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 هذه النميطة هي مورد مرجعي للمحاضرين.

املعين ابملخد ِّرات واجلرمية بشأن التعليم من أجل العدالة ت هذه النميطة يف إطار مبادرة مكتب األمم املتحدة د  أُع 
(E4J      اليت هي أحد مكو ِّانت الربانمج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة. وتش ،) ِّ ل هذه النميطة جزءاً من س      ل       لة ك

العدالة، وهي ة يف إطار مبادرة التعليم من أجل د  املهاجرين، املع اجلامعية عن االجتار ابألش  خاو ويريب النمائط
مص    حوبة بدليل تدري     ي. وتش    تمل اةموعة الكاملة من املوارد التعليمية، املعد ة يف إطار مبادرة التعليم من أجل 

الة اجلنائية، ومكافحة الف               اد، واجلرمية ومنع اجلرمية والعدزاهة واألخالقيات، العدالة على منائط جامعية عن الن
اجلرمية ال يربانية، وجرائم احلياة الربية والغاابت ومصائد األمساك، ومكافحة اإلرهاب، املنظ مة، واألسلحة النارية، و 

 وكذلك االجتار ابألشخاو ويريب املهاجرين.

ات بش              أن التمارين مبادرة التعليم من أجل العدالة، تقد ِّم اقرتاح ومجيع هذه النمائط اجلامعية، املعد ة يف إطار 
ة، وتقييمات الطلبة، وش             رائك عر ، وات الك من أدوات التدري  اليت ميكن الدراس              قاعاتالعملية داخل 

للمحاض  رين أن يكي ِّفوها ب   ب س  ياقات عملهم، وأن يد وها يف د  لب الدورات والربامج اجلامعية احلالية. كما 
أقص ر  قد ِّم النميطة خمططاً حلص ة دراس ية مديا ثالس س اعات، ولكن ميكن اس تعمال  من أجل حص س دراس يةت

 أو أطول. 

وتتداخل مجيع النمائط اجلامعية املعد ة يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة مع البحوس واملناقش          ات اجلامعية  
ن  موعة متنوعة من املص      ادر، لا يف الك التقارير الص      حافية اجلارية؛ وقد حتتوي على معلومات وآراء وأقوال م

 امل تقلني. وتقارير اخلرباء

كن االطالع على أحكام وش        رول اس        تعمال هذه النميطة يف املوقع الش        بكي اخلاو لبادرة التعليم من أجل العدالة ومي
E4J website.  

http://www.unodc.org/e4j/en/terms-of-use-and-disclaimers/university-modules.html
http://www.unodc.org/e4j/en/terms-of-use-and-disclaimers/university-modules.html
http://www.unodc.org/e4j/en/terms-of-use-and-disclaimers/university-modules.html
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  مقد ِّمة
على االجت  ار ابألش              خ  او. وتن  اق   10إىل  6على يري  ب امله  اجرين، وتركز النم  ائط من  5إىل  1تركز النم  ائط من 

بينهما. وهذه والتش      اب  االختالف أوج  هذين النوعني من اجلرائم كليهما معاً، هبدف ت       ليط الض      وء على  11النميطة 
أن حاالت يريب املهاجرين وحاالت االجتار ابألش       خاو كثتا   حنو املمارس       ة العملية، وتش       دد على جُّ تو  النميطة اات

فتص   رفات التهريب واالجتار توجد يف العادة ض   من نطا  متص   ل من التص   رفات، إا إن حاالت  تتداخل معا يف الواقع. ما
إىل الص  عوابت يف قد يتم يريبهم أيض  ا. وُي   رتعى االنتباه  التهريب قد تتطور إىل أحوال اجتار، يف حني أن ض  حاا االجتار

التمييز بني هاتني اجلرميتني يف املمارس              ة العملية، إىل جانب العواقب اهلامة اليت ترتتب على التحديد الص              حيك أو ات 
 الصحيك لكل منهما.

 التعلُّم  نتيجة
 ر ابألشخاوحتديد االختالفات الرئي ية بني يريب املهاجرين واالجتا • 
األحي  ان، يف الواقع، بني يري  ب امله  اجرين واالجت  ار ابألش              خ  او، وأ م  ا فهم وجود ت  داخ  ل يف كثت من  • 

 ظاهراتن مرتابطتان، توجدان يف العادة ضمن نطا  متصل
 شخاوفهم العواقب اهلامة والعملية اليت ينطوي عليها التمييز بني قضاا يريب املهاجرين وقضاا االجتار ابأل • 
 فيها التمييز بني يريب املهاجرين واالجتار ابألشخاو دعباً  حتديد األحوال اليت ميكن أن يكون • 
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 الرئيسية املسائل
تقد ِّم فروع هذا الق     م حملة ود    فية عن امل     ائل الرئي     ية اليت قد يريد احملاض    رون أن يتناولوها مع الطلبة عند تدري  هذا 

 املوضوع.

 ار ابألشخاصب املهاجرين واالجتاملقارنة بني هتري
س النميطة  1النميطة تُعىن  للتعريف الدويل لالجتار ابألش         خاو.  6ابلتعريف الدويل لتهريب املهاجرين، يف حني ختص          

 ويرد أدانه ملخس للمفاهيم الرئي ية اليت يتناوهلا التحليل يف هاتني النميطتني.

 هتريب املهاجرين
)بروتوكول مكافحة يريب  بروتوكول يريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلومن  3ملادة يريب املهاجرين معر ف يف ا

 املهاجرين(.

 1اإلطار 

ن املقيمني الدائمني لة طرف لي  الك الش    خس من رعااها أو مإىل دو  تدبت الدخول ات املش    روع لش    خس ما)…( 
 فيها، والك من أجل احلصول، بصورة مباشرة أو ات مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

  
وال يقتص         ر بروتوكول مكافحة يريب املهاجرين على جتره يريب املهاجرين، أي ت          هيل الدخول ات القانو  من أجل 

يتص   ل بذلك من أش   كال ال    لوك، وهذا يش   مل عكني الش   خس املعين من اإلقامة  ص   ول على ربك، بل  رم أيض   ا مااحل
أو تدبت احلصول عليها أو توفتها أو حيازيا، للتمكني  احتياليةقة نية أبي وسيلة ات قانونية، وكذلك إعداد وثيات القانو 

 من الربوتوكول. 6 يف املادة من يريب املهاجرين. وكل من هذه اجلرائم مبني

 2اإلطار 

 من بروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين 6املادة 
لتجره األفعال التالية يف حال ارتكاهبا عمدا قد يلزم من تدابت تش         ريعية وتدابت أخرى  تعتمد كل دولة طرف ما -1

 ة مادية أخرى:ومن أجل احلصول، بصورة مباشرة أو ات مباشرة، على منفعة مالية أو منفع
 يريب املهاجرين )أ( 

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
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 القيام، بغر  ت هيل يريب املهاجرين، لا يلي: )ب( 
 إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛ ‘1’  
 وثيقة من هذا القبيل أو توفتها أو حيازيا؛تدبت احلصول على  ‘2’  
اء فيها دون تقي د ابلش            رول الالزمة عكني ش            خس، لي  مواطنا أو مقيما دائما يف الدولة املعنية، من البق )ج( 

خرى ابس     تخدام الوس     ائل املذكورة يف الفقرة الفرعية )ب( من هذه الفقرة أو أية وس     يلة أ للبقاء املش     روع يف تلك الدولة، والك
 )…(. ات مشروعة

 االجتار ابألشخاص
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار ابألش      خاو، ولاد      ة الن       اء واألطفالمن  3االجتار ابألش      خاو معر ف يف املادة 

)بروتوكول مكافحة االجتار ابألش  خاو(، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. ويرد ود  ف 
 من الربوتوكول. 5االجتار يف املادة  جرمية

 3اإلطار 

 من بروتوكول مكافحة االجتار ابألشخاص 3املادة 

أش  خاو أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوامهم أو اس  تقباهلم بواس  طة التهديد يقص  د بتعبت الاالجتار ابألش  خاوال جتنيد  )أ(
االحتيال أو اخلداع أو استغالل ال لطة أو استغالل  ابلقوة أو استعماهلا أو ات الك من أشكال الق ر أو االختطاف أو

ش        خس آخر لغر  ة على حالة اس        تض        عاف، أو اعطاء أو تلقي مبالل مالية أو مزاا لنيل موافقة ش        خس ل  س        يطر 
االس  تغالل. ويش  مل االس  تغالل، كحد أدغ، اس  تغالل دعارة الغت أو س  ائر أش  كال االس  تغالل اجلن   ي، أو ال   خرة أو 

 را، أو االسرتقا  أو املمارسات الشبيهة ابلر ، أو االستعباد أو نزع األعضاء؛اخلدمة ق 

يف الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة  املبني  قص    ود ال تكون موافقة ض    حية االجتار ابألش    خاو على االس    تغالل امل )ب(
 فقرة الفرعية )أ(؛ال يف املبي نةحمل اعتبار يف احلاالت اليت يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل 

ينطو  يعترب جتنيد طفل أو نقل  أو تنقيل  أو إيوامه أو اس  تقبال  لغر  االس  تغالل الاجتارا ابألش  خاوال، حل إاا م )ج(
 على استعمال أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية )أ( من هذه املادة؛

 .يقصد بتعبت الطفلال أي شخس دون الثامنة عشرة من العمر )د(

  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
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 : العناصر املكونة جلرمية االجتار ابألشخاص1الشكل 
 الغرض + الوسيلة + الفعل

 
ص

شخا
ابأل

ار 
الجت

ا
 

 التجنيد

 )االستدراج(
أو  التهديد ابلقوة 

 استعماهلا
 استغالل دعارة الغت 

ات الك من أشكال   النقل
 الق ر

 االستغالل اجلن ي 

 ق راً  ال خرة أو اخلدمة  االختطاف  التنقيل
االسرتقا  أو املمارسات   االحتيال  اإليواء

 الشبيهة ابلر 
 االستعباد  اخلداع  استقبال األشخاو

 نزع األعضاء  استغالل ال لطة  
استغالل حالة   

 استضعاف
 سائر أشكال االستغالل 

إعطاء أو تلقي مبالل   
مالية أو مزاا لنيل 

موافقة شخس ل  سيطرة 
 س آخرعلى شخ

  

  
ل اجتماع عنصري ك ِّ الالوسيلةال. ويشومن املهم أن ُيالَحظ أن  يف حال كون الضحية طفال، ال ت تلزم اجلرمية إثبات عنصر 

 الالفعلال والالغر ال املبينني أعاله اجتارا ابألطفال.

 والتشابهاالختالف أو 
ر ابألش    خاو. ومن املهم أن يوض    ع يف االعتبار أن ، يوض    ك اجلدول الوارد أدانه االختالفات بني يريب املهاجرين واالجتا

 .ي تعر  الك لزيد من التفصيل أدانهاجلرميتان. و  االختالفات، قد تتداخل هااتن على الرام من هذه
 

 االجتار ابألشخاص هتريب املهاجرين 
ينطوي التهريب دائما على عبور حدود  اجلغرافيا

 .دولية. فهو جرمية عابرة للحدود الوطنية
قد حيدس االجتار كليا ضمن حدود أحد البلدان 

 أو قد حيدس عرب احلدود الوطنية.
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 االجتار ابألشخاص هتريب املهاجرين 
مهربو املهاجرين بعملهم من أجل يقوم  الغرض

احلصول على المنفعة مالية أو منفعة مادية 
 أخرىال.

 ار  االجتار ابألشخاو هو استغالل الضحية.

املوافقة عنصر من عنادر تعريف يريب  املوافقة
ن. وينبغي أن يالحظ أن ، يف الواقع املهاجري

وافق املهاجرون املهر بون عموما على العملي، ي
 يريبهم.

قد يوافق ضحاا االجتار ابألشخاو على فعل 
االستغالل، ولكن هذه املوافقة ال تعترب إاا 

اسُتخدمت وسيلة من الوسائل املنصوو عليها 
 األحوال إاا كان الضحية طفال، ألن  ال مجيع)ويف 

 يلزم إثبات الوسيلة(.
االستغالل لي  عنصرا من عنادر يريب  االستغالل

املهاجرين. ويف احلاالت اليت ي تغل فيها 
املهربون املهاجرين فعاًل، ميكن أن يُعد الك 
يريبا مشد داً، أو يف بعض احلاالت، اجتارا 

 ابألشخاو.

االستغالل هو العنصر اخلاو ابلغر  يف االجتار 
 ابألشخاو

‘( منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى)’الربك  الربح
غر  يف يريب هو العنصر اخلاو ابل

املهاجرين. وُي تمد الربك من توفت خدمة 
)ت هيل عبور حدود بلد على حنو ات 

مشروع، أو عكني شخس من البقاء في ، 
االحتيال املتعلق ابلواثئق( للمهاجرين  أو

 املهر بني.

رسة العملية، ن ، من حيث املماينبغي أن يالحظ أ
 يهدف املتجرون على األرجك إىل احلصول على

 ربك من خالل استغالل الضحية.

املهاجرون املهربون لي وا الضحااال لقتضى  اإليقاع ابلضحااي
أن  بروتوكول مكافحة يريب املهاجرين. ومع

مصطلك الالضحيةال ات م تخدم 
اا الربوتوكول، فإ م قد يُعتربون ضح يف
أحوال التهريب املشد د، حيث تتعر   يف

يث خيضعون حيايم وسالمتهم للخطر، أو ح
الك  يف ملعاملة ال إن انية أو مهينة، لا

 االستغالل.

يعد األشخاو الذين يُتجر هبم ضحاا جلرمية 
االجتار ابألشخاو. وقد يكونون أيضا ضحاا 

 جلرائم أخرى ترتكب يف أثناء االجتار هبم.
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 االجتار ابألشخاص هتريب املهاجرين 
ميكن أن يكون املهربون أفراداً انتهازيني، أو  اةاجلُن

اجلرمية املنظمة، أعضاء يف عصاابت 
أشخادا من أسرة املهاجر أو أددقائ ،  أو
ولكنهم ال يعدون أشخاداً آخرين؛  أو

إال يف حال قيامهم بفعلهم من أجل  مهر ِّبني
احلصول على منفعة مالية أو منفعة مادية 

 أخرى.

ون أعضاء يف عصاابت ميكن أن يكون املتجر 
 اجلرمية املنظمة، أو أشخادا من أسرة الضحية أو

 أددقائ ، أو أشخادا آخرين.

  
القواس  م وعلى الرام من االختالفات املبينة أعاله فإن جرمييت يريب املهاجرين واالجتار ابألش  خاو  مع بينهما عدد من 

املعنيني أو سالمتهم راد كن، أو ابألحرى يرج ك، أن تُعر ِّضا حياة األف؛ ومن املهم أن يالحظ أن اجلرميتني كلتيهما مياملشرتكة
أو رفاههم خلطر جدي. ومن مث فإن املهاجرين املهر بني واألش      خاو املت جر هبم ي       تفيدون من تدابت امل       اعدة واحلماية 

لدول األطراف ختتلف بني الربوتوكولني. لقتض     ى الربوتوكولني اخلاد     ني هبما، مع أن االلتزامات احملددة امللقاة على عاتق ا
مينك بروتوكول مكافحة االجتار ابألش   خاو قدرا أكرب من احلماية، والك نتيجة لالعرتاف أبن األش   خاو  وبص   فة عامة،

 املت جر هبم ضحاا للجرمية.
نف      ها، ويقوم هبما، يف ويف كثت من األحيان أيض     ا حيدس التهريب واالجتار على الدروب نف      ها، وي      تخدمان طرائق النقل 

. وقد يكون األش  خاو املهر بون ض  حاا لالجتار هبم أيض  ا، أو قد يص  بحون ض  حاا أثناء عملية بعض احلاالت، اجلناة أنف   هم
يعود ابلنفع على املتجرين ابلبش    ر. وح     بما هو موض    ك على  التهريب أو يف أعقاهبا. والواقع أن عمل مهريب املهاجرين كثتا ما

 كثت من األحيان بني املهربني وزابئنهم يكون املهاجرون املهر بون  أدانه فإن  من جراء عالقة القوة ات املتكافئة يفحنو إض             ايف
معرض         ني على وج  اخلص         وو لالجتار هبم أثناء عملية يريبهم. وعالوة على الك فمع أن يريب املهاجرين هو عملية طوعية 

ال  املهاجرين كثتا ما ، واليت مفادها أنةالواردة يف منائط تعليمية سابق ،على ضوء املالحظاتفإن هذه العملية ينبغي النظر إليها 
 (.3و 1يكون لديهم خيار ات اللجوء إىل خدمات املهر ِّبني )انظر النميطتني 
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وضعععععععععية االسععععععععتضعععععععععاف  والتداخل بني التهريب 
 واالجتار

االس   تض   عاف اليت  وض   عية 7و 6ملهاجرون املهر بون. وحتلل النميطتان وض   عية االس   تض   عاف اليت يت    م هبا ا 5تعاجل النميطة 
يكون خمتلفا لدى املهاجرين املهر بني  يت م هبا ضحاا االجتار. ومن املهم أن ُيالحظ أن م توى وضعية االستضعاف كثتاً ما
جر هبم خاضعني، ب ب تعريفهم، عن  لدى األشخاو املت جر هبم. فأوالً، ح بما هو موضك أعاله، يكون األشخاو املت  

ال ينطبق الك ابلض             رورة على حالة املهاجرين املهر بني. وعالوة على الك، فإن ض             حاا االجتار، للخداع أو الق              ر، و 
 خيضعون، أو يُقصد إخضاعهم، لالستغالل. وهذا لي  شرطا الزما يف تعريف املهاجرين املهر بني.

ا املهاجرون املهر بون. فهم، أوالً، هبيت يت    م العادة من ش   دة وض   عية االس   تض   عاف الومع الك فهناك عدة عوامل تزيد يف 
يثقون يف ال      لطات يف بلدان العبور وبلدان املقص     د، والك أس     اس     اً من جراء خماوف االعتقال واإلبعاد،  ا  ال كثتاً ما

واثنياً، ميكن أن  االت اخلطر على أيدي املهر ِّبني.نما ُت   اء معاملتهم أو يعر ض  ون حل علهم أقل مياًل إىل التماس العون حي
يتعر  امله  اجرون املهر بون للتخويف أو الته  دي  د من قب  ل املهر ِّبني. واثلث  اً، ق  د يش              عر امله  اجرون املهر بون أب م م  دينون 

ورابعاً، ميكن أن  اإلبالغ عن ال      لوك امل      يء جتاههم.ابلفض     ل للمهر ِّبني على م      اعديم هلم ومن مث فهم ملزمون بعدم 
تمعية والعوامل الثقافية )كاخلش       ية من النظر إليهم من جانب األس       رة ابعتبارهم فاش       لني إاا م ينجحوا يف تؤدي البىن اة

تهم معرض             ة اخلارج( إىل منع املهاجرين املهر بني من اخلروج من أوض             اع التهريب، حل حينما تكون حيايم أو س             الم
العزلة خارج بلدان منش      ئهم، ب       بب الص      عوابت اللغوية، وعدم يعاي  املهاجرون املهر بون  ا مالألخطار. وخام       اً، كثت 

وجود األقارب أو األد        دقاء أو املعارف، والتوهان اجلغرايف، والقيود الواقعة على حريتهم يف التنقل ب         بب وض        عهم ات 
 ميكن دفع أجور يف وض              عيات عبودية الديون )حيثما الاملهر ِّبون املهاجرين املهر بني النظامي. وأختاً، ميكن أن يض              ع 

 املهر ِّبني على أي حنو آخر(.
هذه العوامل كلها قد جتعل املهاجرين املهر بني أش    د عرض    ة لالجتار ابلبش    ر. كما أ ا تنطبق عموما على اخلاض    عني ألوض    اع 

 قاضايم.حاا والتحقيق مع املتجرين هبم ومة، كما ت هم يف التأخر يف كشف الضاالجتار، فت هم كثتاً يف عكني اجلنا
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 االستضعاف لدى املهاجرين ومن خماطر وقوعهم ضحااي لالجتار: العوامل اليت تزيد من وضعية 2الشكل 

  
ووض      عية االس      تض      عاف هي س      بب ونتيجة معا لتهريب املهاجرين واالجتار ابألش      خاو. وهي عامل رئي       ي ميك ِّن من 

يكونون ابلض   رورة يف تني اجلرميتني ويدميهما. وهذا ال يعين القول أبن املهاجرين املهر بني مجيعهم س   وف ارتكاب كل من ها
حيتمل أن يواجهوا ظروفا )من بينها  رد كو م يف وض  ع ات نظامي يف بلد أجن ( ولكنهم  ،وض  عية اس  تض  عاف مت   اوية

املركز الدويل لتطوير ، و مفوض      ية األمم املتحدة حلقو  اإلن       انقد تش      دد من وطأة وض      عية االس      تض      عاف لديهم )انظر 
 .5النميطة  أيضا (. انظرسياسات اهلجرة

فإن التعرف على هوية املهاجرين املهر بني وض    حاا اجلرمية يف الوقت املناس    ب وعلى  4و 3وح     بما تؤكد علي  النميطتان 
ون مع نظام العدالة، ويف  اية املطاف حنو فعال هو وس    يلة مهمة لك     ر حلقة وض    عية االس    تض    عاف، وللحفز على التعا

 ين على القيام أبفعاهلم مع اإلفالت من العقاب.اإلزالة التدر ية لقدرة املهر ِّبني واملتجر 

 4اإلطار 

 املتجرون زعماء عصابة؛ ومت جترمي ضحاايهم 

كمبودا   557 ابنكوكل   ت من ح  ، اعتقل   ت احلكوم   ة الت   ايلن   دي   ة ور 2010ك   انون الث   ا  ين   اير   10و 8يف الفرتة بني 
م املهاجرون  ال حيملون الواثئق الالزمة. وكانت احلكومة قد تلقت ش     كاوى من وجود أش     خاو يت      ولون يف املدينة. وايُّ

زعماء العص           ابة ُيم االجتار ابلبش           ر. ولكن بدال من أن يتا  للمت            ولني احلق يف  ووجهت إىلابلدخول ات القانو ، 
بش      أن االجتار هبم،    فع دعاوى قانونية بش      أن إس      اءة معاملتهم أورهم على الت       ول أو يف ر املطالبة بتعويض على إجبا

العزلة

التصورات عن 
نظام العدالة 

اجملتمع والثقافة

قانون /شرف األسرة
األسرة

الوصم ابلعار من 
ة جراء الضغوط املبني
على املعتقدات

االفتقار إلى االستقرار 
ليالما  

قلة 
 الموارد

 الحواجز

الوضع الهش 
 للمهاجر

قلة 
 الدعم

 التمييز

 الخوف

 االلتزامات الشخصية

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-are-migrants-and-refugees-a-vulnerable-group-in-the-context-of-human-trafficking/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-are-migrants-and-refugees-a-vulnerable-group-in-the-context-of-human-trafficking/
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إبعاد املت               ولني. وما كانت فرتة الثالثة أام بني االعتقال والرتحيل ميكن أن تكون فرتة زمنية كافية لكي يقوم موظفو 
ر هبم. وبدال من إاا كان ش   خص   ا وتقدير ما 557اهلجرة أو  ثلو املنظمات ات احلكومية املعنية أبخذ ش   هادات  وا قد اجتُّ

تقده امل           اعدة إىل أولئك الكمبوديني ابعتبارهم أش          خاد          ا متجرا هبم،   جترميهم. وبذلك اعترب املتجرون واملت جر هبم 
  رمني على حد سواء.

 (GAATW - Global Alliance Against Traffic of Womenالتحالف العاملي ملكافحة االجتار ابلن اء )
Trafficking and Smuggling - Rights and Intersections 

عنعععدمعععا تلتقر النظريعععة واملمعععارسعععععععععععععة مععععا: هتريعععب 
 ص؟ن أم اجتار ابألشخامهاجري

 ف ابعتب     اره يريب     ًا أم اجت     اراً رُّ يف املم     ارس                  ة العملي     ة، ترتت     ب تبع     ات ه     ام     ة على التح     دي     د الص              حيك للتص              
ال ي   تفيدون من تدابت  ر بونهاجرون امله(. فاملTrafficking review-Anti ،2018، وكذلك يف Mc Adams, 2015)انظر 

 موعة تدابت امل       اعدة واحلماية املتاحة لض      حاا االجتار  أن  احلماية وامل       اعدة األقوى اليت تتا  لض      حاا االجتار. كما 
ل مكافحة لقتضى بروتوكول مكافحة االجتار ابألشخاو أكرب من نطا  تلك املتاحة للمهاجرين املهر بني لقتضى بروتوكو 

ه   اجرين. كم   ا أن العقوابت على جرائم التهري   ب أق   ل د              رام   ة يف الع   ادة من العقوابت على جرائم االجت   ار يري   ب امل
 ابألشخاو.

يريباً أم اجتاراً قد يكون معقداً لعدة أس          باب، ح           بما يتض          ك من  إاا كانت قض          ية ما ات أن البت بوض          و  يف ما
 ال يناريوهات التالية:

خدمات املهربني من أجل الود            ول إىل بلد املقص            د. ومع الك فقد ئجار فراد إىل اس            تقد يلجأ األ • 
يتعرض  ون الحقا للخداع أو اإلكراه أو التهديد إلخض  اعهم لوض  عية اس  تغاللية أثناء العبور )والك، على 

لية الالزمة لدفع أجورهم، أو ألن املهاجرين م تكن لديهم املوارد املا قرروا زادةس  بيل املثال، ألن املهربني 
جور املهربني(. وقد ُ رب املهاجرون املهر بون على العمل مقابل أجور منخفض  ة جدا، أو تقده خدمات أ

جن          ية، أو االررال يف تص         رف إجرامي )مثال إنتاج املخد ِّرات أو االجتار هبا( من أجل دفع تكاليف 
 معا.التهريب واالجتار  نقلهم إىل بلد املقصد. ويف هذه احلاالت، قد تتداخل ظروف

تبدو كأ ا يريب. فعلى س   بيل املثال، ميكن أن يطلبوا إىل ‘ فرد   ة’قد يتيك املتجرون للض   حاا احملتملني  • 
األش            خاو الذين يريدون أن يهاجروا أن يدفعوا أجرا  اثال لألجر الذي يُتقاض            ى من األش            خاو 

أما األجرة فهي يف تلك احلاالت البدء اس             تغاللية.  اآلخرين الذين يُهر بون، ولكن نية اجلناة تكون منذ

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/smuggling_and_trafficking._rights_and_intersections_1.pdf
http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal
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جزء من االحتيال واخلداع وطريقة لزادة الربك. ومن مث ففي حني أن وجود األجرة ميكن أن يبدو للوهلة 
األوىل كأن  يتعلق بالة يريب، فإن التمحيس األد  للوسيلة والفعل والنية ميكن أن يكشف عن وضعية 

 و.تشك ل اجتارا ابألشخا

ر ِّبون للمهاجرين أبن يدفعوا أجرة التهريب عند ود          وهلم إىل بلد املقص          د. ولكن هذه قد ي           مك امله • 
احلاالت قد تتطور من عملية يريب للمهاجرين إىل عملية اجتار ابألش     خاو )من خالل فر  وض     عية 

فيتوقف  ال لية أمإاا كانت الظروف اس  تغال عبودية الديون(، عقب إجناز مش  روع التهريب. أما حتديد ما
 على القضية املعنية قيد البحث.

ميكن أن يكون يريب املهاجرين هو النية املبيتة للمهر ِّبني يف البداية، ولكن قد ت               نك أثناء مش              روع  • 
التهريب فرد    ة للمهربني لالجتار ابلض    حاا فيغتنموها. وقد يتخلى املهر ِّبون عن املهاجرين للمتجرين، أو 

 حنو آخر.نف هم على قد ي تغلو م أب

قد ينخرل األش  خاو أنف   هم يف م   لك يتعلق ابلتهريب وابالجتار معاً، والك يف بعض األحيان أثناء  • 
العملية نف     ها. وقد ُت     تخدم الدروب نف     ها وطرائق النقل نف     ها إليص    ال األش    خاو إىل مص    ائر 

هاجرين مهر بني لطة )تش          مل مخمتلفة كليا. وكون العملية نف           ها قد تش          تمل على تدفقات هجرة خمت
يص  عب التفريق  وض  حاا اجتار واتهم( يعق د عمل احملققني كثتاً، وال س  يما ألن ، يف املراحل األولية، قد

بني احلالتني. ويزيد من هذه الص       عوبة أن ض       حاا االجتار قد يكونون ات مدركني لذلك على اإلطال  
 بل يعتقدون أ م مهاجرون مهر بون. 

الوارد أدانه القض         ية اليت اررطت فيها مجاعة إجرامية منظمة يف يريب املهاجرين واالجتار  5قد م يف اإلطار ال املاملث ويبني
ابألش    خاو معاً ابلتزامن. فما بدأ بص    فة مش    روع يريب مهاجرين يش    تمل على عش    رة مهاجرين انتهى إىل يريب ت     عة 

 مهاجرين واالجتار بضحية واحدة.

 5اإلطار 

 هجرة خمتلطةات فقتد

؛ على أن يدفع كل 2إىل بلد املقص         د  1أش         خاو من أجل يريبهم من بلد املنش         أ  10أبرم تنظيم إجرامي عقودا مع 
، دفع ت      عة أش     خاو 2دوالر أمريكي. ولدى الود     ول إىل بلد املقص     د  10 000ش     خس األجرة اليت أُبلل هبا وهي 

س         راحهم. ولكن املهربني س         عوا إىل زادة أرابحهم فأعلموا املهاجرة بون منهم العش         رة آالف دوالر أمريكي، وأطلق املهر ِّ 
دوالر أمريكي. وم تتمكن املهاجرة العاش     رة من دفع األجرة املزيدة؛ ولذلك  30 000 العاش     رة أبن أجرة يريبها د     ارت

يريب مهاجرين ويف مي يف اإلجرافبدال من إطال  س              راحها ابعها املهربون إىل مالك بيت بغاء. وبذلك اررل التنظيم 
اجتار أبش    خاو يف احلدس نف      . وانتهى املش    روع الذي بدأ ابعتباره يريب مهاجرين يش    تمل على عش    رة مهاجرين إىل 

 يريب ت عة مهاجرين واالجتار بضحية واحدة.
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رات واجلرمية  depth training manual on investigating and prosecuting the smuggling -Inمكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّ

of migrants. 
Module 2: Comparative analysis of migrant smuggling and trafficking in persons 

  
قد يبدأ ابعتباره حتقيقا يف قضية يريب مهاجرين قد ينتهي إىل قضية اجتار ابلبشر،  نظر إىل هذه األمثلة، يتضك أن ماوابل

إاا كانت قد ارُتكبت  والعك  د      حيك. واحلل يف هذا الص      دد هو التحقيق يف امل       لك والظروف احمليطة ب ، وتقدير ما
 ئم املرتكبة ومالحقة مرتكبيها قضائيا.يف كل اجلرا الك، التحقيقأي أفعال إجرامية، ويف حال حدوس 

وينبغي أن يوض     ع يف االعتبار أن  حينما تنطوي القض     ية على معاملة مهينة أو الإن      انية فإ ا ال تص     بك تلقائيا قض     ية اجتار 
رم ن. ات أن اجلُ ريب املهاجري( من بروتوكول مكافحة ي3) 6ابلبشر؛ بل قد تصبك قضية يريب مشد د، والك وفقا للمادة 

ُي       مك ل   جرى، على س      بيل املثال، جتنيد الش      خس املعين من خالل اخلداع، وم س      وف يكون اجتارا ابألش      خاو إاا ما
ابملغادرة، مث اس         تغل  اجلُناة. ويف  اية املطاف فإن البت فيما إاا كانت عناد         ر االجتار قد اس         ُتوفيت لقتض         ى بروتوكول 

 نُقل هبا إىل الصعيد احمللي( سوف يكون هو العامل احلاسم. ابلصيغة اليتر ابألشخاو )مكافحة االجتا

ويف األحوال اليت يكون فيها املهاجرون قد فقدوا حرية االختيار، أو ُأخض              عوا ليكراه أو التخويف أو التالعب هبم أو 
إاا  البد من حتديد ما - لديهم ية االستضعافأو أاعنوا هلا ب بب استغالل وضع - الق ر لكي يذعنوا لرابات املهر ِّبني

 .6كانت اجلرمية قد أدبحت جرمية اجتار ابألشخاو. انظر املثال املقدم يف اإلطار 

 6اإلطار 

 هتريب مهاجرين أم اجتار أبشخاص

واات يوم النوكال امرأة س      نها عش      رون عاما من جنوب ش      رقي آس      يا، وهي أرملة تُعيل طفليها الص      غتين ببيع اخلض      ار. 
زلية يف بلد آخر يف جنوب ش   رقي أخربيا أب ا ت    تطيع أن تعثر هلا على عمل كعاملة مند   ديقتها الابتناريال و اتص   لت هبا 

تك     ب  ش    هرا اآلن. ووعديا ابتناري أيض    ا أبن تقوم بكل ترتيبات  آس    يا، حيث ميكنها أن تك     ب عش    رة أض    عاف ما
ا تباش      ر عملها اجلديد يف بلد املقص      د. لل اليت دفعتها حامللى أن ترد هلا املباوافقت ع ال       فر وبدفع تكلفة رحلتها إاا ما

وقررت نوك أن الك الدخل اإلض  ايف س  وف يعود ابلنفع على أس  ريا، فرتكت طفليها يف رعاية أمها وبدأت رحلتها بافلة 
ا أد   دقاء عند تاج إلي ، ألن لديهنقل بص   حبة ابتناري. وم يكن لدى نوك جواز س   فر، ولكن ابتناري طمأنتها أب ا لن حت

. وعلى م        افة بض       عة أميال من احلدود، اادرت االثنتان حافلة النقل وانتظرات يف مقهى على جانب الطريق، إىل احلدود
أن انض  م إليهما س  ائق ش  احنة يدعا الاثنال. وتفاجأت نوك ملا رأت ابتناري تدفع لثان مبلغا كبتا من املال قبل أن ت   تقل 

وعدت ابتناري. وكانت  حلدود. وعربوا احلدود دون أي مش     اكل، كماة ال      فر إىل منطقة االش     احنة مع  ملواد     ل االثنتان
تلك هي املرة الوحيدة اليت عربت فيها نوك حدودا عن علم يف رحلتها إىل بلد املقصد. وكان سائق الشاحنة ودودا، ولكن  

احلدود التالية. وكان اجلزء ألي مشاكل يف منطقة ن الشاحنة، اجتنااب طلب إىل نوك أن تركب يف املقطورة اخللفية املغلقة م
اخللفي من الشاحنة مظلما وحارا ومتعبا جدا، ولكن نوك وافقت على الك، أل ا ال حتمل جواز سفر، وال ي عها إال أن 

من  خل املقطورة اخللفيةال فرة طويلة، وانتهت رحلة نوك دا تعو ل على نصيحت  وح ن نيت  وعلى دداقة ابتناري. كانت

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
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فارغ ابلقرب من  ر واس  ع، حيث التقت ابتناري وال   ائق اثن أبربعة رجال من مواطين بلد املقص  د. مث الش  احنة يف حقل 
أخذ الرجال األربعة نوك عرب النهر، وأخربوها أ ا أد         بحت اآلن يف بلد املقص         د. وأُمرت أبن تركب يف مؤخرة ش         احنة 

خرات. وشعرت نوك ابخلوف، وم تعد تصد  أ ا الشاحنة سبع ن اء أ لنهر. وكان يف مؤخرةكانت تنتظر على جانب ا
س     وف حتص     ل على الوظيفة اليت وُعدت هبا. وحينما رفض     ت الص     عود إىل املركبة هددها أحد الرجال ل      دس. واس     تقل 

دينة كربى. خص      ود      ي يف م منزلإىل الرجال األربعة معا كابينة الش      احنة أثناء الرحلة. وُأخذت نوك والن       اء األخرات 
وطيلة عدة أس    ابيع، كان الرجال األربعة ينتهكون الن     اء ج     دا وجن     يا مرارا وتكرارا. وأخرب أحد الرجال نوك أب ا إاا 
هربت ف    وف تقبض عليها الش   رطة وتودعها يف ال    جن ب    بب وجودها يف البلد بال جواز س   فر، وأب ا لن ترى طفليها 

ا وس    وف يبيعهما، إاا حاولت الفرار  رد حماولة. وكان يزور يعثر على مكان طفليهددها أيض    ا أبن  س    وف اثنية أبدا. وه
رجال آخرون، وكانت نوك جُترب على  ارس         ة اجلن  معهم، وكان س         ج انوها يتقاض         ون أجرا على الك. وم يكن  املنزل

 غادرة املبىن.ي مك هلا ابالحتفاظ أبي مبلل من النقود، كما م يكن ي مك هلا ل

 لة: نوكة حادراس
 مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية

Case-Study: Nok 

UNODC, A Short Introduction to Migrant Smuggling 

  
ار ابألش      خاو )على عك  يريب املهاجرين(، ميثل وقد يبدو أن االس      تغالل، ابعتباره عنص      را مكوان من عناد      ر االجت

 اختالفاً واضحاً بني هاتني اجلرميتني؛ ومع الك فإن هذا التمييز بينهما لي  واضحا دائما يف املمارسة العملية.

، حينما  ري، على سبيل املثال، استغالل مهاجر أثناء عملية يريب  اجلرمني يصبك أقل وضوحافاخلط الفادل بني هذين 
أو لدى ودول  إىل بلد املقصد. فقد يواج  الك املهاجر، على سبيل املثال، اخليار بني أن تتقطع ب  ال بل يف بلد  هول 

كان متفقا علي  أد           ال. كما أن املهاجر قد خيش           ى على أو أن يدفع للمهرب مبلغا من املال أكرب كثتا من املبلل الذي  
د املبلل املطلوب. فإاا م ميكن  حتمل دفع الك املبلل فقد يُطلب من  تقده حيات  أو س            المت ، ولذلك يوافق على س            دا

ط يرتبأن  املهاجرعلى   املهر ِّب رِّ أن يعأيض       ا منافع أخرى تش       كل اس       تغالاًل )ومنها مثال اخلدمات اجلن        ية(. وميكن 
املقص            د، يف حالة من التبعية ، بيث ت             تمر الرحلة بناء على ش            رل أبن يعمل املهاجر، حاملا يص            ل إىل بلد بديون

. وقد تكون ظروف العمل جائرة. ويف هذه احلالة، من الالزم إمعان النظر من أجل ت              ديد تلك الديون للمهرب املتجر
 ( )ب(( أم اجتار.3) 6مشد د )املادة  ريبي تنطوي على إاا كانت القضية أكثر الستيضا  ما

كان  إاا مناطق رماديةال ال ميكن فيها اختاا القرار النهائي الصحيك لصوو ماواألمثلة الواردة أعاله تبني بوضو  وجود ال
هو ض  حية اجتار ابألش  خاو أم مهاجر مهر ب إال ابلنظر إىل القض  ية املعروض  ة بكليتها وعلى ض  وء مالب   ايا  ش  خس ما

 اليت تتفرد هبا.

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
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 االستغالل يف العمل
ثال آخر ال يكون في  التفريق بني اجلرميتني واض    حا ب     هولة دائما، االجتار ابألش    خاو لغر  اس    تغالهلم يف العمل هو م

 .7ح بما يتبني بوضو  من القضية الواردة يف اإلطار 

 7اإلطار 

 االستغالل يف العمل أثناء عملية التهريب

فيها املهاجرون على العمل يف بلدان العبور من أجل دفع أجرة مواد      لة رحلة تص      ف أوض      اعا ُ رب مثة دراس      ات عديدة 
تقريرا عن قض   ية ُأجرب فيها مراهقان على العمل ملدة ش   هرين  (The Guardian)التهريب. وقد نش   رت د   حيفة الالغاردانال 

يف  (Save the Children Italy)إيطاليا  - أجل دفع أجور املهربني. كما نش    رت منظمة إنقاا الطفولة يف مزرعة يف ليبيا من
ت على العمل ملدة مخ      ة أش     هر يف دار بغاء يف طرابل  من أجل دفع تقريرا يص     ف حمنة فتاة مهاجرة ُأجرب  2017عام 

، هي اليت طلبت إىل املهر ِّب أن يزج ابلفتاة يف تكلفة رحلة يريبها إىل إيطاليا. وكانت عمة الفتاة، اليت رتبت تلك الرحلة
 البغاء من أجل عويل الرحلة.

كذلك على ظروف االس    تغالل. ويف تلك األوض    اع، قد يندرج وتش    تمل هذه األنواع من القض    اا على يريب املهاجرين و 
يتحولون من المهر بنيال إىل مت جر  األش   خاو ابلتزامن يف فئيت الاملهاجرين املهر بنيال والض   حاا االجتار ابألش   خاوال، أو قد

عين. ويوض       ك الباحث هبمال يف بلد العبور، قبل أن يص       بحوا المهر بنيال مرة اثنية لدى مغادرة مكان العبور واالس       تغالل امل
مهاجرا مهر اب  إاا كان ش  خسم ما ( لزيد من التفص  يل حالة عدم التحديد بني ما2015) Mc Adam))( 2015ماك آدم )
 اجتار ابألشخاو، والتبعات اليت ينطوي عليها هذان الودفان.أم ضحية 

  
ابإلكراه يف أماكن خمتلفة، ومنها الكازينوهات وقد يُعثر على ض     حاا االجتار ابألش     خاو ألارا  االس     تغالل يف العمل 

و يف وض   عية االس   تعباد يف واملطاعم واملزارع ومواقع البناء واملص   انع، أو يف أوس   ال املت    ولني أو ابعة ال    لع يف الش   وارع، أ
توجيههم إىل   زلية يف الدور اخلصودية. وعندما ُي تخدم األطفال يف سيا  العمل اجلربي، ميكن أن يكون قد اخلدمة املن

يكونون  انتحال ش   خص   ية أخرى، واس   تخدام واثئق مزورة، وقد ُي    تجلبون إىل بلد آخر لتوفت العمالة الرخيص   ة. وكثتا ما
هاك والتجويع والظروف ات اإلن   انية. ويف املقابل، يف س  يا  يريب املهاجرين، ميكن أن يكون املهاجرون خاض  عني لالنت

تفق عليها للمهربني لدى الود       ول إىل بلد املقص       د. ومن أجل س       داد هذا الدين إىل املهر ِّب، قد وافقوا على دفع أجرة م
حمددة م  بقا يف مكان حمدد م  بقا. وال  ؤال الرئي  ي يف هذه  ميكن أن يكون املهاجر قد وافق على أن يعمل لفرتة زمنية

يونال أو الالعمل اجلربيال. فإاا كان املهاجر إاا كان من ش           أن الك الرتتيب أن يتحول إىل العبودية الد األوض           اع هو ما
ولة من أجل يعمل لعدد معقول من ال   اعات، لا يتوافق مع معايت س  و  العمل، ومقابل أجرة منص  فة، ويدفع مبالل معق

س       داد أجرة التهريب، فإن الك الرتتيب يُرجك أن يكون عقدا طوعيا. ولكن إاا كان املهرب يتقاض       ى س       عر فائدة عالياً 
أو يوادل فر  ارامات أو زادة املبلل امل تحق، من خالل وسائل استغاللية أخرى، فإن الوضع عندئذ يرجك أن  جداً،

ُي       مك للمهاجرين ابملغادرة بعد دفع  م االس      تنتاج، على س      بيل املثال، إاا يكون وض      ع اجتار ابألش      خاو. ويتعزز هذا

https://www.theguardian.com/global-development/2017/may/17/traffickers-smugglers-exploit-record-rise-unaccompanied-child-refugees-migrants-unicef-report
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/rapporto%20young%20invisible%20enslaved%20DEF.pdf
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احتجاز واثئق ال   فر  ال من خالل فر  حظر التجول اإلجباري أواألجرة املتفق عليها أو إاا   تقييد حريتهم )والك مث
 أو اهلوية(.

 8اإلطار 

 بلجيكا - صناعة اإلنشاءات

حقيق يف قض   ية هامة. وكانت القض   ية تتعلق رى يف مدينة ش   ارلروا )بلجيكا( الت، ج2010و 2008يف الفرتة بني عامي 
لتش          غيلهم يف جتديد مطاعم د          ينية وعقارات  اورة هلا. وقد ُحكم على بتهريب مواطنني د          ينيني واالجتار هبم، جُلبوا 

 جتار ابألشخاو.املد عى علي  الرئي ي الصيين وابنت  بعقوبة على ارتكاب جرمييت يريب املهاجرين واال

تلفة، من الش              رطة وأجهزة التفتي  عمليات تفتي  متتالية عديدة على فرتات متقاربة، موزعة على مناطق خم نف ذتوقد 
بينها مناطق أوس         تند واينت وتوراني. وأثناء إحدى هذه العمليات التفتيش         ية يف أوس         تند، الحظت الش         رطة أن أحد 

لروا كانت نتيجتها س      لبية. واتص      ل املفتش      ون ابلش      رطة ر أثناء عملية تفتي  يف ش      ااألطراف املعنية كان قد ظهر من قبل 
الك الش    خس كان جارا. وطلب املدعي العام املعين ابلعمالة يف ش    اولروا االحتادية وعلموا أن التحقيق القض    ائي بش    أن 

ارلروا. مث طلب إىل الش   رطة وأجهزة إحالة امللف من أوس   تند، وجتميع كل امللفات اات الص   لة ابلطرف املعين مركزاً يف ش   
ش     ركات ميلكها الطرف التفتي  االض     طالع بعمليات تفتي  إض     افية متعددة التخص     ص     ات يف مواقع بناء أخرى اتبعة ل

 املعين، الذي سيصبك هو املد عى علي  الرئي ي يف هذه القضية.

ضحية من الصينيني، كان أكثريتهم يف  15جود وأثناء عمليات التحقيق اليت قامت هبا الشرطة وأجهزة التفتي ، ُكشف و 
الرئي            ي كان لدي  رئي  و ي لش           ركة تقارير دوائر التفتي  االجتماعي أن املد عى علي  وض           ع ات قانو . وظهر من 

اإلنش     اءات اليت ميلكها. وقد أنش       معا ورش     ة لينش     اءات. وكانت لدى هذا الرئي  الو ي البلجيكي اجلن      ية األورا  
الزابئن يف األوس  ال الص  ينية من خالل  ي   تدرجمة للود  ول إىل دوائر مهنة توريد العمال. وكان املد عى علي  الرئي   ي الالز 

ت تُنش  ر يف د  حيفة إخبارية د  ينية مش  هورة. وبعد الك، كان زابئن  يعربون عن اس  تيائهم الش  ديد بش  أن اخلدمات إعالان
دم مواد د     ينية س     يئة النوعية ي      توردها، وم تكن ت      تويف معايت االحتاد املقدمة. فقد كان املد عى علي  الرئي      ي ي      تخ

يرفض        ون اس        تخدامها يف األش        غال اليت يقومون هبا. ووفقا لألدلة اليت  األورويب. بل إن بعض املتعاقدين من الباطن كانوا
د فواتت زائفة، وكان ي     تثمر عائدات  مُجعت أثناء التحقيقات املالية، ظهر أيض    اً أن املد عى علي  الرئي     ي كان يغ  اعدا
لرئي            ي قدرا كبتا من الثقة. وكانوا اإلجرامية يف ش           راء العقارات يف إيطاليا. وكان بعض الض           حاا يولون املد عى علي  ا

ينتمون إىل املنطقة نف       ها من الص      ني ويتكلمون ابللهجة نف       ها. وقد اس      تغل املد عى علي  الرئي       ي الك، وعك ن من 
العب هبم وإبقائهم يف قبض     ت . وكانت أجور مجيع الض     حاا ات معلنة وتُدفع نقدا. وكانت ظروف معيش     تهم وعملهم الت

كانوا ي   كنون يف موقع البناء يف ظروف ات مأمونة. وم يكن هناك أي مام أو تدفئة، حل يف الش  تاء. وكان الإن   انية. و 
اإللزامية. وم يكونوا يزو دون أبي معدات س  المة أس  اس  ية، من قبيل األحذية موقع البناء ال ي   تويف أا من معايت ال   المة 

ض   حاا مض   طرين للعمل من أجل س   داد ديو م. وكان الش   خس الذي يرافقهم الواقية أو املالب  الواقية. وكان عدد من ال
أن  يت ت ند إليهم. واكر أحد الضحاا قد تركهم يف  اية رحلتهم عند موقع البناء، حيث تلقوا األوامر أبداء مجيع املهام ال

قا من مقرضني ب عر فائدة قدره يورو عن رحلتهم. وكان هذا املبلل م تداانً م ب 18 000تعني عليهم دفع أجرة قدرها 
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يك    بون  من نقود إىل أس   رهم يف الص   ني من أجل س   داد الديون إىل املقرض   ني. وكانوا قد  يف املائة. وكانوا يرس   لون ما 10
د    ودرت جوازات س    فرهم عند ود    وهلم. وبعد الك نُقلوا من فرن     ا إىل بلجيكا،  ا جوا من الص    ني إىل فرن     ا، مثس    افرو 

ف يف موقع البناء. وكان يوف ر هلم ال كن والطعام، وابشروا العمل بعد يومني من ودوهلم. وم تكن لديهم وانتهى هبم املطا
على مدى فرتة س    تة أش    هر، اش    تغلوا هم ويُدفع هلم أجرهم وفقا لذلك. و يعملون لدي . وكانوا يقومون بعمل عم نأي فكرة 

وا أي اس            م أو يقولوا أين كانوا يعملون. وكانوا يعملون يف موقع البناء يف ثالثة مواقع بناء خمتلفة. وم يتمكنوا من أن يذكر 
م، ل     بعة أام يف األس    بوع. وكانوا األخت منذ ش    هر مقابل يوروهني يف ال     اعة. وكانوا يعملون اثنيت عش    ر س    اعة يف اليو 

روهات يف ال      اعة يف أورواب. وم يش     عرون أب م اُر ِّر هبم كليا، إا قيل هلم يف الص     ني إن من املمكن أن يك      بوا عش     رة يو 
نوا مهتمني ابحلص  ول على وض  عية ض  حية االجتار ابلبش  ر، حل بعد أن ترجم هلم مرتجم ش  فوي د  يين الكتيب اخلاو و يك

 توضيحات بشأن . وقد أُمر الضحاا لغادرة اإلقليم وادطُحبوا إىل احملطة. ابلضحاا و 

ن بعض   هم رفض   وا قبول وض   عية ض   حية االجتار ابلبش   ر، إا كانت ال تزال وقد أدلت أكثرية الض   حاا ببياانت مفيدة، ولك
امهم بتلك الوض      عية، فقد حظوا لديهم ثقة عمياء يف املد عى علي  الرئي       ي الص      يين. أما الض      حاا الذين أعربوا عن اهتم

 ابلرعاية ومُنحوا وضعية ضحية االجتار ابلبشر.
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 الزواج القسري
الزواج الق ري أيضا اجتاراً ابلبشر. وقد يكون الفعل املرتكب هو نقل شخس أو استالم ، وقد ميكن أن تشكل حاالت 

 تشمل الوسيلة اخلداع أو التهديد أو اإلكراه، وقد يكون الغر  هو االستغالل اجلن ي و أو االستعباد.

ي، يتفق ش   خص   ان على االت الزواج الق    ري لي    ت هي حاالت الزواج الص   وري نف    ها. ففي س   يا  الزواج الص   ور حو 
الزواج بناء على دفع أجر. وعلى وج  التحديد، يُدفع لش      خس المثنال للزواج من ش      خس آخر من أجل ت       هيل دخول 

مني الدائمني في ، أو البقاء يف الك البلد الش       خس اآلخر على حنو ات مش       روع إىل بلد لي  هو من رعااه أو من املقي
 يبدو حالة يريب. على حنو ات مشروع. وهذا من شأن  أن 

ات أن  قد توجد أوض    اع يكون فيها التمييز بني الزواج الق     ري والزواج الص    وري أقل وض    وحا، ومن مث أيض    ا التمييز بني 
الزواج ابعتباره اتفاقا طوعيا ولكن بعد الك أُدخل في  عنص          ر يريب املهاجرين واالجتار ابلبش          ر. فإاا بدأ االتفا  على 

 ( أو اإلكراه، فقد يؤدي الك إىل حتويل حالة يريب مهاجرين إىل حالة اجتار ابلبشر.9 اخلداع )انظر اإلطار

ى املالب   ات يريبا أو اجتارا ابلبش  ر، كما هي احلال دائما، عل إاا كانت قض  يةم ما وس  وف يتوقف القرار النهائي بش  أن ما
 للقضية: املعي نة

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-full.pdf
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يوافق الضحية على الدخول يف عالقة الزواج. ويف سيا   يف االجتار ابلبشر من خالل الزواج الق ري، ال • 
التهريب والزواج الصوري، تكون شهادة الزواج االحتيالية وسيلة ات قانونية للتمكني من دخول البلد أو 

يكون الش       خس الذي وافق على الزواج  كثتا ماعلى االس       تغالل. و  تنطوي يف حد اايا البقاء في ، وال
د وافق على القيام بذلك مقابل مبلل من املال. وعموما، يدفع املهاجر األجر من الش              خس املهاجر ق
ب األجر املتفق علي  إىل الك الش  خس. وتكاد أن تكون اخلطة هي دائما أن إىل املهر ِّب، مث يدفع املهر ِّ 

الك لمدة الالزمة لتمكُّن املهاجر من احلص     ول على اإلقامة، وبعد لى الزواج الالص     وريال يتم احلفاظ عل
 يتطل ق الطرفان ويذهب كل منهما يف حال سبيل .

ينطوي الزواج الق   ري على اس  تغالل جن   ي أو اس  تعباد. وعلى األرجك يتوجب على الض  حية  كثتا ما • 
 إىل أن يطلق املهر ِّب سراح  من الزواج.أن يظل مرتبطا ابلزواج إىل أجل ات م مى أو 

أمكن يف  املهم بدرجة أكرب أن ت           ن الدول تش          ريعات تكون واض          حة ودقيقة ماورد أعاله، يكون من  وابلنظر إىل ما
توجد بني هذين النوعني  تعريف يريب املهاجرين واالجتار ابألش   خاو. وال يعين الك إنكار أو إ ال الص   لة اليت كثتا ما

 رائم.من اجل

 9اإلطار 

وزراء ماليزا بشأن إضافة عنادر خادة لكافحة التهريب يف كتبت مؤخرا منظمة ردد حقو  اإلن ان رسالة إىل رئي  
تش              ريعات البلد اخلاد              ة لكافحة االجتار، تقول فيها إن القانون يؤدي إىل اخللط بني اجلرميتني، لا ينطوي على خطر 

ين ات املتجر وهو رد فعل ات مقبول للمهاجر  - مهاجرين مهر بني وخاض        عني للرتحيل معاملة ض        حاا االجتار ابعتبارهم
مض         ت إىل الدخول يف  هبم كذلك. وهناك جهات أخرى يعرتيها القلق من أن اجلهات الفاعلة يف مكافحة االجتار إاا ما

ش             أن  أن يزعج  مناقش             ات لص             وو مكافحة التهريب وأخذت تطالب بقو  لألش             خاو املهربني فإن الك من
الإاا )…( املناقشات بشأن مكافحة االجتار. فيما  ري من ة طيبة عالقعادة ملنادرين ا تربط بينها وبني احلكومات، اليت

تدخل املرء يف أحد اةالني، خي ر يف اةال اآلخرال. ومن انحية أخرى، يعرتي القلق بعض املنظمات ات احلكومية بشأن 
املثال ال الناس. وعلى س  بيل ض  بابية التمييز بني االجتار والتهريب، ألن االجتار ميكن أن يُ   تخدم كذريعة لوقف حركة انتق

ف  إن املنظم  ات ات احلكومي  ة املوجودة يف منطق  ة احل  دود بني اهلن  د وبنغالدي  تطل  ب إىل اجله  ات الف  اعل  ة يف مك  افح  ة 
 االجتار أن تظل خارج منطقة احلدود، أل ا ال تريد أن حتول دون يريب الناس.
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 أمثلة أخرى
اخلاد    ة بتهريب املهاجرين  القض    ائيتان الوارداتن أدانه التحدات اليت ُتواَج  يف تف     ت وتطبيق القواننيتوض    ك ال     ابقتان 

 :وابالجتار ابألشخاو، وكذلك اآلاثر اليت ميكن أن ينطوي عليها اختيار إحدى هاتني اجلرميتني أو األخرى

 10اإلطار 

 80270-15قضية االستئناف رقم 

ات مش       روع. )زوجان( س       اعدا على دخول امرأتني أجنبيتني إىل فرن        ا والبقاء فيها على حنو  ‘ب’و ‘أ’املد عى عليهما 
)قريبتها( للذهاب إىل فرن         ا والعناية ببيتها ورعاية أطفاهلا الثالثة.  ‘ج’ ابس        تدراج ‘أ’فأثناء رحلة إىل ال         نغال، قامت 

احلقيقية. وعملت  ‘ج’أبن تشرتي جواز سفر مزورا من أجل دخول فرن ا، مث احتجزت واثئق هوية  ‘ج’إىل  ‘أ’وأوعزت 
يف  ‘ج’حتول    تلق  ائي  ا إىل عم  ة  ‘أ’يورو يف الش              هر، ك  ان  ت  150يهم  ا نظت أجر ق  دره ل  دى الزوجني امل  د عى عل ‘ج’

البياانت الالزمة إىل دائرة الضمان االجتماعي.  أي أجر على عملها قط. وم يقدم املد عى عليهما ‘ج’ال نغال. وم تتلق 
م من إحدى بنات بلدها، بلجنة مناهض        ة ، بدع‘ج’أتكل وتنام يف مكان إقامة املد عى عليهما. واتص        لت  ‘ج’وكانت 

يف أثناء إحدى س   فرايا إىل ال    نغال، فهربت  ‘أ’فرد   ة اياب  ‘ج’العبودية احلديثة وحص   لت على دعم منها. وااتنمت 
، 2009. ويف تش     رين األول أكتوبر 2009زل املد عى عليهما. وقدمت ش     كوى إىل الش     رطة يف آب أا      ط  نمن م

يف ظروف  اثلة  ‘ب’و ‘أ’تعي  يف مكان إقامة ( ‘د’)بودية احلديثة الش           رطة أبن امرأة أخرى أبلغت جلنةُ مناهض           ة الع
قض    ائية ض    د املد عى عليهما. الني يف اإلجراءات بص    فتهما طرفني مدني ‘ب’و ‘ج’وش    اركت . ‘ج’للظروف اليت عانتها 

 وطلبتا تعويضا عن األضرار اليت حلقت هبما واملظام اليت عانتاها.

ت حمكمة االس     تئناف يف كايني )فرن      ا( املد عى عليهما درم الامل      اعدة املش     د دة على إدخال أجن  إىل فرن      ا أو وأدان
عبوره أو إقامت  فيها على حنو ات مش            روعال وكذلك درم إخفاء العمل واس            تخدام عمال من دون إان عمل. ومن مث، 

ورفع الطرفان . ‘ج’يورو تعويض   ا إىل  9 000و ‘د’ويض   ا إىل رو تعيو  3 000قض   ت احملكمة أبن يدفع املد عى عليهما 
املدنيان دعوى اس   تئناف بش   أن التود   يف القانو  للوقائع وبش   أن مبلل التعويض. وعند االس   تئناف لدى حمكمة النقض، 

 القرار استناداً إىل ال ببني التاليني:  احملكمة أيدت

 تشت فعالً إىل وضعية اجتار ابلبشر. تت  باملعترب أ ا ثَ أن مالب ات القضية والوقائع  • 
من االتفاقية األوروبية حلقو  اإلن   ان تنش  ت التزاماً على الدول ابختاا التدابت الض  رورية ملنع  4أن املادة  • 

قيامها  ومعاقبة وقمع االس  رتقا  والعمل اجلربي. ومن مث فمن املرجك أن تكون حمكمة االس  تئناف، بعدم
 ئع، قد أساءت تف ت القانون.عادة توديف الوقاا

 

SHERLOC Case Law Database on the Smuggling of Migrants - France 

  

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/fra/2016/appeal_n_15-80270.html?lng=en&tmpl=sherloc
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 11اإلطار 

 658/2015القرار القضائر 

لغر  تلقي امل      اعدة على لجموعة من األش     خاو يف اتيلند ( ‘د’و ‘ج’و ‘ب’و ‘أ’)اتص     لت أربع ن      اء اتيلندات 
الدخول إىل إس  بانيا بطريقة ات قانونية. ودبرت  موعة األش  خاو املش  ار إليها أتش  تات للن   اء وبطاقات س  فر ابلطائرة 

لكي ميكنهن أن يتظاهرن  - يورو 200يورو و 100يرتاو  بني  -دا وحجزاً يف الفناد ، وقدمت لكل منهن مبلغا نق
قبة احلدودية أب ن متي رات مالياً فيما خيس الفرتة اليت يُفرت  أ ن سيبقني فيها يف إسبانيا. وبذلك يف أثناء إجراءات املرا

والواثئق. وكان من املفرت  يورو على تكاليف ال فر  17 000يورو و 15 000تكبدت التايلندات ديوان ترتاو  بني 
قد اهبتا إىل إسبانيا ( ‘ب’و ‘أ’)نيا. وكانت اثنتان منهن عليهن ابلعوائد اليت يك بنها من عملهن يف إسبا أن ي ددن ما

، ففي حني أ ا عُر  عليها أن تعمل مُدل ِّكة، فقد وافقت لدى ود      وهلا إىل (‘ج’)بقص      د العمل موم       ات. أما الثالثة 
هذه املرأة يف البغاء  اندلة. وم تنخرل( ‘د’) تعمل يف البغاء. وأختا، كان املقص       ود أن تعمل املرأة الرابعة إس       بانيا على أن

 -إىل مطار مدريد  ‘أ’عملية الشرطة اليت كشفت القضية. وقد ودلت ، نُفذت قط، ألن  بعد يوم من ودوهلا إىل إسبانيا
)ش     ريكة حياة أحد األش     خاو الذين  2ابلتها املد عى عليها رقم . وق2009أيلول س     بتمرب  17ابراخاس )إس     بانيا( يف 

ربع يف اتيلند من أجل احلص   ول على امل    اعدة يف دخول إس   بانيا على حنو ات قانو ( ولديها اتص   لت هبم التايلندات األ
، وقاما فورا 3رقم و  2أيلول س   بتمرب، حيث قابلها املد عى عليهما رقم  18إىل املطار نف      يف  ‘ب’طفل من . وود   لت 

كيلومرتا تقريبا من مدريد،   234على م            افة بنقل املرأتني يف ش           احنة د           غتة مغلقة إىل ملهى الالبوهيمال، الذي يقع 
 ابلقرب من بلدة بوراوس، حيث استقر ات.

ورافق الك  .1، وقابلها املد عى علي  رقم 2009تش       رين األول أكتوبر  29إىل مطار برش       لونة )إس       بانيا( يف  ‘ج’وود       لت 
الش       خس املهاجرة ات النظامية إىل حمطة احلافالت، واش       رتى هلا بطاقة رحلة إىل بوراوس. ولدى ود       وهلا، ت        لمها املد عى 

 .6ورقم  2عليهما رقم 

. واتُّبع 1. وقابلها هناك املد عى علي  رقم 2009تش        رين الثا  نوفمرب  10ابراخاس يف  -إىل مطار مدريد  ‘د’وود        لت 
 أيضا على الفور إىل امللهى الالبوهيمال. ‘د’و ‘ج’وادطُحبت املرأاتن . ‘ج’مد ابلن بة إىل املتابعة نف   الذي اعتُ  إجراء

 50عملهن كموم     ات يف امللهى الالبوهيمال بعد يوم من ود    وهلما. وكان امللهى حيتفظ بن     بة  ‘ج’و ‘ب’و ‘أ’وبدأت 
إىل تناوهلا. وعندما يريد الزابئن  ارس   ة العالقات اجلن    ية، كانت املد عى يف املائة من مثن املش   روابت اليت يدعوهن الزابئن 

ءة س        رير ومنش        فة ووا  ط . وكانت أجرة ارفة النوم يوروهات مقابل حزمة مكونة من مال 5 تطلب منهم 5عليها رقم 
م. ومن املهم أن الن   اء يورو. وكانت تلك األجرة خمص  ص  ة ل   داد ديون الن   اء للمدعى عليه 50واخلدمة اجلن   ية تبلل 

 يورو يف اليوم مقابل اإلقامة واإلعاشة يف الالبوهيمال. 50يدفعن  كن  

. وكان الك الشخس هو امل ؤول اإلداري لشركة خمصصة إلنشاء وتطوير 4  رقم وكان يدير امللهى الالبوهيمال املد عى علي
نتظام يف امللهى الالبوهيمال. وكانت املد عى عليها أماكن خمتلفة، منها فناد  ومش     ارب ومراكز اس     تجمام. وكان حاض     را اب

 وموظف أمن هناك. وكان املد عى يعمل اندال 6تعمل أيضا طاهية يف تلك املنشأة، يف حني كان املد عى علي  رقم  2رقم 
امرأة  5م      تخدما يف الالبوهيمال حيث يش     تغل س     ائقا وعامل د     يانة يف املنش     أة. وكانت املد عى عليها رقم  3علي  رقم 
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تعمل موظفة استقبال يف الق م من امللهى الالبوهيمال الذي ت كن في  الن وة التايلندات األربع وميارسن البغاء في . ومن 
 كانت هي اليت تقبض يف العادة الدفعات املالية من الزابئن مقابل اخلدمات اليت تقدمها الن وة التايلندات.مث فقد  

تكبدن ديوان ‘ 2’دخلن إس           بانيا على حنو ات قانو  و‘ 1’علم اتم أبن أولئك الن            وة  وكان املد عى عليهم كلهم على
ي    تفيدون من وجود الن    وة الدائم يف املنش   أة، وكذلك من أنش   طة البغاء فادحة نتيجة لذلك. وكان املد عى عليهم مجيعا 

 اليت يقمن هبا.

ايلندات يزاولنها فُرض       ت عليهن ابلقوة أو الق        ر أو اخلداع أو ولكن م يتقرر أن أنش       طة البغاء اليت كانت املواطنات الت
لندات يعلن  دائما أ ن اررطن يف تلك التهديد أو إس      اءة اس      تغالل وض      عية اس      تض      عاف لديهن. وكانت الن       وة التاي

البوهيمال لفردهن األنشطة طواعية. وابلفعل، فقد   االستيقان من أن الن وة كن يتحركن برية وي تطعن مغادرة امللهى ال
أو بص          حبة أش          خاو آخرين، وكانت لديهن جوازات س          فرهن وهواتفهن اجلوالة، اليت كان ميكنهن اس          تعماهلا لطلب 

اا ش      ئن الك. وكذلك م يتقرر أن أولئك الن       وة التايلندات ُأخض      عن لظروف عمل اس      تغاللية )مثال عدم امل       اعدة إ
ابلتخلي عن البغاء، أو إجبارهن على العمل ل    اعات زائدة عن احلد(  ا  ال    ما  هلن أبام إجازة، أو عدم ال    ما  هلن

 من شأن  أن يُعد  انتهاكا حلقو  العمال.

تلقت س  فارة اتيلند يف إس  بانيا مكاملة هاتفية زُعم فيها وجود س  ت ن   اء حمتجزات يف  2009ا  نوفمرب تش  رين الث 11ويف 
كانت اثنتان من أولئك الن    اء قد عكنتا من الفرار والتم    تا امل    اعدة من ال    فارة مكان معني  وُ ربن على  ارس   ة البغاء. و 

س )إسبانيا(، طالباً إجراء حتقيق يف املوضوع. ويف اليوم نف  ، فت   عمالء التايلندية. واتصل قنصل اتيلند ابلشرطة يف بوراو 
يلندات، واقتادوهن إىل خمفر الش       رطة، وكانت منهن من جهاز إنفاا القانون امللهى الالبوهيمال، وتعرفوا على س       بع ن        اء ات

وبعد االس  تجواب األويل )لدى س  لطات الش  رطة والقض  اء املختص  ة(، أُعيدت الن   وة إىل . ‘د’و ‘ج’و ‘ب’و ‘أ’املدعوات 
م املد عى اإلجبار على الب‘ 2’يريب املهاجرين املشد د و‘ 1’وطنهن اتيلند. وايم النائب العام املد عى عليهم درمي  غاء. وايُّ

وأدان  ت حمكم  ة مق  اطع  ة بوراوس امل  د عى عليهم درم يري  ب  ، عالوة على ال  ك، درائم انته  اك حقو  العم  ال.4علي    رقم 
املهاجرين املش د د )ب  بب احلص ول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى(. وحكمت على كل مد عى علي  بعقوبة ال  جن 

إضافة إىل الك، من  ،4مجيع املد عى عليهم من جرمية اإلجبار على البغاء. وبرئ املد عى علي  رقم  ملدة ست سنوات. وبرئ
جرائم انتهاك حقو  العمال. وم توافق احملكمة العليا على التماس االس             تئناف إال لص             وو مقدار العقوبة فح              ب، 

 يلي: فخفضتها بدرجة ملحوظة، واكرت حتديدا ما
آاار مارس خفض بقدر  31املؤرخ  2015 1انو  املفع ل لوجب القانون األس  اس  ي أن اإلد  ال  الق • 

ت إط ار عقوب ة يري ب امله اجرين. فقب ل إع ادة النظر اليت انطوى عليه ا ال ك الق انون، ك ان ت العقوب ة كب
ال     ارية هي ال     جن ملدة ترتاو  بني أربع س    نوات ومثا  س    نوات )ال     جن من س    ت س    نوات إىل مثا  

ى(. ت إاا ك ان ت اجلرمي ة ق د ارتكب  ت لغر  احلص              ول على منفع  ة م الي  ة أو منفع  ة م ادي ة أخر س              نوا
، خُفض  ت العقوبة إىل الغرامة أو ال   جن ملدة ترتاو  بني ثالثة أش  هر 2015واد  ال  القانون يف عام 

لعقوبة ش   هرا. وإاا اقرُتفت اجلرمية لغر  احلص   ول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى، كانت ا 12و
 هي ال جن ملدة ترتاو  بني سبعة أشهر ونصف الشهر إىل سنة واحدة.
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على الرام من أ   ا  -)مكررا( من الق  انون اجلن  ائي  318ينبغي تطبيق الص              يغ  ة اجل  دي  دة للم  ادة أن     • 
ابلنظر إىل أ   ا توفر نظ  ام  ا ق  انوني  ا أكثر ف  ائ  دة  -تكن انف  ذة املفعول يف وق  ت وقوع تل  ك األح  داس  م

 تفرض  أيضا مبادئ إددار األحكام يف اإلجراءات اجلنائية. دعى عليهم. والك ماللم
، توق ف النظر يف جرمية االجتار فرباير ش            بال 11املؤرخ  2010 5أن  بص            دور القانون األس            اس            ي  • 

 318م تقل؛ ومن مث فقد ُقصرت املادة  مرسوم)مكررا(، وُخصس هلا  318ابألشخاو يف إطار املادة 
لتمييز بني يريب ( من القانون اجلنائي على املعاقبة على جرائم أقل خطورة بكثت. وعندئذ أد       بك ا)مكررا

 املهاجرين واالجتار ابألشخاو واضحا.
أن االجتار ابألش    خاو ينطوي على خطورة فادحة، والك حتديداً لكون  ينطوي على اس    تخدام البش    ر  • 

ا القرارات واملوافق  ة عليه  ا. والغر  النه  ائي من    هو ك  اآلالت، من خالل آلي  ات جت  ب حريتهم يف اخت  ا
 ملختلف أوضاع االستغالل )مثال االستعباد، واالستغالل اجلن ي(.إخضاع الضحاا 

 - لقتض          ى القوانني الوطنية وقوانني االحتاد األورويب -أن ، يف املقابل، يُ           ند إىل جُرم يريب املهاجرين  • 
جزاءات أقل ش       دة( مقارنة ابالجتار ابلبش       ر. وهذا حتديداً ألن يريب  طابع أقل خطورة )ولذلك ي        تتبع

 املهاجرين يرتكز على اتفا  مع املهاجرين أو موافقة منهم على االررال يف عملية التهريب.
أن املد عى عليهم ي   تفيدون من أن االدعاء العام م يوج  إليهم يمة االجتار ابألش  خاو. ولو كان فعل  • 

ئي. وال ميكن درف النظر ضى األمر اختالفاً كليا يف عمليات التقدير والتحقيق والتقييم القضاالك القت
عن املزاعم األولية املقدمة إىل ال      فارة التايلندية يف إس     بانيا ومن القنص     ل التايلندي إىل الش     رطة بش     أن 

قد جتعل ض        حاا حرمان الن         وة من حريتهن لغر  إجبارهن على مزاولة البغاء. وهناك عدة أس        باب 
ن العقوابت املفروض    ة على االجتار ابألش    خاو االجتار ابلبش    ر خيفون تفاد    يل ظروفهن احلقيقية. كما أ

 أعلى بكثت من العقوابت املفروضة على يريب املهاجرين.

SHERLOC Case Law Database on the Smuggling of Migrants - Spain 
 

لط عليها الض        وء يف القض        ية الواردة أعاله قد تتحول بطبيعة احلال إىل د        عوابت يف  وجدير ابلذكر أن التحدات اليت س        ُ
نون واملدعني العامني، من خالل الص    الحية التقديرية املتاحة هلم، أن قد يكون ل     تطاع امل     ؤولني عن إنفاا القاالتحقيق. و 

يالحقوا قضائيا جرائم يريب املهاجرين أو االجتار ابألشخاو. وعلى سبيل املثال، يف حني قد تكون ال لطات مقتنعة أب ا 
و مالحقة قض   ية يريب أقوى لة لص   وو االس   تغالل إىل توجي  ال    لطات حنتواج  قض   ية اجتار، فقد يؤدي عدم وجود األد

 بدال من مالحقة ايام ضعيف ابالجتار.

رون املثالني الواردين يف اإلطارين  إلجراء عارين يف قاعة الدراس    ة. ومن خالل  11و 10وميكن أيض    ا أن ي     تخدم احملاض    ِّ
     بب د    عوابت يف التمييز التحدات أو عناد    ر التداخل احملتملة اليت ميكن أن تحتليل القض    يتني، ينبغي أن حيدد الطلبة 

(. وميكن أن ينظر احملاضر يف االمتناع يف البداية عن 1بني يريب املهاجرين واالجتار ابألشخاو )على حنو  اثل للتمرين 
  بعد الك مع بقية طلبة الص  ف نتائج عر  حجج احملكمة، فال يعرض  ها إال بعد إجراء مناقش  ة أولية. مث ينبغي أن تناق

 ري  الفريق.التقييم الذي  

https://www.unodc.org/cld/case-law-doc/migrantsmugglingcrimetype/esp/2015/resolucion_6582015.html?lng=en&tmpl=sherloc
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 التمارين
حيتوي هذا الق     م على مواد يُقص    د منها م     اندة احملاض    رين وتقده أفكار من أجل املناقش    ات التفاعلية والتحليل القائم 

 على القضاا للموضوع قيد النظر.

 : الشبكة النيجريية يف بروكسيل1التمرين 
 

لب شاابت نيجتات، من بينهن عدة قادرات، إىل ، قامت شبكة بغاء نيجتية د2011و 2007الفرتة بني عامي يف 
 بلجيكا ابالحتيال، واستغالهلن جن يا يف البلد ويف إسبانيا والنرويج.

مث رد الدين يورو من أجل الرحلة،  55 000وقد جُلبت الش     اابت إىل بلجيكا للعمل يف البغاء، وكان عليهن أن يدفعن 
 كان ميكن الطلبال الشاابت يف بلجيكا وتركيا.من خالل مزاولة البغاء. ويف بعض األحيان،  

لن نقودهن، و  وكان أسلوب عمل الشبكة يقوم على ق ادات )المداماتال(، يقمن بتشغيل الضحاا، ويشرفن عليهن، وحيص ِّ
لفتيات خاض        عات هلن. ويف الوقت نف          ، كن يقدمن ادات طقوس الفودو إلبقاء او  ويقمن ادارة ديو ن. وت         تغل الق

زلة أمهاين وأخواين. وكانت لديهن أاون إقامة قانونية، حيص       لن نف        ي للفتيات النيجتات، الالئي يعتربهن لنالدعم ال
أمل أن  على معرفة بنظام البغاء اكت        بنها من العمل داخل ، على كن   عليها أحياان من خالل ز ات د       ورية؛ واالبا ما

املد عى عليها الرئي ية، قالت: الالرجل األبيض الذي رتب حصويل على إان يتحررن من  يوما ما. وأثناء حمادثة هاتفية مع 
اإلقامة من خالل زواج د  وري اتص  ل يبال. وأثناء حمادثة هاتفية أخرى، كانت امل   ألة تتعلق ابلبحث عن حل جلعل إقامة 

ل أن تفعل الك ابالدعاء أب ا إان إقامة قانونياً؛ وسوف حتاو  ‘ج’أن تعطي  ‘أ’حتاول  قوادة أخرى إقامة قانونية: السوف
مريض              ة. وحنن نعرف طبيبا بلجيكيا قام ابلفعل بتوفت الواثئق الالزمة مقابل مبلل كبت من املال. وعلى الطبيب أن يبني 

 ا تعا  من مش         اكل نف          انية. وهذه إحدى ، والك مثال ابلقول أب‘ج’هو املر  الذي تعا  من   بوض         و  وكتابةً ما
 ال. ‘ج’يل اجراءات إان اإلقامة من أجل الطرائق للتعج

وكان املد عى علي  الرئي        ي على اتص       ال أبش       خاو خمتلفني من أجل تنظيم اخلطة اإلجرامية، وكان لكل ش       خس منهم 
ة املزورة. وكان على اتص      ال لوظفني ختص      ص       . وكان هو س      ي       تفيد من خدمايم اإلجرامية للحص      ول على أورا  اهلوي

 فارة للحصول على أتشتة دخول إىل بلدان اتفاقية الشنغنال أو لتدبت أمور عملية أخرى. ولذلك فاسدين من أعضاء ال
كان املد عى علي  الرئي      ي قادرا على احلص     ول على التأش     تة الالزمة، والك على س     بيل املثال من ال      فارة اإليطالية يف 

يف اجلرم تعمل يف ال       فارة  ل  ش      ريكبفض      ل ش      خس هو د      لة ود      ل هناك. وعالوة على الك، كانت أخت  نيجتا
كان قادراً على احلص ول ب  هولة على أتش تة بتلك الطريقة. واس تطاع م  تخدم يف ال  فارة النيجتية ف ،النيجتية يف أبوجا

أن يتم إبعادهم، والك مقابل رش      وة. واس      تطاع  يف اليوانن أن يض      من إطال  س      را  النيجتيني الذين كانوا على وش      ك
لي  الرئي ي أيضا أن يعتمد على شركاء يف اجلرمية ضمن شركات خطول جوية وضمن موظفي اهلجرة يف املطار، املد عى ع
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لل    ما  ل  بتنظيم مرور آمن مض   مون لألش   خاو بغية عبور احلدود على حنو ات قانو . وقام أيض   ا اف    اد أعض   اء يف 
 ان قدموا ل  ماية سياسية.الربمل

عرب أفريقيا وأورواب، قبل الود  ول إىل  الذي يقودهم ابنتظامفرون معا؛ وكانوا يغتون الدليل وعموما، كان عدة ض  حاا ي   ا
بلجيكا. وكانت الرحلة تدوم أحياان بض       عة أش       هر عرب الص       حراء أو يف البحر على مص قوارب د       غتة خطتة، بقص       د 

ة. وأحياان، كان على الش       اابت أن يزاولن الود       ول إىل واحدة من أكثر نقال العبور ش       هرة، أي جزيرة المبيدوزا اإليطالي
 طريق رحلتهن إىل إيطاليا. وكانت تنظم عمليات نقل مض             مونة أخرى جللب ض             حاا البغاء النيجتات البغاء حل يف

ابلطائرة من الاوس )نيجتا( إىل إيطاليا. وكان الش  خس د  لة الود  ل يف ال   فارة قد رتب رحلة مجاعية بجة االلتحا  
 درة نيجتا إىل إيطاليا بطريقة مشروعة.فتاة نيجتية مغا 19بية يف إيطاليا. وقد أات  الك ل بدورة تدري

وكان للمدعى علي  الرئي   ي أيض  ا ش  ركاء يف اجلرمية يف إس  بانيا وتركيا وإيطاليا والدامنرك؛ بل كانت أخت  تعمل أيض  ا قوادة 
داخلني عاما يف س      يا  برامج التبادل الدويل يف ني مند د      الت ود      ل هؤالء األش      خاو الذين يعدون يف كندا، وكان 

لش   بكات النيجتية. فعلى س   بيل املثال، كانت لقوادة يف بلجيكا ض   حاا يف النرويج وال    ويد وإس   بانيا حتت إمريا. وكان ا
يف بلجيكا،  هناك أيض   ا برانمج تبادل قامت يف إطاره، على س   بيل املثال، قوادة يف إس   بانيا ارس   ال ش   ابة للعمل لص   احلها

 راف قوادة نيجتية تعي  يف بلجيكا.ب بب نقس العمل يف إسبانيا؛ ولكن حتت إش

، أمر قاض      ي التحقيق اجراء عدة عمليات حتقيق، ومن بينها تنص      ت على اهلواتف. وقد كش      ف 2010ويف بداية عام 
يف يعمل خمطط برامج التبادل الدويل. الك وجود جهات االتصال الدوليني للشبكة، والطرائق اليت تتبعها يف التهريب، وك

ت اهلاتفي دور ص           ال يكون أدامهن جيداً لا يكفي يُرس          لن إىل منطقة أخرى. وكان لعمليات التنيتلالوكانت الفتيات ا
مش       غولة حاليا ابلتحض       تات النهائية لنقل فتاة من نيجتا إىل بلجيكا.  ‘أ’مهم يف الكش       ف عن الض       حاا: اليظهر أن 

ينما تنتظر نقلها إىل بلجيكا. ويبدو أن تكلفة النقل فتاة املقصودة سافرت إىل أبوجا يف اضون الك الوقت، بويبدو أن ال
قد دُفعت، وس    وف ت     افر الفتاة لفردها وتكون على معرفة كاملة ابلوقائع، وحتمل أورا  هوية ختس فتاة تقيم يف أورواب. 

ول، مث مطار شخيبأن من املمكن أن تصل الفتاة املقصودة إىل  وميكننا أن ن تخلس من عمليات التنصت اهلاتفي)…( 
إلحض     ارها  ‘أ’أو بعدها؛ وس     وف تذهب  2011حزيران يوني   5و 4بلجيكا أثناء عطلة  اية األس     بوع الواقعة يف إىل 

، واملبا  ي    مى الوي    رتن يونيون األس   ودال ال. ويف احملاداثت اهلاتفية املتنص   ت عليها، اُكر أيض   ا ماش   خيبولش   خص   يا من 
املد عى علي  الرئي           ي قد بناها يف مدينة بنن )نيجتا( بفض          ل اإليرادات األربعة ةمعات الش          قق ال           كنية اليت كان 

امل    تمدة من البغاء. وما ي    مى البالك وي    رتن يونيونال هو نظام مايل معروف هبذا اللقب يف األوس   ال النيجتية، ولي  
والة الباك      تانية، حيث تص     ل ن يونيونال املش     هور. فهو الن      خة األفريقية من نظام احلل  أي عالقة مطلقا بنظام الوي      رت 

األراب  يف    اي  ة املط  اف إىل دك  اكني اهلواتف والبق  ال  ة يف نيجتا من خالل نظم التحوي  ل الب  ديل  ة. وميكن أن يُعترب نظ  ام 
قود من بل د إىل آخر من دون ترك أي أثر التحوي ل ال ذي من نوع نظ ام احلوال ة نظ ام ا مص              رفي ا ب ديال من أج ل نق ل الن

 لية. وهذا النظام يؤدي عمل  دون أي اكر هلوية األشخاو املعنيني.للمعاملة املا

وقد أكد التحقيق أن االبية الض       حاا عُر  عليهن أن يعملن موم        ات يف نيجتا، مع وعدهن بدخل جيد. وقد نظم 
ثنائها لقابلة الضحاا وانتقائهن بواسطة اهلاتف، يف نيجتا. وكشف التنصت املد عى علي  الرئي ي عملية اختيار، قام يف أ

اليُطلنبال م بقا. وحينما كانت الضحاا الشاابت تصلن إىل بلجيكا، كانت اهلاتفي أيضا أن بعض الفتيات كان ميكن أن 
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تبيع الفتاة منهن   يف ش           بكة البغاء، أويُ            لمن إىل القو ادة، اليت كانت تعني ِّ هلن مكاان وكن  تُؤخذ منهن أورا  هويتهن، 
ن حريتهن، عليهن أن ي      ددن دين يورو. وكانت تقال للض     حاا الرواية نف      ها يف كل مرة: إ ن لكي ينل 5 000لبلل 

النيجتية يف استخدام  الشبكات ترتدد يقبلن بذلك دومنا أي شكل من أشكال املقاومة. وال كن  تكلفة سفرهن. وعموما،  
من أش     كال العنف جتاه الض     حاا أو أس     رهن. وعلى س     بيل املثال، هدد والدا إحدى القوادات والدي فتاتني أي ش     كل 

ريدا س    داد ديو ن املفرتض    ة. وحدس أن ش    ابة عملت أوال موم     ا يف إس    بانيا قبل اةيء إىل بلجيكا قاد    رتني أل ما م ت
يا، وكشفت عمليات التنصت اهلاتفي ال بب بوضو : الإاا ُأجربت على ترك طفلها البالل عشرة أشهر من العمر يف إسبان

 فعلت األم أي شيء أمق، سوف يُقتل طفلهاال.

ينفذه يف املمارس          ة العملية واحد أو أكثر من كهنة الفودو.  وجود ض          امن للفتاة. وهذا الض          مانويف نيجتا، البد من 
ات من الشاابت النيجتات ق ماً قبل مغادرة البلد واستغالل طقوس الفودو هو وسيلة ضغط نيجتية منطية. وتؤدي كثت 

ا من الديون للقوادات املش          رفات عليهن. إىل الغرب، يذكرن في  أن عليهن هن أو أس          رهن دفع تكاليف ال           فر واته
ويكون هذا الق        م مش       فوعا بعدة طقوس. فتؤخذ أظافر ودم وش       عر من الش       اابت وحُتفظ بعناية يف ربطة؛ وحتفظ هذه 

تفِّ املرأة بواحد أو أكثر من التزامايا، تُ               تخدم طقوس من اجلوجو أو  دى الش              بكة اإلجرامية املعنية. فإاا مالربطة ل
ها. ووفقا للمعتقد الش  ع  الش  ائع فإن من يؤخذ من  بعض األظافر والدم والش  عر وحُتفظ يف ربطة ميكن جعل  الفودو ض  د

يقة كانت القوادات يثرن خماوف الفتيات ويُنش              ئن د              لة ال ميكن يتعر  للمر  أو اجلنون أو حل املوت. وهبذه الطر 
ى ماية أنف       هن وأس      رهن،  ارس      ة البغاء ل       داد قطعها بال عواقب. وتواد      ل كثتات من الض      حاا، حرد      ا منهن عل

يف عليهن من ديون. وقد كش  فت إفادات إحدى الض  حاا النيجتات يف هذه القض  ية التأثت الكبت لطق  الفودو وك ما
إىل هذا املكان أيض      ا وأخربتين أبن علي  أن أعمل  ‘أ’ميكن اس      تغالل  ب       هولة ملمارس      ة الض      غط: البعد يومني، أخذتين 

قد حش     ت طعامي أبش     ياء من الفودو،  ‘أ’ا لص     احلها. فرفض     ت ولكن بعد أس     بوع كان علي  أن أفعل الك ألن موم      
 وأخضعتين لطق  من طقوس الفودوال.… ي الداخليوقص ت خصلة من شعري، وأخذت قليال من دم الطمث من لباس

 
MYRIA 
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يريب مهاجرين واجتار ابألش  خاو معا. وجرت حماكمة املد عى عليهم أمام احملكمة : اعتربت هذه القض  ية قض  ية ملحوظة
. 2012 أكتوبر تش      رين األول  31، مث أمام حمكمة االس      تئناف يف 2012ش      بال فرباير  24اجلنائية يف بروك       ل يف 

 ورفع عدد من الضحاا دعاوى مدنية.

دقائق لتحليل القض   ية  10و 5بني  ة، يتا  لكل  موعة منها ماقرت  تق    يم طلبة احلص   ة الدراس   ية إىل  موعات د   غت يُ 
وحتديد امل     ائل والتحدات احملتملة اليت جتعل من الص    عب التمييز بني يريب املهاجرين واالجتار ابألش    خاو. وينبغي أن 

 جتار.ريب أم جرمية ايلقضية أن تشكل، يف بلدهم، جرمية ينظر الطلبة أيضا فيما إاا كان من شأن هذه ا
  

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-full.pdf
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 أسئلة مقرتحة للمناقشة/لألنشطة:
 هل هذه قضية اجتار أبشخاو أم يريب مهاجرين أم كليهما معا؟ يُرجى بيان م واات إجابتكم. • 
قتض  ى املادة يف رأيكم، هل ت   تويف هذه الش  بكة اإلجرامية ش  رول ود  فها أب ا مجاعة إجرامية منظمة ل • 

 .املنظمة؟ ولااا تودف لقتضى اإلطار القانو  لبلدكم؟ يرجى التوضيكمن اتفاقية اجلرمية  3
 ما هي العوامل اليت تبني وجود حالة االستضعاف لدى الشاابت النيجتات؟ • 

 : هتريب أم اجتار؟ ال يبدو أن السياسيني يعلمون اإلجابة2التمرين 
 

 السياسيني يعلمون اإلجابةأم اجتار؟ ال يبدو أن أزمة املهاجرين: هتريب 

هي املش  كلة يف املقام األول. ويبدو أن  مثة فكرة أس  اس  ية هي: أنك إاا أردت أن حتل مش  كلة، فمن األفض  ل أن تفهم ما
د من ش        واطئنا هذا املبدأ يروغ من انتباه كثتين من القادة األوروبيني يف س        يا  مواجهة املَهَلكة املروعة اليت جتري ات بعي

تتيزا ماي، وإيد ميليباند، وفيديريكا مواتيين امل     ؤولة عن  -اجلنوبية. وعلى مدى األس    بوع املاض    ي، دأب ال     ياس    يون 
على اس       تخدام مص       طلحي المت جر  -الش       ؤون اخلارجية يف االحتاد األورويب، وإيفيت كوبر، وويليام هيل، وآخرون اتهم 

ولئك الذين يقومون بنقل الالجئني عرب البحر األبيض املتوسط. والواقع أن يتعلق أب فيماابألشخاوال والمهر ِّبال ابلرتادف 
م  800د      حيفة الالغاردانال أبلغت يف يوم الثالاثء أبن قبطان املركب الذي ار  وت       بب يف فقدان  ش      خس حيايم ايُّ

معني  يف القانون، وكثتا التهريب معىن ابالجتار ابألش   خاو. ولي    ت معارض   ة هذا الرأي  رد حذلقة. فلكل من االجتار و 
 يقتضي كل منهما اتباع  وج خمتلفة للغاية. و در لن يلقون هبذين املصطلحني جزافا أن يعلموا الك. ما

)…( 

يف حني أن املهاجرين املهر بني يصبحون أحياان ضحاا لالجتار ابألشخاو، فال يوجد، بب اطة، دليل يؤدي إىل االستنتاج 
نش        اهده هو يريب أش        خاو على نطا  هائل. فلمااا  حر املتوس        ط هو اجتار ابلبش        ر. بل إن ماحيدس يف الب اأبن م

 االلتباس لدى ال ياسيني بشأن هذين املصطلحني؟

)…( 

إنين أش تب  يف وجود ش يء آخر ل  دور يف هذا اخلص وو. ففي ال  نة املاض ية، م يفعل الذين هم يف مناد ب ال  لطة هنا 
عدا ختفيض موارد  س      تعداد ملواجهة حركة هجرة الض      عفاء من يفال أفريقيا يف فص      ل الربيع، مالال ش      يءاب أي وعرب أورو 

األس          اطيل البحرية. واآلن، وحنن نعي  يف دوامة الرعب إزاء كثرة من فقدوا حيايم يف عر  البحر يف اض          ون أقل من 
ي إىل إهبام هذه امل ألة على حنو مريك، ويتيك واالجتار يؤد أسبوع، ينقب ال ياسيون بثاً عن أعذار. واخللط بني التهريب

لل         ياس        يني ف         حة اللتقال أنفاس        هم. وهذه عملية عالقات عامة ت ُت بع منطيا من جانب الذين يواجهون بدليل يثبت 
وقوعها. ميكن أن يعد، يف هذه احلالة، فظاعة كان ميكن احليلولة دون  أو ما -تواطؤهم يف انتهاكات حقو  اإلن               ان 
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ألس      هل هلم عندما يواجهون لثل هذه األوض      اع املرعبة أن يدلوا بعبارات مهيبة يلقون من خالهلا ابللوم، لص      وو فمن ا
 وفيات املهاجرين، على املتجرين الشريرين، بدال من البحث عن امل ببات واستبانة التدابت ال ليمة للتصدي هلا. 

ش     أن هذه الكارثة يثت الش     فقة، موجداً ال      و  املناس     بة الزدهار مهريب تبع  أورواب بوقد كان وال يزال النهج اةزأ الذي ت
 البشر.

نراه يف مجيع أحناء يفال أفريقيا والش   ر  األوس   ط لي  مكائد من مجاعات االجتار ابلبش   ر املنظمة، مع أن  ال ش   ك  إن ما
وإن كانت  -ء عارمة، مش  اهبة ش  اهد حركة جلو يف أن البعض س  وف يغتنمون فرد  ة هذه الفوض  ى الس  رتقا  الناس. إننا ن

 حلركة اللجوء اليت اجتاحت أورواب الوسطى والشرقية يف  اية احلرب العاملية الثانية. -على نطا  أدغر 

من خالل استجابة دولية مت قة من أجل توفت اإلااثة واهلجرة اآلمنة. وبعد انقضاء  ماحد ٍّ وحينذاك، عوجلت األزمة إىل 
د ال     و  املناس    بة الزدهار ما، كان وال يس    بعني عا زال النهج اةزأ الذي تتبع  أورواب يف مواجهة هذه الكارثة ابئ     اً، يُوجِّ

 مهريب البشر.

تدل األحداس اليت وقعت يف هذا األس    بوع داللة واض    حة على احلاجة امللحة إىل توس    يع عملية البحث واإلنقاا توس    يعاً 
ابع إن          ا ، لي  حالً لألزمة بل هو وس         يلة للتقليل من أعداد الذين اس         تجابة اات طكبتاً. لكن هذا، مثل  مثل أي 

يقض  ون حنبهم، إىل حني إ اد حل لألزمة. وينبغي أن يش  مل الك احلل إعادة النظر يف مفهوم الأورواب احلص  ن احلص  نيال، 
الجئني الذين انتهى دة، من أجل الوإنش   اء دروب هجرة آمنة، رلا من خالل نش   ر قوات حلفظ ال    الم اتبعة لألمم املتح

 هبم املطاف على ساحل يفال أفريقيا.

وإىل أن يُظهر قادة أورواب جرأة كافية ملواجهة هذه املشكلة، ستكون جهودهم بال أمل. و ب عليهم، ابدئ اي بدء، أن 
لة يبدو أ م خاو، وهذه م أيتأكدوا من أ م يعاجلون املشكلة اليت تواجههم فعال، واليت هي لي ت مشكلة اجتار ابألش

 نصف فهم. ال يفهمو ا إال

 دحيفة الغاردان
 2015ني ان ابريل  22

  
إاا كان من األح       ن تص      نيف احلالة املبلل  ماملقتب       ة من الالغاردانال، ينبغي أن يناق  الطلبة اس      تنادا إىل هذه املقالة ا

عنها ابعتبارها يريب مهاجرين أم اجتارا أبش        خاو أم كليهما معا. وعالوة على الك، ينبغي أن يدعو النقا  الطلبة إىل 
 التفكت فيما يلي:

ياس     يون الدقة واس     تخدام املص     طلحات الص     حيحة عند هل من املهم أن تتوخى وس     ائط اإلعالم وال       • 
 شارة إىل االجتار والتهريب؟ وملااا؟اإل

إاا كانت  ميكن أن يُطلب من الطلبة أيض        ا أن  معوا قص        ص        ا إخبارية وطنية أو دولية، وأن حيللوا ما • 
 القضاا املودوفة فيها حمددة على حنو دحيك ابعتبارها اجتارا أو يريبا.

 ن لصوو املقرت  األول؟مااا ترو  • 

https://www.theguardian.com/global-development/2015/apr/22/migrant-crisis-smuggling-trafficking-politicians-dont-seem-to-know
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 لحصة الدراسيةل اهليكل احملتمل
حيتوي هذا الق     م على تود    يات بش    أن ن     ق ت     ل     لي وتوقييت للتدري  بقص    د حتقيق نتائج التعلم املتوخاة من خالل 

 حصة دراسية مديا ثالس ساعات.

املعرفة ال      ابقة لدى الطلبة هبذه  إرش     ادي فح      ب. ولا أن مدى هوملقرت  لتنظيم احلص     ة الدراس     ية اهليكل ا: ملحوظة
امل ائل ومدى تعرضهم هلا خيتلفان على حنو واسع، فينبغي للمحاضر أن يكيف احملتوات وكذلك الوقت املخصس لكل 

نوا   مكون من مكوانت النميطة، وفقا لل       يا  التعليمي واالجتماعي، واحتياجات الطلبة، وح       بما يكون مناس      با من
 أخرى.

 اب االنتباهللتمهيد واجتذ
 Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives Inميكن أن ُي    تهل تقده النميطة التعليمية بعر  الفيلم القص   ت 

South Africa  :ذا الفيديو الواثئقي يعر  قص    ة تجت  قناة الس     كاي نيوزال. فه(، الذي اناثنية 40و دقائق 4)مدت  تقريبا
ن        وة من زمبابوي أجربهن املهربون على االررال يف البغاء أو ابعوهن من أجل ز ات ابإلكراه، لكي ي        ددن تكاليف 

ارها يريب إاا كان من األفض     ل تص     نيف القض     اا املبلل عنها ابعتب رحلة خروجهن من البلد. وينبغي أن يناق  الطلبة ما
ارا ابألش      خاو أم كليهما معا. وعالوة على الك، ينبغي أن يدعو النقا  الطلبة إىل التفكت يف امل       ائل مهاجرين أم اجت

 التالية: 

هل توجد اختالفات عملية يف املالحقة القض              ائية ملرتكب جرم التهريب، من انحية، ومرتكب جرم  • 
 ن قضائيا؟دام اةرمون يالحقو  هم مااالجتار، من انحية أخرى؟ أم أن هذا ال ي

هل ميكن أن يكون من الص  عب يف املمارس  ة العملية التمييز بني قض  اا يريب املهاجرين وقض  اا االجتار  • 
 ابألشخاو؟ يرجى التوضيك.

من املهم التفريق بني التهريب واالجتار من منظور ماية الض     حية وس     المة إقامة العدل. فما هي التدابت  • 
 اس   تحداثها من أجل حت    ني اس   تبانة هذين النوعني من اجلرائم وحت    ني ليت ميكن أن ت    عى الدول إىلا

 التمييز بينهما؟

 حماضرة
 دقيقة( 85وفقاً ملختلف املواضيع املبينة يف ق م الامل ائل الرئي يةال )مديا تقريبا: 

https://www.youtube.com/watch?v=HVLo1Ig-7YE
https://www.youtube.com/watch?v=HVLo1Ig-7YE
https://www.youtube.com/watch?v=HVLo1Ig-7YE
https://www.youtube.com/watch?v=HVLo1Ig-7YE
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 دقائق( 10) اسرتاحة

 دقيقة( 60التمارين )
 دقيقة لتحليل القضية. 20موعة الصف إىل  موعتني، مع منك كل  ميكن تق يم طلبة  • 
س لكل  موعة س       ؤاالن )من األس       ئلة األربعة املقرتحة للمناقش       ة(. وبعد الك ينبغي  •  ينبغي أن خيص        

عر  اإلج    اابت للمجموع    ة األخرى )مخ  دق    ائق(. وينبغي أن تقي ِّم ك    ل  موع    ة اإلج    اابت على 
 )مخ  دقائق(. 10 إىل 1عنحها درجة على مقياس من اات الصلة وأن  األسئلة

ينبغي أن يتوىل احملاض     ر إدارة عملية اس     تخالو االس     تنتاجات عن القض     ية وأن  ري تقييماً  ائياً بناء  • 
 دقيقة(. 15على اإلجاابت املقدمة والدرجات املمنوحة من جانب كل  موعة )

 قراءات أساسية
  ُبري ة، ميكن للمحاضر أن يطلب من الطلبة قراءيا قبل رجعية )معظمها( ميكن الودول إلييقدم هذا الق م قائمة لواد م

 االنضمام إىل حصة دراسية ت تند إىل هذه النميطة.

depth training manual on -In(، 2011م  ك  ت       ب األم  م امل  ت  ح       دة امل  ع  ين ابمل  خ       د ِّرات واجل  رمي       ة ) • 

, Module 2: Comparative analysis of investigating and prosecuting the smuggling of migrants

migrant smuggling and trafficking in persons. 

 What is the differenceال(، 2016او )لوكاالت ملكافحة االجتار ابألش  خفريق التن   يق املش  رتك بني ا • 

?between TIP and SOMال. 

(، )التقرير العاملي عن االجتار ابألش              خاو( 2016مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية ) • 
Global Report on Trafficking in Persons. 

 The Abuse of a position of vulnerability(، 2013مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية ) • 

thin the definition of trafficking in persons (Issue Paper)wi” means“and other . 

 in the ’ Exploitation‘The Concept of(، 2015خ   د ِّرات واجلرمي   ة )مكت   ب األمم املتح   دة املعين ابمل • 

Trafficking in Persons Protocol (Issue Paper). 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/In-Depth_Training_Manual_SOM_en_wide_use.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/UNODC-IB-01-draft4.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/UNODC-IB-01-draft4.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/UNODC-IB-01-draft4.pdf
http://icat.network/sites/default/files/publications/documents/UNODC-IB-01-draft4.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/UNODC_2015_Issue_Paper_Exploitation.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/UNODC_2015_Issue_Paper_Exploitation.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/UNODC_2015_Issue_Paper_Exploitation.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/background-information/Human_Trafficking/UNODC_2015_Issue_Paper_Exploitation.pdf
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 in the Trafficking ’ Consent‘The Role of(، 2014األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية )مكتب  • 

in Persons Protocol (Issue Paper). 
 • Based -s in a Name? Victim Naming and Blaming in Rights’What“, 2015)McAdam, Marika (

International Human Rights ”, Distinctions between Human Trafficking and Migrant Smuggling

Law Review.. 

 مةقراءات متقد
د ى ابلقراءات املتقدمة التالية للطلبة املهتمني ابس تقص اء مواض يع هذه النميطة لزيد من التفص يل، وكذلك للمحاض رين يو 

 الذين يدر ِّسون هذه النميطة:

 • Trafficking and smuggling of human Annual Report 2015: MYRIA Federal Migration Centre, 

beings: Tightening the Links. 
 • Rights and  -Smuggling and Trafficking Global Alliance Against the Traffic in Women (2011), 

Intersections. 
 • Trafficking and  Exploitation in Human“Campana, Paolo and Federico Varese (2015). 

89. and Research Criminal Policy Journal on European” 22 (1) .Smuggling. 

 مصادر أخرى
 • ''Women trafficked for prostitution and forced marriage in Trinidad.'Caribbean360 (2014). '. 
' .Expert Voice: Are migrants and ICMPD (2017)'(، 2017املركز الدويل لتطوير س  ياس  ات اهلجرة ) • 

'in the context of human trafficking?'” vulnerable group“a refugees . 
 Organization for Security and Co-operation in Europe(، 2014منظمة األمن والتعاون يف أورواب ) • 

human trafficking for domestic servitude in diplomatic households and  How to prevent(2014), 

protect private domestic workers. 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2014/UNODC_2014_Issue_Paper_Consent.pdf
https://brill.com/view/journals/hrlr/4/1/article-p1_1.xml
https://brill.com/view/journals/hrlr/4/1/article-p1_1.xml
https://brill.com/view/journals/hrlr/4/1/article-p1_1.xml
https://brill.com/view/journals/hrlr/4/1/article-p1_1.xml
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-full.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-full.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-full.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/annual-report-2015-trafficking-and-smuggling-full.pdf
http://www.gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/WPonSmuggling_31Mar2012.pdf
http://www.gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/WPonSmuggling_31Mar2012.pdf
http://www.gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/WPonSmuggling_31Mar2012.pdf
http://www.gaatw.org/publications/Working_Papers_Smuggling/WPonSmuggling_31Mar2012.pdf
http://federicovarese.com/articles/exploitation-human-trafficking-and-smuggling
http://federicovarese.com/articles/exploitation-human-trafficking-and-smuggling
http://federicovarese.com/articles/exploitation-human-trafficking-and-smuggling
http://federicovarese.com/articles/exploitation-human-trafficking-and-smuggling
http://www.caribbean360.com/news/trinidad_tobago_news/women-trafficked-for-prostitution-and-forced-marriage-in-trinidad
http://www.caribbean360.com/news/trinidad_tobago_news/women-trafficked-for-prostitution-and-forced-marriage-in-trinidad
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-are-migrants-and-refugees-a-vulnerable-group-in-the-context-of-human-trafficking/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-are-migrants-and-refugees-a-vulnerable-group-in-the-context-of-human-trafficking/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-are-migrants-and-refugees-a-vulnerable-group-in-the-context-of-human-trafficking/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/expert-voice-are-migrants-and-refugees-a-vulnerable-group-in-the-context-of-human-trafficking/
https://www.osce.org/handbook/domesticservitude?download=true
https://www.osce.org/handbook/domesticservitude?download=true
https://www.osce.org/handbook/domesticservitude?download=true
https://www.osce.org/handbook/domesticservitude?download=true
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 • Principles and Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights protection of 

migrants in vulnerable situations. 
 Global Report on Trafficking in Persons(، 2016رات واجلرمية )مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّ  • 

2016. 
 Issue Paper: A Short Introduction to(، 2010مكت  ب األمم املتح  دة املعين ابملخ  د ِّرات واجلرمي  ة ) • 

Migrant Smuggling. 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة (، 2004مكتب األمم املتحدة املعين ابملخد ِّرات واجلرمية ) • 

 .عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

 الطلبة اءأدتقييم 
وترد  ى بعد احلصة الدراسية لغر  تقييم فهم الطلبة ملضمون هذه النميطة.د  يقدم هذا الق م اقرتاحات بشأن واجبات تؤ 

 يف ق م التمارين اقرتاحات بشأن الواجبات اليت تؤد ى قبل احلصة الدراسية أو أثناءها.

نقديني للتش           ريعات الوطنية بش           أن يريب املهاجرين واالجتار ويُقرت  أن يُطلب من الطلبة أن يقوموا ابلبحث والتحليل ال
يها، إن فوعني من اجلرائم، والس        تبانة مواطن القوة ابألش        خاو، لتقدير مدى وض        وحها ودقتها يف التمييز بني هذين الن

 وجدت. وينبغي أن يوض ك هذا التحليل بدراسة قضية حقيقية كمثال )من حيث الفق  القانو  أو ات الك(.

وإاا كان البلد الذي  ري في  تدري  هذه النميطة لي               ت لدي  تش              ريعات بش              أن يريب املهاجرين و أو االجتار 
تعريف يريب املهاجرين واالجتار ابألشخاو؛ ‘ 1’كن أن يُطلب من الطلبة إعداد مشاريع مواد بشأن: ابألشخاو، فيم

تدابت ‘ 3’هر بني وض         حاا االجتار ابألش         خاو، على التوايل؛ وتقده امل          اعدة واحلماية الواجبتني للمهاجرين امل‘ 2’و
‘ 4’، والتن    يق بني ال    لطات و أو أد   حاب املص   لحة(، والتحقيق )ومنها مثال األس   اليب والتقنيات، واجلهات الفاعلة

احلياة الواقعية  التداخل املمكن بني التهريب واالجتار. وبعد الك ينبغي تطبيق مشاريع األحكام هذه على حتليل قضية من
 خيتارها الطالب.

 كلمة.  2 500وال ينبغي أن تتجاوز املقاالت الدراسية 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/Issue_Paper_-_A_short_introduction_to_migrant_smuggling.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-a.pdf
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 إضافية تدريسأدوات 
لق     م روابط ش    بكية تود    ل إىل وس    ائل تعليمية مفيدة، ومنها مثال ش    رائك عر  بربا ية ابوربوينت ومواد يتض    من هذا ا

امل      ائل املش     مولة هبذه النميطة. وميكن أن يكيف احملاض     رون املوارد أفالم فيديو، ميكن أن ت      اعد احملاض     ر على تدري  
 املرجعية ح ب احتياجايم.

 مواد الفيديو
 • Zimbabwean Women Smuggled And Sold As Wives In South Africa :40و دقائق 4، )مدت  تقريبا 

( من إنتاج قناة س  كاي نيوز. يعر  هذا الفيلم الواثئقي الفيديوي قص  ة ن   وة من زمبابوي أجربهن اثنية
ء أو ابعوهن من أجل عقد ز ات ابإلكراه، لكي ي       ددن تكاليف رحلة املهربون على االررال يف البغا

 خروجهن من البلد.

 قواعد البياانت
 • SHERLOC Case Law Database on the Smuggling of Migrants 

 • SHERLOC Case Law Database of Legislation (SOM) 

 (PowerPoint) وربوينتابشرائح عرض برباجمية 
 بربا ية ابوربوينت. 11عر  إيضاحي للنميطة  • 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVLo1Ig-7YE
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/cldb/search.html?tmpl=sherloc&lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22__el.caseLaw.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22migrantSmugglingCrimeType%22%7D%5D,%22sortings%22:%22%22,%22match%22:%22%22%7D
https://www.unodc.org/cld/v3/sherloc/legdb/search.html?lng=en#?c=%7B%22filters%22:%5B%7B%22fieldName%22:%22en%23__el.legislation.crimeTypes_s%22,%22value%22:%22Smuggling%20of%20migrants%22%7D%5D,%22match%22:%22%22,%22startAt%22:20,%22sortings%22:%
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