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  الفريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاص
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٨- ٦ فيينا،
  *ت من جدول األعمال املؤق٢َّالبند 

   يف بروتوكول منع ةالوارد الرئيسيةحتليل املفاهيم 
  باألشخاص، وخباصة النساء االتِّجار وقمع ومعاقبة 

  م املتحدة ملكافحة واألطفال، املكمِّل التفاقية األم
  مع التركيز ، اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

        على مفهوم املوافقة
 يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ةالوارد الرئيسيةاملفاهيم حتليل     

  باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية االتِّجار 
  مع التركيز ، وطنيةاألمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب ال

      على مفهوم املوافقة
       من إعداد األمانةأساسيةورقة معلومات     

    مةمقدِّ  -أوالً  
سلَّم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف                  -١

اصـــة النـــساء باألشــخاص، وخب االتِّجـــار ، بـــأنَّ بروتوكــول منـــع وقمـــع ومعاقبــة   ٤/٤مقــرَّره  
واألطفال، املكمِّل التفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة هـو الـصك العـاملي الرئيـسي امللـزِم قانونـاً ملكافحـة                      

                                                         
 * CTOC/COP/WG.4/2013/1.  
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ت مفتـوح العـضوية   وقرَّر املؤمتر فضال عن ذلـك إنـشاء فريـق عامـل مؤقَّـ             . باألشخاصاالتِّجار  
  . أربع دورات ذلك الفريق حىت اآلنعقدوقد بشأن االتِّجار باألشخاص، 

لفريــق العامــل، وأن إىل ااملــسَندة واليــات الأن تــستمر ، ٦/١وقــرَّر املــؤمتر، يف قــراره    -٢
ــق       ــر الفري ــواردة يف تقري ــضاء، التوصــيات ال ــه يف املــستقبل، حــسب االقت ُتجــسِّد جمــاالُت عمل

ــه الرابعــة   العامــل ). ٥١-٤٦، الفقــرات CTOC/COP/WG.4/2011/8انظــر الوثيقــة (عــن دورت
استمرار التركيز علـى املفـاهيم   أن يكون مجلة أمور،   يف  ،   قد أوصى املؤمتر   الفريق العامل وكان  

، وغريها مـن األمـور، أحـد املواضـيع الـيت سـينظر              املوافقة الرئيسية يف الربوتوكول، مبا يف ذلك     
  .فيها املؤمتر يف دوراته املقبلة

ق العامـل يف     الفريـ  بغيـة مـساعدة    هـذه    األساسـية وقد أعـّدت األمانـةُ ورقـةَ املعلومـات            -٣
  )١(.ةامس اليت سيجريها يف دورته اخلاملداوالت

    
    وضع التدابري املناسبة  -ثانياً  

لعلَّ الدول األعـضاء تـودُّ أن تنظـر يف النقـاط التاليـة، ضـمن غريهـا، يف معـرض تنفيـذ                         -٤
 بروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة       من  ) ب (٣الوارد يف املادة    " املوافقة"لتعبري  املفهوم األساسي   

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة   االتِّجار  
  :املنظمة عرب الوطنية

ىت َيعترب القانونُ الوطين موافقة الضحية على االتِّجار باألشـخاص أمـراً ُيعتـد              م  )أ(  
 ؟ به ومىت يعتربها أمراً ال ُيعتّد به

  اليت يستخدمها املّتجِرون ومسألة املوافقة؟" وسائلال"هل هناك صلة بني   )ب(  
 هل هو موافقة الضحية على االستغالل املقـصود         -" املوافقة"ما هو موضوع      )ج(  

  االتِّجار؟" فعل"أو الفعلي أو على 
علـى االتِّجـار يف األشـخاص       " املوافقـة "هل تتناول التشريعات الوطنية مـسألة         )د(  

   به موافقة الضحية على جرائم أخرى غري االتِّجار؟على النحو نفسه الذي تتناول

                                                         
جار باألشخاص، انظر أيضا ورقة لالطّالع على معلومات إضافية بشأن املفاهيم الرئيسية يف بروتوكول االتِّ )1(  

استغالل السلطة أو استغالل "التركيز على مفهوم : حتليل املفاهيم األساسية"املسائل اليت أعدَّهتا األمانة بعنوان 
  ).CTOC/COP/WG.4/2011/3 ("باألشخاصاالتِّجار  من بروتوكول ٣الوارد يف املادة " حالة استضعاف
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هل مييِّز القانون الوطين بني أمهية موافقة البالغني على جرمية االتِّجـار باألشـخاص         )ه(  
  وأمهية موافقة األطفال عليها أو موافقة األشخاص الناقصي األهلية، على سبيل املثال؟

فقتــها؟ وهــل ُتقــام صــلة يف    كيــف يــتم إثبــات موافقــة الــضحية أو عــدم موا       )و(  
  التشريعات الوطنية بني شّدة االستغالل وعبء اإلثبات فيما خيّص وجود املوافقة أو غياهبا؟

    
     للمسائلعامعرض   -ثالثاً  

ال تكـون موافقـة     "علـى أنـه     باألشـخاص   االتِّجـار   مـن بروتوكـول     ) ب (٣املادة  تنص    -٥
من هذه املـادة    ) أ(د املبّين يف الفقرة الفرعية      باألشخاص على االستغالل املقصو   االتِّجار  ضحية  

نـة يف الفقـرة الفرعيـة        مـن الوسـائل املبيَّ     حمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد اسـُتخدم فيهـا أيٌّ           
التهديـد  : "، وهـي كالتـايل    )أ (٣مدرجـة يف املـادة      ) ب (٣والوسائل املـذكورة يف املـادة       ". )أ(

 أشـكال القـسر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو      بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلـك مـن      
استغالل السلطة أو استغالل حالـة استـضعاف، أو بإعطـاء أو تلقـي مبـالغ ماليـة أو مزايـا لنيـل                       

  ."موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل
ومتثِّـل  . اص االتِّجار باألشخ  املفاهيم األساسية يف تعريف   ختّص أحد   " املوافقة"ومسألة    -٦

ــادة  ــة الــضحية وصــلتها بـــ       ) ب (٣امل ــار موافق ــشأن حمــلّ اعتب ــاً صــرحياً ب ــائل"بيان الــيت " الوس
  .يستخدمها املّتجر

وموافقة الضحية غائبـة يف هنـج الربوتوكـول جتـاه االتِّجـار             " الوسائل"وهذه الصلة بني      -٧
 )٣(.تِّجـار باألشـخاص   من بروتوكول اال  ) ج (٣ وقد ذُكر ذلك بوضوح يف املادة        )٢(.باألطفال

ومن مثّ، فإنه فيما يتعلق باالتِّجار باألطفال، ال ُتعّد املوافقة حملّ اعتبار، سـواء اسـتخدم املّتجـر                  
  .أم مل يستخدمها" الوسيلة"
والكالم عن حمل اعتبار موافقة الضحية ال يقتصر على جرمية االتِّجار باألشخاص إذ إنه               -٨

ة الوطنية عموما فيما يتعلق هباتني املسألتني بذاهتما اللتني يتناوهلما          يسري على نظم العدالة اجلنائي    
  :الربوتوكول، ومها

                                                         
يقصد بتعبري : "من بروتوكول االتِّجار باألشخاص) د (٣، انظر املادة "الطفل"لالطّالع على تعريف  )2(  

  ." شخص دون الثامنة عشرة من العمرأيُّ" طفل"
يعترب جتنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل : "على ما يلي) ج (٣تنص املادة  )3(  

من هذه ) أ( من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية تعمال أيٍّ، حىت إذا مل ينطو على اس"اجتارا باألشخاص"
  ."املادة
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تعتـرف معظـم الواليـات القـضائية بـاجلرائم الـيت قـد              : املوافقة كأحد الدفوع    )أ(  
اجلنـسي،   بعض أشكال االعتداء     -ُتستخدم فيها موافقة الضحية املزعومة كأحد دفوع اجلرمية         

 على سبيل - نطاق املوافقة قد يكون مقيَّدا بيد أنه حىت يف هذه احلاالت، فإنَّ   . العلى سبيل املث  
وعــالوة علــى . املثــال، فيمــا يتعلــق باســتثناء الــضحايا القــّصر أو األشــخاص الناقــصي األهليــة 

" املوافقــة"، يف اجلــرائم املنطويــة علــى عنــف مفــرط، ال ميكــن عمومــا أن ُتــستخدم فيهــا  ذلــك
  .كأحد الدفوع

" الوسـائل "تعتـرف معظـم نظـم العدالـة اجلنائيـة بــ           : الوسائل اليت تبطل املوافقة     )ب(  
  .اليت قد تبطل املوافقة، حىت يف احلاالت اليت ميكن فيها االستعانة باملوافقة كأحد دفوع اجلرمية

ومــسألة املوافقــة صــعبة خــصوصاً بــالنظر إىل القــيم املتناقــضة الــيت ينطــوي عليهــا هــذا     -٩
احترام استقاللية الشخص وحريته يتناقض مع أهداف السياسة العامـة األخـرى مثـل              ف. املفهوم

محاية الفئات السكانية املستضعفة أو احلرمة املتأصلة لـبعض احلقـوق مثـل احلريـة الفرديـة كمـا                   
  .وتعاجل الدول هذه التناقضات بأساليب متباينة. يقّرها القانون الوطين

ى هنج بروتوكول االتِّجار باألشخاص وتربط بني املوافقـة         والنظم الوطنية اليت تسري عل      -١٠
ــيلة"و املـــذكورة يف الربوتوكـــول أو " الوســـائل"املـــستخدمة قـــد ختتـــار تـــضمني مجيـــع  " الوسـ

الـيت تبطـل بوضـوح املوافقـة، مثـل القـوة        " الوسائل"االقتصار، يف بعض احلاالت، على تضمني       
تبطـل املوافقـة بدرجـة أقـل وضـوحا، مبـا يف        والقسر واالحتيال واخلـداع، ولـيس الوسـائل الـيت           

  ".استغالل حالة ضعف"ذلك 
ويف االتِّجــار باألشــخاص علــى وجــه اخلــصوص، قــد تنــشأ مواقــف معقــدة، وهــو مــا     -١١

يتعني على الدول أن تنظر فيه حىت ترسم حدود اجملـال الـذي تكـون فيـه املوافقـة أمـرا ال ُيعتـّد                        
 بــني املّتجــر والــضحية، ممــا يــصعب معــه حتديــد وقــد تكــون هنــاك سلــسلة مــن التفــاعالت. بــه

وعالوة على ذلك، قد يظل من غري الواضح ما إذا كانـت            . األفعال اليت وافقت الضحية عليها    
، أو علـى االسـتغالل      "االستغالل املقـصود  "، أو على    "الفعل"الضحية املزعومة قد وافقت على      

  ".املوافقة"حل اليت ُيعتّد هبا ألغراض معاجلة الفعلي، وأيٌّ من هذه األفعال ينبغي أن ُيعترب املرا
الفئات من الضحايا ينبغي أن تتلقـى معاملـة خاصـة،           أيِّ  وهناك سؤال مهم آخر يتعلق ب       - ١٢

اســُتخدمت أو عــدم " وســائل"لكــون موافقتــها ال ُتَعــّد أمــرا ُيعتــّد بــه، بغــّض النظــر عــن وجــود   
 - ى واحــدة فقــط مــن تلــك الفئــات وال يــذكر بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص ســو. وجودهــا

هناك جمموعات سكانية أخـرى قـد ُينظـر فيهـا علـى املـستوى الـوطىن                 أنَّ  بيد  . وهي فئة األطفال  
  .باعتبار طبيعتها، ومن ذلك على سبيل املثال األشخاص الناقصو األهلية العقلية
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ــضحي         -١٣ ــة ال ــات فيمــا خيــص موافق ــق باإلثب ــشأ أســئلة تتعل ــد تن ــك، ق ــى ذل ة وعــالوة عل
وقــد يــشمل أحــد العوامــل ذات الــصلة شــدة االســتغالل، بــافتراض أنــه كلمــا اشــتّد . املزعومــة

  .االستغالل، قلَّ االحتمال بأن توافق الضحية عليه
ومــن املهــم بــصفة خاصــة بيــان حمــلّ موافقــة الــضحية يف جرميــة االتِّجــار باألشــخاص      -١٤

الـضحية  أنَّ   االستنتاج اخلاطئ رمبا بـ     بالنظر إىل السلوك النمطي للضحايا، والذي قد يؤدي إىل        
وقـد يـشمل هـذا الـسلوك قبـول وضـع مـا مـن دون احتجـاج          . وافقت على استغالهلا املقـصود    

لفتــرات زمنيــة طويلــة وعــدم الفــرار مــن الوضــع حــىت عنــد نيــل الفرصــة لــذلك، وعــدم تقــدمي   
جـد   ومـن ناحيـة أخـرى، يو       )٤(.شكوى يف أقرب فرصـة أو العـودة إىل صـاحب عمـل تعـسفي              

 سلوك الضحية قـد يـصبح   خطر يف تركيز اإلجراءات على مسألة موافقة الضحية من حيث إنَّ     
  .العامل الرئيسي يف اإلجراءات بدال من السلوك اإلجرامي

    
       التصدِّيبشأنإرشادات   -رابعاً  

    باألشخاصاالتِّجار اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول   - ألف  
باألشـــخاص، ال تكـــون موافقـــة الـــضحية علـــى االســـتغالل  يف بروتوكـــول االتِّجـــار   -١٥

وتكـــشف . املبّينـــة يف الربوتوكـــول" الوســـائل"املقـــصود حمـــل اعتبـــار إذا اســـُتخدمت إحـــدى 
                                                         

مكتب األمم املتحدة  الصادر عن ،بالبشر املوجَّه إىل ممارسي العدالة اجلنائيةاالتِّجار  دليل مكافحةانظر  )4(  
مكتب املمثل اخلاص  عنانظر أيضا املنشورات التالية الصادرة . ٤ و٣النميطتني ، املعين باملخدِّرات واجلرمية

 العمل دون محاية: ("واملنّسق املعين مبكافحة االتِّجار بالبشر، التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
، تقرير املؤمتر العاشر للتحالف من أجل ٢٠١٠" ألغراض اخلدمة يف املنازلاالتِّجار : واالستغالل املقّنع

 Unprotected Work, Invisible“) ٢٠١٠يونيه / حزيران١٨-١٧مكافحة االتِّجار باألشخاص، فيينا، 

Exploitation: Trafficking for the Purpose of Domestic Servitude” 2010, report of the Tenth Alliance 

against Trafficking in Persons Conference, Vienna, 17-18 June 2010 ملّخص للتحّديات اليت تعترض (؛
بالبشر بغرض استغالهلم كأيد عاملة يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف لالّتجار تصدِّي القانونية تدابري ال
 من أجل املؤمتر الرفيع املستوى للتحالف من أجل مكافحة االتِّجار أساسية، ورقة معلومات أوروبا

 A Summary of Challenges to Facing Legal)٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٧-١٦باألشخاص، فيينا، 

Responses to Human Trafficking for Labour Exploitation in the OSCE Region, Background paper for 

the Alliance against Trafficking in Persons High-Level Conference, Vienna, 16-17 November 2006 ؛
الهلم كأيد عاملة يف القطاع الزراعي يف منطقة بالبشر بغرض استغلالّتجار ملّخص لتحّديات التصدِّي (

 من أجل مؤمتر التحالف من أجل مكافحة أساسية، ورقة معلومات منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 A Summary of Challenges on Addressing)٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٨-٢٧االتِّجار باألشخاص، فيينا، 

Human Trafficking for Labour Exploitation in the Agricultural Sector in the OSCE Region, Background 

paper for the Alliance against Trafficking in Persons Conference: Vienna, 27-28 April 2009.  
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املناقــشات الــيت ســبقت اعتمــاد بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص عــن تبــاين كــبري يف وجهــات  
أنَّ هــذه بــني صــيغ ذكــرت وقــد تباينــت وجهــات النظــر . النظــر إزاء وضــعية موافقــة الــضحية

املوافقة أمر ال ُيعتـّد بـه كليـاً، واقتراحـات بعـدم اإلشـارة إىل املوافقـة إطالقـا حتـّسبا لـئالّ يلمـح                     
ذلك إىل أنه يف بعض الظروف ميكن املوافقة على االتِّجار باألشخاص، حـىت وإن متّ اسـتخدام                 

 فبينمـا ال يؤّيـد      -وكول حال وسـطا      ومتثل الصيغة النهائية من نص الربوت      )٥(.القوة أو االحتيال  
املوافقـة  أنَّ  املوافقة تبطل اجلرمية، فإنه ال يعتمد أيضا املوقف املقابل القائـل بـ            أنَّ  املوقف القائل ب  

املوافقـة ال ُيعتـّد هبـا عنـدما ُتـستخدم           أنَّ  وبـاألحرى، فهـو يـذكر       . أمر ال ُيعتـّد بـه علـى الـدوام         
  .الواردة يف التعريف" الوسائل"إحدى 

مــن بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص ) ب (٣وتــنّص امللحوظــة التفــسريية علــى املــادة   -١٦
قيـودا علـى حـق املتـهمني يف الـدفاع الكامـل ويف             تفـرض   باعتبارها  ر  ال ينبغي أن تفسَّ   على أهنا   

انظـر  (كما ال ينبغي أن تفـسَّر باعتبارهـا تفـرض علـى الـضحية عـبء اإلثبـات           . افتراض الرباءة 
 وعليه، يظلّ على النيابة العامة إثبات مجيع العناصـر          .)A/55/383/Add.1من الوثيقة    ٦٨الفقرة  

الثالثة جلرميـة االتِّجـار، والبيـان بـشأن عـدم االعتـداد مبوافقـة الـضحية ال يـضع عـبء اإلثبـات                        
  .على كاهل الدفاع

ّده باألشــخاص الــذي أعــ االتِّجــار ملكافحــة وَيعتــرب التعليــق علــى القــانون النمــوذجي     -١٧
ــة      ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرمي ــب األم ــادة أنَّ مكت ــد   ) ب (٣امل ــن الربوتوكــول تعي م

وقانونـا  مـن املـستحيل منطقيـا       "التأكيد على القواعد القانونيـة الدوليـة القائمـة والـيت مبقتـضاها              
 وهـو يوصـي بـأن ال تـدرج        ". عندما ُتستخدم إحـدى الوسـائل املدرجـة يف التعريـف          " املوافقة"

ــة إال    ــشأن املوافق ــدول فقــرة منفــصلة ب ــاك أيُّ "ال ــة يف   إذا كــان هن ــشأن مــسألة املوافق  شــك ب
وهو يوصي بأن تتبـع هـذه الفقـرة املنفـصلة صـيغة بروتوكـول االتِّجـار                 ". القانون احمللي الوطين  

ويتناول هذا التعليق الطابع الـدائري املتأصـل يف هنـج الربوتوكـول حيـث ال ُتعتـرب                . باألشخاص
هـذه الوسـائل،    أنَّ  ، بينمـا يبـدو ظاهريـا        "الوسـائل "وافقة أمرا ال ُيعتّد به إالّ عنـدما ُتـستخدم           امل

  .هي بطبيعتها، تبطل عنصر املوافقة
واملنشور الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة ومبـادرة األمـم                  -١٨

ب  كتيّـ  ‐باألشـخاص   االتِّجـار   مكافحـة    بعنـوان ) UN.GIFT(املتحدة ملكافحة االتِّجار بالبشر     

                                                         
تحدة لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم امل) األعمال التحضريية(للوثائق الرمسية انظر امللحوظات التفسريية  )5(  

  ).A/55/383/Add.1 (ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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. ، يركّز على املراحل املختلفة لالّتجار اليت قـد تغيِّـر خالهلـا املوافقـةُ شـكلها      إرشادي للربملانيني 
  :وهو ينص على أن

هتريـــب املهـــاجرين ينطـــوي عمومـــاً علـــى إعـــراب األشـــخاص املعنـــيني عـــن القبـــول  
تِّجـار هـم أُنـاس مل يكونـوا قـد قبلـوا              ضـحايا اال   ومن الناحية األخرى، فـإنَّ    . بتهريبهم

قبوهلم األويل يصبح ال معىن له من جـّراء الوسـائل غـري الـسليمة الـيت                 أنَّ  بذلك قطّ أو    
  .يستخدمها املّتجرون هبم

    
   والفريق العامل  يف اتفاقية اجلرمية املنظمةمؤمتر األطراف  - باء  

    باألشخاصباالتِّجار املعين 
 املعقـودة يف تـشرين   يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، يف دورته اخلامسة    طلب مؤمتر األطراف      -١٩

، من األمانة أن تواصل عملها يف جمال حتليـل املفـاهيم األساسـية الـواردة                ٢٠١٠أكتوبر  /األول
 ١٠، الفقـرة    ٥/٢، القـرار    CTOC/COP/2010/17الوثيقـة    (باألشـخاص االتِّجار  يف بروتوكول   
  .)من املنطوق

يف باألشـخاص، يف دورتـه الثانيـة، الـيت ُعقـدت            باالتِّجار  ق العامل املعين    وأوصى الفري   -٢٠
 ورقـات مـسائل  ، أن تعـّد األمانـة، بالتـشاور مـع الـدول األطـراف،        ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثـاين  

 ، واإليـواء  ، يف اإلجراءات اجلنائية بـشأن مواضـيع مثـل املوافقـة           العدالة اجلنائية ملساعدة موظفي   
 والطــابع العــابر للحــدود ، واالســتغالل عمومــا، واســتغالل حالــة الــضعف،واالســتقبال والنقــل

ــة ــى األمانــة  . الوطني ــاهيم جديــدة يف األدوات     وعل ــضمن إضــافة إىل ذلــك إدراج أيِّ مف أن ت
  . ))ب (٣١، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2010/6الوثيقة انظر (املنشورة حالياً واملواد 
باألشـخاص، يف دورتـه األوىل، املعقـودة يف    تِّجـار  باالأوصى الفريق العامل املعـين  وقد    -٢١

أن تعّد األمانة، فيما يتعلق بتعريف املفاهيم اليت قـد تتطلّـب مزيـدا مـن                ب،  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان
 ملــساعدة الــدول األطــراف يف )٦(رقــات مــسائلالتوضــيح، وبالتــشاور مــع الــدول األطــراف، و 

ــوارد      ــسية ال ــاهيم الرئي ــسريها للمف ــا وتف ــول حتــسني فهمه باألشــخاص، االتِّجــار ة يف بروتوك
ــة يف        ــة اجلنائي ــوظفي العدال ــة مــن أجــل مــساعدة م ــة القانوني ــاريف ذات األمهي وخــصوصا التع

  . )٧، الفقرة CTOC/COP/WG.4/2009/2الوثيقة انظر  (اإلجراءات اجلنائية
    

                                                         
التركيز : حتليل املفاهيم األساسية"نشرت األمانة إىل اآلن ورقة مسائل واحدة من تلك الورقات بعنوان  )6(  

االتِّجار من بروتوكول  ٣الوارد يف املادة " استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف"على مفهوم 
  ).CTOC/COP/WG.4/2011/3" (باألشخاص
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    إرشادات دولية إضافية  - جيم  
واالتِّجــار ة فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان واملبــادئ التوجيهيــاملوصــى هبــا تتنــاول املبــادئ   -٢٢

 أمهيـة   )٧(،١-٨  التـوجيهي  يف املبـدأ  مفّوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان،        اليت نشرهتا   ،  بالبشر
معاملة االتِّجار باألطفال على حنو مناسب ملقتـضى احلـال، حيـث ورد فيـه أنـه ينبغـي للـدول أن                      

  :تنظر يف
طفــال يف القــانون والــسياسة ضــرورة تــأمني   باألاالتِّجــار ضــمان أن تعكــس تعــاريف  

وبـشكل  . الضمانات اخلاصة والرعاية هلم مبا يف ذلك تـأمني احلمايـة القانونيـة املالئمـة              
ينبغــي أن ال يــشكل إقامــة الــدليل علــى اخلــداع، خــاص، ووفقــا لربوتوكــول بــالريمو، 

ن عنــدما يكــواالتِّجــار واســتخدام القــوة، والقــسر، وســوى ذلــك، جــزءا مــن تعريــف 
  ). املائل مضاف للتوكيداحلرف الطباعي (الشخص املعين طفال

    
    إرشادات إقليمية  -دال  

ــه االحتــاد األورويب  تمــد يع  -٢٣ ــشأن ٢٠١١/٣٦توجي ــع ب ــشراالتِّجــار  من ــهبالب   ومكافحت
هنــج بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص فيمــا   ، منــه٢مــن املــادة  ٤ الفقــرة، يف ومحايــة ضــحاياه
حايا البالغني، لكنه يوّضح موضوع تلك املوافقـة علـى نطـاق أوسـع باعتبـاره      يتعلق مبوافقة الض  

  :يشمل االستغاللني املقصود والفعلي على حد سواء، إذ ينّص على ما يلي
 أم متعمـداً،    ال تكون موافقة ضحية االتِّجار بالبشر على االستغالل، سواء أكـان مقـصوداً              

  .١دم فيها أيٌّ من الوسائل املبّينة يف الفقرة حمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد اسُتخ
 منــه، هنــج بروتوكــول ٥أمــا فيمــا خيــص موافقــة الــضحية الطفــل، فيعتمــد التوجيــه، يف املــادة   

" الوسـائل "االتِّجار باألشخاص من حيث عدم االعتداد مبوافقة الطفل، بغّض النظر عـن كـون               
  :قد اسُتخدمت أم مل ُتستخَدم، إذ ينّص على ما يلي

، فإنـه ُيعتـرب جرميـة اّتجـار بالبـشر           طفـل  ب ١عندما يتعلق السلوك املشار إليـه يف الفقـرة            
  .١نة يف الفقرة  من الوسائل املبّيأيٌُّيستخدم ، حىت إذا مل يعاقَب عليها

 ٤بالبـشر، يف املـادة      االتِّجـار   وتستنسخ اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحـة           -٢٤
، مبـا يف  باألشـخاص االتِّجـار   مـن بروتوكـول   ٣ الـوارد يف املـادة    بالبـشر االتِّجـار منها، تعريف   

                                                         
: متاحة على املوقع الشبكي التايل )7(  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_ar.pdf.  
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بــشأن االتفاقيــة مــدى تعقيــد مــسألة  التقريــر اإليــضاحي ؤكــد وي. ذلــك البيــان بــشأن املوافقــة 
املوافقة ويقدِّم مبادئ توجيهية بشأن املسائل الرئيسية ذات الصلة، مبا يف ذلك املراحل اليت قـد                

  :إذ ينّص على ما يليا، فيه" املوافقة"توجد 
 مسألة املوافقة ليـست بـسيطة، ولـيس مـن الـسهل حتديـد موضـع هنايـة اإلرادة احلـرة                      إنَّ  

ويف االتِّجار، ال يعلم بعض الناس مـا ينتظـرهم، بينمـا يـدرك آخـرون متـام       . وبداية القيد 
نـو أحـدهم    غري أنه بينما قد ير    . اإلدراك، على سبيل املثال، أهنم سوف ُيَزّجون يف البغاء        

 ذلـك ال يعـين أنـه يوافـق علـى            إىل العمل ورمبا يكون علـى اسـتعداد ملزاولـة البغـاء، فـإنَّ             
هنـاك  أنَّ  علـى   ) ب (٤وهلـذا الـسبب، تـنّص املـادة         . التعّرض إىل اإلساءة جبميع أنواعها    

  .اّتجارا بالبشر، بغّض النظر عن كون الضحية وافقت على أن ُتستغلّ أم مل توافق
 )٨( القانون النموذجي لتجرمي االتِّجـار باألشـخاص، املعـّد يف إطـار عمليـة بـايل،               مويقدِّ  -٢٥

ــه بغــّض النظــر عــن          ــّد ب ــرا ال ُيعت ــة أم ــرب املوافق ــسألة، حيــث ُتعت ــة ملعاجلــة هــذه امل ــة بديل طريق
. املـستخدمة، وميكـن ملوضـوع املوافقـة أن يكـون إمـا عمليـة االتِّجـار أو االســتغالل        " الوسـيلة "

  : من القانون النموذجي على ما يلي٦ة وتنّص املاد
 لـيس مــن الــدفوع أن يكــون الـشخص املتَّجــر بــه قــد   )٩(،٥ و٤ و٣فيمـا خيــّص املــواد    

  .وافق هذا االتِّجار أو على االستغالل
 الـذي أصـدرته    االتِّجـار بالبـشر  ملواجهـة جـرائم  نمـوذجي  العريب القانون  الكذلك فإنَّ   -٢٦

 ٢٠٠٥نـوفمرب   / جملـس وزراء العـدل العـرب يف تـشرين الثـاين            واعتمـده جامعة الدول العربيـة،     
ــام   ــة العـــرب يف عـ ــار   ٢٠٠٦وجملـــس وزراء الداخليـ ــول االتِّجـ ــام لربوتوكـ ــهج العـ ــع النـ ، يّتبـ

، لكنـه يتـضمن مـنح       "الوسـائل "باألشخاص من حيـث عـدم االعتـداد باملوافقـة عنـد اسـتخدام               
 مـن  ٢وتـنّص املـادة   ". عـدميي األهليـة  "معاملة خاصة، ال إىل األطفال فحسب، وإمنا أيـضا إىل          

  :القانون النموذجي على ما يلي

                                                         
 هبم وما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنيةواالتِّجار مباحثات بايل بشأن هتريب األشخاص استهدفت  )8(  

هبم واالتِّجار هتريب األشخاص ، إذكاء الوعي اإلقليمي بعواقب ٢٠٠٢منذ إطالقها يف عام ) عملية بايل(
جيات وأرست تعاونا عمليا استجابةً ، ووضعت ونفَّذت استراتيوما يتصل بذلك من جرائم عرب وطنية

.  بلدا والعديد من الوكاالت الدولية اليت تشارك يف هذا املنتدى الطوعي٤٠وهناك أكثر من . لذلك
: والقانون النموذجي لتجرمي االتِّجار باألشخاص، املعّد يف إطار عملية بايل، متاح على املوقع الشبكي التايل

http://www.baliprocess.net/files/Legislation/Model_legislation.pdf.  
 جبرمية ٥ جبرمية االتِّجار باألطفال؛ وتتعلق املادة ٤ جبرمية االتِّجار باألشخاص؛ وتتعلق املادة ٣تتعلق املادة  )9(  

  .ر بهاستغالل الشخص املتَّج
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ال ُيعتّد مبوافقة الضحية على االستغالل يف جرائم االتِّجار بالبشر مىت اسـُتخدمت فيهـا                 
  )ترمجة غري رمسية(من هذا القانون ) ١(من املادة ) ١( من الوسائل املبينة يف البند أيٌّ

وسـيلة مـن    أيِّ   اسـتعمال    عـدمي األهليـة   وال ُيشترط لتحقق االتِّجار بطفل أو بـشخص           
تلك الوسائل، وال ُيعتّد يف مجيع األحوال برضائه أو برضـاء املـسؤول عنـه أو الوصـي                  

   ) املائل مضاف للتوكيداحلرف الطباعي(عليه 
    

    الوطين الصعيدالتصدِّي على   -هاء  
تلفـة فيمـا يتعلـق بوضـعية موافقـة الـضحية يف جرميـة االتِّجـار         اعتمدت الدول هنوجاً خم     -٢٧

فهناك بعض الدول اليت اعتمدت هنج بروتوكول االتِّجار باألشـخاص مـن حيـث         . باألشخاص
، باســتثناء يف حالــة االتِّجــار   "الوســائل"إهنــا تعتــرب املوافقــة أمــرا ال ُيعتــّد بــه إذا اســُتخدمت       

ويـشمل ذلـك    . أم مل ُتـستخدم   " الوسـائل " سواء اسـُتخدمت     باألطفال حيث ال ُيعتّد باملوافقة،    
) ٦٤(، وقــانون جملــس الــشعب املــصري رقــم ) مكــررا١٧٧املــادة (القــانون اجلنــائي اإلســباين 

، وقانون مكافحـة االتِّجـار باألشـخاص     )٣املادة  ( بشأن مكافحة االتِّجار بالبشر      ٢٠١٠لسنة  
  )).٣ (٣و) ٢ (٣املادة ( يف كينيا ٢٠١٠لسنة 
ويتمثل هنج آخر معتمد علـى الـصعيد الـوطين يف اتبـاع خطـوات بروتوكـول االتِّجـار                     -٢٨

الــيت يــستخدمها املتَّجــر ومــسألة املوافقــة، مــع عــدم " الوســائل"باألشــخاص وإرســاء صــلة بــني 
انظــر " (اســتغالل حالــة استــضعاف"املــذكورة يف الربوتوكــول مثــل " الوســائل"تــضمني مجيــع 

  )).٢ (٦ و٤املادتني ( يف تايلند B.E. 2551 ٢٠٠٨ باألشخاص لعام قانون مكافحة االتِّجار
ــط            -٢٩ ــن دون رب ــه، م ــّد ب ــرا ال ُيعت ــضحية أم ــة ال ــرب موافق ــيت تعت ــدول ال ــاك بعــض ال وهن

املـادة  ( يف تونغـا     ٢٠٠٥وينطبق ذلك على قـانون اجلـرائم عـرب الوطنيـة لعـام              . بذلك" الوسائل"
  ).٢٦املادة ( يف إندونيسيا ٢٠٠٧ر باألشخاص لعام وقانون القضاء على جرمية االتِّجا) ٢٦
وهنـــاك دول أخـــرى، مثـــل بـــيالروس واإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، ال توجـــد لـــديها     - ٣٠

بيـد أنـه مـن بـني الـدول          . تشريعات حمددة تعاجل صراحة عنـصر املوافقـة يف االتِّجـار باألشـخاص            
  )١٠(.بق قانونية تتناول هذه املسألةاليت ال توجد لديها تشريعات حمددة، توجد لدى بعضها سوا

                                                         
ولالطالع على حاالت إسرائيلية ذات صلة، انظر قاعدة بيانات . هذا هو الوضع لدى النرويج وإسرائيل )10( 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية للسوابق القضائية يف جمال االتِّجار بالبشر، يف املوقع الشبكي 
  .www.unodc.org/cld/index.jspx: التايل

www.unodc.org/cld/index.jspx
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وفيمــا يتعلــق باالتِّجــار باألطفــال، هنــاك دول كــثرية تعتمــد هنــج بروتوكــول االتِّجــار    -٣١
أم مل  " الوسـائل " موافقة األطفال أمر ال ُيعتّد به، وسـواء اسـُتخدمت            باألشخاص من حيث إنَّ   

، هنـاك بعـض الـدول الـيت         ومن ناحيـة أخـرى    .  أعاله ٢٨ُتستخدم، كما هو موّضح يف الفقرة       
تــشترط الوســائل، حــىت يف حالــة االتِّجــار باألطفــال، ويف هــذه احلــاالت، ال يوجــد متييــز بــني   
موافقة الطفل وموافقة البالغ؛ وال ُتعترب موافقة كليهمـا أمـرا ال ُيعتـّد هبـا سـوى عنـد اسـتخدام                      

 ٢٠١٠باألشـخاص لعـام   االتِّجـار  ) منـع (ومن األمثلة على تلك التشريعات قانون     ". الوسائل"
  ).١٩املادة (يف أنتيغوا وبربودا 

وفيمــا يتعلــق بفئــات األشــخاص الــذين يعــاَملون علــى حنــو خمتلــف يف ســياق موافقــة       -٣٢
الــضحية، هنــاك دول تــذهب إىل أبعــد مــن نطــاق بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص يف رســم     

فعلـى سـبيل املثـال،      ". الوسـائل "م  حدود الفئات اليت ال ُيعتّد مبوافقتها بغّض النظر عن استخدا         
عـدميو  " بـشأن مكافحـة االتِّجـار بالبـشر يف قطـر، حيظـى               ٢٠١١ لـسنة    ١٥وفقا للقانون رقـم     

  ).٣املادة (مبعاملة خاصة، شأهنم يف ذلك شأن األطفال " األهلية
ــصل        -٣٣ ــة، وإن مل يكــن فيمــا يت ــصلة باملوافق ــسائل ذات ال ــعة عــن امل ــادة موسَّ وتوجــد م

، وهــي َتعتــرب )١٥املــادة ( علــى وجــه اخلــصوص، يف القــانون اجلنــائي لــدى غرينــادا   باالتِّجــار
املوافقــة باطلــة يف عــدد مــن احلــاالت، مبــا يف ذلــك إذا مت احلــصول عليهــا بواســطة اخلــداع أو    

ــادة (اإلكــراه  ــة     ) ب (١٥امل ــويل علــى حنــو عــدا حــسن الني ــدين أو ال أو إذا منحهــا أحــد الوال
  )).د (١٥املادة (ت نيابة عنه ملصلحة الشخص الذي ُمنح

 مـــن قـــانون مكافحـــة االتِّجـــار  ٢يف املـــادة " املوافقـــة"ويوجـــد مثـــال علـــى تعريـــف    -٣٤
  : يف كينيا، والذي ينّص على ما يلي٢٠١٠باألشخاص لعام 

الـشخص يوافـق باختيـاره وأنـه ميلـك          أنَّ  بالنسبة إىل أحـد األشـخاص       " املوافقة"تعين  "  
  ". رة عليهحرية هذا االختيار والقد

ويعتمد القانون النموذجي ملكافحة االتِّجار باألشخاص الـذي أعدتـه وزارة اخلارجيـة               -٣٥
موضـوع املوافقـة هـو    "أنَّ  يف الواليات املتحدة هنج بروتوكول االتِّجار باألشخاص مع إيضاح          

  ).٢٠٦ و٢٠٠املادة الثانية، الفقرتان " (االستغالل املقصود أو الفعلي
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   املرفق  
     ألدوات الرئيسية واملوارد املوصى هباا  
    مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية    
    باألشخاصاالتِّجار القانون النموذجي ملكافحة     

ــانون النمــوذجي ملكافحــة االتِّجــار  ُوضــع ــذ      الق ــدول يف تنفي باألشــخاص مــن أجــل مــساعدة ال
باألشــخاص، وخباصــة النــساء   االتِّجــار  ة األحكــام الــواردة يف بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــ     

وهـو يـستهدف    . واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة              
وال . تيسري مراجعة وتعديل التشريعات القائمة، كما يستهدف تيسري اعتمـاد تـشريعات جديـدة             

 املرتبطـة بـذلك، بـل    اإلجراميـة شخاص واألفعال باألاالتِّجار ينحصر القانون النموذجي يف جترمي    
يشمل خمتلف جوانب تقدمي املساعدة إىل الضحايا، كما يشمل إرساء أسس التعاون بني خمتلـف               

ويصاحب كل حكـم مـن أحكـام القـانون النمـوذجي      . سلطات الدولة واملنظمات غري احلكومية 
وتّتـسم  . صادر قانونيـة وأمثلـة    تعليق مفّصل يتيح للمشرعني، حسب االقتضاء، عّدة خيارات ومـ         

  ".استغالل حالة استضعاف" منه بأمهية خاصة إذ تتضّمن هنجا أوليا يف تعريف مصطلح ٥ ةاملاد
 :وهو متاح يف املوقع الشبكي

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf     
  رات واجلرميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ    
   بالبشر، املوجَّه إىل ممارسي العدالة اجلنائيةاالتِّجار دليل مكافحة     

بالبشر، املوجَّـه إىل ممارسـي العدالـة اجلنائيـة، نتيجـة لعمليـة              االتِّجار  جاء الدليل بشأن مكافحة     
ظمـات  تعاونية عاملية شارك فيها خرباء ميثلون األوساط األكادميية ومنظمات غري حكوميـة ومن            

ــامل،         ــع أحنــاء الع ــضاة مــن مجي ــّدعون عــاّمون، وق ــانون، وم ــاذ الق ــة، ومــسؤولون عــن إنف دولي
باألشـخاص، هـو    االتِّجـار   والغرض من هذا الدليل، على غرار بروتوكـول         . بتجارهبم وخربهتم 

بالبشر ومحاية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيـه      االتِّجار   يف منع    اجلنائيةتقدمي الدعم ملمارسي العدالة     
  .يف التعاون الدويل الالزم لتحقيق هذه األهدافو
 ٤ بــشأن ردود الفعــل النفــسية لــضحايا االتِّجــار باألشــخاص، والنميطــة    ٣َتعــرض النميطــة و

بشأن طرائق الـسيطرة املـستخدمة يف االتِّجـار باألشـخاص، مـدى التعقيـد الـذي ينطـوي عليـه                     
  .قياس موافقة الضحايا يف حاالت االتِّجار
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  األمم املتحدة حلقوق اإلنسانمفّوضية     
واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان املوصى هبا  املبادئ علىتعليقات      

    بالبشرواالتِّجار 
 جوانـب  بتبيـان  الوضـعية القانونيـة،     مـسألة  حتديد اجتاه واضـح للتعامـل مـع        إىل   اتسعى التعليق ت

ــة   ــادئ التوجيهي ــادئ واملب ــاحل   املب ــا ب ــيت ميكــن ربطه ــة   ال ــات الدولي ــةقوق وااللتزام ــ. الثابت  يوه
ــ رســم صــورة إمجاليــة مفــّصلة للجوانــب القانونيــة  ت لاملبــادئ واملبــادئ التوجيهيــةستخدم هــذه ت

 سوقوهـي تـ   .  على القانون الـدويل حلقـوق اإلنـسان        ، وليس حصرا  ، خصوصا ة، مركّز لالّتجار
  . واملبادئ التوجيهيةاملبادئذه  على التطبيق العملي هلكأمثلةحتكيمية قرارات  قضائية وأحكاما
ــدأ  ــة  ٥املب ــادئ التوجيهي ــصلةذات واملب ــادة وطــأة    :  ال ــدّخل ملعاجلــة العوامــل علــى زي يتجــه الت

االستضعاف حنو الوقاية ولكنه يعاجل أيضا مسألة استضعاف الـضحايا وميكـن أن ُيفيـد كمثـال                 
  .على حاالت االستضعاف اخلاص
  :متاحة على املوقع الشبكي التايل

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_ar.pdf 
    

  بالبشراالتِّجار مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة   
    باألشخاصاالتِّجار مكافحة : انينيكتّيب إرشادي للربمل    

يف إطـار  كتّيبـاً  أصدر االحتاد الربملاين الدويل ومكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة،           
 الشـتراع قـوانني سـليمة واعتمـاد ممارسـات           بالبشراالتِّجار  مبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة      

الكتّيب يركّـز   أنَّ  وجتدر املالحظة   . ي الوطنية لالّتجار بالبشر   جيدة من شأهنا تعزيز تدابري التصدِّ     
على املراحل املختلفـة لالّتجـار الـيت قـد تغيِّـر أثناءهـا املوافقـة شـكلها، مؤكـدا أنـه بينمـا ينطـوي                          

 ضـحايا  فـإنَّ ،  هتريبـهم املوافقـة علـى  هتريب املهاجرين عموماً على إعراب األشخاص املعنيني عن     
أصـبحت   اوإمَّـ ذلك قطّ   ا مل يوافقوا على     إمَّ هم أُناس    ،من الناحية األخرى  ،  صاالتِّجار باألشخا 

  . من جّراء الوسائل غري السليمة اليت يستخدمها املّتجرون هبما ال معىن هلةاألوليموافقتهم 
  :متاح على املوقع الشبكي التايل

http://www.unodc.org//documents/human-trafficking/booklet_parlementaire_ar_finalcover_1.pdf      
    ألغراض اخلدمة يف املنازلاالتِّجار :  واالستغالل املقّنعالعمل دون محاية    

هذا التقرير الذي أعـّده مكتـب املمثـل اخلـاص واملنـّسق املعـين مبكافحـة االتِّجـار بالبـشر، التـابع               
 من أجـل مكافحـة االتِّجـار    تقرير يف إطار مؤمتر التحالفملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، هو       

أُعــّدت هــذه الورقــة لتــوفري قــد و .٢٠١٠يونيــه / يف حزيــرانالــذي ُعقــد يف فيينــاباألشــخاص، 
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بالبـشر  لالّتجـار   ملّخص للممارسات الوطنية والتحديات اليت تعترض تدابري التـصدِّي القانونيـة            
ــازل  ــها يف  تــسوقهــي ، وألغــراض اخلدمــة يف املن  .منطقــة املنظمــة للتوضــيح حــاالت مبلّغــا عن

االتِّجـار،  واهلدف هو مساعدة الدول املشاركة يف وضع وتنفيذ سياسات وطنيـة ملكافحـة هـذا                
 واملـسامهة يف سـّد الفجـوة    ،امتثاال اللتزامات املنظمة وااللتزامـات الدوليـة األخـرى ذات الـصلة      

  .اص املّتجر هبموجتارب األشخاالتِّجار بني االلتزامات الدولية والتدابري الوطنية ملكافحة 
  .الضحايا وافقوا على استغالهلم واألسباب وراء ذلكأنَّ وتشمل احلاالت الدراسية أوضاعاً بدا فيها 

  .http://www.osce.org/cthb/75745: املوقع الشبكي التايلوالتقرير متاح على 
    

بالبشر بغرض لالّتجار ترض تدابري التصدِّي القانونية ملّخص للتحّديات اليت تع    
    استغالهلم كأيد عاملة يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

بالبـشر، التـابع   االتِّجـار   هذا التقريـر الـذي أعـّده مكتـب املمثـل اخلـاص واملنـّسق املعـين مبكافحـة                    
مـؤمتر التحـالف مـن     مـن أجـل    أساسـية  ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، إمنا هو ورقة معلومات        

أُعـّدت هـذه الورقـة    قـد  و.  يف فيينـا ٢٠٠٦الـذي ُعقـد عـام      االتِّجـار باألشـخاص     مكافحـة   أجل  
لالّتجـار  لتوفري ملّخص للممارسات الوطنيـة والتحـديات الـيت تعتـرض تـدابري التـصدِّي القانونيـة            

 مبلّغــا عنــها يف منطقــة تــسوق للتوضــيح حــاالتهــي بالبــشر بغــرض اســتغالهلم كأيــد عاملــة، و 
واهلدف هو مساعدة الـدول املـشاركة يف وضـع وتنفيـذ سياسـات وطنيـة ملكافحـة هـذا                    . املنظمة

امتثــاال اللتزامــات املنظمــة وااللتزامــات الدوليــة األخــرى ذات الــصلة واملــسامهة يف ســّد االتِّجــار 
  .وجتارب األشخاص املّتجر هبمر االتِّجاالفجوة بني االلتزامات الدولية والتدابري الوطنية ملكافحة 

املوقـع  علـى    الضحايا وافقوا على اسـتغالهلم، وهـي متاحـة           وتتناول الوثيقة حاالت بدا فيها أنَّ     
  .http://www.osce.org/cthb/24342: الشبكي التايل

    
بغرض استغالهلم كأيد عاملة يف القطاع بالبشر لالّتجار ملّخص لتحّديات التصدِّي     

    الزراعي يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
بالبـشر،  االتِّجـار    الذي أعّده مكتب املمثّل اخلاص واملنّسق املعين مبكافحـة           ، هذا التقرير  يعرض

قتـصادي  باأليـدي العاملـة يف قطـاع ا       لالّتجـار    حتلـيال التابع ملنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا،          
ــّين، وهـــو القطـــاع الزراعـــي  ــة يف القطـــاع الزراعـــي   . معـ ويتنـــاول التقريـــر التحـــّديات الراهنـ

  .ويستهدف مساعدة الدول املشاركة وواضعي السياسات العامة واملنظمات غري احلكومية
انظـر علـى ســبيل   ( متـصلة بـني املوافقـة والقـسر     سلـسلة ويتـضمَّن التقريـر حـاالت تبـيِّن وجـود      

  ).٢٩حة املثال الصف
  .http://www.osce.org/cthb/37937?download=true: املوقع الشبكي التايلعلى والتقرير متاح 


