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مق ّدمة

()1

َو َض َع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية هذا القانون النموذجي ملكافحة االتّجار
باألشخاص وأصدره ،وذلك استجاب ًة إىل طلب اجلمعية العامة إىل األمني العام بالعمل على
تعزيز جهود الدول األعضاء وتقدمي املساعدة إليها سعيًا إىل انضمامها إىل اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية( )2والربوتوكوالت امللحقة هبا وتنفيذها .وقد أُع ّد
هذا القانون النموذجي على وجه اخلصوص بغية تقدمي املساعدة إىل الدول يف تنفيذ األحكام
املكمل
الواردة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وخباص ٍة النساء واألطفالِّ ،
()3
لتلك االتفاقية.
ومن شأن هذا القانون النموذجي أن يتيح التسهيل واملساعدة على ح ّد سواء ملكتب
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إلضفاء الطابع النظامي على توفري املساعدة يف املجال
التشريعي ،وكذلك تسهيل استعراض وتعديل التشريعات املوجودة حاليًا واعتماد تشريعات
مصمم بصيغة قابلة ملالءمتها وفقًا الحتياجات كل
جديدة من جانب الدول بأنفسها .وهو َّ
دولة ،أيًّا كانت تقاليدها القانونية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وأحواهلا اجلغرافية.
وحيتوي القانون النموذجي على كل األحكام التشريعية اليت تُل َزم الدول أو تُوصى
بإدخاهلا ضمن تشريعاهتا الداخلية مبقتضى الربوتوكول املذكور .أما التمييز بني األحكام
اإللزامية واألحكام االختيارية فريد تبيانه يف التعليقات الواردة على القانون .ولكن هذا التمييز
خيص األحكام العامة والتعاريف ،ألهنا جزء جوهري من القانون النموذجي،
ال يُجرى فيما ّ
إالّ أهنا ليست إلزامية مبوجب الربوتوكول يف ح ّد ذاهتا .وهنالك أحكام ُموصى هبا قد تُستَم ّد
قترح ع ّدة خيارات بشأن
أيضًا من صكوك دولية أخرى .وحيثما يكون مناسبًا أو ضروريًا ،تُ َ
الصياغة اللغوية بغية تبيان الفوارق بني الثقافات القانونية.
يبيّن التعليق أيضًا املصدر الذي استُ ِم ّد منه احلكم القانوين ،ويق ّدم ،يف بعض احلاالت،
املقترح أو أمثلة على تشريعات وطنية من بلدان شتّى (بترمجة غري رمسية ،حيثما
بدائل للنص َ
تكون منه القانون النموذجي بشأن االجتار
( )1يُقصد هبذه املق ّدمة أن تُعترب ملحوظة تفسريية على األصل الذي ّ
باألشخاص وطبيعة هذا القانون وسياقه؛ وهي ليست جزءا من نص القانون النموذجي نفسه.
( )2األمم املتحدة ،جمموعة املعاهدات ،املجلد  ،2225الرقم .39574
( )3املرجع نفسه ،املجلد  ،2237الرقم .39574
1
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قانون منوذجي ملكافحة االتِّجار باألشخاص

توخى العناية الواجبة أيضًا بامللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية
كان ذلك ضروريًا) .وتُ ّ
()4
خيص الربوتوكول واألدلّة التشريعية اخلاصة باتفاقية األمم
(“األعمال التحضريية”) فيما ّ
املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا.
وينبغي التأكيد بأن الشؤون ذات الصلة بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ،وكذلك
جرائم املشاركة يف مجاعة إجرامية َّ
منظمة أو الفساد أو عرقلة سري العدالة أو غسل األموال،
واليت كثريًا ما ترافق أنشطة االتّجار بالبشر ،ترد أص ً
ال يف االتفاقية “األم” .ولذلك فال ب ّد
من قراءة وتطبيق أحكام بروتوكول االتّجار باألشخاص مع أحكام االتفاقية ،وال ب ّد من
فحسب ،بل لتنفيذ االتفاقية أيضًا .إضافة إىل
وضع تشريعات داخلية ال لتنفيذ الربوتوكول
ُ
أي تشريع بشأن االتّجار باألشخاص
ذلك ،يُعتبَر من األمور اهلامة بصفة خصوصية أن يكون ّ
متماشيًا مع املبادئ الدستورية لدى الدولة املعنية ،واملفاهيم األساسية يف نظامها القانوين،
وبُنيتها التنظيمية القانونية القائمة ،وترتيباهتا اخلاصة بإنفاذ القوانني ،وكذلك أن تكون التعاريف
املستخ َدمة يف تلك التشريعات اخلاصة باالتّجار باألشخاص متّسقة مع ما يشاهبها من التعاريف
املستخدمة يف القوانني األخرى .وليس القصد من القانون النموذجي إدماجه بأمجعه يف
التشريعات من دون استعراض دقيق للسياق التشريعي بأمجعه يف أي دولة معنية.
وقد َ
اضطلع بالعمل على إعداد القانون النموذجي ملكافحة االتّجار باألشخاص الصادر
قسم اجلرمية َّ
املنظمة والعدالة اجلنائية
عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةُ ،
التابع لشعبة شؤون املعاهدات ،بالتعاون مع وحدة مكافحة االتّجار بالبشر وهتريب املهاجرين
التابعة لشعبة العمليات ،وقسم اإلحصاءات والدراسات االستقصائية التابع لشعبة حتليل
مكتب
السياسات والشؤون العامة .وساعد خبريان استشاريان يف صياغة مشاريع القوانني
َ
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يف عمله ،ومها َمريان فيجرز ورويلوف هافيمان.
وقد نُوقش واستُعرض القانون النموذجي يف اجتماع فريق من اخلرباء( )5يف ميدان االتّجار
متنوعة.
بالبشر ،من ع ّدة بيئات قانونية وجغرافية ّ

( )4الوثيقة .A/55/383/Add.1
( )5كان اخلرباء من كل من إسرائيل وأوغندا وتايلند وجورجيا وسلوفاكيا وفرنسا وكندا وكوت ديفوار ولبنان ومصر
ونيجرييا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية ،مع ممثّلني ملنظمة العمل الدولية ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا.
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الديباجة
إن حكومة ُ[ي َدرج اسم الدولة]،

درج اسم الدولة]،
إذ يساورها القلق بشأن مشكلة االجتار باألشخاص يف [يُ َ

وإذ تضع يف اعتبارها أ ّن االتّجار باألشخاص يع ّد ُجرمًا خطريًا وانتهاكًا حلقوق اإلنسان،

وإذ تضع يف اعتبارها أيضًا وجوب اتّخاذ تدابري ،مبا يتماشى مع االتفاقيات الدولية
درج اسم الدولة] ،طرفًا فيها ،من أجل منع االتّجار
أو اإلقليمية ،أو كلتيهما ،املنضوية [يُ َ
باألشخاص ،ومعاقبة املتّجرين هبم ،ومن أجل توفري املساعدة واحلماية إىل ضحايا هذا االتّجار،
مبا يف ذلك محاية حقوقهم اإلنسانية،
درج اسم الدولة] حينما
وإذ تضع يف اعتبارها كذلك االلتزامات الدولية اليت قبلتها [يُ َ
ص ّدقت على [بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص ،وخباص ٍة النساء واألطفال،
املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية[ ]،االتفاقية املتعلقة بالعمل
ِّ
َّ
اجلربي أو اإللزامي (االتفاقية اخلاصة بعمل السخرة) ،الصادرة عن منظمة العمل الدولية]،
[االتفاقية املتعلقة بإلغاء السخرة ،الصادرة عن َّ
منظمة العمل الدولية[ ]،اتفاقية حقوق الطفل]،
اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها ،الصادرة عن َّ
منظمة
الرق وجتارة الرقيق
بالرق[ ]،االتفاقية التكميمية إلبطال ّ
العمل الدولية[ ]،واالتفاقية اخلاصة ّ
بالرق[ ]،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة]،
واألعراف واملمارسات الشبيهة ّ
ُ
انضمت إليها،
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم] ،أو ّ
[واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ّ
وإذ ترى أن كل إجراءات العمل واملبادرات الرامية إىل مكافحة االتّجار باألشخاص جيب
أن تكون غري متييزية وأن تضع املساواة بني اجلنسني يف احلسبان ،وكذلك أن تتّبع هنجًا يتّسم
باحلساسية جتاه األطفال،
وإذ تدرك أ ّن ردع املتّجرين وإحضارهم للمثول أمام العدالة يوجب بالضرورة إجياد
والنص على العقوبات
الصيغة املناسبة لتجرمي االجتار باألشخاص وما يتصل به من أفعال ُجرميةّ ،
والتحريات واملالحقات القضائية بشأن
املناسبة يف هذا اخلصوص ،وإسناد األولوية للتحقيقات
ّ
جرائم هذا االتّجار ،وتوفري املساعدة واحلماية لضحايا هذه األفعال ا ُ
جلرمية،
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وإذ تدرك أيضًا أن تدابري الدعوة إىل املناصرة وتنمية الوعي والتثقيف والبحوث والتدريب
وتقدمي املشورة القانونية ،وغري ذلك من التدابري ،كلها ضرورية ملساعدة األُسر واملجتمعات املحلية
واملؤسسات احلكومية ومؤسسات املجتمع املدين على القيام باملسؤوليات امللقاة على عاتقها يف
منع االتّجار باألشخاص ،ويف محاية ضحايا هذا االتّجار وتقدمي املساعدة إليهم ،وكذلك يف إنفاذ
القوانني،
وإذ تدرك كذلك أن األطفال من ضحايا اجلرمية والشهود عليها هم من املستعضفني
بصفة خاصة أمام األخطار ومن مثّ حيتاجون إىل نوع خاص من احلماية واملساعدة والدعم يكون
تعرضهم
متناسبًا مع عمرهم وجنسهم ومستوى نضجهم واالحتياجات اخلاصة هبم ،من أجل منع ّ
للمزيد من املشقّات والصدمات النفسية اليت قد تنتج عن مشاركتهم يف أثناء إجراءات العدالة
اجلنائية،
وإذ تعتقد بأن التدابري الف ّعالة ملكافحة االتّجار باألشخاص تتطلّب تنسيقًا وتعاونًا على
الصعيد الوطين بني األجهزة احلكومية ،وكذلك بني األجهزة احلكومية وتنظيمات املجتمع املدين،
مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية،
وإذ تعتقد أيضًا بأن االجتار باألشخاص جرمية وطنية وكذلك هو جرمية عابرة
للحدود الوطنية ،حيث يعمل املجرمون عرب احلدود ،ولذلك فإن مواجهة االتّجار بالبشر
ال ب ّد هلا أيضًا من أن تعلو فوق القيود اليت تفرضها الواليات القضائية ،وجيب من ثَ ّم على الدول
أن تتعاون على حنو ثنائي وعلى حنو متع ّدد األطراف على قمع هذه اجلرمية بفعالية،
تعلن تشريع القانون التايل الصادر عن [اجلمعية الوطنية/املجلس النيايب (الربملان) /سلطة
درج
درج الرقم] يف [يُ َ
درج اسم الدولة] أثناء جلستها/جلسته [يُ َ
درج امسها) يف [يُ َ
أخرى] (يُ َ
التاريخ]:
التعليق
حكم اختياري
	سوف ختتلف الديباجة ،إن وُجدت ،وفقاً للثقافة القانونية والسياق احمللي.

الفصل األول -أحكام عامة
املادة [ -1العنوان]
درج
سمى هذا القانون بأنه [قانون مكافحة االتّجار باألشخاص] يف [يُ َ
من اجلائز أن يُ ّ
درج عام اعتماده].
اسم الدولة] [يُ َ
التعليق
	املادة  1تصبح حشواً ال لزوم له يف حال وجود قانون آخر منفصل يصدر مبوجبه هذا القانون
اخلاص مبكافحة االتّجار باألشخاص .ويف تلك احلالة ،سوف يُذ َكر عنوان القانون ضمن قانون
اإلصدار .من األمثلة على العنوان:
• قانون حماربة االتّجار باألشخاص؛
• قانون مكافحة االتّجار باألشخاص؛
• قانون منع وقمع االتّجار باألشخاص ومحاية ضحايا االتّجار ومساعدهتم.

املادة  -2بدء النفاذ
درج التاريخ].
يبدأ نفاذ هذا القانون يف [يُ َ

املادة  -3مبادئ عامة
-1

أغراض هذا القانون هي:
(أ)

درج اسم الدولة]؛
منع ومكافحة االتّجار باألشخاص يف [يُ َ

(ب) محاية ضحايا هذا االتّجار ومساعدهتم ،مع احلرص الدائم على االحترام الكامل
حلقوقهم اإلنسانية [محاية حقوقهم اإلنسانية]؛
(ج) ضمان معاقبة عادلة وناجعة للمتّجرين [فعالية التحقيقات بشأن املتّجرين
ومالحقتهم قضائيًا]؛
(د) تعزيز التعاون على الصعيدين الوطين والدويل وتسهيله من أجل حتقيق هذه
األهداف املنشودة.
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التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة .2
	الفقرة  1هي صيغة معدَّلة قليالً من املادة  2من الربوتوكول ،وذلك بإضافة الفقرة الفرعية (ج) إليها.

 -2تُ َف َّسر وتُطبَّق التدابري املبيّنة يف هذا القانون [وخصوصًا تدابري حتديد هوية الضحايا وتدابري
أي سبب كالعنصر أو اللون
محاية وتعزيز حقوق الضحايا] بطريقة ال تنطوي على متييز بنا ًء على ّ
العرقي أو األصل الوطين أو
الدين أو املعتقَد أو الوضع األُسري أو الثقافة أو اللغة أو األصل
أو ِّ
ّ
املنشأ االجتماعي أو اجلنسية أو نوع اجلنس أو امليل اجلنسي أو الرأي السياسي أو غري السياسي
أو اإلصابة بالعجز أو املمتلكات أو الوالدة أو الوضع اخلاص باهلجرة ،أو ألن الشخص املعين قد
أي وضع آخر.
تعرض لالتّجار به أو قد شارك يف االشتغال بصناعة اجلنس ،أو ّ
ّ
التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة .14
	وفقاً للفقرة  1من املادة  14من الربوتوكول ،ليس يف الربوتوكول «ما ميسّ حبقوق والتزامات
ومسؤوليات الدول واألفراد مبقتضى القانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون اإلنساني الدويل وقانون
حقوق اإلنسان الدويل».
وتنصّ املادة نفسها (يف الفقرة  2منها) على أن «تُفسَّر وتُطبَّق التدابري املبيّنة يف الربوتوكول
		
على حنو ال ينطوي على متييز جتاه األشخاص بسبب كوهنم ضحايا لالتّجار باألشخاص .وجيب
أن يكون تفسري وتطبيق تلك التدابري متّسقاً مع مبادئ عدم التمييز املعرتف هبا دولياً» ،كاملبادئ
الواردة مثالً يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية (الفقرة  1من املادة .)2
وعلى أدنى حدّ ،ينبغي إدخال عبارات املادة  ،14إذا مل يُدرَج من قب ُل حكم مماثل يف
		
القانون ،باعتباره مبدأً عاماً .ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
«تُفسَّر وتُطبَّق التدابري املبيّنة يف هذا القانون على حن ٍو ال ينطوي على متييز جتاه
			
األشخاص بسبب كوهنم ضحايا لالتّجار ،وجيب أن تكون متّسقة مع مبدأ عدم التمييز».

 -3يُعا َمل الضحايا من األطفال بإنصاف ومساواة ،بصرف النظر عن عنصر والديهم أو
األوصياء عليهم أو لوهنم أو دينهم أو معتقدهم أو عمرهم أو وضعهم األُسري أو ثقافتهم أو لغتهم
أو أصلهم العرقي أو أصلهم الوطين أو منشئهم االجتماعي أو نوع جنسهم أو ميوهلم اجلنسية أو
آرائهم السياسية أو غريها أو إصابتهم بالعجز أو ممتلكاهتم أو والدهتم أو وضعهم اخلاص باهلجرة ،أو
أي وضع آخر.
تعرض لالتّجار أو قد شارك يف االشتغال بصناعة اجلنس ،أو ّ
أن الشخص املعين قد ّ
التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة .14
	حيث إن الربوتوكول ذاته يُعنى باالحتياجات اخلاصة باألطفال (الفقرة  4من املادة  6من
الربوتوكول) ،وينبغي أن يكون متّسقاً مع صكوك قانون حقوق اإلنسان احلالية (الفقرة  2من املادة
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 14من الربوتوكول) ،مثل اتفاقية حقوق الطفل ،فإن أحكام القانون النموذجي تتضمّن عبارات
حمدّدة خاصة باألطفال ،حيثما كان ذلك مناسباً.
والفقرة  3تستند إىل املادة  14من الربوتوكول ،واملبدأ املعرتف به دولياً اخلاص بعدم
		
التمييز ،حبسب ما هو وارد على سبيل املثال يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،
واتفاقية حقوق الطفل ،واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا
اجلرمية والشهود عليها (قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  ،2/2005املرفق).

املادة  -4نطاق التطبيق
يُطبَّق هذا القانون على كل أشكال االتّجار باألشخاص ،سواء أكانت ذات طابع وطين أم كانت
ذات طابع عابر للحدود الوطنية ،وسواء أكانت تتعلق باجلرمية َّ
املنظمة أم مل تكن.
التعليق
	ينبغي أن يُفسَّر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتّجار باألشخاص ،وخباصةٍ النساء واألطفال،
َّ
املنظمة عرب الوطنية ،مقرتناً باالتفاقية بذاهتا
املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
(املادة 1من الربوتوكول) .غري أن املادة  4من الربوتوكول تقصر وجوب تطبيقه على منع األفعال
جلرمية ذات الطابع العابر للحدود الوطنية واليت تكون ضالعة فيها مجاعة إجرامية َّ
ا ُ
منظمة،
وعلى التحرّي والتحقيق بشأهنا ومالحقة مرتكبيها ،باستثناء ما يُنَصّ عليه خالفاً لذلك.
وهذه املقتضيات ليست جزءاً من تعريف ا ُ
جلرم (انظر املادة  ،3والفقرة  1من املادة ،5
		
من الربوتوكول) ،وينبغي للقوانني الوطنية أن حتدّد االتّجار باألشخاص باعتباره جُرماً جنائياً،
على حنو مستق ّل عن الطابع العابر للحدود الوطنية للجُرم أو ضلوع مجاعة إجرامية َّ
منظمة فيه
(انظر الفقرة  43من االتفاقية) .وال مييّز القانون النموذجي بني األحكام اليت تقتضي وجود
هذين العنصرين واألحكام اليت ال تقتضي ذلك ،وبغية ضمان معاملة السلطات الوطنية كل قضايا
االتّجار باألشخاص معامل ًة متساوية ضمن أقاليمها.

الفصل الثاين -التعاريف
املادة  -5التعاريف
التعليق
ّ
	يفضل بعض الواليات القضائية إدراج فصل عن التعاريف يف القانون ،إمّا يف بداية القانون وإمّا يف
هنايته .ويف بعض الواليات القضائية األخرى ،حتتوي املدونة القانونية اجلنائية أو القانون اجلنائي
على فصل عام يتضمّن التعاريف ،ويف كلتا احلالتني ميكن إدراج بعض التعاريف املذكورة أدناه أو
كلّها .ويف بعض احلاالت ،قد جيد بعض الدول أن من املستحسَن ترك التفسري جانباً لكي تتو ّاله
احملاكم .أما التعاريف الواردة هنا فينبغي قراءهتا مقرتن ًة بتعاريف اجلرمية الواردة يف الفصل
الرابع ،األحكام اجلنائية :األفعال اإلجرامية األساسية اليت تُعترب أساساً تقوم عليه جرائم االتّجار.
وحيثما ميكن ،ينبغي أن تُستمَدّ التعاريف من الربوتوكول واالتفاقية وسائر الصكوك
		
الدولية املربَمة حالياً .ويف بعض احلاالت ،تُقدَّم األمثلة من القوانني الوطنية املوجودة حالياً يف
خمتلف البلدان .وعلى وجه العموم ،من املستحسَن أن تكون التعاريف املستخدَمة يف هذا القانون
متماشي ًة مع التعاريف املوجودة من قب ُل يف نصوص القوانني احمللية.
وهذا الفصل ال حيتوي إ ّال على تعاريف املصطلحات اخلاصة باالتّجار باألشخاص على
		
ُ
ً
وجه التحديد .أما التعاريف العامة فليست مدرجة فيه ،ألهنا ينبغي أن تكون مضمَّنة من قبل يف
منت القانون الوطين (مع كل التنويعات الوطنية املمكنة) .وتشمل هذه التعاريف «الطرف املتواطئ»،
واملساعدة والتحريض» ،و «الشروع» ،و«التآمر» ،و «وثائق اهلوية املزوّرة» ،و «اهليئة االعتبارية» أو
الشخص القانوني ،و «مجاعة ذات هيكل تنظيمي» أو مجاعة ذات بُنية َّ
منظمة.

-1

ألغراض هذا القانون تُطبَّق التعاريف التالية:

أي وضع يعتقد فيه الشخص
(أ) "استغالل حالة استضعاف" يشري هذا التعبري إىل ّ
أي بديل حقيقي ومقبول سوى اخلضوع إلساءة االستغالل املعنية؛
املعين أنه ليس لديه ّ
أو

"استغالل حالة استضعاف" يعين هذا التعبري استغالل حالة االستضعاف اليت يُوضع فيها
شخص نتيج ًة ملا يلي [تُدرج قائمة باألسباب والظروف ذات الصلة]:
[ ،1،دخول البلد بطريقة غري قانونية أو من دون وثائق صحيحة؛] أو

أي مرض جسدي أو عقلي أو عجز يعانيه
[ ،2،حالة احلمل لدى املرأة املعنية أو ّ
أي مادة؛] أو
الشخص املعين ،مبا يف ذلك حالة اإلدمان على تعاطي ّ
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، ،
جراء
	[  3نقصان القدرة على تكوين أحكام عقلية حبكم كون الشخص طفالً ،أو من ّ
املرض أو العاهة أو العجز اجلسدي أو العقلي؛] أو
	[ ،4،تقدمي وعود بإعطاء ،أو إعطاء ،مبالغ مالية أو مزايا أخرى ملن هلم سيطرة على
الشخص املعين؛] أو
	[ ،5،كون الشخص يف وضع مضطرب من حيث الصالحية للبقاء االجتماعي السليم؛]
أو
أي عوامل أخرى ذات صلة].
[ّ ،6،
التعليق
	املصدر :امللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية («األعمال التحضريية») لعملية التفاوض حول اتفاقية
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا (،)A/55/383/Add.1
الفقرة ( 36يُشار إليها فيما يلي باسم «امللحوظات التفسريية .)»)A/55/383/Add.1( ...
	ومن املمكن إيراد تعاريف أخرى كثرية خبصوص استغالل وضع االستضعاف ،مبا يف ذلك عوامل
مثل استغالل الوضع االقتصادي اخلاص بالضحية أو ارهتان الشخص بتعاطي أيّ مادة ،وكذلك
إيراد تعاريف تر ّكز على احلالة املوضوعية أو على احلالة حسبما يتصوّرها الشخص الضحية.
ويُوصى بإدراج تعريف هلذا العنصر من عناصر اجلرمية يف القانون ،إذ يبدو يف املمارسة
		
العملية أنه يثري كثرياً من املشاكل.
وبغية محاية الضحايا على حنو أفضل ،لع ّل احلكومات تود أن تنظر يف اعتماد تعريف
		
ير ّكز على اجلاني وقصده يف استغالل وضع الضحية .وقد يكون إثبات ذلك أسهل ،ألنه لن يتطلّب
حتقيقاً بشأن احلالة الذهنية النفسية للضحية ،بل التأ ّكد من أن اجلاني كان يدرك حالة ضعف
الضحية وكان يقصد استغالل الضحية.

أمثلة:
«استغالل حالة استضعاف يعين ذلك االستغالل الذي يعتقد الشخص املعين
		
أنه ليس لديه بديل معقول سوى اخلضوع للعمل املطلوب أو اخلدمات املطلوبة منه،
ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر استغالل حاالت االستضعاف الناجتة عن دخول
الشخص إىل البلد املعين على حنو غري قانوني أو من دون وثائق صحيحة ،أو حالة احلمل
لدى املرأة املعنية ،أو أيّ مرض جسدي أو عقلي أو عجز يعانيه الشخص املعين ،مبا يف
ذلك حالة اإلدمان على تعاطي أيّ مادة ،أو نقصان القدرة على تكوين أحكام عقلية حبكم
كون الشخص طفالً».
املصدر :القانون النموذجي اخلاص بوزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة بشأن مكافحة
االجتار باألشخاص ،لعام )2003
«استغالل حالة االستضعاف املخصوصة اليت يكون فيها الشخص األجنيب حبكم
			
وضعه اإلداري غري القانوني أو غري املأمون ،أو حالة احلمل لدى املرأة املعنية ،أو حالة
عاهة أو عجز جسدي أو عقلي لدى الشخص املعين».
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(املصدر :بلجيكا ،القانون الذي حيتوي على أحكام بشأن مكافحة االتّجار بالبشر
واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ،الصادر يف  13نيسان/أبريل  ،1996املادة 77
مكرّراً ()2 )1
«االستفادة املرحبة من استغالل حالة معاناة عقدة دونيّة ألسباب جسدية أو
			
نفسية ،أو حالة الضرورة ،أو من خالل تقديم وعود بإعطاء ،أو إعطاء ،مبالغ من املال أو
شخص ما».
مزايا أخرى ملن هلم سيطرة على
ٍ
(املصدر :إيطاليا ،مدونة القوانني اجلنائية ،املادة )601

		

«حالة االستضعاف – حالة خاصة جيد فيها شخص ما ،ذكراً أو أنثى ،أنه مدفوع
			
إىل اخلضوع إلساءة معاملته أو استغالله ،وخباصة من جرّاء ما يلي:
			

«(أ)

وضعه املضطرب من حيث الصالحية للبقاء االجتماعي السليم؛

«(ب) الوضع احملكوم بشرط العمر ،أو حالة احلمل ،أو املرض ،أو العاهة ،أو
		
القصور اجلسدي أو العقلي؛
«(ج) الوضع املضطرب من جرّاء دخول بلد عبور أو وجهة مقصودة أو اإلقامة
			
فيه على حنو غري قانوني».
(املصدر :مجهورية مولدوفا ،قانون بشأن منع ومكافحة االتّجار بالبشر ،رقم ،241-XVI
املؤرخ  20تشرين األول/أكتوبر  ،2005املادة  ،2الفقرة )10

		

أي فرد من أفراد األسرة [و/أو] قريب وثيق
(ب) "املُعالون املرافِقون" يعين هذا التعبري ّ
الصلة ،يكون الشخص املتَّجر به [مل َزمًا مبوجب القانون بإعالته] [مل َزمًا قانونيًا بتوفري إعالته]،
ويكون حاضرًا مع ضحية االتّجار حني ارتكاب هذا ا ُ
أي طفل يولد أثناء ارتكاب
جلرم ،وكذلك ّ
اُ
جلرم أو بعد ذلك احلني؛
أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر».
(ج) "الطفل" يعين ّ
التعليق
	املصدر :الربوتوكول ،املادة ( 3د)؛ اتفاقية حقول الطفل ،املادة 1؛ اتفاقية َّ
منظمة العمل الدولية رقم
 182بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال ،املادة .2

(د) "الناقل التجاري" يعين شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا يزاول مهنة نقل البضائع أو
األشخاص حتقيقًا ملكسب جتاري؛
(هـ) "اإلكراه" يعين استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،وبعض األشكال غري العنيفة،
أو النفسية من استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:
أي شخص باألذى أو تقييد حركته جسديًا؛
 ،1،هتديد ّ
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أي ّ
خمطط أو خطة أو منط بقصد جعل شخص ما يعتقد بأن عدم أدائه فع ً
ال ما
	ّ ،2،
ألي شخص أو تقييد حركته جسديًا؛
من شأنه أن يؤ ّدي إىل أذى خطري ّ
أي هتديد يرتبط بذلك؛
ألي شخص أو ّ
 ،3،انتهاك الوضع القانوين ّ
 ،4،الضغط النفسي؛
التعليق
	املصدر :القانون النموذجي اخلاص بوزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة بشأن مكافحة االتّجار
باألشخاص ،لعام .2003
	هذا مثال واحد على كيفية تعريف «اإلكراه» .وهنالك صيغ متنوّعة كثرية ممكنة أيضاً ،بالرتكيز
على احلالة املوضوعية أو على احلالة حسبما يتصوّرها الشخص املُكرَه.
وفيما يلي مثال آخر على تعريف من قانون جنائي:

		

«يشمل استخدامُ القوة أو اإلكراهُ احلصو َل على العمل أو اخلدمة أو أيّ أنشطة
			
أخرى من شخص ما أو استدامة ذلك ،باإلكراه البدني أو القانوني أو النفسي أو العقلي،
أو استغالل السلطة».
		املصدر :نيجرييا ،التشريع بإنفاذ قانون (حظر) االتّجار باألشخاص واإلجراءات اإلدارية
لعام  ،5002املادة )46

(و)
أو

قصد منه االحتيال على شخص ما؛
"اخلداع" يعين ّ
تصرف يُ َ
أي ّ

بالتصرف [من حيث احلقائق أو
أي شكل من أشكال اخلداع بالقول أو
"اخلداع" يعين ّ
ّ
من حيث القانون][ ،من حيث]:
 ،1،طبيعة العمل أو اخلدمات مما يُراد تقدميه؛
 ،2،شروط العمل؛

احلرية الذي سوف يُتاح للشخص يف مغادرته مكان إقامته؛
 ،3،مدى ّ

[ ،4،الظروف األخرى اليت تنطوي على استغالل الشخص املعين].
التعليق

	ميكن أن يشري اخلداع أو االحتيال إىل طبيعة األعمال أو اخلدمات اليت سوف يزاوهلا الشخص
امل َّتجَر به (فعلى سبيل املثال ،يُوعَد الشخص [وخصوصاً املرأة] بوظيفة للعمل يف اخلدمة املنزلية،

الفصل الثاني  -التعاريف

13

ولكن يُجرب على العمل يف البغاء) ،وكذلك الشروط اليت سوف يُجبَر الشخص يف إطارها على
أداء العمل أو اخلدمات (فعلى سبيل املثال ،يُوعَد الشخص ،ذكراً أو أنثى ،بإمكانية حصوله على
إذن عمل وإقامة قانوني ،وأجر الئق ،وشروط عمل نظامية ،ولكنْ ينتهي به احلال إىل عدم دفع
أجره ،وإجباره على العمل لساعات طويلة للغاية ،وجتريده من وثائق السفر أو اهلوية اخلاصة به،
وحرمانه من حرية احلركة و/أو هتديده باالنتقام إذا ما حاول اهلروب) ،أو كليهما.
مبقتضى القانون اخلاص بالسرقة يف اململكة املتحدة لعام  ،1968البند ( 15ب) ،ينصّ
		
التعريف التشريعي على أن «اخلداع» يعين «أيّ شكل من اشكال اخلداع (سواء عن عمد أو بعدم
اكرتاث) بالقول أو بالتصرّف ،من حيث احلقائق أو من حيث القانون ،مبا يف ذلك اخلداع من حيث
النوايا احلالية لدى الشخص الذي يستخدم اخلداع أو أيّ شخص آخر».
وقد يُتّبع هنج بديل يف تعريف اخلداع يف سياق االتّجار باألشخاص؛ إ ْذ يعرّف القانون يف
		
ً
ً
أسرتاليا جُرما حمدّدا فيما خيصّ «التطويع باخلداع للحصول على خدمات جنسية» كما يلي:
«( )1الشخص الذي لديه نيّة استمالة شخص آخر للدخول يف ارتباط لتقديم
			
خدمات جنسية ،فيخدع ذلك الشخص اآلخر فيما خيصّ ما يلي:
				

«(أ)

حقيقة انطواء االرتباط على تقديم خدمات جنسية؛

«(أ أ) أو طبيعة اخلدمات اجلنسية املُراد تقدميها (أيْ على سبيل
				
ً
ّ
املثال فيما إذا كانت تلك اخلدمات سوف تتطلب من الشخص ،ذكرا أو أنثى ،أن
ميارس اجلنس من دون وقاية)؛
«(ب) أو املدى الذي سوف يُتاح للشخص أن يكون حرّاً يف مغادرة
				
املكان أو املنطقة حيث يقدّم الشخص اخلدمات اجلنسية؛
«(ج) أو املدى الذي سوف يُتاح للشخص أن يكون حرّاً يف التو ّقف عن
				
تقديم اخلدمات اجلنسية؛
«(د)
				
مكان إقامته؛

أو املدى الذي سوف يُتاح للشخص أن يكون حرّاً يف مغادرة

«(د أ) أو ما إذا كان ،أو سوف يكون ،على الشخص الداخل يف االرتباط
				
مديناً بدَيْن أو مدّعىً بأنه مدين به – ومبلغ الدَّيْن أو وجود ذلك الدَّيْن املدين به
أو املدّعى بأنه مدين به؛
«(هـ) أو كون االارتباط سوف ينطوي على استغالل أو استعباد
				
بالدَّيْن أو مصادرة وثائق السفر أو اهلوية اخلاصة بالشخص؛
			
		

يكون مذنباً بارتكاب جُرم».

(املصدر :أسرتاليا ،القانون اجلنائي لعام  ،1995الفصل  ،270/8البند )7/270

الديْن" يعين الوضع أو احلال الناشئ عن ارهتان مدين بتقدمي خدماته
(ز) "إسار َّ
لدين عليه ،إذا كانت القيمة املنصفة لتلك اخلدمات
الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانًا ٍ
الديْن أو إذا مل تكن مدة هذه اخلدمات وطبيعتها حم ّددة؛
ال تُستخ َدم لتصفية هذا َّ
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التعليق
	املصدر :االتفاقية التكميلية إلبطال الرّق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرّق،
املادة .1
	«إسار الدَّيْن» (االستعباد بالدَّيْن) يشري إىل منظومة األساليب اليت يُستبقى يف إطارها شخص ما
َ
مفروضة أو موهومة.
رهنيَ إسا ٍر حبيث يستحيل عليه أن يسدّد ما عليه من ديون حقيقية أو
وفيما يلي مثال على تعريف «إسار الدَّيْن» يف قانون جنائي:

		

شخص ما ،ذكراً أو أنثى،
«إسار الدَّيْن» يعين الوضع أو احلال الذي ينشأ من تعهّد
			
ٍ
بتقديم ما يلي:
«(أ)

			

خدماته الشخصية؛

«(ب) خدمات شخصية من شخص آخر حتت سيطرته ،باعتبارها ضماناً
			
لدين مدين به أو مدّعىً بأنه مدين به ذلك الشخص (مبا يف ذلك أيّ دَيْن متكبَّد ،أو مدّعىً
بأنه متكبَّد ،قبل تقديم التعهّد):
			

«(أ)

إذا كان الدَّيْن املدان به أو املدَّعى بأنه مدان به مفرِطاً على حنو بيِّن؛

			«(ب) أو إذا كانت القيمة املعقولة لتلك اخلدمات ال تُستخدَم من أجل تصفية
الدَّيْن أو الدَّيْن املفرتَض؛
			«(ج)
التوايل».

أو إذا مل تكن مدة هذه اخلدمات أو طبيعتها حمدودة وحمدّدة ،على

(املصدر :أسرتاليا ،القانون اجلنائي لعام  ،1995البند )8/271

		

َ
احلصول على حنو غري مشروع على منفعة مالية أو
(ح) "استغالل دعارة الغري" يعين
أي منفعة مادية أخرى من دعارة شخص آخر؛
التعليق
	املصدر :االتّجار بالبشر وعمليات دعم السالم :دليل إرشادي للمدرِّبني ،معهد األمم املتحدة
األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة ،2006 ،الصفحة [ 153من النسخة اإلنكليزية].
	وهذا واحد من األمثلة على تعريف هذا التعبري ،ولكن من املمكن إيراد تعاريف أخرى كثرية.
استغالل دعارة الغري واالستغالل اجلنسي .هذان التعبريان «استغالل دعارة الغري»
		
ً
و»االستغالل اجلنسي» تُركا عمدا دومنا تعريف يف الربوتوكول من أجل إتاحة اجملال لكل
الدول للتصديق على الربوتوكول ،على حنو مستقل عن سياساهتا العامة الداخلية بشأن
معاجلة الدعارة (أو البغاء) .وال يتناول الربوتوكول موضوع استغالل الدعارة إ ّال يف سياق
االتّجار (امللحوظات التفسريية  ،(A/55/383/Add.1) ...الفقرة  .)64وليس مثة من التزام
مبقتضى الربوتوكول بشأن جتريم الدعارة (البغاء) .والنظم القانونية املختلفة – سواء
أكانت جتيز قانوناً (استغالل دعارة الغري) دعارة البالغني غري القسْرية ،أو تنظيمها رقابياً
أو تتسامح بشأهنا أو جترّمها أم مل تكن – إمنا متتثل للربوتوكول .وقد أُضيف التعبري «غري
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مشروع» لتبيان أن هذا االستغالل ال بدّ من أن يكون غري مشروع ،وفقاً للقوانني الوطنية
بشأن الدعارة (البغاء).
			

ويف حال استخدام هذه التعابري يف القانون ،فإن من املستحسَن تعريفها فيه.

(ط) "العمل اجلربي أو اخلدمات اجلربية" يعين هذان املصطلحان كل أعمال أو
يتطوع ذلك الشخص بأدائها
أي شخص حتت التهديد ّ
غتصب من ّ
خدمات تُ َ
بأي عقوبة ،ومل ّ
مبحض اختياره؛
التعليق
	املصدر :اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  29املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي ،الصادرة عام
 ،1930املادة  ،2الفقرة  ،1واملادة .25
	العمل اجلربي (السخرة) والرّق واملمارسات الشبيهة بالرّق والعبودية (االستعباد) .تشري املادة 14
من الربوتوكول إىل وجود صكوك دولية أخرى يُستنَد إليها يف تفسري الربوتوكول .وجتدر اإلشارة
إىل أن مفاهيم العمل اجلربي (السخرة) والرّق واملمارسات الشبيهة بالرّق والعبودية (االستعباد)
تُعالَج بتوسّع يف عدد من االتفاقيات الدولية ،وينبغي من ثَمّ ،حيثما تكون قابلة للتطبيق يف الدول
املعنية ،أن يُسرتشَد هبا يف تفسري الربوتوكول وتطبيقه.
		
األعمال واخلدمات اجلربية .إن فكرة استغالل العمل الواردة يف التعريف تتيح اجملال
ّ
وتوضح
إلرساء ترابط ما بني الربوتوكول واتفاقية منظمة العمل الدولية اخلاصة بالعمل اجلربي،
أن االتّجار باألشخاص لغرض استغالهلم مشمول يف تعريف العمل اجلربي أو اإللزامي الوارد يف
االتفاقية .وتعرّف الفقرة  1من املادة  2من االتفاقية «األعمال أو اخلدمات اجلربية» كما يلي:
«كل أعمال أو خدمات تُغتصَب من أيّ شخص حتت التهديد بأيّ عقوبة ومل
			
يتطوّع هذا الشخص بأدائها مبحض اختياره».
ويف حني أن الربوتوكول مييّز بني االستغالل فيما خيصّ العمل اجلربي أو اخلدمات
		
اجلربية (السخرة) واالستغالل اجلنسي ،فإن هذا ال ينبغي أن يؤدّي إىل االستنتاج بأن االستغالل
اجلنسي القسْري ال يعدّ عمالً جربياً أو خدمات جربية ،وخصوصاً يف سياق االتّجار .ذلك أن
االستغالل اجلنسي القسْري والبغاء اجلربي يندرجان يف نطاق تعريف العمل اجلربي أو اإللزامي
(منظمة العمل الدولية ،استئصال العمل اجلربي “ ،”Labour Forced of Eradicationمؤمتر العمل
الدويل ،عام  ،2007الصفحة [ 42يف النسخة اإلنكليزية]) .ومنذ بدء سريان االتفاقية رقم ،29
أخذت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية مبعاملة االتّجار باألشخاص لغرض االستغالل
اجلنسي التجاري باعتباره واحداً من أشكال العمل اجلربي.
		
العمل أو اخلدمة .تتَحدَّد حالة العمل اجلربي حبسب طبيعة العالقة بني شخص ما
و»صاحب عمل» ،وليس حبسب نوع النشاط املؤدِّى ،أو ما إذا كان النشاط قانونياً أو غري قانوني
مبقتضى القانون الوطين ،أو االعرتاف به على أنه «نشاط اقتصادي» (منظمة العمل الدولية،
التقرير العاملي لعام  ،2005الصفحة  .)6ومن ثَمّ فإن العمل اجلربي يشمل العمل اجلربي يف
املصانع ،وكذلك اإلجبار على ممارسة البغاء ،أو غري ذلك من أشكال تقديم اخلدمات اجلنسية
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اجلربي (وأيضاً حينما يكون البغاء نشاطاً غري قانوني مبقتضى القانون الوطين) ،أو التسوّل
اجلربي.
		
الطواعية .ال بدّ للهيئات التشريعية وسلطات إنفاذ القانون من أن تضع يف احلسبان أن ما
ّ
يبدو أنه «عرْض طوعي» مقدّم من عامل/ضحية قد يكون مت احلصول عليه بالتأثري غري السَوي أو
قد ال يكون صدر بناءً على قرار اتُّخذ عن معرفة .وكذلك فإن التجنيد (التطويع) األوّيل ميكن أن
يكون عن طواعية ،ثمّ قد ت َّ
ُسخر الحقاً آليات اإلكراه الستبقاء الشخص املعين يف حالة استغالل.
ويف األحوال اليت استُميل فيها العمال (املهاجرون) باخلداع أو الوعود الكاذبة أو حجز وثائق
سفرهم أو هويتهم أو باستخدام القوة إلجبارهم على البقاء رهن تصرّف صاحب العمل ،ذكرت
اهليئات اإلشرافية التابعة ملنظمة العمل الدولية وجود انتهاك لالتفاقية .وهذا يعين أنه أيضاً يف
احلاالت اليت تكون فيها عالقة العمالة يف األصل نتيجة التفاق أُبرم حبرّية ،فإن حق العامل يف
اختيار العمل حبرّية يظ ّل حقاً غري قابل للتصرّف به ،أيّ أن فرض أيّ قيد على ترك العمل ،حتى
عندما يكون العامل قد اتفق حبرّية على الدخول فيه ،ميكن أن يُعترب عمالً جربياً (منظمة العمل
الدولية ،االتّجار بالبشر والعمل اجلربي ،عام 2005؛ منظمة العمل الدولية ،استئصال العمل
اجلربي ،مؤمتر العمل الدويل ،عام  ،2007الصفحتان  20و[ 21من النسخة اإلنكليزية]).
ومن بني الطرائق اليت تُتَّبع يف معاجلة الصعوبة اليت قد يسبّبها استعمال هذا املصطلح
		
تضمنيُ التعريف استعمال وسائل كالقوة أو التهديد باستعماهلا .وهذا هو النهج الذي يأخذ به
عدد من املشرّعني الوطنيني (انظر فيما يلي أدناه) .ويتضمّن القانون النموذجي تعريفاً اختيارياً
حييل مرجعياً إىل عنصر «الوسائل».
		
أيّ عقوبة .التهديد بأيّ عقوبة ميكن أن يتّخذ أشكا ًال متعدّدة ترتاوح بني (التهديد
باستعمال) العنف اجلسدي أو احلجز البدني ،و(التهديد باستعمال) العنف جتاه الشخص
الضحية أو أقاربه ،والتهديد بالوشاية بالشخص الضحية إىل الشرطة أو سلطات اهلجرة عندما
يكون وضعه اخلاص بالعمالة أو اإلقامة غري قانوني ،والتهديد بالوشاية بالضحية إىل وجهاء
القرية أو أفراد األُسرة ،يف حالة الفتيات أو النساء اللواتي يُجبَرن على مزاولة البغاء ،و(التهديد
باللجوء إىل) مصادرة وثائق السفر أو اهلوية ،والعقوبات االقتصادية املرتبطة بالديون ،أو عدم
دفع األجور ،أو خسارة األجر املصحوبة بالتهديد بالتسريح من العمل إذا ما رفض العمّال العمل
ساعات إضافية مبا يتعدّى نطاق العقد الذي أبرموه أو مبا خيرج عن نطاق القانون الوطين
(منظمة العمل الدولية ،التقرير العاملي ،عام  ،2005الصفحتان  5و6؛ منظمة العمل الدولية،
استئصال العمل اجلربي ،مؤمتر العمل الدويل ،عام  ،2007الصفحة [ 20من النسخة اإلنكليزية]).
وحتدّد منظمة العمل الدولية ،يف تقريرها «االتّجار بالبشر والعمل اجلربي – دليل
		
للتشريعات وتطبيق القانون» ،مخسة عناصر رئيسية ميكن أن ّ
تدل على حالة عمل جربي:
		

•	(التهديد باستعمال) العنف اجلسدي أو اجلنسي؛ وقد يشمل هذا أيضاً التعذيب
النفسي ،مثل االبتزاز والتشهري واستعمال األلفاظ النابية املسيئة وغري ذلك؛

		

•	تقييد حركة العامل واحتجازه يف مكان العمل أو تقييد حركته يف منطقة حمدودة؛
عبودية الدَّيْن/العمل سداداً للدَيْن؛ وحجب األجور أو رفض دفعها؛

		

•

		

•	التح ّفظ على جوازات السفر وأوراق إثبات اهلوية ،لكي ال يستطيع العامل مغادرة
املكان أو إثبات هويته أو وضعه؛

		

•

التهديد بإبالغ السلطات.
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أمثلة على تعاريف للعمل اجلربي مستمدّة من قوانني جنائية:

«كل مَن جيرب شخصاً على حنو غري مشروع على العمل ،باستعمال القوة أو وسائل
			
َ
ضغط أخرى أو بالتهديد بأيّ منها ،أو بالرضا املستخلص باالحتيال ،سواء أكان ذلك
مقاب َل مكافأة مالية أم مل يكن ،يكون عُرضة  ...لعقوبة السجن».
		

(املصدر :إسرائيل ،القانون اجلنائي)

«( )1العمل اجلربي أو اخلدمة اجلربية يعنيان األعمال أو اخلدمات اليت يؤدّيها
			
أو يقدّمها شخص آخر ،ويكون احلصول عليها أو استدامتها من خالل فاعل:
يسبّب ،أو يهدّد بأن يسبّب ،أذىً خطرياً أليّ شخص؛
«(أ)
				
				

«(ب)

«(ج)
				
القانونية؛

حيجز جسدياً ،أو يهدّد بأن حيجز جسدياً ،أيّ شخص؛
يستغ ّل القانون أو يهدّد باستغالل القانون أو اإلجراءات

«(د) يقوم عن علم وقصد بإتالف أو إخفاء أو انتزاع أو مصادرة أو
				
احتياز أي جواز حقيقي أو مفرتَض أو غري ذلك من وثائق اهلجرة ،أو أيّ وثيقة
هوية رمسية حقيقية أو مفتَرضة ،لشخص آخر؛
				

«(هـ)

يلجأ الستعمال االبتزاز؛

«(و) يسبّب ،أو يهدّد بأن يسبّب ،ضرراً مالياً أليّ شخص ،أو ميارس
				
السيطرة املالية أيّ شخص؛
ّ
خمطط أو خطة أو منط ققصد أن جيعل أ ّ
ي
يستعمل أيّ
«(ز)
				
شخص يعتقد بأنه إذا مل يؤدِّ تلك األعمال أو اخلدمات فإنه أو أيّ شخص آخر
سوف يعاني أذىً خطرياً أو احتجازاً جسدياً.
			

«()2

‹عمل› يعين عمالً لـه قيمة اقتصادية أو مالية.

«(‹ )3خدمات› تعين عالقة جارية بني شخص والفاعل ،يؤدّي يف إطارها
			
الشخص أنشطة حتت إشراف الفاعل أو طرف ثالث أو لفائدته .ويُعترب النشاط اجلنسي
التجاري وأداء العروض اجلنسية السافرة ‹خدمات› من هذا النحو مبوجب هذا القانون.
«(‹ )4االستدامة› تعين ،فيما يتعلق هبذه األعمال أو اخلدمات ،تأمني استمرار
			
أدائها ،بصرف النظر عن أيّ اتفاق أوّيل من جانب الشخص امل َّتجَر به على أداء تلك
األعمال أو اخلدمات».
		(املصدر :قانون الواليات النموذجي بشأن محاية ضحايا االتّجار بالبشر ،احلقوق العاملية
لعام  ،2005الذي أُعدَّت صيغته من أجل الواليات يف الواليات املتحدة األمريكية)
«العمل اجلربي يعين الوضعية اليت يقدّم فيها شخص ما عمالً أو خدمات (غري
			
اخلدمات اجلنسية) ،ويكون بسبب استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا:
			

«(أ)

«(ب)
			
أو اخلدمات».
		

غري حرّ يف التو ّقف عن تقديم العمل أو اخلدمات؛
أو غري حرّ يف مغادرة املكان أو املنطقة حيث يقدّم ذلك الشخص العمل

(املصدر :أسرتاليا ،القانون اجلنائي لعام  ،1995البند ))3( 2-73
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(ط) "الزواج باإلكراه أو باخلضوع" يعين أيًّا من األعراف أو املمارسات اليت تتيح:
[أي شخص ذكرًا أو أنثى] ،أو تزوجيها فعالً ،دون
	 ،1،الوعد بتزويج امرأة أو طفلة ّ
أن متلك حق الرفض ،ولقاء بدل مايل أو عيين يُدفَع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرهتا
أي جمموعة أشخاص أخرى؛
ألي شخص آخر أو ّ
أو ّ
	 ،2،منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخر ،لقاء مثن أو
ِع َوض آخر؛
 ،3،إمكان جعل املرأة ،لدى وفاة زوجها ،إرثًا ينتقل إىل شخص آخر؛
التعليق
املصدر :االتفاقية التكميلية إلبطال الرّق ،املادة .1
	التعريف املستمَدّ من االتفاقية املذكورة أعاله ال يشري سوى إىل املمارسة اخلاصة بالزواج باإلكراه
أو باخلضوع فيما يتعلق باملرأة عموماً .ومن اجلائز أن ينظر املشرِّعون يف مسألة حتديث عهد
هذا التعريف لكي يشمل املمارسات اليت ميكن مبقتضاها أن تكون النساء/الفتيات والرجال/
الفتيان موضع زواج باإلكراه أو باخلضوع .وقد يشمل ذلك االتّجار لغرض الزواج أشكاالً معيّنة من
املمارسات اخلاصة مبا يُسمّى «العروس بالطلب الربيدي».

(ك) يُقصد بتعبري "مجاعة إجرامية َّ
منظمة" مجاعة ذات هيكل تنظيمي ،مؤلّفة من ثالثة
أشخاص أو أكثر ،موجودة لفترة من الزمن وتعمل بطريقة متضافرة هبدف ارتكاب واحدة أو
املجرمة مبوجب الفصلني اخلامس والسادس من هذا القانون ،من أجل احلصول،
أكثر من األفعال َّ
على حنو مباشر أو غري مباشر ،على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
التعليق
املصدر :االتفاقية ،املادة ( 2أ).

الديْن والقنانة وأشكال الزواج باخلضوع
بالرق" تشمل إسار َّ
(ل) "املمارسات الشبيهة ّ
واستغالل األطفال واملراهقني؛
التعليق
ال حتتوي االتفاقية التكميلية إلبطال الرّق على تعريف ،لكنها تنص حتديداً على حظر إسار الدَّيْن
(االستعباد بالديون) والقنانة وأشكال الزواج باخلضوع واستغالل األطفال واملراهقني:
		

وميكن إيراد تعريف آخر كما يلي:

الفصل الثاني  -التعاريف

19

«املمارسات الشبيهة بالرّق تعين استغالل شخص آخر اقتصادياً بناءً على عالقة
			
ارهتان أو قسْر فعلية ،مقرتنة حبرمان خطري وبعيد املدى من احلقوق املدنية األساسية،
وتشمل إسار الدَّيْن والقنانة والزواج باإلكراه أو باخلضوع واستغالل األطفال واملراهقني».

عرف حبسب تعريفها الوارد يف [يُشار هنا إىل التشريع
(م) "الدعارة" [أو البغاء] تُ َّ
الوطين ذي الصلة]؛
التعليق
انظر التعليق على الفقرة ( 1ح) من املادة .5

		

(ن) "موظف عمومي" يعين:
أي شخص يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا ،سواء أكان
	ّ ،1،
منتخبًا ،دائمًا أم مؤقّتًا ،مدفوع األجر أم غري مدفوع األجر ،بصرف النظر عن
معيّنًا أم َ
أقدميّة ذلك الشخص؛
أي شخص آخر يؤ ّدي وظيفة عمومية ،أو يق ّدم خدمة عمومية ،مبا يف ذلك لصاحل
	ّ ،2،
جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
التعليق
املصدر :اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ،املادة .2
	إذا كان التشريع الوطين يتضمّن تعريفاً أوسع نطاقاً للمصطلح «املوظف العمومي» ،فإن ذلك
التعريف ميكن استعماله لغرض هذا القانون.

(س) "إعادة اإليذاء" للضحية تعين حالة يعاين فيها الشخص ذاته أكثر من واقعة إجرامية
واحدة على مدى فترة حم ّددة من الزمن.
التعليق
	املصدر :القانون النموذجي بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال من ضحايا اجلرمية والشهود
عليها ،الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

(ع) "اإليذاء الثانوي" للضحية يعين ضروب اإليذاء اليت ال تقع كنتيجة مباشرة للفعل
تصرفات ر ّد فعل املؤسسات واألفراد جتاه الضحية.
اجلنائي ،بل حتصل من خالل ّ
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التعليق
	املصدر :القانون النموذجي بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال من ضحايا اجلرمية والشهود
عليها ،الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.

(ف) "القنانة" تعين َ
حال أو وضع شخص مل َزم ،بالقانون أو بال ُعرف أو باالتفاق ،بأن
ض أو بال
يعيش ويعمل على أرض
بعو ٍ
ٍ
شخص آخر وأن يق ّدم خدمات معيّنة هلذا الشخصَ ،
حرية تغيري وضعه؛
عوِض ،ودون أن ميلك ّ
التعليق
املصدر :االتفاقية التكميلية إلبطال الرّق ،املادة .1

(ص) "االستعباد" (العبودية) يعين شروط العمل أو االلتزام بالعمل أو بأداء خدمات ،أو
اخلالص منهما أو ال يستطيع تغيريمها؛
كلتا هاتني احلالتني ،اللتني ال يستطيع الشخص املعين
َ
التعليق
	االستعباد حمظور مبوجب عدّة صكوك ومنها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( )1948والعهد
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ( .)1966ولكنْ ال حيتوي أيّ من هذه الصكوك الدولية
على تعريف صريح لالستعباد .أما التعريف املقدَّم فهو يستند إىل تأويل لإلعالن العاملي والعهد
الدويل املذكورين.
ويف احلكم القضائي الصادر يف  2005يف قضية اآلنسة سيليادين اليت رفعتها على
		
فرنسا ،فقد عرّفت احملكم ُة األوروبية حلقوق اإلنسان االستعبادَ كما يلي:
		

«إكراه شخص على تقديم خدماته ،ومن ثَم فهذا اإلكراه يقرتن مبفهوم الرّق».

		(احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 26 ،متوز/يوليه  ،2005احلكم رقم )1/73316
		

وفيما يلي مثال على تعريف لالستعباد مستمَدٍّ من قانون جنائي:

شخص أو خدماته أو يُحصَل عليهما
«االستعباد يعين حالة ارهتان يُقدَّم فيها عم ُل
			
ٍ
منه بواسطة التهديد بإيقاع أذى خطري بذلك الشخص أو بشخص آخر ،أو من خالل
خمطط أو خطة أو منط بقصد جعل الشخص يعتقد بأنه إذا مل يؤدِّ ذلك العمل أو تلك
اخلدمات فإنه سوف يعاني هو أو شخص آخر ذلك األذى اخلطري».
		(املصدر :القانون النموذجي ملكافحة االتّجار باألشخاص ،الصادر عن وزارة اخلارجية يف
الواليات املتحدة)

أي منافع أخرى من خالل
(ق) "االستغالل اجلنسي" يعين احلصول على منافع مالية أو ّ
أي أنواع أخرى من
توريط شخص يف الدعارة والبغاء أو يف االستعباد اجلنسي أو يف تقدمي ّ
اخلدمات اجلنسية ،مبا يف ذلك املشاهد اإلباحية أو إنتاج املواد اإلباحية؛
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التعليق
انظر التعليق على الفقرة ( 1ح) من املادة .5

مارس عليه السلطات النامجة عن حق
أي
(ر)
ٍ
"الرق" يعين حال َة أو وض َع ِّ
شخص تُ َ
ّ
امللكية كلها أو بعضها؛
أو
مارس عليه سيطرة من خالل معاملته كشيء ممتلَك؛
"الرق" يعين وضع أو حالة شخص تُ َ
ّ
التعليق
	املصدر :االتفاقية اخلاصة بالرّق لعام  1926بصيغتها املعدَّلة بربوتوكول عام  ،1953املادة ،1
الفقرة .1
	التعريف الوارد يف االتفاقية اخلاصة بالرّق قد يسبّب بعض الصعوبات اليوم ،حيث إنه ميكن أ ّال
يكون مثة حقوق ملكية لشخص على آخر .وبغية ح ّل هذه املشكلة ،أُدرج هنا تعريف بديل ،يقتضي
بدالً من ذلك أن يكون الشخص املعين «يُعامَل» كشيء ممتلَك.
وهنالك تعريف آخر للرّق ،ير ّكز على جوهر هذه اجلرمية – أيْ جعل البشر جمرَّد أغراض –
		
ّ
وهو «احلط بشخص ما إىل وضع أو حال تُمارس عليه فيه السلطات النامجة عن حق امللكية كلها
أو بعضها».
		

وفيما يلي أمثلة على تعاريف للرّق مستمدَّة من قوانني جنائية معاصرة:

«الرّق هو وضعية شخص متارس عليه فيها السلطات النامجة عن حق امللكية كلها
			
أو بعضها ،مبا يف ذلك الوضعية الناجتمة عن دَيْن على الشخص أو عن عقد دخل فيه».
		

(أسرتاليا ،القانون اجلنائي ،البند  ،1/270بصيغته املعدَّلة يف عام )1999

«ليس ّ
مثة من قائمة حصرية مستقرّة بكل حقوق امللكية .غري أن بعضاً من
			
،
،
احلقوق اليت تُعدّ قياسية على األرجح هي  ...احلق يف االمتالك ،واحلق يف اإلدارة (أيْ
احلق يف تقرير كيف جيب أن يُستخدَم شيء ما ومَن يستخدمه) ،واحلق يف اإليراد ورأس
املال املستمدَّين من الشيء اململوك ،واحلق يف األمان (أيْ االحتفاظ بالشيء ما دام املالِك
موسِراً) ،واحلق يف نقل مصلحة الشخص إىل مَن خيلفه .ولذلك ،إذا ما أُجرب شخص ،ذكر
أو أنثى ،على العمل من أجل شخص آخر ،على سبيل املثال ،من دون تل ّقي أيّ عِوَض على
عمله ،فإن من املرجّح أن ترى احملكمة أن ذلك الشخص هو رقيق».
		

(امللحوظات التفسريية على التشريع األسرتايل)

«إن وضع شخص ما يف ظروف الرّق املعاصر يعين حرمانه من وثائق اهلوية
			
وتقييد حرّيته يف التحرّك ،وتقييد اتصاله مع أسرته ،مبا يف ذلك املراسلة واحملادثة
اهلاتفية ،وعزله ثقافياً ،وكذلك تسخريه يف العمل اجلربي يف حالة تُنتهك فيها منزلته
وكرامته اإلنسانيتان ،من دون إعطائه أجراً أو بإعطائه أجراً غري كاف».
		

(املصدر :جورجيا ،القانون اجلنائي ،املادة )143
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«كل من ميارس على أيّ شخص ،ذكراً أو أنثى ،صالحيات وحقوقاً تقابل امللكية؛
			
أو يضع أو حيتجز أيّ شخص آخر يف ظروف اسرتقاق مستمر ،باستغالل ذلك الشخص
جنسياً ،أو بفرض عمل قسْري على الشخص املعين أو بإجباره على التسوّل ،أو باستغالله
بأيّ طريقة أخرى ،يُعا َقب . ...
«وضع شخص ما أو استبقاؤه يف وضعية اسرتقاق إمنا يقع حينما يُستخدَم العنف
			
ّ
ً
أو التهديد أو اخلداع أو إساءة استعمال السلطة؛ أو حينما يستغل أحدٌ حالة دونيّة يعانيها
شخص ما من جرّاء ضعف جسدي أو عقلي أو فقر؛ أو حينما يُعطى وعْد بدفع مبلغ
من املال ،أو حينما تُدفع مبالغ مالية ،أو يُوعَد بتقديم أيّ منافع عينيّة أخرى إىل أولئك
املسؤولني عن الشخص املعين».
(املصدر :إيطاليا ،قانون العقوبات ،املادة )600

		

شخص ما الصالحيات اليت تُمارس
«،الرّق ،يعين حال ًة تُمارس يف إطارها على
			
ٍ
ً
شخص ما
عموما بشأن املمتلكات؛ وعلى هذا النحو ،فإن السيطرة األساسية على حياة
ٍ
أو حرمانه من حرّيته يُعتبَر وجوباً استخداماً لتلك الصالحيات املذكورة».
(املصدر :إسرائيل ،القانون اجلنائي ،املادة  375ألف (ج))

		

«،الرقيق ،يعين شخصاً مستعبَداً ،تكون حياته وحرّيته وحترّره وممتلكاته رهناً
			
لسيطرة مطلقة من قِبل شخص آخر».
		(املصدر :نيجرييا ،التشريع اخلاص بإنفاذ قانون (حظر) االجتار باألشخاص ،واإلجراءات
اإلدارية ،لعام  ،2003املادة )50
		«( )1يُعاقب على الرّق – أي االستحواذ اجلزئي أو الكلّي على حقوق شخص آخر يُعامَل
باعتباره شيئاً ممتلكاً – بالسجن ملدة ترتاوح بني  5و 10أعوام.
		«( )2إذا كان موضوع األفعال املبيّنة أعاله طفالً ،أو إذا كانت قد جرت بقصد االتّجار،
يُعا َقب عليها بالسجن ملدة ترتاوح بني  7و 01أعوام.
		«( )3يُعا َقب على جتارة الرقيق ،أيْ اسرتقاق شخص باإلجبار أو معاملته كرقيق ،أو
االحتفاظ برقيق بقصد البيع أو املبادلة ،أو التصرّف برقيق ،أو أي فعل له صلة بتجارة
الرقيق أو االتّجار باألشخاص ،وكذلك االسرتقاق اجلنسي ،أو سلب احلرية اجلنسية من
خالل االسرتقاق ،بالسجن ملدة ترتاوح بني  5و 10أعوام».
(املصدر :أذربيجان ،القانون اجلنائي ،املادة )106

		

مدربًا على حنو خاص معيَّنًا لتقدمي املساعدة إىل
(ت) "الشخص املسانِد" يعين شخصًا َّ
األطفال طوال مرحلة إجراءات العدالة لوقايتهم من خماطر اإلكراه ومعاودة اإليقاع هبم كضحايا
لإليذاء واإليذاء الثانوي؛
التعليق
	(املصدر :القانون النموذجي بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال من ضحايا اجلرمية
والشهود عليها ،الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية.
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(ث) "ضحية االتّجار" ،ألغراض املواد من  19إىل  22و 25و 26ومن  30إىل  34من
أي شخص طبيعي ممّن كان موضوع اتّجار باألشخاص ،أو ممّن تعتقد [السلطات
هذا القانون ،تعين ّ
املختصة ،مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية املعنية ،حيثما ينطبق ذلك] على حنو معقول بأنه ضحية
ّ
ِ
عما إذا كان مرتكب ا ُ
جلرم قد ُعرفت هويته أو قُبض عليه أو
اتّجار باألشخاص ،بصرف النظر ّ
أي شخص تُعرف
خيص كل املواد األخرى ،يعين املصطلح :ضحية االتّجار ّ
ُحوكم أو أُدين .وفيما ّ
أي أشخاص تُعرف هويتهم وفقًا للفقرة  1من املادة  18من هذا القانون.
هويته أو ّ
التعليق
	سوف يُستخدم تعريف ذو جانبني للمصطلح «ضحية االتّجار» يف هذا القانون بأمجعه .والتعريف/
التحديد األول لوضع الضحية املدرَج هنا يُعترب منخفض العتَبة نسبياً ،ويقتضي أن يكون للشخص
املعين احلقُ يف احلصول على اخلدمات واملساعدة على املستوى األساسي .أما حتديد الوضع
الذي هو أعلى عتب ًة من سابقه فسوف يتم وفقاً للمبادئ التوجيهية اليت تقرّرها احلكومات.
ويسعى هذا التعريف ذو اجلانبني إىل إقامة توازن بني الوفاء باالحتياجات األساسية الفورية
للضحية عند جناته من حالة االستغالل ،واحتياجات احلكومة بشأن التنظيم الرقابي لتصريف
اخلدمات واملستح ّقات.
ويوجد تعريف أوسع نطاقاً للمصطلح «الضحية» يف إعالن املبادئ األساسية لتوفري
		
العدالة لضحايا اجلرمية وإساءة استعمال السلطة:
		« -1يُقصد مبصطلح «الضحايا» األشخاص الذين أصيبوا بضرر ،فردياً أو مجاعياً،
مبا يف ذلك الضرر البدني أو العقلي أو املعاناة النفسية أو اخلسارة االقتصادية ،أو
احلرمان بدرجة كبرية من التمتّع حبقوقهم األساسية ،عن طريق أفعال أو حاالت إمهال
تش ّكل انتهاكاً للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول األعضاء ،مبا فيها القوانني اليت جترّم
التعسّف اإلجرامي يف السلطة.
		« -2وجيوز اعتبار شخص ما ضحية ،بصرف النظر عمّا إذا كان مرتكب الفعل قد
عُرف أو ُقبض عليه أو قوضي أو أُدين ،وبصرف النظر عن العالقة األُسرية بينه وبني
الضحية .ويشمل مصطلح «الضحية» أيضاً ،حسب االقتضاء ،العائلة املباشرة للضحية
األصلية أو مُعاليه املباشرين واألشخاص الذين أُصيبوا بضرر من جرّاء التدخّل ملساعدة
الضحايا يف حمنتهم أو ملنع اإليذاء.
وهنالك خيار آخر يف التعريف الوارد يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة
		
االتّجار بالبشر« :أيّ شخص طبيعي خيضع لالتّجار بالبشر ،حبسب تعريفه الوارد يف هذه املادة
(املادة ( 4هـ)).
وبغية تبسيط هذه العملية ،نوصي بأن يكون التعريف مرتبطاً بآلية العمل اخلاصة بتحديد
		
هوية الضحايا يف كل نظام قانوني وطين .ويف بعض البلدان ،جيري ذلك بواسطة املنظمات غري
احلكومية (على سبيل املثال ،يف اهلند).
أما املصطلحات غري احملدّدة يف هذه املبادئ فيجب تفسريها على حنو متّسق مع
	-2
استخدامها يف أي موضوع آخر من هذا القانون.

الفصل الثالث -الوالية القضائية
التعليق
	قد تكون الوالية القضائية منصوصاً عليها من قب ُل يف قوانني أخرى .أما إن مل تكن ،فيجب تضمني
املادتني  6و 7يف القانون اخلاص مبكافحة االتّجار بالبشر.

املادة  -6تطبيق هذا القانون داخل اإلقليم
التعليق
حكم إلزامي

أي ُجرم حم ّدد يف إطار الفصلني الرابع واخلامس من هذا القانون
يُطبّق هذا القانون على ّ
يف األحوال التالية:
(أ)

عندما يُرتكب ا ُ
درج اسم الدولة]؛
جلرم يف إقليم [يُ َ

(ب) عندما يُرتكب ا ُ
درج اسم
جلرم على منت سفينة أو طائرة َّ
مسجلة مبوجب قوانني [يُ َ
الدولة] وقت ارتكاب ا ُ
جلرم.
التعليق
املصدر :االتفاقية ،املادة  ،15الفقرة ( 1أ) و(ب).
	توجد يف كل الدول والية قضائية إقليمية وكذلك والية قضائية خاصة على منت أي سفينة أو
طائرة مسجّلة يف الدولة (ما يُسمّى مبدأ دولة العَلَم) .ويف بلدان القانون العام ،قد يكون هذا هو
أيضاً األساس الوحيد الذي تستند إليه الوالية القضائية .واملعيار هو املكان الذي ارتُكب فيه الفعل
اجلنائي (أي أن مكان ارتكاب اجلرمية يقع يف إقليم الدولة املعنية).
ووفقاً التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار الصادرة عام  ،1982قد ميتدّ نطاق الوالية
		
ً
القضائية ليشمل املنشآت الدائمة القائمة على اجلرف القاري باعتبارها جزءا من اإلقليم
(اختياري).

(ج) عندما يرتكب ا ُ
درج اسم الدولة] يُرفَض تسليمه بنا ًء على
جلر َم أح ُد مواطين [يُ َ
أسباب اجلنسية.
25
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التعليق
املصدر :االتفاقية ،املادة  ،15الفقرة  ،3واملادة  ،16الفقرة .10

املادة  -7تطبيق هذا القانون خارج اإلقليم
التعليق
املصدر :االتفاقية ،املادة  ،15الفقرة  ،3واملادة  ،16الفقرة .10

أي ُجرم حم ّدد يف إطار الفصلني اخلامس والسادس من هذا القانون
 -1يُطبّق هذا القانون على ّ
يُ َ
درج اسم الدولة] يف األحوال التالية:
رتكب خارج إقليم [يُ َ
(أ)

عندما يرتكب ا ُ
درج اسم الدولة]؛
جلر َم أحد مواطين [يُ َ

(ب) عندما يرتكب ا ُ
درج
جلر َم
ٌ
شخص عدمي اجلنسية يوجد مكان إقامته املعتاد يف [يُ َ
وقت ارتكاب ا ُ
جلرم؛
اسم الدولة] َ
(ج) عندما يُ َ
رتك ُب ا ُ
درج اسم الدولة]؛
جلر ُم على ضحية من مواطين [يُ َ
التعليق
ينبغي أن يُالحظ أن إثبات سرّية الوالية القضائية بشأن أي مواطن إجراء إلزامي يف إطار مبدأ
«إمّا التسليم وإمّا احملاكمة» .وتنص الفقرة  3من املادة  15من االتفاقية على أساس الوالية
القضائية الالزم حملاكمة أيّ من رعايا الدولة املعنية على ارتكاب جرمية يف اخلارج ،يف القضايا
اليت ال تسلّم فيها الدول ُة مواطنَها بناءً على اجلنسية .ووفقاً لالتفاقية ،تُعدّ إحالة القضية دومنا
تأخري ال داعي له ،يف قضايا من هذا القبيل اليت يُرفض فيها التسليم ،إىل السلطات املختصّة
لغرض إجراء احملاكمة ،إجراءً إلزامياً.
ومتديد الوالية القضائية لتشمل األفعال اليت يرتكبها مواطن دولةٍ ما يف إقليم دولة أخرى
		
(مبدأ الشخصية الفاعلة) إمنا جيري يف أكثر األحوال فيما خيصّ جرائم حمدّدة ذات خطورة
بصفة خاصة .ويف بعض الواليات القضائية ،يقتصر مبدأ الشخصية الفاعلة على تلك األفعال
اليت ال تُعدّ جرمية وفقاً لقانون الدولة اليت يرتكب أحد رعاياها الفع َل فحسبُ ،بل وفقاً لقانون
الدولة اليت يُرتكب فيها الفعل أيضاً.

 -2يطبّق هذا القانون أيضًا على األفعال اليت يكون اهلدف منها ارتكاب ُجرم حبسب هذا
درج اسم الدولة].
القانون داخل [يُ َ
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التعليق
	الفقرة  2هي متديد إضايف للوالية القضائية على حنو يتماشى مع الفقرة السابقة .فهي متدّد
نطاق الوالية القضائية ليشمل القضايا اليت ال تؤدّي فيها األفعال إىل جرمية تامّة ،بل فيها شروع
جيري يف إقليم دولة أخرى يف ارتكاب جرمية يف إقليم الدولة ذات الوالية القضائية.

الفصل الرابع -أحكام جنائية :األفعال اجلنائية األساسية
اليت تُعترب أساسًا تقوم عليه جرائم االتّجار
التعليق
	من األمور األساسية عند تقرير جرائم االتّجار احلرصُ على أن جترّم التشريعاتُ الوطنية على
حنو وافٍ بالغرض املشارك َة يف مجاعة إجرامية َّ
منظمة (االتفاقية ،املادة )5؛ وغسل عائدات
ً
اجلرائم (املادة )6؛ والفساد (املادة )8؛ وعرقلة سري العدالة (املادة  .)23إضافة إىل ذلك ،جيب
اعتماد تدابري لتأكيد مسؤولية اهليئات االعتبارية (املادة  .)10ويعكف مكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية حالياً على إعداد جمموعة من أفضل املمارسات املتّبعة واألحكام النموذجية
بشأن تنفيذ هذه املواد.
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الفصل اخلامس -أحكام جنائية :أحكام خاصة
باالتّجار حتديدًا
التعليق
حيتوي هذا الفصل على األفعال اإلجرامية اليت تتعلق باالتّجار باألشخاص.

االتجار باألشخاص
املادة ّ -8
التعليق
	املصدر :الربوتوكول ،املادتان  3و5؛ امللحوظات التفسريية )A/55/383/Add.1( ...؛ االتفاقية ،املادة 2
(ب) واملادة .34

-1

أي شخص يقوم ميا يلي:
(أ)

جتنيد [تطويع] شخص آخر أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله؛

القسر ،أو االختطاف
(ب) بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال ْ
أو االحتيال أو اخلداع ،أو استغالل حالة استضعاف ،أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل
موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛
(ج) لغرض استغالل ذلك الشخص؛
يكون مذنبًا بارتكاب ُجرم االتّجار باألشخاص ،وعند إدانته يُعاقب بالسجن ملدة  ...أو بغرامة
قدرها /...تبلغ [ ...غرامة من فئة  ]...أو بكتا هاتني العقوبتني.
التعليق
	هذا التعريف يتبع على حنو وثيق تعريف االتّجار باألشخاص الوارد يف املادة ( 3أ) من الربوتوكول:
		«يُقصد بتعبري ،االتّجار باألشخاص ،جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم
أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر أو
االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف ،أو
بإعطاء أو تل ّقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر
31
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لغرض االستغالل .ويشمل االستغالل ،كحدّ أدنى ،استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال
االستغالل اجلنسي ،أو السخرة أو اخلدمة قسراً ،أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة
بالرّق ،أو االستعباد أو نزع األعضاء؛»
الواسطة (الوسائل) -فيما خيصّ إدراج االحتيال واخلداع وإساءة استعمال السلطة أو استغالل
حالة استضعاف ضمن الوسائل ،يُس َّلم أيضاً بأن االتّجار باألشخاص ميكن أن جيري من دون
اللجوء إىل استعمال أيّ شكل مكشوف من أشكال القوة (البدنية).

مثال:
		«(االتّجار بالبشر) – .كل مَن يقوم باالتّجار بأشخاص ممّن تسري عليهم األوضاع املشار
إليها يف املادة  ،600أيْ بقصد اقرتاف اجلرائم املشار إليها يف الفقرة األوىل من املادة
املذكورة؛ أو كل مَن يقود أيّاً من األشخاص املذكورين من قب ُل من خالل اخلداع ،أو جيرب
أولئك األشخاص باستعمال العنف أو باللجوء إىل التهديد أو بإساءة استعمال السلطة؛ أو
باستغالل حالة دونيّة من جرّاء ضعف جسدي أو عقلي ،أو حالة فقر؛ أو بالوعد بإعطاء
نقود أو بدفع مبالغ مالية أو منح مزايا عينية أخرى ألولئك الذين يتو ّلون املسؤولية عن
الشخص املعين ،على دخول اإلقليم الوطين ،أو البقاء فيه ،أو مغادرته ،أو اهلجرة إىل
اإلقليم املذكور ،يُعا َقب بالسجن ملدة ترتاوح بني مثانية أعوام وعشرين عاماً».
		

(املصدر :إيطاليا ،قانون العقوبات ،املادة )601

يف بعض التشريعات الوطنية ،يُعرَّف هذا االتّجار من دون اإلشارة إىل استعمال هذه
		
الوسائل (القسْر ،االحتيال ،اخلداع ،إخل) ،حيث ي َ
ُوضع يف احلسبان أن بعض أشكال االستغالل
تُعترب قسْري ًة بطبيعتها .ويف تلك احلاالت ،يشمل التعريف اإلشارة إىل األفعال (التجنيد [التطويع]
والنقل والتنقيل واإليواء واالستقبال) وإىل غرض االستغالل .وهذا من شأنه أن يسهّل املالحقة
القضائية جلرائم االتّجار ،وقد ثبتت فعاليته يف هذا السياق.
	أشكال االستغالل -انظر التعاريف الواردة من قب ُل يف إطار املادة ( 5ز) و(ي) و(ل) و(م)
و(ف)(-ر).
		

وفيما يلي بعض األمثلة الوطنية:

		

« 377ألف -االتّجار باألشخاص

«كل مَن يُجري صفقة على شخص لواحد من األغراض التالية ،أو بفعله ذلك
			
يضع الشخص املعين يف خطر إحدى احلاالت التالية ،يكون عرض ًة لعقوبة السجن ملدة
ستة عشر عاماً:
		

«-1

نزع عضو من جسد الشخص؛

		

«-2

توليد طفل وأخذ ذلك الطفل؛

		

«-3

إخضاع الشخص للرّق؛

		

«-4

إخضاع الشخص للعمل اجلربي [السخرة]؛

		

«-5

دفع الشخص الرتكاب فعل دعارة [بغاء]؛

		

«-6

حتريض الشخص على املشاركة يف منشور فاحش أو عرض فاحش؛
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(املصدر :إسرائيل ،قانون العقوبات ،املادة  377ألف)
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ارتكاب جُرم جنسي جتاه الشخص».

		« -1األفعال اليت يُقصد هبا بيع شخص مُعال أو شراؤه ،أو القيام بأنواع أخرى من
األنشطة خبصوص تسليم ذلك الشخص أو احلصول عليه (أيْ االتّجار باألشخاص)،
ختضع العتقال مرتكبيها – ملدة تصل إىل ستة أشهر؛ أو لتقييد حرّيتهم – ملدة تصل إىل
ثالثة أعوام؛ أو للسجن  -ملدة تصل إىل ستة أعوام.
«-2

		

األفعال نفسها اليت تُرتكب:

			

•

عن علم وقصد جتاه حدَث؛

			

•

جتاه شخصني أو أكثر؛

			

•

هبدف االستغالل اجلنسي أو أي نوع آخر من االستغالل؛

			

•	هبدف استخدام أعضاء أو أنسجة من جسم الضحية ألغراض نقلها
[زراعتها]؛

			

•	بواسطة جمموعة من الناس بناءً على خطة مسبّقة ،أو بواسطة مجاعة
َّ
منظمة؛

			
		

•

بواسطة موظف عمومي من خالل إساءة استعمال السلطة؛

يُعا َقب عليها بالسجن ملدة ترتاوح بني  5و 10أعوام ،مع حجز املمتلكات أو من دون ذلك.

		« -3األفعال اآلنفة الذكر اليت تسبّب من جرّاء اإلمهال وفاةَ ضحية أو إصابته بأذىً
بدني شديد ،ختضع للسجن ملدة ترتاوح بني  8أعوام و 15عاماً ،مع حجز املمتلكات أو من
دون ذلك».
		(املصدر :بيالروس ،املادة  181من القانون اجلنائي ،بصيغته املعدَّلة بالقانون رقم 3-227
بشأن التغيريات املدخَلة على القانون اجلنائي وقانون اإلجراءات اجلنائية ،الصادر يف 22
متوز/يوليه )2002
	«( )1األشخاص الذين يقومون باختيار أو نقل أو حجب أو استقبال أفراد أو مجاعات من
األشخاص لغرض استخدامهم يف أفعال اجملون أو العمل اإلجباري أو نزع أعضائهم أو استبقائهم
خاضعني لإلكراه ،بصرف النظر عن موافقتهم على ذلك ،يُعا َقبون بالسجن ملدة ترتاوح بني عام
ومثانية أعوام وبغرامة ال تتجاوز مثانية آالف ليفا».
		

(املصدر :بلغاريا ،القانون اجلنائي ،املادة ( 159أ))

املوافقة -إدراج وسائل اإلكراه يف التعريف يستبعد موافقة الضحية .وهذا ما تعيد تأكيده املادة 3
(ب) من الربوتوكول ،ونصّها:
		«ال تكون موافقة ضحية االتّجار باألشخاص على االستغالل املقصود املبيّن يف الفقرة
الفرعية (أ) من هذه املادة حم ّل اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد استُخدم فيها أيّ من
الوسائل املبيّنة يف الفقرة الفرعية (أ)».
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وهذا يعين أنه حاملا يتمّ إثبات عناصر جرمية االتّجار باألشخاص ،واليت تشمل استخدام
		
واحدة من الوسائل احملدّدة (القسْر ،اخلداع ،إخل) ،فإن أي دفع أو ادّعاء بأن الشخص الضحية
«وافق» على ذلك ال يكون حمل اعتبار .ويعين أيضاً ،على سبيل املثال ،أن إدراك شخص بأنه جيري
استخدامه يف صناعة اجلنس أو يف الدعارة [البغاء] ال يستبعد كون ذلك الشخص ضحية لإلتّجار
باألشخاص .ذلك أنه يف حني يدرك الشخص طبيعة العمل الذي يؤدّيه ،فإنه قد يكون تعرّض
للتضليل فيما خيصّ ظروف ذلك العمل ،اليت تبيّن أهنا تنطوي على استغالل أو إكراه.
وهذا احلكم يعيد النص على قواعد قانونية دولية موجودة يف هذا اخلصوص .فمن
		
ً
ً
املستحيل منطقيا وقانونيا إبداء «املوافقة» حينما تُستخدَم إحدى الوسائل املذكورة يف التعريف.
ذلك أن املوافقة احلقيقية غري ممكنة وال يُعرتَف هبا قانونياً إ ّال عندما تكون كل احلقائق ذات الصلة
باملوضوع معروفة وحني ميارس الشخص املعين إرادته احلرّة يف إبدائها.
غري أنه إذا كان مثة أيّ شك بشأن مسألة املوافقة يف القانون الداخلي الوطين ،فينبغي
		
إضافة فقرة منفصلة يف القانون .وعلى سبيل املثال ،ما يلي:
		ال تكون موافقة الشخص املتَّجر به على االستغالل (املقصود) املبيّن يف الفقرة  2من املادة
 ،8حمل اعتبار إذا استُخدمت إحدى الوسائل املذكورة يف الفقرة ( 1ب) من املادة ».8
أو
		«يف املالحقة القضائية جلرمية االتّجار باألشخاص مبقتضى املادة  ،8ال تكون موافقة أي
شخص املزعومة على االستغالل املقصود حمل اعتبار حاملا يتم إثبات استخدام أيّ من
الوسائل أو وجود أيّ من الظروف ،املبيّنة يف الفقرة  2من املادة ».8
وما هو مذكور أعاله ال ينفي احلق يف الدفاع .ووفقاً للفقرة  68من امللحوظات التفسريية ...
		
( ،)A/55/383/Add.1فإن اعتبار املوافقة ال حمل هلا إذا ما استُخدمت إحدى الوسائل املبيّنة ال ينبغي
أن يُفسَّر بأنه يفرض أيّ تقييد على حق املتهم يف دفاع كامل ويف افرتاض براءته .كما ال ينبغي أن
يُفسَّر بأنه يفرض على املدّعى عليه عبء اإلثبات .إ ْذ كما يف أي قضية جنائية ،يقع عبء اإلثبات
على االدّعاء دائماً ،وفقاً للقانون الداخلي ،ما عدا يف احلاالت اليت ينصّ فيها القانون الوطين على
استثناءات حمدّدة من هذه القاعدة .وعالوة على ذلك ،فإن الفقرة  6من املادة  11من االتفاقية
حتافظ على الدفوع القانونية الواجب تطبيقها وكذلك على املبادئ القانونية األخرى ذات الصلة
من قانون الدول األطراف الداخلي.

جتريم األفعال ا ُ
جلرمية ذات الصلة باالتّجار باألشخاص املرتكبة ضمن احلدود الوطنية
		
ُ
وكذلك األفعال اجلرمية ذات الطبيعة العابرة للحدود الوطنية -تقتضي االتفاقية (يف الفقرة  2من
املادة  )34أن تُجرَّم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف األفعا ُل اجملرّمة وفقاً لالتفاقية ،بصرف
النظر عن طابعها عرب الوطين أو عن ضلوع مجاعة إجرامية َّ
منظمة فيها .وهذا يتماشى مع الفقرة
 3من املادة  1من الربوتوكول ،اليت تنصّ على أن األفعال اجملرّمة مبقتضى الربوتوكول تُعتبَر أفعاالً
جمرَّمة وفقاً لالتفاقية (انظر أيضاً التعليق على املادة .)4
		
اجلزاءات -ينبغي أن تستويف اجلزاءات على أقل تقدير احلدّ األدنى املبيّن خبصوص
االتّجار باألشخاص الالزم العتباره يُعدّ جرمية خطرية حبسب تعريفها يف االتفاقية ،أيْ جرماً
يُعا َقب عليه باحلرمان التام من احلرّية ملدة ال تق ّل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشدّ (الفقرة 1
(ب) من املادة  2من االتفاقية) .وفيما خيصّ الغرامات فإنه يُقرتَح من خالل املقارنة بني القوانني
ّ
التضخم النقدي
واملمارسات اجتنابُ حتديد مبالغ نقدية يف نص تشريعي ،ذلك أنه أثناء فرتات

الفصل اخلامس  -أحكام جنائية :أحكام خاصة باالتّجار حتديداً

35

السريع ،سرعان ما قد تصبح الغرامات غري وافية بالغرض فتفقد من ثم مفعوهلا الرادع .ولكن
من اجلائز اإلشارة إىل الضمانات بصيغة «وحدات» أو «فئات» وتُذكر بقيم نقدية يف لوائح تنظيمية
يف إطار القانون التشريعي الرئيسي .وهذه الطريقة املنهجية يف صياغة القانون تتيح اإلمكانية
لتحديث عهد الغرامات بسهولة وسرعة.

-2

يشمل االستغالل ما يلي:
(أ)

استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي؛

القسرية [مبا يف ذلك االرهتان بالعمل وإسار
(ب) العمل اجلربي (السخرة) أو اخلدمة ْ
بالديْن)؛
الديْن (االستعباد َّ
َّ
(ج) االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق؛

(د)

االستعباد [مبا يف ذلك االستعباد اجلنسي]؛

(هـ) نزع األعضاء البدنية؛
(و)

[سائر أشكال االستغالل املبيّنة يف القانون الوطين].

التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادتان  3و5؛ امللحوظات التفسريية .)A/55/383/Add.1( ...
	يستوعب تعريفُ االستغالل أشكا َل االستغالل ،اليت جيب أن تُدرج ،وفقاً للربوتوكول« ،كحدّ أدنى».
ولذلك فإن القائمة غري حصرية .غري أن مبدأ الصفحة القانونية يقتضي تعريف اجلرائم بوضوح.
وال بدّ من تبيان أشكال إضافية من االستغالل يف القانون.
	األشكال األخرى من االستغالل -من اجلائز أن تنظر الدول يف إدراج أشكال أخرى من االستغالل
يف قوانينها اجلنائية .ويف تلك احلالة ،ينبغي تعريف تلك األشكال على حنو جيد .وتشمل أشكال
االستغالل األخرى اليت جيوز إدراجها ،على سبيل املثال ،ما يلي:
			

«(أ)

الزواج باإلكراه أو باخلضوع؛

			

«(ب)

التسوّل باإلكراه أو بالقسْر؛

«(ج) استخدام األشخاص يف األنشطة غري املشروعة أو اإلجرامية [مبا يف
			
ذلك االتّجار باملخدرات أو إنتاجها]؛
			

«(د)

استخدام األشخاص يف النزاعات املسلّحة؛

«(هـ) االستعباد يف الطقوس أو األعراف التقليدية [أيّ شكل من أشكال العمل
			
اجلربي املتعلق بالطقوس العرفية] [املمارسات الدينية أو الثقافية االستغاللية أو التعسّفية
ّ
حتط من كرامته أو تسبّب له أذىً جسدياً أو نفسياً]؛
اليت جترّد الشخص من إنسانيته أو
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«(و)

استخدام النساء كوالدات بديالت؛

			

«(ز)

احلمْل باإلكراه؛

«(ح) التصرّف غري املشروع يف إجراء البحوث الطبّية األحيائية (البيولوجية)
			
على األشخاص».
وإن قائمة أشكال االستغالل ميكن تعديلها من خالل النظر بعني االعتبار إىل اخلربة
		
ً
الوطنية فيما خيصّ أشكاال معيّنة من االستغالل ،وكذلك التشريعات املوجودة.
	االستغالل -املصطلح «االستغالل» غري معرَّف يف الربوتوكول .غري أنه يقرتن عموماً بشروط عمل
قاسية وانتهاكية ،أو «شروط عمل تتنافى مع الكرامة اإلنسانية» .وعلى سبيل املثال ،حيدّد قانون
العقوبات البلجيكي االستغالل يف تعريف االتّجار باألشخاص الوارد فيه بأنه:
		«القصد الرامي إىل إخضاع شخص للعمل ،أو إتاحة اجملال إلخضاع الشخص للعمل
بشروط تتنافى مع الكرامة اإلنسانية».
		(املصدر :بلجيكا ،قانون تعديل عدّة أحكام بغية حتقيق مزيد من الفعالية يف مكافحة
االتّجار بالبشر وممارسات مُالّك األراضي التعسّفيني ،الصادر يف آب/أغسطس ،2005
املادة  433خامساً).
وحيدّد قانون العقوبات الفرنسي يف عِداد أغراض االتّجار باألشخاص «فرضَ شروط
		
عمل تتنافى مع الكرامة اإلنسانية» (قانون العقوبات ،بصيغته املعدَّلة يف عام  ،2003البند
.)1-4-225
ويعرّف قانون العقوبات يف أملانيا االتّجار باألشخاص ألغراض استغالهلم يف العمل
		
اإلجباري باإلشارة إىل «شروط العمل اليت يتبدّى فيها تباين شديد مع شروط عمل سائر
املستخدَمني الذين يؤدّون املهام نفسها أو املهام القابلة ملقارنتها مبهام ذلك العمل» (قانون
العقوبات ،البند .)231

-3
ما يلي:

إذا كان الشخص اآلخر املذكور يف الفقرة ( 1أ) طفالً ،فيجب أن يشمل االستغالل أيضًا

(أ) استخدام الطفل [تدبري الطفل أو عرضه] ألغراض القيام بأنشطة غري مشروعة أو
والتسول]؛
إجرامية [مبا يف ذلك االتّجار باملخدرات أو إنتاجها بطريق غري مشروعة،
ّ
(ب) استخدام الطفل يف نزاع مسلّح؛
رجح أن يكون فيه
(ج) العمل الذي حبكم طبيعته أو حبكم الظروف اليت يُ َّ
ؤدى فيها ،يُ ّ
مقرر مبوجب التشريعات الوطنية (اخلاصة بالعمل)
أذى لصحة األطفال وسالمتهم ،حسبما هو ّ
أو السلطات الوطنية (املسؤولة عن العمل ،مث ً
ال ووزارة العمل]؛
(د) عمالة األطفال أو استخدامهم يف العمل ،حيث مل يبلغ األطفال بع ُد احل ّد األدىن
خيص العمالة املذكورة أو العمل املذكور؛
لسن العمل السارية فيما ّ
ّ
(هـ) [أشكال أخرى من االستغالل].
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التعليق
حكم اختياري
	كل أشكال االستغالل املذكورة يف الفقرة  2من املادة  ،8تسري على األطفال .إضاف ًة إىل ذلك،
من اجلائز أن تنظر الدول يف أشكال استغالل خاصة باألطفال على وجه التحديد ،من خالل
وضع خرباهتا الوطنية يف احلسبان .وتذكر الفقرة  3من املادة  8عدداً من أشكال االستغالل
اخلاصة باألطفال على وجه التحديد ،واليت من اجلائز أن تُدرَج يف القانون اجلنائي الوطين.
وتستند القائمة الواردة إىل املعنى املعتمد دولياً خبصوص عمل األطفال ،وهي توسّع نطاق أشكال
االستغالل املذكورة يف الربوتوكول ليشمل تلك األشكال اليت تتضمنّها االتفاقية اخلاصة حبظر
أسوأ أشكال عمل األطفال ،واالتفاقية اخلاصة باحلدّ األدنى لسنّ االستخدام (اتفاقية َّ
منظمة
العمل الدولية رقم  )138والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل اخلاص ببيع
األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية (الصادرة عام .)2002
وتعرّف املادة  3من اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ما يُعترب «أسوأ أشكال عمل
		
األطفال» مبا يلي:
«(أ) كافة أشكال الرّق أو املمارسات الشبيهة بالرّق ،كبيع األطفال واالتّجار
			
هبم وعبودية الدَّيْن والقنانة والعمل القسْري أو اإلجباري ،مبا يف ذلك التجنيد القسْري أو
اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف صراعات مسلّحة؛
«(ب) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ألغراض الدعارة ،أو إلنتاج أعمال
			
إباحية أو أداء عروض إباحية؛
«(ج) استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه ملزاولة أنشطة غري مشروعة ،وال
			
سيّما إنتاج املخدرات واالجتار هبا حسبما هو حمدّد يف املعاهدات الدولية ذات الصلة؛
«(د) األعمال اليت يُرجَّح أن تؤدّي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف اليت تُزاوَل
			
فيها إىل األضرار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي».
وتشري الفقرة الفرعية (أ) الواردة أعاله إشارة صرحية إىل «العمل القسْري أو اإلجباري،
		
ّ
مبا يف ذلك التجنيد القسْري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم يف النزاع املسلح» .ومن ثم فإن
مسألة األطفال اجلنود تُعدّ فئة فرعية خاصة من العمل القسْري ،يف حني أن الفقرة ( 2أ) من
املادة  2من اتفاقية َّ
منظمة العمل الدولية رقم  29اخلاصة بالعمل اجلربي أو اإللزامي تستبعد من
تعريف العمل اجلربي التجنيد القانوني مبوجب قوانني اخلدمة العسكرية اإللزامية للبالغني ممّن
سنّهم  18عاماً فما فوق.
	الفقرة ( 3ب) -إذا مل تُحدِّد تشريعات العمل الوطنية األخطار اليت يسبّبها هذا العمل ،فمن
اجلائز أن تُعدَّد صراحة على أقل تقدير بعض األنواع املعيّنة من املِهن أو القطاعات لغرض تعريف
االتّجار باألطفال ،على أن توضع يف احلسبان املشاكل السائدة يف البلد املعين ،وذلك على سبيل
املثال يف املناجم ومزارع القطن وصنع البُسُط والسجّاد وغري ذلك .وبدالً من ذلك ،ميكن أن يُرتَك
ذلك التعداد لكي يُدرَج يف لوائح تنظيمية أو يف قرار يصدر عن الوزير املعين ،حبسب احلاجة إىل
التكيّف مع التغيريات اليت تطرأ يف املمارسة العملية.
	الفقرة ( 3ج) -إذا مل يُبيَّن حدّ أدنى للعمر ،أو إذا مل تُطبَّق أحكام وقائية خاصة بشأن األطفال
الذين يزاولون العمل ،فمن اجلائز حتديد عتبة عمرية على األقل لغرض تعريف االتّجار باألطفال
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يف هذا السياق ،على أن يُوضع يف االعتبار العمر احملدّد لالنتهاء من التعليم املدرسي اإللزامي،
على سبيل املثال.

 -4يُعترب جتنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل اتّجارًا
أي من الوسائل املبيّنة يف الفقرة الفرعية ( 1ب).
باألشخاص ،حىت إذا مل ينط ِو على استعمال ٍّ
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة ( 3ج)؛ امللحوظات التفسريية .)A/55/383/Add.1( ...
	هذا احلكم الوارد يف هذا القانون يتبع الربوتوكول ،الذي ينصّ على أن أيّ شكل من أشكال التجنيد،
أو التطويع وغري ذلك ،لطفل لغرض استغالله يُعترب اتّجاراً باألشخاص ،حتى وإن مل ينط ِو على
استخدام أي وسيلة من الوسائل املذكورة يف املادة ( 3أ) من الربوتوكول.
ووفقاً للملحوظات التفسريية (الفقرة  ،)66فإن التبنّي غري القانوني يندرج أيضاً ضمن
		
نطاق الربوتوكول ،حيث انه يعترب ممارسة ممّا هو مبيّن أعاله.
وفيما خيصّ نزع األعضاء (املادة  ،8الفقرة ( 2هـ) أعاله) ،فينبغي أن يُالحظ أنه حسبما
		
هو حمدّد يف امللحوظات التفسريية (الفقرة  ،)65ال ينبغي أن يُعترب استغالالً نزع أعضاء من أجسام
األطفال مبوافقة أحد الوالدين أو وصي ألسباب طبّية أو عالجية مشروعة.
	الطفل -وفقاً للمادة ( 3د) من الربوتوكول« ،الطفل» يعين أيّ شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
ومن اجلائز النص على حدّ عمر فوق ذلك؛ ولكن من غري املسموح النص على حدّ عمر أدنى من
ذلك ألن هذا من شأنه أن يقلّل من احلماية املتاحة لألطفال إىل أقل ممّا يقتضيه الربوتوكول.
	املوافقة -مسألة املوافقة ال حمل هلا من االعتبار فيما يتعلق باالتّجار باألطفال ،حيث إن إثبات
استخدام إحدى الوسائل املذكورة يف الربوتوكول غري الزم يف حالة األشخاص ممّن هم دون الثامنة
عشرة من العمر .وإذا كان ّ
مثة أيّ شك خبصوص مسألة املوافقة ،فينبغي إدراج فقرة حمدّدة تنصّ
على ما يلي:
		«ال حمل من االعتبار ملوافقة الضحية أو أيّ من الوالدين أو الشخص الذي له سيطرة
حبكم القانون أو حبكم الواقع على الطفل ضحية االتّجار ،على االستغالل املقصود املبيّن
يف الفقرة  2من املادة ».8
استغالل األطفال واملراهقني يُعرَّف كما يلي:
		«أيّ من األعراف أو املمارسات اليت تسمح ألحد األبوين الطبيعيني أو كليهما ،أو للوصي،
بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة من العمر إىل شخص آخر لقاءَ عِوَض أو بال
عِوَض ،بقصد استغالل الطفل أو املراهق أو استغالل عمله».
		

(املصدر :االتفاقية التكميلية إلبطال الرّق ،املادتان  1و ( 7ب))
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املشددة للعقوبة
املادة  -9الظروف ِّ
التعليق
حكم اختياري
	من اجلائز إدراج هذا احلكم إذا ما كان متوافقاً مع القانون الداخلي .غري أن استخدام مسألة
الظروف املشدّدة للعقوبة اختياريّ .ومن ثم ميكن إضافة املادة  9إىل القانون ،إذا كان هذا يتماشى
مع ما هو موجود من أحكام الظروف املشدّدة للعقوبة فيما يتعلق جبرائم أخرى.
وكل الظروف املشدّدة للعقوبة ترتبط باجلاني الذي ارتكب جرمية االتّجار باألشخاص
		
عن علم وقصد.
ومن املمكن التفريق بني أنواع اجلزاءات بأنْ تُوضع يف احلسبان طبيعة الظروف املشدّدة
		
للعقوبة وعددها .وعلى سبيل املثال:
		«إذا ما وُجد اثنان أو أكثر من الظروف املشار إليها أعاله ،عُوقب على األفعال ا ُ
جلرميّة
املنصوص عليها يف املادة  8بالسجن ملدة  ...أو بغرامة قدرها  /...تصل إىل [ ...بغرامة
من الفئة  ]...أو بكلتا هاتني العقوبتني».

أي من الظروف التاليةُ ،عوقب على األفعال ا ُ
جلرميّة املنصوص عليها يف
وإذا ما ُوجد ّ
املادة  8بالسجن ملدة  ...أو بغرامة قدرها /...تصل إىل [ ...بغرامة من الفئة  ،]...أو بكلتا
هاتني العقوبتني:
(أ) حني ينطوي ا ُ
أذى خطري للضحية أو لشخص آخر أو على وفاة
جلرم على ً
الشخص الضحية أو شخص آخر ،مبا يف ذلك الوفاة الناجتة عن االنتحار؛
(ب) حني يتعلّق ا ُ
جلرم بشخص ضحية يف حالة استضعاف بصفة خاصة ،مبا يف ذلك
املرأة احلامل؛
يعرض ا ُ
جلرم الشخص الضحية لإلصابة مبرض يه ّدد حياته ،مبا يف ذلك
(ج) حني ّ
اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (األيدز)؛
(د)

معوقًا جسديًا أو عقليًا؛
حني يكون الشخص الضحية ّ

(و)

حني يشتمل ا ُ
جلرم على أكثر من ضحية؛

(ز)

حني تكون اجلرمية َ
املرتكبة جزءًا من نشاط مجاعة إجرامية َّ
منظمة؛

(هـ) حني يكون الشخص الضحية طفالً؛

التعليق
انظر التعريف الوارد يف املادة ( 2أ) من اتفاقية اجلرمية َّ
املنظمة عرب الوطنية.
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(ح) حني تُستخ َدم خمدرات أو عقاقري دوائية أو أسلحة يف ارتكاب اجلرمية؛
(ط) حني وقوع تبنّي طفل لغرض استغالله؛
(ي) حني يكون اجلاين قد أُدين سابقًا باألفعال ا ُ
جلرمية نفسها أو ما يشاهبها؛
(ك) حني يكون اجلاين [موظفًا عموميًا] [موظفًا مدنيًا]؛
الزواجي؛
(ل) حني يكون اجلاين قرين الشخص الضحية أو شريكه
ّ

(م)

حني يكون اجلاين له وضع مسؤولية أو ائتمان يف عالقته بالشخص الضحية؛

التعليق
من األمثلة على ذلك أحد والدي الضحية أو شخص له سيطرة حبكم القانون أو حبكم الواقع
على الضحية ،كأن يكون مثالً مرشداً اجتماعياً مسؤوالً عن القصّر يف سياق مهامه الوظيفية أو
مسؤولياته .غري أن من الواضح أن هذا الظرف املشدّد للعقوبة ال يُقصد به إنزال عقوبة بأحد
الوالدين الذي يرسِل طفله (أو طفلته أو أطفاله) حبسن نيّة إىل اخلارج إىل بعض أفراد األسرة أو
إىل شخص آخر (على سبيل املثال ،لضمان حصوهلم على تعليم أفضل) ،فيتبيّن يف النهاية وقوع
حالة اتّجار باألشخاص يقع ضحيتها أولئك األطفال .وبغية إنزال العقوبة باجلاني ال بدّ مبقتضى
املادة  ،9من إثبات أن الوالد املعين كان على دراية بأن الغرض من ذلك كان يتعلق باستغالل الطفل
املقصود .وحينذاك فقط ميكن أن تعترب الواقعة احلقيقية اليت تتعلق بالوالد املعين ظرفاً مشدِّداً
للعقوبة.

(ن) حني يكون للجاين وضع سلطة على الطفل الضحية.

املادة  -10عدم املسؤولية [عدم املعاقبة] [عدم املالحقة القضائية]
االتجار باألشخاص
خيص ضحايا ّ
فيما ّ
التعليق
حكم اختياري
	املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالتّجار باألشخاص ،الصادرة
عن مفوّضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ،تقدّم اعتبارات بشأن عدم مسؤولية األشخاص
املتاجَر هبم ) .(E/2002/68/Add.1فينصّ املبدأ املوصى به رقم  ،7فيما خيصّ احلماية واملساعدة،
على ما يلي:
		«ال يعتقل األشخاص املتاجَر هبم أو توجَّه هلم التهمة أو تتم مقاضاهتم بسبب عدم قانونية
دخوهلم بلدان العبور والوجهة أو إقامتهم هبا ،أو بسبب ضلوعهم يف أنشطة غري قانونية
إىل درجة أن ضلوعهم هذا أصبح نتيجة مباشرة لوضعيتهم كأشخاص مت االتّجار هبم».
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كذلك يوصي املبدأ التوجيهي املوصى به رقم  8الدو َل بأن تُعنى بضمان «عدم إخضاع
		
األطفال ضحايا االتّجار إلجراءات أو عقوبات جنائية عن اجلرائم املتصلة حبالتهم بوصفهم
أشخاصاً متّجراً هبم».
		
ما يلي:

وتنص اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باإلجراءات الرامية إىل مكافحة االتّجار بالبشر على

		«على كل دولة طرف أن تعمل ،وفقاً للمبادئ األساسية يف نظامها القانوني ،على إتاحة
اإلمكانية لعدم فرض عقوبات على الضحايا بسبب تورّطهم يف أنشطة غري مشروعة ،من
حيث كوهنم قد أُرغِموا على القيام بذلك».
		(املصدر :اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة باإلجراءات الرامية إىل مكافحة االتّجار بالبشر،
جمموعة معاهدات جملس أوروبا ،رقم  ،197املادة )26
كما إن خطة العمل على مكافحة االتّجار بالبشر اخلاصة مبنظمة األمن والتعاون يف
		
أوروبا توصي بضمان «عدم إخضاع ضحايا االتّجار بالبشر إلجراءات جنائية جملرّد كوهنم
أشخاصاً اتُّجِ ر هبم».
	(املصدر :خطة العمل على مكافحة االتّجار بالبشر اخلاصة مبنظمة األمن والتعاون يف أوروبا،
املقرّر  7 ، 557/Rev.1متوز/يوليه )2005
وقد دعت اجلمعية العامة ،يف الفقرة  13من قرارها  ،67/55احلكومات إىل النظر
		
يف أن متنع ،ضمن إطارها القانوني ووفقاً لسياساهتا العامة الوطنية ،حماكمة ضحايا االتّجار
باألشخاص ،وخصوصاً النساء والفتيات ،على دخوهلم البلد أو إقامتهم فيه على حنو غري قانوني،
واضعة يف احلسبان أهنم ضحايا استغالل.
وهذا احلكم املقرتح ينصّ على ضمان عدم املالحقة القضائية لضحايا االتّجار باألشخاص
		
ً
ُ
أو عدم اعتبارهم حتت طائلة املسؤولية عن األفعال اجلرمية ،جنائيا أو غري ذلك ،اليت ارتكبوها
يف سياق جرمية االتّجار هبم ،وذلك يف حاالت معيّنة مثل مزاولتهم الدعارة أو البغاء أو انتهاكهم
احلدود على حنو غري قانوني ،واستخدام وثائق مزوّرة وغري ذلك.
ويُطبَّق هنا معياران خمتلفان ،مها :السببيّة (ا ُ
جلرم متعلق/مرتبط مباشرةً باالتّجار)،
		
والقهر (الشخص أُرغم على ارتكاب األفعال ا ُ
جلرمية) .ومن ثم فإن احلكم املقرتح ال ميسّ بالدفوع
العامة ،كالقهر مثالً ،يف احلاالت اليت أُرغِم فيها الشخص الضحية على ارتكاب جرمية.
واحلكم املقرتح ممكن يف النظم القانونية اليت تشتمل أو ال تشتمل على صالحية تقديرية
		
خاصة باالدّعاء العام (أي سواء أكان لالدّعاء العام صالحية تقديرية لالدّعاء أم ال).
أما يف النظم القانونية اليت تشتمل على صالحية تقديرية خاصة باالدّعاء العام ،فيمكن
		
إدراج حكم مشابه ضمن مبادئ توجيهية للمدّعني العامني .وعلى سبيل املثال ،كما يلي:
		«ال ينبغي احتجاز شخص ضحية اتّجار أو سجنه أو اعتباره مسؤوالً حتت طائلة املالحقة
القضائية اجلنائية أو اجلزاءات اإلدارية عن أفعال جُرميّة ارتكبها كنتيجة مباشرة جلرمية
االتّجار باألشخاص ،مبا يف ذلك:
دخول الشخص إىل [الدولة] أو خروجه منها أو إقامته فيها
«(أ)
				
على حنو غري قانوني؛
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«(ب) تدبري الشخص أو حيازته أيّ وثائق سفر أو هوية مزوّرة،
				
حصل عليها ،أو ُزوِّد هبا ،لغرض دخول أو مغادرة البلد فيما يتعلق بفعل االتّجار
باألشخاص؛
«(ج) ضلوع الشخص يف أنشطة غري مشروعة من حيث يكون قد
				
أُرغم على القيام بذلك».
ومن املمارسات اجليدة يف هذا اخلصوص عدم احتجاز الضحايا يف أيّ
		
حالة من احلاالت ،بصرف النظر عن استعدادهم للتعاون مع السلطات .ومن اجلائز
اعتماد هذه املمارسة يف لوائح تنظيمية بشأن معاملة الضحايا ،وذلك على سبيل املثال
كما يلي:
		«جيب عدم توقيف ضحايا االتّجار باألشخاص يف مركز احتجاز أو حبس أو سجن يف أي
وقت قبل اإلجراءات املدنية أو اجلنائية أو غريها من األجراءات القانونية أو اإلدارية أيّاً
كانت ،أو أثناءها أو ما بعدها».
		

(انظر فيما يلي أدناه ،الفقرة  4من املادة  25بشأن تقديم املساعدة إىل الضحايا)

		

وفيما يلي بعض األمثلة الوطنية:

		
بعثة إدارة األمم املتحدة املؤ ّقتة يف كوسوفو ،البند التنظيمي رقم  2001/4بشأن حظر
االتّجار باألشخاص يف كوسوفو ،الذي ينصّ على أنه «ال يعترب شخص ما مسؤوالً جنائياً عن
مزاولة البغاء أو عن دخول كوسوفو أو وجوده أو عمله فيها على حنو غري قانوني ،إذا قدّم ذلك
الشخص دليالً إثباتياً يدعم وجود اعتقاد معقول بأنه كان ضحية اتّجار باألشخاص».
الواليات املتحدة ،قانون محاية ضحايا االتّجار باألشخاص الذي يسلّم بأن ضحايا االتّجار
		
ال ينبغي «معاقبتهم جملرّد ارتكاب أفعال غري مشروعة كنتيجة مباشرة لكوهنم خضعوا لالتّجار
هبم ،مثل استخدام وثائق مزوّرة ،أو دخول البلد من دون وثائق ،أو العمل من دون وثائق».
(املصدر :قانون محاية ضحايا االتّجار لعام  ،2000رقم  .U.S.C. 18البند .))19( ،)17(7101

أي شخص وقع ضحية لالتّجار باألشخاص ال يُعترب مسؤوالً جنائيًا أو إداريًا
-1
ّ
غرم] على حنو ال لزوم له أو يعاقب على أي حنو آخر] عن أفعال
[ال يعاقب] [ال يُ َ
حتجز أو يُ َّ
التورط نتيجة مباشرة حلالته باعتباره
ُجرمية [أفعال غري مشروعة] ارتكبها ،من حيث يكون ذلك ّ
شخصًا اتُّ ِجر به.
أي شخص وقع ضحية لالتّجار باألشخاص ال يُعترب مسؤوالً جنائيًا أو إداريًا عن أفعال
-2
ّ
مقررة مبوجب القانون الوطين.
ُجرمية خاصة باهلجرة ّ
-3

متس أحكام هذه املادة بالدفوع العامة املتاحة مبقتضى القانون للضحية.
ال ّ

 -4ال تُطبَّق أحكام هذه املادة يف األحوال اليت تكون فيها اجلرمية ذات طبيعة خطرة بصفة
خمصوصة حبسب تعريفها مبقتضى القانون الوطين.
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القسرية
املادة  -11االستفادة من األعمال واخلدمات ْ
بأي
القسرية أو جيين رحبًا ّ
كل من يستفيد من تسخري شخص للخدمات أو األعمال ْ
القسرية عن علم مسبق بأن تلك األعمال أو
شكل من تسخري شخص للخدمات أو األعمال ْ
ؤدى رهن واحد أو أكثر من األحوال املبيّنة يف الفقرة  1من املادة  ،8يكون مذنبًا
اخلدمات تُ َّ
بارتكاب فعل ُجرمي ،وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة  ...أو لغرامة قدرها /...
تصل إىل  ...أو لكلتا هاتني العقوبتني.
التعليق
حكم اختياري
	تقتضي الفقرة  5من املادة  9من الربوتوكول أن تعتمد احلكومات تدابري ترمي إىل التصدّي للطلب
الذي ينطوي على استغالل.
وقد يشمل التصدّي للطلب الذي ينطوي على استغالل تدابري عدّة ومنها مثالً القيام
		
حبمالت توعية ،وزيادة الشفافية يف إجراءات سالسل التوريد واإلمداد اخلاصة مبنشآت األعمال.
وإضاف ًة إىل ذلك ،من اجلائز فرض عقوبات على االستفادة من خدمات ضحية اتّجار باألشخاص
أو من األعمال أو اخلدمات القسْرية ،وذلك بغية ردع «املستفيدين» من خدمات ضحايا االتّجار
باألشخاص.
والقصد اجلنائي العقلي الالزم هنا ،الذي يتم ّثل يف التصرّف «عن علم» ،إمنا هو لضمان
		
أن أيّ شخص يعلم أنه بصدد االستفادة من خدمات ضحية اتّجار باألشخاص ،ولكنه يقرّر مع
ذلك املضيّ ُقدماً يف تصرّفه مستفيداً من استغالل شخص آخر ،سوف يُعا َقب على ذلك .ومن ثم
ينبغي تشجيع مَن يُحتمل أن يكونوا زبائن يصادفون ضحايا يف هذا الصدد على أن يبلّغوا الشرطة
عن احلاالت اليت تثري الشبهة ،درءاً ملواجهة املالحقة القضائية.
ومن ضمن االقرتاحات البديلة بشأن صياغة حكم من هذا القبيل ما يلي:

		

		«كل من يستفيد أو جيين رحباً ،عن علم وقصد ،من أعمال أو خدمات تُؤدَّى أو تُقدَّم يف
حاالت استغالل حبسب تعريفها يف الفقرة  2من املادة [ ،8أعمال أو خدمات يؤدّيها أو
يقدّمها شخص واقع ضحية اتّجار باألشخاص] يُعترب مذنباً بارتكاب فعل جُرميّ ،وعند
إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة  ...أو لغرامة قدرها /...تصل إىل [ ...لغرامة من
فئة  ]...أو لكلتا هاتني العقوبتني».
أو
		«كل مَن يستفيد من أعمال أو خدمات هي موضع استغالل حبسب تعريفه يف الفقرة  2من
املادة  ،8عن علم بأن الشخص املستَ َغل هو ضحية اتّجار باألشخاص ،يكون مذنباً بارتكاب
فعل جُرميّ ،وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة  ...أو لغرامة قدرها /...تصل
إىل [ ...لغرامة من فئة  ]...أو لكلتا هاتني العقوبتني».
وال يقتضي الربوتوكول جعل االستغالل فعالً جنائياً حبدّ ذاته ويف ذاته (جتريم العمل
		
اجلربي واالستعباد واملمارسات الشبيهة الرّق) ،ولذلك فإن هذه األفعال مل تُدرج يف هذا القانون
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النموذجي إ ّال يف سياق كوهنا غرضاً ُ
جلرم االتّجار باألشخاص .غري أن اتفاقيات عديدة خاصة
حبقوق اإلنسان تقتضي بالفعل جتريم هذه األفعال .وهلذا فلع ّل احلكومات تودّ أن تُعنى بضمان
جعل «االستغالل» ذنباً يُعا َقب عليه دائماً مبوجب القانون الداخلي حتى وإن مل يشتمل ارتكاب جُرم
االتّجار على سائر عناصره.
ويف هذا السياق ،ينبغي أن يُالحظ أنْ ليس كل أشكال العمل اجلربي تنتج عن االتّجار
		
َّ
ً
ْ
باألشخاص :إذ وفقا ملا ذكرته منظمة العمل الدولية ،ال يتأتّى من االتّجار باألشخاص سوى ما
تُقدّر نسبته حبوايل  20يف املائة من كل أشكال العمل اجلربي (أو القسْري) .ولذلك فإن الضرورة
سوف تقتضي وضع تشريعات ملكافحة أي ضرب من ضروب استغالل البشر رهن أوضاع السخرة
يف العمل اجلربي أو األوضاع الشبيهة باالسرتقاق أو كلتا هاتني الفئتني من األوضاع ،باعتبار ذلك
جُرماً حمدّداً ،أيّاً كانت الكيفيّة اليت يصل هبا الناس إىل الوقوع يف هذه األوضاع ،أي مبعز ٍل عن
وجود سائر عناصر ا ُ
جلرم (األفعال والوسائل) الوارد يف تعريف جُرم االتّجار باألشخاص .ومن
شأن ذلك أن يتماشى مع أحكام املعاهدات الرئيسية اخلاصة حبقوق اإلنسان ،اليت حتظر بوضوح
استخدام العمل اجلربي (السُخرة) واالسرتقاق واالستعباد وما شاهبها من املمارسات.
		

من األمثلة على تعريف من هذا النحو:

		«كل مَن خيضِع شخصاً آخر للعمل اجلربي أو اخلدمة اجلربية [يقدّم عمل ذلك الشخص
أو خدماته أو حيصل عليهما]:
			

«()1

بالتسبّب بأذى خطري لشخص أو بتهديده بذلك،

«( )2أو باحلجز البدني ،أو بالتهديد باحلجز البدني ،لشخص أو ألي شخص
			
آخر له عالقة قربى بذلك الشخص،
			

«()3

أو باستغالل القانون أو اإلجراءات القانونية أو بالتهديد بذلك؛

«( )4أو باللجوء عن علم وقصد إىل إتالف أو أخفاء أو انتزاع أو مصادرة أو
			
احتياز أي وثيقة سفر أو هوية ختصّ ذلك الشخص،
			

«()5

أو استخدام االبتزاز،

«( )6أو بالتسبّب ،أو بالتهديد بالتسبّب ،بضرر مايل لذلك الشخص ،أو
			
باستخدام سيطرته املالية على ذلك الشخص أو على أي شخص آخر له عالقة قربى
بذلك الشخص،
«( )7أو بواسطة أي خمطط أو خطة أو منط بقصد جعل شخص يعتقد بأنه
			
إذا مل يؤدِّ ذلك العمل أو تلك اخلدمات فإنه هو نفسه ،أو أي شخص آخر له عالقة قربى
به ،سوف يتعرّضان ألذى خطري أو سوف يعانيان حجزاً بدنياً،
		«يكون مذنباً بارتكاب جُرم ،وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة  ...أو لغرامة
قدرها /...تصل إىل [ ...لغرامة من الفئة  ]...أو لكلتا هاتني العقوبتني».
		(املصدر :القانون النموذجي للواليات بشأن محاية ضحايا االتّجار بالبشر ،احلقوق
الشاملة ،عام )2005

الفصل السادس -أحكام جنائية :األفعال ا ُ
جلرمية التبعيّة
واألفعال ا ُ
جلرمية ذات الصلة باالتّجار بالبشر
التعليق
	حيتوي هذا الفصل على أحكام عامة ال ختصّ االتّجار باألشخاص حتديداً؛ وال يلزم تضمينها يف
القوانني إ ّال إذا مل تكن مشمولة من قب ُل يف أحكام عامة يف مدوّنات القوانني اجلنائية الوطنية أو
يف القوانني اليت تُطبَّق على كل اجلرائم.
ويف بعض احلاالت ،تُقدَّم صيغ بديلة يف القسم التفسريي.

		

املادة  -12الشريك يف ُ
اجلرم
أي شخص يساهم كشريك يف جرمية االتّجار باألشخاص خيضع لعقوبة السجن ملدة ...
ّ
أو لغرامة قدرها /...تصل إىل  ...أو لكلتا هاتني العقوبتني.
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،2الفقرة ( 2ب).
	ال يلزم تضمني هذا احلكم يف مدونات القوانني اجلنائية أو غريها من القوانني الوطنية إ ّال إذا مل
يكن مشموالً فيها من قب ُل .ويف بعض الواليات القضائية تكون العقوبة اليت تُوقع على شريك يف
ا ُ
جلرم أق ّل من عقوبة مرتكب اجلرمية األساسية ،يف حني تكون هذه العقوبة هي نفسها يف بعضها
اآلخر.
القصد اجلنائي العقلي لدى الشريك يف ا ُ
جلرم عنصر أساسي يف اجلرمية .فهو يقتضي
		
وجود نيّة يف املساعدة على ارتكاب اجلرمية.
وفيما يلي أمثلة على صياغات بديلة:

		

		«يُعترب أيّ شخص يساهم كشريك يف أيّ من األفعال ا ُ
جلرمية املشمولة يف نطاق هذا
جلرم؛ ويُعا َقب ذلك الشخص كأنه ارتكب ا ُ
القانون ،أنه ارتكب ا ُ
جلرم».
أو
		«أيّ شخص يساهم كشريك يف أيٍّ من األفعال ا ُ
جلرمية املشمولة يف نطاق هذا القانون،
أو يعني على ارتكابه أو حيرّض عليه أو يسدي املشورة بشأنه أو يدبّر ما يلزم لذلك أو
45
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يساهم فيه على أيّ حنو آخر ،يُعترب أنه ارتكب الفعل ا ُ
جلرمي ،ويُعاقب ذلك الشخص كأنه
ارتكب ا ُ
جلرم».
جلرم» على حنو آخر .وهذا يعتمد كلياً
يف بعض الواليات القضائية ،يُعرّف «الشريك يف ا ُ
		
على املمارسات اجلنائية الوطنية .وأحد األمثلة على االختالفات اإلضافية اليت تتيح اجملال للتوبة
هو التايل:
		

«ال يُعترب شخص ما مرتكباً جُرماً مبقتضى الفقرة  ،1إذا ما بادر قبل ارتكاب ا ُ
جلرم إىل:

			

«(أ)

إهناء ضلوعه فيه،

			

«(ب)

القيام خبطوات معقولة من أجل منع ارتكاب ا ُ
جلرم».

املادة  -13تنظيم أو توجيه ارتكاب ُجرم
أي شخص ّ
يوجه [شخصًا آخر] [أشخاصًا آخرين] الرتكاب جرمية االتّجار
ّ
ينظم أو ّ
باألشخاص خلضع لعقوبة السجن ملدة  ...أو لغرامة قدرها /...تصل إىل  ...أو لكلتا هاتني
العقوبتني.
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،5الفقرة ( 2ج).
	ال يلزم تضمني هذا احلكم يف مدونة القوانني اجلنائية أو غريها من القوانني الوطنية إ ّال إذا مل
يكن مشموالً فيها من قب ُل.

املادة  -14الشروع
أي شروع يف ارتكاب جرمية االتِّجار باألشخاص خيضع لعقوبة السجن ملدة  ...أو لغرامة
ّ
قدرها /...تصل إىل  ...أو لكلتا هاتني العقوبتني.
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،5الفقرة ( 2أ).
	ال يلزم تضمني هذا احلكم يف مدونة القوانني اجلنائية أو غريها من القوانني الوطنية إ ّال إذا مل يكن
مشموالً فيها من قب ُل .ويف بعض الواليات القضائية ،تكون عقوبة الشروع أقل من عقوبة ارتكاب
اجلرمية األساسية؛ ويف بعضها اآلخر ،تكون العقوبة هي نفسها.
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ووفقاً للملحوظات التفسريية  ،A/55/383/Add.1) ...الفقرة  ،)70تُفهم يف بعض البلدان
		
اإلشارات إىل الشروع يف ارتكاب اجلرائم املقرّرة مبوجب القانون الداخلي ،وفقاً للفقرة  2من املادة
 5من الربوتوكول ،على أهنا تشمل األفعال املقرت َفة حتضرياً الرتكاب جُرم جنائي واألفعال اليت تُن َّفذ
يف حماولة غري ناجحة الرتكاب ا ُ
جلرم ،حيث يُعاقب على األفعال أيضاً مبوجب القانون الداخلي.
ومن األمثلة على صياغات بديلة ما يلي:

		

		«أيّ شخص يشرع يف ارتكاب أيٍّ من األفعال ا ُ
جلرميّة املشمولة يف نطاق هذا القانون
َ
ُ
يُعا َقب كما لو أن ا ُ
جلرم الذي شرع يف ارتكابه قد ارتُكب فعالً .ويُعاقب على اجلرم الذي
يُشرع يف ارتكابه بالعقوبة نفسها املنصوص على حدّها بشأن ارتكاب ذلك ا ُ
جلرم».
أو
		«أيّ شخص يشرع يف ارتكاب جُرم مشمول يف نطاق هذا القانون يُعترب مرتكباً جُرماً،
ويُعا َقب كما لو كان ا ُ
جلرم الذي شرع يف ارتكابه قد ارتُكب فعالً ،شريطة أن يكون تصرّف
جلرم .ويُعا َقب على ا ُ
ذلك الشخص منطوياً أكثر من التحضري ليس غريُ الرتكاب ا ُ
جلرم
ُ
الذي يُشرع يف ارتكابه بالعقوبة نفسها املنصوص على حدّها بشأن ارتكاب ذلك اجلرم».
		
يف بعض الواليات ،يُعرَّف «الشروع» على حنو آخر .وهذا يعتمد كلّياً على املمارسة
اجلنائية الوطنية.
ومن األمثلة على األحكام اإلضافية ما يلي:

		

		« -2ال يكون شخص ما مذنباً بالشروع يف ارتكاب جُرم مبقتضى الفقرة  ،1إذا ما
كانت الوقائع اخلاصة بذلك ّ
تدل على استحالة ارتكاب ذلك ا ُ
جلرم.
		« -3ال يُعترب شخص ما مرتكباً جُرماً مبقتضى الفقرة  ،1يف احلاالت التالية ،قبل
ارتكاب ا ُ
جلرم إىل:
			

«(أ)

إذا أهنى ضلوعه فيه؛

			

«(ب)

إذا قام خبطوات معقولة من أجل منع ارتكاب ا ُ
جلرم؛

«(ج) إذا مل يكن لديه قصد جنائي عقلي ،أيْ النيّة/العلم بأن الفعل الذي
			
ً
ّ
يرتكبه جزء من فعل جُرمي ،أو إذا مل يكن لديه نيّة بارتكاب الفعل الذي يشكل جُرما».

املادة  -15التعامل بوثائق السفر أو اهلوية على حنو غري مشروع
التعليق
حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة .12
	املادة ( 12أ) و(ب) من الربوتوكول تلزم الدول األطراف باختاذ تدابري ترمي إىل ضمان أن تكون
وثائق السفر أو اهلوية من نوعية يصعب معها إساءة استعماهلا أو تزويرها أو حتويرها أو تقليدها
أو إصدارها على حنو غري مشروع ،ومنع إعدادها وإصدارها واستعماهلا على حنو غري مشروع.
ووفقاً للفقرة  82من امللحوظات التفسريية  ،)A/55/383/Add.1) ...ينبغي أن تُفهَم العبارة «...
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تزويرها أو حتويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غري مشروعة» على أهنا ال تشمل إعداد
الوثائق املزوّرة فحسبُ ،بل تشمل أيضاً حتوير الوثائق الشرعية وملء مناذج الوثائق الفارغة
املسروقة .واملقصود من ذلك هو مشول الوثائق اليت جرى تزويرها والوثائق األصلية اليت أُصدرت
على حنو صحيح ولكن جرى استخدامها من جانب شخص غري صاحبها الشرعي.
إحدى الطرائق للوفاء هبذا االلتزام هي إدراج حكم هبذا اخلصوص يف القانون اجلنائي،
		
ولكنْ توجد طرائق أخرى أيضاً.
هذه املادة املقرتحة هي مثال على جتريم املمارسات املتّبعة يف هذا الصدد ،يف حال عدم
		
إدراج حكم مشابه من قب ُل يف مدونة القوانني اجلنائية أو غريها من القوانني الوطنية.

أي وثيقة هوية أو
-1
أي شخص يعمل من دون سلطة شرعية على إعداد أو إنتاج أو حتوير ّ
ّ
مفترضة ،بصدد مساندة ارتكاب ُجرم يف نطاق هذا القانون ،يكون
سفر ،سواء أكانت فعلية أو َ
مذنبًا بارتكاب ُجرم ،وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة [ ...و/أو] لغرامة قدرها . ...
ختص شخصًا آخر أو يدبّرها أو يتلفها أو خيفيها
-2
ّ
أي شخص حيصل على وثيقة سفر أو هوية ّ
حيورها أو يقلّدها أو جي ّهزها أو يس ّهل استعماهلا االحتيايل،
أو يزنعها منه أو يصادرها أو حيتجزها أو ّ
بقصد ارتكاب ُجرم أو تسهيل ارتكابه حسبما هو مشمول يف نطاق هذا القانون ،يكون مذنبًا
بارتكاب ُجرم ،وعند إدانته ،يكون عرضة لعقوبة السجن ملدة [ ...و/أو] لغرامة قدرها . ...
التعليق
الفقرة  2ذات الصلة على وجه اخلصوص باالتّجار باألشخاص ألن احتجاز الوثائق
		
طريقة سائدة من طرائق السيطرة اليت يستخدمها املتّجرون باألشخاص .ومن ثم فإن من املستحسَن على
أي حال إدراج الفقرة  2أو أيّ حكم مشابه يف القانون اجلنائي ،إذا مل يكن مشموالً فيه من قب ُل.

املادة  -16إفشاء هوية الضحايا أو الشهود أو كليهما
على حنو غري مشروع
أي معلومات حصل عليها يف أثناء
أي شخص يفشي من دون سلطة شرعية لشخص آخر ّ
ّ
ّ
أداء واجباته الرمسية ،من شأهنا أن متكن من معرفة هوية ضحية اتّجار باألشخاص أو شاهد عليه
أو كليهما أو أن تؤ ّدي إىل ذلك ،يكون مذنبًا بارتكاب ُجرم ،وعند إدانته يكون عرضة لعقوبة
السجن ملدة . ...
التعليق
حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة 1؛ االتفاقية ،املادة .24

جلرمية التبعيّة واألفعال ا ُ
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املادة  -17واجبات الناقلني التجاريني وما قد يقترفونه من ُجرم

التعليق

حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة .11
	املادة  11من الربوتوكول تلزم الدول األطراف باعتماد تدابري تشريعية أو أي تدابري أخرى ملنع
استخدام شركات النقل التجاري يف ارتكاب جرائم االتّجار باألشخاص ،مبا يف ذلك حيثما يكون
مناسباً إرساء أسس التزام الناقلني التجاريني بالتأ ّكد من أن كل الر ّكاب يف حيازهتم وثائق السفر
الضرورية ،وكذلك باختاذ التدابري الالزمة لفرض جزاءات يف حاالت اإلخالل هبذا االلتزام .ووفقاً
للفقرة  79من امللحوظات التفسريية  ،)A/55/383/Add.1) ...ينبغي أن ي َ
ُوضع يف احلسبان يف
التدابري التشريعية والتدابري األخرى أن ضحايا االتّجار باألشخاص قد يدخلون دولة ما بطريقة
قانونية ثم يواجهون االستغالل بعدئذ ،يف حني تُستخدَم بصفة أعمّ يف حاالت هتريب املهاجرين
وسائل دخول غري قانونية ،ممّا قد جيعل تطبيق التدابري يف حاالت االتّجار باألشخاص أكثر
صعوبة على الناقلني العموميني منه يف حاالت هتريب املهاجرين.
ووفقاً للفقرة  80من امللحوظات التفسريية نفسها ،ينبغي أن ي َ
ُوضع يف احلسبان ،يف
		
التدابري املتّخذة واجلزاءات املفروضة ،االلتزامات الدولية األخرى على الدولة الطرف املعنية.
وينبغي أن يُالحظ أن املادة  11من الربوتوكول ال تقتضي من الدول األطراف أن تفرض الناقلني
التجاريني التزاماً سوى التّا ّكد ممّا إذا كان يف حيازة الر ّكاب الوثائق الالزمة أم ال ،وليس أن جتزم
حبكم تقديري أو تقييمي بشأن صحّة الوثائق وأصالتها .وعالوة على ذلك فإن االلتزام املذكور
أعاله ال حيدّ على حنو ال موجب له من الصالحية التقديرية لدى الدول األطراف يف عدم اعتبار
الناقلني مسؤولني عن نقل الالجئني الذين ليست يف حوزهتم وثائق سفر أو هوية.
هناك عدّة طرائق للوفاء هبذا االلتزام مبقتضى املادة 11؛ وليس إدراجُ حكم يف القانون
		
اجلنائي إ ّال واحدة من تلك الطرائق.
وهذه املادة املقرتحة هي مثال على جتريم املمارسات املتّبعة ،يف حال عدم وجود حكم
		
مشابه مدرج من قب ُل يف مدونة القوانني اجلنائية أو غريها من القوانني الوطنية .ولكنْ يف كثري من
البلدان قد يكون من األنسب فرض واجب من هذا النوع مع ما يقابله من العقوبة الالزمة يف قانون
للتنظيم الرقابي املدني.
		

وفيما يلي مثال على بند تنظيمي رقابي من هذا النحو:

		« -1جيب على أيّ [ناقل جتاري] [شخص يعمل يف جمال النقل الدويل للبضائع
واألشخاص لغرض الربح التجاري] أن يتح ّقق من أن يكون يف حيازة كل راكب وثائق اهلوية
أو السفر ،أو كلتيهما ،الالزمة لدخول بلد الوجهة املقصودة وأيّ بلدان عبور أخرى.
		« -2يكون الناقل التجاري عرض ًة لتحمّل املسؤولية عن التكاليف املرتبطة بإيواء
الشخص املعين يف [الدولة] ونقله منها].
		

مثال آخر:

		

«مسؤوليات شركات النقل الدويل

«(أ) جيب على شركات النقل الدويل أن تتح ّقق من أن يكون يف حيازة كل
			
راكب وثائق السفر الالزمة ،مبا يف ذلك جواز السفر والتاشريات ،لدخول بلد الوجهة
املقصودة وأيّ بلدان عبور أخرى.
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«(ب) يُطبَّق املقتضى الوارد يف (أ) على املوظفني العاملني يف بيع وإصدار
			
بطاقات السفر وقسائم ركوب وسائط النقل وما يشاهبها من وثائق السفر ،وكذلك على
املوظفني العاملني يف مجع البطاقات وتدقيقها قبل ركوب الوسائط أو بعدئذ.
«(ج) تُغرَّم الشركات اليت تقصّر يف االمتثال ملقتضيات هذا البند [يُدرَج مبلغ
			
الغرامة املناسب] .وجيوز فرض جزاء على تكرار التقصري يف االمتثال بإلغاء رخص العمل
وفقاً [للقانون الساري] [تُدرَج هنا إشارة مرجعية للقانون الناظم إللغاء رُخص العمل]».
		(املصدر :وزارة اخلارجية يف الواليات املتحدة ،األسس القانونية ملكافحة االتّجار
باألشخاص ،البند  ،400الصادرة عن مكتب مراقبة ومكافحة االتّجار باألشخاص،
شباط/فرباير ).2004
		

ويشتمل قانون رومانيا على حكم حمدّد يف هذا اخلصوص ،هو:

		«( )1يقع على عاتق شركات النقل الدويل التزام بالتح ّقق ،لدى إصدار وثائق السفر ،ممّا
إذا كان يف حيازة الر ّكاب بطاقات اهلوية الالزمة لدخول بلدان عبورهم أو وجهتهم املقصودة.
		«( )2االلتزام املنصوص عليه يف الفقرة  1هو التزام مشرتك يسري أيضاً على سائق
مركبة النقل الربّي الدويل لدى استقبال الر ّكاب عند الركوب ،وكذلك بالنسبة إىل املوظفني
املسؤولني عن التح ّقق من وثائق السفر».
		

(املصدر :رومانيا ،قانون منع ومكافحة االتّجار بالبشر ،املادة ).47

يقصر يف التحقّق من أن يف حيازة كل راكب وثيقة اهلوية أو وثيقة
-1
ّ
أي ناقل جتاري ّ
وأي بلدان عبور أخرى ،يرتكب
السفر ،أو كلتيهما ،الالزمتني لدخول بلد الوجهة املقصودة ّ
ُجرمًا ويكون عرض ًة لغرامة قدرها /...تصل إىل . ...

املختصة عن شروع شخص يف السفر أو سفره فع ً
ال
يقصر يف إبالغ السلطة
-2
ّ
ّ
أي ناقل جتاري ّ
على منت واسطة النقل من دون حيازته وثيقة اهلوية أو وثيقة السفر ،أو كلتيهما ،الالزمتني لدخول
أي بلدان عبور أخرى ،مع علمه بأن ذلك الشخص هو ضحية اتّجار
بلد الوجهة املقصودة أو ّ
جراء اإلمهال ،يرتكب ُجرمًا ويكون عرض ًة [ ،باإلضافة
باألشخاص أو أو بعدم اكتراث لذلك من ّ
أي عقوبة أخرى منصوص عليها يف أي قانون أو تشريع آخر[ ]،لغرامة ال تتجاوز .]...
إىل ّ
-3

أي ناقل جتاري مذنبًا بارتكاب ُجرم مبقتضى الفقرة  2يف احلاالت التالية:
ال يكون ّ

(أ) إذا كان هنالك أسباب معقولة تدعو إىل االعتقاد بأن وثائق السفر كان حيملها
درج اسم الدولة] بطريقة قانونية؛
الشخص املنقول هي وثائق السفر الالزمة للدخول إىل [يُ َ

(ب) أو إذا كان يف حيازة الشخص املنقول وثائق السفر القانونية عند ركوبه يف البدء،
أو عند ركوبه آخر مرة ،على منت واسطة النقل من أجل السفر؛
درج اسم الدولة] إمنا حدث بسبب ظروف خارجة
(ج) أو إذا كان الدخول إىل [يُ َ
عن سيطرة [الناقل التجاري] [الشخص الذي يعمل يف جمال نقل البضائع أو األشخاص لغرض
الربح التجاري].

الفصل السابع -مساعدة الضحايا والشهود ومحايتهم
والتعويض عليهم
التعليق
	الفقرة  3من املادة  6من الربوتوكول تلزم الدول األطراف بأن تنظر يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف
اجلسدي والنفساني واالجتماعي لضحايا االتّجار باألشخاص ،مبا يشمل يف احلاالت اليت
تقتضي ذلك ،التعاون مع املنظمات غري احلكومية .ومع أن هذا املقتضى هو من املقتضيات العامة،
فإن الربوتوكول ال حيدّد األشكال اليت جيب أن يتم فيها ذلك ،بل يرتك هذه املسألة للصالحية
التقديرية لدى الدول األطراف.

االتجار باألشخاص
التعرف على هوية ضحايا ّ
املادة ّ -18
التعليق
حكم اختياري
إن التعرّف على هوية هؤالء الضحايا يف الوقت املناسب وعلى النحو الصحيح له أمهية قصوى
لضمان تل ّقي الضحايا املساعدة اليت يستحقوهنا ،وكذلك لتحقيق الفعالية يف املالحقة القضائية
هلذه اجلرمية .وينبغي اعتبار الشخص املعين ومعاملته على أنه ضحية اتّجار باألشخاص ،بصرف
النظر عمّا إذا كان قد توافر ،أم مل يتوافر ،اشتباه قوي بشأن متّجِ ر مزعوم بعينه ،أو عمّا إذا كان
قد صدر ،أم مل يصدر ،قرار رمسي مبنحه وضع صحي أو باالعرتاف هبذا الوصف.
ومن املستحسَن وضع مبادئ توجيهية ألجهزة إنفاذ القانون بقصد مساعدهتا يف كيفية
		
التعرّف على هوية الضحايا وإحالتهم إىل اهليئات املناسبة لتقديم املساعدة إليهم .وينبغي أن
تشمل تلك املبادئ التوجيهية قائمة باملؤشّرات اخلاصة بذلك ،واليت ميكن إعادة النظر فيها
وحتديث عهدها حبسب الضرورة ،إبّان فرتات فاصلة منتظمة .ومن اجلائز أن يُعنى جزء من
املبادئ التوجيهية مبوضوع إتاحة فرتة للتعايف من احملنة وكذلك للتف ّكر يف الوضع لكل ضحايا
االتّجار باألشخاص ،ميكنهم خالهلا البدء بالسعي إىل التعايف ،والتف ّكر أيضاً يف خياراهتم ،واختاذ
القرارات الشخصية على بيّنة من أمرهم بشأن ما إذا كانوا يرغبون أم ال يف التعاون مع السلطات
أو يف القيام بدور كشهود على اجلرمية أو كليهما.
ويُطبّق هذا احلكم أيضاً على بلدان املنشأ ،اليت ينبغي هلا أن تسعى إىل حتديد هوية
		
الضحايا من بني الرعايا العائدين.
		

وهنالك حكم اختياري أيضاً جيوز تضمينه يف املبادئ التوجيهية ،وهو:
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		« -4يف غضون [أربعة] أيام بعد قيام دولة أو موظف رمسي بتحديد حضور ضحية
اتّجار باألشخاص داخل أراضي الدولة [بعد تقرير وجود أسباب معقولة تدعو إىل
االعتقاد بأن شخصاً معيّناً هو ضحية اتّجار باألشخاص] ،جيب [على السلطة املختصّة]
مراجعة وتقييم حالة الضحية ،مبا يف ذلك أي تقرير مر َفق عن اجلرمية ،وإصدار رسالة
تصديق على أحقيّة الشخص الضحية ،أو أيّ وثيقة أخرى يف هذا اخلصوص تبيّن أن
للشخص الضحية احلق ،يف أن تُتاح له سبل احلصول على احلقوق واملنافع واخلدمات
املبيّنة يف الفصلني السابع والثامن من هذا القانون».

 -1على هيئة التنسيق الوطنية املنشأة وفقًا للمادة  35من هذا القانون أن تضع مبادئ
التعرف على هوية ضحايا االتّجار باألشخاص.
توجيهية/إجراءات وطنية بشأن ّ

رجح أن يواجهوا
وتعمم ،لصاحل املمارسني الذين يُ َّ
 -2على هيئة التنسيق الوطنية أن تع ّد ّ
حاالت ضحايا اتّجار باألشخاص ،معلومات ومواد مطبوعة خبصوص االتّجار باألشخاص ،مبا يف
التعرف على هوية ضحايا االتّجار
ذلك ،على سبيل املثال ال احلصر ،دليل إرشادي إجرائي بشأن ّ
باألشخاص وإحالتهم إىل املرافق املعنيّة.
التعرف على حنو صحيح على هوية ضحايا االتّجار باألشخاص ،على [السلطات
 -3بغية ّ
املختصة] أن تتعاون يف العمل مع منظمات املساعدة احلكومية وغري احلكومية.
ّ

املادة  -19توفري املعلومات للضحايا
التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادتان  6و7؛ االتفاقية ،املادة  ،25الفقرة .2
	تقتضي الفقرة ( 2أ) من املادة  6من الربوتوكول من الدول األطراف أن تكفل توفري معلومات
لضحايا االتّجار باألشخاص عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة حبالتهم .وجيوز للدول
األطراف أن تنظر يف توفري أنواع أخرى من املعلومات اليت من شأهنا أن تكون ذات قيمة كبرية
للضحايا.
وميكن أن تُضمَّن أنواع املعلومات املُراد توفريها للضحايا يف لوائح تنظيمية ومبادئ
		
توجيهية .وميكن أن يكون أحد اخليارات يف هذا الصدد ما يلي:
		« -2بدءاً من أول اتصال للضحايا بإجراءات العدالة وطوال مراحل تلك اإلجراءات،
جيب [على السلطة املختصّة] إعالم الضحايا عمّا يلي:
«(أ) درجة وطبيعة االستحقاقات واخلدمات املتوافرة وإمكانيات املساعدة
			
املتاحة بواسطة املنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات املعنية بالضحايا ،وطريقة
احلصول على تلك املساعدات؛
			

أثنائها؛

«(ب)

خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية واإلدارية ودور ووضعية الضحايا يف
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«(ج)
			
أو كلتيهما]؛
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إمكانيات الوصول إىل اخلدمات القانونية [اجملانية أو املنخفضة التكلفة

«(د) مدى توافر تدابري احلماية للضحايا والشهود [وأُسرهم] الذين يواجهون
			
هتديداً أو ختويفا؛ً
			

«(هـ)

احلق يف احلرمة الشخصية والسرّية؛

			

«(و)

احلق يف إعالمهم املتواصل عن وضعهم وتقدّم سري اإلجراءات اجلنائية؛

«(ز) سبل االنتصاف القانونية املتاحة ،مبا يف ذلك ردّ حقوقهم وتعويضهم
			
عن األضرار من خالل اإلجراءات املدنية واجلنائية؛
«(ح) اإلمكانيات املتاحة للحصول على وضع إقامة مؤ ّقتة أو دائمة ،مبا يف
			
ذلك إمكانيات تقديم طلب جلوء أو إقامة بناءً على أسباب إنسانية وخاصة بالرأفة».

حيق هلم من احلماية واملساعدة والدعم،
 -1جيب أن تُوفَّر للضحايا معلومات عن طبيعة ما ّ
وإمكانيات املساعدة والدعم املتاحة بواسطة املنظمات غري احلكومية وغريها من اهليئات املعنية
أي إجراءات قانونية تتعلق هبم.
بالضحايا ،وكذلك معلومات عن ّ

قدم املعلومات بلغ ٍة يفهمها الضحايا .وإذا مل يكن مبستطاع الضحية القراءة،
 -2جيب أن تُ َّ
املختصة أن تبيّن له املعلومات شفهيًا.
فيجب على السلطة
ّ

املادة  -20توفري املستحقات واخلدمات األساسية
االتجار باألشخاص
لضحايا ّ
التعليق
حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرات 4-2؛ االتفاقية ،املادة  ،25الفقرة .1
	لدى كثري من البلدان من قب ُل قوانني وسياسات عامة ولوائح تنظيمية ومبادئ توجيهية مطبّقة
من أجل ضمان توفري املستحقات واخلدمات املذكورة لضحايا اجلرائم (اخلطرية) .فإذا كانت تلك
احلالة كذلك فينبغي ضمان تطبيق هذه احلقوق ،وكذلك املستحقات واخلدمات ،يف حالة ضحايا
االتّجار باألشخاص .أما إذا مل تكن احلالة كذلك ،فمن املستحسَن توسيع نطاق احلقوق املذكورة
ليشمل كل ضحايا اجلرائم (اخلطرية) ،مبا يف ذلك ضحايا االتّجار باألشخاص ،بغية اجتناب
إحداث تراتب يف مستويات ضحايا جرائم معيّنة.
وسوف يكون من الالزم تضمني بعض هذه احلقوق يف القانون ،يف حني أن من اجلائز
		
تنفيذ بعضها اآلخر على حنو أنسب من خالل لوائح تنظيمية أو سياسات عامة أو مبادئ توجيهية،
وذلك على سبيل املثال من خالل مبادئ توجيهية خاصة بالتحقيقات والتحرّيات بشأن جرائم
االتّجار باألشخاص واملالحقة القضائية ملرتكبيها ومعاملة ضحاياها.
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كما إن من شأن توفري املساعدة واحلماية للضحايا على حنو واف بالغرض أن خيدم
		
مصلحة الضحايا وكذلك املالحقة القضائية للجناة .ومن املنظور اخلاص بإنفاذ القانون ،قد يؤدّي
ضعف توفري املساعدة واحلماية للضحايا إىل عدم تشجيع الضحايا عن التماس املساعدة من
املوظفني املسؤولني عن إنفاذ القانون خشية إساءة معاملتهم أو ترحيلهم ،أو درءاً ملخاطر حمتملة
قد تطال سالمتهم الشخصية.
والفقرة  1من املادة  25من االتفاقية تلزِم الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة لتوفري
		
ً
املساعدة واحلماية للضحايا ،يف حاالت تعرّضهم للتهديد باالنتقام أو للرتهيب؛ وكثريا ما تكون
هذه هي احلالة اليت يواجهها ضحايا االتّجار باألشخاص .وكذلك فإن الفقرة  3من املادة  6من
الربوتوكول تلزِم الدول األطراف بتنفيذ تدابري تتيح التعايف اجلسدي والنفساني واالجتماعي
لضحايا هذا االتّجار ،وذلك بتعاون مع املنظمات غري احلكومية وغريها من عناصر اجملتمع
املدني ،وخصوصاً توفري السكن املناسب ،واملشورة واملعلومات ،واملساعدة الطبية والنفسانية
واملادية ،وفرص العمل والتعليم والتدريب.
ووفقاً للملحوظات التفسريية  ،A/55/383/Add.1) ...الفقرة  ،)71فإن احلكم اخلاص بنوع
		
املساعدة املذكورة يف الفقرة  3من املادة  6من الربوتوكول يُطبَّق على الدول املستقبِلة لضحايا
االتّجار باألشخاص وكذلك على دول منشئهم األصلي ،ولكنْ فيما خيصّ فقط الضحايا املوجودين
يف إقليم ك ٍل من الدولتني املذكورتني .كما يُطبَّق احلكم الذي تنطوي عليه الفقرة  3من املادة  6من
الربوتوكول على الدولة املستقبِلة لضحية االتّجار باألشخاص إىل أن يعاد الشخص الضحية إىل
دولة منشئه األصلي ،ثم يُطبَّق بعدئذٍ على دولة املنشأ أيضاً.

املختصة واجلهات اليت تق ّدم اخلدمات للضحايا تقدمي املستحقات
 -1جيب على السلطات
ّ
درج اسم الدولة]،
واخلدمات األساسية املذكورة أدناه إىل ضحايا االتّجار باألشخاص يف [يُ َ
بصرف النظر عن وضع هجرة أولئك الضحايا ،أو عن قدرة الضحايا أو استعدادهم إىل املشاركة
بدورهم يف التحقيقات أو املالحقات القضائية بشأن املتّجرين هبم.
التعليق
	ينبغي أن تتم إحالة الضحايا إىل هيئات املساعدة يف أبكر وقت ممكن ،وي َّ
ُفضل أن يكون ذلك قبل
أن يقدّم الشخص الضحية أي إفادة رمسية .ومن املستحسَن أن تعمد الشرطة وغريها من اهليئات
املشمولة يف العملية اإلجرائية اخلاصة بالتعرّف على هوية الضحايا ،إىل إقرار إجراءات تُتَّبع
بشأن تقديم املساعدة الوافية بالغرض إىل الضحايا وبشأن إحالتهم إىل اهليئات املعنية .وتذكر
الفقرة  3من املادة  6من الربوتوكول على وجه التحديد التعاون مع املنظمات غري احلكومية وسائر
عناصر اجملتمع املدني.

-2

وجيب أن تشمل املساعدة:
(أ)

اإليواء اآلمن واملناسب؛
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(ب) الرعاية الصحية واملعاجلة الطبية الالزمة ،مبا يف ذلك ،حيثما يكون مناسبًا،
السري االختياري املجاين اخلاص باأليدز وفريوسه وغري ذلك من األمراض املتناقلة
االختبار ّ
بواسطة اجلنس؛
السرية واالحترام الكامل
(ج) املشورة القانونية واملساعدة النفسانية ،على أساس من ّ
للحرمة الشخصية (اخلصوصية) للشخص املعين ،وبلغة يفهمها؛
التعليق
	الفقرة ( 3ب) من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدو َل األطراف بأن تنظر يف تنفيذ تدابري تتيح
التعايف اجلسدي والنفساني واالجتماعي لضحايا االتّجار باألشخاص ،مبا يف ذلك تقديم املشورة
واملعلومات ،وخصوصاً فيما يتعلق حبقوقهم القانونية ،بلغة يفهمها الضحايا.

(د) املعلومات اخلاصة باملساعدة القانونية [املجانية أو املنخفضة التكلفة] لتمثيل
مصاحل الضحايا يف أي حتقيقات جنائية ،مبا يف ذلك احلصول على التعويض[ ،وملتابعة الدعاوى
املدنية على املتّجرين هبم][ ،وحيثما ميكن تطبيقه ،لتقدمي املساعدة بشأن تقدمي طلبات التماس
وضع هجرة نظامي]؛
التعليق
الفقرة ( 2أ) من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدول األطراف بأن تكفل احتواء نظامها القانوني أو
اإلداري الداخلي على تدابري تو ّفر لضحايا االتّجار باألشخاص ،يف احلاالت اليت تقتضي ذلك،
معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة .وطوال مراحل اإلجراءات اجلنائية وغريها
من اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة ،جيب [على السلطة املختصّة] إعالم الضحايا مبا يلي:
توقيت وتقدّم مسار اإلجراءات اجلنائية وغريها من اإلجراءات القضائية واإلدارية
(أ)
		
ذات الصلة ،مبا يف ذلك رفع املطالبات بشأن ردّ احلقوق ودفع التعويض من خالل اإلجراءات
اجلنائية؛
(ب) البتّ يف القضية ،مبا يف ذلك أيّ قرار يصدر لوقف التحقيق أو املالحقة
		
القضائية ،أو لردّ دعوى القضية ،أو إلطالق سراح املشتبه فيه (فيهم).
كذلك فإن الفقرة ( 2ب) من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدو َل األطراف بأن تكفل
		
احتواء نظامها القانوني أو اإلداري الداخلي على تدابري تو ّفر لضحايا االتّجار باألشخاص
مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة
من اإلجراءات اجلنائية بشأن ا ُ
جلناة ،مبا ال ميسّ حبقوق الدفاع .وهذه األحكام كلّها معاً تربز
ً
أمهية تقديم املساعدة القانونية إىل ضحايا االتّجار باألشخاص ،وخصوصا اليت تقدّمها إليهم
الدول .وإذا ما كان يوجد نظم خاص باملعونة القانونية اجملانية ،فينبغي تطبيق هذا النظام أيضاً
على ضحايا هذا االتّجار .أما إذا تع ّذر وجود نظام للمعونة القانونية اجملانية ،فإنه ينبغي أن
تُتاح للضحايا إمكانية توفري املساعدة هلم بواسطة شخص مسانِد خيتاره الضحية ،وذلك على
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سبيل املثال من أوساط املنظمات غري احلكومية ،أو من مؤسسة للمعونة القانونية تقدّم املساعدة
للضحايا .وإضاف ًة إىل ذلك ،من اجلائز أن تقوم منظمات العمّال بدور هام يف تقديم املساعدة إىل
الضحايا (املزعومني) بشأن رفع الشكاوى اخلاصة هبم.

ذلك.

(هـ) توفري الترمجة التحريرية والشفوية للمعلومات واخلدمات ،حيثما أمكن تطبيق

 -3يف احلاالت املناسبة وبقدر اإلمكان ،جيب تقدمي املساعدة أيضًا إىل الذين يعوهلم الضحية
ويرافقونه.
التعليق
من اجلائز أن يُعترب أن من املناسب تقديم املساعدة إىل الذين يعوهلم الضحية ،وذلك على سبيل
املثال حينما يكون لدى الضحية أطفال.

حتجز ضحايا االتّجار باألشخاص يف أي مرفق احتجاز نتيج ًة لوضعهم كضحايا أو
 -4يُ َ
وضعهم اخلاص باهلجرة.
التعليق
	وفقاً للفقرة ( 3أ) من املادة  6من الربوتوكول ،ال ميكن يف أي حال من األحوال اعتبار احتجاز
ضحايا االتّجار باألشخاص يف السجون ،أو غريها من مراكز االحتجاز ،سكناً الئقاً.

 -5جيب تقدمي كل خدمات املساعدة على أساس من الرضا واال ّطالع ،مع مراعاة االحتياجات
اخلاصة لألطفال وسائر األشخاص الذين هم يف وضع مستض َعف.
 -6جيب أن تُتاح أيضًا خدمات املساعدة املبيّنة يف الفقرة  2للضحايا الذين يُعادون إىل
درج اسم الدولة].
أوطاهنم من دولة أخرى [يُ َ
التعليق
	من املهم احلرص على إتاحة سبل الوصول إىل املساعدة لكل الضحايا من أجل متكينهم من التعايف
من حمنتهم واختاذ قرار على بيّنة بشأن خياراهتم ،مبا يف ذلك اختاذ القرار باملساعدة بدورهم
يف اإلجراءات اجلنائية وكذلك متابعة اإلجراءات القانونية بشأن املطالبات بالتعويض .كذلك فإن
أولئك الضحايا الذين ال يريدون ،أو ال جيرؤون ،أن يقوموا بدور بصفة شهود – أو الذين هم غري
مطلوبني للمثول بصفة شهود ألهنم ال ميلكون أي معلومات ذات صلة أو ألنه مل يتسنَّ التعرّف على
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هوية مرتكيب ا ُ
جلرم أو توقيفهم – حيتاجون إىل املساعدة واحلماية على حنو وافٍ بالغرض على
قدم املساواة مع الضحايا الراغبني يف اإلدالء بشهادهتم والقادرين على ذلك .ولكنّ من اجلائز أن
تكون بعض األشكال من املساعدة الطويلة األمد متو ّقفة على ما إذا كان الشخص الضحية قد
بقي يف البلد املعين ويقدّم املساعدة إىل السلطات يف التحقيقات واملالحقات القضائية للمتَّجرين
باألشخاص.

املادة  -21تدابري احلماية العامة للضحايا والشهود
التعليق
	يقتصر القانون النموذجي يف تناوله مسائل محاية الشهود على مدى عالقتها اخلاصة على
التحديد باالتّجار باألشخاص .ولالطالع على أحكام عامة بشأن محاية الشهود ،انظر املمارسات
َّ
املنظمة ،اليت أعدّها مكتب
اجليدة حلماية الشهود يف اإلجراءات اجلنائية املتعلقة باجلرمية
األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (متاحة على املوقع الشبكي http://www.unodc.org/

.)documents/organized-crime/Witness-protection-manual-Feb08.pdf
حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة 1؛ االتفاقية ،املادة .24

	الفقرة  1من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدول األطراف بأن حترص ،يف احلاالت اليت تقتضي
ذلك ،وبقدر ما يتيحه قانوهنا الداخلي ،على صون احلرمة الشخصية لضحايا االتّجار باألشخاص
وهويتهم ،بوسائل منها جعل اإلجراءات القانونية املتعلقة بذلك االتّجار بسرّية .وكذلك فإن الفقرة
 1من املادة  24من االتفاقية ،واخلاصة على وجه التحديد حبماية الشهود ،تنصّ على أن تتّخذ
كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري محاية فعّالة للشهود الذين يدلون يف
اإلجراءات اجلنائية بشهادةٍ ،وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم ،حسب
االقتضاء ،من أيّ انتقام أو ترهيب حمتمَل .وقد يشمل هذا وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية
اجلسدية ألولئك األشخاص ،كالقيام مثالً ،بتغيري أماكن إقامتهم ،والسماح عند االقتضاء بعدم
إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن وجودهم – أو بفرض قيود على إفشائها – (الفقرة ( 2أ)،
من املادة  .)24ووفقاً للفقرة  4من املادة  24من االتفاقية أيضاً ،تسري أحكام هذه املادة كذلك
على الضحايا من حيث كوهنم شهوداً.
وهذه املادة املقرتحة تُطبَّق على وجه التحديد على التحقيقات والتحرّيات اجلنائية يف
		
مرحلة ما قبل احملاكمة .واألحكام املتعدّدة إمنا هي أمثلة على كيفية توفريي ما يلزم لصون احلرمة
الشخصية (اخلصوصية) وكذلك اهلوية اخلاصة بالضحايا أو الشهود أو كليهما أثناء تلك التحقيقات
والتحرّيات .ولسوف تعتمد قابلية تطبيق خمتلف األحكام على النظام القانوني الوطين.

املختصة] اختاذ كل التدابري املناسبة لضمان توفري احلماية الوافية
 -1جيب [على السلطة
ّ
بالغرض لضحايا جرائم االتّجار باألشخاص أو الشهود عليها ،ذكورًا وإناثًا ،وكذلك ألُسرهم،
معرضة للمخاطر ،مبا يف ذلك التدابري الرامية إىل محايتهم من الترهيب أو
إذا ما كانت سالمتهم ّ
االنتقام من قبِل املتّجرين وشركائهم يف اجلرائم.
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 -2جيب أن تُتاح لضحايا جرائم االتّجار باألشخاص والشهود عليها سبل الوصول إىل ما
هو موجود من التدابري أو الربامج اخلاصة حبماية الشهود.

املادة  -22األطفال ضحايا اجلرائم والشهود عليها
التعليق
حكم اختياري
ميكن إدراج بيان املبادئ كما يلي:

		«تستند كل إجراءات العمل اليت ي َ
ُضطلع هبا فيما يتعلق باألطفال ضحايا اجلرائم والشهود
عليها إىل املبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف
املسائل اليت تشتمل على أطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها ،وخصوصاً املبدأ
الذي يقتضي بأن احلرص على مصاحل الطفل على أفضل حنو جيب أن يوىل االعتبار يف
مجيع إجراءات العمل املعنية باألطفال ،واملبدأ الذي يقضي بأن آراء الطفل جيب أن توىل
االعتبار وأن ت َ
ُوضع يف احلسبان يف مجيع املسائل اليت متسّ الطفل».
وهذا احلكم يتناول الوضع اخلاص بالضحايا األطفال ،وذلك استناداً إىل املادة  6من
		
الربوتوكول ،وكذلك اتفاقية حقوق الطفل ،واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف املسائل اليت
تشتمل على أطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها ،واليت تقدّم مبادئ توجيهية خبصوص
هذه املسألة.

إضاف ًة إىل أي ضمانات أخرى منصوص عليها يف هذا القانون:
(أ)

جيب أن تُوفَّر لألطفال الضحايا ،وخباص ٍة املواليد ،الرعاي ُة واالنتباه على حنو خاص؛

(ب) عند عدم التيقّن من عمر الضحية ،ويكون مثّة أسباب تدعو إىل االعتقاد بأن
الضحية طفل ،ذكرًا أو أنثى ،فيُفترض عندئذ أنه طفل ،وجيب معاملته على أنه كذلك ،يف انتظار
التحقّق من عمره؛
مدربني
(ج) جيب تقدمي املساعدة إىل األطفال الضحايا بواسطة موظفني مهنيني َّ
خصيصًا على هذا العمل ،ووفقًا لالحتياجات اخلاصة باألطفال ،وخباص ٍة فيما يتعلق بإيوائهم
وتعليمهم ورعايتهم؛
التعليق
حكم إلزامي
	وفقاً للفقرة  4من املادة  6من الربوتوكول ،على الدول األطراف أن تضع يف االعتبار سنّ
ونوع جنس ضحايا االتّجار باألشخاص واحتياجاهتم اخلاصة ،وال سيّما احتياجات األطفال
اخلاصة.
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إذا كان الضحية طف ً
املختصة]؛
ال غري مصحوب مبرافقني ،فيجب [على السلطة
ّ

(د)
 ،1،تعيني وصي قانوين يتولّى متثيل مصلحة الطفل؛
 ،2،القيام بكل اخلطوات الالزمة إلثبات هويته وجنسيته؛

	 ،3،بذل كل جهد ممكن لتحديد مكان عائلته ،حينما يفي ذلك ،مبصلحة الطفل على
أفضل حنو؛
التعليق
حكم اختياري
	هذا احلكم يتماشى مع االلتزامات الواردة مبقتضى اتفاقية حقوق الطفل .انظر أيضاً التعليق
العام رقم  6الصادر عن جلنة حقوق اإلنسان.

(هـ) جيوز تقدمي املعلومات إىل األطفال من الضحايا من خالل األوصياء القانونيني
عليهم؛ أو يف حالة كون الوصي القانوين على الطفل جانبًا مزعومًا ،فإىل الشخص املساند للطفل؛
التعليق
حكم اختياري
	هذا احلكم يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل ،ومع املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف املسائل
اليت تشتمل على أطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها.

(و) جيب تزويد األطفال من الضحايا باملعلومات بلغة يستعملوهنا ويفهموهنا وبطريقة
تتيح هلم فهمها؛
التعليق
حكم اختياري
	املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرتان ( 3ب) و4؛ واملبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور
اليت تشتمل على أطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها.
	الفقرة  4من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدول األطراف بأن تأخذ سنّ ونوع ضحايا االتّجار
باألشخاص ،وال سيّما احتياجات األطفال اخلاصة.

(ز) يف حالة األطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها ،جيب أن تتم املقابالت
مدربني خصيصًا على هذا
واالستجوابات وغري ذلك من أشكال التحقيق بواسطة موظفني مهنيني َّ
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العمل ،ويف بيئات مالئمة ،وبلغة يستعملها ويفهمها الطفل ،وحبضور أبويه أو الوصي القانوين
عليه أو الشخص املساند له؛
التعليق
حكم اختياري
	املصدر :املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف األمور اليت تشتمل على أطفال من ضحايا اجلرائم
والشهود عليها.
	جيوز أن يكون الشخص املساند اختصاصياً ،أو مم ّثالً ملنظمة غري حكومية متخصّصة تعمل
لصاحل األطفال ،أو فرد مناسب من األسرة.

(ح) يف حالة األطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها ،جيب أن تتم اإلجراءات
القضائية يف املحاكم ويف غرفة مغلقة يف معزل عن حضور وسائل اإلعالم واجلمهور .وجيب دائمًا
أن يق ّدم هؤالء األطفال من الضحايا والشهود أدلة اإلثبات [يدلوا بشهادهتم] يف املحكمة بعيدًا
عن أنظار املشتبه فيهم.

املادة  -23توفري احلماية لألطفال من الضحايا
والشهود يف احملكمة
التعليق
حكم اختياري
	املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة 1؛ واالتفاقية ،املادة  ،24الفقرة والفقرة ( 2أ)؛ واملبادئ
التوجيهية بشأن العدالة يف األمور اليت تشتمل على أطفال من ضحايا اجلرائم والشهود عليها.
	هذه املادة تُطبَّق على اإلجراءات القضائية يف احملاكم على وجه التحديد .واألحكام املختلفة
إمنا هي أمثلة على كيفية توفري ما يلزم لصون احلرمة الشخصية (اخلصوصية) واهلوية
اخلاصة بالضحية أثناء اإلجراءات القضائية يف احملكمة .ولسوف تعتمد قابلية تطبيق خمتلف
األحكام على النظام القانوني الوطين.
كما إن بعض هذه األحكام تتو ّقف على النظام اجلنائي أو على الوالية القضائية للدولة
		
املعنية ،وقد ال تكون ممكنة يف الواليات القضائية اليت تستلزم حق املتهم يف الدفاع عن نفسه
بأن تتم/تُسجَّل كل اإلجراءات حبضوره لكي يستفيد من االستجوابات املقابِلة والتوضيحات.
	* «يف غرفة مغلقة» مصطلح قانوني يعين جلسة استماع «خصوصية» سرّية غري مفتوحة
للجمهور والصحافة.

يقرر فيها القاضي أن
 -1جيوز للقاضي أن يأمر ،بنا ًء على طلب َّ
مقدم ،أو يف األحوال اليت ّ
من الضروري حرصًا على مصلحة العدالة ،ومن دون مساس حبقوق املتهم ،مبا يلي:
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(أ) مباشرة اإلجراءات القضائية يف املحكمة يف غرفة مغلقة *،يف معزل عن حضور
وسائل اإلعالم واجلمهور؛
(ب) حفظ سجالت إجراءات املحكمة يف مغلّف خمتوم؛
(ج) االستماع إىل أدلة الضحية أو الشاهد عرب وصلة فيديو [أو استخدام وسائل
اتصاالت تكنولوجية أخرى] [من خلف حجاب حاجز] أو غري ذلك من الوسائل املشاهبة املالئمة
بعيدًا عن أنظار املتهم؛
التعليق
	تبيّن الفقرتان  1و( 2ب) من املادة  24من االتفاقية أنه جيوز أن يكون من بني التدابري الرامية
إىل محاية الضحايا أو الشهود من أي انتقام أو ترهيب قواعدُ خاصة باألدلة تتيح اإلدالء
بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد ،كالسماح مثالً باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا
االتصاالت ،ومنها مثالً وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة ،كما جيوز للضحية أو
الشاهد أن يدليا بالشهادة يف احملكمة من دون إفشاء إمسهما أو عنواهنما أو أي معلومات أخرى
عن هويتهما للجمهور.

(د)

استخدام الضحية أو الشاهد امسًا مستعارًا؛

[(هـ) السماح بقبول اإلفادة اليت يديل هبا ضحية أو شاهد يف مرحلة ما قبل املحاكمة
قاض باعتبارها دليل إثبات].
أمام ٍ
التعليق
	هذا احلكم اختياري بالنسبة إىل النظم القانونية اليت تسمح بتقديم أدلة إثبات غري شفوية ،أو
تسمح باستثناءات (مثالً ،عندما يكون الشاهد ميّتاً أو عاجزاً عن اإلدالء بشهادته).

وجه إىل الضحية أو الشاهد ،على
 -2على القاضي أن يأمر باالقتصار يف األسئلة اليت تُ َّ
اخلصوص وليس حصرًا ،على األسئلة اليت تتعلق بسريته الشخصية أو سلوكه اجلنسي السابق أو
شخصيته املزعومة أو مهنته احلالية أو السابقة.
التعليق
	جيوز إدراج حكم إضايف هنا جييز اللجوء إىل مباشرة اإلجراءات القضائية يف غرفة مغلقة
بقصد تقدير مدى الصلة الوثيقة بني تلك األسئلة وموضوع القضية ،إذا ما رأى القاضي ذلك
مناسباً.
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وهنالك اختيار بديل يف إدراج حكم يف القانون اجلنائي فيما خيصّ عدم السماح بقبول
		
تقديم أدلة إثباتية معيّنة يف قضايا االتّجار باألشخاص ،وذلك على سبيل املثال كما يلي:
«ال يُسمح بقبول األدلة التالية يف أي إجراءات جنائية:

		

«(أ)

			

األدلة املقدّمة إلثبات أن الضحية املزعوم ميارس سلوكاً جنسياً آخر؛

«(ب) األدلة املقدّمة إلثبات أيّ ميول جنسية سابقة لدى ضحية االتّجار
			
املزعوم».
(املصدر :القانون النموذجي للواليات بشأن توفري احلماية لضحايا االتّجار بالبشر،
احلقوق الشاملة ،لعام )2005

		
أو

		«يف أيّ مقاضاة بشأن جرائم االتّجار باألشخاص مبقتضى املادة  ،8يُعترب أي دليل
إثبات بشأن سلوك الضحية اجلنسي يف املاضي ال حمل له من االعتبار وغري مسموح
بقبوله لغرض إثبات أن الضحية ميارس سلوكاً جنسياً آخر ،أو إلثبات أيّ ميول جنسية
سابقة لدى الضحية».
(املصدر :الواليات املتحدة ،القانون الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية بشأن
مكافحة االتّجار باألشخاص ،لعام )2003

		

وينبغي للسلطات املختصّة أيضاً أن تتخذ كل التدابري املمكنة الجتناب حدوث مواجهة
		
مباشرة بني الضحية واملتهم داخل قاعة احملكمة أو خارجها.

املادة  -24املشاركة يف إجراءات العدالة اجلنائية
جيب على [وزارة العدل] أو [امل ّدعي العام] أو [املحكمة] أو [أي سلطة خمتصة أخرى]
أو كل هذه اجلهات إتاحة الفرصة للضحية لعرض آرائه واحتياجاته ومصاحله ودواعي قلقه من
أجل النظر فيها يف مراحل مناسبة من أي إجراءات قضائية أو إدارية تتعلق با ُ
جلرم املعين ،إما على
حنو مباشر وإما من خالل ممثّله ،دومنا مساس حبقوق الدفاع.
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة ( 2ب)؛ االتفاقية ،املادة  ،25الفقرة .3
	الفقرة  3من املادة  52من االتفاقية تلزِم الدول األطراف ،رهناً بقانوهنا الداخلي ،بأن تتيح
اإلمكان لعرض آراء الضحايا وشواغلهم والنظر إليها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من
اإلجراءات اجلنائية املتّخذة حبق ا ُ
جلناة ،على حنو ال ميسّ حبقوق الدفاع .والفقرة ( 2ب)
من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدول األطراف بأن تكفل احتواء نظامها القانوني أو اإلداري
الداخلي على تدابري تو ّفر لضحايا االتّجار باألشخاص املساعدة الالزمة لتمكينهم من عرض
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آرائهم وشواغلهم وللنظر إليها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية ،مبا ال
ميسّ حبقوق الدفاع.
وجيوز أن تشتمل اإلجراءات القضائية واإلدارية ،حيثما ميكن تطبيقه عملياً ،على
		
إجراءات تُباشر أمام حماكم العمل.
وميكن أن تتّخذ مشاركة الضحايا فيها اإلجراءات اجلنائية أشكاالً خمتلفة .ففي
		
بعض بلدان القانون املدني ،جيوز أن يتمتّع الضحايا بوضعية مشاركني (وينبغي إعالمهم هبذه
اإلمكانية مبقتضى املادة  .)42ويف بلدان القانون العام ،جيوز السماح هلم باملشاركة إبّان مراحل
معيّنة (وذلك على سبيل املثال إلبداء آرائهم بشأن إبرام اتفاقات على االعرتاف جبُرم مقابل
ختفيف العقوبة) أو منح الضحية اإلذن بتقديم بيان بوطأة تأثري ا ُ
جلرم عليه وعلى ذويه.

املادة  -25محاية البيانات واحلرمة الشخصية
التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة 1؛ االتفاقية ،املادة  ،24الفقرة ( 2أ).
	الطرائق اإلجرائية اليت خيضع هلا تبادل املعلومات احلسّاسة من الناحيتني الشخصية أو
العملياتية أو كلتيهما ،ذات أمهية خمصوصة يف حالة ضحايا االتّجار باألشخاص ،ألن سوء
استعمال هذه املعلومات قد يعرّض للخطر على حنو مباشر حياة الضحية وسالمته وكذلك
أقربائه ،أو قد يؤدّي إىل الوصم بالعار واإلقصاء االجتماعي له أو هلم مجيعاً .وعالوة على
ذلك ،ينبغي أن ي َ
ُوضع يف احلسبان أن االتّجار باألشخاص جرمية غالباً ما تؤدّي إىل الفساد،
وكثرياً ما تُرت َكب بواسطة مجاعات وشبكات إجرامية َّ
منظمة .ومن ثمّ فإن ازدياد التعاون وتبادل
املعلومات يؤدّي أيضاً إىل ازدياد خماطر إساءة استعمال هذه املعلومات.
إحدى الطرائق اليت تُتَّبع يف محاية البيانات هي ما يُسمّى «املذ ّكرات املقيَّد ّ
االطالع
		
عليها» ،ويعين ذلك أن البيانات اخلاصة بضحايا االتّجار باألشخاص تكون موسومة برقم ،ال يعلم
ماهيته سوى عدد حمدود من املوظفني الرمسيني املختارين .وعالوة على ذلك ،فإن األفراد املتاح
إليهم الوصول إىل تلك البيانات ينبغي أن يكونوا خاضعني لواجب احلفاظ على السرّية.

 -1جيب أن تُعالَج كل البيانات الشخصية ذات الصلة بضحايا االتّجار باألشخاص وأن
تُخزن وتُستعمل وفقًا للشروط املنصوص عليها [يف التشريع الوطين اخلاص حبماية البيانات
حصري لألغراض اليت ُجمعت هلا أصالً.
الشخصية] ،وجيب أالّ تُستعمل إالّ على حنو
ٍّ

 -2وفقًا لـٍ [التشريع الوطين املعين] ،جيب وضع بروتوكول إجراءات تُتَّبع بشأن
بالتعر على هوية الضحايا وتقدمي املساعدة إليهم والتحقيقات
تبادل املعلومات بني األجهزة املعنية ّ
اجلنائية ،مع احلرص على االحترام التام لصون احلرمة الشخصية للضحايا ومحاية سالمتهم.

 -3جيب أن تكون كل املعلومات املتبادلة بني الضحية واالختصاصي املهين [املستشار
سرية،
القانوين] الذي يتولّى تقدمي خدمات املساعدة الطبّية أو النفسانية أو القانونية أو غريهاّ ،
وجيب عدم تبادهلا مع الغري من دون موافقة الضحية.

قانون منوذجي ملكافحة االتِّجار باألشخاص

64

التعليق
حكم اختياري
	بغية إحراز إمكانية لتقديم املساعدة واملساندة ،جيب أن يُتاح لضحايا االتّجار باألشخاص
جمال مشمول باحلماية يستطيعون فيه أن يتحدّثوا عمّا تعرّضوا له من جتارب .ولذلك فإن
ممّا يتّسم بأمهية حامسة يف هذا اخلصوص وضع قواعد تنظيمية تُطبٌّ بشأن ضمان احلفاظ
على سرّية العالقة بني الزبون واملستشار القانوني ،ومحاية املستشارين من اخلضوع ألي التزام
بتقديم املعلومات إىل أيّ أطراف ثالثة من دون إرادة وموافقة ضحية االتّجار باألشخاص.
وإذا كانت القواعد التنظيمية اخلاصة باحلفاظ على السرّية العالقة بني الزبون واملستشار
القانوني موجودة من قب ُل ،فينبغي احلرص على أن يكون املستشارون القانونيون لضحايا
االتّجار باألشخاص مشمولني يف نطاق تلك القواعد التنظيمية .كما ينبغي أن يشمل هؤالء
املستشارون القانونيون األشخاص العاملني لدى املنظمات غري احلكومية اليت تقدّم املساعدات
واخلدمات إىل ضحايا االتّجار باألشخاص.

 -4جيب أن جتري املقابالت [جلسات االستجواب] اخلاصة بالضحية أو الشاهد أثناء
اإلجراءات اجلنائية [القضائية أو اإلدارية] مع املراعاة الواجبة حلرمته الشخصية ،ويف معزل عن
حضور اجلمهور ووسائل اإلعالم.
بسرية بنتائج أي فحوص طبّية لضحية االتّجار باألشخاص ،وجيب استعماهلا
 -5جيب التعامل ّ
والتحريات اجلنائية واملالحقة القضائية ليس غريُ.
ألغراض التحقيقات
ّ
أي معلومات أخرى عن
 -6جيب عدم إفشاء اسم ضحية االتّجار باألشخاص أو عنوانه أو ّ
هويته (مبا يف ذلك صوره) علنًا أو نشرها [يف وسائل اإلعالم].
-7

يُعاقب على انتهاك أحكام الفقرات  3أو  5أو  6بغرامة قدرها [.]...

املادة  -26تغيري أماكن إقامة الضحايا أو الشهود أو كليهما
املختصة] ،عندما تقتضي الضرورة تولّي صون السالمة اجلسدية للضحية
جيوز لِـ [السلطة
ّ
أو الشاهد ،بنا ًء على طلب الضحية أو الشاهد نفسه أو بالتشاور معه ،اتّخاذ كل التدابري الالزمة
لتغيري مكان إقامته ،وفرض تقييد على كشف امسه وعنوانه وأي معلومات شخصية تبيّن هويته،
وذلك بالقدر املمكن.
التعليق
حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة 1؛ االتفاقية ،املادة .24
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	تنصّ الفقرة ( 2أ) من املادة  24من االتفاقية على أنه جيوز أن يكون من بني التدابري اليت تُتَّخذ
حلماية الضحية أو الشاهد من االنتقام أو الرتهيب تغيريُ أماكن إقامة الضحايا أو الشهود
والسماح بعدم إفشاء املعلومات عن هويتهم أو فرض قيود على إفشائها .كما تنصّ الفقرة 3
من املادة  24على أن تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن
إقامة الضحايا والشهود.

املادة  -27احلق يف رفع دعوى مدنية
التعليق
	ال يلزم تضمني هذا احلكم يف التشريع أو القانون اجلنائي الوطين إ ّ
ال إذا مل يكن مشموالً فيه
من قب ُل .أما إذا كان مدرَجاً من قب ُل يف التشريع أو القانون اجلنائي الوطين ،فيلزم إذذاك كفالة
تطبيقه أيضاً على ضحايا االتّجار باألشخاص.
انظر أيضاً التعليق على املادتني  28و.29

		

 -1جيب أن يكون لضحية االتّجار باألشخاص احلق يف رفع دعوى حقوق مدنية للمطالبة
جراء أفعال حم ّددة باعتبارها أفعاالً
بتعويض عن األضرار املادية وغري املادية اليت حلقت به من ّ
جنائي ًة مبوجب هذا القانون.
 -2احلق يف متابعة مطالبة مدنية بتعويض عن األضرار املادية وغري املادية ال يتأثّر بوجود
جرائها املطالبة املدنية.
إجراءات دعوى جنائية قائمة فيما يتعلق باألفعال نفسها تتأتّى من ّ

أي غياب آخر للضحية خارج
 -3وضع اهلجرة اخلاص بالضحية ،أو إعادته إىل وطنه ،أو ّ
الوالية القضائية املعنية ،جيب أالّ تُعترب أسبابًا متنع املحكمة من إصدار أمر بدفع تعويض مبقتضى
هذه املادة.

املادة  -28التعويض بأمر احملكمة
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6الفقرة .6
	الفقرة  6من املادة  6من الربوتوكول تلزِم الدو َل األطراف بكفالة احتواء نظامها القانوني
الداخلي على تدابري تُتيح للضحايا إمكانية احلصول على تعويض عن األضرار اليت حلقت هبم.
كذلك فإن الفقرة  2من املادة  25من االتفاقية تنصّ على أن تتيح الدول األطراف للضحايا سب َل
احلصول على التعويض وجرب الضرر .واملادتان املقرتحتان  28و 29إمنا مها مثال على حكم من
هذا النوع.
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وال يلزم تضمني هذا احلكم باعتباره قاعدةً عام ًة يف التشريع أو القانون اجلنائية
		
الداخلي إ ّ
ال إذا مل يكن مشموالً فيه من قب ُل .أما إذا كان مُدرَجاً من قب ُل يف التشريع أو القانون
اجلنائي فيلزم عندئذ تطبيقه أيضاً على ضحايا االتّجار باألشخاص.

	
وإىل جانب اإلجراءات اجلنائية ،جيوز يف بعض البلدان ،ويف حاالت معيّنة ،أن يستفيد
الشخص الضحية من إمكانية رفع القضية إىل حمكمة خمتصة بقضايا العمل والعمّال .وقد
تقوم منظمات العمال بدور هام يف هذا اخلصوص ،ويف تقديم املساعدة إىل الضحايا يف
احلصول على جرب األضرار اليت حلقت هبم أو على التعويض الالزم عنها أو كليهما .ولكنْ ينبغي
أليّ دعوى مدنية أو دعوى عمّالية أن تتبع مسار إجراءات الدعوى اجلنائية ،ألهنا إذا بُوشرت
قبل هذه األخرية فإنه ال بدّ من إرجائها إىل حني إمتام دعوى القضية اجلنائية.
ويبيّن إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحية اجلرمية وإساءة استعمال
		
السلطة (قرار اجلمعية العامة  ،43/40املرفق) ،فيما خيصّ جرب الضرر والتعويض
ما يلي:
		

«جرب الضرر

		« -8ينبغي أن يدفع اجملرمون أو الغري املسؤولون عن تصرّفاهتم ،حيثما كان ذلك
مناسباً ،تعويضاً عادالً للضحايا أو ألُسرهم أو ملعاليهم .وينبغي أن يشمل هذا التعويض
إعادة املمتلكات ومبلغاً جلرب ما وقع من ضرر أو خسارة ،ودفع النفقات املتكبّدة نتيج ًة
لإليذاء ،وتقديم اخلدمات وردّ احلقوق.
		« -9ينبغي للحكومات إعادة النظر يف ممارساهتا ولوائحها وقوانينها جلعل ردّ احلق
خياراً متاحاً إلصدار حكم به يف القضايا اجلنائية ،باإلضافة إىل العقوبات اجلنائية
األخرى.
		« -10يف حاالت اإلضرار البالغ بالبيئة ،ينبغي أن يشتمل ردّ احلق ،بقدر اإلمكان ،إذا
أمر به ،على إعادة البيئة إىل ما كانت عليه ،وإعادة بناء اهلياكل األساسية واستبدال
املرافق اجملتمعية ودفع نفقات االستقرار يف مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع
اجملتمع احمللي من مكانه.
		« -11عندما يقوم املوظفون احلكوميون وغريهم من الوكالء الذين يتصرّفون بصفة
رمسية أو شبه رمسية مبخالفة القوانني اجلنائية الوطنية ،ينبغي أن حيصل الضحايا
على تعويض من الدول اليت كان موظفوها أو وكالؤها مسؤولني عن الضرر الواقع.
ويف احلاالت اليت تكون فيها احلكومة اليت حدث العمل أو التقصري االعتدائي مبقتضى
سلطتها قد زالت من الوجود ،ينبغي للدولة أو احلكومة اخللف أن تقوم بردّ احلق
للضحايا.
		

«التعويض

		« -12حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من اجملرم أو من مصادر
أخرى ،ينبغي للدول أن تسعى إىل تقديم تعويض مايل إىل:
«(أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتالل الصحة
			
البدنية أو العقلية نتيجة جلرائم خطرية؛
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«(ب) أُسَر األشخاص املتو ّفني أو الذين أصبحوا عاجزين بدنياً أو عقلياً
			
نتيجة لإليذاء ،وخباصة من كانوا يعتمدون يف إعالتهم على هؤالء األشخاص.
		« -13ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية املخصّصة لتعويض
الضحايا .وميكن أيضاً ،عند االقتضاء ،أن تنشأ صناديق أخرى هلذا الغرض ،مبا يف
ذلك احلاالت اليت تكون فيها الدولة اليت تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما
أصاهبا من ضرر».

 -1يف حال إدانة مذنب بارتكاب ُجرم مبقتضى هذا القانون ،جيوز للمحكمة أن تأمر اجلاين
أي عقوبة أخرى تأمر هبا املحكمة ،أو بدالً منها.
بدفع تعويض للضحية ،إضاف ًة إىل ّ
 -2حني فرض أمر بدفع تعويض ،على املحكمة أن تضع يف احلسبان موارد اجلاين ومقدرته
على دفع التعويض ،وعليها أن جتعل للتعويض األولوية على الغرامة.
 -3جيب أن يكون اهلدف من األمر بدفع التعويض هو إصالح ما حلق بالضحية من أذى أو
خسارة أو ضرر بسبب ما فعله اجلاين .ومن اجلائز أن يشتمل األمر بالتعويض على دفع مبلغ مقابل
ما يلي:
(أ)

تكاليف املعاجلة الطبّية أو اجلسدية أو النفسية أو العقلية الالزمة للضحية؛

(ب) تكاليف العالج اجلسدي أو املهين الطبّي أو إعادة التأهيل الالزمة للضحية؛

(ج) تكاليف ما يلزم للضحية من النقل واملواصالت ،أو رعاية األطفال املؤقتة ،أو
السكن املؤقّت ،أو نقل الضحية إىل مكان إقامة آمن مؤقت؛
(د)
باألجور؛

فقدان الدخل واألجور املستحقة وفقًا للقانون الوطين واللوائح التنظيمية اخلاصة

(هـ) الرسوم القانونية وغريها من التكاليف أو النفقات املتكبّدة ،مبا يف ذلك التكاليف
املتكبّدة فيما يتعلق مبشاركة الضحية يف التحقيقات اجلنائية وإجراءات املقاضاة؛

(و) دفع تعويض عن األضرار غري املادية ،املتأتّية عن األذى املعنوي أو البدين أو النفساين،
جراء اجلرمية اليت ارتُكبت حبقّه؛
والقهر العاطفي وما وقع على الضحية من األمل واملعاناة من ّ
أي تكاليف أو خسائر أخرى تكبّدها الضحية كنتيجة مباشرة خلضوعه لالتّجار
(ز) ّ
به ،ممّا تق ّدره املحكمة على حنو معقول.
أي
 -4جيوز للدولة أن تستخدم كل الوسائل املتاحة مبقتضى القانون الداخلي ،من أجل إنفاذ ّ
أمر بالتعويض يصدر مبقتضى هذه املادة.
أي غياب آخر للضحية
 -5وضع اهلجرة اخلاص بالشخص الضحية ،أو إعادته إىل وطنه ،أو ّ
خارج الوالية القضائية ،ال تُعترب أسبابًا متنع املحكمة من أن تصدر أمرًا بدفع تعويض مبقتضى هذه
املادة.
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بتصرفاته ،اليت ّ
تشكل فع ً
ال ُجرميًا مبقتضى هذا
 -6عندما يكون اجلاين موظفًا عموميًا قام ّ
القانون ،يف إطار سلطة فعلية أو ظاهرية تابعة للدولة ،جيوز للمحكمة أن تأمر الدول بدفع
أي أمر يصدر بشأن دفع الدولة
تعويض للضحية [وفقًا للتشريع الوطين] .وجيوز أن يشمل ّ
أي منها ،مبقتضى الفقرة  3من
تعويضًا مبقتضى هذه املادة دفع مبلغ يستوعب كل البنود ،أو ّ
(أ) إىل (ز) أعاله.

االتجار باألشخاص
املادة  -29التعويض على ضحايا ّ
التعليق
حكم إلزامي
	إحدى الطرائق الكفيلة بالتعويض على الضحايا عن األضرار اليت سبّبها اجلاني ،وذلك مبعزل
عن القضية اجلنائية وسواء أمكن التعرّف على هوية اجلاني أو احلكم عليه أو معاقبته أم ال،
إمنا هي يف إنشاء صندوق للضحايا ،ميكن أن يقدّم الضحايا طلباً إليه التماساً للتعويض عن
األضرار اليت حلقت هبم.

وتنصّ الفقرتان  12و 13من إعالن املبادئ األساسية لتوفري العدالة لضحايا اجلرمية
		
وإساءة استعمال السلطة على ما يلي:
		« -12حيثما ال يكون من املمكن احلصول على تعويض كامل من اجملرم أو من مصادر
أخرى ،ينبغي للدول أن تسعى إىل تقديم تعويض مايل إىل:
«(أ) الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتالل الصحة
			
البدنية أو العقلية نتيجة جلرائم خطرية؛
«(ب) أُسر األشخاص املتو ّفني أو الذين أصبحوا عاجزين بدنياً أو عقلياً
			
نتيج ًة لإليذاء ،وخباصة من كانوا يعتمدون يف إعالتهم على هؤالء األشخاص.
		« -13ينبغي التشجيع على إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية املخصّصة
لتعويض الضحايا .وميكن أيضاً ،عند االقتضاء ،أن تنشأ صناديق أخرى هلذا الغرض،
مبا يف ذلك احلاالت اليت تكون فيها الدولة اليت تنتمي إليها الضحية عاجزة عن
تعويضها عمّا أصاهبا من ضرر».
وميكن إنشاء صندوق للضحايا يُخصَّص حتديداً لصاحل ضحايا االتّجار باألشخاص أو
		
(كما يف حالة عدد من البلدان) لصاحل ضحايا اجلرائم اخلطرية عموماً (انظر على سبيل املثال
املادة  11من قانون مساندة الضحايا – (قانون عام  ،1991بصيغته يف آخر تعديل له يف عام
ّ
املفضل ،ألن إدارة صندوق واحد فقط أسهل من إدارة
 2005يف سويسرا) .واخليار الثاني هو
عدّة صناديق ألنواع خمتلفة من الضحايا .وميكن أن تقتصر األهداف املنشودة منه على تقديم
املساعدة والتعويض للضحايا ،أو على توسيع نطاقه ليشمل التكاليف ذات الصلة مبنع االتّجار
باألشخاص ومكافحته.
وينبغي إرساء أُسس إدارة الصندوق وفقاً للبُنى التنظيمية القائمة ،وذلك على سبيل
		
املثال يف لوائح تنظيمية أو تشريعات جانبية.

الفصل السابع  -مساعدة الضحايا والشهود ومحايتهم والتعويض عليهم

69

وجيوز أن تشتمل اللوائح التنظيمية على أحكام تفصيلية بشأن إدارة عمل الصندوق،
		
وعلى سبيل املثال كما يلي:
		«تُستخدم أموال الصندوق وموجوداته املالية على النحو التايل [تُدرَج هنا خيارات
الدولة املعنية]:
«(أ) من أجل التعويض عن األضرار املادية وغري املادية اليت تلحق بضحايا
			
االتّجار باألشخاص؛
«(ب) من أجل أيّ مسألة تتعلق بتوفري احلماية واملساعدة لضحايا االتّجار
			
باألشخاص ،وإعادة إدماجهم يف اجملتمع ،ومنع معاودة اإليقاع هبم وإيذائهم ،أو من أجل
التعويض عن األضرار اليت تلحق هبم؛
«(ج)

			

«(د)
			
املهين هلم؛

بشأن توفري املساندة املادية األساسية لضحايا االتّجار باألشخاص؛
من أجل توفري التعليم لضحايا االتّجار باألشخاص وكذلك التدريب

«(هـ) من أجل إنشاء مآوى وغري ذلك من خدمات املساعدة لضحايا االتّجار
			
باألشخاص؛
«(و) من أجل توفري التدريب وتنمية القدرات لألشخاص الذين هلم صلة
			
بتوفري احلماية واملساعدة لضحايا االتّجار باألشخاص وإعادة إدماجهم يف اجملتمع؛
«(ز) من أجل أيّ عمل يتعلق مبشاركة الضحايا يف اإلجراءات اجلنائية
			
املتَّخذة بشأن ا ُ
جلناة (وذلك مثالً تكاليف السفر وتكاليف اإلقامة ،إذا ما كان على
الشخص الضحية أن ميكث يف مكان آخر غري مكان إقامته املعتاد ،والتكاليف الطارئة
يف هذا الصدد وغري ذلك).
		

«يتو ّلى إدارة شؤون الصندوق جملس أمناء يُعيَّن من قِبل [الوزير].

			
«يتو ّلى جملس األمناء تنظيم اإلجراءات اخلاصة بعمله يف لوائح تنظيمية ،مبا يف
ذلك إجراءات النظر يف طلبات التماس املساعدة املقدّمة من ضحايا االتّجار باألشخاص
واملوافقة عليها؛ وجيب إقرار تلك اإلجراءات اخلاصة مبوجب مرسوم حكومي».
		

وفيما يلي أحد األمثلة على إدراج صندوق من هذا النوع يف التشريع أو القانون اجلنائي:

		

«الصندوق اخلاص

«(أ) يُعترب قرار احملكمة بشأن مصادرة األموال وفقاً للبند  377دال أساساً
			
يستند إليه املسؤول اإلداري العام لضبط املمتلكات املصادرة؛ وتُحوَّل املمتلكات اليت
ّ
متت مصادرهتا ،أو ما يقابلها من أموال ،إىل املسؤول اإلداري العام ،الذي يودعها يف
ً
ً
صندوق خاص تُدار شؤونه وفقا للوائح التنظيمية اليت تصدر وفقا للبند الفرعي (د)
(يف هذا البند – الصندوق).
			

«(ب)

تُودَع يف الصندوق أيّ غرامة تفرضها احملكمة بشأن جُرم ما.

«(ج) حني يقدّم ضحي ُة جُر ٍم ،إىل هيئة حيدّدها وزير العدل هلذا الغرض،
			
ً
ً
حكما صادرا باحلصول على تعويض ،ويبيّن أنه ليست لديه إمكانية معقولة لتحقيق
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احلكم الصادر ،كلّياً أو جزئياً ،وفقاً أليّ قانون مطبَّق ،يُد ّفع لضحية ا ُ
جلرم من الصندوق
التعويضُ الوارد يف احلكم الصادر والذي مل يتم سداده ،كلّياً أو جزئياً؛ وألغراض هذا
البند ،يعين «احلكم الصادر» حكماً ال جيوز بعدُ استئنافه.
«(د) يصدر وزير العدل ،مبوافقة جلنة الدستور والقانون والعدالة ،التابعة
			
للكنيست ،يف الئحة تنظيمية الطرائق اليت تُتَّبع يف إدارة شؤون الصندوق ،وكيفية
استخدام موجودات الصندوق املالية ،وكيفية توزيعها هلذه األغراض:
			«( )1إعادة تأهيل ضحايا اجلرائم ومعاجلتهم ومحايتهم؛ وهلذا الغرض،
يُخصَّص سنوياً مبلغ ال يق ّل عن نصف قيمة موجودات الصندوق لعام واحد؛
			«( )2دفع التعويض املقرّر يف احلكم الصادر لضحية ا ُ
جلرم ،وفقاً لألحكام
املنصوص عليها يف البند الفرعي (ج)؛
			

«()3

منع ارتكاب األفعال ا ُ
جلرميّة؛

			«( )4القيام بوظائف سلطات إنفاذ القوانني يف إنفاذ أحكام هذا القانون
خبصوص ا ُ
جلرم املعين».
			

(املصدر :إسرائيل ،قانون العقوبات ،البند  377هاء)

يف رومانيا ،خيضع تنظيم التعويضات اليت تُدفع لضحايا أفعال جُرميّة معيّنة (ال
		
تشمل االتّجار باألشخاص ،ولكنها تشمل االغتصاب واالعتداء) للقانون اخلاص بالتدابري
املعيّنة لضمان توفري احلماية لضحايا اجلرمية ،الفصل اخلامس ،التعويض املايل املمنوح من
الدولة لضحايا أفعال جُرميّة معيّنة.

 -1دومنا مساس بصالحية املحكمة لتأمر اجلاين بدفع تعويض إىل ضحية االتّجار
املختصة] اختاذ الترتيبات
باألشخاص ،مبقتضى املادة  28من هذا القانون ،جيب [على السلطة
ّ
عرفون بأهنم ضحايا اتّجار باألشخاص ،وذلك وفقًا
الالزمة لدفع تعويض لصاحل الضحايا الذين يُ َّ
املقررة مبوجب املادة  18من هذا القانون .وجيب أن حت ّدد تلك الترتيبات مجل ًة من
لإلجراءات ّ
األمور ومنها ما يلي:
(أ)

الظروف اليت جيوز أن يُدفَع فيها التعويض؛

حسب التعويض بنا ًء عليه ومبلغ التعويض الواجب دفعه ،على أن
(ب) األساس الذي يُ َ
مستر َّدة مبقتضى املادة  28من هذا القانون؛
يُوضع يف احلسبان أي تعويض َّ
حمصل أو أي مبالغ َ
(ج) الصندوق الذي تُدفَع منه املبالغ؛
(د)

إجراءات تقدمي الطلبات لدفع التعويضات؛

(هـ) إجراءات مراجعة واستئناف القرارات الصادرة بشأن املطالبات بالتعويض.
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املختصة] ضمان إتاحة اإلمكانية لضحايا االتّجار باألشخاص لتقدمي
 -2جيب [على السلطة
ّ
طلب التماسًا لدفع التعويض هلم مبقتضى هذه املادة حىت وإن مل يتم حتديد هوية اجلاين أو القبض
عليه أو إدانته.
[ -3يُستخدم هذا البند حيث جيب العمل على إنشاء صندوق حم ّدد هلذا الغرض ].لغرض
املختصة]
إجراء دفع تعويضات لضحايا االتّجار باألشخاص وفقًا هلذه املادة ،جيب [على السلطة
ّ
إنشاء صندوق لصاحل الضحايا ،وكذلك تعيني املسؤولني اإلداريني للصندوق .ويقبل املسؤولون
اإلداريون تلقّي املبالغ اليت تُدفَع إىل الصندوق من:
(أ)

املخصصة للصندوق وفقًا لِـ [القانون املايل املعين]؛
األموال ّ

(ب) األموال املصادرة والعوائد املتأتّية من بيع البضائع أو املوجودات املالية املصادرة
مبقتضى أحام القانون الوطين؛
املقدمة إىل الصندوق؛
(ج) املدفوعات الطوعية أو املنح أو اهلِبات َّ
(د)

اإليرادات أو الفوائد أو األرباح املستم ّدة من استثمارات الصندوق؛

يسميه املسؤولون اإلداريون عن الصندوق.
(هـ) ّ
أي مصدر آخر ّ

[ -4يُستخدم هذا البند حيث يوجد من ُ
قبل صندوق مناسب لدفع التعويضات إىل الضحايا].
املختصة] ضمان أن يكون لدى املسؤولني اإلداريني عن [الصندوق] الصالحية
جيب [على السلطة
ّ
لدفع مبالغ التعويض لضحايا االتّجار باألشخاص وفقًا هلذه املادة.
 -5وضع اهلجرة اخلاص بالضحية أو إعادته إىل وطنه أو غياب آخر له خارج الوالية القضائية
املعنية ،ال تُعترب أسبابًا متنع املحكمة من األمر بدفع تعويض للضحية مبقتضى هذه املادة.

الفصل الثامن -اهلجرة والعودة
التعليق
	األحكام اخلاصة هبجرة ضحايا االتّجار باألشخاص من أوطاهنم وإعادهتم إليها تُستمدّ من
املادتني  7و 8من الربوتوكول .أما األسلوب الذي جيوز اتّباعه يف تنفيذ أحكام هاتني املدتني
فيعتمد كثرياً على القوانني واللوائح التنظيمية احملدّدة اخلاصة باهلجرة يف الدولة املعنية .ويف
بعض احلاالت ،جيوز تضمني هذه األحكام يف القانون ،يف حني أنه قد يكون من األنسب يف
حاالت أخرى تنفيذها من خالل مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية.

التعليق

املادة  -30فترة التعايف ّ
والتفكر

حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادتان  6و.7
	املادة  8من الربوتوكول تلزِم الدو َل األطراف بأن تنظر يف اعتماد تدابري تشريعية أو تدابري
أخرى مناسبة تسمح لضحايا االتّجار باألشخاص بالبقاء داخل إقليم الدولة بصفة مؤقتة أو
دائمة ،يف احلاالت اليت تقتضي ذلك ،ومع إيالء االعتبار الواجب للعوامل اإلنسانية والوجدانية.
وينبغي أن تُقرأ املادة  7مقرتن ًة مع املادة .6
ومن املهم أن تقيم الدول توازناً بني ضرورة التعرّف على حنو صحيح على هوية ضحايا
		
االتّجار باألشخاص ،والعبء الذي تلقيه اإلجراءات املكتبيّة الرتيبة اليت تُتَّبع يف حتديد اهلوية
وإصدار القرارات بشأن وضع الضحية القانونية ،على كاهل ضحية االتّجار باألشخاص.
ومع أن هذا احلكم اختياري ،فإن من املهم أن حترص الدول على أن تدرك أن األشخاص
		
ً
املتَّجر هبم الذين يواجهون الرتحيل أو االعتقال فورا لن حيظوا إذذاك على ما يشجّعهم على أن
يتقدّموا ويبلّغوا عن اجلرمية أو يتعاونوا مع السلطات املختصّة .ومن ثمّ فإن منحهم فرتة للتعايف من
احملنة والتف ّكر يف احلالة ،مبا يف ذلك احلقوق املقابلة اليت يستحقوهنا ،وبصرف النظر عمّا إذا كان
ّ
مثة اتفاق مسبّق على تقديم أد ّلة إثباتية بصفتهم شهوداً ،إ ّنما من شأنه أن يساعد الدول على صون
احلقوق اإلنسانية لألشخاص الذين وقعوا ضحية اتّجار .كما إن محاية احلقوق األساسية يفيد
أيضاً يف تقوية ثقة الشخص الضحية بالدولة ومقدرهتا على محاية مصاحله .ذلك أن الضحية
الذي لديه ثقة بالدولة من املرجّح له أن يتخذ قراره على بيّنةٍ بأن يتعاون مع السلطات يف املالحقة
القضائية للمتّجرين به .أما إذا ما أُرهق الشخص الضحية بالضغط لكي يتقدّم باالهتامات على
الفور ،فإن املخاطرة تزداد حينذاك يف احتمال تراجعه عن إفادته يف مرحلة الحقة .ولذلك فإن
إتاحة فرتةٍ للتعايف والتف ّكر من شأهنا أن تكون يف صاحل الضحية والسلطات معاً فيما مي ّكن من
التعرّف على هوية كل من الضحية اجلاني وكذلك مباشرة أو متابعة التحقيقات والتحرّيات.
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 -1جيب أالّ يُنقل ضحية االتّجار باألشخاص ،حيثما ميكن تطبيق ذلك عمليًا ،من إقليم
التعرف على هويته وفقًا للفقرة 1
درج اسم الدولة] إىل أن تستكمل [السلطة
ّ
[يُ َ
املختصة] عملية ّ
من املادة .18
املختصة] أن تق ّدم ،يف غضون [ ]...يومًا من توافر أسباب معقولة
 -2جيب [على السلطة
ّ
املقررة مبوجب الفقرة
لديها تدعوها إىل االعتقاد ،بنا ًء على املبادئ التوجيهية/اإلجراءات الوطنيةّ ،
 1من املادة  18من هذا القانون ،بأن شخصًا ما هو ضحية اتّجار باألشخاص ،طلبًا ّ
خطيًا إىل
ّ
والتفكر ال ّ
تقل عن تسعني يومًا بغية
املختصة باهلجرة] التماسًا ملنح الضحية فتر ًة للتعايف
[السلطة
ّ
املختصة.
متكينه من اتّخاذ قراره على بيّن ٍة بشأن التعاون مع السلطات
ّ
ألي شخص [طبيعي] يعتقد بأنه ضحية اتّجار باألشخاص احلق يف تقدمي طلب ّ
خطي إىل
-3
ّ
ّ
والتفكر ال ّ
تقل عن تسعني يومًا لكي يتسنّى
املختصة باهلجرة] التماسًا ملنحه فتر ًة للتعايف
[السلطة
ّ
املختصة.
له اختاذ قرار على بيّن ٍة بشأن تعاونه مع السلطات
ّ
ّ
والتفكر للشخص املعين يف األحوال
املختصة باهلجرة] إتاحة فتر ٍة للتعايف
 -4على [السلطة
ّ
اليت يتبيّن هلا أن مثّة أسبابًا معقول ًة تدعوها إىل االعتقاد أن ذلك الشخص هو ضحية اتّجار
باألشخاص ،وذلك يف غضون [ ]...يومًا من تقدميه الطلب.
ّ
والتفكر جيب تطبيقه من قِبل
املختصة باهلجرة] بشأن منح فترة التعايف
 -5قرار [السلطة
ّ
أي شخص طبيعي يعتقد بأنه لديه أسبابًا معقول ًة تدعوه لالعتقاد بأنه كان
[السلطة
املختصة] أو ّ
ّ
ضحية اتّجار باألشخاص.
ّ
والتفكر ،جيب ترحيل الشخص
املختصة باهلجرة] منح فترة للتعايف
تقرر [السلطة
ّ
 -6ريثما ّ
(وحيق له احلصول على احلقوق واملستحقات
درج اسم الدولة] ّ
ضحية االتّجار باألشخاص من [يُ َ
واخلدمات وتدابري احلماية املبيّنة يف الفصل السابع) .ويف حال أن بُوشرت إجراءات الترحيل،
فيجب وقف تلك اإلجراءات ،وكذلك يف حال صدور أمر بالترحيل ،فجب تعليق ذلك األمر.
بأي أنشطة حتقيقية ذات صلة وال
 -7ليس يف الفقرة  1ما مينع السلطات
املختصة من القيام ّ
ّ
متس بصالحيتها للقيام بذلك.
ّ

املادة  -31إذن اإلقامة املؤقتة أو الدائمة
التعليق
حكم اختياري
املصدر :الربوتوكول ،املادة .7
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اخليار 1

درج اسم السلطة املعنية] هوية شخص بأنه ضحية
 -1إذا ح ّددت السلطات
ّ
املختصة [يُ َ
اتّجار باألشخاص ،جيب أن تستصدر له إذن إقامة مؤقتة ملدة ستة أشهر على األقل ،بصرف النظر
املختصة] ،مع إمكانية جتديده.
درج اسم السلطة
ّ
عن تعاونه مع [يُ َ
التعليق
ال تقتصر اإلجراءات القانونية على الدعاوى اجلنائية بل تشمل أيضاً الدعاوى املدنية ،وذلك
على سبيل املثال من أجل املطالبة بتعويضات عن األضرار .ومن مصلحة الضحية واالدّعاء
العام على حدّ سواء إتاحة اجملال للضحية للحصول على إذن إقامة مؤقتة على األقل أثناء
مرحلة اإلجراءات اجلنائية .ذلك أنه من دون حضور الضحية سوف ّ
يتعذر ،أو سوف يصبح من
الصعب جداً ،حتقيق النجاح يف املالحقة القضائية للمشتبه فيهم .وعالوة على ذلك ،ينبغي
متكني الضحية من مباشرة دعوى مدنية بشأن ح ّقه يف تعويض عن األضرار ،أو من عرض
قضيته أمام أيّ حمكمة معنية أخرى ،وعلى سبيل املثال حمكمة العمل.

اخليار 2
التعليق
	األشخاص الذين كانوا ضحية اتّجار ،الذين ال يرغبون أو ال جيرؤون على تقديم إفادة بصفتهم
شهوداً – أو الذين ليسوا مطالبني بأن يكونوا شهوداً ألهنم ال ميتلكون معلومات وثيقة الصلة
بالقضية ،أو ألنه ال ميكن احتجاز مرتكيب اجلرمية يف بلد الوجهة املقصودة – حيتاجون إىل
توفري تدابري احلماية املالئمة هلم على قدم املساواة مع األشخاص الذين وقعوا ضحية اتّجار
والذين هم راغبون يف اإلدالء بشهادهتم ومبستطاعهم القيام بذلك.
ومع أن الشهود الذين ليسوا هم أنفسهم ضحايا غري مذكورين يف املادة  7من الربوتوكول،
		
فإن من املستصوب لضمان فعالية املالحقة القضائية لقضايا االتّجار باألشخاص ،متديد
نطاق إمكانية منح إذن باإلقامة املؤقتة ليشمل الشهود الذين هم على استعداد ومقدرة لإلدالء
بشهادهتم جتاه املتّهمني.

املختصة باهلجرة] أن
املختصة ،فيجب [على السلطة ّ
 -1إذا تعاون الشخص الضحية مع السلطات ّ
تصدر ،بنا ًء على طلب الضحية ،إذن إقامة مؤقتة [قاب ً
[وللمعالني الذين هم برفقته]
ال للتجديد] ،للضحية ُ
أي إجراءات قانونية ذات صلة بالقضية [ملدة ستة أشهر على األقل].
طوال الفترة اليت تستغرقها ّ
حيق للضحية [واملعالني الذين هم رفقته]
 -2بنا ًء على أساس إذن اإلقامة املؤقتة أو الدائمةّ ،
احلصول على املساعدات واملستحقات واخلدمات وتدابري احلماية املبيّنة يف الفصل السابع.
املختصة باهلجرة] أن تصدر للطفل إذن
 -3إذا كان الضحية طفالً ،فيجب [على السلطة
ّ
إقامة مؤقتة أو دائمة ،مبا يف ذلك منحه احلقوق املقابلة هلذا الوضع ،إن كان هذا يفي مبصلحة
الطفل على أفضل حنو.
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[وللمعالني الذين هم برفقته] أن يتق ّدم بطلب التماس وضعية اللجوء أو
 -4جيوز للضحية ُ
وضعية اإلقامة الدائمة [الطويلة األمد] بنا ًء على أسباب إنسانية [ووجدانية].
التعليق
	ينبغي لسلطة اهلجرة أو القاضي املختص باهلجرة ،لدى النظر يف الطلب املقدّم من ضحية
اتّجار باألشخاص التماساً للحصول على وضعية اإلقامة الدائمة أو الطويلة األمد ،بناءً على
أسباب إنسانية ووجدانية ،على ضوء مبدأ عدم اإلعادة قسْراً وحظر املعاملة الالإنسانية
واملهينة للكرامة ،احلرص على وضع ما يلي يف االعتبار دائماً:
(أ)

		

(ب)
		
باألشخاص؛

خماطر االنتقام من الضحية وأُسرته؛
خماطر املالحقة القضائية يف بلد املنشأ بشأن أفعال جُرمية ذات صلة باالتّجار

(ج) اإلمكانات املتاحة لإلدماج يف اجملتمع وملزاولة أسلوب حياة مستقل ومستدام
		
وإنساني يف بلد املنشأ؛
(د) مدى توافر خدمات املساندة املالئمة واليت تصون السرّية وتقي من وصمة
		
العار يف بلدان املنشأ؛
(هـ)

		

وجود األطفال.

والفقرة  2من املادة  7من الربوتوكول تبيّن صراح ًة أنه لدى تنفيذ احلكم اخلاص
		
بوضعية اإلقامة املؤقتة أو الدائمة ،على الدول األطراف أن تويل االعتبار الواجب للعوامل
اإلنسانية والوجدانية.
«اإلقامة الدائمة» ينبغي أن تُفسَّر بأهنا تعين اإلقامة الطويلة األمد ،ولكن ليس
		
بالضرورة اإلقامة غري حمدودة األجل .وعالوة على ذلك  ،ينبغي أن تُفهم الفقرة على أهنا ال
خت ّل بأيّ تشريع داخلي بشأن منح حق اإلقامة أو بشأن مدة اإلقامة (امللحوظات التفسريية ...
( ،)A/55/383/Add.1الفقرة .)72

املقدم التماسًا للحصول على
خيص الطلب َّ
 -5إن عدم استيفاء املستلزمات املعيارية (فيما ّ
جراء وقوع الشخص املعين ضحية اتّجار باألشخاص،
وضعية اإلقامة املؤقتة أو الدائمة) ،الناتج من ّ
ومن ذلك مث ً
ال عدم وجود جواز سفر صاحل أو غريه من وثائق اهلوية ،جيب أالّ يُعترب سببًا لرفض
منح ذلك الشخص وضعية إقامة مؤقتة أو دائمة.
التعليق
	املستلزمات اليت تُعدّ يف األحوال العادية شرطاً الزماً للحصول على وضعية اإلقامة ،ومنها مث ً
ال
وثائق اهلوية الصاحلة وإتقان لغة البلد ،ولكنها مل تُستوف بسبب وقوع الشخص ضحية اتّجار
باألشخاص ،ممّا يُعترب من ثَمّ ظرفاً خارجاً عن إرادته ،جيب أ ّ
ال تُعترب سبباً يوجب رفض منحه
وضعية اإلقامة ،حسبما يُطبَّق على احلاالت يف الظروف العادية.
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	ومن املمارسات اجليدة اليت ينبغي لبلدان املنشأ األصلي وبلدان الوجهة املقصودة أن تتّبعها
إبرامُ اتفاقات/ترتيبات ثنائية أو إقليمية تنصّ على إعادة إدماج ضحايا االتّجار باألشخاص،
املعادين إىل أوطاهنم ،يف جمتمعاهتم ،واحلرص على التقليل إىل أدنى حدّ من خماطر معاودة
اإليقاع هبم ضحايا هلذا االتّجار.

االتجار باألشخاص
املادة  -32إعادة ضحايا ّ
درج اسم الدولة]
إىل ُ[ي َ
املختصة] تسهيل وقبول عودة ضحية االتّجار باألشخاص ،الذي هو
 -1جيب [على السلطة
ّ
درج اسم الدولة]
درج اسم الدولة] ،أو الذي حصل على احلق يف اإلقامة الدائمة [يُ َ
من رعايا [يُ َ
حني كان واقعًا ضحية االتّجار ،إىل وطنه ،من دون إبطاء ال داعي له أو غري معقول ،ومع املراعاة
الواجبة حلقوقه وسالمته [وحرمته الشخصية وكرامته وصحته].
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،8الفقرتان  1و2؛ امللحوظات التفسريية .)A/55/383/Add.1( ...
	الفقرة  1من املادة  8من الربوتوكول تلزِم الدو َل األطراف بأن تيسّر وتقبل عودة أيّ من رعاياها
«مع إيالء االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص| .وهذا احلكم يفرض التزاماً إجيابياً على
احلكومات بشأن ضمان عدم وجود خطر باالنتقام أو أيّ أذى آخر ميكن أن يواجهه الشخص الذي
وقع ضحية اتّجار باألشخاص ،بعد عودته إىل وطنه ،ومن ذلك مثالً اعتقاله بسبب مغادرته البلد
أو اشتغاله يف البغاء يف اخلارج ،عندما تكون هذه التصرّفات جمرَّمة يف بلده األصلي.
وال تعين العبارة «دون إبطاء ال مسوَّغ له أو غري معقول» أن احلكومات تستطيع أن تبادر
		
ً
فورا إىل ترحيل كل األشخاص الذين وقعوا ضحايا اتّجار بالبشر؛ بل إنه ينبغي للحكومات
أن هتيّئ الرتتيبات الالزمة لعودة الشخص الذي اتُّجِ ر به ،ولكنْ بعد أن تكون قد أُتيحت هلا
الفرصة لكي تقدّر أن كل حقوقه القانونية يف إنصافه أمام العدالة ،وكذلك سالمته لدى عودته،
مضمونة.

املختصة] أن
 -2إذا كان الضحية ال حيمل الوثائق الصحيحة الالزمة ،فيجب [على السلطة
ّ
املختصة يف الدولة اليت وقع الشخص ضحية اتّجار
تصدر ،بنا ًء على طلب الضحية أو السلطات
ّ
درج اسم الدولة].
فيها ،كل ما قد يلزم لتمكني الشخص من السفر والدخول ثاني ًة إىل إقليم [يُ َ
التعليق
حكم اختياري

درج اسم الدولة] ،جيب عدم تسجيل
 -3يف حالة عودة ضحية االتّجار باألشخاص إىل [يُ َ
أي عبارة يف وثائق اهلوية اخلاصة بذلك الشخص فيما يتعلق بالسبب الداعي إىل عودته أو بأن
ّ
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أي بيانات شخصية عن ذلك يف
الشخص كان ضحية اتّجار باألشخاص ،كما جيب عدم ختزين ّ
أي قاعدة بيانات ،ممّا قد يؤثّر يف حقّه يف مغادرة البلد أو يف الدخول إىل بلد آخر ،أو ممّا قد يكون
ّ
أي عواقب سلبية أخرى.
له ّ
التعليق
حكم اختياري

االتجار باألشخاص إىل دولة أخرى
املادة  -33ترحيل ضحايا ّ
درج اسم الدولة] العودة إىل بلده األصلي
 -1حينما يطلب ضحية اتّجار ليس هو من رعايا [يُ َ
الذي نشأ فيه أو إىل البلد الذي كان لديه فيه حق اإلقامة الدائمة حني وقع ضحية االتّجار ،فيجب
املختصة] تسهيل تلك العودة ،مبا يف ذلك اختاذ الترتيبات الستصدار وثائق السفر
[على السلطات
ّ
مسوغ له ،ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوقه وسالمته [وحرمته
الالزمة ،من دون إبطاء ال ّ
الشخصية وكرامته وصحته].
التعليق
حكم إلزامي
	املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،8الفقرة 2؛ امللحوظات التفسريية )A/55/383/Add.1( ...؛ التعليق العام
رقم  6الصادر عن جلنة حقوق الطفل.
	الفقرة  2من املادة  8من الربوتوكول تبيّن أنه عندما تعيد دولة طرف ضحية اتّجار باألشخاص
إىل دولة ذلك الشخص من رعاياها ،فإن هذه اإلعادة جيب أن يُراعى فيها إيالء االعتبار
الواجب لسالمة ذلك الشخص وحلالة أيّ إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية
لالتّجار .وجيب أن تكون تلك العودة إىل الوطن طوعيّة.

املختصة] ،إعادة [ترحيل] ضحية التّجار
يتم ،بنا ًء على قرار صادر عن [السلطة
ّ
 -2عندما ّ
درج اسم الدولة] إىل الدولة اليت كان قد حصل فيها على احلق
باألشخاص ليس هو من رعايا [يُ َ
املختصة] أن
يف إقامة دائمة ،يف الوقت الذي كان فيه ضحية لالتّجار ،فيجب [على السلطة
ّ
أي إجراءات قانونية تتصل بكون ذلك
تضمن يف تلك العودة املراعا َة الواجبة لسالمته ،وحلالة ّ
الشخص ضحية لالتّجار.
التعليق
حكم إلزامي
	تبيّن امللحوظات التفسريية (الفقرة  )73أن العبارة «وي ّ
ُفضل أن تكون تلك العودة طوعية» جيب
أن تُفهَم على أهنا ال تضع التزاماً على الدول األطراف اليت تعيد الضحايا ،ممّا ّ
يوضح أن حاالت
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العودة ميكن أن تكون غري طوعية أيضاً .غري أن هذا احلكم واألحكام السابقة تنصّ بوضوح على
قصر حاالت العودة غري الطوعية على تلك احلاالت اليت تتأمّن فيها حتقيق السالمة ،ويُوىل
فيها االعتبار الواجب حلالة اإلجراءات القانونية القائمة.

أي قرار يُراد اختاذه بشأن إعادة ضحية اتّجار باألشخاص إىل بلده جيب أن يُنظر فيه على
-3
ّ
القسريّة ومبدأ حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة للكرامة.
ضوء مبدأ عدم اإلعادة ْ
التعليق
حكم إلزامي
	عالوة على ذلك ،جيب أن يوضع يف االعتبار املبدأ الدويل اخلاص بعدم اإلعادة القسْريّة ومبدأ
حظر املعاملة الالإنسانية أو املهينة للكرامة مبقتضى قانون حقوق اإلنسان الدويل.

 -4عندما يق ّدم ضحية اتّجار باألشخاص مزاعم جوهرية بأنه هو أو أُسرته قد يواجهون
حريتهم الشخصية إذا ما أُعيدوا إىل بلدهم األصلي ،فيجب على
خطرًا على حياهتم أو صحتهم أو ّ
درج اسم السلطة] إجراء تقدير للمخاطر واحلالة األمنية قبل إعادة الضحية ،وكذلك
السلطة [يُ َ
أُسرته.
التعليق
حكم اختياري
	عند تقدير املخاطر ينبغي أن تُوضع يف االعتبار خماطر انتقام شبكة االتّجار باألشخاص من
الضحية وأُسرته ،وقدرة واستعداد السلطات يف البلد األصلي بشأن توفري احلماية للضحية
وأُسرته ،من التعرّض للرتهيب أو العنف ،ووضع الضحية االجتماعي لدى عودته ،وخماطر
اعتقال الضحية أو احتجازه أو مالحقته قضائياً من قِبل السلطات يف وطنه خبصوص أفعال
جُرمية ذات صلة باالتّجار (مثل استعمال وثائق مزوّرة أو مزاولة البغاء) ،وتوافر خدمات
املساعدة والفرص املتاحة للعثور على عمل ألجل طويل .وينبغي أن يكون للمنظمات غري
احلكومية وغريها من وكاالت اخلدمات العاملة لصاحل ضحايا االتّجار باألشخاص ،احلق يف
تقديم معلومات عن هذه اجلوانب ،واليت ينبغي أن توضع يف احلسبان يف أيّ قرار يُتّخذ بشأن
قيام السلطات املختصّة بإعادة الضحية أو ترحيله إىل بلده.

 -5عند إعادة ضحية جرمية اتّجار باألشخاص [أو شاهد عليها] إىل بلده األصلي ،جيب
أي إشارة يف أوراق هوية ذلك الشخص فيما يتعلق بسبب إعادة الشخص املعين أو
عدم تسجيل ّ
أي
بوقوعه ضحية اتّجار باألشخاص ،كما جيب عدم ختزين بيانات شخصية هبذا اخلصوص يف ّ
أي بلد آخر ،أو ممّا قد يكون له
قاعدة بيانات ،ممّا قد يؤثّر يف حقه يف مغادرة بلده أو يف دخول ّ
أي عواقب سلبية أخرى.
ّ
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 -6جيب عدم إعادة األطفال ضحايا اجلرمية أو الشهود عليها إىل بلداهنم األصلية يف حال
مؤشر ،عقب إجراء تقدير املخاطر واحلالة األمنية ،إىل أن إعادهتم لن تفي مبصلحتهم على
وجود ّ
أفضل حنو.
التعليق
حكم اختياري
	ينبغي عدم إعادة األطفال املعرّضني ملخاطر الوقوع ضحايا اتّجار باألشخاص إىل بلداهنم األصلية،
ما مل يكن ذلك يفي مبصلحتهم على أفضل حنو ،وما مل تكن قد اتُّخذت التدابري املناسبة لتوفري
احلماية هلم .وجيوز أن تنظر الدول يف تطبيق أشكال مكمّلة من احلماية لألطفال من ضحايا
االتّجار باألشخاص ،عندما ال تفي إعادهتم إىل بلداهنم مبصلحتهم على أفضل حنو (انظر التعليق
العام رقم  ،6الصادر عن جلنة حقوق الطفل).

املختصة] أن توفّر للضحية ،بالقدر املمكن وحيثما يكون مناسبًا ،بالتعاون
 -7على [السلطة
ّ
مع املنظمات غري احلكومية ،معلومات عن جهات االتصال يف املنظمات اليت ميكنها أن تق ّدم
رحل إليه ،ومنها مث ً
ال مكاتب تابعة ألجهزة إنفاذ القانون
املساعدة إليه يف البلد الذي يُعاد أو يُ َّ
ومنظمات غري حكومية ،واالختصاصيون املهنيون – الذين مبستطاعهم تقدمي املشورة ،وهيئات
الرعاية االجتماعية.

ّ
بناء على الطلب
املادة -34
التحقق من شرعية الوثائق وصالحيتها ً
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادتان  8و.13

املختصة أو ممثّل دولة أخرى ،على السلطات
 -1بنا ًء على طلب اجلهة املعنية ،كالسلطة
ّ
درج اسم الدولة] املبادرة إىل
املختصلة والسلطات الدبلوماسية والقنصلية يف اخلارج التابعة لِـ [يُ َ
مسوغ له أو غري معقول:
التحقّق ممّا يلي ،من دون إبطاء ال َّ
درج اسم
(أ) ما إذا كان شخص ما وقع ضحية اتّجار باألشخاص هو من رعايا [يُ َ
مقدمة الطلب [وقوع
الدولة] أو كان له احلق يف اإلقامة الدائمة فيها ،حني دخوله إقليم الدولة ِّ
فعل االتّجار]؛
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التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،8الفقرة .3
	وفقاً للفقرة  75من امللحوظات التفسريية  ،)A/55/383/Add.1( ...ينصّ هذا احلكم ضمناً على
أنه جيب عدم القيام بإعادة الشخص امللتمَسة إعادته وذلك قبل التح ّقق على النحو الواجب من
جنسية ذلك الشخص أو من حقه يف اإلقامة الدائمة.

(ب) شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية الصادرة أو املزعوم بأهنا صادرة باسم
درج اسم الدولة] ويُشتبَه يف أهنا تُستَعمل ألغراض االتّجار باألشخاص.
[يُ َ
التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة .13

املختصة] إصدار وثائق
 -2إذا كان الضحية ال ميلك وثائق صحيحة ،فيجب [على السلطة
ّ
قانونية للسفر أو اهلوية أو كال هذين النوعني من الوثائق ،حسبما قد يكون ضروريًا لكي يكون
باإلمكان إعادة الضحية إىل وطنه.
التعليق
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،8الفقرة .4
	وتبيّن الفقرتان  5و 6من املادة  8من الربوتوكول بوضوح أن أحكام املادة  8من الربوتوكول ال متسّ
بأيّ حق يُمنح لضحايا االتّجار باألشخاص مبقتضى أيّ قانون داخلي للدولة الطرف املستقبِلة،
كما أهنا ال متسّ بأيّ اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدّد األطراف حيكم ،كلياً أو جزئياً ،عودة
ضحايا االتّجار باألشخاص إىل بلداهنم .وإضافة إىل ذلك ،تبيّن امللحوظات التفسريية حتديداً
أن االتفاقات والرتتيبات املشار إليها يف هذه الفقرة تشمل على حدٍّ سواء االتفاقات اليت تتناول
حتديداً موضوع الربوتوكول واالتفاقات اليت هي أعمّ من ذلك مبا تتضمّنه من أحكام تتناول
اهلجرة غري القانونية ،وكذلك أنه ينبغي أن تُفهَم على أهنا ال متسّ بأيّ التزامات أخرى مبقتضى
القانون الدويل العريفّ فيما خيصّ إعادة املهاجرين إىل بلداهنم.

املختصة] بصفتها السلطة اليت تتولّى التنسيق بشأن االستجابات إىل
سمى [السلط ُة
ّ
 -3تُ ّ
االستفسارات املبيّنة يف الفقرة  ،1وكذلك وض َع إجراءات تُتَّبع خبصوص االستجابة إىل تلك
االستفسارات بأسلوب منتظم ويف الوقت املناسب.

الفصل التاسع -املنع والتدريب والتعاون
التعليق
	األسلوب الذي جيوز أن تُن َّفذ به هذه املواد يعتمد كثرياً على النظام القانون وإطار العمل يف
الدولة املعيّنة .ويف بعض احلاالت ،من اجلائز تضمينها يف القانون ،ويف حاالت أخرى ،قد يكون
من األنسب تنفيذها من خالل مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية.

االلتزام باختاذ تدابري مانعة
املصدر :الربوتوكول ،املادة .9
	الفقرة  1من املادة  9من الربوتوكول تُلزِم الدو َل األطراف بوضع سياسات عامة وبرامج وتدابري
شاملة ملنع االتّجار باألشخاص ومكافحته ،ومحاية الضحايا من معاودة إيذائهم واإليقاع هبم .كما
تُلزِم الفقرة  2من املادة  9الدو َل األطراف بأن تسعى إىل القيام بالبحوث ومجع املعلومات واحلمالت
اإلعالمية واملبادرات االجتماعية واالقتصادية الالزمة ملنع ومكافحة االتّجار باألشخاص .ووفقاً
للفقرتني  4و 5من املادة  ،9على الدول األطراف أن تتّخذ أو تعزّز التدابري الالزمة ،من خالل عدّة
سُبل ومنها التعاون الثنائي أو املتعدّد األطراف ،من أجل التخفيف من وطأة العوامل اليت جتعل
األشخاص مستضعفني جتاه االتّجار ،ومن أجل صدّ الطلب الذي حي ّفز مجيع أشكال االستغالل
اليت تُفضي إىل االتّجار ،ومن ثَمّ تقتضي من الدول القيام خبطوات إجيابية يف معاجلة األسباب
الكامنة يف ظاهرة هذا االتّجار .وكذلك وفقاً للفقرة  3من املادة  ،9ينبغي أن تشمل التدابري املقرّرة
بناءً على أساس أحكام املادة  ،9التعاونَ مع املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات ذات
الصلة باملوضوع وسائر عناصر اجملتمع املدني.
ومن األمثلة على التدابري الالزمة للتصدّي جلانب الطلب من هذه املشكلة التدابريُ
		
الرامية إىل توسيع نطاق الوعي واالنتباه والعناية بالبحوث يف كل أشكال االستغالل والعمل
اجلربي (السخرة) ،وكذلك العوامل اليت يرتكز عليها هذا النوع من الطلب؛ وإىل زيادة وعي
اجلمهور فيما خيصّ املنتجات واخلدمات الناجتة عن العمل االستغاليل واجلربي؛ وإىل تنظيم
رقابة وكاالت التوظيف اخلصوصية وتسجيلها وترخيصها؛ وإىل تنبيه أصحاب العمل بشأن
عدم تشغيل ضحايا االتّجار باألشخاص أو العمل اجلربي يف أيّ جمال من سالسل التوريد
التابعة هلم ،سواء أكان ذلك من خالل التعاقد من الباطن أم على حنو مباشر يف جماالت
اإلنتاج التابعة هلم؛ وإىل العناية بإنفاذ املعايري اخلاصة بالعمل والعمال من خالل عمليات
التفتيش اخلاصة بذلك وسائر الوسائل املناسبة؛ وإىل دعم التوجّهات اخلاصة بتنظيم العمال؛
وإىل تعزيز تدابري محاية حقوق العمال املهاجرين؛ وكذلك إىل جتريم االستفادة من خدمات
ضحايا االتّجار باألشخاص والعمل اجلربي (انظر الفصل الرابع) .ومن اجلائز أن تقوم الوزارات
املختلفة ،مبا فيها الوزارات املسؤولة عن العمل ومنظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل،
بدور داعم هام يف التصدّي جلانب الطلب املشار إليه.
83
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املادة  -35إنشاء هيئة تنسيق وطنية بشأن مكافحة
االتجار باألشخاص [فرقة عمل مشتركة بني األجهزة
ّ
االتجار باألشخاص]
والسلطات بشأن مكافحة ّ
التعليق
حكم اختياري
	هذا احلكم اختياري ،مع أنه يتماشى مع القصد املبيّن يف الربوتوكول فيما خيصّ وضع سياسات
عامة شاملة منسّقة بشأن مكافحة االتّجار باألشخاص ،وتعزيز التعاون بني املنظمات احلكومية
املعنية وبني املنظمات والوكاالت احلكومية وغري احلكومية .وميكن أن يعزّز القيام بذلك إنشاء
هيئة تنسيق وطنية .كما أن من شأن إقامة بُنية تنظيمية مستدامة متعدّدة التخصّصات
بشأن مكافحة االتّجار باألشخاص أن يؤدّي إىل تعزيز االستجابة الوافية بالغرض ملواجهة هذا
االتّجار وإلتاحة اإلمكانية التّباع أفضل املمارسات يف هذا الصدد.

املختصة] إنشاء هيئة تنسيق خاصة مبكافحة االتّجار باألشخاص
 -1جيب [على السلطة
ّ
تتكون من موظفني رمسيني من
[فرقة عمل مشتركة بني اهليئات ملكافحة االتّجار باألشخاص]ّ ،
سمى هنا املوظفون الرمسيون واملسؤولون عن املهام احلكومية اخلاصة بالعدالة والصحة والرعاية
[يُ ّ
االجتماعية والعمل والشؤون االجتماعية والشؤون القانونية وشؤون اهلجرة يف الدولة] ،وموظفني
رمسيني من سائر األجهزة املعنية التابعة للدولة ،وممثّلي اهليئات احلكومية وغري احلكومية املعنية
بتقدمي اخلدمات الالزمة يف هذا اخلصوص.
 -2تتولّى هيئة التنسيق الوطنية اخلاصة مبكافحة االتّجار باألشخاص [فرقة العمل املشتركة
بني الوكاالت بشأن مكافحة االتّجار باألشخاص] القيام باألنشطة التالية:
(أ) التنسيق بشأن تنفيذ هذا القانون ،مبا يف ذلك وضع بروتوكوالت القواعد
واإلجراءات وكذلك املبادئ التوجيهية؛
(ب) العمل [يف غضون [سنة واحدة] من اشتراع هذا القانون] على إعداد خطة عمل
وطنية ،تشتمل على جمموعة من التدابري الشاملة بشأن منع االتّجار باألشخاص وحتديد هوية
رحلون من دولة أخرى
الضحاي وتوفري املساعدة واحلماية للضحايا ،مبن فيهم الضحايا الذين يُ َّ
درج اسم الدولة] ،والقيام باملالحقة القضائية للمتّجرين باألشخاص ،وتوفري التدريب الالزم
[يُ َ
للعاملني يف األجهزة املعنية هبذا املوضوع ،التابعة للدولة وغري التابعة هلا ،وكذلك مهام التنسيق
والرصد اخلاصة بتنفيذ هذا القانون.
التعليق
		

ينبغي للدول أن تُعنى بتصميم سياسات عامة أو برامج بشأن الوقاية من أجل ما يلي:
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وقاية الضحايا من معاودة اإليقاع هبم وإيذائهم؛

(ب) القيام حبمالت لنشر املعلومات والتوعية ،بالتعاون مع وسائل اإلعالم
		
واملنظمات غري احلكومية واملنظمات املعنية يف أسواق العمل واملنظمات املعنية باملهاجرين
وسائر عناصر اجملتمع املدني ،فيما يستهدف على اخلصوص الشرائح والفئات اليت هي
عرضة ألخطار االتّجار باألشخاص؛
(ج) إعداد برامج تثقيفية ،وخصوصاً للشباب ،تُعنى مبعاجلة التمييز القائم على
		
نوع اجلنس ،والرتويج للمساواة بني اجلنسني واالحرتام لكرامة كل إنسان وسالمة كيانه؛
(د) إدراج موضوع االتّجار باألشخاص ضمن املناهج الدراسية اليت تُعنى حبقوق
		
اإلنسان يف املدارس واجلامعات؛
(هـ) التقليل من العوامل اليت تؤدّي إىل تقوية استغالل األشخاص ومواصلته وتسهيله،
		
مبا يف ذلك اختاذ التدابري الرامية إىل صدّ الطلب [على األيدي العاملة واخلدمات الرخيصة
واملست َغ َّلة وغري احملميّة] [الذي يشجّع كل أشكال االستغالل ويؤدّي إىل االتّجار باألشخاص] ،من
خالل البحوث املعنية بأفضل املمارسات والطرائق واالسرتاتيجيات ،وإنفاذ معايري العمل وزيادة
الوعي مبسؤولية ودور وسائل اإلعالم واجملتمع املدني ،واحلمالت اإلعالمية؛
(و) العناية مبعاجلة األسباب الكامنة خلف االتّجار باألشخاص ،كالفقر وختلّف
		
النمو وانعدام املساواة يف الفرص والتمييز اجلائر بكل أشكاله ،وبتحسني األوضاع االجتماعية
واالقتصادية اخلاصة بالفئات املعرّضة للمخاطر؛
(ز) احلدّ من عوامل قابلية تعرّض األطفال ألخطار االتّجار باألشخاص ،وذلك
		
بتكوين بيئة وقائية؛
(ح) ضمان العمل على املكافحة الفعّالة للمتَّجرين باألشخاص وأماكن االستغالل،
		
ألن من شأن هذا العمل أن يكون رادعاً للجُناة ممّا يساعد على منع هذا االتّجار.

(ج) إنشاء آلية عمل وطنية إلحالة ضحايا االتّجار باألشخاص وتنسيق ورصد عملها،
التعرف على حنو صحيح على هوية الضحايا وإحالتهم إىل اجلهات املعنية لتوفري
من أجل ضمان ّ
املساعدة احلماية هلم ،مبن فيهم األطفال من الضحايا ،وكذلك ضمان حصوهلم على املساعدة
الوافية بالغرض مع احلرص يف الوقت نفسه على محاية حقوقهم اإلنسانية.
التعليق
مكوّنات آلية العمل الوطنية اخلاصة باإلحالة هي كما يلي:
		

(أ)

مبادئ توجيهية وبروتوكوالت إجرائية بشأن حتديد هوية ضحايا االتّجار

باألشخاص وتقديم املساعدة إليهم ،مبا يف ذلك مبادئ توجيهية وآليات عمل حمدّدة خاصة
مبعاملة األطفال من أجل ضمان تل ّقيهم مساعدة وافية بالغرض وفقاً الحتياجاهتم وحقوقهم؛
(ب) نظام إلحالة ضحايا االتّجار باألشخاص (احملتملني) إىل اهليئات املتخصّصة
		
اليت تو ّفر احلماية واملساعدة هلم؛
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(ج) إنشاء آليات عمل بني مساعدة ضحايا االتّجار باألشخاص (احملتملني)
		
واجلهود اخلاصة بالتحقيقات واملالحقات القضائية.
الفقرة ( 2ج) -العاملون يف الشرطة ومفتِّشو العمل على حدّ سواء يقومون بأدوار هامة يف جمال
إنفاذ القانون .ذلك أن مفتّشي العمل لديهم الصالحية لرصد أماكن العمل واختاذ التدابري الرامية إىل
ضمان استيفاء ظروف العمل للمستلزمات ،ولدى الشرطة القدرة على حتديد هوية الضحايا ومرتكيب
اجلرائم احملتملني ،وينشطون يف التحقيق يف قضايا االتّجار .ومن اجلهات الفاعلة األخرى منظمات
أصحاب العمل ومنظمات العمال ،وكذلك املنظمات غري احلكومية املعنية حبماية حقوق اإلنسان وتقديم
املساعدة إىل الضحايا ومنع االتّجار.

(د) وضع إجراءات تُتَّبع بشأن مجع البيانات ،وتعزيز البحوث عن مدى وطبيعة ظاهرة
جرائم االتّجار باألشخاص على الصعيدين الداخلي والدويل ،وما ينتج عنها من أشكال العمل
اجلربي (السخرة) واملمارسات الشبيهة بالرق ،والعوامل اليت تؤ ّدي إىل زيادة االتّجار بالبشر
ومواصلته ،وأفضل املمارسات بشأن منع هذا االتّجار ،وبشأن توفري املساعدة واحلماية لضحاياه
واملالحقة القضائية للضالعني يف هذا االتّجار؛
التخصصات بني خمتلف األجهزة
(هـ) تسهيل التعاون املشترك بني اهليئات واملتع ّدد
ّ
واهليئات احلكومية وبني املنظمات احلكومية وغري احلكومية ،مبا يف ذلك هيئات مفتِّشي العمل
وسائر اجلهات الفاعلة يف سوق العمل؛
(و)
املقصودة؛

تسهيل التعاون فيما بني بلدان املنشأ (األصل) وبلدان العبور وبلدان الوجهة

(ز) القيام مبهمة جهة الوصل املحورية بني املؤسسات الوطنية واألطراف الفاعلة األخرى
التابعة للدول وغري التابعة هلا ،وكذلك اهليئات الدولية واجلهات الفاعلة األخرى ،العاملة يف جمال منع
االتّجار باألشخاص واملالحقة القضائية ملرتكيب جرائم االتّجار وتقدمي املساعدة إىل الضحايا؛
(ح) ضمان امتثال تدابري مكافحة االتّجار باألشخاص للمعايري احلالية اخلاصة حبقوق
املتضررة وعدم
اإلنسان ،وكذلك عدم مساس تلك التدابري باحلقوق اإلنسانية اخلاصة بالفئات
ّ
تأثريها السليب فيها.
التعليق
ينبغي أن متتثل التدابري لقواعد ومعايري حقوق اإلنسان (املادة  14من الربوتوكول).

[ ،1،رصد عمل الصندوق اخلاص بالضحايا].
منسق
فوض [السلطة
ّ
 -3مدير هيئة التنسيق [فرقة العمل] .تُ َّ
املختصة] بصالحية تعيني ِّ
املنسق [املدير] املسؤولية الرئيسية عن
حكومي [مدير] هليئة التنسيق [فرقة العمل] .ويتولّى ِّ
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دعم هيئة التنسيق [فرقة العمل] يف قيامها بأنشطتها ،ومن اجلائز أن يكون له مسؤوليات إضافية
املنسق [املدير] أن يتشاور مع املنظمات غري احلكومية
تقررة [السلطة
ّ
املختصة] .وعلى ِّ
حسبما ّ
أو احلكومية الدولية أو أي منظمات دولية أخرى ذات صلة ،وكذلك مع ضحايا االتّجار
باألشخاص وغريهم من الفئات
املتضررة.
ّ
املحرز
 -4التقرير السنوي .على هيئة التنسيق [فرقة العمل] أن تصدر تقريرًا سنويًا عن التق ّدم َ
ُدمت إليهم املساعدة ،مبا يف ذلك البيانات اخلاصة بأعمارهم
يف أنشطتها ،وعدد الضحايا الذين ق ِّ
وجنسهم وجنسيتهم ،واخلدمات واملستحقات اليت تلقّوها مبقتضى هذا القانون ،وعدد قضايا االتّجار
باألشخاص الذين متّ التحقيق فيها ومالحقتها قضائيًا ،وعدد املتّجرين املدانني جبرائمهم.
سرية بيانات
 -5جيب التقيّد يف مجع كل البيانات الالزمة مبقتضى هذا القانون باحلفاظ على ّ
الضحايا ومحاية حرمتهم الشخصية.

مقرر وطين [آلية العمل الوطنية
املادة  -36إنشاء مكتب ِّ
اخلاصة بالرصد واإلبالغ]
التعليق
حكم اختياري
	تُنصَح الدول بإنشاء مركز تُجمَع فيه وتُح َّلل منهجياً املعلومات املستمدّة من خمتلف املصادر
واجلهات الفاعلة .واملهمة الرئيسية آللية عمل من هذا القبيل هي مجع البيانات عن االتّجار
باألشخاص على أوسع نطاق ممكن ،مبا يف ذلك رصد مؤ ّثرات تنفيذ خطة العمل الوطنية اليت
تُعدُّ يف هذا اخلصوص .وينبغي أن يتمتّع املقرِّر الوطين بوضع مستقل ،وأن يُسند إليه تكليف
واضح ،وأن يكون لديه الصالحية املالئمة الستعمال سبل االتصال اخلاصة بالوصول إىل
البيانات والعمل احلثيث على مجعها من كل اهليئات املعنية ،مبا يف ذلك أجهزة إنفاذ القانون،
والسعي الناشط إىل احلصول على املعلومات من املنظمات غري احلكومية .وجيب أن يكون
التكليف جبمع املعلومات متميّزاً بوضوح عن املهام التنفيذية أو العملياتية أو مهام التنسيق بني
السياسات العامة ،واليت ينبغي أن تقوم هبا هيئات أخرى .وينبغي أن تكون له الصالحية أيضاً
للرجوع مباشرةً إىل احلكومة أو جملس النوّاب (الربملان) أو كليهما لرفع تقاريره وتوصياته
إليهما بشأن تطوير السياسات العامة وخطط العمل الوطنية ،وإنْ مل تكن اهليئة اليت يتو ّ
الها
هي نفسها من هيئات تقرير السياسات العامة.

مقرر وطين لشؤون االتّجار باألشخاص ،ويُنشأ مكتب ملساندته
 -1مبوجب هذا القانون يُعيَّن ِّ
يف عمله.
املقرر الوطين [آلية العمل الوطنية اخلاصة بالرصد واإلبالغ] هيئة مستقلة ،تق ّدم
 -2مكتب ِّ
تقاريرها السنوية مباشر ًة إىل املجلس النيايب (الربملان).
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املقرر الوطين [آلية العمل الوطنية اخلاصة بالرصد واإلبالغ] من قِبل املجلس النيايب
 -3يُعيَّن ِّ
أي هيئة خمتصة أخرى] ملدة مخس سنوات يف كل مرة حيني فيها أوان تعيينه.
درج اسم ّ
[يُ َ

للمقرر الوطين [آللية العمل الوطنية اخلاصة بالرصد واإلبالغ] هي مجع
 -4املهام الرئيسية ِّ
البيانات عن االتّجار باألشخاص ،ورصد مؤثّرات تنفيذ خطة العمل الوطنية وسائر التدابري
والسياسات العامة والربامج املعنية باالتّجار باألشخاص ،وحتديد أفضل املمارسات لصوغ
التوصيات الالزمة لتحسني تدابري مواجهة االتّجار باألشخاص.
للمقرر الوطين [آلية العمل الوطنية اخلاصة بالرصد واإلبالغ]
 -5حتقيقًا هلذه الغاية ،يُؤذن ّ
بأن جيوز سبل الوصول إىل كل مصادر البيانات الوطنية املتاحة ،وبأن ينشط يف التماس املعلومات
من كل اهليئات التابعة للدول وكذلك املنظمات غري احلكومية املعنية.

املادة  -37التعاون
التعليق
حكم إلزامي
املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،6واملادة  ،9الفقرة  ،3واملادة .10

 -1على سلطات إنفاذ القانون واهلجرة والعمل وسائر اهليئات املعنية أن تتعاون ،حسب
االقتضاء ،فيما بينها على منع جرائم االتّجار باألشخاص ومالحقة مرتكبيها قضائيًا ،وعلى محاية
ضحايا هذا االتّجار ،من دون مساس حبق الضحايا يف احلرمة الشخصية ،وذلك بتبادل املعلومات
والتشارك فيها ،واملشاركة يف برامج التدريب ،بغية القيام مبا يلي ،من ضمن أمور أخرى:
(أ)

حتديد هوية الضحايا جرائم االتّجار باألشخاص وهوية مرتكبيها؛

(ب) حتديد (نوع) وثائق السفر املستعملة لعبور احلدود ألغراض االتّجار
باألشخاص؛
(ج) حتديد الوسائل واألساليب اليت تستخدمها اجلماعات اإلجرامية ألغراض االتّجار
باألشخاص؛
(د)
باألشخاص؛

حتديد أفضل املمارسات اليت تُتَّبع بشأن كل جوانب منع ومكافحة االتّجار

(هـ) توفري املساعدة واحلماية للضحايا والشهود والضحايا-الشهود.
التعليق
الفقرة  1من املادة  10من الربوتوكول تلزِم سلطات إنفاذ القانون واهلجرة وسائر السلطات
املعنية بالتعاون معاً من خالل تبادل املعلومات.

الفصل التاسع  -املنع والتدريب والتعاون
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 -2فيما ّ
االتّجار باألشخاص ،وكذلك إىل توفري املساعدة واحلماية لضحايا هذا االتّجار ،جيب على
اهليئات التابعة للدول أن تتعاون ،حسب االقتضاء ،مع املنظمات غري احلكومية ،وسائر مؤسسات
املجتمع املدين ،واملنظمات الدولية.
التعليق
	تلزِم عدّة مواد من الربوتوكول الدو َل األطراف بالتعاون ،حسب االقتضاء ،مع املنظمات غري
احلكومية وسائر مؤسسات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية.
وينبغي للدول أن تُعنى بتصميم برامج تدريبية على حنو يراعي األطفال ونوع اجلنس،
		
ويشمل كل اهليئات املعنية التابعة للدول وغري التابعة هلا ،مبن يف ذلك املوظفون املسؤولون
عن إنفاذ قوانني املكافحة واهلجرة والعمل وغريهم من املوظفني الرمسيني املعنيني ،واملوظفني
القضائيني ،والعاملني يف اخلدمات القانونية والرعاية الصحية ،واملرشدين االجتماعيني،
وكذلك اجلهات احمللية املعنية بتقديم اخلدمات ،وسائر االختصاصيني املهنيني ،والشركاء يف
اجملتمع املدني ،بغية االضطالع مبا يلي:
تثقيفهم حول ظاهرة االتّجار باألشخاص ،والتشريعات ذات الصلة ،وحقوق
(أ)
		
ضحايا االتّجار باألشخاص واحتياجاهتم؛
		

(ب)

متكينهم من القيام على حنو صحيح بتحديد هوية ضحايا االتّجار باألشخاص؛

(ج) متكينهم من القيام على حنو فعّال بتوفري املساعدة واحلماية للضحايا ،وإسداء
		
املشورة إليهم بشأن حقوقهم ،مع االعتبار الواجب لالحتياجات املعيّنة اخلاصة باألطفال
الضحايا وغريهم من الفئات املستضعفة بصفة خاصة؛
(د)
		
املتعدّدة.

التشجيع على التعاون يف جماالت االختصاص املتعدّدة وفيما بني األجهزة

املصدر :الربوتوكول ،املادة  ،10الفقرة 2
الفقرة  2من املادة  10من الربوتوكول تلزِم الدو َل األطراف بأن تو ّفر أو تعزّز تدريب
		
موظفي إنفاذ القانون وموظفي اهلجرة وغريهم من املوظفني املختصني املعنيني ،مبن فيهم
املوظفون املسؤولون عن شؤون العمل ،على منع االتّجار باألشخاص ،وبأن تشجّع على التعاون
مع املنظمات غري احلكومية ،إدراكاً حلاجة اهليئات التابعة للدول إىل التعاون معاً وكذلك مع
املنظمات احلكومية الدولية.
وفيما خيصّ األطفال من الضحايا والشهود ،فإن من املهم هتيئة التدريب الوايف
		
بالغرض ،واختيار املوظفني املناسبني ،ووضع اإلجراءات الالزمة ،من أجل توفري احلماية
للضحايا األطفال والشهود ،وتلبية االحتياجات املعيّنة اخلاصة هبم ،ألن طبيعة اإليذاء للضحايا
تؤ ّثر يف األطفال على حنو خمتلف عن غريهم ،ومن ذلك مثالً االعتداء اجلنسي على األطفال،
وخباصة الفتيات (انظر املبادئ التوجيهية بشأن العدالة يف املسائل اليت تشتمل على أطفال من
ضحايا اجلرمية والشهود عليها).

الفصل العاشر -الصالحيات التنظيمية الرقابية
التعليق
	القسم اخلاص باللوائح التنظيمية والنصوص املرجعية سوف خيتلف تبعاً الختالف الثقافة
القانونية والسياق احمللي ،إذا ما أُدرج يف القانون بأيّ حال من األحوال.

املادة  -38القواعد واللوائح التنظيمية
التعليق
حكم اختياري

-1

املخولة باإلصدار
السلطة (السلطات) َّ

-2

إصدار القواعد واللوائح التنظيمية

درج اسم السلطة
 -1تُسنَد الصالحية إلصدار اللوائح التنظيمية مبقتضى هذا القانون إىل [يُ َ
(السلطات)] ،بالتشاور الوثيق مع هيئة التنسيق الوطنية اخلاصة مبكافحة االتّجار باألشخاص
درج اسم الدولة].
التابعة لِـ [يُ َ

 -2يف غضون فترة ال تتجاوز مائة ومثانني يومًا بعد اشتراع هذا القانون ،تصدر السلطة
املخولة باإلصدار قواعد ولوائح تنظيمية بشأن تنفيذ هذا القانون تنفيذًا ف ّعاالً من أجل االضطالع
ّ
مبا يلي:
(أ)

منع االتّجار باألشخاص؛

(ب) تنمية الوعي بشأن االتّجار باألشخاص؛
(ج) حتديد هوية ضحايا االتّجار باألشخاص وتوفري احلماية واملساعدة هلم وإعادة
إدماجهم يف املجتمع ،وتوفري السبل هلم للحصول على املشورة وفرص التعليم والتدريب املهين
وسائر اخلدمات املناسبة ،ومحاية حقوقهم ،ومحايتهم من الوقوع جم ّددًا ضحايا اإليذاء أو معاودة
االتّجار هبم؛
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(د) مجع البيانات عن مدى وطبيعة االتّجار باألشخاص ،وأسبابه ا ِ
جلذريّة ،وغري ذلك
من العناصر الوثيقة الصلة هبذه الظاهرة اإلجرامية؛
(هـ) وضع برامج تدريبية ملوظفي أجهزة الشرطة وسلطات اهلجرة وشؤون العمل،
وسائر املوظفني الرمسيني املعنيني ،وموظفي القضاء ،واملرشدين االجتماعيني ،وغريهم من
االختصاصيني املهنيني املعنيني ،والشركاء يف املجتمع املدين؛
(و) التص ّدي للعوامل اليت جتعل األشخاص عرض ًة ألخطار االتّجار هبم واستغالهلم،
كالفقر وختلّف التنمية والتمييز اجلائر وانعدام املساواة يف الفرص؛
(ز)

وضع تدابري رقابية للحدود؛

(ح) إرساء التعاون بني األجهزة واهليئات التابعة لكل دولة واملنظمات غري احلكومية
وسائر عناصر املجتمع املدين واملنظمات الدولية وغريها من املنظمات املعنية ،على منع االتّجار
باألشخاص واملالحقة القضائية للمتّجرين باألشخاص ،وتوفري املساعدة واحلماية لضحايا هذا
االتّجار.
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