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 الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  الدورة اخلامسة

  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٨-٦فيينا، 
  ت من جدول األعمال املؤق٤َّالبند 

  أشكال االستغالل اليت مل ُتذكر صراحةً يف بروتوكول
  االتِّجار باألشخاص، ولكنها نشأت يف السياقات

       لدوليةأو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية أو ا
     أشكال االستغالل اليت مل ُتذكر صراحةً يف الربوتوكول    
      من األمانةأساسيةورقة معلومات     

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

 باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء تِّجـــاراال، بـــأنَّ بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة ٤/٤مقـــرَّره 
 هـو الـصك العـاملي الرئيـسي امللـزِم قانونـاً ملكافحـة               ،واألطفال، املكمِّل التفاقية اجلرمية املنظَّمـة     

 وقرَّر املؤمتُر فضال عن ذلـك إنـشاَء فريـق عامـل مؤقَّـت مفتـوح العـضوية                 .  باألشخاص االتِّجار
  .معين باالتِّجار باألشخاص

أن تـــستمر واليـــات الفريـــق العامـــل املعـــين باالتِّجـــار  ر املـــؤمتر  قـــرَّ،٦/١ويف القـــرار   -٢
باألشخاص، وأن ُتجسِّد جماالُت عمله يف املـستقبل، حـسب االقتـضاء، التوصـيات الـواردة يف                 

 الفقـرات   ،CTOC/COP/WG.4/2011/8انظـر الوثيقـة     ( عـن دورتـه الرابعـة        تقرير الفريـق العامـل    
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 قد أوصـى املـؤمتر، يف مجلـة أمـور، بـأن ينظـر يف أن تكـون        وكان الفريق العامل  ). ٥١ إىل   ٤٦
أشكال االستغالل اليت مل ُتـذكر صـراحةً يف بروتوكـول االتِّجـار باألشـخاص، ولكنـها نـشأت              

، أحد املواضـيع الـيت يتـصدى هلـا يف           يف السياقات أو املمارسات الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية        
  .دوراته املقبلة

انة ورقـة املعلومـات اخللفيـة هـذه بغيـة املـساعدة يف مـداوالت الـدورة         ت األم وقد أعدَّ   -٣
  .اخلامسة للفريق العامل

    
     للمناقشةمواضيع  -ثانياً  

 مــسائل أخــرى، فيمــا إضــافة إىلالنظــر يف املــسائل التاليــة، تــودُّ  الــدول األعــضاء لعــلَّ  -٤
ــادتني      ــاً للمـ ــخاص وفقـ ــار باألشـ ــرمي االتِّجـ ــق بتجـ ــن ب٥و) أ( ٣يتعلـ ــار   مـ ــول االتِّجـ روتوكـ

  :املكمِّل التفاقية اجلرمية املنظَّمةباألشخاص، 
ما هي أشكال االسـتغالل غـري املـذكورة صـراحة يف الربوتوكـول الـيت تتطلـب                    )أ(  

ــاة خاصــة   ــاب       (مراع ــهم؛ وعــدم عق ــضحايا ومحايت ــساعدة ال ــق مب ــا يتعل ــال، فيم ــى ســبيل املث عل
  ؟)دمات االستغاللية؛ والبحوث، وما إىل ذلكالضحايا؛ والتدابري اليت تتصدى للطلب على اخل

هل حتتـاج الـدول إىل إدراج مجيـع األغـراض االسـتغاللية املمكنـة يف تعريفهـا                    )ب(  
التشريعي الوطين جلرمية االتِّجار باألشخاص؟ وما هي األحوال، إن ُوجدت، الـيت يكفـي فيهـا                

  يف تعريف تشريعي؟" لغرض االستغالل"إدراج العبارة 
متتثل الدول اليت توفِّر قائمة غري حـصرية بأشـكال االسـتغالل، كمـا يف               كيف    )ج(  

ــف اجلــرائم بوضــوح         ــضي بتعري ــذي يق ــانوين ال ــدأ الق بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص، للمب
  ؟)عقاب إال مبوجب القانون ال(

ــكال        )د(   ــسري أشـ ــز تفـ ــصلة لتعزيـ ــة ذات الـ ــدات الدوليـ ــستخدم املعاهـ ــف ُتـ كيـ
  ، وحتديد معناها؟لعمل القسري والرق واملمارسات الشبيهة بالرقاك" اجلامعة"االستغالل 

ويف معــرض الــربط بــني . قــد تكــون قائمــة جبميــع أشــكال االســتغالل طويلــة   )ه(  
كافـة أشـكال االســتغالل واالتِّجـار باألشــخاص، مـا هــي خمـاطر حتــّول االتِّجـار باألشــخاص إىل       

ينه وبني جـرائم أخـرى؟ ومـا هـي القيمـة            فكرة فضفاضة وجزافية إىل درجة ُيمكن معها اخللط ب        
 املضافة لربوتوكول االتِّجار باألشخاص وغرضه يف هذا الصدد؟ وكيـف يـؤثر جتـرمي املمارسـات               

  االستغاللية باعتبارها جرائم قائمة بذاهتا يف التدابري اخلاصة باالتِّجار باألشخاص؟
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    اخللفية  -ثالثاً  
، املكمِّـل التفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة       جار باألشخاص،   من بروتوكول االتِّ  ) أ (٣يف املادة     -٥

 جتنيد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيـواؤهم أو اسـتقباهلم               بأنه   االتِّجار باألشخاص ُيعرَّف  
استعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال القـسر أو االختطـاف          بواسطة التهديد بالقوة أو    )األفعال(

لـسلطة أو اسـتغالل حالـة استـضعاف، أو بإعطـاء أو تلقّـي       ا أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل
ــل   ــا لني ــة أو مزاي ــالغ مالي ــه ســيطرة علــى شــخص آخــر     مب ــة شــخص ل ــسبل (موافق لغــرض ) ال

  ).الغرض(االستغالل 
 تعريـف االتِّجـار     غري معرَّفة يف الربوتوكول، فإنَّ    " استغالل"كلمة  أنَّ  وعلى الرغم من      -٦

، اســتغالل كحــّد أدىن،  يــشملاالســتغاللأنَّ يــنص علــى باألشــخاص الــوارد يف الربوتوكــول 
، أو األعمــال أو اخلـــدمات القـــسرية أو  دعــارة الغـــري أو ســائر أشـــكال االســتغالل اجلنـــسي،   

 األعمـال  ويتبـيَّن مـن  . السـتعباد أو نـزع األعـضاء   ا االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالّرق، أو    
ــضريية  ــة  لالتحـ ــة اجلرميـ ــشأن اتفاقيـ ــات بـ ــا  ا لمفاوضـ ــة هبـ ــوالت امللحقـ ــة والربوتوكـ أنَّ  ملنظمـ

ر عمـداً قائمـة غـري حـصرية بأشـكال االسـتغالل مـن أجـل                 بروتوكول االتِّجار باألشخاص يوفِّ   
السماح للدول األطراف بإدراج أشكال إضافية من االستغالل لـدى تعريفهـا وجترميهـا جلـرائم                

 الغـرض مـن التعريـف هـو         ، فـإنَّ  وعالوة علـى ذلـك    . االتِّجار باألشخاص يف تشريعاهتا الوطنية    
السماح للدول بتطبيق بروتوكول االتِّجار باألشخاص على أشكال االسـتغالل املـستجدة الـيت              

  .رمبا كانت غري معروفة وقت التفاوض بشأنه
ــد مــن دخــول الربوتوكــول حيـّـ     -٧ ــد عق ــدد كــبري مــن    وبع ــدول لع ــصدى ال ــاذ، تت ز النف

 أو تنقيلـهم أو إيـواؤهم أو        نقلـهم أو    أشخاص ا جتنيد من أجله  األغراض االستغاللية اليت جيري   
ــسر   اســتقباهلم ــالوبواســطة الق ــة   ( وســبل أخــرى  االحتي ــسبل يف حال ــذه ال ــن ه أو دون أي م
وتـشمل بعـض   . باعتبارها حاالت تنطوي على جـرائم متعلقـة باالتِّجـار باألشـخاص           ) األطفال

رنـت واالسـتغالل يف صـناعات       هذه األغراض االسـتغاللية االسـتغالل اجلنـسي عـن طريـق اإلنت            
الصيد واملالبس والتعدين والبناء والغـذاء والـصناعات الزراعيـة وغريهـا، واالسـتغالل يف البيئـة                 
األســرية واالســـتغالل يف قطـــاعي الرعايـــة العــام واخلـــاص واالســـتغالل يف ممارســـات الـــسحر   

داً مـن اسـتغالل   واستغالل األنشطة اإلجرامية القـسرية والتـسّول القـسري وأشـكاالً خاصـة جـ            
األطفــال، مبــا يف ذلــك يف اجملــاالت املــذكورة أعــاله، وأشــكاالً أخــرى كــذلك مثــل اســتخدام   

  .األطفال لركوب اجلمال يف سباق اجلمال
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كــذلك، ففــي حــني يــذكر بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص صــراحة نــزع األعــضاء       -٨
مــن اجلــسم، وهــو مــا وأنــسجة وخاليــا أخــرى  كغــرض اســتغاليل، فإنــه ال يــذكر نــزع أجــزاء

ــالنظر إىل     أنَّ يعــين  ال ــضاً اســتغالالً، ب ــشكل هــي أي ــذه األخــرية ال ت ــواردة يف  أنَّ ه ــة ال القائم
ــل   ــست حــصرية بالفع ــشطة    . الربوتوكــول لي وُيمكــن أن يكــون اســتخدام األشــخاص يف األن

ين اإلرهابية شـكالً مـن االسـتغالل، وقـد أُثـريت مـؤخراً مـسألة مـا إذا كـان اختطـاف املهـاجر             
عـدد أشـكال    أنَّ  وجتـدر مالحظـة     . ل أيضاً شكالً مـن االسـتغالل      زهم طلباً لفدية يشكِّ   اواحتج

كثـــرة القطاعـــات   االســـتغالل املـــذكورة أعـــاله ووصـــفها حمـــدود بالـــضرورة، بـــالنظر إىل       
وال يـرد يف بروتوكـول االتِّجـار باألشـخاص          . كن حدوث االسـتغالل فيهـا     واملمارسات اليت مي  
  .ح ألشكال االستغالل اليت يذكرها الربوتوكول صراحةنفسه تعريف أو شر

، توضِّـح   "سـائر أشـكال االسـتغالل اجلنـسي       " و "اسـتغالل دعـارة الغـري     "وفيما يتعلق بــ     -٩
 ٦٨-٦٣الفقـرات   ( مـن الربوتوكـول      ٣ بشأن املادة    لألعمال التحضريية امللحوظات التفسريية   

 معــّرفتني يف الربوتوكـــول، وهــو لـــذلك   ليــستا "العبـــارتني أنَّ ) A/55/383/Add.1مــن الوثيقــة   
ى هبا الـدول األطـراف للـدعارة يف القـوانني الداخليـة اخلاصـة بكـل                 ميس بالكيفية اليت تتصدّ    ال

ضمن هذا الشكل من االستغالل إنتـاج املـواد اإلباحيـة واإليـذاء اجلنـسي عـرب                   وقد يقع  ."منها
 حدث، يف أي واقعة معّينـة، أن كـان        اإلنترنت، وكذلك احلال بالنسبة للسياحة اجلنسية إذا ما       

وأنه اسـُتخدمت، علـى األقـل يف حالـة          )  وما إىل ذلك   ،جتنيد أو نقل أو تنقيل    (هناك أيضاً فعل    
  ).هتديد باستخدام القوة أو احتيال أو استغالل حالة ضعف وما إىل ذلك(البالغني، سبل 

املمارسـات الـشبيهة    "و" قالر"و" العمل القسري "وبالنسبة ألشكال االستغالل من قبيل        - ١٠
الوطنيـة   ، تشري األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب      "بالرق

ومـن هـذه    . هناك عّدة صكوك دولية حتدِّد معىن هذه املفـاهيم        أنَّ  والربوتوكوالت امللحقة هبا إىل     
االتفاقيـة   (١٩٣٠مل اجلربي أو اإللزامـي لعـام        الصكوك، على سبيل املثال، االتفاقية املتعلقة بالع      

ــم  ــة ب ) ١٠٥رق ــة املتعلق ــام  إواالتفاقي ــسخرة لع ــاء ال ــم   (١٩٥٧لغ ــة رق ــة ) ١٠٥االتفاقي واالتفاقي
ــام         ــا لع ــضاء عليه ــة للق ــال واإلجــراءات الفوري ــشأن حظــر أســوأ أشــكال عمــل األطف  ١٩٩٩ب

؛ ١٩٤٨ملي حلقــوق اإلنــسان لعــام ملنظمــة العمــل الدوليــة؛ واإلعــالن العــا) ١٨٢االتفاقيــة رقــم (
 واالتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتـارة الرقيـق واألعـراف    ١٩٢٦واالتفاقية اخلاصة بالرق لعام     

؛ واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــع العمــال      ١٩٥٦واملمارســات الــشبيهة بــالرق لعــام    
  .١٩٥٠يات األساسية لعام املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقيـة محايـة حقوق اإلنسان واحلر

 إىل وجـود   علـى وجـه التحديـد    باألشـخاص االتِّجـار  من بروتوكـول   ١٤وتشري املادة     -١١
 أشكاالً عديدة من االسـتغالل  ومن مث، فإنَّ. تفسري الربوتوكول ألغراضصكوك دولية أخرى 
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 أخـرى   غري املذكورة صراحة يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص متضمَّنة مـع ذلـك يف أشـكال              
من االستغالل يذكرها الربوتوكول صراحةً وُيعـرَّف نطاقهـا ويوَصـف مبزيـد مـن اإلسـهاب يف             

  .صكوك دولية أخرى
 ال ُيـذكَر يف الربوتوكـول صـراحةً االسـتغالل يف            :ففي سياق األعمال واخلدمات القـسرية       -١٢

ــدين ويف       ــاء والتع ــس والبن ــصيد واملالب ــياق االتِّجــار باألشــخاص يف صــناعات ال ــة  س ــال الزراع  جم
هـذا االسـتغالل قـد يـشمله مفهـوم األعمـال       أنَّ واحلراجة ويف قطاعات صناعية أخرى عديدة، بيد  

.  املتعلقـة بالعمـل اجلـربي أو اإللزامـي    ٢٩القسرية حسبما يرد يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم    
كـل أعمـال    : "بأهنا"  القسرية األعمال أو اخلدمات  " من هذه االتفاقية تعرِّف      ٢ من املادة    ١فالفقرة  

الــشخص  ع هــذايتطــّو أو خــدمات ُتطلــب عنــوةً مــن أي شــخص حتــت التهديــد بــأي عقوبــة ومل 
وال هتدف ورقة املعلومات اخللفيـة هـذه إىل العـودة إىل حتلـيالت املفـاهيم                ". ألدائها مبحض اختياره  

مــات اخللفيــة الــيت أعــدهتا الرئيــسية لربوتوكــول باالتِّجــار باألشــخاص الــيت ُعرضــت يف ورقــة املعلو 
  ).CTOC/COP/WG.4/2010/2الوثيقة (األمانة من قبل بشأن أشكال االستغالل الرئيسية 

تشمل مجيع أنـواع األعمـال      " مجيع األعمال واخلدمات  "عبارة  أنَّ  وجتدر هنا مالحظة      -١٣
ــسلِّ      ــة ت ــوائح الوطني ــا إذا كانــت القواعــد والل م بأهنــا أو الوظــائف أو املهــن بــصرف النظــر عّم

تـشمل  " األعمـال أو اخلـدمات القـسرية      "أنَّ  وهذا يعـين     )١(.أو نشاط قانوين  " نشاط اقتصادي "
أنواعــاً نظاميــة أو غــري نظاميــة عديــدة مــن األنــشطة املــذكورة صــراحة يف بروتوكــول االتِّجــار  

لع وقد يبدو هذا بديهياً بالنـسبة لألعمـال املُـضط         . باألشخاص باعتبارها من أشكال االستغالل    
هبا يف قطاعات العمل النظامية، بيد أنه أقل وضوحاً بالنـسبة ألنـواع أخـرى مـن األنـشطة مثـل             

وقـد  . زيل أو النشاط اإلجرامي مبا يف ذلك زراعـة املخـدرات واالجتـار هبـا         التسّول أو العمل املن   
يـة  يكون إلدراج إشارات صرحية إىل هـذه األشـكال مـن االسـتغالل يف القـوانني اجلنائيـة الوطن                  

ملكافحة االتِّجار آثار بعيدة املدى، كما قـد يكـون لـه أيـضاً آثـار بالنـسبة لإلجـراءات املتخـذة                    
  .من سلطات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالضحايا الذين ُيجَبرون على ارتكاب جرائم

ويف معرض التصدي لعمـل األطفـال القـسري، مثـل اسـتخدامهم لركـوب اجلمـال يف                    -١٤
 بـشأن   ١٨٢ منظمـة العمـل الدوليـة رقـم          اتفاقيـة زاعات املـسلحة، ُتـستخدم        السباقات أو يف الن   

الربوتوكـول   وكـذلك    حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال واإلجـراءات الفوريـة للقـضاء عليهـا               
ــع األطفــال واســتغالل   ــاري بــشأن بي ــة   االختي  كــصكوك األطفــال يف البغــاء ويف املــواد اإلباحي

  .ورة يف الربوتوكول مبزيد من اإلسهابإضافية لتعريف أشكال االستغالل املذك
                                                         

  ).٢٠٠٥جنيف، " (اجلربي العمل ملكافحة عاملي حتالف" سبيل املثال، منظمة العمل الدولية، انظر، على )1(  
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ــار        ومي  -١٥ ــول االتِّجـ ــراحةً يف بروتوكـ ــذكور صـ ــتغالل املـ ــن االسـ ــر مـ ــشكل آخـ ــن لـ كـ
باألشــخاص، وهــو االســتعباد، أن يــشمل مفهومــاً أوســع لالســتغالل يــشمل فئــة مــن أشــكال    

 يف  وعلى الـرغم مـن عـدم تعريـف االسـتعباد          . االستغالل غري املذكورة صراحة يف الربوتوكول     
ــسان    ــاملي حلقــوق اإلن ــسياسية    ) ١٩٤٨(اإلعــالن الع ــة وال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب والعهــد ال

كن استخدام االتفاقية التكميليـة إلبطـال الـرق وجتـارة الرقيـق             ومي. ، فإنه حمظور مبوجبهما   )١٩٦٦(
 إىل  وتـشري " شخص يف حالـة اسـتعباد     "واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق، اليت ُتعرِّف مصطلح        

  .استعباد املدين والقنانة وممارسات أخرى، من أجل تفسري هذا املفهوم مبزيد من اإلسهاب
ــ  -١٦ سم بعــض أشــكال االســتغالل، مثــل الــزواج بــاإلكراه، باألمهيــة بالنــسبة لــشكلني   ويّت

عامني من االستغالل مذكورين صـراحة يف الربوتوكـول، ومهـا االسـتغالل اجلنـسي واألعمـال                 
 الـرق وجتـارة الرقيـق واألعـراف         إلبطـال التفاقية التكميليـة    بيد أنه، طبقاً ل   . سريةواخلدمات الق 

ورمبـا كانـت    . ، جيوز اعتبار الزواج بـاإلكراه ممارسـة شـبيهة بـالرق           واملمارسات الشبيهة بالرق  
  .مثاالً آخر، شريطة توافر سائر عناصر االتِّجار" اختطاف العروس"ممارسة 

صــراحةً ملــسألة  ألعمــال التحــضرييةللربوتوكــول يف ا سرييةامللحوظــات التفــ ىوتتــصّد  -١٧
 ٦٨-٦٣الفقـرات   (التبّني كشكل من االسـتغالل، وإن كانـت غـري مـذكورة يف الربوتوكـول                

ــة   ــن الوثيقـ ــاق     نَّإ): "A/55/383/Add.1مـ ــمن نطـ ــضا ضـ ــيندرج أيـ ــشروع سـ ــري املـ ــي غـ  التبّنـ
يهة بالرق حـسب تعريفـه الـوارد يف         الربوتوكول، عندما يكون هذا التبّني عبارة عن ممارسة شب        

عـــراف  مــن االتفاقيــة التكميليـــة إلبطــال الــرق وجتـــارة الرقيــق واأل     ١مــن املـــادة  ) د(الفقــرة  
التبين غري القانوين فقط، الذي تتـوافر فيـه النّيـة    أنَّ ويوحي ذلك ب ". واملمارسات الشبيهة بالرق  

ي ُيعتـرب اجتـاراً باألطفـال، مبوجـب     ، هـو الـذ  )يف األعمال القسرية أو جنـسياً    (الستغالل الطفل   
 ". استغالل الطفل أو املراهق أو استغالل عمله"إىل ) د( ١إشارة االتفاقية التكميلية يف مادهتا 

وهنــاك أشــكال مــن االســتغالل ال يــذكرها بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص صــراحةً    -١٨
سرية أو االسـتعباد أو     وقد يكون مـن العـسري تـصنيفها ضـمن مفـاهيم األعمـال واخلـدمات القـ                 

وقد تـشمل هـذه األشـكال، علـى سـبيل املثـال، اسـتخدام شـخص                 . املمارسات الشبيهة بالرق  
للحمل باإلكراه واحلمل بالنيابـة عـن الغـري، ونـزع أجـزاء مـن اجلـسم غـري األعـضاء، وكـذلك                  

  . نزع األنسجة واخلاليا وما إىل ذلك
يت تــستحق مزيــداً مــن املناقــشة يف  وهنــاك أيــضاً أشــكال مــستجدة مــن االســتغالل الــ    -١٩

احملافل الدولية املعنية باملفـاهيم املنطبقـة ذات الـصلة، ومنـها مفهـوم االتِّجـار باألشـخاص، مثـل                  
  .استخدام التعذيب ضد األشخاص يف أنشطة االبتزاز واستغالل الناس يف األنشطة اإلرهابية
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    تدابري التصدِّيإرشادات بشأن   -رابعاً  
     اجلرمية املنظمة وبروتوكول االتِّجار باألشخاصاتفاقية  -ألف  

 بروتوكول االتِّجار باألشخاص يف شرطه الوقـائي،        شري، ي الفصل الثالث كما ذُكر يف      -٢٠
 وتـرد مفـاهيم     .إىل وجود صكوك دولية أخـرى يف سـياق تفـسري هـذا الربوتوكـول              ،  ١٤املادة  

 يف عـدد مـن       مبزيد من اإلسـهاب    باداالستعو والرق واملمارسات الشبيهة بالرق      القسريالعمل  
 الــدول قهــا علــىاانطب، وينبغــي االسترشــاد هبــا، يف حــال   املــذكورة أعــالهاالتفاقيــات الدوليــة

  .املعنية، يف تفسري هذا الربوتوكول وتطبيقه
ــرح ال  -٢١ ــانون ويقتـ ــخاص  القـ ــار باألشـ ــة االجتـ ــوذجي ملكافحـ ــشره مكتـــب  نمـ ــذي نـ  الـ
  :اجلرمية اخليارات التالية فيما يتعلق باالستغاللاملتحدة املعين باملخدرات و األمم

  االتِّجار باألشخاص: ٨املادة   
 :ا يليمبأي شخص يقوم   -١  

 جتنيد شخص آخر أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله؛  )أ(    

بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشـكال القـْسر،      )ب(    
ــال ــة استــضعاف، أو إعطــاء أو   أو االختطــاف أو االحتي  أو اخلــداع، أو اســتغالل حال

 تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر؛

 لغرض استغالل ذلك الشخص؛  )ج(    

...  يكون مذنباً بارتكاب ُجرم االّتجار باألشخاص، وعند إدانته ُيعاقـب بالـسجن ملـدة               
  .أو بكلتا هاتني العقوبتني...] امة من فئة غر... [تبلغ .../أو بغرامة قدرها 

  :يشمل االستغالل ما يلي  -٢  
 استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي؛  )أ(    

الـــسخرة مبـــا يف ذلـــك  [ أو اجلربيـــة القـــْسريةاألعمـــال أو اخلـــدمات  )ب(    
 ؛]عباد املدينتواس

 االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق؛  )ج(  

 ؛]مبا يف ذلك االستعباد اجلنسي[االستعباد   )د(  

 نزع األعضاء؛  )ه(  

 ].سائر أشكال االستغالل املبّينة يف القانون الوطين[  )و(  
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  تنظــر يف إدراج أشــكال أخــرى مــنه جيــوز للــدول أنأنــويقتــرح القــانون النمــوذجي   -٢٢
ل االسـتغالل اإلضـافية     وهو يـذكر أشـكا    . االستغالل يف قوانينها اجلنائية، على أن تعرَّف جيداً       

 أو التـسّول بـاإلكراه أو بالقـْسر؛    أو الـزواج بـاإلكراه أو باخلـضوع؛    : التالية اليت جيوز تضمينها   
مبــا يف ذلــك االّتجــار باملخــدرات أو    (ســتخدام يف األنــشطة غــري املــشروعة أو اإلجراميــة     اال

طقوس أو األعـراف التقليديـة      االستعباد يف ال   أو   زاعات املسلّحة؛   ستخدام يف الن  ؛ أو اال  )إنتاجها
أّي شكل مـن أشـكال العمـل اجلـربي املتعلـق بـالطقوس              "من األوصاف البديلة هلذا االستعباد      (

املمارســات الدينيــة أو الثقافيــة االســتغاللية أو التعــّسفية الــيت جتــّرد الــشخص مــن   " أو" العرفيــة
ــسياً       ــه أذًى جــسدياً أو نف ــسّبب ل ــه أو ت ــن كرامت ــسانيته أو حتــطّ م ــساء    أو؛")إن اســتخدام الن

 بطريقـة غـري     )بيولوجيـة (إجراء حبوث طّبية أحيائيـة       أو   احلْمل باإلكراه؛  أو   كوالدات بديالت؛ 
 . على األشخاصمشروعة

تعديل قائمة أشكال االسـتغالل مـن       باإلمكان  أنَّ  وينص القانون النموذجي أيضاً على        -٢٣
 وميـضي  .القائمـة التـشريعات  و  االسـتغالل  بشأن أشكال معّينة مـن     اخلربة الوطنية    مراعاةخالل  

 : فينص على ما يلي٨ من املادة ٣القانون النموذجي يف الفقرة 

طفـالً، فيجـب أن يـشمل       ) أ (١إذا كان الشخص اآلخـر املـذكور يف الفقـرة             -٣  
  :االستغالل أيضاً ما يلي

ألغــراض القيــام بأنــشطة ] تــدبري الطفــل أو عرضــه[اســتخدام الطفــل   )أ(    
  ؛]مبا يف ذلك االّتجار باملخدرات أو إنتاجها والتسّول[روعة أو إجرامية غري مش

  االستخدام يف نزاع مسلح؛  )ب(    
ــؤدَّى   ،العمــل الــذي ُيــرّجح   )ج(      حبكــم طبيعتــه أو حبكــم الظــروف الــيت ُي

ــرَّ      ــصحة األطفــال وســالمتهم، حــسبما هــو مق ــه أذى ل  ر مبوجــبفيهــا، أن يكــون في
  ؛]وزارة العملمثل ، ) بالعملاملعنية( الوطنية السلطات أو  التشريعاتُيذكَر اسم[
  األطفـال  ال يكـون   مـا  األطفال أو استخدامهم يف العمـل، حيث       تشغيل  )د(    

   أو العمل املذكور؛التشغيل احلّد األدىن لسّن العمل السارية فيما خيّص قد بلغوا بعد
  ].أشكال أخرى من االستغالل[  )هـ(    
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    ريق العامل املعين باالتِّجار باألشخاص مؤمتر األطراف والف  -باء  
، يف دورتـه اخلامــسة، يف  مـن األمانـة  رميـة املنظمـة   طلـب مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة اجل      -٢٤

 حتليــل املفــاهيم األساســية الــواردة يف بــشأن أن تواصــل عملــها ،٢٠١٠أكتــوبر /تــشرين األول
  .)١٠، الفقرة ٥/٢ القرار ،CTOC/COP/2010/17الوثيقة  ( باألشخاصاالتِّجاربروتوكول 

ــودة يف         -٢٥ ــة املعق ــه الثاني ــين باالتِّجــار باألشــخاص، يف دورت ــل املع ــق العام وأوصــى الفري
، بالتـشاور مـع الـدول األطـراف، وثـائق           ألمانة أن تعـدّ   لينبغي  ، بأنه   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين 

ملساعدة موظفي إنفاذ القـانون يف اإلجـراءات اجلنائيـة بـشأن مواضـيع مثـل املوافقـة؛ واإليـواء؛                    
.  حالـة ضــعف؛ واالسـتغالل؛ والطـابع العـابر للحـدود الوطنيــة     واسـتغالل واالسـتقبال والنقـل؛   

فـاهيم اجلديـدة يف األدوات واملـواد        إضافة إىل ذلك، ينبغي أن تضمن األمانة إدراج أّي من امل          و
  .)CTOC/COP/WG.4/2010/6من الوثيقة ) ب( ٣١انظر الفقرة  (املتوافرة

ــودة يف         -٢٦ ــه األوىل املعق ــين باالتِّجــار باألشــخاص، يف دورت ــل املع ــق العام وأوصــى الفري
علـق  فيمـا يت    بالتـشاور مـع الـدول األطـراف،         أن تعـدّ   ألمانـة ل ينبغـي  ، بأنـه  ٢٠٠٩أبريل  /نيسان

بتعريــف املفــاهيم الــيت قــد تتطلّــب مزيــداً مــن التوضــيح، أوراقــاً ملــساعدة الــدول األطــراف يف   
حتـــسني فهمهـــا وتفـــسريها للمفـــاهيم الرئيـــسية الـــواردة يف بروتوكـــول االجتـــار باألشـــخاص، 

سيما التعاريف ذات الصلة من الناحية القانونية من أجل مساعدة مـوظفي العدالـة اجلنائيـة               وال
وقـد ُنـشرت    ). CTOC/COP/WG.4/2009/2 مـن الوثيقـة      ٧انظر الفقرة    (جراءات اجلنائية يف اإل 

ــشرين األول ــوبر /يف ت ــة  ٢٠١٢أكت ــضعف "عــن مفهــوم   مــسائل أوىلورق ــة ال " اســتغالل حال
  )٢(.الرئيسي ومذكرة إرشادية مناظرة لفائدة املمارسني

    
    إرشادات دولية إضافية  -جيم  

، الـيت اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة          ملكافحة االجتار باألشـخاص    عمل العاملية الخطة  تطلب    -٢٧
ــا  ــرة    ٦٤/٢٩٣يف قراره ــم املتحــدة، يف الفق ــدول األعــضاء يف األم ــع  "، ٤٣، إىل ال ــذ مجي تنفي

ــق اختــاذ عــدد مــن         ــيت جتــرم االجتــار باألشــخاص، عــن طري ــصلة ال ــة ذات ال ــصكوك القانوني ال
ــها  ــع   مقاضــاة مــرتكيب جــرائم ) أ: (اإلجــراءات، مــن بين ــشمل مجي ــيت ت  االجتــار باألشــخاص ال

 التــشريعات الــيت جتــرم كــل اجتــار باألشــخاص، وخباصــة النــساء        أشــكال االســتغالل وســنّ  
  ".طفال، وإنفاذها وتعزيزهاواأل

                                                         
-www.unodc.org/unodc/en/humanمتاحان يف املوقع  )2(  

trafficking/publications.html?ref=menuside#Issue_Paper_Abuse.  
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املبــادئ واملبــادئ  "اإلنــسان يف ض األمــم املتحــدة الــسامي حلقــوق    مفــّووقــد ذكــر    -٢٨
عــدم أنَّ بأنــه تبــّين "  واالجتــار باألشــخاصالتوجيهيــة املوصــى هبــا فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنــسان 

ميثِّـل عائقـاً     الـوطين  االتِّجار باألشخاص علـى املـستوى        بشأنأو مناسب   /وجود تشريع حمّدد و   
ــة "وُتالحــظ .  مكافحــة االتِّجــار باألشــخاص يف ســبيل رئيــسياً ــادئ التوجيهي أنَّ " املبــادئ واملب

تعـاون علـى املـستويني الـوطين واإلقليمـي           التعـاريف واإلجـراءات وال     لتنسيقهناك حاجة ماّسة    
إعـداد إطـار قـانوين مناسـب، يكـون          أنَّ  وُيالَحـظ، عـالوة علـى ذلـك،         . وفقاً للمعـايري الدوليـة    

 االتِّجـار    يف منـع   مهـّم أيـضاً   دور  ب  سيضطلع متوائماً مع الصكوك واملعايري الدولية ذات الصلة،      
  .وما يتصل به من استغالل

    
    يميةاإلقلاإلرشادات   -دال  

ــوارد يف املــادة   إنَّ  -٢٩ ــا بــشأن  مــن ) أ( ٤ تعريــف االتِّجــار بالبــشر ال ــة جملــس أوروب اتفاقي
ــشر   ــادة   إجــراءات مكافحــة االجتــار بالب ــوارد يف امل ــن بروتوكــول  ) أ( ٣ مطــابق للتعريــف ال م

 مـن اتفاقيـة جملـس أوروبـا         ٤مـن املـادة     ) د(-)ب(الفقـرات   أنَّ  االتِّجار باألشـخاص، يف حـني       
  . من الربوتوكول٣من املادة ) د(-)ب(ة للفقرات مطابق
 بـشأن    األورويب الـصادر عـن الربملـان األورويب واجمللـس         EU/2011/36لتوجيـه   وَيذْكُر ا   -٣٠

ر اإلطــاري للمجلــس حــلّ حمــلّ املقــرَّ الــذي (حــة االجتــار بالبــشر ومحايــة ضــحاياه  منــع ومكاف
2002/629/JHA (  ًوهو يـذكر   ". جر هبم ألغراض خمتلفة   النساء والرجال كثرياً ما ُيتَّ    أنَّ  "صراحة

قــد تكــون خمتلفــة تبعــاً للقطاعــات املعنيــة، مثــل االتِّجــار  " اجلــذب"و" الــدفع"عوامــل أنَّ أيــضاً 
غراض صناعة اجلـنس أو لالسـتغالل يف العمـل، علـى سـبيل املثـال، يف أعمـال البنـاء أو                    بالبشر أل 

بغيـة  : "وعـالوة علـى ذلـك، يـذكر التوجيـه صـراحةً أنـه             ". زيل  القطاع الزراعـي أو االسـتعباد املـن       
التصدي للتطورات احلديثة اليت طرأت على ظاهرة االتِّجار بالبشر، يعتمد هـذا التوجيـه مفهومـاً                

 ويـشمل   JHA/2002/629ا ينبغي اعتبـاره اجتـاراً بالبـشر ممـا هـو وارد يف القـرار اإلطـاري                   أوسع مل 
ويف سياق هذا التوجيـه، ينبغـي اعتبـار التـسّول بـاإلكراه      . بالتايل أشكاالً إضافية من االستغالل  

شكالً من األعمال أو اخلدمات القسرية حـسبما هـي معرَّفـة يف اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة                     
  . بشأن العمل اجلربي أو اإللزامي١٩٣٠ لعام ٢٩م رق
 استغالل التسّول، مبا يف ذلك استخدام شخص ُمعال متجَّر به للتـسّول،              فإنَّ ،وبالتايل  -٣١

ال يقــع يف نطــاق تعريــف االتِّجــار بالبــشر إالّ يف وجــود مجيــع عناصــر األعمــال أو اخلــدمات     
 ينبغـي تقيـيم صـّحة أي موافقـة ممكنـة علـى              ويف ضوء السوابق القضائية ذات الـصلة،      . القسرية

  .أداء مثل هذه األعمال أو اخلدمات حسب كل حالة
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وينبغـي  . ق األمر بطفل، ال ينبغي أبداً اعتبار أي موافقة ممكنـة صـحيحة            بيد أنه إذا تعلّ     -٣٢
ع بأنـشطة   على أهنا تعين اسـتغالل شـخص لالضـطال        " استغالل األنشطة اإلجرامية  "فهم عبارة   

نـــشل وســـرقة املعروضـــات يف املتـــاجر واالجتـــار باملخـــدرات وأنـــشطة مـــشاهبة ختـــضع منـــها ال
ويشمل هذا التعريف أيضاً االتِّجـار بالبـشر ألغـراض          . للعقوبات ويترتب عليها مكاسب مالية    

نزع األعضاء، وهو ما ميثِّل انتهاكاً خطرياً للكرامة اإلنسانية والسالمة البدنية، وكـذلك، علـى         
نواعــاً أخــرى مــن الــسلوك مثــل التبّنــي غــري القــانوين والــزواج بــاإلكراه بقــدر     ســبيل املثــال، أ

  ."استيفائهما للعناصر املشكِّلة لالجتار بالبشر
 منــه املعنيــة بــاجلرائم املتعلقــة باالتِّجــار ٢ علــى ذلــك، يقــضي التوجيــه، يف املــادة وبنــاًء  -٣٣

  :بالبشر، مبا يلي
مة لضمان خضوع األفعال املتعمـدة التاليـة        تتخذ الدول األعضاء التدابري الالز      -١  

  :للعقوبة
ــد   ــهأشــخاص جتني ــهم أو نقل ــواؤهم أو تنقيل ــادل   أو اســتقباهلم أو إي ــا يف ذلــك تب م، مب

بواســطة التهديــد بــالقوة أو اســتعماهلا أو هــؤالء األشــخاص أو نقــل الــسيطرة علــيهم، 
 أو استغالل حالـة     غري ذلك من أشكال القْسر، أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع،          

استضعاف، أو إعطـاء أو تلقّـي مبـالغ ماليـة أو مزايـا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة                        
  .ستغاللاالعلى شخص آخر لغرض 

  (...)  
يـــشمل االســـتغالل، كحـــد أدىن، اســـتغالل دعـــارة الغـــري أو ســـائر أشـــكال    -٣  

ــا يف ذلـــك التـــسّول ،األعمـــال أو اخلـــدمات القـــسرية االســـتغالل اجلنـــسي، أو   أو  مبـ
أو استغالل األنـشطة اإلجراميـة     االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد        

  .أو نزع األعضاء
ن علــى مجيــع بلــدان االحتــاد والتوجيــه هــو قــانون تــشريعي ُيحــدِّد األهــداف الــيت يتعــيَّ   -٣٤

ومتاشيا مـع   . األورويب حتقيقها، بيد أنه يترك لفرادى البلدان حتديد كيفية حتقيق هذه األهداف           
هذا التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب، َتذكُر استراتيجية االحتاد األورويب من أجـل القـضاء               

الــضحايا غالبــا مــا جيــري حــشدهم ونقلــهم "أنَّ  ٢٠١٦-٢٠١٢علــى االتِّجــار بالبــشر للفتــرة 
ــا يف ذلـــك     وإيـــواؤهم عـــن طريـــق القـــوة أو اإلكـــراه أو االحتيـــال يف ظـــروف اســـتغاللية، مبـ
االستغالل اجلنسي، أو األعمال أو اخلدمات القـسرية، أو التـسّول، أو األنـشطة اإلجراميـة، أو            

  ".نزع األعضاء
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    أمثلة وطنية  -هاء  
عـة مـن االسـتغالل املـذكور فيهـا صـراحةً            فيما يلي بعض األمثلة الوطنية ألشكال متنوِّ        -٣٥

  :ألشخاص صراحةًأشكال من االستغالل غري مذكورة يف بروتوكول االتِّجار با
    

    إسرائيل    
، "االتِّجـار باألشـخاص   " ألف من القانون اجلنائي إلسرائيل، املعنونـة         ٣٧٧تنص املادة     -٣٦

ي فعلـه   كل َمن يعقد صفقة على شخصٍ ما ألحد األغراض التالية، أو كـل مـن يـؤدِّ                "أنَّ  على  
ضـة للـسجن   ذلك إىل وضع ذلك الشخص يف موضع خطر ألحـد األسـباب التاليـة، يـصبح عر          

  :ملّدة ستة عشر عاماً
  نزع عضو من جسم الشخص؛  -١  
  استيالد طفل واالستيالء على الطفل؛  -٢  
  إخضاع الشخص للرق؛  -٣  
  إخضاع الشخص للسخرة؛  -٤  
  حتريض الشخص على ارتكاب فعل بغاء؛  -٥  
  حتريض الشخص على القيام بدور يف منشور فاحش أو عرض فاحش؛  -٦  
  ". جنسي على الشخصارتكاب جرم تعدٍّ  -٧  

    
    بيالروس    

 بـشأن   ٣-٢٢٧ من القانون اجلنـائي، بـصيغته املعدَّلـة بالقـانون رقـم              ١٨١املادة  تنص    -٣٧
يوليــه / متــوز٢٢املــؤرَّخ التغــيريات املدَخلــة علــى القــانون اجلنــائي وقــانون اإلجــراءات اجلنائيــة، 

  :، على ما يلي٢٠٠٢
ال أو شـراؤه، أو القيـام بـأنواع أخـرى       األفعال اليت ُيقصد هبا بيع شـخص ُمعـ          -١  

ــه      ــصول عليـ ــشخص أو احلـ ــك الـ ــسليم ذلـ ــصوص تـ ــشطة خبـ ــن األنـ ــار (مـ أْي االّتجـ
ــرِّض، )باألشــخاص ــا تع ــال لال مرتكبيه ــد    -عتق ــصل إىل ســتة أشــهر؛ أو لتقيي ــدة ت  مل

  . ملدة تصل إىل ستة أعوام- ملدة تصل إىل ثالثة أعوام؛ أو للسجن -حّريتهم 
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  :إذا ارُتكبت األفعال نفسها  -٢  
 عن علم وقصد جتاه حَدث؛  ●    

 جتاه شخصني أو أكثر؛  ●    

 هبدف االستغالل اجلنسي أو أي نوع آخر من االستغالل؛  ●    

هبــدف اســتخدام أعــضاء أو أنــسجة مــن جــسم الــضحية ألغــراض نقلــها   ●    
 ؛]زرعها[

بواسطة جمموعـة مـن النـاس بنـاًء علـى خطـة مـسّبقة، أو بواسـطة مجاعـة                      ●    
 مة؛منظَّ

  مي من خالل إساءة استعمال السلطةبواسطة موظف عمو  ●    
 املمتلكـات أو مـن      مصادرة أعوام، مع    ١٠ و ٥ُيعاقَب عليها بالسجن ملدة تتراوح بني         

  .دون ذلك
 اسّبب مـن جـّراء اإلمهـال وفـاةَ ضـحية أو إصـابته            األفعال اآلنفة الذكر الـيت تُـ        -٣  

 عامـاً، مـع   ١٥ أعـوام و   ٨ملدة تتراوح بني     للسجن   تعرِّض مرتكبها بأذًى بدين شديد،    
  . املمتلكات أو من دون ذلكمصادرة

    
    بلغاريا    

األشــخاص الــذين يقومــون "أنَّ أ مــن القــانون اجلنــائي لبلغاريـا علــى  ١٥٩تـنص املــادة    -٣٨
باختيار أو نقل أو حجب أو استقبال أفراد أو مجاعات من األشخاص لغـرض اسـتخدامهم يف                 

، بـصرف  بـاإلكراه العمل اإلجباري أو نـزع أعـضائهم أو اسـتبقائهم خاضـعني            أفعال اجملون أو    
غرامـة  النظر عن موافقتهم على ذلك، ُيعاقَبون بالسجن ملـدة تتـراوح بـني عـام ومثانيـة أعـوام وب                   

  ".تتجاوز مثانية آالف ليف ال
    

    أوغندا    
ألوغنــدا، ) ٢٠٠٩(يف قــانون منــع االتِّجــار باألشــخاص " غــرض االســتغالل"تعريــف   -٣٩

مثله مثل التعريف الوارد يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص، ليس حصرياً، حيـث يبـدأ بعبـارة                
التعريــف األوغنــدي يــشمل صــراحةً أغراضــاً أكثــر ممــا يــشمله    أنَّ بيــد ". يــشمل كحــد أدىن"

ــضار       ــاإلكراه وزواج األطفــال وعمــل األطفــال ال ــزواج ب ــال، ال ــى ســبيل املث الربوتوكــول، عل
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زاعات املسلحة واسـتخدام شـخص يف األنـشطة غـري القانونيـة واسـتعباد                 م طفل يف الن   واستخدا
ــوس أو         ــسحر والطق ــزع األعــضاء أو أجــزاء اجلــسم ألغــراض ال ــشرية ون ــرابني الب ــدين والق امل

ــضارة  ــسي يف كــال     . املمارســات ال ــك، يف حــني يظهــر غــرض االســتغالل اجلن وإضــافة إىل ذل
راحةً، باإلضــافة إىل البغــاء، الــسياحة اجلنــسية واملــواد الــصكني، يــشمل القــانون األوغنــدي صــ

  .اإلباحية وإنتاجها واستخدام شخص للمواقعة أو لسلوك فاسق آخر
    

    نيجرييا    
 لعـام    قانون اإلنفـاذ واإلدارة    -االتِّجار باألشخاص   ) حظر( من قانون    ١٥تنص املادة     -٤٠

  :يلي  على ما، بصيغته املعدَّلة،٢٠٠٣
  :من كلُّ  
ــستخدمه أو يعرضــه  حيــصل علــى أيِّ   )أ(      البغــاء أو لغــرض شــخص أو ي

  إنتاج مواد إباحية أو أداء أفعال إباحية؛
  ؛حيتفظ مباخور  )ب(    
ــاجر      )ج(     ــالوجود يف مــاخور أو يت ــة عــشرة ب يــسمح لــشخص دون الثامن

  بالبغاء؛ 
ــى أيِّ   )د(     ــاج    حيــصل عل ــستخدمه أو يعرضــه مــن أجــل إنت  شــخص أو ي

  ؛جار هبااملخدرات واالتِّ
 بـالقوة أو بـاإلكراه يف        واسـتخدامه   شخص لغـرض جتنيـده     يّتجر بأيِّ   )ب(    

  نزاع مسلح، 
رتكب جرمية ويتعرض يف حالة إدانته للسجن ملدة أربعـة عـشر عامـاً           يكون بذلك قد ا     

  . خيار دفع غرامة  أن يتاح لهدون
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    املرفق
      أدوات رئيسية وموارد موصى هبا    
   العمل منظمة إعالن متابعة العاملي مبوجب التقرير - اجلربي العمل فحةملكا عاملي حتالف    

    ٢٠٠٥العمل، منظمة العمل الدولية، جنيف،  يف األساسية واحلقوق املبادئ الدولية بشأن
يف " العمـل اجلـربي   "يهدف التقرير العاملي عن العمل اجلـربي إىل شـرح كيفيـة تعريـف مفهـوم                 

بعض البارامترات لكيفية اكتشاف حاالت العمل اجلـربي احلديثـة          القانون الدويل، كما يناِقش     
ــاً ــة،     . عملي ــة ألمنــاط العمــل اجلــربي احلديث ــة دينامي وهــو يهــدف أيــضاً إىل إعطــاء صــورة عاملي

لقـاء نظـرة فاحـصة      إواستعراض األطر القانونية ملكافحة العمل اجلربي وإنفاذ القانون عمليـاً، و          
  .مل اجلربي احلديثةعلى الفئات الرئيسية ألشكال الع

  وهو متاح يف املوقع
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_088428.pdf.  

    
  قاعدة بيانات السوابق القضائية يف جرائم االجتار بالبشر، مكتب األمم املتحدة     

    املعين باملخدرات واجلرمية
قاعــدة بيانــات الــسوابق القــضائية يف   أنــشأ مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة  

فــوري علـى حــاالت موثقــة  جـرائم االجتــار بالبـشر مــن أجــل تـوفري إمكانيــة االطـالع العــام وال    
وهــي تتــضمن تفاصــيل عــن جنــسيات الــضحايا واجلنــاة ودروب االتِّجــار . رمسيــا هلــذه اجلرميــة

. واألحكام وغريها مـن املعلومـات املتعلقـة حبـاالت املالحقـة القـضائية مـن خمتلـف أحنـاء العـامل                     
ــوفِّ  ــات، وإمنــا أيــض    وهــي ال ت اً القــصص ر فقــط ســجالً مفــصالً للمالحقــات القــضائية واإلدان

وهتـدف قاعـدة البيانـات إىل مـساعدة        . الواقعية لألشخاص املتجر هبم، حـسبما توثقهـا احملـاكم         
ري الـسياسات والبـاحثني يف جمـال وسـائط اإلعـالم وغريهـم مـن                القضاة وأعضاء النيابـة ومقـرِّ     

اظرة خالل توفري تفاصيل حلاالت حقيقية مشفوعة بأمثلة لكيفية استخدام القوانني الوطنيـة املنـ             
  .هلا يف املالحقة القضائية املتعلقة باالتِّجار باألشخاص

  .www.unodc.org/cldوهي متاحة يف املوقع 
    

www.unodc.org/cld
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  األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
    ٢٠٠٤ألمم املتحدة، نيويورك، والربوتوكوالت امللحقة هبا، ا

الغرض الرئيسي من هذه األدلة التـشريعية هـو مـساعدة الـدول الـيت تـسعى إىل التـصديق علـى                      
لـة هلـا أو     أو الربوتوكـوالت املكمِّ   /اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة و            

خمتلـف التقاليـد القانونيـة ومـستويات        ت صيغة األدلة هـذه حبيـث تراعـي          وقد أُعدَّ . إىل تنفيذها 
وتعــرض . م خيــارات للتنفيــذ، حيثمــا كــان ذلــك متاحــا التطــور املؤســسي املتباينــة، وهــي تقــدِّ

األدلة املقتضيات األساسية لالتفاقيـة وبروتوكوالهتـا، وكـذلك املـسائل الـيت جيـب أن ُتعـىن هبـا                    
د يرغـب صـائغو القـوانني الوطنيـة         عـة قـ   م يف الوقت نفسه خيارات وأمثلة متنوِّ      كل دولة، وتقدِّ  

ولـيس الغـرض مـن األدلـة تـوفري      . أن ينظروا فيها يف سعيهم إىل تنفيـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا    
  .تفسري قانوين قاطع ملواد االتفاقية وبروتوكوالهتا

وهي متاحة يف املوقع 
http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf      

  قانون منوذجي ملكافحة االجتار باألشخاص، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات     
    ٢٠٠٩واجلرمية، فيينا، 

ون النمــوذجي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص مــن أجــل مــساعدة الــدول يف تنفيــذ    ُوضــع القــان
ــساء          ــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــة االجت ــع ومعاقب ــع وقم ــواردة يف بروتوكــول من ــام ال األحك

وهـو يـستهدف    . ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة         واألطفال، املكمِّ 
. لتـشريعات القائمـة، كمـا يـستهدف تيـسري اعتمـاد تـشريعات جديـدة           تيسري مراجعة وتعديل ا   

ــة املرتبطــة       ــانون النمــوذجي يف جتــرمي االتِّجــار باألشــخاص واألفعــال اإلجرامي وال ينحــصر الق
بــذلك، بــل يــشمل خمتلــف جوانــب تقــدمي املــساعدة إىل الــضحايا، كمــا يــشمل إرســاء أســس  

ويــصاحب كــل حكــم مــن  .  احلكوميــةالتعــاون بــني خمتلــف ســلطات الدولــة واملنظمــات غــري  
عني، حــسب االقتــضاء، عــّدة خيــارات أحكــام القــانون النمــوذجي تعليــق مفــّصل يتــيح للمــشرِّ

ن هنجـا أوليـا يف تعريـف         منـه بأمهيـة خاصـة إذ تتـضمَّ         ٥وتّتـسم املـادة     . ومصادر قانونية وأمثلـة   
  ".استغالل حالة استضعاف"مصطلح 

  وهو متاح يف املوقع
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf 

  
  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_088428.pdf


 

V.13-8595317 

 

CTOC/COP/WG.4/2013/4

  The International Law of Human Trafficking, Anne T. Gallagher, New York, 2010   
  .قاً للقانون الدويل لالتِّجار باألشخاصلكتاب حتليالً شامالً ومتعّميعرض هذا ا

    
   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة عن املفاوضات بشأن وضع األعمال التحضريية    

    ٢٠٠٦اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، األمم املتحدة، نيويورك، 
اتفاقيـة األمـم املتحـدة      وضع  ملفاوضات بشأن   عن ا ) ائق الرمسية الوث (األعمال التحضريية هتدف  

ــة  ــة   ملكافحــ ــرب الوطنيــ ــة عــ ــة املنظَّمــ ــة  (اجلرميــ ــة العامــ ــرار اجلمعيــ ــق األول٥٥/٢٥قــ ) ، املرفــ
والربوتوكــوالت الثالثــة امللحقــة هبــا إىل تعقــب التقــدم احملــرز يف املفاوضــات الــيت جــرت داخــل   

ــة الدوليــة امل  ــة ملكافحــة اجلرميــة   اللجنــة املخصــصة احلكومي فتوحــة العــضوية املعنيــة بإعــداد اتفاقي
 كــانون ٩ املــؤرخ ٥٣/١١١املنظمـة عــرب الوطنيــة، الــيت أنــشأهتا اجلمعيــة العامــة مبوجــب قرارهــا  

 كـانون   ٩ املـؤرخ    ٥٣/١١٤بصالحيات استكملتها اجلمعيـة يف قرارهـا        ،  ١٩٩٨ديسمرب  /األول
ــسمرب /األول ــشار    ،١٩٩٨دي ــضع م ــها أن ت ــت من ــصوص يف صــيغتها النهائيــة وأن   وطلب يع الن

وهــي هتــدف إىل إعطــاء صــورة  ). ٥٤/١٢٦القــرار (تقــدمها مباشــرة إىل اجلمعيــة العتمادهــا  
شــاملة خللفيــة االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا الثالثــة وإىل تزويــد القــارئ، عــن طريــق عــرض تطــور    

ومـن مث،   . لـول النصوص، بفهم للقـضايا الـيت تواجـه اللجنـة املخصـصة ومـا وجدتـه هلـا مـن ح                    
  .يهدف هذا املنشور إىل توفري فهم أفضل وأعمق لالتفاقية وبروتوكوالهتا

  .http://www.unodc.org/pdf/CTOCCOP/ctoccop2008/V0460072a.pdf متاحة يف املوقع
  


