملدة تقّل عن �شنة اأو ترتاوح بني �شنة واحدة اإىل 

اأربع �شنوات.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة والدعم  مت ال�شلطات احلكومية لل�شحاي������ا خدمات احلماية القانونية وتاأ�شريات الدخول املوؤقَّ قدَّ

الطبي والنف�شاين وال�شكن واملاأوى.
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معلومات اإ�صافية

ار بالن�شاء تتوىّل تن�شيق االإح������االت اإىل املاآوى، وتتمثَّل مهمتها الر�شمية  كان������ت موؤ�ش�شة مكافحة االجتِّ

يف جم������ع البيان������ات عن ال�شحايا الذين يتّم حتديد هويتهم. ويف ع������ام 2008، ُغريِّ ا�شم املوؤ�ش�شة اإىل 

.(CoMensha) كومين�شا

وقد لُوِحق ق�شائياً ح������وايل 25 قا�رشاً خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ. وكان جميع االأ�شخا�س 

ار باالأ�شخا�س الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. وكان معظم ال�شحايا الذين  املدان������ني �شالعني يف االجتِّ

متَّ حتديده������م من االإناث )ن�شاء وفتيات(. وق������د متَّ حتديد �شحية واحدة من الذكور يف عام 2004، 

و�شحيتني من الذكور يف عام 2005، و30 ذكراً يف عام 2006.

ار بالب�رش يف هولندا يف عام 2000. وكانت مهمة املقّرر  متَّ تاأ�شي�س مكتب املقّرر الوطني املعني باالجتِّ

ار بالب�رش يف هولندا، وع������ن االآثار املرتّتبة على  م تقريراً عن طبيعة وم������دى االجتِّ الرئي�شي������ة اأن يق������دِّ

ار بالب�رش. ال�شيا�شة العامة ملكافحة االجتِّ

الرنويج

الإطار املوؤ�ص�صي

دة يف اإطار الق�شم 224 من قان������ون العقوبات يف الرنويج.  ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ وردت جرمي������ة االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س و�شمل  وا�شتن������د هذا احلكم القانوين، ال������ذي بداأ يف عام 2003، اإىل بروتوكول االجتِّ

اال�شتغ������لل لغر�س الدعارة وعمل ال�شخرة، مبا يف ذلك الت�شّول والتجارة يف االأع�شاء الب�رشية. وقد 

ار بالب�رش لغر�س نزع االأع�شاء. �شملت مواد اأخرى من قانون العقوبات االجتِّ

ار بالب�رش 2006- ار بالب�رش الأغرا�س البغاء املجال املهيمَن يف خطة العمل ملكافحة االجتِّ وكان االجتِّ

ار  2009، ولكن باملقارنة مع اخلطط ال�شابقة، كان هناك تركيز متزايد على االأطفال من منظور االجتِّ

بالب�رش ومن خلل رغبة يف الرتكيز بقوة اأكرب على �شحايا نزع االأع�شاء والعمل بال�شخرة.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�ش������ي يف عام 2005. ويف عام 2006،  متَّ التحقي������ق يف ثم������اين حاالت اجتِّ

ار واحدة  ������ار الأغرا�������س اال�شتغلل اجلن�ش������ي، وكذلك يف حال������ة اجتِّ متَّ التحقي������ق يف 29 حال������ة اجتِّ

ار يف  الأغرا�س العم������ل بال�شخرة/العبودية/اال�شتغلل يف العمل. واأُدين �شبع������ة اأ�شخا�س بُجرم االجتِّ

الفرتة 2005-2007. وكان من بني املدانني ثلثة نرويجيني، والبقية من االأجانب.

ار بالب�رش يف كثري من االأحيان مبخالفة اأحكام  واأبلغ������ت ال�شلطات اأنه، عملياً، قام ال�شالعون يف االجتِّ

ع������ّدة يف قانون العقوبات، مثل الق�شم 192 )اجلرائم اجلن�شية( واالأق�ش������ام التالية:  202 )الِقوادة(، 
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و222 )االإكراه(، و223 )احلرمان من احلرية(، و225 )العبودية(،  227 )التهديدات(، و228 )االإيذاء 

اجل�شدي( وما يليها، والق�شم 47 من قانون الهجرة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ار باالأ�شخا�س خدمات  مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غ������ري احلكومية املعنية ل�شحايا االجتِّ قدَّ

تة وامل�شاعدة الطبية والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى،  احلماي������ة القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ

دت احلكومة فرتة التفكري بحي������ث ميكن منح �شحايا  وغريه������ا من اخلدم������ات. ويف عام 2006، م������دَّ

تة واأذون العمل ملدة ت�ش������ل اإىل �شتة اأ�شهر. وكان من  ������ار بالب�رش املفرت�ش������ني ت�شاريح اإقامة موؤقَّ االجتِّ

ت ملدة عام واحد اإذا كان ال�شخ�س قد فرَّ ب�شبب االأ�شخا�س امل�شوؤولني  املمك������ن اإ�شدار اإذن عمل موؤقَّ

ار بالب�رش، و�رشعت ال�رشطة باإجراء حتقيقاتها �شد اجلناة. عن االجتِّ

ق وطني لتقدمي  ب من�شِّ وق������د و�شعت وزارة العدل م�رشوع "روزا" (ROSA) الذي ي�شتم������ل على من�شِ

�س م�رشوع "روزا" يف كانون الثاين/يناير 2005 �شمن  ار بالب�رش. وتاأ�شَّ امل�شاع������دة للن�شاء �شحايا االجتِّ

ار بالن�شاء واالأطفال للفرتة 2005-2003. خطة العمل الوطنية ملكافحة االجتِّ

معلومات اإ�صافية

ار يف عام  م م�رشوع "روزا" امل�شاعدة اإىل �شحيتني من الذكور من اأ�شل 37 �شحية من �شحايا االجتِّ قدَّ

ار من الن�شاء  رها م�رشوع "روزا" م�شاعدة �شحايا االجتِّ 2007. وكان الق�ش������د من امل�شاعدة الت������ي يوفَّ

ى العدي������د من ال�شحايا االإناث والذكور  اللوات������ي متَّ ا�شتغللهن يف الدعارة ب�شفة اأ�شا�شية. وقد تلقَّ

م البع�س طلبات للجوء وعا�شوا  ت�شهيلت اإقامة اأخرى جرى متويلها من قبل ال�شلطات البلدية، وقدَّ

يف مراكز اال�شتقبال.

بولندا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار باالأ�شخا�س على وجه التحديد يف بولندا مبوجب املادة  م االجتِّ خلل الفرتة امل�شتعَر�شة هن������ا، ُجرِّ

ار باالأ�شخا�س، ويف املمار�ش������ة العملية، اعتمدت  253 م������ن قان������ون العقوبات. ومل تعرِّف امل������ادةُ االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وباالإ�شافة اإىل ذلك، متَّ جترمي  ال�شلطُة الق�شائيُة التعريَف الوارَد يف بروتوكول االجتِّ

ار باالأ�شخا�������س الأغرا�س الدعارة )البغاء( مبوجب املادة 204 من قانون العقوبات، يف حني متَّ  االجتِّ

ار  جت������رمي التبنِّي غري امل�رشوع يف الفقرة 2 من امل������ادة 253. واعتُمد الربنامج الوطني ملكافحة االجتِّ

بالب�رش ومنعه يف عام 2007، متَّبعاً الربنامج االأول الذي اعتُمد يف عام 2003.
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ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش واالأع�شاء الب�رشية واملواد االإباحية والولع اجلن�شي  اأُن�شئ������ت الوحدة املركزية ملكافحة االجتِّ

باالأطف������ال يف عام 2006 باعتبارها وحدة خا�شة تابعة ملقر قيادة ال�رشطة امل�شوؤولة عن التحقيق يف 

ار بالب�رش. اجلرمية. وكانت وحدات خا�شة يف ال�رشطة املحلية تعالج اأي�شاً جرائم االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف بولندا، ثمَّ ازدادت هذه الن�شبة  هت اإىل 36 �شخ�شاً تهم باالجتِّ ويف ع������ام 2006، ُوجِّ

اإىل 62 �شخ�شاً يف عام 2007.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت املنظمات غري  تة، يف ح������ني قدَّ م������ت الدولُة خدم������ات احلماية القانوني������ة واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

احلكومية املعنية الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي وال�شكن.

معلومات اإ�صافية

ار االآخرين، 245  وفقاً لوزارة الداخلية، كان هناك خلل الفرتة 1995-2007، من بني �شحايا االجتِّ

�شحي������ًة من بيلرو�س، و198 من اأوكرانيا، و28 من بلغاريا، و18 من رومانيا، و17 من مولدوفا، و12 

من االحتاد الرو�شي.

ار بالب�رش الذين متَّ حتديدهم اإىل املنظمات  وق������د اأُن�شئ������ت اآلية ر�شمية يف بولندا الإحالة �شحايا االجتِّ

�س معظم ال�شحايا الذين جرى اإيواءهم  م خدمات دعم خا�شة. وكان قد تعرَّ غري احلكومية التي تقدِّ

لل�شتغلل اجلن�شي.

الربتغال

الإطار املوؤ�ص�صي

ار  ل قانون االجتِّ ار الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي يف الربتغال يف عام 1995. وقد ُعدِّ متَّ جترمي االجتِّ

������ار لغر�س العمل الق�رشي )ال�شخرة( ون������زع االأع�شاء اجل�شدية  بالب�������رش يف عام 2007 لي�شمل االجتِّ

ار بالب�������رش. ويف ت�رشين الثاين/نوفم������رب 2006، با�رشت حكومة  الب�رشي������ة وغريهم������ا من اأ�شكال االجتِّ

ار بالب�رش للفرتة 2010-2007. الربتغال اأول خطة وطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س واال�شتغلل اجلن�شي،  يف عام 2005، لُوِحق ق�شائياً يف الربتغال 67 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

. وكانت اأغلبية الذين اأُدينوا ولُوِحقوا ق�شائياً—حوايل ثلثة اأرباع عددهم—  مّما اأف�شى اإىل 55 اإدانًةً

م������ن الرج������ال. ويف عام 2006، لُوِحق ق�شائي������اً 65 �شخ�شاً واأُدين 45 �شخ�ش������اً، كان معظمهم، وملرة 

اأخرى، من الرجال.



ن�رشة اجلرمية واملجتمع، املجلّد 6، العددان 1 و2، 2007   204

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلط������ات احلكومية املعنية خدم������ات احلماية القانوني������ة واخلدمات الطبي������ة والنف�شانية  قدَّ

ار باالأ�شخا�س. االجتماعية وال�شكن واملاأوى من اأجل دعم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س  دت ال�شلطات احلكومية نحو 25 �شحيًة من ال�شحايا البالغني الذين خ�شعوا للجتِّ حدَّ

واال�شتغ������لل اجلن�شي خ������لل الف������رتة 2003-2007. وكان جميع ال�شحايا تقريباً م������ن الن�شاء؛ وقد 

دت  متَّ حتدي������د وجود رجل واح������د يف عام 2005 ورجلني يف عام 2007. وخ������لل الفرتة نف�شها، حدَّ

ار بالب�رش واال�شتغلل  ال�شلط������ات احلكومية 12 طفًل—جميعهم تقريباً من الفتيات—�شحايا للجتِّ

اجلن�شي؛ ومتَّ حتديد �شبيني يف عام 2003 و�شبي يف عام 2007. وقد متَّ حتديد نحو خم�س �شحايا 

برتغاليني خلل الفرتة 2007-2005.

ار برتغالي������ني ونحو 15 �شخ�شاً  ويف عام������ي 2005 و2006، كان معظ������م االأ�شخا�������س املدانني باالجتِّ

مواطن������ني من بل������دان اأخرى. ومتثِّل االأرقام الواردة اأعله اأعداداً تدع������و اإىل القلق ب�شاأن التعامل مع 

ار باالأ�شخا�س )املادة 160 من قانون العقوبات(، واال�شتغلل اجلن�شي )املادة 169(. جرمية االجتِّ

رومانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف رومانيا يف عام 2001 ودخل  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�������سّ قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ار املن�شو�س عليها وفقا ملتطلبات  القانون حيِّز النفاذ يف عام 2002. ويعاقب القانون كل اأ�شكال االجتِّ

ار باالأ�شخا�س. وق������د اعتُمدت اال�شرتاتيجيُة  احل������ّد االأدن������ى الواردة يف املادة 3 من بروتوك������ول االجتِّ

ار بالب�رش للفرتة 2006-2010 يف عام 2006. الوطنيُة ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

عي  مة واالإرهاب يف عام 2004، مع اإحلاق مكتب املدَّ متَّ تاأ�شي�������س مديرية للتحقيق يف اجلرمية املنظَّ

الع������ام باملحكمة العليا للنق�س والعدل. ومتَّ اأثناء الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، ت�شكيل هيئة املكتب 

ار بالب�رش �شمن تلك املديرية. وباالإ�شافة اإىل ذلك، متَّ تاأ�شي�س وحدة خا�شة للتعامل مع  ملكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س اأثناء الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ يف املديرية العامة ملكافحة اجلرمية  حاالت االجتِّ

مة التابعة للمفّت�شية العامة لل�رشطة الرومانية. املنظَّ

������ار باالأ�شخا�س—139 رجًل و48 امراأًة. ويف عام  ويف ع������ام 2006، اأُدين 187 �شخ�شاً بجرائم االجتِّ

ا من �شنة اإىل خم�س  2007، اأُدي������ن 188 �شخ�ش������اً. وكان معظم اجُلناة قد تلّقوا عقوب������ات بال�شجن اإمَّ

�شنوات اأو من 5 اإىل 10 �شنوات.
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مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت الدولة واملنظمات غري احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية والرعاية الطبية والنف�شانية  قدَّ

������ار باالأ�شخا�س. ومنذ عام 2005، كانت الدولة قد  االجتماعي������ة وال�شكن واملاأوى لدعم �شحايا االجتِّ

تة. مت اأي�شاً لل�شحايا وال�شهود خدمات امل�شاعدة القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

معلومات اإ�صافية

م������ت ال�شلطات املختلفة اأرقاماً خمتلفًة عن عدد ال�شحايا الذي������ن متَّ حتديدهم. واأبلغت ال�رشطة  قدَّ

������ار باالأ�شخا�س يف عام 2006، منهم 451 1  الروماني������ة عن حتديد 285 2 �شحيًة من �شحايا االجتِّ

ر بهم الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي. ويف عام 2007، انخف�س العدد  ِ ار اجتُّ �شحي������ًة من �شحايا االجتِّ

االإجمايل لل�شحايا الذين متَّ حتديدهم من ِقبل ال�رشطة اإىل 781 1 �شحيًة، مبا يف ذلك 724 �شحيًة 

الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، 877 �شحيًة لغر�س العمل الق�رشي.

ار يف عامي 2005 و2006 رومانيني. وكان جميع االأ�شخا�س الذين اأُدينوا بتهمة االجتِّ

وق������د اأُعيد اإىل الوطن العديد من ال�شحايا الرومانيني الذين متَّ حتديدهم املذكورين اأعله من قبل 

ال�شلطات احلكومية.

�رشبيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف �رشبيا يف عام 2003. واعتُمدت  ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِقرَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

خطة عمل وطنية يف عام 2005.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش �شمن مديرية �رشطة احلدود. وقد  اأُن�شئ ق�شم خا�س ملكافحة الهجرة غري امل�رشوعة واالجتِّ

ار بالب�رش. تعاملت اأي�شاً �ُشعب اأخرى خا�شة تُعنى باإنفاذ القانون مع ق�شايا االجتِّ

������ار باالأ�شخا�س يف �رشبيا، ثمَّ ازداد هذا العدد اإىل 13 يف  ويف ع������ام 2005، اأُدين 10 اأ�شخا�س باالجتِّ

عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت ال�شلطات احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية خدمات احلماية القانونية واأذون االإقامة  قدَّ

ار باالأ�شخا�س. تة واخلدمات الطبية والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى لدعم �شحايا االجتِّ املوؤقَّ
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معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف �رشبيا  دت ال�شلطات احلكومية 32 فتاًة، 28 امراأًة وفتَي������ان، من �شحايا االجتِّ ح������دَّ

يف عام 2006.

ار،  قت اأن�شطة حماية �شحايا االجتِّ ار بالب�رش قد ن�شَّ وكانت الوكالة املعنية بتن�شيق حماية �شحايا االجتِّ

ولكن مل يتّم بعُد اإ�شفاء الر�شمية على املهام امل�شنَدة الوا�شحة والتعاون مع اجلهات الفاعلة االأخرى.

�صلوفاكيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة موجودة يف ت�رشيعات �شلوفاكيا منذ عام 2002. ويف عام  ار باالأ�شخا�س املحدَّ كانت جرمي������ة االجتِّ

2005، متَّ تعديل الت�رشيعات واأ�شبحت املادة اجلديدة 179 جزءاً من قانون العقوبات. وقد اعتُمدت 

اأحدث خطة عمل وطنية يف عام 2006.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يف �شلوفاكيا يف عام 2004، كان يعمل فيها 10  اأُن�شئ������ت وحدة �رشطة خا�شة ملكافحة االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2007. غون ملكافحة االجتِّ �شبَّاط متفرِّ

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005، مع ازدياد هذا  ووفقاً لوزارة العدل، اأُدين 5 رجال وامراأة واحدة باالجتِّ

العدد اإىل 12 رجًل و4 ن�شاء يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

مت الدولة  م������ت الدولة واملنظمات غري احلكومية املعنية لل�شحايا خدمات احلماية القانونية وقدَّ قدَّ

تة. )جتدر االإ�شارة اإىل اأنه وفقاً للم�شطلحات التي اعتُمدت يف  لل�شحايا وال�شهود اأذون االإقامة املوؤقَّ

قان������ون العقوبات يف �شلوفاكيا، كان مفهوم "ال�شحية" يُعرب عنه ب�شكل اأوفى يف امل�شطلح "ال�شخ�س 

املت�رشِّر".(

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش يف ع������ام 2006، منهم 29 من  دت ال�شلط������ات احلكومية 31 �شحيًة م������ن �شحايا االجتِّ ح������دَّ

االإناث. ويف عام 2007، متَّ حتديد 10 �شحايا من االإناث.

دين اإىل  ار املحدَّ وخ������لل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، متَّ تطبيق نظام ر�شمي الإحالة �شحايا االجتِّ

م خدمات الدع������م. ومتَّ ت�شغيل قاعدة بيانات مركزية عن ال�شحايا واإدارتها من  املوؤ�ش�ش������ات التي تقدِّ
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مة  ������ار بالب�رش واال�شتغلل اجلن�شي وتقدمي الدعم لل�شحايا يف مكتب اجلرمية املنظَّ قبل دائرة االجتِّ

باملقر الرئي�شي لل�رشطة.

ل������ت اإدان������ة واحدة خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ يف اإط������ار املادة اجلديدة 179. و�شدرت  �ُشجِّ

اأحكام االإدانة االأخرى مبوجب املادة 246 من قانون العقوبات.

�صلوفينيا

الإطار املوؤ�ص�صي

دة، يف �شلوفينيا يف عام 2004. وقد  ار باالأ�شخا�س املح������دَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

ا�شتُخدمت جرميتا "ا�شتغلل قوانني البغاء"، و"و�شع االأ�شخا�س يف ظروف العبودية" وذلك من اأجل 

ار بالب�رش قبل و�شع التغي������ريات الت�رشيعية وبعدها يف عام  امللحق������ة الق�شائية لبع�������س اأ�شكال االجتِّ

2004. واعتم������دت حكومة �شلوفينيا عّدة خطط عمل مقرتح������ة من ِقبل الفريق العامل امل�شرتك بني 

ار باالأ�شخا�س للأعوام 2004-2006 و2007 و2009-2008. الدوائر ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش  م������ة التحقيَق يف اجلرائم املتعلق������ة باالجتِّ تولَّ������ت وح������داُت ال�رشطة ملكافحة اجلرمية املنظَّ

وا�شتغلل قوانني البغاء.

ى ثلث������ة عقوبة غري احتجازية،  ار باالأ�شخا�س يف عام 2006: تلقَّ وق������د اأُدين �شبعة مواطن������ني باالجتِّ

ى �شخ�س واحد عقوبة بال�شجن  ى اأربعة عقوبات بال�شجن ملدد ترتاوح من 5 اإىل 10 �شنوات، وتلقَّ وتلقَّ

ار باالأ�شخا�س لغر�س اال�شتغلل  مل������دة اأكرث من 10 �شنوات. وقد ُوجد جميع املدان������ني متَّهمني باالجتِّ

ار الأغرا�س العبودية، ف�شًل عن اال�شتغلل اجلن�شي. اجلن�شي واأُدين ثلثة منهم باالجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

م������ت ال�شلط������ات احلكومية واملنظمات غري احلكومي������ة املعنية خدمات احلماي������ة القانونية واأذون  قدَّ

تة واخلدمات الطبية والنف�شاني������ة االجتماعية وال�شكن، والتي �شملت املاآوى املنا�شبة اأو  االإقام������ة املوؤقَّ

ار باالأ�شخا�س  ار باالأ�شخا�س. وكان �شحايا االجتِّ اأن������واع اأخرى من اأماكن االإقامة لدعم �شحايا االجتِّ

اأي�ش������اً يح�شلون على فر�س العمل وفق������اً للت�رشيع الذي ي�شمل علقات العمل والتوظيف، ف�شًل عن 

فر�س العمل للرعايا االأجانب.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�س يف عام 2005.  دت ال�شلط������ات احلكومية �شبع ن�شاء وفتاة واحدة من �شحايا االجتِّ حدَّ

ويف عام 2006، متَّ حتديد 44 امراأًة من ال�شحايا.
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ر بهم لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي، وتعّر�س  ِ ار بالب�رش اجتُّ ويف عام 2005، ُك�ِشف �شت من �شحايا االجتِّ

�س زهاء 41 �شحيًة لل�شتغلل اجلن�شي و3 للرق. واحد للعبودية. ويف عام 2006، تعرَّ

اإ�صبانيا

الإطار املوؤ�ص�صي

م  دة، يف اإ�شبانيا يف عام 2008. ويجرِّ ������ار باالأ�شخا�س املحدَّ اأُِق������رَّ ن�ّس قانوين بخ�شو�س جرمية االجتِّ

الت�رشي������ع اجلديد اال�شتغلل اجلن�ش������ي وعمل ال�شخرة وغريهما من اأ�ش������كال اال�شتغلل. وقبل البدء 

مت يف اإطار اجلرائم �شد احلرية  ار باالأ�شخا�س قد ُجرِّ بتطبيق القانون اجلديد، كانت اأ�شكال االجتِّ

وال�شلم������ة اجلن�شية وحقوق العمال املن�شو�س عليها يف قانون العقوب������ات 1995. ومتَّ تعديل قانون 

العقوب������ات االإ�شب������اين يف االأع������وام 1999 و2000 و2003 و2007 بغية تو�شيع املج������االت التي تتعلق 

������ار بالب�رش وامل�شمولة يف الت�رشيعات الوطني������ة. وكانت حكومة اإ�شبانيا قد اعتمدت خطة عمل  باالجتِّ

وطنية ملكافحة اال�شتغلل اجلن�شي للأطفال واملراهقني )املرحلة الثانية 2008-2006(.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش. كانت ال�رشطة الق�شائية م�شوؤولًة عن التحقيق يف حاالت االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف  ويف عام 2007، اأُلقي القب�س على 204 1 اأ�شخا�س الرتكابهم جرائم تتعلق باالجتِّ

اإ�شبانيا.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة وامل�شاع������دة القانونية واخلدمات  م������ت ال�شلطات احلكومية املعني������ة خدمات اأذون االإقامة املوؤقَّ قدَّ

ار باالأ�شخا�س. الطبية والنف�شانية االجتماعية وال�شكن واملاأوى لدعم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

دت ال�شلطات احلكومية االإ�شبانية ما جمموعه 464 2 �شحيًة من �شحايا اجلرائم  يف عام 2006، حدَّ

ار باالأ�شخا�س. وكان من بني هوؤالء ال�شحايا 985 1 امراأًة. ويف عام 2007، متَّ حتديد  املت�شلة باالجتِّ

عاً بالت�شاوي بني الن�شاء والرجال. 521 2 �شحيًة—5 فتيات والباقي كان موزَّ

������ار باالأ�شخا�س الذين متَّ حتديدهم  وكان اأك������رث م������ن 30 يف املائة من �شحايا اجلرائم املت�شلة باالجتِّ

يف عام������ي 2005 و2006 م������ن الرومانيني، وما يقرب من 20 يف املائة م������ن الربازيليني. وكان خم�شة 

وع�رشون يف املائة من ال�شحايا مواطنني من اأ�شل غري معروف.
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ار  مة قد و�شع نظاماً الإدارة البيانات املتعلقة باالجتِّ وكان مركز اال�شتخبارات ملكافحة اجلرمية املنظَّ

بالب�رش لل�شتغلل اجلن�شي والعمل الق�رشي.

ال�صويد

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش الأغرا�س جن�شية حيِّز النفاذ يف ال�شويد  �س للم�شوؤولية اجلنائية عن االجتِّ دخ������ل ت�رشيع يوؤ�شِّ

ار باالأ�شخا�س، مبا يف  م جميع اأ�شكال االجتِّ يف ع������ام 2002. ويف عام 2004، متَّ تعديل الت�رشيع ليجرِّ

ار داخل احلدود الوطنية، ولغر�س العمل الق�رشي ونزع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية. وقد  ذل������ك االجتِّ

ار بالن�شاء الأغرا�س جن�شية  اعتم������دت حكومة ال�شويد على خطة عمل وطنية ملكافح������ة البغاء واالجتِّ

يف متوز/يوليه 2008.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش على امل�شتوى الوطني وكذلك على م�شتوى  اأُن�شئت وحدة خا�شة تابعة لل�رشطة ملكافحة االجتِّ

املقاطع������ات يف مقاطعت������ني )غوتنبريغ و�شتوكهومل(. كم������ا اأن�شاأت ال�شويد من�شب مق������ّرر وطني ب�شاأن 

ار باالأ�شخا�س. االجتِّ

ار باالأ�شخا�س يف ال�شويد، مع ازدياد هذا العدد اإىل ثمانية  ويف ع������ام 2005، اأُدين �شبعة رجال باالجتِّ

رجال وثلث ن�شاء يف عام 2006.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة خلل  ار بالب�رش اأذون اإقامة موؤقَّ من������ذ 1 ت�رشين االأول/اأكتوبر 2004، اأمك������ن اأن مُينح �شحايا االجتِّ

م الدعم الطبي والنف�شاين االجتماعي ل�شحايا  التحقيق������ات االأولية يف ق�شاياهم وحماكماتهم. وُق������دِّ

������ار من ِقبل اخلدمات االجتماعية عندما كانت هناك ملحقة ق�شائية جارية �شد اجلناة. كما  االجتِّ

ار بالب�رش، وميكن  �شن للعنف، مثل �شحايا االجتِّ مت ماآوى الن�شاء م�شاعدًة اإىل الن�شاء اللواتي تعرَّ قدَّ

توفري ال�شكن واملاأوى من قبل اخلدمات االجتماعية.

معلومات اإ�صافية

لت خلل الفرتة 2005-2006 ُحكم عل������ى 11 من اجلناة بال�شجن  م������ن بني اأحكام االإدانة الت������ي �ُشجِّ

مل������دة ت������رتاوح بني �شنتني واأرب������ع �شنوات، وُحك������م على 6 اآخرين الأك������رث من اأربع �شن������وات. وقد اأُدين 

ار  جمي������ع املتَِّجرين بالب�رش الأغرا�س اال�شتغلل اجلن�شي، با�شتثن������اء جمرم واحد كان �شالعاً يف االجتِّ

الأغرا�س اأخرى.
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�صوي�رشا

الإطار املوؤ�ص�صي

ار بالب�رش  ح يف عام 2006 قان������ون االجتِّ ������ار بالب�������رش جرمي������ة جنائية يف �شوي�رشا. وق������د نُقِّ كان االجتِّ

)احلك������م القدمي، املادة 196 من القانون اجلنائي ال�شوي�رشي؛ فاأُدِخل احلكم اجلديد، املادة 182 من 

ار  ار بالب�رش املن�شو�س عليه يف بروتوكول االجتِّ القانون( وجرى تكييفه ح�شب التعريف الدويل للجتِّ

باالأ�شخا�س.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار باالأ�شخا�س وتهري������ب املهاجرين يف بداية عام  �ش������ت وحدة التن�شي������ق ال�شوي�رشية ملكافحة االجتِّ تاأ�شَّ

2003 بناًء على مبادرة من الوزارة االحتادية للعدل وال�رشطة.

ار باالأ�شخا�س )املادة 196 من القانون اجلنائي ال�شوي�رشي(  ويف عام 2005، اأُدين 12 �شخ�شاً باالجتِّ

يف �شوي�رشا.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة واخلدمات الطبي������ة والنف�شانية االجتماعية وال�شكن  كان������ت احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ

ار باالأ�شخا�س. واملاأوى موجودة لدعم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

ار الذين يت������ّم حتديدهم اإىل املنظمات  كان ل������دى بع�س الكانتون������ات اآلية تعاون الإحالة �شحايا االجتِّ

م خدمات الدعم. ويف الكانتونات التي كان فيها مثل هذا التعاون قائماً، كان باإمكان عدد  الت������ي تقدِّ

مه������ا املركز الن�شائي  ار بالب�رش احل�شول عل������ى خدمات امل�شورة التي يقدِّ متزاي������د من �شحاي������ا االجتِّ

�س يف تقدمي مثل هذا الدعم اإىل الن�شاء �شحايا  للمعلومات؛ وهو مركز ا�شت�شاري يف �شوي�رشا متخ�شِّ

ار بالب�رش. االجتِّ

جمهورية مقدونيا اليوغو�صالفية �صابقًا

الإطار املوؤ�ص�صي

ماً يف املادة 418-اأ من قانون  ������ار بالب�������رش يف جمهورية مقدونيا اليوغو�شلفية �شابق������اً جمرَّ كان االجتِّ

ار". وقد  العقوبات والذي ي�شمل اأي�شاً جرمية "تنظيم جماعة اإجرامية والتحري�س على ارتكاب االجتِّ
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ار بالب�رش والهجرة غري امل�رشوعة يف عام 2001، وو�شعت بعد  اأُن�شئ������ت اللجنة الوطنية ملكافحة االجتِّ

ار بالب�رش. فرتة وجيزة ا�شرتاتيجية وطنية وخطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار  مة كانت تُعنى بالتعامل مع االجتِّ �شمل������ت دوائر ال�رشطة املركزية يف مقدونيا دائ������رًة للجرمية املنظَّ

بالب�رش وتهريب املهاجرين.

ار باالأ�شخا�س يف عام 2007، وهو نف�س عدد العام ال�شابق.  لُوِحق ق�شائياً اأربعة اأ�شخا�س بتهمة االجتِّ

وباالإ�شاف������ة اإىل ذلك، لُوِح������ق ق�شائياً 27 �شخ�شاً بتهمة "تنظيم جماع������ة اإجرامية والتحري�س على 

ار" يف عام 2007 )21 �شخ�شاً يف 2006(. ارتكاب االجتِّ

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

تة واخلدمات الطبي������ة والنف�شانية االجتماعية وال�شكن  كان������ت احلماية القانونية واأذون االإقامة املوؤقَّ

ار باالأ�شخا�س. واملاأوى موجودة لدعم �شحايا االجتِّ

معلومات اإ�صافية

ار بالب�رش يف ع������ام 2005 بو�شفها م�رشوعاً م�شرتكاً بني  اأُن�شئ������ت اآلية االإحالة الوطنية ل�شحايا االجتِّ

اللجن������ة الوطنية ووزارة العم������ل وال�شيا�شات العامة االجتماعية. ومتثَّل������ت املهمة الرئي�شية للآلية يف 

ار بالب�رش الذين كانوا  تن�شي������ق االأن�شطة مع املنظمات غري احلكومية والتعامل مع اإحالة �شحايا االجتِّ

مواطنني مقدونيني.

دتهم ال�شلط������ات احلكومية يف عام 2006 مقدونيني، وواحد من  وكان ثلث������ة من ال�شحايا الذين حدَّ

دتهم الدولة يف عام 2007  اآ�شيا الو�شطى، وواحد من اأوروبا ال�رشقية. وكان جميع ال�شحايا الذين حدَّ

مقدونيني.

تركيا

الإطار املوؤ�ص�صي

لت  ار باالأ�شخا�س يف 18 اآذار/مار�س 2003. ووفقاً لذلك، عدَّ قت تركيا على بروتوكول منع االجتِّ �شدَّ

فت املادة 80 من القانون  ار بالب�رش )املادة 201/ب(. وق������د عرَّ احلكوم������ة قانونها اجلنائي ملنع االجتِّ

ت  ار باالأ�شخا�س"، ون�شَّ اجلنائي اجلديد، الذي دخل حيِّز النفاذ يف 1 حزيران/يونيه 2005، "االجتِّ

ع اإجراء مزيد من التعديلت على  على عقوبات بال�شجن ملدد ترتاوح بني 8 و12 �شنة. وكان من املتوقَّ

امل������ادة 80 من القانون اجلنائي يف ع������ام 2008. وباالإ�شافة اإىل ذلك، متَّ و�شع مادة عن "االإكراه على 
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ار  ممار�ش������ة البغاء" يف تركيا يف عام 2006. وقد اأُن�شئت فرقة العمل الوطنية املعنية مبكافحة االجتِّ
بالب�رش يف عام 2002 حتت رئا�شة وزارة اخلارجية.

ار بالب�رش يف عام 2003. ومتَّ اإعداد خطة عمل وطنية  واعتُمدت اأول خطة عمل وطنية ملكافحة االجتِّ

ار بالب�رش يف عام 2007 وتنتظر موافقة ال�شلطات املخت�شة عليها. ثانية ملكافحة االجتِّ

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

ار بالب�رش يف عام 2003 تعمل يف اإدارة االأجانب واحلدود واللجوء  دة ب�ش������اأن االجتِّ اأُن�شئ������ت وحدة حمدَّ

التابعة لل�رشطة الوطنية الرتكية.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

�ش������درت لل�شحايا تاأ�ش������ريات وت�شاريح اإقامة اإن�شاني������ة ق�شرية االأجل من اأج������ل متكينهم من البقاء 

ب�ش������كل قان������وين يف تركيا اأثناء فرتة اإعادة تاأهيلهم. وجرى توفري الع������ودة الطوعية لل�شحايا بالتعاون 

م������ع امل�شوؤولني ع������ن اإنفاذ القانون واملنظمة الدولي������ة للهجرة واملوؤ�ش�ش������ات ذات ال�شلة يف بلد املن�شاأ 

واملنظمات غري احلكومية املحلية.

وق������د جرى ت�شغيل رقم الهاتف املجاين املتعّدد اللغ������ات للم�شاعدة يف احلاالت الطارئة خلل الفرتة 

امل�شمولة بتقرير االإبلغ.

معلومات اإ�صافية

ار باالأ�شخا�������س يف عام 2007، و205  دت ال�شلط������ات احلكومية 148 �شحيًة م������ن �شحايا االجتِّ ح������دَّ

�شحاي������ا يف الفرتة من كان������ون الثاين/يناير حتى اأوائل ت�رشين الثاين/نوفم������رب 2008. وخلل الفرتة 

2003 اإىل ت�رشي������ن الثاين/نوفمرب 2008، كان اأكرث من 25 يف املائة من ال�شحايا الذين متَّ حتديدهم 

مولدوفيني. كما متَّ حتديد عدد كبري من ال�شحايا الرو�س واالأوكرانيني.

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى واإيرلندا ال�صمالية

الإطار املوؤ�ص�صي

اأُدخلت يف قانون اجلرائم اجلن�شية لعام 2003، الذي دخل حيِّز النفاذ يف 1 اأيار/مايو 2004، جرائم 

ار اإىل اململك������ة املتحدة لربيطانيا  وا�شع������ة النط������اق، يف اإنكلرتا وويلز واإيرلن������دا ال�شمالية ت�شمل االجتِّ

العظم������ى واإيرلندا ال�شمالية وخارجها وداخلها الأيِّ �ش������كل من اأ�شكال اجلرمية اجلن�شية. وقد وردت 

االأح������كام االإ�شكتلندية املعادلة يف الق�شم 22 م������ن قانون العدل اجلنائي )اإ�شكتلندا( لعام 2003. وقد 



213 ار بالب�رش  حالة الت�شّدي العاملي جلرمية االجتِّ

ار الأغرا�س اال�شتغ������لل"، والتي ت�شمل عدم اال�شتغلل اجلن�شي، مبا يف ذلك  اأُدرج������ت جرمية "االجتِّ

������ار الأغرا�س ال�شخرة ونزع االأع�شاء اجل�شدية الب�رشي������ة، يف اللجوء والهجرة )معاملة اأ�شحاب  االجتِّ

ار بالب�رش يف اململكة املتحدة  الدعاوى، وغريها( لعام 2004. وقد اعتُمدت خطة العمل ملكافحة االجتِّ

يف عام 2007.

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

د  ار بالب�������رش يف عام 2006. وكان مركزاً متعدِّ افتُت������ح ر�شمي������اً يف اململكة املتحدة مركز مكافحة االجتِّ

�شات بو�شفه ج������زءاً من املبادرة التي تقودها  ال������وكاالت يجم������ع اخلربة املكت�شبة من عدد من التخ�شُّ

������ار باالأ�شخا�س، وذلك  رابط������ة كبار �شباط ال�رشطة. و�شمل������ت م�شوؤوليات املركز جميع اأ�شكال االجتِّ

ار بالب�رش وتن�شيق������ه. واإ�شافة اإىل ذلك، كان  به������دف حت�شني ت�شّدي اأجهزة اإنف������اذ القانون اإىل االجتِّ

ار �ش������ة للتحقيق يف االجتِّ  هن������اك ل������دى عدد من اأجهزة �رشطة اململك������ة املتحدة فرق عملياتية خم�شَّ

باالأ�شخا�س.

ار يف جرائم االأ�شخا�س، مما اأ�شفر عن 32  ويف ع������ام 2006، لُوِحق ق�شائي������اً 89 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

اإدانًة. وكان العددان اخلا�شان بعام 2007 هما 82 و23.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

ل������ت حكومة اململكة املتحدة م�رشوع "بوبي" منذ عام 2003 لتوفري االإقامة االآمنة وخدمات الدعم  موَّ

للن�ش������اء البالغات املتََّجر بهن يف اململكة املتحدة الأغرا�������س اال�شتغلل اجلن�شي. ويف اإ�شكتلندا، اأُن�شئ 

ار يف عام 2004 من اأجل تق������دمي امل�شاعدة اإىل الن�شاء  م�������رشوع حتالف لرفع م�شتوى الوع������ي باالجتِّ

اللواتي متَّ تهريبهن اإىل اإ�شكتلندا لغر�س اال�شتغلل اجلن�شي.

معلومات اإ�صافية

خلل الفرتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، متَّ من خلل عدد من الطرائق حتديد ال�شحايا البالغني ب�شفة 

غري ر�شمية، ويف الغالب من قبل وكاالت اخلط االأمامي مثل �شّباط ال�رشطة والهجرة واملنظمات غري 

احلكومي������ة. وقد ا�شتُن������د يف جمع البيانات االأولية عن ال�شحايا اإىل االإحالة اإىل م�رشوع "بوبي" الذي 

له احلكومة. متوِّ

ار بالب�رش الذي������ن متَّ حتديدهم لل�شتغلل  �������س جمي������ع �شحايا االجتِّ ويف عام������ي 2006 و2007، تعرَّ

اجلن�ش������ي على النح������و املن�شو�س عليه يف قانون اجلرائ������م اجلن�شية لع������ام 2003. ومل يُتََّجر باأيٍّ من 

ال�شحاي������ا املكتُ�َشف������ني لغر�س العمل الق�رشي )ال�شخ������رة( اأو اال�شتعباد يف اخلدم������ة املن زلية اأو لن زع 

االأع�شاء اجل�شدية الب�رشية.
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* كل االإ�ش������ارات التي حتيل اإىل كو�شوفو يف هذا املن�شور ينبغي اأن تُفَهم على اأنها متتثل لقرار جمل�س االأمن 1244 

.)1999(

وخ������لل الفرتة قي������د النظر، كانت املناط������ق الرئي�شية ملن�شاأ االإحاالت اإىل م�������رشوع "بوبي" هي غرب 

اأفريقي������ا و�رشقها، و�������رشق اآ�شيا واأوروبا الو�شطى وال�رشقية. ومل يج������ر بالتايل حتديد جميع االإحاالت 

ار بالب�رش. باعتبارها حاالت �شحايا للجتِّ

*   *   *

كو�صوفو*

ي العدالة اجلنائية ت�صدجِّ

������ار بالب�رش يف كو�شوفو من جانب  خلل الف������رتة امل�شمولة بتقرير االإبلغ، اأُجريت حتقيقات يف االجتِّ

تة يف  ار يف الكائنات الب�رشية التابع لل�رشطة املدنية يف بعث������ة االأمم املتحدة للإدارة املوؤقَّ ق�ش������م االجتِّ

كو�شوف������و )ال�رشطة املدني������ة يف بعثة االأمم املتحدة(. ويف عام 2005، جرى تعيني نحو 26 �شابطاً من 

دائرة �رشطة كو�شوفو وال�رشطة املدنية يف بعثة االأمم املتحدة يف الق�شم.

������ار باالأ�شخا�س يف كو�شوفو، مما اأ�شفر عن  ويف ع������ام 2005، لُوِحق ق�شائياً 32 �شخ�شاً بتهمة االجتِّ

22 اإدانًة.

مة لل�صحايا اخلدمات املقدَّ

كان������ت احلماية القانونية واخلدمات الطبية والنف�شانية االجتماعي������ة وال�شكن واملاأوى لدعم �شحايا 

ار باالأ�شخا�س موجودة. وقد اعتُمدت خطة عمل وطنية يف عام 2005. االجتِّ

ووفقاً ل�رشطة كو�شوفو، متَّ حتديد 85 �شحيًة يف عام 2004 و63 �شحيًة يف عام 2005. وكان حوايل 

66 �شحي������ًة من االألبان الكو�شوفيني، و28 �شحي������ًة من مولدوفا، و22 �شحيًة من األبانيا، و16 �شحيًة 

من بلغاريا، و9 �شحايا من بلدان اأخرى يف جنوب اأوروبا ال�رشقية، و7 �شحايا من مناطق اأخرى.
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