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  وتقدير شكر

  
هذا املنشور من إعداد قسم مكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين، التابع ملكتب األمم املتحدة املعين 

نسيق عام من إلياس تشاتزيس وبالتعاون مع كاتارينا بيشكه وتاتيانا باليسوفا. باملخدرات واجلرمية، بت
غاالهري (خبرية استشارية)، بدعم من الدكتورة ماريكا ماك  وقد صاغت هذا املنشور الدكتورة آن ت.

 آدم (خبرية استشارية)، اليت كانت مسؤولة عن إجراء غالبية الدراسات االستقصائية القُطرية. ويوجَّه
شكٌر خاص إىل كل من سيلكه ألربت وسيمون هريي، من مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

 واجلرمية، على مسامهتهما.
 ١٤و ١٣ويعرب مكتب املخدرات واجلرمية عن تقديره ملن حضروا اجتماع فريق اخلرباء يف فيينا يومي 

مايرا ألبو (املنظمة الدولية للهجرة)، السيدة : وقدموا مسامهات مهمة، وهم ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول
والسيد سعد سامل الدوسري (قطر)، والسيد أمحد عبد اهللا احلرمي (قطر)، والسيد أمحد علي فاحل ناصر 
آل ثاين (قطر)، والسيد ألربتو أندرياين (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا)، والسيدة فرناندا ألفيس دوس 

ا أربيالئز (كولومبيا)، والسيد ماركو بونابيللو (منظمة األمن والتعاون يف أخنوس (الربازيل)، والسيدة لين
أوروبا)، والسيد باتريك سيديرلوف (السويد)، والسيد مارسيلو كولومبو (األرجنتني)، والسيدة داميني 

امية داريب (كندا)، والسيدة راحيل غريشوين (إسرائيل)، والسيدة يوال حدادين (مفوضية األمم املتحدة الس
حلقوق اإلنسان)، والسيدة ربيكا كيلباتريك (أستراليا)، والسيد عادل ماجد (مصر)، والسيد حممد مطر 
(الواليات املتحدة األمريكية)، والسيد بينوغا موزيس (أوغندا)، والسيد ألربت موسكوفيتس (برنامج 

لدولية للهجرة)، والسيدة دوبريانا آسيا ملكافحة االجتار باألشخاص)، والسيد أنه نغوين (املنظمة ا- أستراليا
بيتكوفا (بلغاريا)، والسيد وانشاي روجانافونغ (تايلند)، والسيد جون قطن ريتشموند (الواليات املتحدة 

  األمريكية)، والسيدة ليزا وست (أستراليا)، والسيدة آنا ويلدت (سويسرا).
، ٣كوميني، الواردة أمساؤهم يف املرفق للعدد الكبري من املسؤولني واملمارسني احل أيضاًًوالشكر واجب 

الذين مل يبخلوا بوقتهم وخرباهتم للمساعدة على إجراء دراسات احلاالت القُطرية واستعراض خمتلف 
  مشاريع أقسام النص.

  م من حكومة سويسرا.ى إجراء الدراسة بفضل متويل مقدَّوقد تسنَّ
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  ختصراتامل
 

مؤمتر األطراف يف اتفاقية 
 اجلرمية املنظمة

مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب 
 الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا

الفريق العامل املعين باالجتار 
 باألشخاص

الفريق العامل املؤقت املفتوح العضوية املعين بربوتوكول منع وقمع 
اقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل ومع

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

االتفاقية األوروبية بشأن 
 مكافحة االجتار

 اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر

  توجيه االحتاد األورويب 
 EU/2011/36  رقم

   EU/2011/36 الربملان األورويب وجملس أوروبا رقمتوجيه 
بشأن منع االجتار بالبشر ومكافحته  ٢٠١١أبريل /نيسان ٥خ املؤرَّ

 ضحاياه  ومحاية

 االجتار باألشخاص االجتار 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء بروتوكول االجتار باألشخاص
فاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ل التواألطفال، املكمِّ

 الوطنية  عرب

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية مكتب املخدرات واجلرمية

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مةاتفاقية اجلرمية املنظ
 

 





 خالصة وافية 1
 

 

 

    وافية خالصة
ل األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء (أ) من بروتوكو ٣تعرِّف املادة 

ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (بروتوكول االجتار واألطفال، املكمِّ
"فعل"، يتمثل يف جتنيد ‘ ١‘: باألشخاص)، االجتار باألشخاص باعتباره يتكون من ثالثة أركان، وهي

"وسيلة" يتحقق هبا ذلك الفعل (التهديد ‘ ٢‘خاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقباهلم؛ واألش
بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر، أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل 

يل موافقة شخص له سيطرة السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو إعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لن
"غرض" (من الفعل/الوسيلة)، أال وهو االستغالل. وال يرد تعريف حمدَّد ‘ ٣‘على شخص آخر)؛ و

"استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال : لالستغالل يف الربوتوكول ولكن ُيَنصُّ على أنه يشمل، كحد أدىن
ترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد ، أو االساالستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة قسراً

 موافقة الضحية على االستغالل املقصودأنَّ (ب)  ٣كما يوضح التعريف يف املادة  )١(أو نزع األعضاء."
وال بد من توافر كل األركان الثالثة (الفعل والوسيلة ‘. الوسائل’من هذه  هبا عند استخدام أيٍُّيعتد  ال

املنصوص عليها يف بروتوكول االجتار باألشخاص. ‘ االجتار باألشخاص’جرمية  والغرض) كي تتشكل
  .جزءا من التعريف‘ الوسيلة’يكون ُركْن   ال واالستثناء الوحيد هو أنه عندما يكون الضحية طفال،

وقد اعتمدت الدول واجملتمع الدويل، على نطاق واسع، التعريَف الوارد يف الربوتوكول. غري أنه تبيَّن 
تزال قائمة بشأن بعض جوانب ذلك التعريف وتطبيقه من   ال الل العقد املاضي أنَّ هناك تساؤالتخ

آثاراً كبرية وواسعة ‘ اجتار’لتصنيف سلوك معني على أنه  الناحية العملية. وهلذا األمر أمهيته حيث إنَّ
 أيضاًد تكون هناك النطاق على مرتكيب ذلك السلوك املزعومني، وكذلك على الضحايا املزعومني. وق

ومداها، أو ‘ مشكلة االجتار’سواء داخليا من حيث بلورة فهم وطين لطبيعة  -تبعات على الدول 
خارجيا فيما يتعلق مبختلف املؤسسات واآلليات اليت ُتعىن مبا تتخذه الدول من تدابري التصدي يف 

ت الدولُ حياهلا ساعاً، عدةَ مسائلَ اختذأو ات وقد أثار نطاُق التعريِف احملتملُ، ِضيقاً‘. االجتار’جمال 
أنَّ مواقَف خمتلفةً كلَّ االختالف. فالذين يؤيدون التفسَري احملافظ أو حىت التقييديَّ ملفهوم االجتار يرون 

‘. االجتار’تستويف حدَّ اخلطورة املرتفَع املتوقَع يف   ال التعريف املفرط يف االتساع قد يشمل ممارساٍت
على حنو مفرط يف الضيق قد يعيق ‘ االجتار’فهم أنَّ يعتربون  نطاقاًًىل تفسري أوسع والذين يْدعون إ

التحقيقات واملالحقات القضائية واإلدانات املتعلقة باملمارسات اليت ينبغي أن تندرج حقًّا ضمن هذا 
كلَّ أشكال ’ أنَّعاءان بأو قد يؤدي يف الواقع إىل استبعاد هذه املمارسات بالكامل. واالدِّ - املصطلح 

                                                         
من بروتوكول االجتار باألشخاص على ما يلي: ُيقصد بتعبري "االجتار  ٣ينص التعريف الكامل الوارد يف املادة  )١(

باألشخاص" جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو 
الة غري ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل ح

استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، لغرض 
ويشمل االستغالل، كحد أدىن، استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو . االستغالل

  .االستعباد أو نزع األعضاء، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو قسراًالسخرة أو اخلدمة 



يف بروتوكول االجتار باألشخاص‘ االستغالل’مفهوم-ورقة مناقشة 2

 

 

مها سوى مظهرين ملا أصبح ُيطلق   ما ‘كلَّ أشكال السخرة هي اجتاٌر’و‘ االجتار هي استرقاٌق
  .‘زحف االستغالل’عليه 

وقد أقرَّت الدول األطراف خبطورة أن تكون املفاهيم املهمة الواردة يف الربوتوكول غري مفهومة 
ت ، أوصى الفريق العامل املؤق٢٠١٠َّتسق. ويف عام بوضوح، ومن مثَّ غري منفَّذة ومطبَّقة على حنو م

املفتوح العضوية املعين بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، 
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (الفريق العامل املعين باالجتار املكمِّ

م مكتب املخدرات واجلرمية بإعداد سلسلة من ورقات املناقشة "ملساعدة مسؤويل باألشخاص)، بأن يقو
العدالة اجلنائية يف الدعاوى القضائية" على التعامل مع عدة مفاهيم ُيرى أهنا إشكالية. وقد اسُتكملت 

أخرى"، وأُصدرت يف عام ‘ وسائل’ورقة املناقشة األوىل، بشأن مفهوم "استغالل حالة االستضعاف و
الدراسة الثانية، اليت تناولت مسألة "املوافقة"، فقد أمَّا إىل جانب مذكرة إرشادية للممارسني.  ٢٠١٢

. ومل تأخذ تلك الدراسة شكل مذكرة إرشادية حيث جرت ٢٠١٤اسُتكملت وأُصدرت يف عام 
اقشة. وتركز صياغة قائمة من "االعتبارات الرئيسية" اليت ختصُّ املمارسني وإدراجها كملحق لورقة املن

هذه الدراسة احلالية على املفهوم التعريفي الثالث الذي جرى حتديده باعتباره يستحق االنتباه، وهو 
  ".مفهوم "االستغالل

وقد اعَتمدت كلُّ دراسة منهجيةً مماثلة، مع إجراء تنقيحات عَرضية لتجسيد الدروس املستفادة. وتشمل 
بيات ذات الصلة، مبا يف ذلك التشريعات والسوابق القضائية؛ إجراء استعراض مكتيب لألد‘ ١‘: املنهجية

إجراء دراسة استقصائية لدول متثل مناطَق وتقاليَد قانونيةً خمتلفة من خالل استعراض التشريعات ‘ ٢‘و
استعراض ‘ ٤‘إعداد مشروع ورقة مناقشة؛ و‘ ٣‘والقضايا وكذلك إجراء مقابالت مع املمارسني؛ و

وضع الصيغة ‘ ٥‘ووضع إرشادات إضافية يف اجتماع دويل لفريق من اخلرباء؛ و مشروع ورقة املناقشة
  .إرشادات مرتبطة هباأيِّ النهائية لورقة املناقشة و

معلوماٍت استهالليةً وأساسية. ويقدِّم  ١يقدِّم اجلزء : وتنقسم ورقةُ املناقشِة احلاليةُ هذه إىل مخسة أجزاء
القانوين والسياسايت الدويل حول االستغالل مع التركيز بصفة خاصة  حملة عامة وحتليال لإلطار ٢اجلزء 

وحيلل نتائَج الدراسة االستقصائية اليت أجريت  ٣على بروتوكول االجتار باألشخاص. ويلخِّص اجلزء 
 ٤حول القوانني واملمارسات الوطنية فيما يتصل باالستغالل ضمن إطار تعريف االجتار. ويسعى اجلزء 

، إرشاداٍت ٥لنتائج اليت توصلت إليها الدراسة االستقصائية. ويقدم اجلزء األخري، وهو اجلزء إىل جتميع ا
منبثقةً من عملية إعداد هذه الورقة، مبا يف ذلك من خالل الدراسات االستقصائية واملقابالت اليت 

  .٢٠١٤ر أجريت مع اخلرباء وكذلك خالل اجتماع فريق اخلرباء الذي ُعقد يف تشرين األول/أكتوب
وتستند االستنتاجات املؤقتة التالية إىل استعراض لربوتوكول االجتار باألشخاص واألعمال التحضريية 

  :٢وكذلك جملموعة من النصوص التفسريية والداعمة أُجري يف اجلزء 
كانت : اعتبارات االستغالل بالغة األمهية من أجل إرساء التعريف وكذلك نطاق تطبيق الربوتوكول

األعضاء حريصة على عدم اإلفراط يف تضييق نطاق الغرض االستغاليل لالجتار ويف الوقت نفسه الدول 
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يكفي من الوضوح بشأن طبيعة االستغالل الذي يتناوله الربوتوكول. وكان هناك اتفاق على   ما توفري
ذلك،  نطاق واسع بشأن جمموعة أساسية من املمارسات اليت ينبغي إدراجها كأشكال لالستغالل. ومع

ا ألهنا اعُتربت مشمولةً بالفعل ضمن شكل آخر إمَّ - مل ُتقبل بعض أشكال االستغالل املقترح إدراجها 
من أشكال االستغالل اليت سُتدرج صراحةً، أو ألنه ُرئي أهنا تقع خارج نطاق الربوتوكول. وفيما يتعلق 

عمل" اقُترح ولكنه مل ُيقبل، كما ُرفضت مصطلح "االستغالل يف الأنَّ بالنقطة األخرية، جتدر اإلشارة إىل 
مقترحاٌت بإدراج ُركْن الربح أو املنفعة صراحةً ضمن مفهوم االستغالل أثناء املفاوضات 

 الربوتوكول.  بشأن
بتفسري مضموهنما  مباشراً يرتبط التعريفان القانونيان الدوليان القائمان للرق والسخرة ارتباطاً

ُيعرَّف الرق يف القانون الدويل بأنه "حالة أو وضع : جتار باألشخاصاملوضوعي يف سياق بروتوكول اال
شخص متاَرس عليه السلطاُت النامجة عن حق امللكية، كلُّها أو بعُضها". وُتعرَّف السخرة يف القانون 

عقوبة ومل يتطوع أيِّ شخص حتت التهديد بأيِّ الدويل على أهنا "كل أعمال أو خدمات ُتغتصب من 
هذين التعريفني يعودان إىل أوائل القرن العشرين، أنَّ بأدائها مبحض اختياره". ويف حني  هذا الشخص

فقد مت التأكيد على استمرار صحتهما من خالل املعاهدات والسوابق القضائية على السواء. وُتعترب 
ة املرتبطة بالرق التطوراُت األخرية بشأن املصطلحني (على سبيل املثال، االعتبار القضائي ملؤشرات امللكي

يف تعريف السخرة) مهمةً يف ‘ عقوبةأيِّ التهديد ب’و‘ اإلكراه’وحتسني الفهم فيما يتعلق مبفهومي 
 تكريس مضموهنما املوضوعي يف سياق بروتوكول االجتار باألشخاص.

املمارسات الشبيهة ’و‘ االستعباد’يرتبط الفهم القانوين القائم فيما خيص مصطلحات 
يف : ارتباطا مباشرا بتفسري مضموهنا املوضوعي يف سياق الربوتوكول‘ غالل الدعارةاست’و‘ بالرق
من هذه املفاهيم الثالثة لتعريف قانوين دويل واضح، يوجد فهم عام يف القانون بشأن  خيضع أيٌّ  ال حني

األطفال  استعباَد املدين وبيَع‘ املمارسات الشبيهة بالرق’نطاقها املوضوعي ومضموهنا. وتشمل عبارة 
ألغراض االستغالل والقنانةَ وأشكالَ الزواج االستعبادية، ومجيعها جرى تعريفه يف القانون الدويل. 
وتنطبق تعاريف هذه األشكال من االستغالل على استخدامها يف بروتوكول االجتار باألشخاص. 

خص باستغالل آخر ويستتبع االستعباد هذه املمارسات األربع، كما يشمل، إضافة إىل ذلك، قيام ش
للرق. ومن املهم جدا يصل إىل ذلك احلد املرتفع   ال بصورة فظيعة، وهو أمر كائن يف طبيعة الرق ولكنه

يساوى بني الدعارة واالجتار. وحىت تندرج دعارة البالغني يف نطاق تعريف   ال الربوتوكولأنَّ مالحظة 
ذو ‘ الغرض’أمَّا لثالثة (الفعل والوسيلة والغرض). بد من استيفاء مجيع األركان التعريفية ا  ال االجتار،

 وال يشري هذا املصطلح إىل الدعارة يف حد ذاهتا وإمنا إىل استقاء منفعة‘. استغالل الدعارة’الصلة فهو 
 من دعارة شخص آخر.  ما

للفهم القانوين الدويل من /ميكن بدرجة معقولة استنباط معىن املصطلحات غري اخلاضعة للتعريف
اخلدمات ’يرد تعريف ملصطلح  ال: ق الربوتوكول وتاريخ صياغته ومن مصادر الفهم التكميليةسيا

ليشمل املمارسات ‘ السخرة’يف القانون الدويل، ولكن ميكن استنباطه من خالل توسيع نطاق ‘ القسرية
أيِّ ديد بشخص حتت التهأيِّ ولكنها ُتنتزع من ‘ عمال’يوجد إمجاع بشأن كوهنا   ال والظروف اليت قد
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االستغالل ’معىن أنَّ عقوبة، وال يكون هذا الشخص قد تطوع ألدائها مبحض اختياره. ويف حني 
نة ختص هذا االستغالل. وال ميكن هلذا التحليل السياقي يكشف بارامترات معيَّ ، فإنَّليس ثابتاً‘ اجلنسي

حيث أوضحت الدول  رة عموماًاملصطلح، عندما ُيستخدم يف سياق الربوتوكول، أن ُيطبَّق على الدعا
 تلك ليست نيتها.أنَّ 

نزع ’ :الربوتوكول غري واضح فيما خيص بعض النقاطأنَّ بيد  -منطبق ‘ نزع األعضاء’املعىن املعتاد لـ
هو شكل فريد من نوعه من بني أشكال االستغالل املنصوص عليها من حيث إنه، خبالف ‘ األعضاء

يشكل ممارسة ميكن اعتبارها استغاللية   ال ة واالستغالل اجلنسي،الرق واالستعباد واستغالل الدعار
"نزع أعضاء الطفل ألسباب طبية أو أنَّ بطبيعتها. وال ُتَعدُّ امللحوظة التفسريية يف الربوتوكول، القائلة ب

ميكن أن يشكل ركناً من أركان االجتار إذا مت مبوافقة صحيحة من الوالد أو   ال عالجية مشروعة
ع ز النمفيدةً وخصوصا أهنا قد ُتفسَّر باعتبارها تعين ضمنا إمكانية انطباق قاعدة خمتلفة يف حالة  الوصي"،

 التوافقي ألعضاء البالغ "ألسباب طبية أو عالجية مشروعة".
قائمة األغراض االستغاللية املبينة يف الربوتوكول غري حصرية وجيوز توسيعها شريطة احلفاظ على 

من ‘ ١‘: يتجلى الطابع غري احلصري للتعريف الوارد يف الربوتوكول بطريقتني: سالمة الربوتوكول
من خالل غياب التعاريف املتصلة باملفاهيم غري املعرَّفة خالفا لذلك ‘ ٢‘؛ و‘كحد أدىن’خالل مصطلح 

يف القانون الدويل. وُيسمح للدول بتوسيع نطاق تلك القائمة سواء بإضافة مفاهيم جديدة أو بتفسري 
فاهيم غري املعرَّفة على حنو جيسِّد بعض السلوكيات ذات الصلة يف بلد أو سياق ثقايف معني. وعلى حنو امل

ُيسمح هلا بإدراج سوى أشكال االستغالل املنصوص عليها وإحلاق تفسري ضيق هبا. وفيما   ال مماثل،
نطاق مفهوم االجتار خيص التوسيع، توجد بعض احلدود اليت قد تشمل حدا للخطورة حيول دون توسيع 

أنَّ حبيث يشمل أشكال االستغالل األقل خطورة مثل خمالفات قانون العمل. بيد أنه جتدر اإلشارة إىل 
 يرسي بوضوح مثل ذلك احلد.  ال الربوتوكول

* * * 
 االستغالل ُيعتربأنَّ  ٤و  ٣أكدت الدراسة االستقصائية للقوانني واملمارسات الوطنية الواردة يف اجلزأين 

ا ورفيع املستوى بني املمارسني عام هناك اتفاقاًأنَّ حاسم األمهية بالنسبة إىل مفهوم االجتار. كما وجدت 
من أركان ‘ الغرض’يف الدول املختلفة بشأن السلوكيات واملمارسات اليت ينبغي أن تندرج ضمن ركن 

الفرصة اليت يتيحها هنُج  اًأيضالدول استغلت أنَّ من الواضح  االجتار باألشخاص. ومع ذلك، فإنَّ
الربوتوكولِ املرنُ إزاء االستغالل من أجل مواءمة فهمها جلرمية االجتار باألشخاص مع السياقات 

أنَّ واألولويات الوطنية. وتلخص النقاط التالية النتائج الرئيسية للدراسة االستقصائية. وجتدر اإلشارة إىل 
 واملناقشة" فيما يتعلق هبذه النتائج. "مسائل مفصَّلة للبحث يتضمَّن ١املرفق 

من أركان تعريف االجتار ‘ الغرض’وجود اختالفات كبرية يف النُّهج التشريعية إزاء ُركْن 
تعريفاً تقدِّم سوى دولة واحدة (كندا) من بني الدول املشمولة بالدراسة االستقصائية   ال: باألشخاص

لالستغالل ولكنها يف تعريفاً دولة أخرى (كولومبيا) تقدِّم أنَّ بذاته لالستغالل يف تشريعاهتا. ويبدو  قائماً
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الواقع تضيف معايري (املكسب املايل أو منافع أخرى) إىل قائمة باألغراض االستغاللية. وتتبع الدول 
العشر األخرى اليت مشلتها الدراسة االستقصائية النهَج الذي اتبعه بروتوكول االجتار باألشخاص، أي 

مة باألشكال االستغاللية، بدال من تعريف االستغالل نفسه. وتتباين أشكال االستغالل تقدمي قائ
املنصوص عليها من بلد إىل آخر. وقد اتبعت بعض الدول القائمة الواردة يف الربوتوكول. وأضافت دول 

لقائمة أخرى واحدا أو أكثر من األشكال األخرى من االستغالل إىل تلك القائمة. واختزل عدد حمدود ا
يف واحد أو اثنني من األشكال املنصوص عليها يف الربوتوكول. وأدرجت بعض الدول يف تشريعاهتا 

وبينما تتسم قائمة  تعاريَف ألشكال االستغالل املنصوص عليها، يف حني مل تفعل ذلك دولٌ أخرى.
 - هذه النقطة  أو غري واضحة بشأن -األغراض االستغاللية باحلصرية لدى بعض الدول، فهي مفتوحة 

 لدى دول أخرى.
استغالل ’يرد تعريف   ال: سائر أشكال االستغالل اجلنسي/استغالل دعارة الغري -غرض استغاليل 

واضعي الربوتوكول تعمدوا أنَّ يف القانون الدويل، ومن الواضح ‘ االستغالل اجلنسي’وال ‘ دعارة الغري
ليهما. وأدرجت مجيع الدول املشمولة بالدراسة تعاريف هبذين الغرضني املنصوص عأيِّ تفادي إحلاق 

) ضمن فهمها لألغراض االستغاللية املتصلة (سواء صراحةً أو فعليا االستقصائية االستغالل اجلنسي
باالجتار باألشخاص. ويف غالبية الدول اليت مشلتها الدراسة االستقصائية، ُيعترب االستغاللُ اجلنسي الشكلَ 

أو على األقل هو الشكل الذي يرتبط به  - ل االستغالل ذي الصلة باالّتجار األكثر شيوعا من أشكا
أكرب قدر من التحقيقات واملالحقات القضائية. ويف بعض الدول، فُسِّر مفهوم االستغالل اجلنسي حبيث 
يشمل ممارسات مثل احلمل التجاري نيابة عن الغري والزواج القسري أو االستعبادي. وباستثناء دولة 

ا وُيعترب جيِّداالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي ُيفَهم أنَّ على عموماً دة (الربازيل)، اتفق املمارسون واح
التحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه أسهل مقارنةً بأشكال االستغالل األخرى (وإن تباينت أسباب ذلك). 

لكيفية اليت ُيفهم هبا استغالل النهج الوطين جتاه الدعارة له أمهيته فيما خيص ا وكما هو متوقع، فإنَّ
 الدعارة واالستغالل اجلنسي يف سياق االجتار.

معايري احلظر  على الرغم من وجود تعريف قانوين دويل للسخرة، فإنَّ: السخرة - غرض استغاليل 
القانوين الدويل للسخرة ليست راسخة يف سياق االجتار على الصعيد الوطين. وقد أدرجت مجيع الدول 

) ضمن فهمها للغرض االستغاليل فيما ية السخرة (سواء صراحةً أو فعلياة بالدراسة االستقصائاملشمول
يتعلق باالجتار باألشخاص. وبينما تركت بعض الدول املصطلح دون تعريف، أدجمت دول أخرى 

 (ورمبا التعريف القانوين الدويل يف تشريعاهتا الوطنية. ووضعت دولتان تعريفني خاصني هبما أكثر تفصيال
أكثر اتساعا). وكشفت الدراسة االستقصائية عن وجود حساسيات خاصة لدى بعض الدول بشأن 
مسألة السخرة، مبا يف ذلك اإلحجام عن االعتراف بوجود مشكلة. ويف دول أخرى، أشار ممارسون إىل 

ال معايري تز ال وجود صعوبات كبرية يف حتديد السخرة ومقاضاة مرتكبيها. ويف العديد من الدول،
السخرة غري راسخة متاما يف القانون واملمارسة. وبالنسبة ملعظم املمارسني، تكمن الصعوبة الرئيسية يف 
حتديد اخلط الذي يفصل بني ظروف العمل السيئة (اليت يكون من األنسب تناوهلا يف إطار تشريعات 

ضمن دائرة اختصاص القانون أخرى مثل قانون العمل) واستغالل العمال الشديد مبا يكفي إلدراجه 
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ففي  - للسياق الوطين أمهيته أنَّ اجلنائي بوجه عام، وضمن تعريف االجتار على وجه اخلصوص. ويبدو 
احلاالت اليت تنتشر فيها ظروف العمل السيئة على نطاق واسع، تكون احلاالت القصوى من االستغالل 

قانون آخر. واعترف مجيع يِّ ألانتهاكاً أو راً اجتايف العمل هي وحدها اليت تستحق االهتمام، بوصفها 
املمارسني بفكرة تسلسل االستغالل، وكان من السهل عليهم حتديد املمارسات اليت ميكن أن تندرج 
ضمن أحد قطيب هذا التسلسل. ومع ذلك، كان هناك قدر أقل بكثري من اليقني واالتساق فيما يتعلق 

االجتار ’. فقد وجد املمارسون صعوبة يف التمييز بني بالسلوك الذي يندرج ضمن هذين القطبني
 ‘.السخرة’واملفهوم أو اجلرم املستقل املتمثل يف ‘ ألغراض السخرة

الرق معرَّف يف القانون : االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق واالستعباد - غرض استغاليل 
املمارسات ’ارسات اليت تدخل يف نطاق الدويل، وتوجد أوجه فهم قانونية دولية متفق عليها بشأن املم

وقد أدرجت معظم الدول املشمولة بالدراسة االستقصائية هذه األشكال ‘. االستعباد’و‘ الشبيهة بالرق
من االستغالل ضمن قائمتها املتعلقة بأغراض االجتار املنصوص عليها. وبينما أحلقت بعض الدول 

وهناك بعض الدول اليت لديها ممارسات قضائية  عل ذلك.معظمها مل يف تعاريف هبذين املصطلحني، فإنَّ
راسخة بشأن قضايا االجتار اليت يكون االسترقاق واملمارسات الشبيهة بالرق واالستعباد ُركَنها 
االستغاليل. ولكن يف معظم الدول، تبدو أغراض االجتار هذه حمدودة األمهية، وال تزال غري مفهومة 

، كان داًحمدَّ َحق قضائيا. وبصرف النظر عما إذا كان القانون يشمل تعريفاًبالقدر الكايف، ويندر أن تال
ا عن أشكال نوعي اختالفاً املمارسون يف معظم الدول قادرين على اإلشارة إىل الرق باعتباره خمتلفاً

دولة  ا لشخص آخر. ومل تقدِّم أيُّاالستغالل األخرى من حيث جتسيد فكرة ملكية شخص فعلي
ا بشأن "املمارسات الشبيهة بالرق"، وتوجد بعض تشريعيتعريفاً ة بالدراسة االستقصائية مشمول

تفهم متام الفهم النطاق واحملتوى املوضوعي هلذا احلظر القانوين الدويل. ومل   ال الدولأنَّ املؤشرات على 
هة بالرق وغري ذلك يكن املمارسون على يقني بوجه عام بشأن الفرق بني االسترقاق واملمارسات الشبي

 سيما السخرة. ال من أشكال االستغالل املنصوص عليها،
يتجلى اللَّبس والغموض الدوليان حول نزع األعضاء كشكل من : نزع األعضاء -غرض استغاليل 

أشكال االستغالل املرتبط باالجتار على الصعيد الوطين. فقد أدرجت معظم الدول املشمولة بالدراسة 
حاالت االجتار  ا الشكل من أشكال االستغالل ضمن تعاريفها لالجتار. ومع ذلك، فإنَّاالستقصائية هذ

باألشخاص اليت يكون غرضها االستغاليل هو نزع األعضاء نادرة يف املمارسة العملية، كما وثَّق ذلك 
ثلت الذي أصدره مكتب املخدرات واجلرمية حيث م ٢٠١٤التقريُر العاملي عن االجتار باألشخاص لعام 

يف املائة من مجيع حاالت االجتار املبلَّغ عنها. وعالوة على ذلك، يف احلاالت اليت جيري فيها  ١أقل من 
ُيعالَج ذلك يف   ما نزع أعضاء من اجلسم (أو نزع أجزاء أخرى من اجلسم) بطريقة غري مشروعة، عادة

ائية قائمة بذاهتا مبوجب قانون إطار النظام التشريعي الذي حيكم نزع األعضاء، أو باعتباره جرمية جن
 العقوبات أو التشريعات األخرى.
جتاوزت معظم الدول املشمولة بالدراسة االستقصائية قائمةَ أشكالِ : أشكال االستغالل األخرى

ا صراحةً بإدراج أشكال إضافية يف إمَّ -االستغالل املنصوص عليها يف بروتوكول االجتار باألشخاص 
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بتفسري بعض األشكال املنصوص عليها باعتبارها تشمل ممارسات أخرى. فقد أُدمج تشريعاهتا، أو ضمنا 
، على الرغم من كونه غري مدرج يف الربوتوكول، ضمن صكوك قانونية دولية أخرى؛ التسول القسري

 شكالًالتسول القسري يشكل بالفعل أنَّ وكان هناك اتفاق عام، بني الدول املشمولة بالدراسة، على 
بأن ُيدرج ضمن أشكال االستغالل ذي الصلة باالجتار. ومن بني الدول اليت مل تدرج التسول جديراً 

توجد صعوبة ُتذكر يف استيعاب هذه املمارسة ضمن واحد   ال القسري صراحة يف تشريعاهتا، يبدو أنه
أو أكثر من األشكال املنصوص عليها. وهناك دولة واحدة فقط من الدول املشمولة بالدراسة 

يف قانوهنا اخلاص مبكافحة االجتار، وشكَّكت معظم تلك الدول  التبين غري القانوينستقصائية تدرج اال
يف حد ذاته.  استغالليايكون فيها الغرض من التبين   ال يف مدى مالءمة إطار االجتار يف احلاالت اليت

من الدول املشمولة  أيٌّ حيث مل تدرجه احلمل التجاري بالنيابة عن الغريوتطرأ قضايا مماثلة بشأن 
بالدراسة االستقصائية باعتباره من األغراض االستغاللية. ومع ذلك، فقد اعتربت إحدى الدول االجتار 
بالنساء احلوامل بغرض بيع أطفاهلن جرميةً، وتالحق دولة أخرى احلمل التجاري بالنيابة عن الغري الذي 

ستغالل اجلنسي ذي الصلة باالجتار. وأُدرج ينطوي على اإلكراه واالحتيال كشكل من أشكال اال
، على الرغم من كونه غري مدرج يف بروتوكول االجتار باألشخاص، االستغالل يف األنشطة اإلجرامية

ضمن صكوك قانونية دولية أخرى. وبينما مل ُينص عليه صراحة سوى يف تشريعات دولة واحدة، فقد 
الغرض ضمن أشكال االستغالل املنصوص عليها مثل أظهرت عدة دول أخرى قدرة على استيعاب هذا 

الزواج يشمل ‘ املمارسات الشبيهة بالرق’الفهم القانوين الدويل بشأن أنَّ السخرة. ويف حني 
د يف معظم الدول. وتشري التشريعات يف العديد من الدول هذا غري مفهوم على حنو جيِّ ، فإنَّاالستعبادي

ة إشارة صرحية إىل هذا وغريه من األشكال االستغاللية للزواج مثل اليت مشلتها الدراسة االستقصائي
العديد من املمارسني الذين مشلهم االستقصاء أعربوا عن القلق وعدم  . ومع ذلك، فإنَّالزواج القسري

 اليقني بشأن العالقة بني الزواج واالجتار باألشخاص.
يف معظم الدول اليت مشلتها الدراسة : غاللأو املوحَّد لالست يِّدغياب الفهم اجل - نتيجة رئيسية 

يف بعض األحيان  االستغالل ليس مفهوماًأنَّ االستقصائية، أكدت املقابالت اليت أجريت مع املمارسني 
يسهم يف أن تكون استجابات العدالة اجلنائية أقل من املستوى األمثل.   ما د أو موحَّد، وهوعلى حنو جيِّ

اضحة يف القانون (سواء فيما خيص االستغالل أو أشكال االستغالل املنصوص وُيعترب غياب التعاريف الو
عليها) جزءا من املشكلة حيث يتيح لألفراد قدرا من الصالحية التقديرية التفسريية اليت ميكن أن تؤدي 

ن مل تقضِ ا تساعد على تقليل اللَّبس، وإالتعاريف التفصيلية واحملدَّدة عمليأنَّ إىل عدم االتساق. ويبدو 
كثرياً عليه بالكامل. وقد الحظ العديد من املمارسني أنه حىت مبساعدة التعاريف القانونية الواضحة، 

يكون من الصعب متييز االجتار عن اجلرائم األخرى. وأشار عدد من املمارسني إىل مبدأ عدم االعتداد   ما
 ل.باملوافقة باعتباره أحد مصادر اللَّبس فيما يتعلق باالستغال

أكدت الدراسة : بعض أشكال االستغالل تشكل حتديات عملية وإثباتية خاصة - نتيجة رئيسية 
التحقيق يف قضايا االجتار ومقاضاة  االستقصائية أنه بصرف النظر عن شكل االستغالل املعين، فإنَّ

ثرياً كالسخرة تنطوي على صعوبات خاصة، حيث إهنا أنَّ مرتكبيه مسألة تنطوي على حتديات. بيد 
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القبول أنَّ ضمن صناعة مشروعة خبالف ذلك. كما توجد مؤشرات على جيِّداً تكون خمفية   ما
االجتماعي والسياسي بأحوال العمل االستغاللية، وال سيما يف أوساط املهاجرين، يسهم يف عدم تسليط 

الفصل بني  الضوء على مثل ذلك السلوك. ويواجه املمارسون يف العديد من الدول صعوبة كبرية يف
ظروف العمل السيئة واحلاالت اليت ميكن أو ينبغي مالحقتها بوصفها من جرائم االجتار. وأشري على حنو 

 ة يف هذا الصدد وكذلك إىل عدم النص على جرائم بديلة.حمدَّدمتواتر إىل عدم وجود إرشادات 
 شدة االستغاللأنَّ يف حني : ةشدة االستغالل مهمة من أجل إثباته يف املمارسة العملي - نتيجة رئيسية 

هبا ُيعتد   ال الناجم أو املقصود اعتباراٌت درجة الضرر(القوة، اخلداع، إخل) و شدة الوسيلة املستخدمةو
أنَّ مبوجب القانون، يبدو أهنا مهمة من الناحية العملية يف مرحليت التحقيق واملالحقة. ويستتبع ذلك 

 أو الوسائل املستخدمة فيه شديدة بصفة خاصة أو اليت/يها االستغالل وُيعترب ف ال احلاالت احلدِّية ، اليت
. ومع اجتاراًتالَحق بوصفها   ال االستغالل قد تسبب يف إحلاق ضرر كبري بالضحية،أنَّ يبدو فيها   ال

حد ’احملاوالت الرامية إىل تعيني  احلاالت احلدِّية تتسبب يف مشاكل، فإنَّأنَّ ذلك، مثة شعور عام بأنه مع 
 بشكل دقيق تكون حمفوفة باملخاطر وقد تؤدي إىل نتائج عكسية.‘ اخلطورة

ميكن للثقافة وغريها من العوامل : الثقافة والسياق الوطين مهمان لتحديد االستغالل - نتيجة رئيسية 
 ألغراض إثبات يشكل سلوكاً استغالليا  ما ت بشأناحملدَّدة السياق أن تضطلع بدور يف بلورة التصورا

هذه االعتبارات شديدة األمهية فيما يتعلق بأشكال االستغالل اليت تؤثر بصورة خاصة أنَّ االجتار. ويبدو 
على النساء والفتيات مثل االستغالل اجلنسي والزواج القسري أو االستعبادي. وبطبيعة احلال، قد تكون 

يف قضايا االجتار ذات الصلة بالرجال  أيضاًالعوامل الثقافية وغريها من العوامل احملدَّدة السياق مهمة 
ُيدرج   ال يف الثقافة الوطنية حبيث‘ طبيعيا’استغالل العمال املهاجرين ُيعترب أنَّ والفتيان. وقد أقرَّ البعض ب

 دور يف حتديد أيضاًبسرعة يف إطار االجتار. وميكن للمسائل املتعلقة بالدين واألصل اإلثين أن يكون هلا 
املمارسات تستويف حدَّ االستغاللِ الالزَم إلثبات وقوع جرمية اجتار. فعلى سبيل إذا كانت إحدى   ما

نة، من قبيل زواج األطفال وتسول هناك ممارسات معيَّأنَّ املثال، الحظ املمارسون يف إحدى الدول 
 األطفال، ميكن أن ُينظر إليها على حنو خمتلف تبعاً للخلفية اإلثنية لألشخاص املعنيني.

خبالف : إىل بارامترات واضحة أيضاًهناك حاجة إىل االتساع واملرونة، ولكن  -رئيسية نتيجة 
استثناءات معدودة، أكد املمارسون على احلاجة إىل احلفاظ على درجة من املرونة يف حتديد وفهم 
االستغالل يف سياق االجتار. وأشار الكثري منهم إىل ظهور أشكال جديدة أو خفية من االستغالل؛ 

تغيريات يف املنهجية اجلنائية؛ وحتسن يف فهم كيفية حدوث االستغالل كعوامل تشدِّد على أمهية مثل و
أنَّ (من جانب عدد أقل بدرجة ملحوظة من املمارسني) إىل  أيضاًذلك النهج. ومع ذلك، فقد أشري 

تتطلب أن ُتحدَّد اجلرائم على املبادئ األساسية للشرعية والعدالة أنَّ ، وداًجيِّ القانون الغامض ليس قانوناً
 حنو يقيين.

توفري إرشادات بشأن أنَّ على عموماً اتفق املمارسون : آراء بشأن اإلرشادات اليت ختص املمارسني
للمشاركني يف التحقيق يف تلك احلاالت مفيداً يف تعريف االجتار باألشخاص سيكون ‘ االستغالل’ُركْن 
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احلاجة إىل توفري تلك اإلرشادات تزداد أنَّ ها. ورأى البعض ومالحقة مرتكبيها قضائيا والفصل في
إحلاحاً على الصعيد الوطين حيث يلزم شرح االستغالل وأشكاله املنصوص عليها يف القانون شرحا 

مع حتديد بارامتراهتا حتديداً صارماً وعلى حنو جيسد الظروف والسياقات الوطنية. ورأى آخرون  واضحاً
سواء يف حد ذاهتا أو من حيث توفري إطار ميكن من خالله وضع  - ولية أكثر أمهية اإلرشادات الدأنَّ 

 - اإلرشادات أنَّ إرشادات وطنية أكثر تفصيال وخصوصية. وأعرب عدد من املمارسني عن قلقهم من 
ميكن أن تؤدي إىل تقييد املرونة اليت هي يف غاية األمهية من أجل ضمان  - سواء كانت وطنية أو دولية 

إذا   ما مكانية أن تستوعب قوانني االجتار األوضاع اجلديدة واملتغرية. واختلف املمارسون بشأن مسألةإ
 يشكل استغالالً ألغراض االجتار.  ما كان باإلمكان التوصل إىل فهم عاملي بشأن
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 اخللفية  - ١  
 

  سياق هذه الدراسة  - ١- ١
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل  ُيعترب بروتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة

(بروتوكول االجتار باألشخاص) "الصك  )٢(التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
وهو يعرِّف االجتار باألشخاص باعتباره  )٣(العاملي الرئيسي امللزِم قانونا ملكافحة االجتار باألشخاص."

"الفعل"، وهو جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقباهلم؛ ‘ ١‘: ثة أركانيتألف من ثال
"وسيلة" يتحقق هبا ذلك الفعل (التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من أشكال القسر، أو ‘ ٢‘و

اء أو تلقّي االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف، أو إعط
"الغرض" (من ‘ ٣‘مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر)؛ و

أي االستغالل، الذي ُيعرَّف باعتباره يشمل، كحد أدىن، "استغالل دعارة الغري أو سائر : الوسيلة)/الفعل
مارسات الشبيهة بالرق، أو ، أو االسترقاق أو املقسراًأشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة 

االجتار ’وجيب أن تتوافر مجيع األركان الثالثة حىت يتشكل  )٤(االستعباد أو نزع األعضاء".
وُحدِّدت  )٥(‘.الوسيلة’ُيشترط توافر ركن   ال يتعلق باالجتار باألطفال حيث  ما باستثناء‘ باألشخاص

  )٦(من تلك املنصوص عليها.‘ وسيلة’أيِّ ستخدام ُيعتد هبا عند ا ال موافقة الضحية يف االجتار باعتبارها
التوصل إىل اتفاق دويل بشأن تعريف االجتار باألشخاص يشكل خطوة أنَّ واعُترب على نطاق واسع 

رئيسية إىل األمام يف وضع فهم مشترك لطبيعة املشكلة وإرساء األساس الذي ميكن أن يستند إليه تطوير 
ل السنوات األربع عشرة اليت انقضت منذ اعتماد بروتوكول االجتار التعاون الالزم بني الدول. وخال

                                                         
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة  )٢(

، الذي أُبرم ٣١٩، الرقم ٢٢٣٧ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد 
(بروتوكول  ٢٠٠٣ديسمرب /كانون األول ٥، ودخل حيز النفاذ يف ٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٥ يف

  باألشخاص). االجتار
، "، "االجتار بالبشر٤/٤مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، املقرَّر  )٣(

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب  الذي اسُتنسخ يف التقرير الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم
"تقرير مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عن  الوطنية، حتت عنوان 

"، وثيقة األمم املتحدة ٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األول ١٧إىل  ٨دورته الرابعة، املعقودة يف فيينا من 
CTOC/COP/2008/19 ،٢٠٠٨ون األول/ديسمرب كان ١.  

  .٣بروتوكول االتِّجار باألشخاص، املادة  )٤(
  (ج). ٣املرجع نفسه، املادة  )٥(
  (ب). ٣املرجع نفسه، املادة  )٦(
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يسَّره إدماج اجلوانب األساسية من فهم الربوتوكول   ما باألشخاص، أُحرز تقدم كبري حنو تنفيذه، وهو
 لالجتار يف القوانني والسياسات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.

 - تزال قائمة بشأن بعض جوانب التعريف   ما ك تساؤالتهناأنَّ ومع ذلك، فقد بات من الواضح 
سيما اجلوانب غري املعرَّفة يف أماكن أخرى من القانون الدويل أو غري املعروفة بصورة شائعة لدى   ال

النظم القانونية الرئيسية يف العامل. ومن شأن اجلهود الرامية إىل توضيح النطاق واحملتوى املوضوعي هلذه 
اجلهود الوطنية  أيضاًعريف أن تعزِّز اإلطار القانوين الدويل بشأن هذه املسألة وأن تدعم اجلوانب من الت

الرامية إىل التصدي لالجتار. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أنه منذ اعتماد بروتوكول االجتار 
. باألشخاص، قامت أكثرية الدول بتنقيح أو سن تشريعات من أجل التصدي لالجتار باألشخاص

ويتضمَّن العديد من هذه القوانني التعريف الوارد يف بروتوكول االجتار باألشخاص املبيَّن أعاله. وقد 
أو أطرها /أو فهمها للمشكلة و/عدَّلت بعض الدول التعريف ليتناسب بشكل أفضل مع سياقها الوطين و

روتوكول االجتار باألشخاص ارتباط وثيق بني بعموماً القانونية والسياساتية القائمة. بيد أنه يوجد 
والقانون الداخلي بشأن االجتار؛ مما يؤكد قيمة تقدمي إرشادات للممارسني أو لفت انتباههم للمسائل أو 

 اجلوانب غري الواضحة املتأتية من دمج تعريف الربوتوكول يف القانون الوطين.
للمسائل املتعلقة أنَّ ة، وهي ومن املهم إعادة التأكيد على نقطة أُبديت يف سياق الدراسات السابق

آثاراً كبرية ‘ اجتار’لتصنيف سلوك معني على أنه أنَّ بتعريف االجتار بعدا سياسيا وكذلك قانونيا. كما 
أنَّ وواسعة النطاق على مرتكيب هذا السلوك املزعومني، وكذلك على الضحايا املزعومني. ذلك 

حبيث حيق هلم االستفادة من تدابري ‘ ايا االجتارضح’األشخاص الذين هم ضحايا هلذا السلوك يصبحون 
تكون متاحة لألشخاص الذين مل ُيحدَّدوا باعتبارهم قد مت االجتار هبم.   ال خاصة للمساعدة واحلماية

لنظام قانوين خيتلف عن ‘ اجتاراً’ومن املرجح أن خيضع اجملرمون الضالعون يف ممارسة ُحدِّدت باعتبارها 
ا مل يتم هذا التحديد، ويكون عادةً أشدَّ منه صرامةً. وبالنسبة إىل الدولة، يستتبع النظام الذي ينطبق إذ

جمموعة من االلتزامات على صعيد التجرمي والتعاون. كما أنه ‘ اجتاراً’تصنيف سلوك معني باعتباره 
ات وعلى تفاعل الدولة مع مؤسسات وآلي‘ مشكلة االجتار’سيؤثِّر على الفهم الوطين لطبيعة ومدى 

 االمتثال اخلارجية.
وقد أثار نطاُق التعريِف احملتملُ، اتساعاً أو ِضيقاً، مسائلَ خمتلفةً، واختذت الدول حياله مواقَف خمتلفةً 
كلَّ االختالف. وهناك شدٌّ وجذٌب بني َمْن يؤيدون التفسري املتحفظ أو حىت التقييدي ملفهوم االجتار 

، أي بني اجلهود املفهومة الرامية إىل توسيع نطاق مفهوم ومن يْدعون إىل توسيع نطاق هذا التفسري
االجتار ليشمل معظم أشكال االستغالل الشديد إن مل يكن مجيعها، من ناحية، والتحدي العملي املتمثل 
يف حتديد األولويات ووضع احلدود القانونية الواضحة، وال سيما لصاحل أجهزة العدالة اجلنائية املعنية 

اجلرائم املتصلة باالجتار ومالحقة مرتكبيها قضائيا، من ناحية أخرى. وقد ساهم التعريف بالتحقيق يف 
املعقَّد والفضفاض الوارد يف بروتوكول االجتار باألشخاص يف ضمان بقاء هذا الشدِّ واجلذب دون حل. 

 ، أي موضوع هذه الدراسة، مثاال على ذلك (شأنه يف ذلك شأن موضوعي‘االستغالل’وُيَعدُّ 
ومن احملتم أنْ ‘). املوافقة’و‘ استغالل حالة االستضعاف والوسائل األخرى’ الدراسات السابقة، ومها
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ا إىل توسيع أو تضييق نطاق املمارسات اليت ُتحدَّد بأهنا تؤدي الطريقة اليت ُيفهم هبا الغرض من االجتار إمَّ
 االجتار هبم أو اقترفوا جرائم اجتار. اجتار، ومن مثَّ فئات األشخاص الذين ُيحدَّدون باعتبارهم جرى

حيتمل التعقيد واحلاجة إىل   ال نطاقاًويندرج هذا الشدُّ واجلذب ضمن إطار سياسي وُمناِصر أوسع 
وجود فروق قانونية دقيقة. وقد ُبذلت بالتأكيد جهود حثيثة ومتسقة من أجل تبسيط التعريف وأشكال 

كل أشكال ’أنَّ ب اصرة. واالدعاءان اللذان يتزايدان شيوعاًاالجتار بوسائل من شأهنا تعزيز جهود املن
مها سوى مظهرين ملا   ما (ومن مثَّ استرقاق)‘ كل أشكال السخرة هي اجتار’و‘ االجتار هي استرقاق

  )٧(‘.زحف االستغالل’أطلق عليه أحد املعلِّقني باقتدار 

 
  الوالية واالختصاصات  - ٢- ١

مم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية (اتفاقية اجلرمية املنظمة) ) من اتفاقية األ١( ٣٢تنص املادة 
على إنشاء مؤمتر األطراف "من أجل حتسني قدرة الدول األطراف على مكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

ومل تكن والية مؤمتر األطراف تنطبق أصال سوى  )٨(الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه."
يوليه /مؤمتر األطراف قرَّر، يف دورته االفتتاحية املعقودة يف متوزأنَّ لى اتفاقية اجلرمية املنظمة. غري ع

من اتفاقية اجلرمية املنظمة فيما يتعلق بربوتوكول  ٣٢، أن يضطلع بالوظائف املسندة إليه يف املادة ٢٠٠٤
ب األمم املتحدة املعين باملخدرات ويتوىل مكت )٩(االجتار باألشخاص وبروتوكول هتريب املهاجرين.

واملكتب هو حارس اتفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت  واجلرمية (املكتب) أمانة مؤمتر األطراف.
  املكملة هلا، ومكلَّف بدعم الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تنفيذ هذه الصكوك.

ؤقت املفتوح العضوية املعين باالجتار باألشخاص ، أنشأ مؤمتر األطراف الفريق العامل امل٢٠٠٨ويف عام 
(الفريق العامل) إلسداء املشورة ملؤمتر األطراف ومساعدته على تنفيذ الوالية املنوطة به فيما يتعلق 

تيسري تنفيذ بروتوكول االجتار ‘ ١‘: بربوتوكول االجتار باألشخاص. والفريق العامل مكلَّف مبا يلي
تقدمي ‘ ٢‘خلربات واملمارسات بني اخلرباء واملمارسني يف هذا اجملال؛ باألشخاص من خالل تبادل ا

توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف حتسني تنفيذ أحكام 
                                                         

)٧(  Janie Chuang, “Exploitation Creep and the Unmaking of Human Trafficking Law”, 108 (4) American 

Journal of International Law (2014).  
، الرقم ٢٢٢٥اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد   )٨(

 ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب  ٥، ودخلت حيز النفاذ يف ٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥، اليت أُبرمت يف ٢٠٩
  ).١( ٣٢(اتفاقية اجلرمية املنظمة)، املادة 

، CTOC/COP/2004/6متر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الوثيقة مؤ  )٩(
: "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء ١/٥، املقرَّر ٢٠٠٤أيلول/سبتمرب   ٢٣

: "بروتوكول ١/٦ة عرب الوطنية" واملقرَّر واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظم
مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 

  ."عرب الوطنية
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مساعدة مؤمتر األطراف على توفري إرشادات إىل املكتب بشأن أنشطته ذات الصلة ‘ ٣‘الربوتوكول؛ 
 توصيات إىل مؤمتر األطراف بشأن الكيفية اليت ميكنه هبا حتسني التنسيق مع خمتلف تقدمي‘ ٤‘بالتنفيذ؛ 

 )١٠(اهليئات الدولية ملكافحة االجتار باألشخاص خبصوص تنفيذ الربوتوكول ودعمه والترويج له.
، عدَم وجود وضوح ٢٠١٠يناير /واستبان الفريق العامل، يف دورته الثانية املعقودة يف كانون الثاين

مفاهيمي فيما يتعلق بتعريف االجتار باعتباره عقبة أمام التنفيذ الفّعال لإلطار القانوين الدويل بشأن 
بعض املفاهيم احلامسة األمهية يف إطار التعريف أنَّ  االجتار باألشخاص ومكافئاته الوطنية. ولوحظ حتديداً

 ى الفريق العامل:غري مفهومة بشكل واضح وال تنفَّذ وُتطبَّق على حنو متسق. وأوص
، بالتشاور مع الدول األطراف، وثائق ملساعدة موظفي إنفاذ القانون بأنه ينبغي لألمانة أن تعدَّ

يف اإلجراءات اجلنائية بشأن مواضيع مثل املوافقة؛ واإليواء؛ واالستقبال والنقل؛ واستغالل حالة 
  )١١(ضعف؛ واالستغالل؛ والطابع العابر للحدود الوطنية.

، رحَّب مؤمتر األطراف، يف دورته اخلامسة، بتوصيات الفريق العامل ٢٠١٠أكتوبر /رين األولويف تش
وطلب إىل األمانة أن تواصل عملها املتعلق بتحليل املفاهيم األساسية  )١٢(املعين باالجتار باألشخاص،

غالل حالة وأُعدت ورقة املناقشة األوىل بشأن "است )١٣(الواردة يف بروتوكول االجتار باألشخاص.
املذكورة يف تعريف االجتار باألشخاص"، مشفوعة مبذكرة إرشادية ‘ الوسائل’االستضعاف وغريها من 

، وُعرضت على مؤمتر األطراف يف دورته السادسة املعقودة من ٢٠١٢للممارسني، وصدرت يف عام 
 إىل األمانة: . ورحب مؤمتر األطراف بورقة املناقشة وطلب٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول ١٩إىل  ١٥

أن تواصل عملها املتعلق بتحليل املفاهيم األساسية لربوتوكول االجتار باألشخاص املكّمل 
التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية وذلك بإعداد التقارير التقنية 

 )١٤(املشاهبة.
  

                                                         
، CTOC/COP/2008/19مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، الوثيقة   )١٠(

  .": "االجتار بالبشر٤/٤، املقرَّر ٢٠٠٨كانون األول/ديسمرب   ١
كانون الثاين/يناير  ٢٩إىل  ٢٧تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص، املعقود يف فيينا من "  )١١(

  (ب). ٣١، الفقرة ٢٠١٠شباط/فرباير  ١٧،  CTOC/COP/WG.4/2010/6"، وثيقة األمم املتحدة٢٠١٠
 مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وثيقة األمم املتحدة  )١٢(

CTOC/COP/2010/17 ،تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة ٥/٢، القرار ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ٢" :
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية 

  من املنطوق. ٥، الفقرة "الوطنية
  من املنطوق. ١٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٣(
 مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وثيقة األمم املتحدة  )١٤(

CTOC/COP/2012/15 ،ضمان التنفيذ الفعَّال التفاقية األمم ٦/١، القرار ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٥" :
  من املنطوق. ١٢، الفقرة "املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
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 بروتوكول االجتار باألشخاص" وأُصدرت يف يف‘ املوافقة’واسُتكملت ورقة املناقشة الثانية، بشأن "دور 
. وَتدرس الورقة الثالثة، ضمن سلسلة ٢٠١٤أكتوبر /الدورة السابعة ملؤمتر األطراف يف تشرين األول

  يف إطار تعريف الربوتوكول لالجتار باألشخاص.‘ االستغالل’الورقات، مفهوم 
 
  املنهجية  - ٣- ١

ناقشة هذه شبيهة بتلك املعتمدة يف الدراستني األوىل والثانية، مع كانت املنهجية املتبعة يف إعداد ورقة امل
إدخال بعض التعديالت الطفيفة على أساس تلك التجربة السابقة. واشتملت تلك املنهجية على 

  اخلطوات التالية:
ص فح‘ ٢‘و )١٥(استعراض وحتليل الكتابات العلمية واملواد التقنية القائمة؛‘ ١‘: مشل يلحبث مكتيب أوَّ

فحص التشريعات والسوابق ‘ ٣‘قانون املعاهدات الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك املوارد التارخيية؛ و
 القضائية الوطنية باستخدام قواعد بيانات املكتب املعين باملخدرات واجلرمية.

قة إعداد استمارة دراسة استقصائية هتدف إىل مجع معلومات إضافية ومعمَّ: دراسات استقصائية قُطرية
بشأن القوانني والدعاوى القضائية واملمارسات املتصلة مبوضوع الدراسة، وكذلك فهم املمارسني 
وآرائهم بشأن املسائل املثارة. وبعد ذلك، اسُتخدمت استمارة االستقصاء (انظر املرفق) لالسترشاد هبا 

ة متثل خمتلف املناطق والتقاليد يف املقابالت املعمَّقة اليت أجريت مع ممارسني وخرباء من اثنيت عشرة دول
القانونية (أستراليا، اإلمارات العربية املتحدة، أوغندا، الربازيل، بلغاريا، تايلند، السويد، قطر، كندا، 

 كولومبيا، ماليزيا، مصر).
وُحددت الدول املشاركة يف العملية بعد التشاور مع الدول األطراف وهبدف احملافظة على التوازن 

إدراج اخلربات املستمدة من كل من نظام القانون املدين العام ونظام القانون املختلط. كما اجلغرايف و
دعيت الدول األطراف للمشاركة يف الدراسات االستقصائية يف أوقات متفاوتة أثناء البحث. وُبذل 
جمهود إلدراج دول خمتارة يف أكثر من دراسة حىت يتسىن إجراء فحص أكثر تفصيال للقانون 

ملمارسات. ومن بني جمموعة الدول املشاركة يف هذه الدراسة، شاركت أربع دول (أستراليا وتايلند وا
وكندا ومصر) يف دراسة سابقة. وإضافة إىل ذلك، مت للغرض نفسه إشراك ممارسني من دول مشمولة 
بدراسات استقصائية ألغراض ورقات مناقشة سابقة يف عملية االستعراض ألغراض هذه الورقة 
(الواليات املتحدة األمريكية وإسرائيل وسويسرا) وإن مل ُتدرج تلك الدول رمسيا يف الدراسة 

 االستقصائية.

                                                         
مشل ذلك إعداد ورقة معلومات أساسية أعدهتا األمانة من أجل االجتماع اخلامس للفريق العامل املعين   )١٥(

، وثيقة األمم املتحدة "ألشخاص: "أشكال االستغالل اليت مل ُتذكر صراحة يف الربوتوكولبا باالجتار
CTOC/COP/WG.4/2013/4 ،٢٠١٣آب/أغسطس  ٢٣.  
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مت جتميع نتائج الدراسات االستقصائية : صياغة تقرير عن الدراسة االستقصائية وورقة املناقشة
تقصائية شكَّل مدخال رئيسيا القُطرية، إىل جانب حتليل مفصَّل لتلك النتائج، يف تقرير عن الدراسة االس

لورقة املناقشة هذه (وخباصة اجلزءان الثالث والرابع). كما اسُتخدمت يف عملية الصياغة مواد حتليلية 
 إضافية أعدها املكتب ووثائق مت مجعها خالل البحث املكتيب.

 ١٣يينا يومي عقد مكتب املخدرات واجلرمية اجتماعا لفريق من اخلرباء يف ف: استعراض فريق اخلرباء
، هبدف التحقق من نتائج الدراسة االستقصائية وإثراء مضمون ٢٠١٤أكتوبر /تشرين األول ١٤و

مشروع هذه الورقة. وقد روجعت ورقة املناقشة وُوضعت يف صيغتها النهائية على ضوء النتائج اليت 
سة االستقصائية (أستراليا توصل إليها اجتماع فريق اخلرباء. ومل تتمكن ثالث من الدول املشمولة بالدرا

واإلمارات العربية املتحدة وماليزيا) من إيفاد ممثلني للمشاركة. وقدمت أستراليا تعليقات خطّية تفصيلية 
وضعها فريق اخلرباء يف االعتبار. وكما ذُكر أعاله، حضر االجتماع ممثلون من ثالث دول مل تكن 

 األمريكية وإسرائيل وسويسرا).مشمولة رمسيا هبذه الدراسة (الواليات املتحدة 
روجع مشروع ورقة املناقشة على ضوء النتائج اليت : وضع مشروع ورقة املناقشة يف صيغته النهائية

  توصل إليها اجتماع فريق اخلرباء، وترد التعقيبات املتلقاة يف هذه النسخة النهائية.
 
  هيكل هذه الورقة   - ٤- ١

لنتائَج الرئيسية اليت توصلت إليها الدراسة. وتنقسم ورقة املناقشة الورقة خالصةً وافية تعرض ا تتضمَّن
نفسها إىل أربعة أجزاء حيث يعرض هذا اجلزء األول معلومات أساسية ضرورية، مبا يف ذلك السياق 

  األوسع والوالية واالختصاصات.
غالل وما يتصل به من استعراضا وحتليال لإلطار القانوين والسياسايت الدويل بشأن االست ٢ويقدم اجلزء 

مفاهيم. وهو يبدأ بتحليل موجز ملختلف الطرائق اليت يتم هبا إيضاح االستغالل وفهمه، مع تسليط 
الضوء على األسئلة املتعلقة باالستغالل اليت ظلت ملدة طويلة مثاراً للجدل واليت تنسجم مع موضوع 

لالجتار حيث جيري فحصا تفصيليا  دَّدق احمليف السيا‘ االستغالل’هذه الدراسة. وينظر القسم التايل يف 
ملختلف املفاهيم الواردة يف بروتوكول االجتار باألشخاص، ويستند إىل قواعد القانون الدويل املنطبقة 
لتوضيح نطاق تلك املفاهيم وحمتواها املوضوعي. مث ُيجرى استقصاء موجزا للمصادر األخرى لوجهات 

ل استخالص بعض االستنتاجات األولية بشأن اإلطار القانوين النظر واملعلومات ذات احلجية، قب
 والسياسايت الدويل املنطبق.

ملخص وحتليل لنتائج الدراسة االستقصائية بشأن القوانني واملمارسات الوطنية من  ٣ويرد يف اجلزء 
اهات يف للمسائل واالجت نطاقاًحيث تعلقها مبفهوم االستغالل وذلك بغية إرساء األساس لدراسة أوسع 

: اجلزء التايل. وقد جرى تقسيم الدول االثنيت عشرة املشمولة بالدراسة االستقصائية إىل أربع جمموعات
هنج عموماً الدول اليت تتبع ‘ ٢‘الدول اليت تتبع بصورة وثيقة هنج الربوتوكول إزاء االستغالل؛ ‘ ١‘

هنج الربوتوكول عموماً ل اليت تتبع الدو‘ ٣‘إضافية لالستغالل؛ أشكاالً الربوتوكول ولكنها ُتدرج 



 اخللفية 17

 

 

الدول اليت تتخذ هنجا مغايرا إزاء ُركن الغرض من ‘ ٤‘أقل من أشكال االستغالل؛ عدداً ولكنها ُتدرج 
 أركان تعريف االجتار.

النتائج املستقاة من التشريعات والسوابق القضائية وآراء املمارسني حول جمموعة من  ٤وجيمع اجلزء 
 ة بالنُّهج التشريعية، وأشكال االستغالل املختلفة، وآراء املمارسني بشأن القضايا الرئيسية.النتائج املتعلق
إرشادات بشأن السياسات واملمارسات املنبثقة عن عملية إعداد هذه الورقة، مبا يف ذلك  ٥ويقدم اجلزء 

. وُتقدَّم ٢٠١٤وبر أكت/من خالل الدراسات االستقصائية وأثناء اجتماع فريق اخلرباء يف تشرين األول
هذه اإلرشادات هبدف النظر فيها وباعتبارها مصدراً للتعلم من أجل أن ُتطبَّق تطبيقاً صارماً من جانب 

 الدول واملمارسني يف جمال العدالة اجلنائية.
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 يف القانون الدويل ‘ االستغالل’مفهوم   - ٢

  والسياسات الدولية 
 

  اللرؤى عامة حول مفهوم االستغ  - ١- ٢
مفهوم االستغالل كما يرد يف بروتوكول االجتار باألشخاص مل ينشأ من فراغ. فقد اهتمت جمموعة  إنَّ

منذ زمن طويل بالتحري  - لسياسة من القانون إىل الفلسفة، ومن االقتصاد إىل ا - من التخصصات 
سفر ذلك عن اتفاق، ومل ُييعنيه، أو ينبغي أن يعنيه، االستغاللُ، وبالسعي إىل تثبيت هذا املعىن.   امَّع
د أنه أثبت مرونة كافية حبيث يدعم طائفة من املواقف . ومن املؤكَّيزال هذا املفهوم غامضاً  وال

والتفسريات. ويصف هذا القسم، على حنو خمتصر وعام بالضرورة، خمتلف الطرائق اليت يتم هبا إيضاح 
تعلقة باالستغالل اليت ظلت ملدة طويلة مثاراً على األسئلة امل أيضاًاالستغالل وفهمه. وهو يسلط الضوء 

  للجدل واليت تنسجم مع موضوع هذه الدراسة.
وتشري التعاريف املعجمية الشائعة لالستغالل إىل معنيني بديلني، أحدمها تقين واآلخر معياري. فمن 

 -   ما أو موقف  ام خالل املعىن األول ميكن أن يشري االستغالل (على حنو حمايد) إىل االستفادة من شيء
حيث  الناسأو استخالص منفعة منه. وباملعىن الثاين، فهو يركز على العالقات بني  - مثال  وليكن مورداً

ا، إىل استفادة املرء، لغاياته اخلاصة، من شخص (أو من يشري، على حنو ُيحتمل أن يكون انتقاصي
 )١٦(خصائصه أو حالته).

انبِ جب، لدى إلصاقه بشخص ما، على أنه يرتبط ‘االستغالل’ ُيفهم  ما ، عادةويف السياسة والفلسفة
هو استخدام ضعف فيه من أجل  الشخصاستغالل  لالستغالل. "إنَّ ضعٍف أو انكسارٍ يصبح هدفاً

بصورة حتمية أو يف نظر ‘ خطأ’وال ُيعترب ذلك " اكتساب قدر كبري من السيطرة على حياته أو عمله.
من العدل والصواب على السواء بيع أنَّ ، هناك العديد من الدول اليت ترى . فعلى سبيل املثال)١٧(اجلميع

أسعار متليها السوق احلرة. وبينما قد يعين فرق القوة بني صاحب العمل أيِّ وشراء قدرات العمل ب
ري ُيرى بالضرورة على أنه غري عادل أو غ ال ذلك ، فإنَّ‘استغاللية’املساومة الناجتة ستكون أنَّ والعامل 
. وميكن للجهود الرامية إىل معاجلة أوجه اختالل ميزان القوة من خالل املساومة اجلماعية أو )١٨(أخالقي

 من حقيقة وجوده.  ال االستغالل درجةوضع حد أدىن لألجور أن تقلل من 

                                                         
)١٦(  Judy Pearsall and Bill Trumble, eds., Oxford English Reference Dictionary (Oxford University Press, 2nd 

edn. 1996).  
)١٧(  Ted Honderich, ed., The Oxford Companion to Philosophy (Oxford University Press, 2nd edn. 2005).  
  املرجع نفسه.  )١٨(
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ى يقتصر عل ال بالظلم، حبيث  ما على حنو ، جيب أن يكون مرتبطاً‘خطأ’ومن مثَّ، حىت ُيعترب االستغالل 
. وهذا التمييز مفيد ولكنه على حنو جمحفاالستفادة من شخص أو حالته أو ضعفه، وإمنا االستفادة منه 

املقتطف التايل من معجم أكسفورد ويطرح بطبيعة احلال سؤاالً عن كيفية تعريف اإلجحاف أو فهمه. 
 دق على الصعيد العملي:التعقيدات اليت تنشأ عند تطبيق هذا الفهم األ يبني جبالء الوجيز يف السياسة

تكمن الصعوبات يف حتديد الطابع اجملحف للمزية وسبل نشوء فرصة االستفادة يف املقام األول 
فكاك منه   ال حتليل االستغالل يرتبط ارتباطاً أو اقتناصها يف مناسبة معينة. وهلذه األسباب، فإنَّ/و

كال الظلم هو أمٌر حمل خاص من أش ما مييز االستغاللَ كشكلبفهم القوة والعدل (أو الظلم). ف
من  من أشكال القوة بدالً شكالًشأنه شأن السبل (إن ُوجدت) اليت يكون هبا االستغالل  جدل،

أن يكون نتيجة حمتملة هلا. وتكمن مشكلة خاصة يف حتديد املعامالت االستغاللية ضمن 
قة قوة بينما يرى البعض اآلخر التبادالت التوافقية اليت يرى بعض املنظِّرين أهنا ختفي وجود عال

 )١٩(.أهنا تضمن غياب تلك العالقة
وميس هذا املقتطف التعقيدات اليت تكمن يف صلب اعتبارات هذه الورقة. فعلى سبيل املثال، هل من 

آخر إذا كانت املعاملة توافقية؟ وهل من اخلطأ أن تكون املعاملة توافقيةً  اخلطأ أن يستغل طرف طرفاً
 - ل هو أو غُريه على حنو جمحف رفني يف آن واحد؟ وهل من اخلطأ أن يسمح املرء بأن ُيستَغمفيدةً للطو

أو حىت ضار؟ وهل ميكن للمجتمع أن مينع على حنو ميكن تربيره الناَس من الدخول يف مثل هذه 
نبغي أن ُتراَعىمدى يأيِّ ا؟ وإىل املعامالت؟ وما هي النقطة اليت ينبغي أن ُيعترب عندها االستغالل إجرامي 

لدى معاجلة هذه  - أو القيم اليت جتسدها تلك احلقوق، مثل الكرامة واحلرية  - حقوق اإلنسان العاملية 
 املسائل؟

ممارسات العمل اليت قد ُتعترب أنَّ ملفهوم االستغالل بعداً زمنياً وثقافياً على حد سواء. ذلك أنَّ من املؤكد 
حمظورة مبوجب القانون) مثل عمل األطفال الضار والعمل اليوم على نطاق واسع استغاللية (و

املعامالت  ُينظر هلا على هذا النحو. ويف بعض الثقافات واجملتمعات، فإنَّ دائماًاالستعبادي، مل تكن 
اجلنسية التجارية استغاللية حبكم الواقع، وهو مربر رئيسي لتجرميها. ويف ثقافات وجمتمعات أخرى 

باشر حبيث تكون مسات إضافية، مثل القسر، ضروريةً من أجل إثبات حدوث ينعدم هذا الربط امل
 استغالل يستوجب توقيع عقوبة قانونية.

مبعىن احلصول على ميزة جمحفة  - وقد أكد استعراض األدبيات الرأي الداعم لضرورة فهم االستغالل 
ضع خالف شديد. ففي دة بوضوح وموباعتباره سلسلة متصلة احللقات، حىت وإن كانت غري حمدَّ - 

جانب تقف املواقف اليت يكون فيها من املقبول قانونيا واجتماعيا أن ينتزع شخص ميزة غري متكافئة، 
بل حىت جمحفة، من شخص آخر، حيث ُتعترب تفاوتات القوة اليت تتيح امليزة اجملحفة مقبولة يف حد 

فعة غري املتناسبة املتأتية من نيل ميزة على املن أيضاًينطبق   ما وهو - ذاهتا ضمن ذلك الوقت واملكان 
                                                         

)١٩(  Iain McLean and Alistair McMillan, eds., The Concise Oxford Dictionary of Politics (Oxford University 

Press, 3rd edn. 2009).  
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جمحفة. ويف اجلانب اآلخر توجد املواقف اليت تكون فيها امليزة اجملحفة حادة والضرر /غري متكافئة
هبذا القطب من السلسلة، مثل الرق عموماً الناجم بالغ الشدة. وتكون املمارسات املرتبطة 

ا، على األقل وغريها من التأثريات؛ وهي اآلن مدانة عاملي واالستعباد، أكثَر مقاومة للتأثريات الثقافية
 تنتمي إىل أيٍّ  ال من وجهة نظر القانون والسياسة العامة. وتقع مجيع أشكال ومظاهر االستغالل اليت

غري بعيد   ما على امتداد هذه السلسلة. فعلى سبيل املثال، يقع يف مكان  ما من هذين القطبني يف مكان
االنطالق السلوُك االستغاليل ذو النوع األخف الذي يبلغ مع ذلك درجةً من  عن نقطةجدا 

 دَّداإلجحاف أو الظلم تسوِّغ إخضاَعه لعقوبة قانونية. وقد ُيَعدُّ التخلف عن دفع األجر األدىن احمل
 عند القطب الطريف اآلخر، رمبا عند نقطة تسبق السلوك الشبيهعموماً مثاال على ذلك. وتقع السخرة 

بالرق الذي ينطوي على االدعاء مبلكية شخص ما. ومن املنظور القانوين، ُتعترب فكرة السلسلة املتصلة 
احللقات مفيدة بصفة خاصة إذ ميكن ترتيب النقاط الواقعة على امتدادها بالنسبة إىل النظام القانوين 

 الذي تندرج ضمنه (والعكس بالعكس).
مصطلح االستغالل ازدواجية املعىن املشار إليها أعاله. فلدى  ويف القانون الدويل، جيسِّد استخدام

 )٢٠(، كاملورد االقتصادي مثالً، يكون لالستغالل معىن حمايد، ورمبا حىت إجيايب.‘شيء’اإلشارة إىل 
داللة االستغالل تكون سلبية حتما. فعلى سبيل املثال، حيظر القانون  ولدى اإلشارة إىل شخص، فإنَّ

 )٢٢(وكذلك مجيع أشكال االستغالل اليت تضر باألطفال. )٢١(إلنسان "استغالل الدعارة"الدويل حلقوق ا
وعلى  )٢٣(ة من املمارسات الضارة.حمدَّدكما اسُتخدم االستغالل كمصطلح جامع لتوحيد جمموعة 

ل. ا لالستغالعامتعريفاً  يتضمَّن  ال ذه اإلشارات، فإنه هو نفسههلالرغم من استيعاب القانون الدويل 
وكما نوقش يف مواضع الحقة من هذه الورقة، جرى بالفعل تعريف بعض املمارسات اليت شاع وصفها 

مثة ممارسات أخرى مل ُتعرَّف، مثل استغالل دعارة الغري واالستغالل أنَّ بيد ‘. استغالالً’باعتبارها 
  االقتصادي أو اجلنسي فيما يتعلق باألطفال.

 

                                                         
اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار اليت ترسي إطارا تنظيميا لالستغالل االقتصادي مبثال  Allainيستشهد   )٢٠(

 Jean Allain, ‘Introduction’, in Slavery in International Law: Of Humanللموارد الطبيعية البحرية. انظر 

Exploitation and Trafficking (Martinus Nijhoff Publishers, 2012), p. 2.  
، ١٣، الرقم ١٢٤٩اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد   )٢١(

  .٦، املادة ١٩٨١أيلول/سبتمرب  ٣، ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٧٩كانون األول/ديسمرب  ١٣اليت أُبرمت يف 
تشرين  ٢٠، اليت أُبرمت يف ٣، الرقم ١٥٧٧لد اتفاقية حقوق الطفل، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمل  )٢٢(

  .٣٦-٣٤و ٣٢و ١٩، املواد ١٩٩٠أيلول/سبتمرب  ٢، ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٨٩الثاين/نوفمرب 
من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، جمموعة معاهدات األمم املتحدة،  ٥على سبيل املثال، يف املادة   )٢٣(

تشرين  ٢١، ودخل حيز النفاذ يف ١٩٨١حزيران/يونيه  ٢٧لذي أُبرم يف ، ا٢١٧، الرقم ١٥٢٠اجمللد 
ُتحظر مجيع أشكال استغالل اإلنسان وامتهانه، وخصوصا االسترقاق وجتارة الرقيق ( ١٩٨٦األول/أكتوبر 

  ).والتعذيب والعقوبات واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املُهينة
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  بروتوكول االتِّجار باألشخاصمفهوم االستغالل يف سياق  - ٢- ٢
؛ الفعل: لالجتار يشتمل على ثالثة أركان منفصلة، وهي يضع بروتوكول االجتار باألشخاص تعريفاً

من الفعل، الذي حيدَّد بأنه االستغالل.  الغرض؛ واليت حيدث هبا الفعل أو ُيجعل حدوثه ممكناً الوسيلةو
(وباعتباره، يف  واحداً ، باعتباره جزءاً‘الفعل’ف، أي ركن ُينظر إىل املكوِّن األول من التعري ما وعادة

حالة االجتار باألطفال، اجلزء الوحيد) من الفعل اإلجرامي لالجتار. وميكن استيفاء هذا الركن من خالل 
املمارسات غري املعرَّفة املتمثلة يف جتنيد األشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقباهلم. وبينما 

نة عندما ُيضطلع هبا بطريقة معيَّ خمتلفاً تكون هذه األنشطة حمايدة يف حد ذاهتا، فإهنا تأخذ طابعاً قد
يوفِّر الركن األخري، وهو "بغرض"، األساس لتحديد   ما ). وعادةالغرض) بقصد االستغالل (الوسيلة(

ورط يف الفعل أن يؤدي الفرد أو الكيان املت قصدجانب القصد اجلنائي للجرمية. وحيدث االجتار إذا 
من خالل ممكناً الفعل (الذي جيب، يف حالة االجتار بالبالغني، أن يكون قد حدث أو ُجعل حدوثه 

أو  حمدَّداالجتار جرمية تتعلق بقصد  إحدى الوسائل املنصوص عليها) إىل االستغالل. ومن مثَّ فإنَّ
جرمية االجتار تتحقق، مبوجب أنَّ وال ُيشترط أن يكون االستغالل قد وقع، ذلك  )٢٤(خاص.

الربوتوكول، مبجرد توافر ُركين الفعل والغرض املعنيني (أو ركن الفعل فقط يف حالة األطفال) إىل 
  )٢٥(جانب توافر نية االستغالل.

من ذلك قائمة مفتوحة بأمثلة  ، وإمنا يقدِّم بدالً‘االستغالل’وال يعرِّف بروتوكول االجتار باألشخاص 
، "استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي أو السخرة أو اخلدمة تشمل، كحد أدىن

أيا أنَّ ويف حني  )٢٦(، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء".قسراً
 )٢٧(ية أخرى.بعضها جرى تعريفه يف صكوك دول من هذه املمارسات مل جيرِ تعريفه يف الربوتوكول، فإنَّ

أشكال االستغالل غري املذكورة صراحة يف التعريف ميكن أن تندرج أنَّ وتؤكد عبارة "كحد أدىن" 
 )٢٨(ضمن التعريف الوارد يف الربوتوكول بشأن االجتار باألشخاص. أيضاً

                                                         
)، ٢٠٠٩( شأن مكافحة االجتار بالبشر، موجه إىل ممارسي العدالة اجلنائيةدليل بمكتب املخدرات واجلرمية،   )٢٤(

. ويشري املكتب أيضا إىل أن القانون الداخلي ميكن أن يتيح حتديد القصد اجلنائي ٥و ٤، الصفحتان ١النميطة 
إمهال جنائي):  إىل معيار أدىن من "القصد" املباشر (مثل تعمُّد الالمباالة أو التعامي أو عند حدوثاستناداً 

  .٦املرجع نفسه، الصفحة 
مكتب املخدرات واجلرمية، األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   )٢٥(

، ٢٦٨)، الصفحة ٢٠٠٤( A.05.V.2 والربوتوكوالت امللحقة هبا، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
  .٣٣ الفقرة

  .٣ادة امل  )٢٦(
  أدناه. -٣-٢انظر كذلك القسم   )٢٧(
حاشية أعدها القائمون على الصياغة أثناء املفاوضات تفيد بأن "من شأن عبارة  األعمال التحضرييةتستنسخ   )٢٨(

كما  "كحد أدىن" أن تسمح للدول األطراف بأن تتجاوز نطاق اجلرائم املذكورة يف هذا التعريف عند التجرمي.
ن الربوتوكول من مشول أشكال مقبلة من االستغالل (أي أشكال استغالل ليست معروفة ُيقصد هبا أن متكِّ

األعمال التحضريية للمفاوضات بشأن وضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة بعد)": مكتب املخدرات واجلرمية،   
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يف الديباجة، حيث يشري (يف سياق بيان : الربوتوكول عدة إشارات إضافية إىل االستغالل يتضمَّنو
غرض) إىل وجود جمموعة من الصكوك الدولية "ملكافحة استغالل األشخاص"؛ وفيما يتعلق حبكمه ال

ويف حكم يقضي بأن تصد الدول األطراف الطلب الذي حيفز "مجيع  )٢٩(بشأن عدم أمهية املوافقة؛
 )٣٠(أشكال استغالل األشخاص".

جزءا حامسا يف املفاوضات ليس  اعتبارات االستغالل كانتأنَّ  األعمال التحضرييةويؤكد استعراض 
على نطاق أوسع يف حتديد نطاق تطبيق الربوتوكول. ويف سياق  أيضاًمن حيث التعريف فحسب، وإمنا 

هذه الدراسة، تقدِّم األعمال التحضريية شرحا مهما لكيفية تطور فهم االستغالل أثناء عملية الصياغة 
أدناه  - ٣- ٢يف صياغته النهائية. ويتناول القسم  والكيفية اليت فُهم هبا هذا العنصر من التعريف،

 ة من االستغالل. وبصفة عامة، تشمل النتائجحمدَّدبالتفصيل جوانب عملية الصياغة املتعلقة بأشكال 
 يلي:  ما

أثري هذا اهلاجس بانتظام طوال عملية التفاوض : احلرص على عدم اإلفراط يف تضييق الغرض من االجتار
من استبعاد الغرض االستغاليل بالكامل (أي التركيز : من النُّهج املختلفة املقترحة كأساس منطقي لطائفة

أشكال ‘ مجيع’أو ‘ أي’إىل إدراج إشارة عريضة إىل  )٣١(فقط على ُركين الفعل والوسيلة)
ويبدو النص النهائي حال وسطا من حيث ضمان أقصى قدر من اتساع الشمولية ويف  )٣٢(االستغالل.

 عطاء فكرة كافية عن طبيعة االستغالل الذي يتناوله الربوتوكول.الوقت نفسه إ
إذا كان ينبغي تعريف أشكال االستغالل املنصوص عليها وكيفية   ما وجود خالفات يف الرأي بشأن

نفسه، اقترح عدد من الدول ضرورة أن ‘ االستغالل’يف حني مل يكن هناك ميل واضح لتعريف : ذلك
تغالل املقرَّر إدراجها يف الربوتوكول. ويف بعض احلاالت، اسَتنسخت تعرَّف صراحة أشكالُ االس

ويف حاالت أخرى، اقُترحت إضافات أو  )٣٣(التعاريُف املقترحة تلك القائمةَ بالفعل يف القانون الدويل.
كما اقُترحت تعاريف جديدة ألشكال مقترحة من االستغالل  )٣٤(تعديالت على التعاريف املوجودة.

                                                                                                                                                                 
 األعمال التحضريية باسم) (يشار إليها فيما يلي ٢٠٠٦( اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا
  .٢٢، احلاشية ٣٩٢)، الصفحة التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا

(ب) (ال تكون املوافقة على االستغالل املقصود حمل اعتبار يف احلاالت  ٣بروتوكول االجتار باألشخاص، املادة   )٢٩(
  .اليت يكون قد اسُتخدم فيها أي من الوسائل املبيَّنة)

  ).٥( ٩املرجع نفسه، املادة   )٣٠(
  .٤٠٧و ٣٨١األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا، الصفحتان   )٣١(
  .١٩، احلاشية ٣٨٤املرجع نفسه، الصفحة   )٣٢(
  .١٥، احلاشية ٣٩١املرجع نفسه، الصفحة   )٣٣(
ا على التعريف القانوين الدويل فيما خيص "السخرة". انظر املرجع على سبيل املثال، التعديالت اليت اقُترح إدخاهلُ  )٣٤(

. ولالطالع على املزيد بشأن السخرة يف سياق االجتار باألشخاص، انظر القسم ٣٩٠و ٣٨٨نفسه، الصفحتان 
  أدناه. -٢-٣-٢
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ويف هناية املطاف، اتُّفق على عدم وضع تعاريف منفصلة ألشكال  )٣٥(يف أماكن أخرى. غري معرَّفة
 )٣٦(االستغالل املقرَّر إدراجها.

اقُترح طوال عملية الصياغة إدراج جمموعة متنوعة : عدم قبول بعض أشكال االستغالل املقترح إدراجها
يل والسياحة اجلنسية واألمومة ز نمل املمن األغراض االستغاللية. ومل حيظ بعض هذه األشكال، مثل الع

القسرية، باهتمام كبري. وهناك أشكال أخرى، مثل القنانة وصنع الصور اإلباحية لألطفال أو توزيعها 
وشراء األطفال وبيعهم والتبين القسري والزواج القسري والتبّني واستعباد املدين، جرت مناقشتها على 

إىل افتراض إمكانية أن تندرج استناداً عموماً  - هناية املطاف  نطاق أوسع ولكن مت التخلي عنها يف
األشكال املذكورة هي أنَّ املمارسة املقترحة يف إطار واحد أو أكثر من األشكال املنصوص عليها وإىل 

"كحد أدىن". واقُترحت عبارة "االجتار ألغراض االستغالل يف العمل" (بدال من االجتار ألغراض 
 )٣٧(ُيقبل ذلك االقتراُح. السخرة) ولكن مل

خالل اجلزء املبكر من املفاوضات، : وعدم قبوله‘ االستغالل’اقتراح اإلشارة إىل الربح كأحد أركان 
يف سياق الغرض االستغاليل. وقد نوقش هذا األمر ‘ الربح’اقترحت بعض الوفود ضرورة اإلشارة إىل 

 )٣٨(الربح تنطوي على تقييد غري ضروري. اإلشارة الصرحية إىلأنَّ  الذي مفادهولكن ساد الرأي 
أشكال : وتقدم األعمال التحضريية ثالثَ ملحوظات تفسريية ذات صلة مبفهوم االستغالل، وهي

وال ميكن أن يشكل  )٣٩(االستغالل اجلنسي خارج سياق االجتار باألشخاص غري مشمولة بالربوتوكول؛
ة ركناً من أركان االجتار بالبشر إذا نزع أعضاء من جسم طفل ألسباب طبية أو عالجية مشروع

وجيوز أن تشمل اإلشاراُت إىل الرق واملمارسات  )٤٠(توافرت موافقة صحيحة من الوالد أو الوصي؛
ويسلَّط املزيد من الضوء على هذه امللحوظات  )٤١(الشبيهة التبين غَري املشروع يف بعض الظروف.

 أدناه فيما يتعلق بشكل االستغالل اليت تنطبق عليه. - ٣- ٢التفسريية يف سياق املناقشة الواردة يف القسم 
، الصادر يف عام الدليل التشريعي التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا يتضمَّنو

القانون من املناقشات أو التحليالت بشأن مفهوم االستغالل. وُيعترب جدا ، قدرا حمدودا ٢٠٠٤
أكثر مشولية، وخصوصا فيما يتعلق  ٢٠٠٩، الصادر يف عام واجلرميةالنموذجي ملكتب املخدرات 

مبختلف األشكال املنصوص عليها يف التعريف الوارد يف الربوتوكول. ويالحظ القانون النموذجي أنه يف 
                                                         

ة والربوتوكوالت امللحقة األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمعلى سبيل املثال، االستغالل اجلنسي. انظر   )٣٥(
  .٣٨٨و ٣٨٧، الصفحتان هبا

  .٧، احلاشية ٤٠٣املرجع نفسه، الصفحة   )٣٦(
  ، يف إشارة إىل اقتراح مقدم من منظمة العمل الدولية).ملحوظات من األمانة( ٤٠٥ املرجع نفسه، الصفحة  )٣٧(
  .٦، احلاشية ٣٨٨املرجع نفسه، الصفحة   )٣٨(
  ).٦٤، الفقرة A/55/383/Add.1أو امللحوظات التفسريية يف الوثيقة ( ٣٩٧املرجع نفسه، الصفحة   )٣٩(
  ).٦٥، الفقرة A/55/383/Add.1(أو امللحوظات التفسريية يف الوثيقة  ٣٩٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤٠(
  ).٦٦، الفقرة A/55/383/Add.1(أو امللحوظات التفسريية يف الوثيقة  ٣٩٨املرجع نفسه، الصفحة   )٤١(
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بشروط عمل عموماً هذا املفهوم يقترن  االستغالل غري معرَّف صراحة يف الربوتوكول، فإنَّأنَّ حني 
وهو يؤكد الطابع غري احلصري  )٤٢(اكية، أو "شروط عمل تتناىف مع الكرامة اإلنسانية".قاسية وانته

ألشكال االستغالل املنصوص عليها يف الربوتوكول، مشريا إىل جواز أن تراعي الدول جتارهبا اخلاصة 
أنَّ بيد أخرى من االستغالل. أشكاالً إذا كان ينبغي أن تدرج   ما واإلطار القانوين القائم لدى تقرير

مبدأ الصحة أنَّ القانون النموذجي حيذِّر من عدم الدقة لدى النص على أشكال إضافية، مؤكدا على 
وجيوز للقانون  )٤٣(القانونية يقتضي تعريفها بوضوح (من خالل تبيان هذه األشكال يف القانون).

كول منذ صدور القانون النموذجي أن يستفيد من استعراض لتجسيد الفهم والتفسري املتزايدين للربوتو
  .٢٠٠٩النموذجي يف عام 

 
  أشكال االستغالل الواردة يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص  - ٣- ٢

يتجزأ من حمتواه املوضوعي،   ال ُتعترب أشكال االستغالل املدرجة يف بروتوكول االجتار باألشخاص جزءا
معني، احلد األدىن من بارامترات الركن جوهر هذه األشكال ونطاقها مها اللذان يوفِّران، جمت بل إنَّ

األشكال املدرجة تشكل قائمة دنيا  الثالث من التعريف الوارد يف الربوتوكول. ومن زاوية أدق، فإنَّ
هذه األشكال من االستغالل ولكن  على األقلباألغراض االستغاللية. وعلى الدول األطراف أن تدرج 

  )٤٤(ستغالل.أخرى لالأشكاالً  أيضاًجيوز أن تستهدف 
إىل القوانني استناداً وينظر هذا القسم يف كل شكل من أشكال االستغالل املنصوص عليها على حدة، 

والتعاريف الدولية القائمة، واألعمال التحضريية وغريها من املواد اإلرشادية (الدولية واإلقليمية) للتأكد 
غَري حمسومة أو تزال   ال جلوانب اليتمن مضموهنا ونطاقها على حد سواء؛ ويف الوقت نفسه حتديد ا

  فاً عليها أو دون حل على حنو آخر.خمتل
 

                                                         
)، وثائق األمم املتحدة، رقم ٢٠١٠( قانون منوذجي ملكافحة االجتار باألشخاصخدرات واجلرمية، مكتب امل  )٤٢(

، ٣٨)، الصفحة القانون النموذجي ملكتب املخّدرات واجلرمية) (يشار إليه فيما بعد بـ٢٠٠٩( E.09.V.11املبيع 
  مشريا إىل األحكام ذات الصلة من القانون البلجيكي والفرنسي واألملاين.

  .٣٧املرجع نفسه، الصفحة   )٤٣(
قد ُيستنتج ذلك من اإلشارة إىل "كحد أدىن" يف احلكم الذي يتحدث عن االستغالل يف الربوتوكول، وجرى   )٤٤(

التأكيد على ذلك يف تقرير جملس أوروبا التفسريي بشأن احلكم املعادل يف اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات 
 Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beingsمكافحة االجتار بالبشر 

، ودخلت ٢٠٠٥مايو /أيار ١٦، أُبرمت يف V.2005.16، رقم املبيع ١٩٧(جمموعة املعاهدات األوروبية، رقم 
ءات ). انظر: جملس أوروبا، التقرير التفسريي عن االتفاقية بشأن إجرا٢٠٠٨شباط/فرباير  ١حيز النفاذ يف 

 Explanatory Report on the Convention on Action against Trafficking in Humanمكافحة االجتار بالبشر 

Beings 16 ، رقم املبيع١٩٧، جمموعة املعاهدات األوروبية، رقم.V.2005  يشار إليه فيما يلي باسم التقرير)
  .٨٥لفقرة التفسريي عن االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة االجتار)، ا



يف بروتوكول االجتار باألشخاص‘ االستغالل’مفهوم-ورقة مناقشة 26

 

 

  استغالل دعارة الغري وسائر أشكال االستغالل اجلنسي  ‐ ١‐ ٣‐ ٢
كانت مسألتا الدعارة [البغاء] واالستغالل اجلنسي يف صلب املناقشات اليت جرت بشأن تعريف االجتار. 

أ الربوتوكول املتمثل يف القلق إزاء تزايد حاالت االستغالل اجلنسي ومل يكن ذلك مفاجئا بالنظر إىل منش
الدول أنَّ بيد  )٤٥(للنساء والفتيات يف عملية اهلجرة وضلوع املنظمات اإلجرامية يف هذه الظاهرة.

اختلفت يف الرأي، حبدة يف بعض األحيان، بشأن الكيفية اليت ينبغي هبا معاجلة هذه املسائل يف 
ة إىل الدعارة يكون من شأهنا التأكيد على حمدَّدقد سعى بعضها إىل وضع إشارة الربوتوكول. ف

أنَّ االعتراض القانوين الدويل على الدعارة جبميع أشكاهلا. وذهب البعض اآلخر إىل 
ضمن أغراض االجتار من دون تقييد آخر من شأنه أن يصبح تعريف االجتار مفرطا يف ‘ الدعارة’إدراج 

ح صعوبات خاصة أمام من اختاروا التصدي للدعارة على حنو خمتلف. ورافقت االتساع وأن يطر
التسوية النهائية املتمثلة يف "استغالل دعارة الغري وسائر أشكال االستغالل اجلنسي" ملحوظة تفسريية 

بروتوكول االجتار باألشخاص "ال يتناول استغالل دعارة الغري وسائر أشكال االستغالل أنَّ تؤكد 
الدول تعمدت أنَّ يف سياق االجتار باألشخاص". وتؤكد امللحوظة التفسريية كذلك على  ي إالَّاجلنس

ميس بالكيفية اليت تتصدي هبا الدول   ال الربوتوكول "من مثَّأنَّ من املصطلحني، ضامنة  عدم تعريف أيٍّ
شابه باحلكم املعادل من وقد أُرفق فهم م )٤٦(األطراف للدعارة يف القوانني الداخلية اخلاصة بكل منها."

اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر (املشار إليها فيما يلي باسم االتفاقية 
  )٤٧(األوروبية بشأن مكافحة االجتار).

" باعتباره يشري إىل التربُّح من دعارة شخص آخر. وبذلك املعىن، استغالل دعارة الغريُيفهم "  ما وعادة
مركز السلوك (اإلجرامي عادة) يف شخص آخر غري الشخص الذي يشتغل بالدعارة. وقد فهو حيدد 

ظهر املصطلح للمرة األوىل يف القانون الدويل يف اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري 
ك مطالَبة الدول األطراف يف ذلك الص ، فإنَّتقدِّم تعريفاً ال االتفاقيةأنَّ ويف حني  )٤٨(.١٩٤٩لعام 

استغالل دعارة  مبعاقبة عدة أشخاص، منهم "أي شخص يقوم، إرضاء ألهواء شخص آخر، بـ...
وميكن االطالع على مرجع آخر يف اتفاقية  )٤٩( شخص آخر، حىت ولو كان ذلك برضا هذا الشخص."

شكال االجتار القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اليت ُتلزِم الدول األطراف مبكافحة "مجيع أ

                                                         
 ,Anne T. Gallagher, The International Law of Human Trafficking (Cambridge University Pressانظر كذلك   )٤٥(

2010), Chapter 1 .(بشأن أصول بروتوكول االجتار باألشخاص)  
(أو امللحوظات التفسريية  ٣٩٧، الصفحة األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا  )٤٦(

  ).٦٤، الفقرة A/55/383/Add.1يف الوثيقة 
  .٨٨التقرير التفسريي عن االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة االجتار، الفقرة   )٤٧(
، الرقم ٩٦اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دعارة الغري، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد   )٤٨(

  .١٩٥١متوز/يوليه  ٢٥، ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٤٩كانون األول/ديسمرب  ٢ت يف ، اليت أُبرم٢٧١
  .١املرجع نفسه، املادة   )٤٩(
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، نظرت ‘استغالل الدعارة’ويف غياب تعريف متفق عليه بشأن  )٥٠(باملرأة واستغالل املرأة يف البغاء".
جلنة االتفاقية يف مسائل حقوق اإلنسان املرتبطة بالدعارة من جمموعة زوايا خمتلفة (ومتناقضة يف بعض 

قوانني أنَّ ية للدعارة، ولكنها أوضحت رأيها بفقد جتنبت اختاذ موقف إزاء املعاملة القانون )٥١(األحيان).
تعاقب سوى أعمال من حيققون رحبا من االستغالل وليس ضحايا أالَّ مكافحة الدعارة جيب 

 )٥٢(االستغالل.  ذلك
وخالل املفاوضات اليت جرت بشأن بروتوكول االجتار باألشخاص، أكدت رئيسة فريق الصياغة هذا 

"االستغالل" باملعىن املستخدم يف سياق الدعارة أنَّ الدعارة"، إذ الحظت املعىن املقبول بشأن "استغالل 
من   ما مييز بني األفراد الذين قد جينون منفعة من مزاولتهم هم الدعارة وبني أولئك الذين جينون منفعة

اإلرشادات الدولية اإلضافية الشحيحة تدعم هذا النهج. فعلى سبيل أنَّ ويبدو  )٥٣(دعارة اآلخرين.
استغالل مصطلح أنَّ ملثال، بينما يالحظ القانون النموذجي بشأن االجتار ملكتب املخدرات واجلرمية ا

ميكن أن يعرَّف بطرائق عدة، فإنه يقترح أن يشري إىل "احلصول على حنو غري مشروع على  دعارة الغري
 )٥٤(منفعة مادية أخرى من دعارة شخص آخر."أيِّ منفعة مالية أو 
 أيضاً"، وهو االستغالل اجلنسيتعريف متفق عليه بشأن مصطلح "أيِّ الدويل من  وخيلو القانون

وإن كانت هناك حماوالت خمتلفة لربط فهم معني باملصطلح يف  -مصطلح غري معرَّف يف الربوتوكول 
يف سياق  من صيغة القانون الدويل حلقوق اإلنسان إالَّ وهو ليس جزءاً )٥٥(ة.حمدَّدسياق حاالت 

االستغالل اجلنسي . وحتدد اتفاقية حقوق الطفل املمارسات التالية باعتبارها تندرج ضمن "األطفال
نشاط جنسي غري مشروع؛ (ب) االستخدام أيِّ (أ) محل أو إكراه الطفل على تعاطي : "لألطفال

                                                         
  .٦اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، املادة   )٥٠(
 Janie Chuang, ‘Article 6’, in Marsha Freeman, Christine Chinkin and Beate Andrees, eds., The UNانظر   )٥١(

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: A Commentary (Oxford 

University Press, 2012).  
  املرجع نفسه.  )٥٢(
  .٢٧، احلاشية ٣٩٣، الصفحة األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا  )٥٣(
غري ’. يوضح القانون النموذجي أن "التعبري ١٤، الصفحة نون النموذجي ملكتب املخدرات واجلرميةالقا  )٥٤(

للقوانني الوطنية بشأن وفقاً بد من أن يكون غري مشروع،   ال "أضيف" لتبيان أن هذا االستغالل‘ مشروع
  الدعارة (البغاء)": املرجع نفسه.

فيما يتعلق بسياساهتا حول االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي من  على سبيل املثال، تعرِّف األمم املتحدة،  )٥٥(
جانب موظفي األمم املتحدة، االستغالل اجلنسي بأنه: "أي إساءة استغالل فعلية أو حماولة إساءة استغالل حلالة 

ر، حتقيق احلص  ال ضعف أو لتفاوت يف النفوذ أو للثقة من أجل حتقيق مآرب جنسية، مما يشمل على سبيل املثال
كسب مايل أو اجتماعي أو سياسي من االستغالل اجلنسي لطرف آخر." نشرة األمني العام: تدابري خاصة 

تشرين  ٩، ST/SGB/2003/13للحماية من االستغالل اجلنسي واالنتهاك اجلنسي، وثيقة األمم املتحدة 
ابة الداخلية، املسؤول عن . وقد ذكر مكتب األمم املتحدة خلدمات الرق١، القسم ٢٠٠٣األول/أكتوبر 

التحقيق يف سوء السلوك، أن "ممارسة اجلنس مع العاهرات" مثال على االستغالل اجلنسي: مكتب األمم املتحدة 
  ).٢٠٠٨خلدمات الرقابة الداخلية، "أسئلة يتكرر طرحها" (
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االستغاليل لألطفال يف الدعارة أو غريها من املمارسات اجلنسية غري املشروعة؛ (ج) االستخدام 
 مماثالًوهناك صكوك دولية أخرى جتسد فهما  )٥٦(ستغاليل لألطفال يف العروض واملواد الداعرة.اال

 )٥٧(لالستغالل اجلنسي لألطفال.
بشأن "االستغالل اجلنسي" ينطوي، تعريفاً ويف إحدى املراحل يف عملية التفاوض، تضمَّن النص املتداول 

وتقرر  )٥٨(لةَ مثل اإلكراه أو عدم املوافقة الواضحة.يف حالة األشخاص البالغني، على ُركْن خيص الوسي
ونوقشت البدائل املقترحة مثل الدعارة القسرية أو إدراج  )٥٩(انتفاء احلاجة إىل تعريف املصطلح.الحقاً 

االستغالل اجلنسي ضمن إطار مواضيع أعم مثل العبودية والرق والسخرة ولكنها مل ُتقبل. ومل ُتدرج 
 دعت إىل إدراج إنتاج املواد اإلباحية كغرض منفصل، رمبا بسبب اعتباره مشموال املقترحات اليت أيضاً

. ويشمل القدر اإلضايف احملدود من اإلرشادات الدولية نطاقاًاألوسع ‘ االستغالل اجلنسي’مبصطلح 
يف القانون النموذجي ملكتب مقترحاً ‘ االستغالل اجلنسي’املتاحة بشأن النطاق احملتمل فيما خيص 

منافع أخرى أيِّ ملخدرات واجلرمية بأن يعين املصطلح يف القانون الوطين "احلصول على منافع مالية أو ا
أنواع أخرى من أيِّ من خالل توريط شخص يف الدعارة والبغاء أو االستعباد اجلنسي أو يف تقدمي 

  اخلدمات اجلنسية، مبا يف ذلك املشاهد اإلباحية أو إنتاج املواد اإلباحية".
 
  األعمال أو اخلدمات القسرية   ‐ ٢‐ ٣‐ ٢

: ٢٩يرد التعريف القانوين الدويل املقبول للعمل القسري [السخرة] يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
عقوبة واليت مل يعرض من أيِّ شخص حتت التهديد ب "مجيع األعمال أو اخلدمات اليت ُيجرب عليها أيُّ

وقد جرى استنساخ ذلك التعريف يف املعاهدات  )٦٠(م هبا طوعا."أجلها الشخص املذكور بنفسه القيا
الرئيسية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي 

                                                         
  .٣٤اتفاقية حقوق الطفل، املادة   )٥٦(
ن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي على سبيل املثال، اتفاقية جملس أوروبا بشأ  )٥٧(

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse ،
تشرين األول/أكتوبر  ٢٥، اليت أُبرمت يف X.2007.25، رقم املبيع ٢٠١جمموعة املعاهدات األوروبية، رقم 

  .٢٣-١٨(ب) و ٣، املواد ٢٠١٠متوز/يوليه  ١، ودخلت حيز النفاذ يف ٢٠٠٧
للشخص الراشد، البغاء [القسري] أو االسترقاق اجلنسي أو املشاركة ‘ ١‘: ‘االستغالل اجلنسي’"ُيقصد بتعبري   )٥٨(

السترقاق للطفل، البغاء أو ا‘ ٢‘يعرض الشخص نفسه فيها عن قبول حر وعن علم؛  ال يف إنتاج مواد خالعية،
األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت اجلنسي أو استعمال طفل يف أفعال خالعية": 

(أو املشروع السادس لربوتوكول االجتار، وثيقة األمم املتحدة  ٣٩٠، الصفحة امللحقة هبا
A/AC.254/4/Add.3/Rev.6 ،١ (مكررا)، اخليار ٢، املادة ٢٠٠٠نيسان/أبريل  ٤.(  

  .١٤، احلاشية ٣٩١، الصفحة األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا  )٥٩(
، ومنظمة ٥٥، الرقم ٣٩االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي أو اإللزامي، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد   )٦٠(

، ١٩٣٢مايو /أيار ١ ، ودخلت حيز النفاذ يف١٩٣٠ونيه حزيران/ي ٢٨، املربمة يف ٢٩العمل الدولية، رقم 
  ).١( ٢املادة 
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ا احلظر ركناً ذاتي يتضمَّنو )٦١(ة بعناية املرتبطة بالتعريف األصلي.دَّداالستثناءات احمل أيضاًيكرر ويوسِّع 
) إىل جانب اشتراطات موضوعية ُتستوىف عندما تأمر الدولة أو أحد األفراد بأعمال أو الالطوعية(

وأعيد التأكيد على  )٦٢(خدمات شخصية مع التهديد بفرض عقاب أو جزاءات إذا مل ُيمتثل لألمر.
ماد باعت ٢٠١٤تعريف السخرة الوارد يف اتفاقية منظمة العمل الدولية من دون تعديل يف عام 

  )٦٣(بروتوكول ملحق باالتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي.
التعريف أنَّ عموماً وال يوجد تعريف قانوين دويل للسخرة املتعلقة باألطفال. ومع ذلك، فمن املتفق عليه 

تراعي الوضع ‘ التهديد بالعقوبة’و‘ الطوعية’الوارد أعاله ينطبق مع إدخال تعديالت بشأن مفهومي 
 )٦٤(جتماعي اخلاص لألطفال، مبا يف ذلك زيادة تعرضهم للتهديد والتخويف.القانوين واال

وقد سعى واضعو بروتوكول االجتار باألشخاص يف البداية إىل تقدمي تعريف للسخرة، مستندين 
وصيغة العهد الدويل اخلاص باحلقوق  ١٩٣٠بدرجات متفاوتة إىل تعريف منظمة العمل الدولية لعام 

فيما يتعلق باالستثناءات من احلظر العام. وذهب أحد االقتراحات املطروحة أمام  املدنية والسياسية
واضعي الصياغة إىل أبعد بكثري من التعريف القانوين الدويل املقبول من خالل إدراج ركن الوسيلة 

ومت التخلي  (اإلكراه أو القسر أو اخلداع، إخل) ودمج ممارسة استعباد املدين املتميزة من الناحية القانونية.
على االمتناع عن تعريف  نطاقاًعن هذه التعاريف املختلفة يف هناية املطاف كجزء من اتفاق أوسع 

 أشكال االستغالل احملدَّدة.
، وال تفسِّر األعمالُ التحضريية األسباَب ‘السخرة’ومل تشر املشاريع األولية للربوتوكول سوى إىل 

إىل إدراج تعبري استناداً كن بسهولة الدفاع عن هذه اإلضافة الكامنة وراء إضافة "اخلدمات" وإن أم
هذه أنَّ ومن املعقول التكهن ب‘. السخرة’"اخلدمات" ضمن التعريف القانوين الدويل املقبول بشأن 

 اإلضافة جتسد تسويات عامة جرت أثناء عملية الصياغة فيما يتعلق مبسألة الدعارة. فالدول ختتلف بشأن
إمكانية ‘ اخلدمات’من أشكال العمل. وتتيح إضافة  شكالًي االعتراف بالدعارة بوصفها إذا كان ينبغ  ما

عقوبة ومل يتطوع هذا الشخص" أيِّ شخص حتت التهديد بأيِّ اجلنسي املغتَصب من "‘ العمل’إدراج 
ة بأدائه "مبحض اختياره" حتت مظلة السخرة على حنو يكون مقبوال لدى الدول اليت تتبىن آراء خمتلف

أتاح توسيع نطاق احلظر حبيث ‘ اخلدمات’إدراج أنَّ افتراض  أيضاًبشأن هذه املسألة. ومن املعقول 
‘. العمل’تعترف الدول بأهنا تندرج ضمن مصطلح   ال يشمل أنشطة غري منظَّمة أو غري قانونية أخرى قد

                                                         
، ١٧١، الرقم ٩٩٩العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد   )٦١(

  ).٣( ٨، الفقرة ١٩٧٦آذار/مارس  ٣، ودخل حيز النفاذ يف ١٩٩٦كانون األول/ديسمرب  ١٦الذي أُبرم يف 
)٦٢(  Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary (N.P. Engel, 2005), p. 150 

  واملصادر املذكورة فيه.
، الدورة 9A، الوثيقة املؤقتة ١٩٣٠نص بروتوكول االتفاقية املتعلقة بالعمل اجلربي، مؤمتر العمل الدويل،   )٦٣(

  ).٣( ١ة ، املاد٢٠١٤، جنيف، ١٠٣
 International Labour Office, Hard to See: Harder to Count: Survey Guidelines toلالطالع على املزيد، انظر   )٦٤(

Estimate Forced Labour of Adults and Children (2011), pp. 16–18.  
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 هذه املسألة مباشرةً بيد أنهوال يتناول التقرير التفسريي عن االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة االجتار 
 )٦٥(متييز بني "العمل القسري" و"اخلدمات القسرية".أيِّ يشري إىل   ال

وتقدم اهليئات اإلشرافية ملنظمة العمل الدولية فهما مهما للمحتوى املوضوعي حلظر السخرة حيث 
املثال من خالل أكدت على أنه يف احلاالت اليت تكون فيها األعمال أو اخلدمات مفروضة (على سبيل 

 استغالل ضعف العمال)، حتت وعيد العقوبة أو الفصل من العمل أو دفع أجور تقل عن احلد األدىن،
يكون ذلك االستغالل من قبيل جمرد سوء ظروف العمل، بل يستدعي احلماية مبوجب اتفاقية منظمة   ال

 .٢٩العمل الدولية رقم 
أنَّ لية على ضرورة أن ُيفهم ذلك على أنه يعين وفيما خيص "الطوعية"، أكدت منظمة العمل الدو

ا اشترك يف النشاط ضد إرادته احلرة أو وجد، بعد املشاركة، أنه غري قادر على ترك الشخص املعين إمَّ
وفيما خيص  )٦٦(العمل خالل فترة إشعار معقولة ومن دون التنازل عن مبالغ مالية أو مستحقات أخرى.

القسر النفسي قد يرقى إىل أنَّ ت اهليئات اإلشرافية ملنظمة العمل الدولية بعقوبة"، أقرَّأيِّ "التهديد ب
أوضاع القيود االقتصادية اليت تبقي على أنَّ مرتبة التهديد بالعقوبة، ولكنها كانت أقل استعدادا للقبول ب

اه غري املباشر هبذا النوع من اإلكرُيعتد وال  )٦٧(العامل يف حالته تستويف هذا الركن من أركان التعريف.
وال ُيعترب العمل املنتزع من خالل  )٦٨(سوى باالقتران بعوامل أخرى تقع ضمن مسؤولية رب العمل.

عقوبة" طوعيا، وقد أقرَّت منظمة العمل الدولية كذلك بأنه عندما ينطوي عرُض العملِ أيِّ "التهديد ب
وهي تطرح هنا  )٦٩(إدراكياً وطوعيا. ميكن اعتبار قبول العامل قبوالً  ال األصليُّ على خداع واحتيال،

إذا كان العامل حيتفظ  ما ‘٢‘إذا كانت املوافقة على العمل إرادية بالفعل؛ و  ما ‘١‘: سؤالني منفصلني
 بالقدرة على إبطال موافقته.

ومثة اعتبار إضايف مهم يتعلق مبوقف منظمة العمل الدولية املتحول ولكن غري املستقر يف هناية املطاف 
، أكدت منظمة العمل الدولية ٢٠٠٥ففي تقرير صادر عام ‘. السخرة’و‘ االجتار’التمييز بني  بشأن

االجتار خيتلف عن السخرة من حيث الركن اإلضايف املتمثل يف نقل الشخص إىل حالة أنَّ فهمها ب
يل اإلبقاء على الشخص يف حالة السخرة دون ذلك النقل األّو السخرة. ومبوجب هذا التفسري، فإنَّ
                                                         

(يف معرض اإلشارة إىل السوابق  ٩٢التقرير التفسريي عن االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة االجتار، الفقرة   )٦٥(
  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان). ٤القضائية مبوجب املادة 

)٦٦(  ILO, ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and Methodology (2012), p. 19.  
)٦٧(  ILO, Forced Labour and Human Trafficking: Casebook of Court Decisions (2009), pp. 12–13.  
أن االلتزام "… كما تالحظ منظمة العمل الدولية يف املبادئ التوجيهية للدراسة االستقصائية بشأن السخرة:   )٦٨(

يعادل، يف حد ذاته، العمل القسري؛ ومع ذلك، إذا   ال باالستمرار يف وظيفة نظرا لغياب فرص عمل بديلة
الواقع (وما ينشأ عنه من ضعف شديد)، لفرض ظروف  أمكن إثبات أن صاحب العمل يتعمد استغالل هذا

 International Labourعمل أشد قسوة مما هو ممكن خالفا لذلك، عندئذ ُيعترب ذلك من باب العمل القسري." 

Office, Hard to See, Harder to Count  ١٦أعاله)، الصفحة  ٦٤(احلاشية.  
  .ILO, The Cost of Coercion (2009), p. 6انظر   )٦٩(
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(على سبيل املثال فيما يتعلق بالعمال املستعَبدين على مرِّ األجيال) يندرج ضمن "السخرة اخلالية من 
تتعدى نسبة املتجر هبم من بني األشخاص العاملني بالسخرة، حسب   ال لذلك الفهم،وفقاً االجتار." و

الحق، صدر يف شكل مشروع واختذ منشور  )٧٠(يف املائة تقريباً. ٢٠تقديرات منظمة العمل الدولية، 
"بغّض : "واسعا" يفيد بأنهتعريفاً حيث اقترح صيغة "ضيقة" تشترط النقلَ و خمتلفاً ، موقفا٢٠١١ًيف عام 

من ضحايا االجتار  أيضاًعامل بالغ أو طفل منخرط يف السخرة باعتباره  ُيصنَّف أيُّ… النظر عن النقل 
نظمة العمل الدولية إبراَز تلك الفروق حبيث تنحصر ، تفادت م٢٠١٢بيد أنه منذ عام  )٧١(بالبشر."

إحصاءاهتا يف األشخاص املنخرطني يف السخرة مع اإلشارة إىل أنه، باستثناء نزع األعضاء، 
دولة واحدة (الواليات املتحدة أنَّ ومن اجلدير بالذكر  )٧٢(مشموال باتفاقية السخرة.‘ االجتار’يكون 

ريف الوارد يف الربوتوكول على حنو من شأنه أن يدعم االعتراف األمريكية) أيدت بقوة تفسري التع
بل وجبميع أشكال االجتار بوصفها تندرج  - باألشخاص اجتاراً جبميع أشكال السخرة باعتبارها تشكل 

  )٧٣(‘.الرق’ضمن 

 
  االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق  ‐ ٣‐ ٣‐ ٢

ات أُبرمت على مدار القرن التاسع عشر، مل يوضع وجتارة الرقيق كانا موضوع معاهد الرقأنَّ يف حني 
 )٧٤(، مع اعتماد اتفاقية الرق يف إطار عصبة األمم.١٩٢٦رمسيا تعريف قانوين دويل للرق سوى يف عام 

شخص متاَرس عليه السلطات النامجة عن أيِّ من ذلك الصك الرق بأنه "حالة أو وضع  ١وتعرِّف املادة 
الدول إىل العمل "تدرجييا وبالسرعة  أيضاًويدعو الصك نفسه  )٧٥(حق امللكية، كلها أو بعضها."

ومل ُيحدِّد الصكُّ مصطلَح "السلطات النامجة  )٧٦(."جبميع أشكالهاملمكنة، على القضاء كليا على الرق 
                                                         

)٧٠(  International Labour Office, A Global Alliance Against Forced Labour: Global Report Under The Follow-

Up To The ILO Declaration On The Fundamental Principles And Rights Of Work (2005).  
)٧١(  International Labour Office, Hard to See, Harder to Count (Draft version 2011).   
 International Labour ؛ وInternational Labour Office, Global Estimate Of Forced Labour 11-13 (2012)انظر   )٧٢(

Office, Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour, at pp3-4 (2014).  
. ويف معرض شرح دمج االجتار يف كل من ٧، احلاشية ، أعالهChuang, Exploitation Creepعموماً انظر   )٧٣(

الذي  ٢٠١٢بتقرير حكومة الواليات املتحدة عن االجتار باألشخاص لعام  Chuangالسخرة والرق، يستشهد 
، أصدرت منظمة العمل الدولية تقديرها العاملي ٢٠١٢حزيران/يونيه  ١، على أنه: "يف ٤٤ينص، يف الصفحة 

ما ميثل ما تعتربه حكومة الواليات املتحدة مشموال باملصطلح اجلامع "االجتار  الثاين عن السخرة، وهو
باألشخاص." ويقدِّر هذا التقرير، الذي يستند إىل منهجية حمسَّنة وعدد أكرب من مصادر البيانات، أن عدد 

  مليون شخص يف أي وقت". ٢٠,٩ضحايا الرق احلديث يف مجيع أحناء العامل يصل إىل 
، أُبرمت يف ٢٥٣، الرقم ٦٠ة لقمع جتارة الرقيق والرق، جمموعة معاهدات عصبة األمم، اجمللد اتفاقي  )٧٤(

  (االتفاقية اخلاصة بالرق). ١٩٢٧آذار/مارس  ٩، ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٢٦أيلول/سبتمرب   ٢٥
  .١املرجع نفسه، املادة   )٧٥(
  (التشديُد باخلط املائل مضاٌف). ٢املرجع نفسه، املادة   )٧٦(
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عن حق امللكية" و"أشكالَ" الرق املطلوب القضاء عليها تدرجييا، وقد أدى الغموض الناجم على الدوام 
ذات الصلة  )٧٧(االستعراض الدقيق لألعمال التحضريية تفسريات توسعية. ومع ذلك، فإنَّ إىل ظهور

عبارة "الرق جبميع أشكاله" مل ُيقصد هبا، وليس من شأهنا، توسيُع نطاق التعريف مبا يتجاوز أنَّ يؤكد 
  )٧٨(عليها. األنشطة اليت تنطوي على ممارسة السلطات النامجة عن حق امللكية ممارسةً ميكن الربهنة

يف هذا الصدد عموماً يشكل "السلطات النامجة عن حق امللكية" مل ُتحسم وإن يكن يشار   ما ومسألة
وعلى الرغم من  )٧٩(إىل أعمال معينة من قبيل شراء شخص (أو أشخاص) أو بيعه أو إعارته أو مقايضته.

يزال على حاله.   ال اه األساسيحمتو وجود بعض األدلة على تطور تعريف الرق يف القانون الدويل، فإنَّ
املفهوم التقليدي للرق قد تطور أنَّ فعلى سبيل املثال، أقرَّت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة ب

"مستندة إىل ممارسة : ليشمل خمتلف أشكال الرق املعاصرة يف احلاالت اليت تكون فيها هذه األشكال
 )٨٠(كلها أو بعضها."السلطات النامجة عن حق امللكية، 

خالل املفاوضات اليت أجريت بشأن بروتوكول ‘ الرق’وكان هناك قدر ضئيل من املناقشات حول 
املبني  ١٩٢٦بتعريف عام  - ُرِفض   ما سرعان  - االجتار باألشخاص. واسترشد تعريٌف مقترٌح 

 )٨١(أعاله.
ال التحضريية، وإن كانت متثل " يف األعماملمارسات الشبيهة بالرقوال يرد تفسري إلدراج عبارة "

وال يعرِّف ذلك الصك أشكالَ الرقِّ  )٨٢(.١٩٥٦إشارة واضحة إىل االتفاقية التكميلية إلبطال الرق لعام 
 املعاصرةَ وإمنا حيظر جمموعة من املمارسات. وبناء عليه، فهو من شأنه أن ُيدَمج يف مفهوم "االستغالل"

 يلي:  ما
"احلال أو الوضع الناجم : االتفاقية التكميلية اخلاصة بالرق على النحو التايلُيعرَّف يف : استعباد املدين

عن َتعهُّد مدينٍ بتقدمي خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضمانا لدين عليه، إذا كانت القيمة 

                                                         
)٧٧(  Jean Allain, The Slavery Conventions: The Travaux Préparatoires of the 1926 League of Nations 

Convention and the 1956 United Nations Convention (Martinus Nijhoff, 2008).  
 Gallagher, The International Law of Human Trafficking. انظر أيضا ٧٩-٥٠املرجع نفسه، خباصة الصفحات   )٧٨(

  أعاله)، الفصل الثالث. ٤٥(احلاشية 
انظر على سبيل املثال، اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية، "تقرير اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية   )٧٩(

الدولية، إضافة، اجلزء الثاين: الصيغة النهائية ملشروع نص أركان اجلرائم"، وثيقة األمم املتحدة 
PCNICC/2000/1/Add.2 ،٢٠٠٠نوفمرب /تشرين الثاين ٢.  

)٨٠(  Prosecutor v. Kunarac, Kovac and Vukovic, Case IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, ICTY Appeals Chamber, 12 

June 2002, para. 117.  
  .٣٩١، الصفحة التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا األعمال التحضريية  )٨١(
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق، جمموعة معاهدات   )٨٢(

، ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٥٧نيسان/أبريل  ١، اليت أُبرمت يف ٣، الرقم ٢٢٦املتحدة، اجمللد   األمم
  (االتفاقية التكميلية اخلاصة بالرق). ١٩٥٧نيسان/أبريل   ٣٠



يف القانون الدويل والسياسات الدولية‘ االستغالل’مفهوم  33
 

 

طبيعتها ُتستخدم لتصفية هذا الدين أو مل تكن مدة هذه اخلدمات أو  ال التقديرية املعقولة هلذه اخلدمات
(أ)). وعلى عكس السخرة، خيلو التعريف القانوين  ١حمدَّدة ومعيَّنة على حنو يؤدي هذا الغرَض" (املادة 

يرتئي إمكانية أن  ال القانون الدويلأنَّ إشارة إىل مفهوم الطابع الطوعي. ومن مثَّ، يبدو أيِّ الدويل من 
استعباد املدين متضمٌَّن يف حظر  . ويقال إنَّيكون هناك فرد قادر على املوافقة على استعباد املدين

 )٨٣(االستعباد الوارد يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.
شخص ملَزم، بالقانون أو العرف أو عن طريق االتفاق، بأن أيِّ ُتعرَّف بأهنا "حال أو وضع : القنانة

هلذا الشخص، بعوض أو بال عوض، نة يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معيَّ
 (ب)). ١ودون أن ميلك حرية تغيري وضعه" (املادة 

الوعد بتزويج ‘ ١‘: من األعراف أو املمارسات اليت تتيح ُتعرَّف بأهنا أيٌّ: أشكال الزواج االستعبادية
أو للوصي امرأة، أو تزوجيها فعالً، دون أن متلك حق الرفض، ولقاء بدل مايل أو عيين ُيدفع ألبويها 

منح الزوج أو أسرته أو ‘ ٢‘شخص آخر أو أية جمموعة أشخاص أخرى؛ أو يِّ عليها أو ألسرهتا أو أل
إمكان جعل املرأة، لدى ‘ ٣‘قبيلته حقَّ التنازل عن زوجته لشخص آخر، لقاء مثن أو عوض آخر؛ أو 

يشمل   ال هذا التعريف أنَّ(ج)). وجتدر مالحظة  ١وفاة زوجها، إرثا ينتقل إىل شخص آخر" (املادة 
الزواج باإلكراه (الذي ُيفهم أنه اقتران شخصني مل ُيبِد أحدمها على األقل موافقته التامة واحلرة على 

 الزواج باإلكراه غري حمدَّد على حنو مستقل بصفته ممارسة شبيهة بالرق.أنَّ الزواج)، و
راف أو املمارسات اليت تسمح ألحد من األع ُيعرَّف بأنه "أيٌّ: بيع األطفال من أجل االستغالل

األبوين أو كليهما، أو للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة عشرة إىل شخص آخر، لقاء 
(د)). وتطرح  ١عوض أو بال عوض، على قصد استغالل الطفل أو املراهق أو استغالل عمله" (املادة 

غاليل أو النتيجة االستغاللية مطلوبني إذا كان الغرض االست  ما التطورات الالحقة تساؤالً بشأن
بالفعل. فعلى سبيل املثال، يعرِّف بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل "بيع األطفال" 

شخص أو جمموعة من األشخاص أيِّ فعل أو تعامل يتم مبقتضاه نقل طفل من جانب  "أيُّ: على أنه
وهذا التعريف األوسع ميكن  )٨٤(شكال العوض".شكل آخر من أأيِّ إىل شخص آخر لقاء مكافأة أو 

أن يكون من شأنه توسيع نطاق مفهوم بيع األطفال لكي يشمل ممارسات معينة من قبيل البيع من 
لكن تبقى احلاجة إىل إثبات أمر إضايف،  )٨٥(أجل التبين وحىت ترتيبات احلمل التجاري نيابةً عن الغري.

 ل.البيع يتم بغرض االستغالأنَّ أال وهو 
                                                         

)٨٣(  Nowak, CCPR Commentary  احلاشية رقم)١٤٨أعاله)، الصفحة  ٦٢.  
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد   )٨٤(

، ٢٠٠٠ مايو/أيار ٢٥، الذي أُبرم يف ٢٢٧، الرقم ٢١٧١اإلباحية، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد 
  (أ). ٢، املادة ٢٠٠٢كانون الثاين/يناير  ١٨ودخل حيز النفاذ يف 

 Anne T. Gallagher, ‘Article 35’, in Phillip Alston and John Tobin, Commentary to theانظر كذلك   )٨٥(

Convention on the Rights of the Child (Oxford University Press, forthcoming, 2015)أيضا املناقشة  . وانظر
  أدناه. -٣-٢غري القانوين يف القسم /بشأن التبين القسري
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  االستعباد   ‐ ٤‐ ٣‐ ٢
ضحايا "املمارسات  ١٩٥٦لالستعباد وإن حددت االتفاقية التكميلية لعام تعريفاً ال يقدم القانون الدويل 

الشبيهة بالرق" (استعباد املدين، القنانة، أشكال الزواج االستعبادية، بيع األطفال ألغراض االستغالل) 
شخص جزءا من القانون أيِّ وُيعترب حظر استعباد  )٨٦(لة مستضعفة".ز منباعتبارهم "أشخاصا ذوي 

االستعباد مستقل عن أنَّ ويؤكد استعراض الصكوك ذات الصلة فيما يبدو  )٨٧(الدويل حلقوق اإلنسان.
، حيث يشري إىل "مجيع األشكال املتصورة للهيمنة واالمتهان اليت ميارسها بشر نطاقاًوأوسع منه  )٨٨(الرق

  للشدة النسبية:وفقاً ناك تفسري آخر يفصل بني املفهومني وه )٨٩(على بشر آخرين."
أنَّ الشخص املعين خيضع كليا للملكية القانونية لشخص آخر، يف حني أنَّ يشري الرق إىل 
من أشكال التقييد، ويشري، على سبيل املثال، إىل جممل  نطاقاًأضيق أشكاالً االستعباد خيص 

يستطيع   ال داء خدمات، أو كلتا هاتني احلالتني، اللتنيشروط العمل أو االلتزام بالعمل أو بأ
 )٩٠(يستطيع تغيريمها.  ال الشخص املعين اخلالص منهما أو

الفرق بني الرق أنَّ العالقة بني املفهومني غري حمسومة بالكامل، تتفق األغلبية على أنَّ ويف حني 
غي أن ُيفهم على أنه استغالل بشري "االستعباد ينب: واالستعباد متمايز ونوعي على السواء، حبيث إن

التقرير التفسريي لالتفاقية األوروبية بشأن أنَّ ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل  )٩١(من الرق".قليالً أدىن 
هذا "الشكل اخلطري بصورة خاصة أنَّ بعض الشيء، حيث يشري إىل  خمتلفاً مكافحة االجتار يتخذ موقفاً

ا من أشكال الرق، خيتلف عنه يف الدرجة خاص أن ُيعترب "شكالًمن أشكال احلرمان من احلرية" جيب 
، أكدت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان بصفة عامة Siliadin v. France  ويف قضية )٩٢(وليس الطابع."

                                                         
  (ب). ٧االتفاقية التكميلية اخلاصة بالرق، املادة   )٨٦(
 )،٣-ألف (د ٢١٧انظر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعُتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   )٨٧(

، A/810، وثيقة األمم املتحدة ١٨٣الدورة الثالثة، اجللسة العامة  ة لألمم املتحدة،الرمسية للجمعية العام الوثائق
؛ والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية ٤، املادة ١٩٤٨كانون األول/ديسمرب  ١٠، بتاريخ ٧١الصفحة 

  ).٢( ٨والسياسية، املادة 
تغيري صياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بفصل قام واضعو العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ب  )٨٨(

  "الرق" عن "االستعباد" على أساس أهنما مفهومان خمتلفان، ولذلك ينبغي تناوهلما يف فقرتني منفصلتني: 
Marc J. Bossuyt, Guide to the Travaux Préparatoires of the of the International Covenant on Civil and 

Political Rights (Martinus Nijhoff, 1987).  
أعاله)، الصفحات  ٦٢(احلاشية رقم  Nowak, CCPR Commentary؛ و١٦٧انظر املرجع نفسه، الصفحة   )٨٩(

٢٠١-١٩٩.  
)٩٠(  Pieter van Dijk and Godefridus J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human 

Rights (Kluwer, 1990), p. 242  من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان). ٤(يف معرض مناقشة املادة  
)٩١(  Jean Allain, ‘On the Curious Disappearance of Human Servitude from General International Law’, Journal 

of the History of International Law, vol. 11, 2009, p. 304.  
  .٩٥تفسريي عن االتفاقية األوروبية بشأن مكافحة االجتار، الفقرة التقرير ال  )٩٢(
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على ذلك الفهم، حيث صنفت االستعباد باعتباره "إكراه شخص على تقدمي خدماته، ومن مثَّ فهذا 
 )٩٣(‘".الرق’هوم اإلكراه يقترن مبف

وخالل املفاوضات بشأن بروتوكول االجتار باألشخاص، اعترضت بعض الوفود على إدراج االستعباد 
يف قائمة األغراض االستغاللية بسبب االفتقار إىل الوضوح فيما يتعلق مبعىن املصطلح واالزدواجية مع 

ف، مت التفاوض بشأنه يف إطار واقترح مشروع تعري )٩٤("االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق".
وقد ظل هذا التعريف  )٩٥(يتداخل مع السخرة واستعباد املدين على حد سواء.تعريفاً اللجنة املخصصة، 

قائماً حىت املشروع قبل األخري لكنه ُحذف دون تفسري من النص النهائي. ويقدم القانون النموذجي 
حلظر االستعباد منصوص عليه يف اإلعالن العاملي ملكتب املخدرات واجلرمية بديال يستند إىل تفسري 

  )٩٦(حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.

 
  نزع األعضاء  ‐ ٥‐ ٣‐ ٢

من عملية الصياغة بأن ُيدرج نزع األعضاء كأحد األغراض النهائية جدا قُدِّم مقترح يف وقت مبكر 
وظل املقترح مطروحاً بالرغم من عدم نيله  )٩٧(سوى بعد ذلك بكثري.لالجتار ولكنه مل َيُعد إىل الظهور 

 وال تقدم الوثائق الرمسية أيَّ )٩٩(أو باألحرى بالرغم من أنه مل ُيفهم متام الفهم. )٩٨(تأييدا عامليا،
نزع أنَّ توجيهات إضافية بشأن هذا اجلانب من جوانب التعريف تتجاوز ملحوظة تفسريية مفادها 

                                                         
)٩٣(  Siliadin v. France, (2006) 43 EHRR 16 (ECHR, 26 July 2005, No. 73316/01), para. 124.  
  .٢٩، احلاشية ٣٩٤، الصفحة التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا األعمال التحضريية  )٩٤(
الة اليت يكون فيها الشخص جمربا أو مكرها بصورة غري مشروعة من جانب شخص آخر على أداء أية احل"  )٩٥(

خدمة للشخص ذاته أو ألشخاص آخرين، وال يكون أمامه بديل معقول سوى أداء تلك اخلدمة، ويشمل هذا 
شروع املنقَّح السابع (أو امل ٣٩٤. املرجع نفسه، الصفحة "زيل واالسترقاق بالديون التعبري االستعباد املن

 لربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وثيقة األمم املتحدة

A/AC.254/4/Add.3/Rev.7 ،مكررا (ج)). ٢، املادة ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٩  
عين شروطَ العمل أو ، أن االستعباد "ي٢٠يقترح القانون النموذجي ملكتب املخدرات واجلرمية، يف الصفحة   )٩٦(

 يستطيع الشخص املعين اخلالص منهما أو  ال االلتزاَم بالعمل أو بأداء خدمات، أو كلتا هاتني احلالتني، اللتني
  يستطيع تغيريمها".  ال

، ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٩، A/AC.254/4/Add.3/Rev.7املشروع السابع لربوتوكول االجتار، وثيقة األمم املتحدة   )٩٧(
  .٢٢احلاشية 

يتجلى ذلك يف حذف االحتاد األورويب نزع األعضاء من تعريف االجتار الوارد يف وثيقته املعنونة "املقرَّر   )٩٨(
)، اجلريدة JHA/2002/629بشأن مكافحة االجتار بالبشر ( ٢٠٠٢متوز/يوليه  ١٩اإلطاري للمجلس" املؤرخ 

  .٢٠٠٢آب/أغسطس  ١، L 203الرمسية لالحتاد األورويب، العدد 
، ٢٠٠٠متوز/يوليه  ١٩، A/AC.254/4/Add.3/Rev.7املشروع السابع لربوتوكول االجتار، وثيقة األمم املتحدة   )٩٩(

، الصفحة األعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبا. وانظر أيضا ١٢احلاشية 
  .٢٨، احلاشية ٣٩٣
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ميكن أن يشكل ركناً من أركان جرمية االجتار إذا   ال ألسباب طبية أو عالجية مشروعةأعضاء الطفل 
إذا   ما ويثري ذلك العديد من األسئلة، ليس أقلها )١٠٠(كانت هناك موافقة صحيحة من الوالد أو الوصي.

كن تنطبق، كانت القاعدة نفسها تنطبق على البالغني (رهنا بطبيعة احلال مبوافقتهم الصحيحة)، وإذا مل ت
  فما السبب؟

وجتدر اإلشارة إىل أنه من بني مجيع األمثلة الواردة يف الربوتوكول على أغراض االجتار النهائية 
أو جرمية قائمة  الًيشكل بالضرورة خطأ متأصِّ  ال "نزع األعضاء" هو الوحيد الذي االستغاللية، فإنَّ

تغالل اجلنسي والسخرة أو اخلدمات القسرية بذاهتا يف القانون الوطين. وبعبارة أخرى، خبالف االس
إذا كانت جتري  ما بصرف النظر عن‘ أخطاء’واالسترقاق واملمارسات الشبيهة بالرق واالستعباد، وهي 

نزع األعضاء قد يكون قانونيا أو غري قانوين رهنا بالغرض من ذلك  يف إطار االجتار أو خارجه، فإنَّ
 ة بعينها.حمدَّدكون نزع األعضاء قانونيا يف ظل ظروف ع وظروفه. ويف معظم الدول، يز الن

ويف السنوات اليت انقضت منذ اعتماد الربوتوكول، وعلى الرغم من استمرار غياب البيانات الشاملة 
طبيعة جتارة األعضاء، مبا يف ذلك الصالت اليت تربطها باالجتار، أصبحت أكثر وضوحا  واملوثوقة، فإنَّ

ومل تتم احملافظة على التمييز بني االجتار باألشخاص ألغراض نزع  )١٠١(أفضل.وباتت ُتفهم على حنو 
يف املعاهدة األحدث بشأن هذا املوضوع، أي  )١٠٢(األعضاء واالجتار باألعضاء، الذي لطاملا اعُترب مهما،

وينحرف هذا الصك عن هنج  )١٠٣(ملكافحة االجتار باألعضاء البشرية. ٢٠١٤اتفاقية جملس أوروبا لعام 
االجتار باألشخاص ألغراض نزع ’بدال من ‘ االجتار باألعضاء البشرية’لربوتوكول من خالل تناول ا

                                                         
. وتشري الدراسة ٣٩٨، الصفحة ملنظمة والربوتوكوالت امللحقة هبااألعمال التحضريية التفاقية اجلرمية ا  )١٠٠(

، إىل أن ذلك يعيِّن ٨١و ٨٠املشتركة بني اجمللس األورويب واألمم املتحدة عن االجتار باألعضاء، يف الصفحتني 
كبت إذا وافقوا على أيضا احلدَّ املتعلق باملوافقة املشروعة لآلباء أو األوصياء: "تكون جرمية االجتار بالبشر قد ارُت

نزع أعضاء ألسباب أخرى غري األسباب الطبية أو العالجية املشروعة. وفيما يتعلق مبسألة ماهية األسباب 
 Council of Europeإىل املعايري الطبية واألخالقية املعترف هبا."  ... بد من اإلشارة ال الطبية أو العالجية املشروعة،

and United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking in Human Beings for the 

Purpose of the Removal of Organs (2009).  
انظر، على سبيل املثال، تقرير املقرِّرة اخلاصة املعين باالجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وثيقة األمم   )١٠١(

 Organization for Security and Co-operation in ؛ و٢٠١٣آب/أغسطس  ٢، املؤرَّخة A/68/256املتحدة 

Europe (OSCE), Trafficking in Human Beings for Purposes of Organ Removal in the OSCE Region: 

Analysis and Findings (2013).  
 Council of Europe and United Nations, Trafficking in Organs, Tissues and Cells and Trafficking inانظر   )١٠٢(

Human Beings for Removal of Organs (2009), p. 93 ولكن الحظ رأي املقرِّرة اخلاصة املعنية باالجتار .
باألشخاص الذي جاء على النحو التايل: "ترى املقرِّرة اخلاصة أن الفرق لفظي بدرجة كبرية، حيث إن 

ار هبا مبعزل عن مصدرها. بل إن املصدر يتم نقله أو توجيهه على النحو الذي يتم نقلها أو االجت ال األعضاء
تصبح معه عملية الزراعة ممكنة. وبناء على ذلك، يصبح من األدق وصف املمارسة املذكورة أعاله بأهنا "اجتار 

  .٢٠)، الفقرة A/68/256باألشخاص من أجل نزع أعضائهم". املرجع نفسه (وثيقة األمم املتحدة 
)١٠٣(  Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs  اتفاقية جملس أوروبا ملكافحة االجتار)

  لنواب الوزراء. ١٢٠٥خالل اجللسة  ٢٠١٤متوز/يوليه  ٩باألعضاء البشرية)، اليت اعتمدهتا جلنة الوزراء يف 
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، بل يتطلب اختاذ تدابري ضد ‘االجتار باألعضاء البشرية’فيما خيص تعريفاً يقدم   ال وهو‘. األعضاء
وعة بطريقة ز نء املجمموعة من املمارسات، مبا فيها نزع األعضاء بطريقة غري مشروعة؛ واستخدام األعضا

غري مشروعة؛ والتماس مزايا غري مستحقة واستخدامها وعرضها وطلبها فيما يتعلق بزرع األعضاء. 
مقرِّرة األمم املتحدة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص أعربت عن قلقها إزاء أنَّ ومن اجلدير بالذكر 

املفاهيمي واملعياري األوسع لربوتوكول عدم إدماج هذا الصك املمارساِت ذاَت الصلة ضمن اإلطار 
 أيضاًومن املهم  )١٠٤(االجتار باألشخاص وإمكانية خفض معايري محاية الضحايا ومساعدهتم نتيجةً لذلك.

كغرض هنائي لالجتار ميكن أن حيدث ألسباب تتعلق بالثقافة ‘ استئصال األعضاء’أنَّ اإلشارة إىل 
  ة باألعضاء ألغراض زرعها.والطقوس الدينية، وكذلك من أجل املتاجر

 
  األشكال اإلضافية املقبولة (والضمنية) لالستغالل املرتبط باالجتار  - ٤- ٢

وسَّعت الصكوك املتخصصة ملكافحة االجتار اليت صدرت يف اآلونة األخرية نطاَق مفهوم االجتار حبيث 
شكال االستغالل باالجتار يشمل العديد من األشكال االستغاللية اإلضافية. فقد جرى ربط املزيد من أ

من خالل األعمال التحضريية اخلاصة بالربوتوكول أو غريها من النصوص التفسريية. وُينظر بإجياز يف 
  هذه النصوص أدناه.

EU/2011/36 يشمل التوجيه الصادر عن االحتاد األورويب بشأن االجتار رقم : التسول
"التسول"  )١٠٥(

وتؤكد املذكرة التفسريية املرافقة  )١٠٦(تغاللية حيث يربطه بالسخرة.ضمن قائمته املتعلقة باألغراض االس
من األعمال أو اخلدمات القسرية حسبما هي  شكالًمن جديد على أنه "ينبغي اعتبار التسول باإلكراه 

استغالل التسول، مبا يف ذلك استخدام  "وبالتايل، فإنَّ: ٢٩معرَّفة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
يف وجود مجيع عناصر  يقع يف نطاق تعريف االجتار بالبشر إالَّ  ال ُمعال متَّجر به للتسول، شخص

 )١٠٧(األعمال أو اخلدمات القسرية."
"استغالل  أيضاً EU/2011/36 يشمل توجيه االحتاد األورويب بشأن االجتار: استغالل األنشطة اإلجرامية

وتشري املذكرة التفسريية املرافقة  )١٠٨(راض االستغاللية.األنشطة اإلجرامية" ضمن قائمته املتعلقة باألغ
للتوجيه إىل ضرورة فهم تلك العبارة "على أهنا تعين استغاللَ شخص لالضطالع بأنشطة منها النشل 

                                                         
  .١٠٠و ٦٥و ٦٤الفقرات ، ٢٠١٣آب/أغسطس  ٢، A/68/256وثيقة األمم املتحدة   )١٠٤(
بشأن منع ومكافحة  ٢٠١١نيسان/أبريل  ٥الصادر عن الربملان األورويب واجمللس بتاريخ  EU/2011/36التوجيه   )١٠٥(

، اجلريدة الرمسية لالحتاد JHA/2002/629االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه، الذي حيل حمل املقرَّر اإلطاري للمجلس 
  بشأن االجتار). EU/2011/36(توجيه االحتاد األورويب  ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥، L 101/1األورويب، العدد 

  ).٣( ٢املرجع نفسه، املادة   )١٠٦(
  من فاحتته. ١١املرجع نفسه، الفقرة   )١٠٧(
  ).٣( ٢املرجع نفسه، املادة   )١٠٨(
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وسرقة املعروضات يف املتاجر واالجتار باملخدرات وأنشطة مشاهبة ختضع للعقوبات وتترتب عليها 
 )١٠٩(مكاسُب ماليةٌ."

نظر واضعو بروتوكول االجتار باألشخاص يف مقترحات من أجل القيام، بأشكال متعددة، : التبين
ضمن قائمة األغراض ‘ شراء أو بيع األطفال’و‘ التبين غري القانوين’و‘ التبين القسري’بإدراج 

ويف حني مل ُتعتمد هذه االقتراحات يف النص النهائي، فقد أُدرجت ملحوظة تفسريية  )١١٠(االستغاللية.
ضمن نطاق الربوتوكول، عندما يكون هذا التبّني  أيضاً"التبّني غري املشروع سيندرج : ورد فيها أن

إذا اضطُلع به  إالَّاجتاراً يشكل التبّني   ال ومبوجب هذا احلكم، )١١١(عبارة عن ممارسة شبيهة بالرق."
التبين غري القانوين،  إنَّوخالصة القول، ف )١١٢("على قصد استغالل الطفل أو املراهق أو استغالل عمله".

مل ميكن إثبات   ما مبوجب الربوتوكولاجتاراً يصنَّف باعتباره   ال )١١٣(حىت إن انطوى على بيع األطفال،
تؤكد على هذا املوقف يف   EU/2011/36فاحتة توجيه االحتاد األورويب أنَّ القصد االستغاليل. ويبدو 

عريف الوارد يف ذلك الصك يشمل حاالت التبين غري القانوين التأنَّ الذي يفيد ب  ما بياهنا الغامض إىل حد
  )١١٤("اليت تستويف أركانَ جرمية االجتار بالبشر."

 
  استنتاجات بشأن االستغالل يف القانون الدويل والسياسات الدولية  - ٥- ٢

يبدو مفهوم  - مبا يف ذلك يف الربوتوكول نفسه  - على الرغم من عدم وجود تعريف قانوين دويل 
ستغالل من حيث صلته باالجتار متفقا بدرجة كبرية مع معناه العام املتمثل يف استفادة شخص بصورة اال

جوهر االستغالل املتصل باالجتار أنَّ غري عادلة من شخص آخر أو من ضعفه أو حالته. ومن املقبول به 
ار اليقني يكون أقل مقدأنَّ  ينطبق على االستغالل اجلنسي وكذلك على استغالل عمل شخص آخر. إالَّ

بكثري عند االبتعاد عن جوهر املفهوم، وال سيما فيما يتعلق ببارامتراته؛ ونطاق ومضمون املمارسات 
  ؛ ومعايري حتديد املمارسات األخرى اليت ميكن أو ينبغي إدراجها.‘استغاللية’ الفردية اليت ُتعترب 

املواد التفسريية والداعمة،  ويدعم استعراض دقيق للصكوك ذات الصلة، وكذلك لطائفة من
 االستنتاجات األولية التالية فيما يتعلق باالستغالل يف القانون الدويل والسياسات الدولية:

                                                         
  من فاحتته. ١١املرجع نفسه، الفقرة   )١٠٩(
؛ والصفحة ١٣، احلاشية ٣٩١، الصفحة وتوكوالت امللحقة هبااألعمال التحضريية التفاقية اجلرمية املنظمة والرب  )١١٠(

  .٤٠٠؛ والصفحة ٣٠، احلاشية ٣٩٤
  .٣٩٨املرجع نفسه، الصفحة   )١١١(
  (د). ١االتفاقية التكميلية اخلاصة بالرق، املادة   )١١٢(
  أعاله والنص املصاحب. ٨٤لالطالع على تعريف "بيع األطفال"، انظر احلاشية    )١١٣(
من فاحتة التوجيه. يالَحظ أن النقطة نفسها أبديت بشأن  ١١، الفقرة EU/2011/36اد األورويب توجيه االحت  )١١٤(

  الزواج القسري. املرجع نفسه.
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: كانت اعتبارات االستغالل بالغة األمهية لدى إرساء التعريف وكذلك نطاق تطبيق الربوتوكول
ستغاليل لالجتار ويف الوقت نفسه كانت الدول حريصة على عدم اإلفراط يف تضييق نطاق الغرض اال

يكفي من الوضوح بشأن طبيعة االستغالل الذي يتناوله الربوتوكول. وكان هناك اتفاق على   ما توفري
نطاق واسع بشأن جمموعة أساسية من املمارسات اليت ينبغي إدراجها كأشكال لالستغالل. ومع ذلك، 

ا ألهنا اعُتربت جزءا من شكل آخر من أشكال إمَّ - مل ُتقبل بعض أشكال االستغالل املقترح إدراجها 
 االستغالل اليت سُتدرج صراحة، أو ألنه رئي أهنا تقع خارج نطاق الربوتوكول.

يف : ُيعترب التعريفان القانونيان الدوليان القائمان للرق والسخرة مهمني من أجل فهم الربوتوكول
العشرين، فقد مت التأكيد على استمرار صحتهما من  التعريفني يعودان كالمها إىل أوائل القرنأنَّ حني 

خالل املعاهدات والسوابق القضائية على السواء. وُتعترب التطورات األخرية بشأن املصطلحني (على 
سبيل املثال، االعتبار القضائي ملؤشرات امللكية املرتبطة بالرق وحتسني استيعاب مفهومي "اإلكراه" 

تعريف السخرة) مهمة يف تكريس مضموهنما املوضوعي ضمن سياق عقوبة" يف أيِّ و"التهديد ب
املمارسات الشبيهة ’و‘ االستعباد’مصطلحات أنَّ بروتوكول االجتار باألشخاص. ويف حني 

ختضع لتعريف قانوين دويل واضح، يوجد فهم عام يف القانون لنطاقها   ال ‘استغالل الدعارة’و‘ بالرق
تعاريف القانونية الدولية للممارسات اليت تدخل يف نطاق الأنَّ املوضوعي ومضموهنا، كما 

 ترتبط ارتباطا مباشرا بربوتوكول االجتار باألشخاص.‘ املمارسات الشبيهة بالرق’مصطلح 
ختضع لتعريف أو فهم قانوين دويل من   ال ميكن بدرجة معقولة االستدالل على معىن املصطلحات اليت

يرد تعريف ملصطلح   ال: خيي ومن مصادر التبصُّر التكميليةسياق الربوتوكول وسجل صياغته التار
" يف القانون الدويل ولكن قد ُيستدل على أنه يوسِّع نطاق "السخرة" ليشمل اخلدمات القسرية"

يوجد إمجاع بشأن كوهنا "عمال" ولكنها ُتفرض على الشخص حتت   ال املمارسات والظروف اليت قد
معىن أنَّ لشخص املذكور قد تطوع ألدائها. ويف حني عقوبة، وال يكون اأيِّ التهديد ب
نة بشأنه. وال ميكن التحليل السياقي يكشف بارامترات معيَّ ، فإنَّثابتاًليس ‘ االستغالل اجلنسي’مصطلح 

ركن  يف غياب أيِّعموماً هلذا املصطلح، عندما ُيستخدم يف سياق الربوتوكول، أن ُيطبَّق على الدعارة 
نزع ’تلك ليست نيتها. وينطبق املعىن االعتيادي فيما خيص أنَّ ضحت الدول استغاليل حيث أو

 نة.وإن كان الربوتوكول غري واضح بشأن نقاط معيَّ -   ‘األعضاء
قائمة األغراض االستغاللية املبينة يف الربوتوكول غري حصرية وجيوز توسيعها شريطة احلفاظ على 

من ‘ ١‘: ري للتعريف الوارد يف الربوتوكول بطريقتنييتجلى الطابع غري احلص: سالمة الربوتوكول
من خالل غياب التعاريف املتصلة باملفاهيم غري املعرَّفة على حنو آخر ‘ ٢‘؛ و‘كحد أدىن’خالل مصطلح 

التزامات التجرمي تضع معايري أنَّ للتأكيد الوارد يف اتفاقية اجلرمية املنظمة على وفقاً يف القانون الدويل. و
ا من خالل إضافة مفاهيم جديدة أو من خالل تفسري املفاهيم سمح للدول بتوسيع تلك القائمة إمَّدنيا، ُي

غري املعرَّفة على حنو جيسد سلوكيات معينة هلا أمهيتها يف بلد معني أو سياق ثقايف معني. وعلى حنو 
غالل املنصوص عليها مماثل، ُيسمح للدول بتضييق نطاق القائمة من خالل االكتفاء بإدراج أشكال االست

هناك  إنَّ أيضاًوإحلاق تفسري ضيق هبا. ومن حيث توسيع النطاق، توجد بعض احلدود. وميكن القول 
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حدا للخطورة من شأنه منع إدراج أشكال االستغالل األقل خطورة يف مفهوم االجتار باألشخاص، مثل 
لنظام قانوين آخر. وإضافة إىل ذلك، حال أيِّ خمالفات قانون العمل اليت ميكن أن تكون خاضعة على 

ركن أساسي من أركان االستغالل (الذي ُيفهم على أنه نيلُ  تنطوي على أيِّ ال املمارسات اليت فإنَّ
من قبيل شراء أو بيع األطفال ألغراض التبين  - شخصٍ ميزةً غري عادلة على حساب شخص آخر) 

أهنا تقع يف إطار فهم الربوتوكول لالستغالل، ومن مثَّ يف يبدو   ال - ا يف حد ذاته يكون استغاللي ال الذي
 )١١٥(إطار تعريفه لالّتجار.

  
  

                                                         
كشكل من أشكال االستغالل ‘ نزع األعضاء’لكن يالَحظ أن هذا املوقف يؤدي إىل إثارة تساؤالت بشأن   )١١٥(

  ذات الصلة باالجتار. انظر التحليل الوارد أعاله.
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  حملة عامة : القوانني واملمارسات الوطنية - ٣
  

ــة بشــأن مســألة           ــوانني والسياســات واملمارســات الوطني ــة عــن الق ــة حملــة عام ــذا اجلــزء مــن الورق ــدم ه يق
استقصاؤها رمسيـا، ويتنـاول بـالتلخيص والتحليـل املزيـد مـن        االستغالل يف الدول االثنيت عشرة اليت جرى

ويكمــن الغــرض منــه يف وضــع   )١١٦(املعلومــات التفصــيلية الــواردة يف التقريــر عــن الدراســة االستقصــائية.  
أنَّ األساس للمزيد من التحليل للمسائل واالجتاهـات الـيت تـرد يف اجلـزء التـايل. وألغـراض التحليـل، ثبـت         

الـدول الـيت تتبـع علـى     ‘ ١‘: لدول اليت مشلتها الدراسة االستقصـائية إىل أربـع جمموعـات   من املفيد تقسيم ا
هنـج الربوتوكـول ولكنـها تـدرج     عمومـاً  الـدول الـيت تتبـع    ‘ ٢‘حنو وثيق هنج الربوتوكول إزاء االستغالل؛ 

أقـل مـن   اً عـدد هنـج الربوتوكـول ولكنـها تـدرج     عمومـاً  الـدول الـيت تتبـع    ‘ ٣‘إضافية لالستغالل؛ أشكاالً 
  الدول اليت تتبع هنجا مغايرا جتاه االستغالل.‘ ٤‘أشكال االستغالل؛ 

جتســد  ال وتتسـم التصــنيفات بالقصــور وينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا أداة تنظيميــة بالدرجــة األوىل. وهــي 
أوجـه  تكـون   مـا كـثرياً  تنّم بشيء عن املمارسة. ومن حيث النـهج،   ال سوى التعريف التشريعي حبيث إهنا

التشابه بني الدول الواقعة ضمن فئات خمتلفة أكثـر مـن تلـك املوجـودة بـني الـدول املنتميـة إىل نفـس الفئـة          
ــان          ــة األرك ــة الثالثي ــة دول استنســخت البني ــة والرابع ــة والثالث ــات الثاني الواحــدة. وتوجــد ضــمن اجملموع

تكـون   مـا كـثرياً  الوسـائل  أنَّ . ومبا بالكامل‘ الوسيلة’ة يف الربوتوكول ودول حذفت ركَن دَّدللتعريف احمل
وثيقة الصلة باألغراض االستغاللية، ميكن أن تكون لذلك أمهية بالغة. وعـالوة علـى ذلـك، تباينـت كميـة      
ونوعية املعلومات املتاحة عن كل بلد بدرجة كـبرية. فبينمـا كـان لـدى بعـض البلـدان املشـمولة بالدراسـة         

حـاالت  أيِّ قضائية ذات الصلة، مل يـتمكن الـبعض اآلخـر مـن تقـدمي      االستقصائية كمٌّ كبري من السوابق ال
ــة        ــة الدراسـ ــالل عمليـ ــايا خـ ــرى إىل قضـ ــدان أخـ ــارت بلـ ــة. وأشـ ــوع الدراسـ ــرة مبوضـ ــلة مباشـ ذات صـ
االستقصائية، ولكنها مل تتمكن من تقدمي أحكام أو تقارير أخـرى مـن أجـل املزيـد مـن االسـتعراض. ويف       

علـى ملخصـات القضـايا (غـري الكاملـة بالضـرورة) املسـتمدة مـن قاعـدة          بعض احلـاالت، اعتمـد املؤلفـون    
بيانــات الســوابق القضــائية املتعلقــة جبــرائم االجتــار بالبشــر التابعــة ملكتــب املخــدرات واجلرميــة. كمــا كــان   

انعكـس   ما للممارسني املشمولني بالدراسة االستقصائية أدوار وقدرات وخربات شديدة االختالف، وهو
وعمـق املعلومـات املؤمَّنـة عـن طريـق عمليـة إجـراء املقـابالت. وأخـريا، بينمـا مل تكـن الترمجـة             على نوعية 

الرمسيــة متاحــة فيمــا خيــص مجيــع القــوانني والســوابق، طُلــب إىل املمارســني اســتعراض النتــائج وتأكيــدها     
 إىل ترمجات غري رمسية.استناداً 

 

                                                         
جتدر مالحظة أن اإلحاالت الرمسية يف هذا اجلزء اقتصرت على احلد األدىن توخيا لسهولة القراءة. وترد  )١١٦(

اإلشارات الكاملة إىل أي تشريعات أو سوابق قضائية أو مواد أخرى يف تقرير الدراسة االستقصائية وهي متاحة 
  عند الطلب.
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  ول إزاء االستغاللالدول اليت تتبع على حنو وثيق هنج الربوتوك  - ١- ٣
) مــن بــني الــدول االثــنيت عشــرة املشــمولة بالدراســة   ماليزيــاو ُتصــنَّف دولتــان (اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

أي عـدم وضـع تعريـف    : االستقصائية باعتبارمهـا تتبعـان علـى حنـو وثيـق هنـج الربوتوكـول إزاء االسـتغالل        
 ة يف التعريف الوارد يف الربوتوكول.دَّدات احمللالستغالل وإدراج قائمة دنيا تتبع على حنو وثيق املسار

  
  ماليزيا  ‐ ١‐ ١‐ ٣

ومسـؤولني يف وزارة   مـدَّعني عـامِّني  الدراسـة   هـذه  أجـل  مـن  استشـريوا  الـذين  األشـخاص  تضـمَّن : موجز
يف تقـارير   أيضـاً الداخلية ووزارة املرأة واألسرة وتنمية اجملتمع. وجرى فحص عدد من احلاالت ومت النظـر  

التعريـف الثالثـي األجـزاء املنصـوص عليـه يف بروتوكـول االجتـار        عمومـاً  ويتبـع القـانون املـاليزي     خارجية.
نشــاط غــري قــانوين"  أّيمبــا يف ذلــك مجيــع أشــكال االســتغالل املنصــوص عليهــا مــع إضــافة ": باألشــخاص

ليني). وقـدَّم  (الذي ُيستخدم يف املمارسة العمليـة ليشـمل بيـع األطفـال والتـبين التجـاري كغرضـني اسـتغال        
املمارسون واملسؤولون الـذين أجريـت معهـم مقـابالت قـدرا ضـئيال مـن املعلومـات عـن معظـم األشـكال            
املنصوص عليها، وركزت املناقشة إىل حد كبري على "السخرة"، وهو مفهوم غري معرَّف وغـري مسـتوَعب   

العمـل غـري القانونيـة،    ا. وليس هنـاك خـط واضـح يفصـل بـني االجتـار مـن أجـل السـخرة وممارسـات           جيِّد
أو فـرادى  /وتتسم السوابق القضائية بعدم االتساق. ويف حني كان هناك تأييد ضئيل لتعريف االسـتغالل و 

  اإلرشادات ستكون عالية القيمة.أنَّ أشكاله، اتفق املمارسون واملسؤولون على 
 ٢٠٠٧ملهــاجرين لعــام قــانون مكافحــة االجتــار باألشــخاص ومكافحــة هتريــب ا يعــرِّف : اإلطــار القــانوين

للتعريـف الثالثـي األجـزاء    وفقـاً  ) االجتـار بشـكل عـام    ٢٠١٠بصـيغته املعدلـة يف عـام     ٦٧٠(القانون رقـم  
إىل  أيضـاً املنصوص عليه يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص. ويؤكـد التعريـف عـدم أمهيـة املوافقـة ويشـري          

ف الركن الثالث من التعريـف، وهـو االسـتغالل،    عدم أمهية النقل إلرساء جرمية االجتار باألشخاص. ويعرَّ
ــترقاق أو          ــة القســرية، أو االس ــع أشــكال االســتغالل اجلنســي، أو الســخرة أو اخلدم ــين "مجي ــه يع ــى أن عل

نشاط غري قانوين، أو نزع األعضـاء البشـرية". وال يوجـد     املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو أيَّ
من أشكال االستغالل املنصوص عليها هذه يف قـانون االجتـار أو    عرَّف أيٌّتعريف شامل لالستغالل، ومل ُي

أيِّ يف أماكن أخرى. وتبدو قائمة األشكال االسـتغاللية حصـرية ولكـن ُيحتمـل أن ُيقصـد باإلشـارة إىل "      
 نشاط غري قانوين" استيعاب األشكال اإلضافية لالستغالل.

االسـتغالل اجلنسـي هـو    أنَّ يعتـرب املمارسـون   : سيمجيع أشكال االستغالل اجلن -غرض منصوص عليه 
من بـني حـاالت االجتـار الـيت ُوجِّهـت بشـأهنا ُتهـم         الشكل الرئيسي لالستغالل يف االجتار. ومع ذلك، فإنَّ

يف املائـة) ختـص االجتـار مـن أجـل       ٢٢حالة فقـط (حنـو    ٢٧حالة، كانت  ١٢٤، وعددها ٢٠١٣يف عام 
املـدَّعني  لدى احملققـني و  جيِّدهذا املفهوم حيظى بفهم أنَّ إىل عموماً رسون االستغالل اجلنسي. وأشار املما

واجلهاز القضائي. ومل تتوافر سوابق قضائية تتيح إجراء حتليل لطائفة املمارسـات الـيت ُتعتـرب داخلـة      العامِّني
 يف نطاق مصطلح "مجيع أشكال االستغالل اجلنسي".
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انطوت معظم حـاالت االجتـار الـيت قُـدمت إىل     : القسريةالسخرة أو اخلدمات  -غرض منصوص عليه 
أنَّ ) علـى االجتـار ألغـراض السـخرة. ومـع      ١٢٧حالـة مـن أصـل     ٩٠( ٢٠١٣احملاكمة يف ماليزيا يف عام 

الفهــم العــام يتفــق مــع التعريــف القــانوين   أنَّ املصــطلح غــري معــرَّف يف التشــريعات، أشــار املمارســون إىل   
إذا كانت هناك مبالغ مدفوعة، وظـروف املعيشـة،    ما يفتشون عن عوامل مثل لعامِّنياملدَّعني اأنَّ الدويل و

وما إذا كانت االحتياجات األساسية ملّباة، وشكل املعاملة اليت حيظى هبا الشخص املعـين، ومـا إذا كانـت    
ومــع أشــكال الســتعباد املــدين.  هنــاك أدلــة علــى وقــوع إصــابات أو اعتــداءات، ومــا إذا كانــت هنــاك أيُّ

ذلــك، يف املمارســة العمليــة، هنــاك بعــض االلتبــاس فيمــا يتعلــق مبعــايري املصــطلح. ففــي بعــض احلــاالت،      
تستويف حد اخلطورة املطلوب حبيـث إهنـا بـاألحرى     ال وجدت احملاكم أنه حىت حاالت االستغالل الشديد

" بسـبب الصـعوبات   منازعات ختص العمل. ويتحاشـى املـّدعون العـاّمون أحيانـا متابعـة حـاالت "السـخرة       
اإلثباتية وغريها من الصـعوبات الـيت أدت إىل فشـل حماكمـات سـابقة. وقـد ُتوجَّـه هتـم بديلـة وأقـل مرتبـة            

اللجــوء إىل قــانون العمــل قــد أنَّ (مثــل العمــل غــري القــانوين أو اإلجبــاري) يف بعــض احلــاالت. وأشــري إىل 
قد ولكنه غري متاح ملن يعملـون يف ماليزيـا   يف حالة بعض األشخاص الذين يعملون مبوجب عمفيداً يكون 

 دون إذن.

للممارسني، وفقاً : االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق واالستعباد -غرض منصوص عليه 
من قانون العقوبات، اللتني  ٣٧١و ٣٧٠ُتصاَدف هذه األشكال من االستغالل، ولكنها ختضع للمادتني  مل

شخص أو التصرف فيه كرقيق" و"املتاجرة املعتادة بالرقيق". ومل يقدِّم  أيِّتتناوالن، على التوايل، "شراء 
املمارسون أدلة على معرفتهم بالتعريف القانوين الدويل للرق أو بالفهم القانوين الدويل للممارسات اليت 

 تدخل يف إطار "االستعباد" و"املمارسات الشبيهة بالرق".

نشــاط غــري قــانوين"  إدراج الشــكل "أّيأنَّ أشــري إىل : نشــاط غــري قــانوين أّي -غــرض منصــوص عليــه 
ُيحتمــل أن يســتهدف، ويــرجَّح أن يكــون مــن شــأنه، اســتيعاب األشــكال اإلضــافية لالســتغالل. وتشــري      

ــادي، و      أنَّ الســوابق القضــائية إىل   ــي والع ــاه الطبيع ــذا املصــطلح معن ــنح ه ــرض أن ُيم ــن املفت ــوم أنَّ م مفه
قبيـل بيـع األطفـال والتـبين التجـاري غـري املشـروع (انظـر          ت إضافية مـن ممارسا هتندرج ضمنساالستغالل 

النشـاط غـري   ’إذا كـان مفهـوم    اممـ أدناه). ومل يكن املمارسون املشمولون بالدراسة االستقصائية متأكـدين  
أنَّ االجتـار ألغـراض االسـتغالل يف األنشـطة اإلجراميـة مثـل النشـل. وأشـاروا إىل          أيضـاً سيشمل ‘ القانوين

لطبيعتـها   نظـراً ‘ العمـل ’ل تلك احلاالت مل ُتصاَدف حـىت اآلن، ولكنـها لـن ُتعتـرب بالتأكيـد ضـمن إطـار        مث
غري النظامية. وال يعاَمل األشخاص الـذين أُرغمـوا علـى محـل املخـدرات أو اضـطروا إىل ذلـك باعتبـارهم         

ومل تطـرأ  ‘. َحَملة أبريـاء ’بارهم هبم، ولكنهم يقدَّمون إىل احملاكمة ويتم الدفاع عنهم باعت أشخاصا متَّجراً
ــانوين أو         بعــد حــاالت اســتغالل يف التســول، وإن أكــد املمارســون أهنــا ســتعاَمل ضــمن النشــاط غــري الق

 السخرة، حسب ظروف كل حالة.

حــاالت تنطـوي علــى اجتـار ألغــراض    مل ُتسـجَّل أيُّ : جـرت مناقشــتها /أشـكال أخــرى منصـوص عليهــا  
ة بشـأن الكيفيـة الـيت ُيفَهـم هبـا هـذا الشـكل املنصـوص عليـه مـن أشـكال            "، ومل تقـدَّم رؤيـ  نزع األعضاء"

ينـدرج ضـمن السـخرة     يلز ناالسـتغالل يف العمـل املـ   أنَّ االستغالل. وأعـرب املمارسـون عـن رأي مفـاده     
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ــادة يف حـــاالت     ــبرية يف كشـــف هـــذه احلـــاالت. وُســـجلت زيـ ــعوبة الكـ ــاروا إىل الصـ بيـــع ولكنـــهم أشـ
اليت تنطوي على استغالل النساء والفتيات املهاجرات. ومثـل هـذه    غري القانوين التبّني التجاري/األطفال

نشــاط غــري ’احلـاالت ميكــن مقاضـاة مرتكبيهــا مبوجـب قــانون الطفـل وكــذلك يف إطـار االجتــار ألغـراض       
إذا كـان ينبغـي معاجلـة تلـك احلـاالت يف       ما بشأن جارياً هناك نقاشاًأنَّ وأوضح املسؤولون  )١١٧(‘.قانوين

هـذا األخـري يتطلـب إثبـات االسـتغالل إىل جانـب       أنَّ طار التبين غري القانوين بدال من االجتار على اعتبـار  إ
مشكلة بالنسبة إىل ماليزيـا وإن أشـري إىل    الزواج القسري أو االستعباديالبيع الفعلي. وال ُتعترب حاالت 

ملمارسـون علـى يقـني بوجـه عـام فيمـا       حاالت مت فيها جلب العرائس من فييت نام إىل ماليزيـا. ومل يكـن ا  
 يتعلق بالكيفية اليت ميكن أن يقع هبا الزواج القسري أو االستعبادي وما قد يترتب عليه.

املشاكل املرتبطة بالتحقيق يف االجتار ألغراض السخرة ومالحقة  - مسألة رئيسية هتم املمارسني 
الوضوح بني االجتار ألغراض السخرة  أعرب املمارسون واملسؤولون عن قلقهم إزاء عدم: مرتكبيها

ال. وكان هناك وجرائم العمل األخرى وما يترتب على ذلك من خلط مفاهيمي كبري يعيق العمل الفعَّ
مفتشي العمل لديهم الصالحيات الالزمة لتحديد أنَّ  دة، وخصوصاًشعور باحلاجة إىل توفري إرشادات حمدَّ

ر ألغراض السخرة وللتصدي لتلك احلاالت. وُحددت األعباء احلاالت اليت ميكن أن تنطوي على االجتا
 فالضحايا: اإلثباتية املتصلة بالتحقيق يف االجتار ألغراض السخرة ومالحقة مرتكبيه قضائيا كعقبة مهمة

وفيما يتعلق هبذا ‘. أرباب عملهم’يعتربون أنفسهم ضحايا عموما، وال يرغبون يف املشاركة يف مالحقة   ال
كال االستغالل، أشري إىل املوافقة الظاهرة للضحية بوصفها عقبة كبرية أمام التحقيق الشكل من أش

أنَّ واحملاكمة، على الرغم من تأكيد التشريعات على عدم االعتداد باملوافقة. ويف املمارسة العملية، أشري إىل 
ألغراض االستغالل اجلنسي  عدم االعتداد باملوافقة يف حاالت االجتار جيعل من الصعب التمييز بني االجتار

   وحاالت الدعارة.
غرض ’القضاة يتناولون أنَّ ون إىل عون العامُّأشار املدَّ: عدم اليقني القضائي – مسألة رئيسية هتم املمارسني

القضاة يطلبون أن ُيحدَّد نوع أنَّ كفعل إجرامي وليس كقصد جنائي. وأشاروا كذلك إىل ‘ االستغالل
يطلبون ذلك يف أحيان أخرى؛ وإىل أنه يف بعض احلاالت   ال بعض األحيان، ولكنهماالستغالل صراحة يف 

حىت عندما يساق الغرض االستغاليل وُتستخدم بدقة صيغة احلكم ذي الصلة يف القانون اجلنائي (على سبيل 
د من احلاالت العديأنَّ جرمية قد ارُتكبت. ويبدو أنَّ يقبل القضاة ب ال املثال، النشاط غري القانوين)، قد

 املقدَّمة تؤكد ذلك.

أشـار املمارسـون إىل أنـه عنـدما ُيعتـرب      : مـدى أمهيـة الضـرر يف إثبـات االسـتغالل     /أمهية شدة االستغالل
، قد تعامله احملاكم باعتباره جمرد شكوى ضد صاحب العمل ولـيس كقضـية   ‘خفيفا’االستغالل يف العمل 

الل املبادئ التوجيهية الداخلية لالدعـاء العـام الـيت تشـري     اجتار حمتملة لغرض السخرة. ويترسخ ذلك من خ
                                                         

)١١٧( Public Prosecutor v. Lian Kim Wanأنه يف القضية السابقة  . ويالَحظNg Yu Wah v. Public Prosecutor ،
هتمة االجتار املوجَّهة إىل الوالدة بالتبين اليت اشترت رضيعا على أساس أهنا خلت من القصد الحقاً أُسقطت 

اجلنائي املتمثل يف االستغالل. ومع ذلك، تشري احلاالت الالحقة إىل أن مشتري الرّضع الذين يعتزمون أن 
  نوا والدين ميكن أن يعاقَبوا كمتَّجرين إىل جانب البائعني.يكو
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إىل عدم مالحقة حاالت عدم دفع الراتب ملدة تقل عن ثالثـة أشـهر، يف غيـاب عوامـل أخـرى، باعتبارهـا       
معلومـات عـن تـأثري اعتبـارات الشـدة يف حـاالت االسـتغالل اجلنسـي.          من حاالت االجتـار. ومل ُتقـدَّم أيُّ  

حدوث الضرر إلثبات االستغالل يف االجتار، فهو مؤشر هام كمـا أنـه ذو صـلة لـدى      ُيشترط ال ويف حني
 إصدار األحكام.

 -االفتقار احلايل إىل الوضـوح املفـاهيمي   أنَّ عموماً اعُترب : آراء بشأن اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
ضـع إرشـادات إضـافية    وجـدا  يتسـبب يف مشـاكل، وسـيكون مـن املفيـد       -وخاصة فيما يتعلـق بالسـخرة   

تعريـف  أنَّ بشأن أشكال االستغالل املنصوص عليها. ومع ذلـك، فقـد حـذَّر املمارسـون واملسـؤولون مـن       
  االستغالل وأشكاله أو فهمهما على حنو مفرط يف التشدد ينطوي على خماطر استبعاد بعض احلاالت.

 

  اإلمارات العربية املتحدة  ‐ ٢‐ ١‐ ٣
استشريوا من أجل هذا الدراسة ممارسني يف جمايل القضاء والنيابـة العامـة.    تضمَّن األشخاص الذين: موجز

 وقدَّم األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت معلومات عن القانون واملمارسة. ومـع ذلـك، مل ُتـوفَّر أيُّ   
الثالثـي   التعريـف عمومـاً  سوابق قضائية. ويتبع اإلطار القانوين بشأن االجتـار يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة     

حيث يشمل، مـن دون تعريـف، مجيـع أشـكال     : األجزاء املنصوص عليه يف بروتوكول االجتار باألشخاص
ية الطفيفة. ومت التأكيـد علـى أنـه بـرغم وقـوع بعـض       صوص عليها مع بعض التعديالت النصاالستغالل املن

ــراض االســتغالل اجلنســي، فــإنَّ      ــراض الســخرة (أو   حــاالت االجتــار ألغ ــريه مــن أشــكال    االجتــار ألغ غ
مسـائل إثباتيـة خاصـة     االستغالل) مل تظهر كمشكلة يف اإلمارات العربية املتحدة. ومل يثـر املمارسـون أيَّ  

الضـحايا قـد ينتـاهبم اخلـوف، وقـد تكـون       أنَّ أو حتديات تتعلق مبالحقة حاالت االجتـار. والحـظ اجمليبـون    
هلم. ويف حـني كـان هنـاك تأييـد ضـئيل لتعريـف        هناك حاجة إىل توفري احلماية وأشكال املساعدة األخرى

  اإلرشادات ميكن أن تكون مفيدة.أنَّ أو فرادى أشكاله، اتفق بعض املمارسني على /االستغالل و
 يف شـأن جـرائم مكافحـة االجتـار بالبشـر      ٢٠٠٦لسـنة   ٥١القانونُ االحتادي رقم يعرِّف : اإلطار القانوين
ف الثالثـي األجـزاء املنصـوص عليـه يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص.        مـع التعريـ  عمومـاً  االجتاَر مبا يتفق 

التعريــف مييــز بــني االجتــار بالبــالغني واالجتــار  أنَّ يشــري إىل اســتبعاد املوافقــة، وال يبــدو   ال القــانونأنَّ  بيــد
الــركن الثالــث مــن التعريــف، أي االســتغالل، يشــمل "مجيــع أشــكال  أنَّ باألطفــال. ويــنص القــانون علــى 

، أو االسـترقاق أو املمارسـات   قسـراً ستغالل اجلنسي، أو استغالل دعـارة الغـري، أو السـخرة أو اخلدمـة     اال
من أشكال االستغالل املنصـوص عليهـا    الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء." ومل يتم تعريف أيٍّ

ة. ويعـرِّف قـانون العقوبـات    قائمة األشكال االستغاللية ليسـت حصـري  أنَّ إىل ‘ يشمل’هذه. وتشري كلمة 
يـنص   ال يف اإلمارات العربية املتحدة الدعارة القسرية وحيظرها. وينظم قانون العمل شروط العمـل ولكنـه  

 يل.ز نينطبق على بعض القطاعات غري الرمسية مثل الزراعة والعمل امل  ال على حد أدىن لألجور، كما أنه

أشــار : تشــغيل اآلخــرين يف الــدعارة  /نســيمجيــع أشــكال االســتغالل اجل   -غــرض منصــوص عليــه   
االسـتغالل اجلنسـي واسـتغالل دعـارة الغـري مهـا الشـكالن األكثـر مالحقـة مـن أشـكال            أنَّ املمارسون إىل 
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ا (وال يالَحــق الضــحية قضــائياجتــاراً االســتغالل. وعنــد إثبــات الوســائل، تالَحــق تلــك احلــاالت باعتبارهــا 
مـن القـانون    ٣٦٦، أشـري إىل املـادة   ‘االسـتغالل اجلنسـي  ’يف معـايري  بسبب جرائم الدعارة). ولدى النظـر  

األطفـال إلشـباع رغبـات جنسـية معينـة". ومل ُتقـدَّم سـوابق؛        /اجلنائي اليت تشري إىل "اسـتخدام األشـخاص  
ولكن املمارسني قدموا مثاال على حالة تنطوي على جتنيـد احتيـايل حيـث أُجـرب الضـحايا، حتـت التهديـد،        

 الدعارة. على ممارسة

أشار العديد من املمارسـني إىل عـدم مصـادفة حـاالت اجتـار ألغـراض       : السخرة -غرض منصوص عليه 
السخرة، يف حني قدَّم آخرون معلومات عن العديد من القضايا اليت بدت متناقضة مع هذا البيـان. ومل َيـَر   

أنَّ ر ألغـراض السـخرة، مشـريين إىل    صعوبة يف التمييز بني انتهاكات قوانني العمـل واالجتـا   املمارسون أيَّ
. ومـع ذلـك،   مؤشرات االجتار (ولتكن الوسائلَ) من شأهنا أن تؤدي إىل أن تعاَمـل احلالـة باعتبارهـا اجتـاراً    

فإذا تقـدم الضـحية بشـكواه    : األسلوب الذي ُتقدَّم به الشكوى قد يكون حامساًأنَّ الحظ أحد املمارسني 
هـة الـيت تنظـر يف القضـية، وإذا تقـدَّم بشـكواه إىل حمكمـة العمـل، عندئـذ          إىل النيابة العامـة، تكـون هـي اجل   

ُينظر يف األمر باعتباره جرمية عمل. وأشار املمارسون إىل ضـرورة اتبـاع هنـج يتعامـل مـع كـل حالـة علـى         
حدة من حاالت السخرة من خـالل النظـر يف دفـع املرتبـات والظـروف املعيشـية وسـاعات العمـل ومـدى          

 وسيلة مستخدمة. إذا كانت هناك أيُّ  ما التنقل لتبيُّن توفُّر حرية

الشـخص الكـائن   أنَّ يتم التمييز بني االستعباد والسخرة على أسـاس  : االستعباد -غرض منصوص عليه 
يف حالة استعباد قد يكون موافقا، يف حني اعُترب اإلكراه وعدم الرضا عنصرين حامسني يف حـاالت االجتـار   

 ُتقدَّم مناذج من قضايا سابقة. ألغراض السخرة. ومل

معـايري  أنَّ أشـار أحـد املمارسـني إىل    : االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق -غرض منصوص عليه 
االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق واضحة، وهي تتمثل يف قيـام شـخص مبعاملـة آخـر علـى أنـه عبـد        

نقـل شـخص إىل آخـر (ألغـراض الـدعارة مـثال)       أنَّ  أو سلعة ُتشترى أو تباع بغرض االسـتغالل، يف حـني  
مـن حـاالت االسـترقاق أو     ُيعترب من حاالت االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي. ومل يتم اإلبالغ عـن أيٍّ 

املقــرِّرة اخلاصــة لألمــم املتحــدة املعنيــة باالجتــار، الــيت قامــت بزيــارة قُطريــة إىل اإلمــارات  أنَّ تقــدميها. غــري 
بغـرض االسـترقاق ختـص     ٢٠١١، أُبلغـت عـن حالـة اجتـار وقعـت يف عـام       ٢٠١٣دة يف عـام  العربية املتحـ 

 )١١٨(ضحايا من نيبال وإندونيسيا وأدت إىل حماكمة.

حـاالت   إىل املعلومـات املقدَّمـة، مل تسـجَّل أيُّ   اسـتناداً  : جرت مناقشـتها /أشكال أخرى منصوص عليها
ن الكيفية اليت ُيفهم هبا هذا الشكل املنصوص عليـه مـن   ". ومل ُتقدَّم رؤى بشأنزع األعضاءاجتار لغرض "

أشكال االستغالل وإن أشار املمارسون إىل قانون حيظر نزع األعضاء غري التـوافقي. وأُجـري تقيـيم مماثـل     
اسـتغالل  يعـاجل صـراحة    ال القـانون أنَّ . والحظ املمارسون أنـه يف حـني   احلمل نيابة عن الغريفيما خيص 
 ا ضمن االستغالل اجلنسـي أو السـخرة. ومل ُتقـدَّم أيُّ   مثل ذلك االستغالل يندرج إمَّ ، فإنَّةليز نالعمالة امل

                                                         
  .٢٤املرجع السابق، الفقرة   )١١٨(
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احلـق يف اخلـروج مـن األوضـاع      دائماًلية لديها ز نالعمالة املأنَّ دة، وقُدِّم رأي بمعلومات بشأن حاالت حمدَّ
تصـل باالجتـار مبوجـب القـانون.     مـن أشـكال االسـتغالل امل    شـكالً  الزواج القسرياالستغاللية. وال ُيعترب 

هناك عدة شروط تنظم الزواج مبوجب الشريعة مع وجـود شـروط تكفـل عـدم إجبـار النسـاء       أنَّ وأُوضح 
علـى الـزواج ضـد إرادهتـن. ويف احلـاالت الـيت تتـزوج فيهـا امـرأة ضـد إرادهتـا، ميكنـها عندئـذ اللجـوء إىل               

دم تسجيل حاالت مـن هـذا النـوع. وأشـري إىل وجـود      القضاء لتحقيق العدالة، وإن أشار املمارسون إىل ع
يف القــانون أو  الــزواج االســتعبادي ضــمانات ملنــع الــزواج دون الســن القانونيــة. وال ُيعتــرف مبفهــوم       

يف القانون. ومع ذلـك، تشـري التقـارير     األنشطة اإلجراميةُيعترف باالستغالل من أجل  ال املمارسة. كما
، وكـذلك االجتــار  التسـول القسـري  حـاالت االجتـار باألطفـال ألغـراض     الرمسيـة إىل تسـجيل العديـد مـن     

 )١١٩(.بيع األطفالألغراض 

قضـايا أو شـواغل    خـالل املقـابالت الـيت أجريـت، مل ُيـربِز املمارسـون أيَّ      : مسائل رئيسية هتم املمارسـني 
ــالتحقيق يف جــرائم االجتــ      حمــدَّد ــق ب ــق مبفهــوم االجتــار أو بشــكل أعــم فيمــا يتعل ــة ة فيمــا يتعل ار أو مالحق

االســتغالل اجلنســي هــو الغــرض  أنَّ مرتكبيهــا أو مقاضــاهتم. واعتــرب مجيــع مــن أجريــت مقــابالت معهــم    
 ٢٠١٣-٢٠١٢االستغاليل الرئيسي. وأشـار التقريـر الـذي أصـدرته اللجنـة احلكوميـة ذات الصـلة للفتـرة         

وفيمـا خيـص العالقـة بـني      )١٢٠(االجتار ألغـراض السـخرة وبيـع األطفـال.     تتضمَّنإىل ظهور حاالت أخرى 
عملية التحقيق ُيستدل منـها بوجـه عـام علـى     أنَّ جرائم االجتار وجرائم االستغالل القائمة بذاهتا، أشري إىل 

التحديات املتعلقة بالتحقيق واملالحقة ترتبط باحلاالت املعنيـة وال ختـص النظـام    أنَّ التهمة األنسب. واعُترب 
ــة. وأكــد املمارســون وجــود قائمــة مــن املؤشــرات الــيت     ككــل. ومل ُيَشــر إىل حتــديات تتعلــ  ق جبمــع األدل

تنــدرج يف إطــار االجتــار. وأشــري إىل احتجــاز جــوازات الســفر   مــا إذا كانــت حالــة مــا ُتســتخدم لتحديــد
وظروف العمل واملعيشـة غـري الصـحية واخنفـاض األجـور أو انعـدامها كمؤشـرات علـى احتمـال االجتـار.           

أنَّ تتعـرف علـى الضـحايا، و    ال مـا كـثرياً  أجهـزة إنفـاذ القـانون    أنَّ ايا، لـوحظ  وفيما يتعلق بشـهادة الضـح  
يقتصـرون علـى شـهادة     ال القضـاة أنَّ  أيضـاً الضحايا القالئل الذين يظهرون قـد ينتـاهبم اخلـوف. ولـوحظ     

 الضحية يف الوصول إىل قرارهم إذ ينظرون كذلك يف مصادر أخرى لألدلة.

أمجـع املمارسـون علـى أنـه فيمـا خيـص       : يـة الضـرر يف إثبـات االسـتغالل    مدى أمه/أمهية شدة االستغالل
هبا يف إثبات االجتـار ولكنـها قـد تكـون ذات شـأن      ُيعتد  ال درجة االستغالل مجيع أشكال االستغالل، فإنَّ
أنَّ القضايا ستالَحق حـىت وإن بـدا    أو شدة الضرر حيث إنَّ/بوجود وُيعتد  ال لدى إصدار األحكام. كما

                                                         
. ولالطالع على معلومات بشأن ٢٢لالطالع على املزيد بشأن التسول القسري، انظر املرجع السابق، الفقرة   )١١٩(

مكافحة االجتار بالبشر يف اإلمارات ر، االجتار من أجل بيع األطفال، انظر اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبش
  .٢٧، الصفحة ٢٠١٤‐٢٠١٣العربية املتحدة: التقرير السنوي 

مكافحة االجتار بالبشر يف اإلمارات العربية املتحدة: التقرير السنوي اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر،   )١٢٠(
ما كانت مجيع احلاالت يف املاضي إىل أنه "بين ٢٠١٤-٢٠١٣. ويشري تقرير ٢٦، الصفحة ٢٠١٣‐٢٠١٢

ختص االستغالل اجلنسي، ُسجلت يف املاضي القريب حاالت تقع خارج نطاق هذا الشكل من أشكال 
االستغالل يف العمل والسخرة، ويف حاالت أقل، بيع األطفال." اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار  - االعتداء
  .٢٧، الصفحة ٢٠١٤‐٢٠١٣العربية املتحدة: التقرير السنوي مكافحة االجتار بالبشر يف اإلمارات بالبشر، 
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ميكن التخلي عنها. ويـتم حتديـد عتبـة     ال هناك بعض احلقوق اليت حية يستفيد من االستغالل حيث إنَّالض
ــة)     ‘ االســتغالل’ ــز بــني االســتغالل املتصــل باالجتــار وأشــكال االســتغالل األدىن مرتب إىل اســتناداً (الــيت متي

يأخـذ   ال راء تقييم فردي لالسـتغالل القوانني واملعايري الوطنية. وقد أشار أحد املمارسني إىل احلاجة إىل إج
شخصــية الفــرد املعــين وقدراتــه ووضــعه. فعلــى ســبيل   أيضــاًيف االعتبــار املعــايري املوضــوعية فحســب وإمنــا 

 املثال، جيوز مراعاة جنسية الضحية ووضعه من أجل التأكد من مدى ضعفه وعالقته باملتَّجِر، إخل.

تداخل بني ركـن   مثة أيَّأنَّ يرى املمارسون  ال: يل والوسيلةانعدام التداخل بني ُركَْني الغرض االستغال
ــركنني.      وركــن الغــرض االســتغاليل حيــث إنَّ  ‘ الوســيلة’ ــايري وحــدود كــال ال ــبني بوضــوح مع ــانون ي الق

أيِّ ا، ولكـن مل ُيَشـر إىل   اسـتغاللي  أو غرضـاً /إذا كان استعباد املدين وسيلة و ما واختلف املمارسون بشأن
 على استعباد املدين. حاالت تنطوي

علـى الـرغم مـن عـدم إشـارة القـانون إىل املوافقـة، أكـد         : عدم االعتداد باملوافقة بالنسـبة إىل االسـتغالل  
ُيعتد هبا عندما تكـون هنـاك وسـائل مسـتخدمة، بصـرف النظـر عـن         ال موافقة الضحيةأنَّ املمارسون على 

شـخص االجتـار باألعضـاء البشـرية     يِّ ميكـن أل  ال سن الضحية. وأثري مثال االجتـار باألعضـاء إليضـاح أنـه    
السالمة البدنية قيمـة اجتماعيـة ومنفعـة عامـة، ومـن مثَّ ُيعتـرب جـرم        نَّ حىت إذا وافق اجملين عليه على ذلك أل

االجتار قد اقُتـرف حـىت يف حـال وجـود املوافقـة عليـه. ولـدى سـؤال أحـد املمارسـني القضـائيني عـن دور             
ُتَعـدُّ قضـية اجتـار وإمنـا      ال تلكأنَّ ستغالل األخرى، مثل االستغالل اجلنسي، أجاب باملوافقة يف أشكال اال

مل يكــن ناجتــا عــن اســتغالل حالــة استضــعاف أو غريهــا مــن  مــا جرميــة زنــا أو دعــارة النتفــاء االســتغالل،
 الوسائل املنصوص عليها يف القانون.

ر يف مشروع قانون شامل لتعزيز محاية الضحايا. اجمللس الوطين ينظأنَّ أفيد ب: مسائل متعلقة بالضحايا
وسلط أحد املمارسني الضوء على احلاجة إىل كفالة عدم معاملة الضحايا بوصفهم جناة. وأشار آخر 
إىل احلاجة إىل تدريب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني من أجل زيادة الوعي جبرمية االجتار وكفالة 

 أو/يوحون بأهنم ضحايا و  ال ملتَّجر هبم من بني ممارسي الدعارة ممنفّعالية حتديد هوية األشخاص ا
 يعتربون أنفسهم كذلك.  ال

توجـد حاجـة إىل إرشـادات     ال رأى بعض املمارسـني أنـه  : آراء بشأن اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
‘ االسـتغالل ’معـىن   أنَّيف األذهان. ومع ذلك، أشار آخـرون إىل  جدا مفهوم االستغالل ألنه واضٌح  بشأن

نفسه ميكن أن يكون غري واضح كمـا هـو احلـال بالنسـبة إىل بعـض أشـكال االسـتغالل املنصـوص عليهـا.          
فعلى سبيل املثال، ميكن أن ُيقدَّم املزيد من اإليضاحات بشأن السـخرة واالسـترقاق واملمارسـات الشـبيهة     

ة لكـل شـكل مـن أشـكال االسـتغالل      بالرق. ورأى ممارسون آخرون عدم ضرورة تقدمي تفسـريات إضـافي  
املزيــد مــن التعــاريف قــد يــؤدي إىل تضــييق املفهــوم  أنَّ كــل واحــد منــها مفهــوم بوضــوح و أنَّ بــالنظر إىل 

بعـض املفـاهيم واضـحةٌ يف األذهـان علـى الصـعيد       أنَّ وتقييده بدال من توسيع نطاقه. ولوحظ أنه يف حـني  
  لبعض املفاهيم األخرى تبعا الختالف أدياهنا ومعتقداهتا. العاملي، قد ختتلف البلدان يف مدى استيعاهبا
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  إضافية لالستغالل أشكاالً هنج الربوتوكول ولكنها تدرج عموماً الدول اليت تتبع  -٢-٣
تايلنـد وقطـر   هناك مخس دول مـن بـني الـدول االثـنيت عشـرة الـيت مشلتـها الدراسـة االستقصـائية (بلغاريـا و          

 أيضـاً هنـج الربوتوكـول إزاء االسـتغالل، ولكنـها تـدرج      عمومـاً  عتبارهـا تتبـع   كولومبيا ومصر) ُتصنَّف باو
  إضافية لالستغالل.أشكاالً 

  
  بلغاريا  ‐ ١‐ ٢‐ ٣

وقـاض واحـد واثـنني مـن كبـار اخلـرباء يف        مدَّعني عامِّنيجرى التشاور ألغراض هذه الدراسة مع : موجز
ــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر. وجــرى فحــص عــدد      ــة الوطني ــارير   اللجن مــن احلــاالت، كمــا مت النظــر يف تق

ــة. و ــهما غــري متطــابقني لالّتجــار      يتضــمَّنخارجي ــانون البلغــاري تعــريفني متشــاهبني ولكن  وكالمهــا -الق
، مثــل اجلــرب واإلكــراه، فهــي تــؤدي إىل تشــديد اجلــرم  ‘الوســيلة’أمَّــا ‘. غــرض’و‘ فعــل’يتطلــب ســوى  ال

إىل االستغالل، ولكن تتمثل أغـراض االجتـار املدرجـة علـى      األساسي املكوَّن من ركنني. وال توجد إشارة
االستخدام من أجل األنشطة الفاسقة؛ والسخرة أو التسول القسري؛ ونـزع األعضـاء   : نطاق التعريفني يف

ركــن أنَّ أو األنســجة أو اخلاليــا أو الســوائل البدنيــة؛ واالســتعباد القســري. وأكــد بعــض املمارســني علــى 
ة االجتار مفهـوم جيـدا، ولكـن هنـاك مؤشـرات علـى بعـض اللـبس بشـأن أغـراض           الغرض من أركان جرمي

عمومـاً  سيما معايري السخرة والعوامل اليت متيز االجتار عن اجلرائم األخـرى. واتفـق املمارسـون     ال االجتار،
يف أغراض االجتار سـتعود بفائـدة كـبرية نظـرا لعـدم كفايـة االتسـاق        /اإلرشادات بشأن االستغاللأنَّ على 

  ممارسات العدالة اجلنائية.
القــانون : يتــألف اإلطــار التشــريعي ملكافحــة االجتــار يف بلغاريــا مــن صــكني اثــنني، ومهــا: اإلطــار القــانوين

ــة يف عــام     ــانون متخصــص. وأدت التعــديالت التشــريعية املدَخل ــائي وق إىل مواءمــة التعــاريف   ٢٠١٣اجلن
(بصـيغته املعدلـة) االجتـار بالبشـر مـن خـالل تعريـف ُيسـِقط          الواردة يف القانونني. وجيرِّم قـانون العقوبـات  

ركَن الوسيلة يف التعريف األساسي ويكرس الوسيلة كجرم مشدِّد ينطـوي علـى عقوبـة أقسـى. وال يشـري      
ركُن الغرض إىل االستغالل ولكنه يدرج أغراض االجتار باعتبارها االستخدام مـن أجـل األنشـطة الفاسـقة     

أعضــاء اجلســم أو أنســجته أو خاليــاه أو ســوائله البدنيــة واالســتعباد القســري.  والســخرة والتســول ونــزع
من هذه األغراض على استخدام احلامل لغرض بيـع طفلـها، ُيعتـرب ذلـك سـببا لتشـديد        وعندما ينطوي أيٌّ

يف  أيضـاً من هذه األغـراض املنصـوص عليهـا لالجتـار. ويـرد تعريـف االجتـار        يِّ العقوبة. وال يرد تعريف أل
ــة. وعقــب   ٢٠٠٣(القــانون املتعلــق مبكافحــة االجتــار بالبشــر    )، الــذي حيــدد مســؤوليات الســلطات املعين

التعريـف الـوارد يف القـانون اجلنــائي،    عمومــاً التعـديل الـذي أُدخـل مـؤخرا، أصــبح ذلـك التعريـف يـوازي        
ام غـري املشـروع   ولكنه ينص على عنصر الغرض باعتبـاره "االسـتغالل" الـذي ُيعـرَّف بأنـه يعـين "االسـتخد       

لألشخاص من أجل الفسق، أو نزع أعضـاء الضـحايا أو أنسـجتهم أو خاليـاهم أو سـوائلهم البدنيـة ، أو       
السخرة أو التسول القسري أو االستعباد، أو اإلخضاع حلالة االسترقاق أو حالة تشـبه الـرق". وال يوجـد    

ــا لالجتــار. ويف كــال      تعريــف أليٍّ ــذه األغــراض املنصــوص عليه ــن ه ــة األغــراض   م ــدو قائم الصــكني، تب
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(االســتغاللية) حصــرية. وُيــنص علــى عــدم االعتــداد باملوافقــة يف كــال القــانونني علــى الســواء، وقــد أعيــد   
 التأكيد على هذا اجلانب من جوانب التعريف يف السوابق القضائية.

فـاهيم  تبينـت صـعوبة كشـف هـذه امل    : الفسق أو األنشطة الفاسـقة أو الفجـور   -غرض منصوص عليه 
هـذه املفـاهيم موروثـة    أنَّ ألهنا غري معرَّفة وُتسـتخدم يف قـوانني خمتلفـة بطـرق خمتلفـة. وأوضـح املمارسـون        

"استغالل دعارة الغري وسائر أشكال االسـتغالل اجلنسـي"   عموماً عن القانون اجلنائي السابق، وهي تعادل 
 ١٤٩ة قائمة بـذاهتا مبوجـب املـادة    ويفهمها املمارسون على هذا األساس. ويشكل الفجور موضوع جرمي

 ١٥٢يف املـادة   أيضـاً ويـرد الفجـور   ‘. الفسـق ’إشـارة إىل مفهـوم    أيضـاً  يتضمَّنمن القانون اجلنائي، الذي 
املتعلقة باالغتصاب، حيث تكون األحكـام مشـدَّدة إذا ارُتكـب "يف إطـار الضـلوع بـاإلكراه يف مزيـد مـن         

يسـتتبع الـدعارة وإمنـا يشـري إىل جمموعـة مـن        ال الفجـور قـد  أنَّ ىل أعمال الفجور أو الـدعارة"، مبـا يشـري إ   
ــة.         ــن الوســائل املضــّرة باملوافق ــا م ــوة أو غريه ــال واســتخدام الق ــيت تشــمل األطف  )١٢١(اجلــرائم اجلنســية ال

 )١٢٢(،٢٠٠٩والدعارة ليست قانونية يف بلغاريا، كما أهنـا غـري جمرَّمـة. ويف قـرار تفسـريي صـادر يف عـام        
الـدعارة اسـتغاللية يف حـد ذاهتـا، وهـي يف حـد ذاهتـا مـن أشـكال الفجـور.           أنَّ لـنقض العليـا   رأت حمكمة ا

استغالل الدعارة يشمل على األقـل "اسـتخدام شـخص آخـر يف الـدعارة      أنَّ  أيضاًويؤكد القرار التفسريي 
نسـية الـيت   ليشمل طائفة أوسـع مـن السـلوكيات اجل    أيضاًأو سائر أشكال االستغالل اجلنسي"، ولكنه ميتد 

االجتـار بالبشـر لـه نطـاق     أنَّ يتلقى فيها شخٌص منافَع عن طريـق اسـتخدام شـخص آخـر. ويوضـح القـرار       
ــع مــن اجلرميــة املنفصــلة املتمثلــة يف إقنــاع آخــر أو حتريضــه علــى ممارســة الــدعارة (كمــا جتســدها             أوس

 من القانون اجلنائي)، نظرا للطابع األكثر دميومة للفجور. ١٥٥  املادة

بصـفة عامـة. وقـد أشـار     جيِّـداً  االجتـار ألغـراض السـخرة غـري مفهـوم      : السـخرة  -منصـوص عليـه    غرض
ممارسون وغريهم إىل غياب الـيقني بشـأن طبيعـة وخطـورة االنتـهاكات الـيت ميكـن أن ينطبـق عليهـا وصـف           

قـد   مـا أنَّ مبعـىن   -حد إقامة هذا الشكل مـن أشـكال االجتـار مـنخفض     أنَّ السخرة، وتوجد مؤشرات على 
وكما الحظ أحـد   )١٢٣(ألغراض السخرة يف بلغاريا.اجتاراً يف العمل يف أماكن أخرى يشكل استغالالً ُيعترب 

الســخرة ميكــن مســاواهتا بتــدين األجــور وســوء ظــروف العمــل والغــش بشــأن ظــروف    أنَّ املعلقــني، "يبــدو 
وص عليـه يف اتفاقيـة منظمـة    مفهوم السـخرة املنصـ  أنَّ وأعرب بعض املمارسني عن رأي مفاده  )١٢٤(العمل".

يعـود أساسـا    ما يؤدي إىل التباس يف سياق بروتوكول االجتار باألشخاص، وهو ١٩٣٠العمل الدولية لسنة 

                                                         
  الباب الثامن، قانون العقوبات البلغاري.  )١٢١(
  الصادر عن حمكمة النقض العليا البلغارية. 2/16.07.2009رقم   )١٢٢(
تعلق الصادر عن احملكمة اإلقليمية يف مونتانا (امل ٢٠١٠حزيران/يونيه  ٣٠١٨٦/١٦على سبيل املثال، القرار   )١٢٣(

مبجموعة بلغاريني ُوعدوا بوظائف تتعلق بقطف الثمار يف السويد. وقُدِّم الطعام إىل الضحايا ولكن ظروفهم 
املعيشية كانت قاسية، ومل يتلقوا أجرا عن األيام العشرين اليت بقوا فيها على هذا الوضع قبل أن يغادروا. وأدين 

  املدعى عليه بتهمة االجتار ألغراض السخرة).
)١٢٤(  Vladislava Stoyanova, ‘The Crisis of a Definition: Human Trafficking in Bulgarian Law’, Amsterdam Law 

Forum, vol. 5, no. 1, 2013, p. 74.  
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وأعـرب أحـد    باملوافقـة. عتـد  ي ال الربوتوكـول أنَّ حـني  هذا الفهـم للسـخرة ينطـوي علـى اإلكـراه يف      أنَّ إىل 
ة واألشـكال االسـتغاللية األخـرى علـى هـذا األسـاس، وأنـه        اجمليبني عن الـرأي بضـرورة التمييـز بـني السـخر     

ينبغي التوصل إىل فهم للسخرة يقتصر على سـياق االجتـار، وميكـن أن يشـمل مفـاهيم أوسـع لالسـتغالل يف        
 العمل. وال يتوافر سوى قدر ضئيل من السوابق القضائية بشأن االجتار ألغراض السخرة.

حلــت هــذه : االســترقاق واملمارســات الشــبيهة بــالرقاالســتعباد القســري و -غــرض منصــوص عليــه 
أنـه يشـمل ممارسـات قـد     عمومـاً  املصطلحات حمل إشارة سابقة إىل "اإلخضاع القسري" الذي ُيفهـم منـه   

األعمال الـيت تشـجع الضـحايا علـى     "… إىل  أيضاًتشكل استرقاقا أو ممارسات شبيهة بالرق ولكنها متتد 
يتفق مع إرادة شخص آخر، مبا يف ذلـك مـن خـالل اإلقامـة يف مكـان      اعتماد سلوك يتعارض مع إرادهتم و

تتوافر إرشادات رمسية، وُيترك للمحاكم أن تقرر الظـروف الـيت تشـكل     ال بيد أنه )١٢٥(غري مرغوب فيه".
اإلخضاع القسري. ومل ُيبـِد املمارسـون آراء ُتـذكر بشـأن الغـرض املعـدَّل املتمثـل يف "االسـتعباد القسـري          

 هذه املفاهيم مل ُتخترب بعد.أنَّ واملمارسات الشبيهة بالرق"، ويبدو  واالسترقاق

ــه   كمــا لــوحظ أعــاله، هــذا  : االجتــار بالنســاء احلوامــل لغــرض بيــع األطفــال   -غــرض منصــوص علي
منصــوص عليــه يف قــانون العقوبــات باعتبــاره جرمــا مشــدَّدا. ويف حــني مل ُتقــدَّم ســوابق قضــائية ‘ الغــرض’

 حبيــث -ا، هنــاك دالئــل تشــري إىل أنــه ُيفهــم كغــرض اســتغاليل يف حــد ذاتــه   عمليــتوضــح كيفيــة تطبيقــه 
يتطلب إرسـاء غـرض آخـر مثـل االسـتعباد القسـري بصـورة منفصـلة مـن أجـل إثبـات اجلـرم األساسـي               ال

صـعوبة خاصـة وبـدا أهنـم يعتـربون االجتـار لغـرض         املتمثل يف االجتار باألشخاص. ومل جيـد املمارسـون أيَّ  
هنـاك حكمـا   أنَّ بذاته من أشكال االستغالل املشمولة بـاحلكم العـام. وأشـري إىل     قائماً شكالًطفال بيع األ

       ا آخر من أحكام القانون اجلنائي حيظر بصورة منفصلة بيـع األطفـال، ومـن املمكـن مالحقـة النسـاء قضـائي
ك، أشـار املمارسـون إىل   مبوجب هذه املادة يف نفس الوقت الذي ُتعتربن فيه من ضحايا االجتـار. ومـع ذلـ   

يالَحقن بصفة عامة وإمنا يشجَّعن على اإلدالء بشهادهتن ضـد مسـتغليهن. ونوقشـت صـعوبة      ال النساءأنَّ 
إثبات القصد االستغاليل يف حاالت بيع األطفال مـن جانـب النسـاء الـاليت يـبعن أطفـاهلن كوسـيلة لتـأمني         

 الرعاية ألطفاهلن اآلخرين.

، الـذي أُدرج  التسـول تتـوافر سـوابق قضـائية بشـأن      ال: جرت مناقشـتها /اأشكال أخرى منصوص عليه
علــى قــانون العقوبــات والقــانون   ٢٠١٣كغــرض اســتغاليل مــن خــالل التعــديالت الــيت أُدخلــت يف عــام   

املتخصص بشأن االجتار. وأشار ممارس قضائي إىل احتمال وجود خط فاصل دقيـق بـني االجتـار ألغـراض     
يسـتخدم فيهـا الوالـدان أطفاهلمـا كمتسـولني؛ وقـد يكمـن الفـرق يف أنـه يف احلالـة           التسول واحلاالت الـيت  

بينما يف احلالة الثانية يتعلق األمر ببقـاء األسـرة. ومل يـتمكن املمارسـون مـن       استغالليااألوىل يكون القصد 
يـا أو السـوائل   نزع األعضـاء أو األنسـجة أو اخلال  سابقة قضائية بشأن االجتار من أجل أيِّ اإلشارة إىل 

بعد تسجيل حاالت اجتارٍ بنسـاء ُيَهـرَّبن   مؤخَّراً كلمة "اخلاليا" أُدرجت يف التشريع أنَّ . وأشري إىل البدنية
أشــكال الــزواج القســرية أو للبويضــات. وال تنــدرج ‘ ماحنــات’ الســتخدامهن كـــواليونــان إىل إســرائيل 

                                                         
  .٧٥املرجع نفسه، الصفحة   )١٢٥(
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الـزواج بـاإلكراه يشـكل جرميـة قائمـة بـذاهتا       نَّ أيف التشريعات، ولكن الحـظ ممـارس قضـائي     االستعبادية
حــال. ويف حــني كانــت هنــاك أمثلــة علــى حــاالت اجتــار حمتملــة تنطــوي علــى ترتيبــات زواج،    أيِّ علــى 

نـادرا   شـكالً ُتَحلْ أيُّ قضايا إىل احملاكم. وبصرف النظر عن استثناءات حمدودة، اعترب املمارسون ذلـك   مل
من تعريفْي االجتـار   يف أيٍّ االستغالل ألغراض األنشطة اإلجراميةدرج من أشكال االستغالل. كما مل ُي

وأفيـد   )١٢٦(احملليني، وإن أشار املمارسون إىل وقـوع حـاالت اجتـار مـن أجـل النشـل يف املمارسـة العمليـة.        
تلك احلاالت يتم التعامـل معهـا باعتبارهـا حـاالت اجتـار تنـدرج ضـمن مفهـوم "اإلخضـاع القسـري"           أنَّ ب

يعـاَملون كضـحايا وإمنـا كمجـرمني،      ال ضحايا االجتار من أجل النشلأنَّ  يعد معموال به. وأفيد بالذي مل
 وهي مشكلة تتفاقم بسبب غياب هذا الشكل من أشكال االستغالل يف التعريف الوارد يف التشريعات.

ــان رأي : للغــرض مــن االجتــار  /فهــم املمارســني لالســتغالل   هــدف أنَّ  بوجــه عــام  املــدَّعني العــامِّني ك
يف ‘ االسـتغالل ’االستغالل (ُيستخدم هذان املصـطلحان كمتـرادفني بـالنظر إىل غيـاب اإلشـارة إىل      /االجتار

غيـاب القضـايا املرفوعـة    أنَّ القانون) مفهوم بشكل واضح وواسع النطاق. ومع ذلك، يرى خرباء آخرون 
وتقـدير أشـكال االسـتغالل األخـرى     بشأن أشكال االستغالل عدا االستغالل اجلنسي قد يعين إساءة فهـم  

بعض حاالت االجتـار ُرفضـت علـى أسـاس أهنـا جمـرد مسـائل خاصـة         أنَّ املنتشرة بدرجة مساوية. ولوحظ 
 بني أرباب العمل والعمال.

أشـار املمارسـون إىل غيـاب الوضـوح     : التمييز بني االجتار وجرائم أخـرى  -مسألة رئيسية هتم املمارسني 
بعـض اجلـرائم ميكـن أن تنـدرج ضـمن هتمـة       أنَّ بقرارات االهتام. ويعين هيكـل القـانون   واالتساق فيما يتعلق 

أو يف إطار أحكام أخرى من القانون. ويف بعض األحيان، يطبـق املـّدعون العـاّمون عـدة جـرائم      /و‘ االجتار’
لـيت قـد متيـز    يف آن واحد ضمن الئحة االهتام نفسها. وكان هناك قدر من عدم اليقني فيما يتعلق بالسمات ا

يكـون   مـا  كالتمييز مثالً بني هتمة الفجور وهتمة االجتـار ألغـراض الفجـور. وعـادة     –قضية اجتار عن أخرى 
القرار النهائي ذاتيا إىل حد بعيد. وأشار بعض املمارسني إىل الغرض االستغاليل (ممـثَّال رمبـا   ا وليس موضوعي

مـن اجلـرائم. وأشـار آخـرون إىل طبيعـة السـلوك وخطورتـه        يف الكسب املادي) كسمة متيز االجتار عن غريه 
 ومستوى التنظيم الذي يكشف عنه كطريقة لتمييز االجتار عن اجلرائم األخرى.

الحظ املمارسون وجـود مشـكلة فيمـا يتعلـق بإثبـات القصـد مـن ارتكـاب         : مسائل أخرى هتم املمارسني
أجـل توجيـه التهمـة. وأبـرز آخـرون أعبـاء       وهو أمر ضـروري مـن    -أحد أغراض االجتار املنصوص عليها 

اإلثبات الناشئة عن االعتماد املفرط على شهادة الضحايا واإلجراءات اجلنائية الشكلية واملعقـدة علـى حنـو    
يوجـد حـافز ُيـذكر كـي      ال مفرط اليت ميكن أن تعيق مجـع األدلـة، مبـا يف ذلـك مـن اخلـارج. ولـوحظ أنـه        

 نائية، وأنه حىت اآلن مل يتلقَّ ضحايا تعويضات يف بلغاريا.يشارك األشخاص يف عملية العدالة اجل

                                                         
 ,National Commission for Combating Trafficking in Human Beings / Council of Europeانظر أيضا   )١٢٦(

Information about the rights of the victims of human trafficking (2012), p. 5 ارتكاب ’، بشأن اإلشارة إىل
  كشكل من أشكال االستغالل.‘ األفعال اإلجرامية



استعراض عام:القوانني واملمارسات الوطنية 53
 

 

مـدى االسـتغالل أو   أنَّ أكـد ممارسـون   : مدى أمهية الضـرر يف إثبـات االسـتغالل   /أمهية شدة االستغالل
التركيــز علــى  أمهيــة هلمــا يف إثبــات االهتــام بــالنظر إىل عــدم اشــتراط وقــوع االســتغالل. وينصــبُّ ال شــدته

واستنتاج النية االستغاللية مـن ذلـك الفعـل. ومـع ذلـك، فقـد أشـارت املناقشـات إىل         ‘ علالف’إثبات ركن 
ا شـديدة األمهيـة   املسـائل اخلطـرية نسـبي   أنَّ من الواضـح   وجود بعض االلتباس بشأن هذه النقطة، حيث إنَّ

 السخرة. ألغراضاجتاراً إذا كانت أحوال العمل االستغاللية ُتحدَّد باعتبارها   ما من أجل إثبات

أمَّـا  فقـط.  ‘ الغـرض ’و‘ الفعـل ’كمـا ذُكـر سـابقا، تتـألف جرميـة االجتـار مـن ركـين         : أمهية غياب الوسيلة
استخدام الوسائل فهو يؤدي إىل تشديد العقوبات املوقعة على مرتكيب تلك اجلـرائم. ويفسـر تقريـر فريـق     

 على النحو التايل:اخلرباء املعين بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر أثر هذه الصياغة 

"جعل املشرِّعون البلغاريون من املمكن إخضاع املزيـد مـن اجلنـاة للمسـؤولية اجلنائيـة حيـث إنـه        
أحـد األفعـال قـد وقـع بغـرض االسـتغالل، مـن        أنَّ من أجل إثبات جوهر اجلرميـة، يكفـي إثبـات    

اخ االقتصــادي وُيعتــرب هــذا النــهج متفقــا مــع املنــ … دون احلاجــة إىل إثبــات اســتخدام الوســيلة 
يــدخل بعــض النــاس، بســبب حالتــهم املاديــة الصــعبة، يف عالقــة : واالجتمــاعي احلــايل يف بلغاريــا

يضــطرون إىل اســتخدام اإلكــراه أو االحتيــال مــن أجــل  ال "شــبيهة بالعمــل" مــع املتَّجــرين الــذين
االجتمــاع هبــم  والقضــاة الــذين مت املــدَّعني العــامِّنيإىل كبــار اســتناداً حتقيــق هــدف االســتغالل. و

خــالل الزيــارة القُطريــة الــيت قــام هبــا فريــق اخلــرباء املعــين بــإجراءات مكافحــة االجتــار بالبشــر إىل   
 )١٢٧(بلغاريا، أدى هذا النهج إىل زيادة عدد املالحقات القضائية واإلدانات."

دالـة اجلنائيـة؛   وقد أكدت عملية الدراسة االستقصائية شـيوَع هـذا الـرأي فيمـا بـني املمارسـني يف جمـال الع       
تكـون الوسـيلة    ال الظروف االقتصادية اليت يواجهها الكثري من الناس ُتعتـرب بالغـة الصـعوبة حبيـث    أنَّ ذلك 

الغـرض  أنَّ ضرورية السـتغالهلم. ولـدى السـؤال عـن خطـر اخللـط بـني االجتـار واجلـرائم األخـرى، أفيـد بـ            
 ر واجلرائم األخرى.االستغاليل يساعد على التمييز على حنو مناسب بني االجتا

اجلرم يتحقق بصرف النظر عـن موافقـة   أنَّ أكد املمارسون على : عدم االعتداد باملوافقة على االستغالل
عـدم االعتـداد باملوافقـة جانـب مهـم مـن جوانـب التشـريعات البلغاريـة. وُتَعـدُّ املوافقـة غـري             أنَّ الضحية، و

يؤكـده القـرار التفسـريي الرئيسـي حملكمـة الـنقض        ما هومهمة صراحة يف كال التفسريين جلرمية االجتار، و
مـن أشـكال    يستبعد مسؤولية اجلاين عن القيام بـأيٍّ  ال "موافقة الضحية أو تعاونه: العليا الذي جاء فيه أن

إذا كـان مـن الضـروري التمييـز      ما الفعل التنفيذي جلرمية االجتار بالبشر." وكان هناك بعض النقاش حول
ــني أشــكال االســ   ــة   ب ــيت جتســد عــدم املوافق ــة اإلخضــاع القســري  ’و‘ الســخرة(’تغالل ال ــاء يف حال ‘ اإلبق

 )١٢٨(واألشكال األخرى اليت قد يلزم فيها التأكيـد صـراحة علـى عـدم االعتـداد باملوافقـة."      ‘) االسترقاق’و

                                                         
)١٢٧(  GRETA, Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against 

Trafficking in Human Beings by Bulgaria, GRETA(2011)19, p. 19, para. 62.  
حملكمة النقض العليا البلغارية، متاح (باللغة البلغارية فقط) على العنوان  2/16.07.2009القرار التفسريي رقم انظر   )١٢٨(

  من قرارها النهائي. ٥-١، الفقرة http://www.vks.bg/vks_p10_36.htmالتايل 
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يف العمـل  مبدأ عدم أمهية املوافقة مهم بصفة خاصة بالنظر إىل مشول التشـريعات لالسـتغالل   أنَّ وأشري إىل 
 كشكل من أشكال االستغالل املتصل باالجتار.

بعـض أنـواع االسـتغالل ُترتكـب     أنَّ أشـار املمارسـون إىل   : االعتبارات الثقافية ذات الصلة باالسـتغالل 
خيضـع الضـحايا الغجـر     مـا كـثرياً  ة. وعلى وجه اخلصوص، حمدَّدأساسا من جانب وداخل جمموعات إثنية 

لى سبيل املثـال مـن أجـل التسـول و/أو النشـل و/أو البيـع القسـري لألطفـال         لالجتار من جانب أسرهم، ع
ــزواج القســري لألطفــال. وأشــار املمارســون    ــع    أيضــاًو/أو ال ــات بغــرض بي إىل حــاالت االجتــار بالغجري

إذا كانـت ممارسـة أو    مـا  حـال مـن األحـوال إلثبـات    أيِّ لالعتبارات الثقافية أمهيـة بـ  أنَّ أطفاهلن. ومل ُيقبل 
تشـكله. ومـع ذلـك، أتيحـت بعـض املعلومـات املروّيـة         ال متصـال باالجتـار أو  اسـتغالالً  ة معينة تشـكل  حال

تتعلق على سبيل املثال حباالت رجال من الغجر ُوجهـت إلـيهم هتمـة ارتكـاب جـرائم إداريـة،        -املتناقضة 
وجَّـه إلـيهم   عامـا، بـدال مـن أن تُ    ١٣أو  ١٢وفُرضت عليهم غرامات بسبب زواجهم مـن فتيـات يف سـن    

 التهم جبرائم جنائية خطرية مثل االغتصاب القانوين (اغتصاب األحداث) وزواج األطفال.

رأى املمارســون ضــرورة تقــدمي املزيــد مــن اإلرشــادات : آراء بشــأن اإلرشــادات املوجهــة إىل املمارســني
ككـل ولكـن مـن    بشأن كل نوع من أنواع االستغالل، مع تعريفـه مـن زاويـة واسـعة مبـا يشـمل الظـاهرة        

يح هنـاك حاجـة إىل توضـ   أنَّ دون إفراط يف التوسع مبا قد يعـود بنتـائج عكسـية. وأُعـرب عـن رأي مفـاده       
املنفعـة.  /رمبا من خالل تعريف صريح يؤكد على جانب املكسـب  -ار االستغالل كركن من أركان االجت

  مطلوبة على وجه السرعة. اإلرشادات بشأن االجتار ألغراض السخرةأنَّ وكان هناك اتفاق عام على 
 

  كولومبيا  ‐ ٢‐ ٢‐ ٣
أجريت مقابالت مع عدد كبري من األشخاص ألغـراض هـذه الدراسـة، مبـن فـيهم مسـؤولون مـن        : موجز

عدة وزارات معنية ومدَّعٍ عام وممثل للّجنة املشتركة بني املؤسسـات ملكافحـة االجتـار بالبشـر ومسـؤولون      
ــارير     مــن املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة   . وجــرى فحــص عــدد مــن احلــاالت، كمــا مت النظــر يف تق

خارجية. ويتبـع اإلطـار القـانوين التعريـف الـوارد يف الربوتوكـول ولكنـه ُيسـِقط ركـَن الوسـيلة. ويتطلـب            
مفهوم االسـتغالل احلصـول علـى مكسـب مـايل أو منفعـة أخـرى مـن أجـل قائمـة مفتوحـة مـن األغـراض              

ها يف الربوتوكول، استغالل التسول والـزواج االسـتعبادي والسـياحة    تشمل، إضافة إىل تلك املنصوص علي
االسـتغالل اجلنسـي هـو شـكل     أنَّ من املفاهيم املدرجة. وأكد املمارسون  اجلنسية. وال يوجد تعريف أليٍّ

ــه باســتثناء الســخرة، مل ُتســجَّل إجــراءات تــذكر بشــأن       ــا واألفضــل فهمــا؛ وأن االســتغالل األشــيع ارتكاب
جمموعـة  عمومـاً  خرى املنصوص عليها. ومل ُترَس معايري السخرة بوضوح. ويواجه املمارسون األشكال األ

مــن التحــديات التشــريعية واإلجرائيــة واإلثباتيــة وغريهــا مــن التحــديات لــدى التحقيــق يف جــرائم االجتــار    
  ومالحقة مرتكبيها، وهم يرحبون بتلقّي إرشادات بشأن ركن الغرض االستغاليل.

لسـنة   ٩٨٥القـانون  يكمن احملور الرئيسي لإلطار القانوين بشـأن االجتـار يف كولومبيـا يف    : نويناإلطار القا
الــذي يــنص علــى جرميــة اجتــار تتــألف مــن ركــنني وُتشــكِّل فعــالً (األســَر أو النقــلَ أو اإليــواَء أو     ٢٠٠٥
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: ة. ويعـين االسـتغالل  الوسـيلة فهـي غـري مطلوبـة إلثبـات اجلرميـ      أمَّا االستقبالَ) ُيرتكب لغرض االستغالل. 
"أن حيصــل شــخص علــى مكســب مــايل أو منفعــة أخــرى لنفســه أو لشــخص آخــر، عــن طريــق اســتغالل  
دعــارة الغــري أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي، أو الســخرة أو اخلــدمات القســرية، أو االســترقاق أو     

ج االسـتعبادي أو نـزع األعضـاء    املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو استغالل تسول الغري، أو الزوا
ا إىل صــيغة ركــن إضــافي . ويضــيف ذلــك جانبــاًأو الســياحة اجلنســية وغــري ذلــك مــن أشــكال االســتغالل"

الغرض الواردة يف الربوتوكول حيث يتطلب إثبات احلصول على منفعة مالية أو منفعـة أخـرى إىل جانـب    
تشـكل سـببا لإلعفـاء     ال الضحايا على االسـتغالل  موافقةأنَّ شكل االستغالل الذي تتعلق به. وُينص على 

مــن املســؤولية اجلنائيــة. ويــنص القــانون علــى جــرائم مشــدَّدة فيمــا خيــص االجتــار تشــمل، يف مجلــة أمــور،  
مـن   ١٧األطفال واألقارب وكذلك، بصفة خاصة، الضعفاء. وتشمل القوانني األخرى ذات الصلة املـادة  

 د وجتارة الرقيق جبميع أشكاهلا.الدستور اليت حتظر الرق واالستعبا

اإلشـارة إىل املكسـب املـايل أو املنفعـة األخـرى مفهومـة       أنَّ يبـدو  : ‘االستغالل’عنصر املنفعة يف تعريف 
معـىن "منفعـة   أنَّ وحتظى بدعم واسع النطاق، على األقل بـاملعىن العـام. ولكـن هنـاك مؤشـرات علـى       جيِّداً 

املنفعـة املرتبطـة باالسـتغالل تكـاد تكـون ماليـة يف مجيـع        أنَّ ام بـ أخرى" غري واضح متاما، ويوجد شعور عـ 
ــه     ــارجي إىل أن ــيم خ ــص تقي ــافع،       : األحــوال. وخل ــة حصــرية باملن ــداد قائم ــة إع ــواقعي حماول ــري ال ــن غ "م

املمارسـني يتشـاطرون هـذا    أنَّ االقتصادية منها أو غري االقتصادية، الناجتة عن التالعب بالضـحايا"، ويبـدو   
تنشـأ بشـأن املفهـوم األوسـع لالسـتغالل وإمنـا بشـأن االعتـراف بـه يف           ال التحـديات أنَّ وُرئي  )١٢٩(الرأَي.

 أشكاله املختلفة.

أنَّ تفيـد التقـارير بـ   : استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسـي  -غرض منصوص عليه 
مـا خيـص النسـاء الكولومبيـات     معظم احملاكمات بشأن االجتار هي بسبب االستغالل اجلنسي، وال سيما في

ا. وال يوجـد تعريـف   نسـبي  املستَغالت يف اخلارج، حيث ُتعترب األشكال األخرى أقل وضوحا وأقل شيوعاً
الســتغالل دعــارة الغــري أو ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي يف التشــريعات ولكــن ادُّعــي بأهنــا مفهومــة     

لكــثري مــن الضــوء علــى نطــاق هــذه األشــكال مــن  بصــورة عامــة وموحــدة. وال تلقــي الســوابق القضــائية ا
جرميـــة االجتـــار ألغـــراض االســـتغالل اجلنســـي تشـــمل تشـــجيع       أنَّ االســـتغالل وإن وجـــدت احملـــاكم   

وقد ساعد وجود طائفـة مـن اجلـرائم األخـرى علـى تعزيـز املالحقـات القضـائية لالسـتغالل           )١٣٠(الدعارة.
بـني   مـا  ا يف نقطـة النـهج املتبـع إزاء الـدعارة يقـع حاليـ      أنَّاجلنسي املرتبط باالجتـار. وأشـار املمارسـون إىل    

 شــكالًا علــى الربملــان يقتــرح جعــل الــدعارة  اإللغــاء والتنظــيم مــن خــالل مشــروع قــانون معــروض حاليــ  
أيِّ تتركــز املناقشــات بشــأن الــنُّهج املتبعــة إزاء الــدعارة حــول    مــاكــثرياً مشــروعا مــن أشــكال العمــل. و 

                                                         
)١٢٩(   Aportes desde el Derecho Internacional, Derecho Penal y las Organizaciones No Gubernamentales, 

Covenio Interinstitucional 045-2009, (Libertad y Orden, Ministerio del Interior y de Justicia, Republica de 

Colombia; UNODC, Universidad del Rosario, Accreditacion institucional de alta calidad, Ministeria de 

Educacion Nacional)  ٢٠٠٩(ترمجة غري رمسية، يشار إليه فيما بعد بتقرير عام.(   
  .00893-2007-059-00-60-001-63القضية اجلنائية رقم   )١٣٠(
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ايـة مـن االسـتغالل. وأثـري خطـر إمكانيـة اخللـط بـني االجتـار ألغـراض االسـتغالل            النماذج يـوفر أفضـل مح  
(ولكـن لـيس بصـورة    عمومـاً  املمارسني الذين جرى التشاور معهم اعتربوا أنَّ غري  )١٣١(اجلنسي والدعارة.

يف  ينطـوي  ال البغاء يزيد التعرض لالستغالل اجلنسي، مبا يف ذلـك مـن خـالل االجتـار، ولكنـه     أنَّ موحدة) 
 حد ذاته على االستغالل اجلنسي.

يوجــد تعريــف هلــذا الغــرض االســتغاليل،  ال: الســخرة أو اخلــدمات القســرية -غــرض منصــوص عليــه 
جيرَّم على حنو آخر بوصفه جرمية قائمة بذاهتا. ويعين ذلـك عـدم وجـود جرميـة احتياطيـة عنـدما تقـف         وال

أيِّ ار. وُتَعـدُّ تلـك املالحقـات غـري شـائعة علـى       صعوبات أمام املالحقة القضـائية للسـخرة مـن أجـل االجتـ     
حال، وأشار املمارسون إىل االختفاء النسيب هلذا النوع من االجتار الذي حيـدث خالفـا لـذلك يف سـياقات     

وشــددوا علــى احلاجــة إىل وجــود إرشــادات للمســاعدة علــى حتديــد النقطــة الــيت تتحــول عنــدها ‘. عاديــة’
لية (الـــيت ميكـــن أو ينبغـــي متابعتـــها عـــن طريـــق حمـــاكم العمـــل) إىل  ظـــروف العمـــل الســـيئة أو االســـتغال

وال يوجد اتفاق أو تفاهم ُيـذكر بشـأن هـذه النقطـة، ويـزداد الوضـع تعقيـدا بسـبب غيـاب           )١٣٢(السخرة.
 يشكل االستغالل يف سياق قوانني العمل.  ما الوضوح بشأن

ستغالل فيما ميكن اعتباره حالـة  أُبلغ عن بعض حاالت اال: الزواج االستعبادي -غرض منصوص عليه 
إذا كــان املوضــوع قــد انتقــل إىل مرحلــة املالحقــة   مــا مــن الــزواج االســتعبادي، ولكــن مــن غــري الواضــح 

ــذين يســعون إىل       ــة ال ــة اجلنائي ــؤدي غيــاب التعريــف إىل مشــاكل بالنســبة إىل ممارســي العدال القضــائية. وي
ا. كمـا الحـظ املمارسـون صـعوبة     يكـون خمفيـ   مـا اً كثريالتصدي هلذا الشكل من أشكال االستغالل الذي 

عامة يف وضع معيار للحكم على السلوكيات أو الظروف اليت ُتعترب مـن قبيـل الـزواج االسـتعبادي. فعلـى      
سبيل املثال، هل ينبغي أن يكون هناك شكل مـن أشـكال االسـتغالل يتجـاوز الغـرض االسـتغاليل للـزواج        

عن هذا الزواج؟ ومـا هـي اآلثـار املترتبـة علـى حريـة الفـرد         راضياً‘ حيةالض’نفسه؟ هل من املهم أن يبدو 
 يف االختيار وعلى استقالليته؟

مشـكلة كـبرية تـؤثِّر بشـكل      التسـول ُيعتـرب اسـتغالل   : جـرت مناقشـتها  /أشكال أخـرى منصـوص عليهـا   
السـتغالل  خاص على املعاقني والسكان األصـليني. ومـع ذلـك، مل تسـجَّل حـاالت مـن االجتـار ألغـراض ا        

ميكــن أن يعقِّــد الكشــف    مــا  للقــانون، وهــو  التســول لــيس خمالفــاً  أنَّ يف التســول. وأشــار اجمليبــون إىل   
يف التشـريعات،   االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق واالستعبادواالستجابة. وال يرد تعريف بشـأن  

املناقشـات ركـزت يف اآلونـة    نَّ أوال حتتوي السوابق القضائية على إرشـادات ُتـذكر. وأوضـح املمارسـون     
وُســجلت حــاالت مــن ‘. الســخرة’األخــرية علــى إمكانيــة إدراج هــذه األشــكال مــن االســتغالل يف إطــار  

، ولكـن متـت معاجلتـها بتشـريعات خـارج إطـار االجتـار. وأشـري إىل         نزع األعضـاء االستغالل الذي خيص 
أدت طبيعة السـياحة يف كولومبيـا مـع الزيـادة     . والسياحة اجلنسيةصعوبة التمييز بني االستغالل اجلنسي و

                                                         
  .٢٠٠٩انظر تقرير عام   )١٣١(
جتدر اإلشارة إىل أن مكتب املخدرات واجلرمية يعمل حاليا مع وزارة العمل على وضع إرشادات بشأن   )١٣٢(

  من أجل معاجلة االلتباس املهم الذي جرى حتديده.‘ السخرة’و‘ االستغالل يف العمل’مفهومي 
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الكبرية اليت شهدهتا السياحة الدولية إىل جانب زيادة ضعف الناس بسبب الفقـر، إىل إدخـال هـذا الشـكل     
هناك حمـاوالت للتأكـد مـن مـدى إمكانيـة أن      أنَّ من أشكال االستغالل كأحد أشكال االجتار. كما أفيد ب

، االسـتغالل اإلجرامـي  ر أو البـالغني. وأشـري إىل   ستغالل اجلنسي للقصَّـ تتيح اخلدمات السياحية نفسها اال
التـبين  تعـالَج يف إطـار تشـريعات بديلـة. وفيمـا خيـص        مـا  وخصوصا لألطفال، كمسألة مثرية للقلـق عـادة  

إشراك عامـل املـال جيعـل التـبين غـري قـانوين، ولكـن لـيس مـن الواضـح بالنسـبة إىل            أنَّ أشري إىل  ،التجاري
هي احلاالت اليت تصبح فيها املمارسة استغاللية حبيث تشكل أحد أغراض االجتـار. ويف هـذا    ما رسنياملما

ــزواج القســري؛ هــل جيــب أن يتعــدى االســتغالل الغــرض         الســياق، توجــد أوجــه تشــابه مــع حــاالت ال
تشـهد  : لحةاالجتـار لإلشـراك يف الصـراعات املسـ    االستغاليل املتمثل يف التبين غري القـانوين ذاتـه؟ مسـألة    

ُيعتـرب ذلـك    ال اعات املسلحة. ومع ذلك،ز النكولومبيا جتنيدا غري مشروع للكبار واألطفال للمشاركة يف 
ا إىل توافر جرائم بديلة قـد تكـون يف بعـض احلـاالت أسـهل      يعود جزئي ما من أشكال االجتار، وهو شكالً

اعـات املسـلحة. ومـن األمثلـة علـى      ز الـن من حيث التحديـد واملالحقـة مـن االجتـار ألغـراض االسـتغالل يف       
مثـل ذلـك   أنَّ اعات املسلحة. ومـع ذلـك، أشـري إىل    ز النذلك التجنيد غري املشروع لألطفال إلشراكهم يف 

بالبشر يف احلاالت اليت ميكن فيها إثبات الغـرض االسـتغاليل. ومل يـتم إىل اآلن    اجتاراً  أيضاًالسلوك يشكل 
 لبالغني الضعفاء يف اخلدمة العسكرية كشكل حمتمل لالجتار.تناول التجنيد غري املشروع ل

التركيز غري املتناسـب علـى االجتـار عـرب الـوطين مـن أجـل االسـتغالل          -مسألة رئيسية هتم املمارسني 
ــي ــني : اجلنسـ ــروف  أنَّ يف حـ ــن املعـ ــا      أنَّ مـ ــع يف كولومبيـ ــتغالل تقـ ــكال االسـ ــن أشـ ــة مـ ــاك جمموعـ هنـ

ــة اجلنائيــة بدرجــة كــبرية علــى االســتغالل اجلنســي عــرب     وللكولــومبيني يف اخلــارج، تركــز  اســتجابة العدال
ا هلذا الشـكل مـن أشـكال االسـتغالل، الـذي ُيَعـدُّ       الوطين. ويفسَّر هذا التركيز بالفهم األكرب واألقدم نسبي

يمـا  جرمية منذ سنوات طويلة. كما أشري إىل غياب االهتمام باالجتار الداخلي باعتبـاره أحـد الشـواغل. وف   
يتعلق ببعض أشكال االستغالل (على سبيل املثال، اسـتغالل اجلماعـات املسـلحة لألطفـال)، ميكـن تفسـري       

 ذلك بتوافر التشريعات البديلة.

الصعوبات يف جمال التحقيق واملالحقة القضائية بشأن االجتار ألغراض  -مسألة رئيسية هتم املمارسني 
ختصاص حتول دون التحقيق الفّعـال يف السـخرة. فعلـى سـبيل     هناك مشاكل تتعلق بالوالية واال: السخرة

املثال، جيوز ملفتشـي العمـل حتديـد احلـاالت احملتملـة لالجتـار ألغـراض السـخرة ولكـن الـوزارة املعنيـة غـري             
 مكلَّفــة باملالحقــة القضــائية. ولــذلك، حتــال القضــايا إىل مكتــب املــدعي العــام الــذي قــد يتــابع القضــية أو  

يرغبــون يف  ال مــاكــثرياً الضــحايا يف هــذه احلــاالت أنَّ ا أشــار مســؤولون حكوميــون إىل يتابعهــا. كمــ ال
 تكون السلطات غري راغبة يف بدء حتقيق جنائي، حىت يف وجود أدلة قوية.  ماكثرياً التعريف بأنفسهم، و

م ُيحتمــل أن تعــاجل جــرائ أطــر تشــريعية وتنظيميــة خمتلفــةيــؤدي وجــود : مســائل أخــرى هتــم املمارســني
خيـارات متعـددة    املـدَّعني العـامِّني  تكـون لـدى الشـرطة و    مـا كـثرياً  متشاهبة إىل قـدر كـبري مـن االلتبـاس. و    

إثبـات  يـتم تطبيـق اجلـرائم األسـهل إثباتـا. وأشـار املمارسـون إىل صـعوبات يف          مـا  لالهتام واإلدانة، وعادة
جتــار عــرب الــوطين الــيت تنطــوي علــى قبــل االســتغالل (علــى ســبيل املثــال، يف حــاالت اال النيــة االســتغاللية

مالحقة جمنِّدين حمليني). ويؤدي االعتماد املفرط (واحلتمي فيما يبدو) على شهادة الضـحايا والشـهود إىل   



يف بروتوكول االجتار باألشخاص‘ االستغالل’مفهوم-ورقة مناقشة 58

 

 

يرغــب الضــحايا يف الكشــف عــن هويتــهم كأنــاس تعرَّضــوا لالســتغالل. ويف     ال صــعوبات كــبرية عنــدما 
ن هبم، قد تكون النتيجة عدم توجيه هتـم أو توجيـه هتـم أخـف.     يدين فيها الضحايا املتَّجِري ال احلاالت اليت

، بل وال يوجد اتفاق عليها. وأشـري بصـورة   مؤشرات االستغاللوال يوجد فهم واسع النطاق فيما خيص 
ولكـن مـن غـري الواضـح      )١٣٣(غري رمسية لعوامل مثل وجود اختالل يف ميزان القوة بني الضحية واملسـتِغل، 

 ه العوامل وغريها إلثبات وجود االستغالل املتصل باالجتار.مدى قبول واستخدام هذ

أكــد املمارســون علــى عــدم : مــدى أمهيــة الضــرر يف إثبــات االســتغالل/أمهيــة طبيعــة وشــدة االســتغالل
أو علـى عـدم ضـرورة وجـود مثـل ذلـك        -ار يـز الغـرض االسـتغاليل جلرميـة االجتـ     وجود حد مطلوب لتمي

اقض مــع الصــعوبات املعتــرف هبــا يف حتديــد النقطــة الــيت يــتم عنــدها متييــز   هــذا التأكيــد يتنــأنَّ احلــد. بيــد 
شـكل االسـتغالل غـري مهـم لتحديـد االسـتغالل       أنَّ األغراض االستغاللية مثل السخرة. وأفاد املمارسون بـ 

 املسألة الرئيسية فهي بـاألحرى قصـد اجلـاين   أمَّا الضرر ليس ركناً مطلوباً من أركان اجلرمية. أنَّ وكذلك ب
أن َيستغل غَريه بغض النظر عن نوع أو شدة االستغالل أو األذى الناتج. ومن حيـث املبـدأ، حـىت االجتـار     

يف املمارســة عمومــاً حيــدث هــذا  ال ميكــن مالحقــة مرتكبيــه، ولكــن ‘ طفيــف’الــذي يــؤدي إىل اســتغالل 
هنـاك  أنَّ وصـا  الضـرر عـامال يف إصـدار األحكـام، وخص    /العملية. ومع ذلـك، قـد تكـون شـدة االسـتغالل     

 القانون يسمح باجلرائم املشدَّدة يف تلك احلاالت.أنَّ جمموعة كبرية من العقوبات املتاحة و

‘ الغـرض ’و‘ الفعـل ’كما ذُكر سابقا، تتألف جرمية االجتار من ركين : أمهية غياب الوسيلة يف االستغالل
ي ُيَعـدُّ، خالفـا لـذلك، شـديد     فقط. وقد أشري إىل ضـرورة ذلـك لتحقيـق التـوازن مـع عـبء اإلثبـات الـذ        

أنَّ عمومـاً  الوطأة، وخصوصا من أجل إثبات استغالل حالة االستضعاف. وقد اعترب من متـت استشـارهتم   
غياب ركن الوسيلة إحدى فضائل التشريعات حيث يؤدي إىل حتويل التركيز مـن الضـحية إىل نيـة املتَّجِـر     

(علــى ســبيل املثــال، الــزواج  ‘ الوســيلة’قــد جتسِّــد  بعــض أشــكال االســتغالل أنَّ يف االســتغالل. ولــوحظ 
إثبات تلك األشكال من االستغالل ينطوي بالضرورة علـى إثبـات الوسـيلة.    أنَّ القسري والسخرة)، كما 

مجيع أشكال االستغالل تستتبع وسائل هـي مـن مثَّ أساسـية مـن أجـل فهـم       أنَّ وكان من رأي أحد اخلرباء 
 إلثباهتا.اجلرمية، وإن مل تكن ضرورية 

أنَّ التشــريعات حكمــا صــرحيا مــؤداه  تتضــمَّن: ا تنفيــذ مبــدأ عــدم االعتــداد باملوافقــةمــن الصــعب عمليــ
علـى فائـدة هـذا احلكـم،      املدَّعني العامِّنيتعفي اجلاين من املسؤولية اجلنائية. وأكد أحد  ال موافقة الضحية

م. وأشـار آخـرون إىل أنـه علـى الـرغم مـن       وخصوصا عندما يعدل الضحايا عن شهادهتم خوفا من االنتقـا 
احلــاالت الــيت ُيــدَّعى فيهــا تــوافر  بإمكــان الشــخص أن يوافــق علــى اســتغالله، فــإنَّأنَّ يعتــرب  ال القــانونأنَّ 

(وخصوصـا حـاالت االسـتغالل اجلنسـي)، يصـعب مالحقـة اجلنـاة فيهـا قضـائيا. وكمـا           ‘ الضحية’موافقة 
هـر أهنـم مـن ضـحايا االسـتغالل يف العمـل يف املشـاركة يف مالحقـة         يرغـب الكـثري ممـن يظ    ال ذُكر سـابقا، 

 مستغليهم، بل ويسعون أحيانا إىل البقاء يف األوضاع االستغاللية.

                                                         
  .٢٠٠٩انظر تقرير عام   )١٣٣(
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الحـظ املمارسـون أنـه يف حـني ُيعتـرب االسـتغالل اجلنسـي        : االعتبارات الثقافية ذات الصـلة باالسـتغالل  
مـن التطبيـع االجتمـاعي بشـأن      هنـاك قـدراً   رى، فـإنَّ من أشكال االستغالل األخ‘ أسوأ’على نطاق واسع 

االستغالل اجلنسي مما يؤثِّر على الكيفية اليت ُيفهـم هبـا هـذا الشـكل مـن أشـكال االسـتغالل والـيت يـتم هبـا           
التصدي له. فعلى سبيل املثـال، قـد يكـون مسـؤولو العدالـة اجلنائيـة أقـل اسـتعدادا لتصـديق احلـاالت الـيت            

تحرك إزاءها بسبب حتيزات متأصلة. وقد يـؤدي احتـرام اسـتقالل السـكان األصـليني      تصل إىل علمهم ولل
إىل الدفاع بنجاح عن بعض املمارسات االستغاللية كممارسات ثقافية. وتشمل هذه املمارسـات الـزواج   

يل وبيــع العذريــة مـــن جانــب والــدْي الشــخص. وعبَّـــر      ز ناملبكــر والــزواج االســتعبادي واالســـترقاق املــ    
تعفـي الشـخص   أالَّ االعتبارات الثقافية ينبغـي  أنَّ ص الذين أُجريت معهم مقابالت عن رأي مفاده األشخا

إذا كــان االســتغالل قــد وقــع ينبغــي أن يكــون  مــا إثبــاتأنَّ انتــهاكات للحقــوق وأيِّ مــن املســؤولية عــن 
 عملية موضوعية.

إذا كـان ينبغـي    مـا  ء متباينـة بشـأن  كانت للممارسـني آرا : آراء بشأن اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
هـذا قـد يكـون مـن شـأنه      أنَّ وضع تعريف منفصل لشكل من أشكال االستغالل. وأبدى البعض قلقا من 

التعـاريف الفضفاضـة ميكـن أن تسـاعد علـى تـوفري القـدر        أنَّ استبعاد ممارسات معينـة. وأشـار آخـرون إىل    
إذا  مـا  املزيـد مـن الوضـوح بشـأن السـخرة، مبـا يف ذلـك        الالزم من املرونة. واتفق اجلميع على احلاجـة إىل 

كانـت هنـاك إمكانيـة إلدراج أشـكال االسـتغالل اجلنسـي يف إطـار هـذا البنـد ومكـان اخلـط الفاصـل بـني              
يســتويف احلــد الــالزم والســخرة الــيت تســتوفيه. وأبــرز املمارســون احلاجــة إىل    ال العمــل االســتغاليل الــذي

االستغالل، وخصوصا من أجـل تيسـري تبـادل املعلومـات واالسـتخبارات       وجود تفاهم دويل بشأن مفهوم
واألدلــة عــرب احلــدود، وهــو أمــر حاســم األمهيــة بالنســبة إىل التحقيــق واملقاضــاة فيمــا يتعلــق باالجتــار عــرب    
الوطين. وأشار أحد املمارسني إىل احلاجة املاسة إىل إرشادات بشأن أحكام الربوتوكول املتعلقة بالطلـب،  

  على الرغم من صلتها القوية باالستغالل.جيِّداً غري مفهومة أو مطبَّقة  فهي
 

  مصر  ‐ ٣‐ ٢‐ ٣
مشلت الدراسة االستقصـائية ثالثـة قضـاة. وأتـيح عـدد حمـدود مـن احلـاالت بغـرض حتليلـها. ويـتم            : موجز

صـص  التعامل مع االجتار واجلرائم ذات الصـلة يف عـدد مـن القـوانني ولكـن أساسـا مـن خـالل قـانون متخ         
يعرِّف االجتار يف اتسـاق عـام مـع الربوتوكـول. ويكمـن الفـارق الرئيسـي يف ركـن الغـرض حيـث تشـمل            

االسـتغالل اجلنســي لألطفــال والتســول ونــزع   أيضــاً"االسـتغالل جبميــع أشــكاله"   القائمـة غــري احلصــرية بـــ 
الل مستوَعباً علـى حنـو   إذا كان مفهوم االستغ ما نة بشأناألنسجة واألعضاء. ومل يكن املمارسون على بيِّ

املمارســني الــذين يالحقــون قضــايا االجتــار يســتوعبون املفهــوم   أنَّ واضــح وموحــد، وإن مت التأكيــد علــى  
بوضــوح. وكشــفت املناقشــات عــن وجــود بعــض اللــبس حــول بعــض أشــكال االســتغالل، مبــا يف ذلــك     

ائم القائمـة بـذاهتا املنصـوص عليهـا     العالقة بني جرائم االجتـار واجلـر  أنَّ االستغالل اجلنسي والسخرة. كما 
غري واضحة. ومع ذلك، فقد أكد خـبري قضـائي جـرى     أيضاًيف تشريعات أخرى مثل القانون اجلنائي هي 
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القضـاة  أنَّ السوابق القضائية جتعل ذلك التمييَز واضـحاً. وهنـاك مؤشـرات علـى     أنَّ التشاور معه فيما بعد 
ا االجتار، حيث يقررون يف كثري من األحيان الكيفية اليت سـتدار هبـا   على عملية قضايكبرياً  ميارسون تأثرياً

وفقـاً  لألدلـة املتاحـة ومـا إذا كـان االسـتغالل املزعـوم يسـتويف عتبـةَ جرميـة االجتـار. و           إحدى القضايا وفقـاً 
 ، أدت أحكــام حمكمــة الــنقض، باعتبارهــا احملكمــة املكلَّفــة بتوحيــدللخــبري القضــائي الــذي اسُتشــري الحقــاً

تطبيــق القــانون مــن جانــب مجيــع احملــاكم األدىن يف مصــر، إىل تعزيــز وتنســيق الفهــم والتطبيــق فيمــا خيــص 
هبــا مبوجــب القــانون، ميكــن يف بعــض األحيــان ُيعتــد  ال املوافقــةأنَّ تشــريعات مكافحــة االجتــار. ويف حــني 
وخاصـة عنـد اسـتخدام أسـاليب     إذا كان االسـتغالل قـد وقـع،     ما االعتداُد هبا يف املمارسة العملية لتحديد

التجنيد املنصوص عليها. كما ميكن أن تكون لالعتبارات الثقافية والدينية أمهيتها، علـى سـبيل املثـال عنـد     
  البت فيما إذا كانت حالة تتعلق بزواج ميكن أن ترقى إىل جرمية اجتارٍ.

مـع التعريـف الثالثـي    عمومـاً  تفـق  مبـا ي  ٢٠١٠لسـنة   ٦٤القـانون رقـم   ُيعرَّف االجتـار يف  : اإلطار القانوين
"االسـتغالل جبميـع أشـكاله، مبـا يف ذلـك      : األركان الـوارد يف الربوتوكـول. والغـرض املنصـوص عليـه هـو      

االستغالل يف أعمال الدعارة وسائر أشكال االستغالل اجلنسي، واسـتغالل األطفـال يف تلـك األفعـال ويف     
ــة قســراً، و     ــة، والســخرة أو اخلدم ــواد اإلباحي ــتعباد،     امل ــالرق، واالس ــبيهة ب ــترقاق أو املمارســات الش االس

والتسول، ونزع األعضاء أو األنسجة البشرية أو جزء منها." ويؤكد القانون عـدم االعتـداد باملوافقـة مـىت     
يتطلـب وجـود    ال االجتـار باألطفـال  أنَّ اسُتخدمت وسيلةُ اسـتغاللٍ، ويؤكـد موقـف الربوتوكـول القائـل بـ      

ن على جـرائم مشـدَّدة يف قضـايا االجتـار تشـمل، يف مجلـة أمـور، العالقـات األسـرية،          وسيلة. وينص القانو
ــا وإســاءة اســتعمال  ــال         م ــيهم األطف ــن ف ــى الضــعفاء (مب ــداء عل ــى غــريه، واالعت للشــخص مــن ســلطة عل

واألشخاص ذوو اإلعاقة). كمـا ُيـنص علـى اجلـرائم ذات الصـلة باالجتـار يف عـدد مـن القـوانني األخـرى.           
ــى ســبيل  ــات (   فعل ــانون العقوب ــال، حيظــر ق ــادة املث ــانون الطفــل وُيجرِّ ٢٩١امل ــال  ) وق ــان االجتــاَر باألطف م

 واستغاللَهم. وجترِّم قوانُني أخرى التحريَض على الدعارة أو استغالهلا وجتارةَ األعضاء.

ا يــمفهــوم االســتغالل، نظــرا الســتخراجه حرفأنَّ أوضــح عــدةُ  ممارســني : الفهــم العــام لــركن االســتغالل
مــن الربوتوكــول ولكونــه جيسِّــد مفهومــا موجــودا بالفعــل يف قــانون العقوبــات، واضــح بالنســبة إىل  تقريبــاً

ة. وأعــرب ممــارس آخــر عــن وجهــة نظــر خمتلفــة، حمــدَّداملمارســني، وال يــثري فهُمــه أو تطبيقُــه أيَّ مشــاكل 
يعـرِّف هـو    ال الربوتوكـول، الـذي  يكون قد أُخذ دون تغيري من  د ألنه يكادمعقَّالتعريف أنَّ حيث الحظ 

ــى           ــة االستقصــائية عل ــع املمارســني املشــمولني بالدراس ــد مجي ــيةَ. وأك ــتغاللِ األساس ــَب االس ــه جوان نفس
أشـكال االسـتغالل املنصـوص عليهـا     أنَّ االستغالل كعنصر رئيسي من عناصر جرمية االجتار، واتفقوا على 

جودة واملقبلة على السواء. ومـع ذلـك، فقـد أكـد خـبري      واسعة مبا يكفي الستيعاب أشكال االستغالل املو
هناك أشكالَ استغاللٍ مستجدةً، مبا يف ذلك استغالل األطفال ألغـراض سياسـية، تتطلـب    أنَّ قضائي على 

مفهـوم االسـتغالل اجلنسـي    أنَّ  الـذي مفـاده  مزيداً من البحث واإلسهاب. وعرض أحـد املمارسـني الـرأي    
رائم القائمـة بـذاهتا ذات الصـلة (مبـا يف ذلـك جـرائم الشـرف واالغتصـاب         اجلـ نَّ يطرح حتـديات خاصـة أل  
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مـن املمارسـني    تشمل يف حد ذاهتا مفهـوم االسـتغالل اجلنسـي. ومل يتفـق أيٌّ     ال واالعتداء اجلنسي والزنا)
 )١٣٤(االستغالل "تعاملي" بطبيعته.أنَّ املشمولني باالستقصاء مع رأيِ أحد املعلقني القائل ب

يرد تعريـف لعبـارة "سـائر     ال: الدعارة وغريها من أشكال االستغالل اجلنسي -عليه  غرض منصوص
أشكال االستغالل اجلنسي"، وهي من مثَّ فهي غـري مفهومـة علـى حنـو موحـد. وميكـن أن ُتستشـف فكـرةٌ         
عن النطاق املمكن هلـذا الشـكل مـن أشـكال االسـتغالل مـن املناقشـات الـيت جـرت مـع املمارسـني الـذين             

ضــلوع اجلماعــات اإلجراميــة يف اســتغالل األشــخاص يف الــدعارة،  : يلــي مــا وا بدرجــة متفاوتــة إىلأشــار
مـن االسـتغالل   أشـكاالً  وزواج األطفال، وأشكال الزواج باإلكراه والزواج املؤقت. وتعترب هـذه األخـرية   

ون صـحيحا دون إبـداء   يك ال الزواجأنَّ أشكالَ استغاللٍ قائمةً بذاهتا. والحظ أحد املمارسني  ال اجلنسي
ه مؤشرا على وجود حالـة اجتـارٍ،   من الطرفني رضا الطرفني رضاءمها، حبيث ميكن أن يكون عدم إبداء أيٌّ
 أيضـاً ُتعتـرب صـحيحة ومـن شـأهنا      ال الزجيات املؤقتة على األقل فيما خيص القُّصر. وعالوة على ذلك، فإنَّ

من األصعب بكثري إثباَت وجود اسـتغالل جنسـي يف زواج   نَّ أ اإلشارة إىل احتمال وجود حالِة اجتارٍ. إالَّ
معقود بشكل صحيح ، حىت وإن اسُتخدمت وسائل حمظورة لعقد ذلك الزواج. (وذُكـرت حالـةٌ يف هـذا    

أنَّ ا، وذلــك إلســقاط هتمــة الصــدد تــزوج فيهــا جنــاة مزعومــون مــن ضــحاياهم بعــد أن اســتغلوهن جنســي
قصـدهم كـان الـزواج. وتشـري تقـارير خارجيـة إىل أمثلـة أخـرى علـى          نَّ أبإثبـات   اسـتغالليا قصدهم كان 

وأشـري إىل أنــه يف قـرارات احملــاكم    االجتـار ألغـراض االســتغالل اجلنسـي، مبــا يف ذلـك الـدعارة بــاإلكراه.)     
 اجلنائية احلالية بشأن قضايا االجتار، ُيعفى ضحايا االجتار من املالحقة يف اجلرائم ذات الصلة بالدعارة.

ــه   ــة يف التشــريعات. وأشــار خــبري قضــائي إىل    : الســخرة -غــرض منصــوص علي أنَّ الســخرة غــري معرَّف
ــادة ــون، وأشــار إىل       ١٣١ امل ــانون العقوبــات حتظــر العمــل القســري إذا فرضــه موظفــون عمومي أنَّ مــن ق

وف وحيظـر قـانونُ العمـل السـخرةَ، ويـنظم ظـر       )١٣٥(السوابق القضائية تلقي الضـوء علـى جرميـة السـخرة.    
بعـض الفئـات (وال سـيما عمـال      بأحكامه. ومع ذلك، فـإنَّ  العمل، ويفرض جزاءات يف حاالت اإلخالل

حتظـى حبمايـة صـرحية يف     ال لية) اليت قد تكون عرضة بصفة خاصة لالسـتغالل املتصـل باالجتـار   ز ناخلدمة امل
لــيت أجريــت، باســتثناء  ومل ينــاقش املمارســون االســتغالل يف العمــل خــالل املقــابالت ا   )١٣٦(هــذا اإلطــار.

احلصول علـى األدلـة قـد يكـون صـعبا. وأشـري       أنَّ هناك حفنة من حاالت السخرة يف مصر، وأنَّ مالحظة 

                                                         
)١٣٤(  Mohamed Y. Mattar, ‘Human Rights Legislation in the Arab World: The Case of Human Trafficking’, 

Michigan Journal of International Law, Vol. 33:101, 2011., p. 113.  
، الدائرة األوىل مبحكمة اجلنايات يف مدينة ٢٠١١-١٤٨١على وجه التحديد، أشار اخلبري إىل القضية رقم   )١٣٥(

، جلسة ٨٣، السنة القضائية ١٤٩٣٤ض يف االستئناف رقم أكتوبر، وإىل احلكم الصادر عن حمكمة النق
. ففي تلك القضية، استغل املدعى عليهم مناصبهم كضباط كبار يف الشرطة لتجنيد عدد من اجملنَّدين ٤/٢/٢٠١٤

وأفراد الشرطة لغرض االستغالل يف العمل يف قطاعي الزراعة والبناء من أجل مكاسب خاصة، ما بني 
  .٢٠١١وكانون الثاين/يناير  ٢٠٠٧أيلول/سبتمرب 

سيما النساء واألطفال، جوي نغوزي إيزيلو، وثيقة األمم   ال تقرير املقرِّرة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،  )١٣٦(
  .١٩، الفقرة ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٥، A/HRC/17/35/Add.2املتحدة 
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ُيخـدعون بفـرص    مـا  مصر بلد َمصدر لضحايا االستغالل يف العمل، الـذين عـادة  أنَّ يف مواضع أخرى إىل 
 عمل زائفة يف اخلارج.

) االجتار باألطفـال واسـتغالهلم   ٢٩١قانون العقوبات (املادة  حيظر: بيع األطفال -غرض منصوص عليه 
ويعاقب عليهما. وعالوة على ذلك، حيظر قـانون الطفـل التـبين، ممـا حيـول دون اللجـوء إىل التـبين كغطـاء         

ظرف من الظروف باعتبـاره حالـة   أيِّ للممارسني، يعاَمل بيع أو شراء األطفال حتت وفقاً لبيع األطفال. و
الجتــار. ويف إحــدى احلــاالت، اســتخدمت احملكمــة التوجيــه التفســريي املتعلــق بــالربوتوكول مــن حــاالت ا

ــة حقــوق الطفــل بشــأن بيــع األطفــال واســتغالل األطفــال يف البغــاء ويف املــواد       االختيــاري امللحــق باتفاقي
ــة للخلــوص إىل  ــالنظر إىل غيــاب القصــد االســتغاليل. و   ال القضــيةأنَّ اإلباحي مــع ذلــك، تتعلــق باالجتــار ب
ــادة      أنَّ أوضــح ممــارس قضــائي   ــدرج ضــمن حــاالت االجتــار مبوجــب امل ــة تن ــانون   ٢٩١هــذه احلال مــن ق

العقوبات (اليت تتناول، كما ذُكر أعاله، االجتـار باألطفـال واسـتغالهلم) حيـث ميكـن إثبـات وجـود اجتـارٍ         
أيَّ نـوع مـن املعـامالت الـيت     احلكم املـذكور جيـرِّم   نَّ مبوجب ذلك احلكم دون توافر القصد االستغاليل أل

 )١٣٧(تنطوي على طفل.

أمـراً  ُيعتـرب نـزُع األعضـاء أو األنسـجة أو أجـزاء منـها       : جـرت مناقشـتها  /أشكال أخرى منصوص عليهـا 
واسع االنتشار يف مصر، حيث ُتسجَّل العديد مـن حـاالت زرع األعضـاء بطريقـة غـري قانونيـة كـل عـام،         

ــيت جتــ     ــوانني ال ــرغم مــن الق ــى ال ــة. وأشــار    وذلــك عل ــع جوانــب زرع األعضــاء لألغــراض التجاري رِّم مجي
املمارسون الذين أجريـت مقـابالت معهـم بإجيـاز إىل هـذا الغـرض االسـتغاليل لالجتـار، لكنـهم مل يقـدِّموا           

أنَّ املزيد من التفاصيل. وأوضح أحد املمارسني غياب حاالت االجتار ألغراض نزع األعضاء علـى أسـاس   
املتعلــق بتنظــيم زرع األعضــاء  ٥/٢٠١٠ن اجلــرائم تالَحــق مبوجــب القــانون رقــم معظــم تلــك األنــواع مــ

، ومهـا غـري معـرَّفني يف القـانون.     االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بـالرق البشرية. ومل يناقش املمارسون 
شـأ  لالجتـار ن حمتمالً باعتباره غرضا  استغالل األطفال ألغراض سياسيةوناقش أحد املمارسني باستفاضة 
أطفـاالً قـد ُجنِّـدوا (يف بعـض     أنَّ  . وادُّعـي ٢٠١٣غـراض سياسـية يف عـام    خالل الصدامات اليت وقعت أل

ــة ومهامجــة        ــاكن العام ــع شــعارات سياســية يف األم ــة) لرف ــة أو املؤسســات اخلريي ــان مــن دور الرعاي األحي
فيةً لالســتغالل املتصــل ومظــاهَر إضــاأشــكاالً املتظــاهرين واملؤسســات العامــة. وَحــدَّدت مصــادُر خارجيــةٌ 

ــذه األشــكالُ          ــعةَ االنتشــار يف مصــر، ولكــن مل يناقشــها املمارســون. وتشــمل ه ــا واس ــار باعتباره باالجت
ــها       ــة من ــاهر االســتغاللَ الشــديد لالجــئني بوســائل معين ــي واملظ ــزاز اإلجرام ؛ واالســتغالل اجلنســي  االبت

 لذي يشمل األطفال.ا يلز ناالستعباد املبني أطفال الشوارع؛ و التسول القسريو

                                                         
رية، دائرة العطارين، جلسة ، حمكمة جنايات اإلسكند٥٣٨٣/٢٠١٠أشار اخلبري إىل القضية رقم   )١٣٧(

، حمكمة جنايات القاهرة، دائرة قصر النيل، بشأن بيع األطفال ٤١٤/٢٠٠٩؛ والقضية رقم ١٣/٤/٢٠١٠
، جلسة ٧٩، السنة القضائية ١١٢٦٨ألغراض التبين، املستأنفة أمام حمكمة النقض (االستئناف رقم 

ستغاليل غُري ضروري يف املعامالت اليت تنطوي ) واليت قررت فيها احملكمة أن توافَر القصد اال١/٧/٢٠١٠
  على أطفال.
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 يتضـمَّن كمـا ذُكـر أعـاله،    : التمييز بني اجلرائم القائمـة بـذاهتا وجـرائم االجتـار     -مسألة هتم املمارسني 
اإلطــار القــانوين املصــري إشــارات إىل االجتــار خــارج نطــاق احلكــم األساســي اخلــاص باالجتــار يف قــانون   

بذاهتا ذات الصلة املباشرة بـاألغراض االسـتغاللية   العديد من األحكام القائمة  أيضاًالعقوبات، وهو يشمل 
الواردة يف تعريـف االجتـار. ومل يـتمكن املمارسـون مـن تسـليط الضـوء علـى الكيفيـة الـيت تتصـل هبـا هـذه              
القوانني واألحكام املختلفة بعضها ببعض، وكيفية التوصل إىل قرارات بشأن التهمـة الـيت جيـب توجيههـا.     

يف الدراسـة االستقصـائية قـد أسـهم يف غيـاب الـردود املُرضـية         عني العـامِّني املـدَّ (قد يكـون عـدم مشـاركة    
جـرائم االجتـار   عمومـاً  يـدرجون   املـدَّعني العـامِّني  أنَّ بشأن هذه النقطة). ومع ذلك، الحـظ خـبري قضـائي    

ن واجلــرائم القائمــة بــذاهتا يف نفــس الئحــة االهتــام ويتركــون للمحكمــة أن تنظــر يف أركــان كــل جرميــة وأ 
مــن قــانون العقوبــات. وأشــار أحــد املمارســني إىل   ٣٢للمــادة وفقــاً تطبــق، لــدى اإلدانــة، أقصــى عقوبــة  

صعوبة التمييز بني جرائم الدعارة وجرائم االجتار، وخصوصا عندما تكـون الضـحية بغيـاً. ولـدى السـؤال      
، أشري كأمثلـة إىل جـرائم الفسـاد    عن اجلرائم اليت َتِشيع فيها إدانةُ مرتكبيها يف حال إخفاق اإلدانة باالجتار

ــزاز           ــوميني واالبت ــوظفني العم ــتغالل امل ــل واس ــرائم العم ــال وج ــة األطف ــاءة معامل ــداء اجلنســي وإس واالعت
تالَحـق مبوجـب أحكـام االجتـار األساسـية وإمنـا        ال حاالت االجتارأنَّ والرشوة. وأشار أحد املمارسني إىل 

تتطلـب   ال مباشرةً جرائَم استغالل األطفـال واالجتـار هبـم الـيت     مبوجب أحكام قانون العقوبات اليت تتناول
 أو قصد استغاليل واليت تنص على عقوبات أشد نسبيا.‘ وسيلة’إثبات 

أشار املمارسون إىل حتديات تتعلـق بتـأمني تعـاون الضـحايا     : التحديات اإلثباتية -مسائل هتم املمارسني 
ــدة. وبصــفة عامــة،   ــة املؤي اعُتــربت مالحقــة االســتغالل اجلنســي أســهل مــن حــاالت     وكثــرة انعــدام األدل

ميكن بالفعل إثبات االجتـار مـن أجـل السـخرة      ال السخرة بسبب توافر األدلة اجلنائية واملادية. ويف املقابل،
 وفيمــا يتعلــق بإثبــات قصــد االســتغالل، أكــد أحــد القضــاة أنــه   )١٣٨(ســوى عــن طريــق شــهادة الضــحايا. 

بـد مـن وجـود ركـن االسـتغالل. وأعـرب عـن الـرأي          ال نـاك اسـتغالل؛ أي  مل يكـن ه  مـا  وجود جلرمية ال
الذي مفاده أنه إذا كانت هناك حالة اجتار حمتمـل يلـزم اعتراضـها قبـل وقـوع االسـتغالل، ُيـرجح البحـث         

جمرد تـوافر قصـد االسـتغالل يكفـي يف حـد ذاتـه السـتيفاء        أنَّ عن جرمية بديلة. ومع ذلك رأى قاض آخر 
؛ فـالعثور علـى فتيـات يف وكـرِ دعـارٍة قبـل وقـوع االسـتغالل اجلنسـي مـن شـأنه أن يشـكل             أركان اجلرمية

شــروعاً يف ارتكــاب جرميــة. وتنــدرج مســألة التمييــز بــني الشــروع يف   ال ارتكــاَب جرميــة كاملــة األركــان
لوقـائع  لوفقـاً  ارتكاب جرمية وارتكاب جرمية كاملة األركان يف إطار السلطة التقديريـة لالدعـاء والقضـاء    

 املقدَّمة واألدلة املتاحة.

مل ُيبـِد املمارسـون رأيـا مباشـرا     : مدى أمهية الضـرر يف إثبـات االسـتغالل   /أمهية طبيعة وشدة االستغالل
إذا كانــت طبيعــة االســتغالل أو شــدته ذات أمهيــة، وإن أشــار أحــدهم إىل أنــه حــىت االســتغالل   مــا بشــأن

مــن شــأنه تشــديد األحكــام، مــن ‘ الشــديد’االســتغالل أنَّ ني ُيعتــرب كافيــا إلثبــات اجلــرم يف حــ‘ اخلفيــف’
                                                         

أمام الدائرة األوىل يف حمكمة جنايات مدينة أكتوبر  ٢٠١١-١٤٨١بيد أن أحد اخلرباء أشار إىل القضية رقم   )١٣٨(
من الشهود  - شخصا  ١٣٧حيث أحالت النيابة القضية إىل احملاكمة مع الئحة اهتام تشمل شهادات 

  الضحايا. وكذلك
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أنَّ ومـن خـالل ممارسـة سـلطة القاضـي التقديريـة. وأشـري إىل         ٦٤/٢٠١٠رقم من القانون  ٦خالل املادة 
إذا  مـا  قد عاىن من ضـرر مـادي أو معنـوي، ولكـن مـن غـري الواضـح       ‘ الضحية’القانون يشترط أن يكون 

ــه هتمــة االجتــار أو كــان غيــاب الضــرر حيــول دون ت   ــؤثِّر فقــط علــى مركــز    مــا وجي ‘ الضــحية’إذا كــان ي
التعــرَض ‘ الضــرر املعنــوي’مــن أمثلــة  الضــرر املــادي مــايل يف األســاس. وقيــل إنَّ أنَّ القــانوين. وأشــري إىل 

لإلساءة على أيدي أفراد األسرة. وأوضح أحد القضاة أنه حىت عندما تكـون هنـاك منفعـة للضـحية نتيجـة      
جيــوز االعتــداُد باملوافقــة الــيت أبــداها   ال فمــثالً: الشــخص قــد اســُتغلأنَّ يظــل مــن املمكــن اعتبــار  حلالتــه،

ا من نزع أعضائه إذا كان قد أسيء استخداُم فقره. وأبدى قاض آخـر وجهـة نظـر    الشخص املستفيد مالي
السـتغالل، ُيـرجَّح أن   يكفـي السـتيفاء ركـن ا   ‘ اخلفيـف ’الضـرر  أنَّ خمتلفة. فعلى الـرغم مـن أنـه أشـار إىل     

قضـيةَ اجتـارٍ إذا كـان     تعتـرب إحـدى القضـايا   أالَّ م بديلـة و تستخدم احملكمةُ سـلطَتها التقديريـة لتطبيـق جـرائ    
 هبا.‘ سعيدا’الضحية يستفيد من حالته وكان 

ضـحية  قانون االجتار صريح بشأن عدم االعتداد مبوافقـة ال أنَّ يف حني : ‘املوافقة’العالقة بني االستغالل و
املوافقـة (وغياهبـا) قـد تكـون مهمـة مـن أجـل        أنَّ عندما ُتستخدم وسائلُ استغالليةٌ، توجد مؤشـرات علـى   

االسـتغالل "يعـين قهـَر إرادة الضـحية     أنَّ إذا كان االسـتغالل قـد وقـع. وأوضـح أحـد املمارسـني        ما إثبات
افقـة الضـحية. والحـظ قـاض     جرم االجتار يتحقق بصـرف النظـر عـن مو   أنَّ كنه أضاف لبوسائل قسرية"؛ 

القـوة  أنَّ غيـاب املوافقـة يعـين    أنَّ ، و‘إرادة حرة’آخر أنه يف حاالت االجتار "ال يوافق الضحية وليس لديه 
بني حاالت الزواج القسري وتلك اليت قد تنـدرج ضـمن    أيضاًقد اسُتخدمت ضده." وميَّز القاضي نفسه 

ركـُن املوافقـة؛ "إذا فقــد الشـخص إرادتـه، كـان ضــحية       يف األخــري يغيـب أنَّ تعريـف االجتـار علـى أسـاس     
بد منه؛ وال بد من إثبـات املوافقـة للجـزم بوجـود عالقـة زواج حقيقيـة."        ال إلرادة احلرة شرطالالجتار. ف

وباملثل، يتم التمييز بني حاالت الدعارة وحاالت االستغالل اجلنسي ذات الصلة باالجتـار علـى أسـاس أنـه     
، مل ُيْبِد الشخص موافقته ومن مثَّ فهو ضـحية (ُيعفـى مـن العقوبـة). وكُـرِّر الشـيء نفسـه        يف احلالة األخرية

فيما يتعلق بالسخرة أو اخلدمات القسرية؛ فالشخص يكـون ضـحية لالسـتغالل إذا كـان قـد فقـد إرادتـه.        
الضـحية  أنَّ بني ينبغي االعتداد هبـا يف القـانون املصـري إذا تـ     ال املوافقةأنَّ ومع ذلك، أكد قاض آخر على 

ذلـك   باملوافقة مـن الناحيـة النظريـة، فـإنَّ    ُيعتد  ال قد جرى استغالله. ويف هذا الصدد، أُقر بأنه يف حني أنه
ا على شدة االستغالل ونوعه.قد يتوقف عملي 

الحــظ املمارســون الــذين جــرى : االعتبــارات الثقافيــة وغريهــا مــن االعتبــارات ذات الصــلة باالســتغالل
آراء القضاة مهمة يف حتديد الكيفية اليت يـتم هبـا تنـاول القضـية،     أنَّ معهم (كانوا مجيعا من القضاة) التشاور 

ــرب     ــا إذا كــان الســلوك ُيعت ــل وم ــا أشــري إىل  اســتغاللياب ــم    أنَّ . كم ــة يف فه ــة األمهي الشــريعة اإلســالمية بالغ
صارم لالسـتغالل اجلنسـي سـهولة إدراك    على سبيل املثال، يتيح احلظر ال: االستغالل، ويف ترسيخ هذا الفهم

فـالزواج تنظمـه الشـريعة،     هو مقبول أو غري مقبـول.  ما عدم مشروعيته. ومع ذلك، هناك آراء خمتلفة بشأن
(يف احلاالت اليت يقوم فيها الرجل، املوجود بعيدا عن زوجته لفترة طويلـة، بـالزواج   ‘ املؤقت’ولكن الزواج 

سة ميكن أن تنطوي على اجتار ألغراض االستغالل اجلنسي) ُيعتـرب مقبـوال   وهي ممار -من أخرى مث تطليقها 
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ـ    دينيكمـا أشـري إىل التصـورات الثقافيـة والدينيـة       )١٣٩(ا لـدى الـبعض اآلخـر.   ا لدى الـبعض وغـري مقبـول ديني
كـن لـيس   التـبين ُيعتـرب علـى نطـاق واسـع (ول     أنَّ بشأن التبين باعتبارها ذات صلة بفهم املرء لالستغالل. ومبا 

حدوثـه يزيــد مـن احتمـاالت االشــتباه يف وجـود قصـد إجرامــي.       يف اإلســالم، فـإنَّ  بصـورة موحـدة) حرامـاً   
ونوقش الزواج القسري على خلفية الفهم اإلسالمي للزواج مع عدة قضـاة أعربـوا عـن رأي مفـاده أنـه مـن       

حـد القُصَّـر. ومشلـت إحـدى     يشـمل أ  ال الصعب للغاية حتديـد االسـتغالل املتصـل باالجتـار يف زواج مسـتمر     
احلاالت ذات الصلة املذكورة تزويج فتيات مصريات من مـواطنني أجانـب مـن أجـل الكسـب املـايل. ومـن        

ولكـن  اجتـاراً  الضحايا على حنو متكـرر ألغـراض جنسـية. واعتـربت احملكمـة ذلـك       ‘ أعيد تزويج’بعد ذلك، 
ى أسـاس غيـاب األدلــة علـى القصـد االســتغاليل     املســتأنِفني علـ ‘ الزبـائن ’لـدى اسـتئناف احلكـم، متــت تربئـة     

حيث أثبت املستِغلون املزعومون أهنم إمنا قصدوا الزواج. كما قُبـل االسـتئناف نظـرا لألسـباب الـيت سـاقتها       
 احملكمة األدىن بشأن عدم إدانة أولياء الفتيات وكذلك مستغليهن.

سني ضرورة عدم تعريف املفهوم الشـامل  رأى أحد املمار: آراء بشأن اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
لالستغالل يف ضوء احلاجـة إىل اإلبقـاء علـى ممارسـة سـلطة القضـاة التقديريـة ومراعـاة البيئـات والثقافـات           

؛ يـف االجتـار بالبشـر عـامليٌّ    فتعر: ميكن أن يكون هنـاك فهـم عـاملي لالسـتغالل     ال املختلفة. وأكد آخر أنه
الفهـم سيترسـخ   أنَّ ن بلد إىل آخر وفيما بني الثقافات. وأعرب عـن رأيـه بـ   تقييم االستغالل فيختلف مأمَّا 

بفضل طرح تعاريف لكل شكل من أشكال االستغالل وذلك للحد مـن سـلطة القضـاة التقديريـة، ولكـن      
ينبغــي تــوخي قــدر كــاف مــن املرونــة حــىت يتســىن للممارســني تطبيــق هــذه التعــاريف بطريقــة خمتلفــة يف     

  السياقات املختلفة.
 

  قطر  ‐ ٤‐ ٢‐ ٣
يستند هذا التحليل بشأن قطر إىل مقابالت أجريت مع عـدة مسـؤولني. ومل تتـوافر حـاالت بفـرض      : موجز

ألركان التعريف الدويل الثالثة، ولكنـه يوسِّـع قائمـةَ األغـراضِ     وفقاً حتليلها. ويعرِّف اإلطار القانوين االجتار 
املواد اإلباحية ونـزع األنسـجة البشـرية والتسـول. وإضـافة       االستغالليِة املفتوحةَ لتشمل استغالل األطفال يف

قـد يـؤدي يف بعـض احلـاالت إىل      مـا  إىل االجتار باألشخاص، ُتجرَّم جمموعـة مـن األفعـال ذات الصـلة، وهـو     
اإلطــار أنَّ عمومــاً التبـاس بشــأن التهمــة املنطبقـة يف كــل حالــة حمــدَّدة. واعتـرب َمــْن أُجريــت مقـابالٌت معهــم     

                                                         
يف هذا الصدد، أشار أحد املمارسني إىل أن مفيت اجلمهورية أعلن أن مثل تلك الزجيات باطلة والغية، وكذلك   )١٣٩(

، أصدر مفيت ٢٠١٠-١٦٨٥فعلت احملاكم اجلنائية يف وقت الحق. وعلى وجه اخلصوص، يف القضية رقم 
  اجلمهورية الفتوى التالية:

…] ح الوالية وال تثبت الوالية عندهم لألب الفاسق، و["أمجع الفقهاء على اشتراط العدل حىت تص   
مثل هذه الطريقة يف …] تزويج البنت من غري كفء (بال رضاها) هو من عالمات فسق الويل، و[

اعتبار للكفاءة فيها، بل املفتقرة ألدىن مؤشرات احترام اآلدمية، هي من الشواهد على  ال الزواج اليت
طالن هذا النمط من عقود الزواج، لعدم توافر الشروط واألركان فسق الويل، وسقوط واليته، وب

  احلقيقة للزواج."
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ــانوين  ــة بشــأن أشــكال االســتغالل      الق كــاف، وكــذلك اســتجابة قطــر؛ ورأوا، يف ضــوء اإلرشــادات احلالي
  اإلرشادات اإلضافية غري ضرورية.أنَّ وتقييمهم الخنفاض مستوى االجتار بالبشر يف ذلك البلد، 

ثــي للتعريــف الثالوفقــاً االجتــار بالبشــر، املعــرَّف  ٢٠١١لســنة  ١٥القــانون رقــم حيظــر : اإلطــار القــانوين
ــا كانــت صــوره، مبــا يف ذلــك      ــوارد يف الربوتوكــول. ويشــري ركــن الغــرض إىل االســتغالل أي : األجــزاء ال

االستغالل يف أعمال الدعارة ومجيع أشـكال االسـتغالل اجلنسـي، واسـتغالل األطفـال يف ذلـك ويف املـواد        
بيهة بـالرق أو االسـتعباد   ، أو االسـترقاق أو املمارسـات الشـ   قسراًاإلباحية أو التسول، والسخرة أو اخلدمة 

أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية أو جـزء منـها. ويشـار إىل عـدم االعتـداد مبوافقـة الضـحية علـى         
االستغالل مىت اسُتخدمت وسائلُ االستغاللِ، وُيْغِفل ركَن الوسيلة يف حالـة االجتـار باألطفـال. كمـا مينـع      

تكبة نتيجة االجتار. وهناك قوانني أخرى جتـرِّم األفعـال املتصـلة    القانون مالحقة الضحايا بسبب اجلرائم املر
باالســتغالل اجلنســي واســتغالل الــدعارة، والعمــل القســري بــأجر أو بــدون أجــر، والتســول، واســتخدام    
األطفال يف سباقات اهلجن، واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة، والـرق واالجتـار بـالرقيق، واملعـامالت         

يشـمل العمالـة    ال  تنطوي على األعضاء. ويضع قانون العمل املعايري الدنيا للتوظيـف، ولكنـه  التجارية اليت
لية أو العمال املومسيني واألفراد العاملني من أُسر أربـاب العمـل. وعـالوة علـى ذلـك، يكفـل الدسـتور        ز نامل

 بعض احلقوق واحلريات للمواطنني القطريني واملقيمني بصورة قانونية.

املمارسـني يفهمـون   أنَّ أفاد األشـخاص الـذين أُجريـت معهـم مقـابالٌت بـ      : ام لعنصر االستغاللالفهم الع
األمـاكن  جيِّـداً  العمال األجانب يدركون أنَّ االجتاَر وركَن االستغالل املرتبط به. وأعربوا عن رأي مفاده 

يقلـل إىل   مـا  مات، وهـو اليت ميكنهم التماس املساعدة منها، وميكنهم الوصول بسـهولة إىل الشـرطة واخلـد   
قائمـة األغـراض االسـتغاللية مسـتمدة     أنَّ أدىن حد من خطـر وقـوع اسـتغاللٍ. وعـالوة علـى ذلـك، أُقـر بـ        

 بعضها قد يكتنفه الغموض.أنَّ مباشرة من الربوتوكول وب

بيـع اخلـدمات   : االستغالل يف الـدعارة ومجيـع أشـكال االسـتغالل اجلنسـي      - غرض منصوص عليه 
ــا انوين يف قطــر، ومــن غــري الواضــح  اجلنســية غــري قــ  ــْين مــن املالحقــة      م إذا كــان ضــحايا االجتــار ُمْعفَ

وترتبط طائفة من اجلـرائم األخـرى بــ"التحريض علـى      )١٤٠(القضائية عن اجلرائم ذات الصلة بالدعارة.
يـة  ُيعترب "استغالل الدعارة". وقد اسُتخلصت التعـاريف التال   ما الفسق والفجور والدعارة" مبا يف ذلك

ــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر هبــدف مســاعدة          ــة ملنشــور أصــدرته املؤسســة القطري مــن ترمجــة غــري رمسي
 :  املمارسني على حتديد الضحايا

                                                         
)١٤٠(  Overview of Trafficking and Prostitution Laws in the Middle East and Africa (Thomas Reuters Foundation 

for the Trust Women Conference, November 2012), p. 5 الذين أُجريت مقابالٌت معهم . يالَحظ أن املمارسني
 أكدوا على عدم مالحقة الضحايا عن اجلرائم املتعلقة باحلالة.
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 االستغالل اجلنسي

استخدام شخص، ذكراً كان أم أنثى، من أجل إشباع رغبات الغري  االستغالل اجلنسي:
اغتصاب أو حترش شكل من األشكال أو األساليب، أو ارتكاب أيِّ ب

جنسي أو أفعال غري أخالقية، أو استغالل ذلك الشخص يف إنتاج 
لقطات أو صور أو َمشاهد أو أشرطة فيديو أو يف أداء أعمال أو 

ممارسات أخرى تتعلق مبواد إباحية مقابل منفعة معينة أيُّ عروض أو 
 (مالية أو غري مالية).

 مايل أو غري مايل، من دعارة شخص آخر.االستفادة، على حنو  استغالل دعارة الغري:

استغالل األطفال يف الدعارة 
 وإنتاج مواد إباحية:

شكل  استخدام األطفال يف أعمال جنسية مقابل "مكافأة" أو أيِّ
وسيلة أيِّ طفل، باستخدام أيِّ آخر من أشكال التعويض، أو تصوير 

ة تلك كانت، مع املمارسة الفعلية ألفعال جنسية فاضحة أو حماكا
تصوير من نوع آخر ألعضاء الطفل اجلنسية من  املمارسة، أو أيُّ

 أجل إشباع رغبات جنسية.

احتجاز نساء وأطفال ضد إرادهتم، وامتالكهم من جانب شخص أو  االستعباد اجلنسي:
 كيان من أجل استغالهلم جنسيا.

 

رة باعتبــاره جيســد أُوضــح مفهــوم الســخ : قســراًالســخرة وتقــدمي اخلــدمات   -غــرض منصــوص عليــه  
التعريف القانوين الدويل. ومل ُيقدَّم إيضـاح بشـأن "اإلكـراه علـى تقـدمي اخلـدمات". ومل تنـاِقش املقـابالت         
اليت أجريت من أجل هـذه الورقـة حـاالت االجتـار ألغـراض السـخرة. وفيمـا يلـي التعـاريف العمليـة ذات           

 جتار بالبشر:الصلة بالسخرة اليت قدمتها املؤسسة القطرية ملكافحة اال

 
 االستغالل يف العمل

تكليف شخص بالعمل دون أجر وباإلكراه (تعريف القانون  السخرة (أو العمل اجلربي):
 النموذجي ملكافحة االجتار)

استخدام األطفال يف أعمال تتسبب هلم يف أذى جسدي أو معنوي  استغالل األطفال يف العمل:
د تعيق منوهم الطبيعي أو أو تشكل هتديدا خطريا على حياهتم أو ق

 متنع تعليمهم.
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شخص أيِّ استخدام األطفال سواء من جانب أحد أفراد األسرة أو استغالل األطفال يف التسول:
آخر، بإرساهلم أو نقلهم داخليا، بصحبة شخص بالغ أو بغري 

 صحبته، من أجل استغالهلم يف التسول.

 

هــذين املفهـــومني  أنَّ أشـــري إىل : بيهة بــالرق االســترقاق واملمارســـات الشــ   -غــرض منصــوص عليـــه   
يرجــع جزئيــا لتداخلــهما مــع مفــاهيم  مــا إشــكاليان علــى الــرغم مــن وجــود تعــاريف قانونيــة دوليــة، وهــو

أنَّ ُتعترب كافية. وأثري مفهوم الزواج القسري كمثال، وأشـري إىل   ال التعاريف نفسهانَّ أخرى، وكذلك أل
وقوع مثـل ذلـك الـزواج مسـتحيل قانونـا. وفيمـا يلـي        نَّ أل‘ زواجا’ُيعترب  ال الزواج املزعوم لطفل يف قطر

التعاريف العملية ذات الصلة هبذه األشكال من االستغالل اليت قدمتـها املؤسسـة القطريـة ملكافحـة االجتـار      
 بالبشر:

 
 االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق

يع السلطات النامجة عن حق شخص متاَرس عليه بعض أو مجأيِّ حالة  االسترقاق:
 امللكية.

استغالل شخص من الناحية االقتصادية على أساس عالقة إكراه أو  املمارسات الشبيهة بالرق:
تبعية فعلية، مقترنا حبرمان خطري وطويل األمد من احلقوق املدنية 

 األساسية.

 شخص يستسلم لظروف عمل أو يلتزم بالعمل أو تقدميأيِّ حالة  االستعباد:
اخلدمات أو كليهما وال ميكن لذلك الشخص الفكاك منها أو 

 تغيريها.

فعل أو تعامل يقوم فيه شخص أو جمموعة أشخاص بنقل طفل أو  أيُّ بيع األطفال:
شكل من أشكال أيِّ تنقيله إىل شخص آخر مقابل منفعة معينة أو 

 التعويض.

 

أوضـح املمارسـون أنـه مل    : أجـزاء منـها   نزع األعضاء أو األنسجة البشرية أو -غرض منصوص عليه 
هـذا اجملـال خيضـع    أنَّ ُتسجَّل حاالت هلذا الشكل مـن أشـكال االسـتغالل يف االجتـار يف قطـر حـىت اآلن، و      

حـال إلطـار قـانوين وتنظيمـي ومؤسسـي بـديل قـوي يـنظم التـربع، وحيظـر املعـامالت التجاريـة،             أيِّ على 
يلي التعريف العملي ذو الصـلة الـذي قدمتـه املؤسسـة القطريـة      ويشرف على النشاط يف هذا اجملال. وفيما 

 ملكافحة االجتار بالبشر:
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 نزع األعضاء

نزع األعضاء أو األنسجة 
 البشرية ألغراض االجتار هبا:

عملية نزع قسري لألعضاء أو األنسجة البشرية من شخص ضد  أيُّ
 إرادته ألغراض االجتار هبا.

 

لـدى مناقشـة أشـكال االسـتغالل األخـرى، أشـار       : مناقشـتها جـرت  /أشكال أخرى منصـوص عليهـا  
بعــض هــذه األشــكال توجــد بشــأهنا جــرائُم قائمــةٌ بــذاهتا يف أنَّ املســؤولون الــذين جــرت مقابلتــهم إىل 

القانون (مثل استغالل األطفال يف سـباقات اهلجـن ونـزع األعضـاء)، يف حـني ميكـن أن ُتعتـرب أشـكال         
للشـريعة اإلسـالمية (احلمـل التجـاري بالنيابـة عـن الغـري والتـبين والـزواج           أخرى حراماً ومـن مثَّ خماِلفـةً  

على هذا النحو؛ حيث يبدو مـن املناقشـات أهنـا تؤكـد علـى       أيضاً التبين التجاريالقسري). وأُوضح 
ُيعتـرب اجتـارا، شـريطة احلصـول علـى موافقـة الوالـدين الطبيعـيني وعـدم تعـرض             ال ذلـك أنَّ فهم مفـاده  
هنــاك تشــريعات جتــري أنَّ ليــة، أشــري إىل ز نوفيمــا يتعلــق باســتغالل العمالــة املـ  )١٤١(ســتغالل.الطفـل لال 
لية من احلماية اليت يكفلها قانون العمل. وأُكَِّد علـى  ز نملعاجلة مشكلة استثناء العمالة امل حاليامناقشتها 

حتقيقـات  أيِّ أمثلة علـى   ُتقدَّم أيُّلية يدخل يف نطاق تعريف االجتار، ولكن مل ز ناستغالل العمالة املأنَّ 
ليــة، أوضــح املــدعي العــام لقضــاء ز نأو مالحقــات قضــائية. وفيمــا يتعلــق بإمكانيــة اســتغالل العمالــة املــ 

وســائط اإلعــالم تــذكي وعــي املهــاجرين حبيــث يكونــون علــى علــم حبقــوقهم وميكنــهم    أنَّ األحــداث 
جلنســية وفقــاً ليــة حتــددها مكاتــب التوظيــف اخلاصــة  ز نمرتبــات العمالــة املــأنَّ املطالبــة هبــا. وأشــري إىل 

العامل، مع عدم وجود إمكانية للتفاوض. وقـد سـبق أن أثـريت مسـألة اسـتغالل األطفـال يف سـباقات        
، وتفيـد السـلطات   ٢٠٠٥اهلجن باعتبارها مسألة مثرية للقلق، ولكـن مت حظـر هـذه املمارسـة يف عـام      

 ها نتيجة لذلك.الظاهرة مت القضاء عليأنَّ القطرية ب

أنَّ أوضـح املمارسـون   : التمييـز بـني اجلـرائم القائمـة بـذاهتا وجـرائم االجتـار        - مسألة هتـم املمارسـني   
ــر مالحقــة مــن أشــكال االســتغالل يف       االســتغالل اجلنســي واالســتغالل يف العمــل مهــا الشــكالن األكث

مـن األمـور اإلشـكالية مـن الناحيـة       حتقيقات االجتـار؛ وإن كانـت معرفـة القـوانني الواجبـة التطبيـق ُتَعـدُّ       
هناك العديد من اجلـرائم يف القـانون اجلنـائي الـيت ُيحتمـل أن تتـداخل مـع جرميـة         أنَّ العملية على اعتبار 
الفرق بني اجلرائم القائمة بذاهتا (فيما يتعلق باالستغالل اجلنسي) وجرميـة االجتـار   أنَّ االجتار. وأشري إىل 

جــود قصــد االســتغالل. ولــدى الســؤال عــن دور احلكــم املوجــود يف القــانون األخــرية تتطلــب وأنَّ هــو 

                                                         
لوحظ أن حالة حديثة العهد (تشمل زوجني أمريكيني أدينا بسبب جرائم اجتار بعد وفاة ابنتهما بالتبين (مل يتم   )١٤١(

ض اللَّبس يف الفهم واملمارسات حول الصلة اإلبالغ عنها رمسيا ومل تناقَش أثناء املقابالت))، تشري إىل وجود بع
 Rick Gladstone, ‘Americans Jailed for Months inبني التبين واالجتار، وكذلك االجتار لغرض نزع األعضاء. 

Qatar after Daughter’s Death’, New York Times, 4 November 2013, available at: 

www.nytimes.com/2013/11/05/world/middleeast/americans-accused-in-daughters-death-are-jailed-for-

months-in-qatar.html?_r=0.  
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القصد سـهل اإلثبـات. ويف احلـاالت    أنَّ أجاب أحد اخلرباء بأنه ينطبق و )١٤٢(اجلنائي، واملتعلق بالقصد،
، ١٧مبوجــب املــادة ‘ شــروعاً‘يكــون فيهــا االســتغالل قــد وقــع بعــد، تعاَمــل اجلرميــة باعتبارهــا     ال الــيت

 عليها بعقوبات أدىن.ويعاقَب 

ــْن أُجريــت معهــم  : مــدى أمهيــة الضــرر يف إثبــات االســتغالل  /أمهيــة طبيعــة وشــدة االســتغالل  أشــار َم
األقل شدة من شأنه أن يـؤدي إىل حكـم منطـي بينمـا مـن شـأن       /شكل االستغالل البسيطأنَّ مقابالٌت إىل 

 ‘.الضرر’ش مسألة شكل أشد من أشكال االستغالل أن يفضي إىل حكم مشدَّد. ومل تناقَ

فيما يتعلـق باألسـئلة حـول أمهيـة املمارسـات واألفكـار       : االعتبارات الثقافية ذات الصلة باالستغالل
الثقافية أو التقليدية يف فهم ومعاجلة خمتلف أشكال االستغالل يف االجتار، أشار املمارسون إىل أنه بغيـة  

اإلســالمية، وكــذلك إىل القــوانني النموذجيــة   ُيرجــع إىل الشــريعة  مــاكــثرياً اســتيعاب بعــض املفــاهيم، 
جلامعة الدول العربية وجملس التعاون لدول اخلليج العربية. كمـا ذُكـر القـانون النمـوذجي الـذي أعـده       

الشريعة هـي مصـدر التشـريع     مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية. ومن ناحية أخرى، فإنَّ
اجلنسي يف الشريعة وربطـه بالـدعارة. وأصـر املمارسـون علـى       يف قطر، حيث جرى تعريف االستغالل

صلة هلا بالكيفية الـيت يـتم     ال اخللفية الثقافية أو التقليدية ملسؤويل العدالة اجلنائية، مبن فيهم القضاة،أنَّ 
 هبا تناول القضايا.

ــذين رأى املمــارس الوحيــد واملســ  بوجــه عــام: آراء بشــأن اإلرشــادات املوجهــة إىل املمارســني  ؤوالن ال
اإلرشــادات القائمــة (مبــا فيهــا اإلرشــادات التفصــيلية بشــأن خمتلــف أشــكال    أنَّ أجريــت معهــم مقــابالت  

توجـد ضـرورة إلرشـادات إضـافية. ومـع       ال االستغالل املنصوص عليها يف قانون االجتار) كافية، وأنـه قـد  
  ذلك، أُقر بقيمة تدريب املمارسني بشأن التنفيذ العملي للقانون.

 

  تايلند  ‐ ٥‐ ٢‐ ٣
مشلــت الدراســة االستقصــائية ممارســني كبــاراً يف جهــازي الشــرطة والنيابــة العامــة إىل جانــب          : مــوجز

مسؤولني حكوميني ذوي خربة واسعة يف جمال قانون وسياسات مكافحـة االجتـار. وأتـيح عـدد كـبري مـن       
وثيقــة التعريــف الــوارد يف  احلــاالت بغــرض حتليلــها. ويتبــع تعريــف االجتــار يف القــانون التايلنــدي بصــورة  

الربوتوكول، ولكنه يعدِّل ركَن الغـرض مـن أجـل اسـتبعاد بعـض أشـكال االسـتغالل املنصـوص عليهـا يف          
ــم  ال االســتغاللأنَّ الربوتوكــول وإدراج أشــكال إضــافية. وكــان املمارســون صــرحاء حــني أكــدوا       ُيفه

                                                         
  من قانون العقوبات القطري على ما يلي: ٣٢تنص املادة   )١٤٢(

يتكون الركن املعنوي للجرمية من العمد (القصد اجلنائي) أو اخلطأ. يتوفر العمد باجتاه إرادة اجلاين إىل ارتكاب   
متناع عن فعل، بقصد إحداث النتيجة اليت يعاقب عليها القانون [ويتوقعها اجلاين]. ويتوفر اخلطأ إذا فعل أو ا

وقعت النتيجة اليت يعاقب عليها القانون بسبب خطأ اجلاين، سواء كان هذا اخلطأ بسبب اإلمهال أو عدم 
أو اللوائح. وُيسأل اجلاين عن اجلرمية االنتباه أو عدم االحتياط أو الطيش أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانني 
  سواء ارتكبها عمدا أم خطأ، ما مل يشترط القانون توفر العمد صراحةً.
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اليـة التحقيقـات واملالحقـات    قـل فع ممـا يعر ة وموحـدة ضـمن نظـام العدالـة اجلنائيـة التايلنـدي       جيِّـد بصورة 
القضائية. وتوجد مشاكل خاصة فيما يتعلق باالجتار مـن أجـل السـخرة، حـىت مـع وجـود تعريـف واضـح         
هلذا الشكل مـن أشـكال االسـتغالل. وُيعتـرب نقـص التعـاريف بشـأن األشـكال األخـرى مشـكلة يؤمـل أن            

أنَّ . وأعـرب املمارسـون عـن رأي مشـترك مفـاده      تعالَج يف وقت قريب من خالل إصالح اإلطار القـانوين 
  قَْصر جرمية االجتار على أخطر أشكال ومظاهر االستغالل.إىل هناك حاجة 

ــانوين  ــام    : اإلطــار الق ــد بشــأن االجتــار يف ع ــانون تايلن ــدِّال تشــريعات ســابقة بشــأن   ٢٠٠٨اعُتمــد ق ، مع
علـى حنـو وثيـق التعريـف      ار باألشـخاص قـانون مكافحـة االجتـ   املوضوع. ويتبـع تعريـف االجتـار الـوارد يف     
توجد اختالفات مهمـة سـوى يف ركـن الغـرض. وُيعـرَّف       ال الثالثي األركان الوارد يف الربوتوكول حبيث

ــه  ــة أو توزيعهــا، أو ســائر أشــكال      : االســتغالل بأن ــواد اإلباحي ــاج امل ــدعارة، أو إنت ــافع مــن ال "التمــاس املن
، أو نـزع  قسـراً عل شخص آخـر متسـوال، أو السـخرة أو اخلدمـة     االستغالل اجلنسي، أو االسترقاق، أو ج

ممارسات أخرى شبيهة تـؤدي إىل االبتـزاز القسـري، بصـرف النظـر       لغرض التجارة، أو أيُّ قسراًاألعضاء 
: عــن موافقــة ذلــك الشــخص." وتكمــن االختالفــات الرئيســية مــع الربوتوكــول يف هــذا الصــدد فيمــا يلــي 

تغالل (املـواد اإلباحيـة، التسـبب يف أن يكـون شـخص متسـوال، املمارسـات        إدراج املزيد من أشكال االس
املؤدية إىل االبتزاز القسري)؛ وإغفال بعض األشكال (املمارسـات الشـبيهة بـالرق، االسـتعباد)؛ واإلدراج     
الصــريح لــركن الوســيلة يف بعــض األشــكال (نــزع األعضــاء، املمارســات املؤديــة إىل االبتــزاز القســري)؛    

احلكم بشـأن املوافقـة ("بصـرف النظـر عـن املوافقـة") ضـمن ركـن االسـتغالل ولـيس فيمـا يتعلـق             وإدراج 
ممارســات أخــرى شــبيهة تــؤدي إىل  وإضــافة إىل ذلــك، ُتســتخدم العبــارة اجلامعــة "أو أيُّ‘. الفعــل’بــرطم 

يكـون   ال دهذه العبـارة قـ  أنَّ وأعرب أحد املمارسني عن رأي مفاده ‘. يشمل’االبتزاز القسري" بدال من 
هلا أثر حتديدي، بل إهنا ميكن أن تؤدي إىل توسيع النطاق احملتمل للقـانون مبـا يتـيح للممارسـني الصـالحية      
 التقديرية يف تفسري العبارة حبيث تشمل األشكال املستجدة من االسـتغالل اخلطـري. وال جيـري تعريـف أيٍّ    

 واخلدمات القسرية (انظر أدناه). من أشكال االستغالل املدرجة يف التشريع باستثناء السخرة

ــام لعنصــر االســتغالل   ــة     : الفهــم الع ــال حقيق ــالغي الصــراحة حي مفهــوم أنَّ كــان املمارســون واخلــرباء ب
وموحد يف املمارسة العملية. وتوجـد صـعوبات خاصـة يف الفصـل      جيِّدعلى حنو  دائماًُيفهم  ال االستغالل

يشـملها القـانون. ويعتـرب     ال رديـة، بـل واالسـتغاللية، الـيت    بني االجتار ألغراض السخرة وظروف العمل املت
هنـاك مقترحـات مفصَّـلة قُـدِّمت     أنَّ غياب التعاريف الواضحة أمر حمبِط، وأبلغـوا املُحـاوِر بـ   أنَّ املمارسون 

من أجل تنقيح القانون، الذي مضى حنو عقد على إصـداره، حبيـث يأخـذ يف االعتبـار اخلـربات والـدروس       
 من املقترح أن يرفق القانون اجلديد تعاريف لكل غرض من األغراض االستغاللية.املستفادة. و

التماس املنافع من الدعارة وإنتاج املواد اإلباحية أو توزيعها وغـري ذلـك مـن     -غرض منصوص عليه 
بـالفهم الـدويل   عمومـاً  يـرتبط فهـم املمارسـني اللتمـاس املنـافع مـن الـدعارة        : أشكال االستغالل اجلنسـي 

املنــافع غــري املاليــة غــري  أنَّ تكــون املنــافع ماليــة وإن أشــري إىل   مــا فهــوم "اســتغالل دعــارة الغــري". وعــادة مل
مســتبَعدة. وُيَعــدُّ غــرض "ســائر أشــكال االســتغالل اجلنســي" أحــد األغــراض الــيت تشــيع اإلشــارة إليهــا يف 

ُيشـترط وجـود    ال طفـال (حيـث  املالحقات القضائية املتعلقة باالجتـار. وهـو سـهل اإلثبـات يف حـاالت األ     
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الوســيلة) ولكــن ميكــن أن يكــون إثباتــه أصــعب يف القضــايا املتعلقــة بالبــالغني. وُيَعــدُّ اســتخدام "الوســيلة"   
حاسم األمهية يف متييز الدعارة والقوادة عن االجتار. ومل ُيعترب غياب تعريف االستغالل اجلنسي عقبـة أمـام   

ا واعُترب الطابع املفتوح لتعبري "سائر أشكال االستغالل اجلنسـي" مهمـ  التحقيق واملقاضاة يف تلك احلاالت. 
يف ضمان إمكانية إدراج ممارسات إضافية ضمن إطـار القـانون (أشـري يف هـذا السـياق إىل حـاالت احلمـل        

 التجاري بالنيابة عن الغري اليت ترد مناقشتها أدناه).

سـخرة أو اخلـدمات القسـرية" هـي الشـكل      "ال: السخرة أو اخلـدمات القسـرية   -غرض منصوص عليه 
هـذا الشـكل خيضـع لتعريفـه اخلـاص      أنَّ الوحيد من أشكال االستغالل املنصوص عليها يف التعريف؛ علماً ب

"إجبار الشخص اآلخر على العمـل أو تقـدمي خدمـة بوضـع ذلـك الشـخص أو شـخص        : على النحو التايل
يتــه أو مسعتــه أو ممتلكاتــه، بواســطة الترهيــب أو  آخــر يف حالــة خــوف مــن املســاس حبياتــه أو بدنــه أو حر  

. ويعتـرب  وسيلة أخرى حبيث يكون ذلك الشخص يف حالة يعجز فيها عـن املقاومـة"  أيِّ استخدام القوة أو 
بعض املفاهيم ضمن نطـاق هـذا التعريـف    أنَّ املمارسون ذلك التعريف مهّما ومفيدا. ومع ذلك، أشري إىل 

املساس باحلرية أو السمعة أو املمتلكات) هي نفسـها غـري واضـحة. واتُّفـق     (على سبيل املثال، اخلوف من 
السـلوك الـذي    - دائمـاً ولكـن لـيس    -املمارسـني يف جمـال العدالـة اجلنائيـة يفهمـون بصـفة عامـة        أنَّ على 

ينــدرج يف إطــار "الســخرة". وال تــزال هنــاك مشــكلة تتعلــق بــالتمييز بــني الســلوك الــذي يعــادل الســخرة   
 مبوجب قوانني العمـل ولكـن   أيضاًالجتار وظروف العمل السيئة اليت ميكن أن تكون غري شرعية ألغراض ا

إمكانيـة رسـم حـد    عمومـاً  تصل شدهتا إىل احلد املطلوب من أجل االجتار. ومع ذلك، يرى املمارسون  ال
لـدى الشـخص   إذا كـان   مـا  فاصل، رمبا على حنو أسهل بكثري فيما يتعلق بالوسيلة والسؤال الشامل بشأن

حرية املغادرة. ومع ذلك، ميكن أن تطـرأ تعقيـدات، وخصوصـا يف سـياق هجـرة العمالـة املُثقَلـة بالـديون.         
وجيـد املمارســون صــعوبة يف تعــيني املرحلــة الــيت تتحـول عنــدها تلــك الترتيبــات إىل االســتغالل ذي الصــلة   

الـدَّين معقـول؟ هـل هـو معـروف       هـل : يلـي  مـا  باالجتار. وتشمل األسئلة الواجب طرحها يف هذا السياق
هـل هـو قـادر علـى اخلـروج       -النظـر إىل الضـحية    أيضـاً للمدين وحمدَّد؟ كيف ينخفض الدَّين؟ ومن املهم 

أنَّ من الدَّين من دون ضرر؟ هل توجد عوامل ضعف خاصة ينبغي أن تؤخذ يف االعتبـار (ولكـن يالَحـظ    
عندما حيـتفظ بالـدَّين املعـين شـخٌص عـدا صـاحب       استغالل حالة الضعف ليس وسيلة مبوجب القانون)؟ و

 عمل الضحية، وكالة توظيف أو مسسار مثال، عندئذ تطرأ تعقيدات إضافية بالنسبة إىل احملققني.

الحـظ املمارسـون غيـاب تعريـف االسـترقاق، ولكـن كـان هنـاك         : االسـترقاق  -غرض منصـوص عليـه   
وي على إشـكالية. فقـد ذكـر الـبعض أنـه يف حـني       إذا كان ذلك ينط ما خالف يف الرأي فيما بينهم بشأن

تـزال هنـاك حاجـة إىل وجـود      ال يف القانون التايلندي بسبب سوابقه التارخييـة، جيِّداً املفهوم مستوَعب أنَّ 
ــة االســترقاق    ــه عــن الســخرة. وأشــار      -تصــور واضــح بشــأن ماهي وخصوصــا مــن حيــث أوجــه اختالف

حـاالت االسـتغالل تتعلـق بفتـاة كوريـة مـن أجـل توضـيح          املمارسون إىل حالة صارخة بصورة خاصة من
الرق يعين امللكية الفعلية الكاملة لشخص آخـر، بصـورة تكـاد تكـون     أنَّ الرأي السائد يف الفقه التايلندي ب

 دائمة عن طريق استخدام العنف الشديد والتخويف.
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االسـتغاليل مشـكلة   ُيعترب التسـول  : التسبب يف أن يصبح شخص آخر متسوال -غرض منصوص عليه 
التحقيقات واملالحقات القضائية يف احلاالت اليت تنطـوي علـى   أنَّ كبرية يف تايلند. وقد الحظ املمارسون 

التســول ميكــن أن تصــبح معقــدة بشــأن مســألة االســتغالل. ويف إحــدى احلــاالت كانــت احملكمــة مطالَبــة    
بالفعـل يف أن يصـبح ذلـك    ‘ الضـحية ’أم  بالنظر فيما إذا كان ركن االسـتغالل قـد اسـُتويف عنـدما تسـببت     

ذلــك حــدث يف وضــع كانــت األســرة فيــه تتســول وكانــت األمــوال ُتســتخدم أنَّ الشــخص متســوال، بيــد 
إىل التسـول مبـا جيعـل هـذه احلالـة بالفعـل إحـدى حـاالت         ‘ ُدفع’الطفل أنَّ إلعاشة األسرة. ودفع االدعاء ب

 لى أساس أهنا مل تكن يف الواقع تقصد استغالل الطفل.قاضي احملكمة برَّأ األم عأنَّ االجتار. غري 

ُتستكمل قائمة األغراض االستغاللية احملدَّدة يف القـانون  : جرت مناقشتها/أشكال أخرى منصوص عليها
مــن أشــكال ‘ الشــكل’". وهــذا ممارســات مشــاهبة أخــرى تــؤدي إىل االبتــزاز القســري أيِّ مــن خــالل "

ت. وقد أشار املمارسـون إىل وجـود لـبس حـول املفهـوم وإىل احلاجـة       االستغالل غري معروف يف التشريعا
ممارســات مشــاهبة أخــرى تــؤدي إىل االبتــزاز القســري"  أيِّ عبــارة "أنَّ إىل توضــيح ذلــك. وأكــد أحــدهم 

"املمارسات الشبيهة بالرق واالستعباد"، وميكن أن ُتفسَّر حبيث تشمل كذلك أشـكال االسـتغالل    تتضمَّن
نيابة عـن الغـري. ويف قضـية حديثـة العهـد       باحلمل التجارييرتبط اجتاراً ئة. وشهدت تايلند اجلديدة والناش

(أضيفت لتوها إىل قاعدة بيانات السوابق القضائية التابعـة ملكتـب املخـدرات واجلرميـة)، وجـدت احملكمـة       
باسـتخدام القـوة   حبسهم /احتجازهم/إرساهلم/أركان التعريف الثالثة قد استوفيت (مت إحضار الضحاياأنَّ 

واخلداع ألغراض االستغالل من خالل احلمل التجاري نيابة عن الغري). وكان شكل االسـتغالل املـذكور   
إىل  حتديــداًيف هــذه احلالــة هــو "االســتغالل اجلنســي". ومل َيــَر املمارســون ضــرورة لتعــديل القــانون ليشــري   

مـن أشـكال االسـتغالل     شـكالً ميثِّـل بالفعـل   ذلـك  أنَّ احلمل التجاري بالنيابـة عـن الغـري حيـث إهنـم يـرون       
مثـل  أنَّ ميثـل مشـكلة يف تايلنـد، و    ال االجتار من أجل التـبين التجـاري  أنَّ وذكر املمارسون  )١٤٣(اجلنسي.

 حال خارج إطار قانون االجتار.أيِّ تلك احلاالت تقع على 

غالل، غـري واضـح، وعـدم    تعريـف االجتـار، مبـا يف ذلـك ركنـه املتعلـق باالسـت        -مسألة هتم املمارسـني  
قـانون االجتـار،   أنَّ أمجع املمارسون الذين أجريت معهم مقـابالت علـى   : الوضوح هذا يعرقل احملاكمات

وتـوفري إرشـادات    املـدَّعني العـامِّني  مبا يكفي لتوفري أداة قويـة للمحقِّقـني و   واضحاًوخصوصا تعريفه، ليس 
غامضـــة وغـــري احملـــدَّدة املســـتمدة مـــن بروتوكـــول االجتـــار  املفـــاهيم الأنَّ للممارســـة املتســـقة. وأشـــري إىل 

ــا مســألةأنَّ باألشــخاص تعــين   ــل. ويعرقــل ذلــك التحقيقــات     ال يشــكل "االّتجــار"  م ــزال عرضــة للتأوي ت
واملالحقات القضائية. وهنـاك جـدل داخـل أوسـاط القضـاء والنيابـة العامـة وفيمـا بينـها بشـأن الكـثري مـن             

فهــوم االســتغالل. وحــىت داخــل وكــاالت دعــم الضــحايا (حيــث تكــون جوانــب التعريــف، مبــا يف ذلــك م
أدىن عموما)، يوجد نقص يف الوضوح بشأن هذه املسألة املركزية، ممـا يعيـق حتديـد    ‘ االجتار’الَعَتبة لتعيني 

املــتغريات أكثــر بكــثري ممــا يــدعم تفســري القــانون تفســريا  الضــحايا. وعلــى حــد قــول أحــد املمارســني، "إنَّ
                                                         

من احلاالت اليت تشمل والدين إسرائيليني وأستراليني مكلِّفني وبدالء مؤخَّراً عدداً يالَحظ أن تايلند شهدت   )١٤٣(
وبرأي املمارسني الذين أجريت معهم مقابالت ألغراض تايلنديني وحظيت باهتمام كبري من وسائط اإلعالم. 

 يوجد دليل على الوسيلة. ال تندرج يف إطار قانون االجتار حيث ال هذه الدراسة االستقصائية، فإن هذه القضايا
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أحد أهم عناصـر اإلصـالح التشـريعي املقتـرح سـوف يـرتبط بتـأمني قـدر         أنَّ واتُّفق باإلمجاع على  ا".جيِّد
أكرب من الوضوح بشأن التعريف، مبا يف ذلك من خالل تعريف خمتلف أشكال االسـتغالل وإضـافة املزيـد    

يـد علـى أمهيـة    من أنواعه (احلمل نيابة عـن الغـري مـثال)، والنظـر يف اسـتغالل حالـة الضـعف. وجـرى التأك        
التـدريب والتوجيــه للمســاعدة علــى تفســري املفــاهيم، وكـذلك علــى احلاجــة إىل ضــمان أن يتــيح التعريــف   

 والتفسريات مرونةً يف التكيف مع األشكال اجلديدة من االستغالل.

يـد  تسـاءل املُحـاوِر عمـا إذا كـان مـن املفيـد حتد      : احلاجة إىل جرائم قائمة بذاهتا -مسألة هتم املمارسني 
 الســخرةأنَّ بعــض أشــكال االســتغالل املــرتبط باالجتــار باعتبارهــا جــرائم قائمــة بــذاهتا (مــثالً مــع مالحظــة 

هـذا غـري ضـروري ولـن يسـهم يف      أنَّ عمومـاً  تشكل جرمية مستقلة بذاهتا يف تايلند). ورأى املمارسـون   ال
 زيادة املالحقات القضائية وحتسينها.

الحظ ممارسون أنه كلمـا زادت  : أمهية الضرر يف إثبات االستغالل مدى/أمهية طبيعة وشدة االستغالل
. وأكـدوا علـى بيانـات    اجتـاراً شدة االستغالل واألدلة على الضرر، زادت سـهولة إثبـات املوقـف باعتبـاره     

االستغالل اجلنسي قـد يكـون أسـهل إثباتـا مـن السـخرة. وكنقطـة عامـة، أشـار املمارسـون إىل           أنَّ سابقة ب
قَْصر جرمية االجتار على أخطر أشكال ومظاهر االسـتغالل. ففـي تايلنـد، ُتطبَّـق عقوبـات بالغـة       احلاجة إىل 

الشــدة علــى االجتــار، ولــن يكــون مــن اإلنصــاف أن تطبَّــق هــذه العقوبــات علــى اجلــرائم األقــل خطــورة.    
رة سـائدة يف  العمل االستغاليل، على اختالف أشـكال ومسـتويات شـدته، ظـاه    أنَّ وإضافة إىل ذلك، أُِقرَّ ب

اإلفراط يف توسيع مفهوم االستغالل من شأنه إهناك نظام العدالـة اجلنائيـة وحـرف املـوارد     أنَّ تايلند. وُرئي 
 واالنتباه بعيدا عن اجملاالت اليت تشتد فيها احلاجة إليهما.

فية اتفـق املمارسـون علـى ضـرورة تـوفري إرشـادات إضـا       : آراء بشأن اإلرشـادات املوجهـة إىل املمارسـني   
على الصعيدين الدويل والـوطين. بيـد أهنـم مل يتفقـوا علـى درجـة التفصـيل والتحديـد الـيت جيـب أن تكـون            

ممارســات مشــاهبة أيِّ تعــبريات مثــل "أنَّ عليهــا تعــاريف االســتغالل املــرتبط باالجتــار. وأشــار الــبعض إىل   
ن يكـون القـانون مرنـا مبـا     أخرى" مفرطة يف العمومية والغموض. وأشار آخـرون إىل احلاجـة إىل ضـمان أ   

  فيه الكفاية حبيث يأخذ يف االعتبار األشكال اجلديدة أو الناشئة من االستغالل املتصل باالجتار.
 

  أوغندا  ‐ ٦‐ ٢‐ ٣
: مشلت الدراسة االستقصائية مستجيبني اثنني فقط (أجريت املقابلة مـع كليهمـا عـرب اهلـاتف)، ومهـا     : موجز

ة مبكافحة االجتار بالبشر، ومسـؤول مـن وزارة العـدل. وأدى سـوء اخلطـوط      منسق فرقة العمل الوطنية املعني
اهلاتفية وعدم كفاية وقت املقابالت وحمدودية عدد املسـتجيبني إىل عـدم اتسـام العمليـة االستقصـائية باملتانـة       

ة. وَيـرُِد يف  الكافية. واسُتخدم عدد من احلاالت ذات الصلة واملواد اخلارجية اإلضافية لتكملة املصادر األوليـ 
ركـن الغـرض    مع هيكل الربوتوكول ومضمونه. ومـع ذلـك، فـإنَّ   عموماً قانون االجتار تعريٌف لالجتار يتفق 

أكــرب مــن أشــكال االســتغالل. ويــرد تعريــف ملعظــم هــذه   عــدداً يتجــاوز الربوتوكــول بكــثري حبيــث يشــمل  
ها التعـاريف القانونيـة الدوليـة متاحـة.     األشكال من االستغالل، وقد مت استخدامها يف احلاالت اليت تكون في
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التفاصيل الواردة يف القانون مفيدة لكفالـة وجـود فهـم مشـترك لالسـتغالل، ولكنـه       أنَّ وأشار املمارسان إىل 
أشار إىل صعوبات عملية كبرية يف التحقيق واملالحقة القضـائية بشـأن حـاالت االجتـار. ويتصـل بعـض هـذه        

بعضـها اآلخـر بعوامـل ثقافيـة واجتماعيـة تـؤثِّر يف الطريقـة الـيت ُيفهـم هبـا           الصعوبات بالقدرات، فيما يتصـل  
أنَّ علـى   أيضـاً املمارسـني اتفقـوا   أنَّ وضـع إرشـادات دوليـة سـيكون مفيـدا، بيـد       أنَّ االستغالل. واتُّفق على 

  أشكال املساعدة والدعم األكثر عملية رمبا تكون مطلوبة بشكل أكثر إحلاحا.
(قانون االجتار) على عدد من اجلرائم  ٢٠٠٩قانون منع االجتار باألشخاص لسنة ينص : اإلطار القانوين

وعقوبة اإلعدام. وتتبع اجلرميتان األساسيتان  عاماً ١٥املتعلقة باالجتار مع أحكام تتراوح بني السجن ملدة 
باألشخاص الذي  لالجتار باألشخاص بصورة وثيقة التعريف الثالثي األركان الوارد يف بروتوكول االجتار

 ٣ وقَّعته أوغندا ولكنها مل تنضم إليه بعد. وُيعرَّف االستغالل، فيما خيص اجلرميةَ األساسية األوىل (املادة
"االستغالل اجلنسي، والزواج القسري، وزواج األطفال، والسخرة، : ) (أ))، على أنه يشمل كحد أدىن١(

املسلحة، واستخدام شخص يف األنشطة غري القانونية،  اعاتز النوعمل األطفال الضار، واستخدام طفل يف 
واستعباد املدين، واالسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، والقرابني البشرية، ونزع األعضاء 

(د)). وال تشري  ٢ (املادة أو أجزاء اجلسم لبيعها أو ألغراض السحر أو الطقوس أو املمارسات الضارة"
"إشراك [الضحية] يف : ) (أ)) إىل االستغالل وإمنا إىل األغراض التالية١( ٣اسية الثانية (املادة اجلرمية األس

الدعارة واملواد اإلباحية واالستغالل اجلنسي والسخرة والرق واالستعباد القسري واستعباد املدين والزواج 
 املنصوص عليها.. ويرد يف القانون تعريف ملعظم أشكال االستغالل القسري أو املرتَّب"

علـى عـدد مـن جـرائم االجتـار باألشـخاص املشـدَّدة يشـكِّل العديـد منـها (مثـل التـبين              أيضاًوينص القانون 
إضـافية  أشـكاالً  والوصاية والتشجيع وأوامر أخرى تتعلق باألطفال ُيضطلع هبا لغرض االسـتغالل) أو يـبني   

يتطلـب وجـود وسـيلة، ويؤكـد عـدم االعتـداد        ال لالجتـار باألطفـال  تعريفـاً  من االستغالل. ويضع القانون 
 باملوافقة بالنسبة إىل البالغني واألطفال على السواء.

ا، ولكـن أشـار مـن    تعريفـاً جيِّـد  ألنـه معـرَّف    واضـحاً اعُترب مفهوم االسـتغالل  : فهم املمارسني لالستغالل
ــدريبا ختصصــيا  أنَّ أُجريــت معهــم مقــابالت إىل   ــذين مل يتلقــوا ت ليســوا علــى اطــالع جبرميــة    املمارســني ال

االجتار. وتنفِّذ الشـرطة أثنـاء عملـها عمليـات اعتقـال إذا تلقَّـت شـكوى؛ وتسـتند إىل القـانون اجلنـائي يف           
توجيه التهم األساسية بدال من إجـراء املزيـد مـن التحقيقـات للكشـف عـن اسـتغالل حمتمـل قـد يشـري إىل           

يكـون املوظفـون    ال ه جرميـة يف القـانون اجلنـائي، قـد    وجود اجتار. وباختصار، نظرا لغيـاب االجتـار بوصـف   
املكلَّفـون بإنفـاذ القـوانني علــى علـم بوجـوده. ويقومــون بـدال مـن ذلــك باالسـتناد إىل اجلـرائم الــواردة يف          

 القانون اجلنائي الذي يلّمون به بدال من تشريعات االجتار األحدث عهدا وغري املألوفة نسبيا.

ُيعـرَّف هـذا الشـكل مـن أشـكال االجتـار بأنـه "اسـتخدام         : ل اجلنسـي االسـتغال  -غرض منصوص عليـه  
شخص يف الدعارة أو السياحة اجلنسية أو إنتاج املواد اإلباحية، أو استخدام شـخص للمواقعـة أو لسـلوك    
فاسق آخر." كما ختضع املفاهيم الداخلية بشأن الدعارة والسياحة اجلنسية واملواد اإلباحيـة لتعريـف حمـدَّد    

 لقانون على النحو املبني أدناه.يف ا
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 االستغالل اجلنسي

شخص  أيُّ - كما يرد تعريفها يف القانون اجلنائي ‘ البغي‘أنشطة  الدعارة
يعرض نفسه، يف األماكن العامة أو يف أماكن أخرى، على حنو منتظم 

أو اعتيادي، من أجل املواقعة أو أغراض اإلشباع اجلنسي األخرى 
 كسب مادي آخر.أيِّ  مقابل مبلغ نقدي أو

متثيل، عن طريق النشر أو العرض السينمائي أو الكشف املنايف  أيُّ املواد اإلباحية
وسيلة كانت، لشخص أيِّ لألخالق أو تكنولوجيا املعلومات أو ب

تصوير  منخرط يف أنشطة جنسية صرحية حقيقية أو افتراضية أو أيُّ
 سية يف املقام األول.لألعضاء اجلنسية لشخص من أجل اإلثارة اجلن

برنامج تنظمه املؤسسات أو األفراد ذات الصلة بالسفر والسياحة  السياحة اجلنسية
يتكون من حزمة خدمات أو أنشطة سياحية، من خالل استخدام 

شخص كجزء يِّ وتوفري املرافَقة واخلدمات واملمارسات اجلنسية أل
 من الترفيه املرتبط بالعمل.

 

االستغالل اجلنسي، ولكن األمثلة املقدَّمة عن الظـاهرة تـوحي بأهنـا مفهومـة علـى نطـاق        ومل تناقَش معايري
تؤكــده بقــوة  مــا واســع. وأشــار كــال املمارســْين إىل انتشــار االســتغالل اجلنســي ومظــاهره املتعــددة، وهــو

 التقارير اخلارجية.

معاجلــة مســألة مــن غــري الواضــح كيفيــة : الــزواج القســري وزواج األطفــال -غــرض منصــوص عليــه 
مـن   شـكالً الزواج القسري فقط جـرى حتديـده باعتبـاره    أنَّ االجتار ألغراض الزواج، وال سيما بالنظر إىل 

أشكال االستغالل يف اجلرمية األساسية األوىل، ولكن جرى النص علـى الـزواج القسـري والـزواج املرتَّـب      
ــة األسا   ــار يف اجلرميـ ــا مـــن أغـــراض االجتـ ــواء باعتبارمهـ ــة  علـــى السـ ــة الدراسـ ــة. وخـــالل عمليـ ــية الثانيـ سـ

املمارســة أنَّ االستقصــائية، مل ينــاقَش الــزواج القســري علــى حنــو يتجــاوز حالــةَ زواج األطفــال. وأفيــد بــ    
، حيـدث علـى   ‘الزواج املبكر’ أيضاًيسمى  ما املتمثلة يف زواج األطفال (البنات) من بالغني (رجال)، وهو

قافية هلذه املمارسـة. وبصـفة عامـة، يتلقـى اآلبـاء مهـرا لقـاء تـزويج         نطاق واسع، وذلك بسبب املقبولية الث
بناهتم. وعندما يتم تناول تلـك احلـاالت كأفعـال جنائيـة، بـدال مـن التعامـل معهـا بصـفتها حـاالت اجتـار،            

 قاصر مبوجب القانون اجلنائي، وهو فعل أسهل إثباتا.‘ هتك عرض’فإهنا ُتعترب بدال من ذلك جرائم 

يعرِّف قانون االجتار السخرة مبا يتفق موضوعيا مـع التعريـف القـانوين    : السخرة -ليه غرض منصوص ع
عقوبــة ومل يتطــوع هــذا الشــخص  أيِّ شــخص حتــت التهديــد بــ أيِّ "خــدمات ُتغتصــب مــن : الــدويل، أي

بأدائهــا مبحــض اختيــاره." ومل جتــرِ مناقشــة هــذا الشــكل مــن أشــكال االســتغالل باستفاضــة أثنــاء عمليــة     
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عـدد  أنَّ االجتـار ألغـراض السـخرة ميثـل مشـكلة، ولكـن يبـدو        أنَّ ة االستقصائية. وأَقَرَّ املمارسان بـ الدراس
 احلاالت اليت جرى التحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها حمدود جدا.

ُيعـرَّف عمـل األطفـال الضـار يف قـانون األطفـال بوصـفه        : عمل األطفال الضار -غرض منصوص عليه 
بدين أو نفسـي أو اجتمـاعي، وإن كانـت اخلطـوط الفاصـلة بـني هـذا الشـكل مـن           العمل املؤدي إىل ضرر

تــزال غــري واضــحة. وحتظــر قــوانني العمــل  ال أشــكال االســتغالل والعمــل القســري (بــل والعمــل املقبــول)
عمـل األطفـال   أنَّ استخدام األطفال دون الثانية عشرة وتقيِّد تشغيل األطفال األكرب سنا. وميكن افتـراض  

الذي ينتهك هذه األحكام يضر تلقائيا بالطفل، ومن مثَّ فهو استغاليل ألغراض إطـار االجتـار. وقـد أقـرَّت     
احلكومة مبدى مشاركة األطفال يف النشاط االقتصادي وباحتمـال أن يتعـرض بعـض األطفـال لالسـتغالل      

ــال وتشــغ      ــة إىل اســتغالل األطف ــة. وأشــارت مصــادر خارجي يف صــيد األمســاك،   قســراًيلهم وســوء املعامل
لية، ورعي املاشية، والتعدين، واحملاجر، وصنع اآلجر، وغسـل السـيارات، ومجـع    ز نوالزراعة، واخلدمات امل

ليـة، والـدعارة، سـواء علـى الصـعيد الـداخلي يف       ز ناخلردة املعدنية، واحلانات، واملطاعم، وقطاع اخلدمة املـ 
يقيــا. وأفيــد بــالعثور علــى أطفــال مــن بلــدان جمــاورة يف ظــروف أوغنــدا أو يف غريهــا مــن بلــدان شــرق أفر

 السخرة واالستغالل اجلنسي التجاري يف أوغندا.

تعود مشكلة اختطاف األطفال بقصـد  : استخدام طفل يف الصراعات املسلحة -غرض منصوص عليه 
أنَّ يـد تقـارير بـ   استخدامهم كجنـود مـن ِقبـل اجلماعـات املسـلحة الداخليـة إىل زمـن بعيـد يف أوغنـدا، وتف         

 زالوا يف األسر. ومل يثر املمارسان هذا الشكل من أشكال االستغالل.  ما العديد من األطفال

: استخدام طفـل يف عمـل إجرامـي   /استخدام شخص يف أنشطة غري قانونية -أغراض منصوص عليها 
حـدمها قـد طُبِّـق يف    إذا كـان أ  مـا  من هذين الغرضني، ومن غـري الواضـح   يوجد يف القانون تعريف أليٍّ ال

األطفال والبـالغني ُيخـدعون مـن أجـل السـفر      أنَّ املمارسة العملية. وأشار أحد املمارسني إىل تقارير تفيد ب
ــهم ُيســتغلون        ــاجم أو يف صــناعة األخشــاب ولكن ــدان أخــرى للعمــل يف املن ــاً إىل بل يف الصــراعات الحق

لالسـتغالل يف السـرقة والسـطو والتـهريب      املسلحة أو كسعاة لتوصيل املخـدرات. وقـد يتعـرض األطفـال    
مثـل ذلـك االسـتغالل ُينظـر إليـه علـى أنـه        أنَّ البسيط عرب احلدود. وعلى أساس هـذه االسـتجابة، ُيفتـرض    

(علـى األقـل يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا       ‘ صـراعات مسـلحة  ’وليس يف ‘ أنشطة غري قانونية’استغالل يف 
 أيا من املفهومني غري معرَّف.أنَّ بالنظر إىل  واضحاًالضحية بالغا)، وإن مل يكن هذا 

ُيعرَّف هذا الغرض االستغاليل مبا يتفـق موضـوعيا مـع التعريـف     : استعباد املدين -غرض منصوص عليه 
القانوين الدويل ("الوضع أو احلال الناشئ عن ارهتان مدين بتقدمي خدماته الشخصية أو عملـه أو خـدمات   

تكون مدة هذه اخلدمات وطبيعتـها حمـدَّدة بوضـوح أو عنـدما      ال عليه، عندما شخص تابع له ضمانا لَدين
ُتسـتخدم لتصـفية هـذا الـدَّين"). ومل ينـاقَش اسـتعباد املـدين أثنـاء          ال تكون القيمة املنصفة لتلـك اخلـدمات  

إذا كـان هـذا    مـا  ىأمثلة بشأنه. ومل ُتقدَّم حاالت أو ُيشر إليها مما قد يلقي الضـوء علـ   املقابلة، ومل ُتثر أيُّ
 ركَن الوسيلة. أيضاًالغرض االستغاليل يستويف 
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مل تنــاقَش هــذه : االســترقاق أو املمارســات الشــبيهة بــالرق أو االســتعباد  -أغــراض منصــوص عليهــا 
للتعريف الوارد يف القانون الدويل ("حالـة  وفقاً األغراض االستغاللية. ويعرَّف االسترقاق يف قانون االجتار 

يِّ شـخص ُتمـاَرس عليــه السـلطات النامجـة عــن حـق امللكيـة، كلــها أو بعضـها"). كمـا ُتعــرَّف         أو وضـع أ 
للتعريـف القـانوين   وفقـاً   -على الرغم من عدم كوهنا مدرجة صراحة كغـرض اسـتغاليل    -‘ جتارة الرقيق’

ة بيعـه أو  أو احتيـازه أو التخلـي عنـه للغـري بغيـ      مـا  الدويل ("مجيع األفعال اليت ينطـوي عليهـا أسـر شـخص    
 مبادلته وعلى قصد حتويله إىل رقيق").

ع األعضـاء أو أجـزاء اجلسـم للبيـع أو لغـرض ممارسـة       ز نالقـرابني البشـرية و   -أغراض منصـوص عليهـا   
"قتـل  : يف قـانون االجتـار بأنـه   ‘ القـرابني البشـرية  ’ُيعرَّف مفهـوم  : السحر أو الطقوس أو املمارسات الضارة

ضائه أو أجزاء من جسـمه للبيـع أو ألغـراض ممارسـة السـحر أو الطقـوس أو       الشخص أو تشويهه أو نزع أع
زع األعضـاء أو أجـزاء   ـممارسات ضـارة." ولـذلك، يوجـد قـدر مـن التـداخل مـع الغـرض االسـتغاليل لنـ           أيُّ

اجلسم للبيع أو لغرض السحر أو الطقوس أو املمارسات الضارة. وهذه املمارسات األخـرية مثـاٌر لقـْدر مـن     
فهي غري مدرجة يف جرميـة االجتـار األساسـية الثانيـة، بـل ُيـنص عليهـا كشـكل مشـدَّد مـن االجتـار            : سااللتبا

باألشــخاص واالجتــار باألطفــال. ومــع ذلــك، فهــي مدرجــة يف جرميــة االجتــار األساســية األوىل مــن خــالل     
مـا إذا كانـت للقصـد    التعريف املرفق لالستغالل اجلنسي وكذلك تعريف القرابني البشرية. ومل ُيثر تساؤلٌ ع

 االستغاليل أمهية يف متييز االجتار بالقرابني البشرية املؤدي إىل املوت عن اجلرائم األخرى (القتل مثال).

أوضـح  : التحـديات املتعلقـة بالقـدرات يف جمـال التحقيـق واملالحقـة القضـائية        -مسألة هتم املمارسني 
ّعالية التحقيق. وتشري القدرات يف هذا السياق إىل املـوارد  ي القدرات يعرقل فتدنِّأنَّ كال املتحاَور معهما 

املاليــة والبشــرية، وكــذلك املهــارات والكفــاءات التنظيميــة. وال تتمتــع شــعبة التحقيقــات اخلاصــة (الــيت    
يقودها أحد املستجيبني للدراسة االستقصائية) سوى بقدرات عملياتية حمـدودة خـارج كمبـاال. وإضـافة     

يتـــوافر ســـوى عـــدد حمـــدود مـــن احملققـــني ذوي   ال ة بـــاملوارد (مبـــا يف ذلـــك النقـــل)،إىل القيـــود املتعلقـــ
ُتسـتهل مـن    ال العديـد مـن احلـاالت الـيت ينبغـي أن تالَحـق قضـائيا       أنَّ وتعـين هـذه القيـود     )١٤٤(املهارات.
 ُتحسم بنجاح.  ال األساس أو

بء اإلثبـات يف املالحقـات القضـائية    أقرَّ املمارسان بوطأة ع: التحديات اإلثباتية -مسألة هتم املمارسني 
ذات الصلة باالجتار. ويف هذا البلـد، كمـا يف غـريه، مـن الصـعب تـأمني احملاكمـات دون إشـراك الضـحايا          

الغــرض االســتغاليل أنَّ حيجمــون عــن املشــاركة يف إجــراءات العدالــة اجلنائيــة. وأشــري إىل  مــاكــثرياً الــذين 
على االستغالل الفعلي. فعلـى سـبيل املثـال، تنشـط شـركات       صعب اإلثبات بصفة خاصة يف غياب األدلة
ليكونـوا عرضـة لالسـتغالل يف بعـض األحيـان. ومـع ذلـك،         -التوظيف يف توجيه األوغنديني حنو اخلارج 

ــة االســتغالل. وبينمــا ســلَّم أحــد املمارســني          ــى حنــو مشــروع وتنكــر ني ــدَّعي الشــركات أهنــا تعمــل عل ت
                                                         

تكون قادرة على التحقيق  ال ُتخصَّص موارد لشعبة التحقيقات اخلاصة لإلحالة وليس للعمليات، حبيث إهنا  )١٤٤(
القضايا احملالة إليها من السلطات العليا. وأكد أحد املمارسني على احلاجة إىل إنشاء وحدة للتحقيقات  سوى يف

املتخصصة تكون مهمتها معاجلة جرمية االجتار وإىل ضمان أن تتوافر هلا القدرة على التحقيق يف املكاسب املالية 
  واملادية املتأتية من االجتار.
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زال مـن املمكـن املضـي قـدما يف املالحقـة القضـائية يف بعـض احلـاالت          امـ  بالصعوبات، فقد أكد على أنه
يكون نوع االستغالل معروفا. فعلـى سـبيل املثـال، ميكـن للشـخص أن ُيحتجـز، أو يصـاَدر         ال حىت عندما

 جواز سفره، أو يعاَمل بطريقة أخرى توحي بوجود نية استغاللية.

 واضـحاً كـان أحـد املمارسـني     إثبـات االسـتغالل؟   ملـدى الضـرر أمهيـة يف   /هل لطبيعة وشدة االستغالل
باسـتثناء لغـرض    -"االستغالل هو االستغالل" وضرورة عـدم االعتـداد بشـدة االسـتغالل     أنَّ بشأن مسألة 

الشـدة أمـر يصـعب حتديـده، علـى سـبيل       أنَّ إىل  أيضـاً حتديد نوع املساعدة الـيت يتطلبـها الضـحية. وأشـار     
االسـتغالل علـى مجيـع    أنَّ ا. ورأى املمـارس اآلخـر   ا ولـيس بـدني  نفسـي  مـا  ةاملثال، عنـدما يكـون تـأثري حالـ    

يالَحـق االسـتغالل    ال املستويات ينبغـي أن يؤخـذ مأخـذ اجلـد، ولكنـه أشـار إىل أنـه يف املمارسـة العمليـة،         
ــار     ترغــب يف ختصــيص املــوارد الشــحيحة للتحقيــق يف حــاالت    ال الشــرطةأنَّ اخلفيــف قضــائيا علــى اعتب

عترب خطـرية للغايـة. وأوضـح ذلـك املمـارس أنـه يف السـياق الـوطين، ُيعتـرب الشـخص الـذي لـيس لديـه              ُت ال
ــاء" وال ُينظــر يف         ــال، ضــد رب عمــل، أشــبَه "بطفــل شــكّاء بكّ ــى ســبيل املث ســوى شــكوى بســيطة، عل

ل قـد  إذا كـان االسـتغال   مـا  تظلماته. كما ميكن لوجود الضرر أو غيابه الواضح أن يكون عـامال يف تقريـر  
اجتـاراً عمومـاً   وقع. فعلى سبيل املثال، إذا مل تعـاِن طفلـة مـن ضـرر واضـح يف زواجهـا، لـن ُيعتـرب املوقـف          

 وإمنا ُيرجح أن ُيعاجل باعتباره حالة من حاالت "االنتهاك" (أو التدنيس).

ل املثـال،  هنـاك بعـض املمارسـات (علـى سـبي     : ‘املوافقـة ’واالسـتغالل و ‘ الوسيلة’العالقة بني االستغالل و
السحر) اليت ُتعترب وسيلة اجتـار (كشـكل مـن أشـكال السـيطرة علـى الضـحية أو كوسـيلة لتـأمني موافقتـه)،           

(على سبيل املثال، نـزع أجـزاء مـن جسـمه السـتخدامها يف طقـوس السـحر). وال         استغالليا وكذلك غرضاً
ل هذه املسائل يف املمارسة العملية. فقد توجد حاالت كافية يف أوغندا للتأكد من الكيفية اليت جيري هبا تناو

من أشكال  شكالًإلعادة تصوُّر زواج األطفال بوصفه  حالياهناك جهودا ُتبذل أنَّ أشار أحد املمارسني إىل 
االجتار. وميكن بناء أركان اجلرمية يف احلاالت اليت ُينفَّذ فيها الفعل ألغراض االستغالل اجلنسي. وأوضح أنه 

مييِّـز   مـا كـثرياً  اسـتخدام الوسـيلة    يف حاالت االجتار باألطفـال، فـإنَّ   ليس مطلوباً‘ الوسيلة’ركن أنَّ يف حني 
جرمية االجتار بغرض زواج األطفال من جرمية أخرى. فعلـى سـبيل املثـال، إذا أُرغمـت طفلـة علـى الـزواج،        

يف عالقة مع بالغ، عندئذ ُيرجَّح يصبح األمر متعلقا حبالة اجتار، يف حني أنه يف حال هروهبا ودخوهلا بنفسها 
أن ُيعترب ذلك حالة من حاالت االنتهاك. ويؤكد القانون عدم االعتداد باملوافقة ولكن يصعب قياس الكيفية 
اليت يتم هبا ذلك يف املمارسة العملية، وما إذا كانت تؤثِّر على أشكال فهم املوافقة. وأشـار أحـد املمارسـني    

عن التحقيق يف حالة تتوافر فيها املوافقة، وقد ُرفضـت يف الواقـع حـاالت اشـتملت     الشرطة قد حتجم أنَّ إىل 
 على عقود موقَّعة، حىت عندما تكون هناك بالفعل أدلة على االستغالل.

نوقشت هذه املسألة باستفاضة، واتفـق املمارسـان   : االجتماعية يف فهم االستغالل/أمهية العوامل الثقافية
ل يسترشد بالعوامل الثقافية واالجتماعية. وأشري إىل الـزواج املبكـر وعمـل األطفـال     فهم االستغالأنَّ على 

يف مجيـع احلـاالت بسـبب عوامـل ثقافيـة.      اسـتغالالً  يعتربهـا املعنيـون    ال والسحر كأمثلة على ممارسات قـد 
الـيت ميكـن أن   يشـتركون يف نفـس املعتقـدات الثقافيـة      مـا كـثرياً  مـوظفي العدالـة اجلنائيـة    أنَّ كما أشـري إىل  
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سيؤثِّر على استعدادهم ملالحقة بعض أشـكال ومظـاهر االسـتغالل     ما تسفر عن ممارسات استغاللية، وهو
 املرتبطة باالجتار، بل وقد يؤدي إىل إضفاء الشرعية على هذه األشكال واملظاهر.

اق ومـتني مبـا يكفـي    اإلطـار التشـريعي واسـع النطـ    أنَّ رأى املمارسان : اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
الستيعاب خمتلف أشكال االستغالل الـيت تواَجـه، ولكنـهما أشـارا إىل حتـديات كـبرية علـى صـعيد التنفيـذ          

هنــاك حاجــة إىل زيــادة الــوعي  أنَّ ميكــن بالفعــل التصــدي هلــا مــن خــالل املزيــد مــن اإلرشــادات. ورأيــا    
شــار أحــد املمارســني إىل التحــدي املتمثــل يف بــالقوانني وتطبيقهــا تطبيقــا ســليما بــني املــوظفني املعنــيني. وأ

القــانون يهــدف إىل معاقبــة الضــرر النفســي إىل جانــب الضــرر البــدين واألضــرار األخــرى الــيت  أنَّ إيضــاح 
يتعرض هلا ضحايا االسـتغالل. وأشـار إىل اخللـط املفـاهيمي حـول مسـألة املوافقـة، وإىل االعتقـاد اخلـاطئ          

يـزال هنـاك تصـور، حـىت يف      ال إىل أنـه  أيضـاً ة مـن مكـان إىل آخـر. وأشـار     االجتار يعين انتقال الضحيأنَّ ب
قانون االجتار عبـارة عـن مفهـوم أورويب مسـتورد مـن دون داللـة ُتـذكر يف السـياق         أنَّ أوساط املتعلمني، ب

هـذه التحـديات تتعلـق باحلاجـة إىل دعـم الضـحايا كـي يتبـادلوا خـرباهتم حبيـث           أنَّ األوغندي. وهـو يـرى   
اجلمهور واملمارسون طبيعة ونطاق االستغالل املتصـل باالجتـار يف البلـد. وأشـري إىل أنـه علـى الـرغم        يفهم 
أن يكـون   أيضـاً مـن املهـم    التوصل إىل فهم عاملي لالستغالل وأشكاله املختلفة ممكن بالتأكيد، فـإنَّ أنَّ من 

. وأكـد املمـارس نفسـه علــى    هنـاك حيـز ضـمن التفامهـات العامليـة لتجسـيد التجـارب والسـياقات القُطريـة         
االســتغالل بــاالعتراف بأشــكال االســتغالل املدرجــة يف التشــريعات يف أمــاكن /ضــرورة قيــام دول املقصــد

يف حالـة أوغنـدا) باعتبارهـا    ‘ التـبين غـري املشـروع   ‘و‘ زواج األطفـال ’أخرى واحترامها (على سبيل املثـال  
  ى ذلك.مؤشرات على االجتار ومن أجل محاية الضحايا بناء عل

 

  الدول اليت تنص على عدد من أشكال االستغالل أقل مما هو وارد   - ٣- ٣
  يف الربوتوكول

ُتصنَّف دولتان (الربازيل والسويد) من بني الدول االثنيت عشرة املشمولة بالدراسة االستقصائية علـى أهنمـا   
  كول االجتار باألشخاص.أقل من أشكال االستغالل مقارنة مبا هو منصوص عليه يف بروتوعدداً قدَّمتا 

  
  الربازيل  ‐ ١‐ ٣‐ ٣

مشلت الدراسة االستقصائية مسؤولَْين حكوميَين (حلقيت وصل من أجل التنسـيق الثالثـي للسياسـة    : موجز
ــاك عــدد كــبري مــن القضــايا املتاحــة          ــة ملكافحــة االجتــار باألشــخاص)، وقاضــيا واحــدا. وكــان هن الوطني

ء بدرجــة كــبرية علــى موضــوع الدراســة. وال جيــرِّم اإلطــار   للتحليــل، وإن مل تســلط تلــك القضــايا الضــو 
القانوين احلايل حول االجتار يف الربازيل سوى االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي. ومع ذلك، تـرد طائفـة   
مــن األغــراض االســتغاللية األخــرى يف أحكــام أخــرى مــن قــانون العقوبــات، منــها علــى وجــه اخلصــوص  

ا يف مشــروع قــانون جلعــل القــانون ات الشــبيهة بــالرق. وينظــر الربملــان حاليــاملمارســ/االســتغالل يف العمــل
اشـتراعه،  /مبا يف ذلـك تعريفـه لالجتـار. ويف حـال إقـراره      -مع بروتوكول االجتار باألشخاص  اتساقاًأكثر 
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ع نطاق األغراض االستغاللية حبيث تشمل ممارسات غري معرَّفة مثـل نـزع األعضـاء واألنسـجة     سوف يوسَّ
نــوع مــن العبوديــة، والتــبين غــري القــانوين، واالســتغالل    أجــزاء اجلســم؛ واألعمــال املشــاهبة للــرق، وأيَّ  و

اإلطار التشريعي احلـايل يعيـق التحقيـق يف االجتـار ومالحقـة مرتكبيـه، وهـو        أنَّ اجلنسي. وأكد املمارسون 
نطوي االستغالل اجلنسـي علـى   حال حتديات تتمثل يف جمموعة من الصعوبات اإلثباتية. ويأيِّ يواجه على 

أنَّ مشاكل بصفة خاصة، وخصوصا أنـه يتحـول يف بعـض األحيـان إىل جـرائم دعـارة. ومـع ذلـك، ُيعتـرب          
اإلرشـادات الدوليـة   أنَّ هناك فهما راسخا بني املمارسـني بشـأن االسـتغالل يف العمـل. ويعتـرب املمارسـون       

وق اإلنســان وأن تتســم مبــا يكفــي مــن املتانــة   بشــأن االســتغالل مهمــة وينبغــي أن تســتند إىل مبــادئ حقــ  
  واملرونة لدعم التنفيذ يف خمتلف السياقات الوطنية.

جيرِّم القانون اجلنائي احلايل يف الربازيل سوى االجتار الداخلي والدويل ألغراض  ال: اإلطار القانوين
وعة قائمة بذاهتا من االستغالل اجلنسي. ويتم تناول االستغالل يف العمل بشكل منفصل من خالل جمم

األحكام يف قانون العقوبات، واألفعال اجملرَّمة مبوجب هذه األحكام تتعامل معها احملكمة االحتادية. 
تعريف االجتار باألشخاص الوارد يف الربوتوكول باعتباره  ٢٠٠٦ويؤكد مرسوم صادر يف عام 

وم ليس له أثر قانوين مباشر، فهو هذا املرسأنَّ التعريف الذي يعتمده البلد بشكل رمسي. ويف حني 
ميكِّن احملاكم من الرجوع إىل بروتوكول االجتار باألشخاص وسائر الصكوك ذات الصلة لالسترشاد 
هبا. وهناك غموٌض يكتنف املدى الذي ميكن به لذلك املرسوم أن يوسِّع قائمة األغراض االستغاللية مبا 

طنية بشأن االجتار يف الربازيل كذلك على تعريف يتعدى االستغالل اجلنسي. وتؤكد السياسة الو
الربوتوكول، وترسي مبادئ وقواعد توجيهية لكي تسترشد هبا املؤسسات العامة واخلاصة يف إجراءاهتا 

غري واضح. كما جيرِّم القانون  أيضاًالرامية إىل التصدي لالجتار وتنفيذ الربوتوكول، وإن كان أثر ذلك 
أو تكون مرتبطة به، مبا يف ذلك اجتاراً موعة من األفعال اليت قد تشكل اجلنائي على حنو منفصل جم

)؛ والتقييد غري القانوين ١٤٩"احلط من شخص إىل حالة شبيهة بالرق أو تعريضه للسخرة" (املادة 
)؛ وتيسري الدعارة أو غريها من أشكال االستغالل ١٤٨)؛ واحلرمان من احلرية (املادة ١٤٦(املادة 

)؛ وتيسري الدعارة واستغالل دعارة الغري وغري ذلك من أشكال ٢١٨طفال (املادة اجلنسي لأل
املنهجية املتكاملة جلمع البيانات ). وإضافة إىل ذلك، تشري ٢٣٠- ٢٢٧االستغالل اجلنسي (املواد 

تعلقة (املنهجية املتكاملة) إىل فئات إضافية من اجلرائم امل يف الربازيلواملعلومات عن االجتار باألشخاص 
)؛ وتوظيف العمال ٢٠٦باالجتار بالبشر، مبا يف ذلك التوظيف االحتيايل للعمال يف أقاليم أجنبية (املادة 

إىل  ١٤)؛ واجلرائم املرتكبة ضد قانون زرع األعضاء (املواد ٢٠٧من موقع إىل إقليم وطين آخر (املادة 
 ٢٣٩و ٢٣٨واملراهقني (املادتان )؛ واجلرائم املرتكبة ضد األطفال ٩٤٣٤/٩٧من القانون رقم  ١٧

 )١٤٥().٨٠٦٩/٩٠من القانون رقم 

                                                         
 ,Metodoligia Integrada de Coleta e Análise de dados e Informações sobre Tráfico de pessoasانظر   )١٤٥(

(UNODC, Secretaria Nacional de Justiça, Ministério de Justiça, Governo Federal Brazil, 2013), p.78.  
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على مشـروع قـانون يسـعى إىل تعـديل قـانون العقوبـات جلعلـه        مؤخَّراً وقد متت املوافقة يف جملس الشيوخ 
علـى الكـونغرس. وتسـتكمل جلنـة حتقيـق       حاليـا مع بروتوكول االجتار باألشـخاص وهـو معـروض     متوافقاً

مـع  عمومـاً  لالجتار يتفـق  تعريفاً مشروع القانون  يتضمَّنعن مشروع القانون. وتقريراً اب تابعة جمللس النو
التعريف الثالثي األجـزاء للربوتوكـول. وتتمثـل أشـكال االسـتغالل املنصـوص عليهـا يف املشـروع يف نـزع          

بين غري القـانوين،  نوع من العبودية، والتأيِّ األعضاء واألنسجة وأجزاء اجلسم؛ واألعمال املشاهبة للرق، و
غــري ذلــك مــن أشــكال ’واالســتغالل اجلنســي. والقائمــة حصــرية حيــث ُرفــض اقتــراح بــإدراج إشــارة إىل  

 تعاريف مرتبطة هبذه األشكال من االستغالل. هناك أيَّأنَّ وال يبدو ‘. االستغالل

ر قـدر كـبري مـن    على الـرغم مـن غيـاب التعـاريف، أشـار املمارسـون إىل تـواف       : فهم املمارسني لالستغالل
اخلربة والدراية الفنية يف معاجلة االستغالل يف العمل الـذي يعـالَج يف قـانون العقوبـات بوصـفه حالـة قريبـة        
من الظروف الشبيهة بالرق وليس من قبيـل االجتـار. وُينظـر إىل األحكـام ذات الصـلة باعتبارهـا مفيـدة يف        

ل وأحـوال االسـتغالل احملظـورة. ومـع ذلـك،      حتديد الضحايا واجلناة من خالل النص بوضوح علـى أشـكا  
هناك قدر كبري من االلتباس حول االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي. وتتداخل هذه اجلرائم مـع الـدعارة   

األحكـام املتعلقـة باالجتـار ألغـراض االسـتغالل      أنَّ وجرائم االستغالل اجلنسي يف قانون العقوبات. ويبـدو  
مي الدعارة (غري املنظَّمة أو اجملرَّمة علـى حنـو آخـر مبوجـب القـانون) ولـيس       اجلنسي قد يكون من شأهنا جتر

احلساسـيات بشـأن هـذه املسـألة حتـول دون تطـوير األدوات الـيت مـن شـأهنا أن          أنَّ االجتار. ومـن الواضـح   
واليــة تشــريعية أيِّ تقــيس موضــوعيا ظــروف االســتغالل يف الســياقات اجلنســية. وعلــى الــرغم مــن غيــاب  

حـاالت االسـتغالل يف العمـل الـيت تشـمل املهـاجرين ُتصـنَّف أحيانـا بصـورة          أنَّ أفاد املمارسون ب واضحة،
" لتمكني املهاجرين من احلصـول علـى احلقـوق واخلـدمات املخصَّصـة لضـحايا       اجتاراًغري رمسية باعتبارها "

 ة علـى جنسـيتهم حبيـث   االجتار. وحيصل الربازيليون الذين يتعرضون لالستغالل يف العمـل علـى مزايـا قائمـ    
يصنَّفون باعتبارهم من ضحايا االجتار. وُيبدى القدر نفسه من املرونـة للضـحايا املسـتَغالت يف الـدعارة      ال

ــيت ــتمكنَّ مــن       ال (ال ــادالت كــي ت ــدرج يف اإلطــار القــانوين للتعــويض) حبيــث ُتصــنَّفن كراقصــات أو ن تن
بنظـام العمـل علـى مجيـع      حاليـا طـار احلمايـة املـرتبط    احلصول على املزايا. ويقترح القانون اجلديـد تطبيـق إ  

 ضحايا االجتار بغض النظر عن نوع االستغالل.

أنَّ يرد تعريـف ملفهـوم االسـتغالل اجلنسـي ولكـن يبـدو        ال: االستغالل اجلنسي -غرض منصوص عليه 
هــوم مبــا يتجــاوز اإلشــارة يف القــانون إىل "الــدعارة" بــدال مــن "اســتغالل الــدعارة" قــد وسَّــعت نطــاق املف  

نقـل   أيَّأنَّ النطاق احملدَّد يف الربوتوكول. ويعين ذلك، مقترنا بالنقل كركن ضروري من أركـان اجلرميـة،   
. وتتعلق حالة أشري إليها كمثال علـى مشوليـة القـانون مبجموعـة مـن      اجتاراًألغراض الدعارة حمظوٌر بصفته 

عترب من قبيل االستغالل. ومـع ذلـك، فقـد لوحقـت هـذه      ُت ال الداعرات الاليت ُنقلن إىل اخلارج يف ظروف
العديد من حـاالت االجتـار اجلنسـي الـداخلي يـتم      أنَّ . وتشري التقارير اخلارجية إىل اجتاراًالقضية باعتبارها 

 التحقيق فيها باعتبارها جرائم أخرى (على سبيل املثال، االستغالل اجلنسي لألطفال).

االستغالل يف العمل، أنَّ أفيد ب:  العمل والظروف الشبيهة بالرقاالستغالل يف -غرض منصوص عليه 
مـن أشـكال الـرق املرتبطـة بانتـهاك الكرامـة        باعتبـاره شـكالً  جيِّـداً  غـري معـرَّف، ُيفهـم     أيضاًوإن كان هو 
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واحلرية. ومل يشر املمارسون إىل صعوبات ُتذكر يف حتديد النقطة اليت تتجـاوز عنـدها ظـروف العمـل غـري      
: ئمة احلد الفاصل حبيث تتحول إىل استغالل إجرامي يف العمل. واجلرمية األساسـية هـي نفسـها معبِّـرة    املال

ا بإخضـاعه لظـروف   "احلط من شخص إىل حالة شبيهة بالرق، أو تعريضه للسـخرة أو لرحلـة منهِكـة، إمَّـ    
أو الوكيـل".   شـكل مـن األشـكال بسـبب َديـن عليـه لصـاحب العمـل        أيِّ عمل مهينة، أو بتقييد حركتـه بـ  

مسـألة  ‘ مهـني ’أو /و‘ منـهك ’حتديد ماهية السلوك الذي يصل إىل حـد يوصـف بأنـه    أنَّ وأكد املمارسون 
يســتويف مجيعهــا الفهــم القــانوين الــدويل بشــأن  ال تلــك احلــاالت متروكــة للمحــاكم، وعلــى األرجــح فــإنَّ

هـذه املفـاهيم ُتفسَّـر علـى حنـو      أنَّ االسترقاق واملمارسـات الشـبيهة بـالرق والسـخرة. ومـع ذلـك، لـوحظ        
 أوسع يف الربازيل مقارنةً باالتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 أيُّ" و"األعمال الشبيهة بالرقُيفترض أن متتد ": أشكال االستغالل املقرَّر معاجلتها يف التشريع اجلديد
الظـروف الشـبيهة   /العمـل يف إطـار االسـتغالل يف    حاليـا " لتشـمل احلـاالت الـيت تصـنَّف     نوع من العبوديـة 

غياب تعريف دقيق جيعل مـن املسـتحيل حتديـد املعـايري احملتملـة هلـذه األشـكال مـن          بالرق. ومع ذلك، فإنَّ
 نـزع األعضـاء  تتناول التشريعات بشـأن زرع األعضـاء سـوى حـاالت      ال االستغالل. ويف الوقت احلايل،

ى األقـل حملاكمـة أشـخاص بتهمـة نـزع      . ومـع ذلـك، فقـد اسـُتخدمت مـرة واحـدة علـ       على حنو غري سليم
األعضاء يف حاالت تستويف التعريف القانوين الدويل لالجتار باألشخاص. ومل يعرب املمارسـون عـن رأي   

زع األعضــاء واألنســجة وأجــزاء اجلســم األخــرى كغــرض اســتغاليل لالجتــار يف ـبشــأن اإلدراج املقتــرح لنــ
مبوجب قواعـد عامـة بشـأن التـبين تصـنَّف       حاليا القانوين التبين غريالتشريعات اجلديدة. وتالَحق حاالت 

ولكــن ليســت ‘ غــري قانونيــة’مبوجبــها مجيــع حــاالت التــبين الــيت حتــدث خــارج اإلطــار الرمســي باعتبارهــا   
هو السلوك الذي سيصـبح مشـموال مـن خـالل إدراج التـبين غـري        ما بالضرورة جنائية. وليس من الواضح

شــكال االســتغالل يف القــانون اجلديــد. وكــان هنــاك خــالف يف الــرأي بــني  مــن أ شــكالًالقــانوين بوصــفه 
إذا كـان ينبغـي    مـا  املمارسني بشأن احلكمة من هذا اإلدراج. ومن بني املؤيدين، كان هناك خالف بشأن

 اعتبار الوالدين بالتبين، إىل جانب الوالدين الطبيعيني، مرتكبني لالجتار.

يف  الزواج االسـتعبادي على الرغم من اإلشارة إىل :  التشريع اجلديدأشكال االستغالل غري املعالَجة يف
يشـمل الـزواج القسـري أو الـزواج      ال التشـريع املقتـرح   السياسة الوطنية ملكافحة االجتار باألشخاص، فإنَّ

عبـارة "مجيـع أشـكال الـرق"     أنَّ االستعبادي كأحد األغراض االستغاللية لالجتار. وأوضح أحد املمارسني 
يف مشـروع القـانون، ولكـن     االستغالل يف األنشطة اإلجراميةمل الزواج االستعبادي. كما مل ُيدرج تش

القـانون اجلديـد يشـمل ذلـك االسـتغالل،      أنَّ أفيد بأنه ميثل مشكلة كبرية. ويف حني اعترب أحد املمارسـني  
جراميـة كشـكل مـن أشـكال     املقترحات الداعية إىل إدراج االسـتغالل يف األنشـطة اإل  أنَّ أشار آخرون إىل 

 االستغالل املتصل باالجتار قد ُرفضت رفضا صرحيا.

مل يتمكن األشخاص الـذين أجريـت معهـم مقـابالت مـن إصـدار       : ضعف البيانات -مسألة هتم املمارسني 
إذا كانت هناك أشكال استغالل معينة أَْشـيع مـن غريهـا. وتكمـن إحـدى العقبـات يف        ما حكم قاطع بشأن

شريعي الذي تتداخل ضمنه اجلـرائم ذات الصـلة وُتصـنَّف علـى حنـو خمتلـف. كمـا تسـاهم مسـائل          اإلطار الت
االختصاص القضائي بني النظام االحتادي ونظام الواليات يف تعقيد مجع وتصنيف البيانات اخلاصة بالقضايا. 
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دالة اجلنائية ومؤسسات رعايـة  وتسعى املنهجية املتكاملة املشار إليها أعاله إىل اجلمع بني السالمة العامة والع
الضـحايا جلمــع املعلومـات بشــأن الضـحايا واملّتجــرين واجتاهــات االجتـار وكــذلك االسـتجابات الــيت تشــمل      

 )١٤٦(التحقيق واملقاضاة من أجل تعزيز تدابري التصدي ورصد السياسات على حد سواء.

ــدال مــن اال    -مســألة هتــم املمارســني   ــز علــى االســتغالل اجلنســي ب جتــار ألغــراض االســتغالل  التركي
تنطوي علـى   ال حاالت االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي اليتأنَّ أشار مراقبون خارجيون إىل : اجلنسي

علـى ذلـك حيـث    عمومـاً  نقلٍ تالَحق مبوجب القوانني اليت حتكم القوادة وليس االجتار. وأكد املمارسـون  
جتـار ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي، والعديـد مـن       لال أنه على الرغم مـن وجـود إطـار للتصـدي     أشاروا إىل

إزاء  املـدَّعني العـامِّني  يـزال هنـاك حتفـظ لـدى احملقِّقـني و      ال احلمالت إلذكاء الوعي بشـأن االجتـار بالبشـر،   
ألغراض االسـتغالل اجلنسـي. وأسـباب ذلـك غـري       اجتارحتديد حاالت االستغالل اجلنسي باعتبارها قضايا 

ــدا   ــاً     الأنَّ واضــحة، وإن ب ــيس مفهوم ــاتني اجلــرميتني ل ــني ه ــرق ب ــرض أحــد املمارســني     ف بوضــوح. واعت
املفـاهيم واضـحة   أنَّ هناك خلطا مفاهيميا، مشـريا إىل  أنَّ املشمولني باالستقصاء ألغراض هذا التقرير على 

أنـه مل يـتمكن مـن أن حيـدد بوضـوح احلـد الفاصـل بـني االسـتغالل اجلنسـي واالجتـار             لدى املمارسني، إالَّ
 ألغراض االستغالل اجلنسي عندما طُلب إليه ذلك.

ــأمني شــهادة الضــحايا  -مســألة هتــم املمارســني   ــى شــهادة    : الشــهود-ت أشــري إىل االعتمــاد املفــرط عل
بعـض الضـحايا يـردعهم خطـر أن     أنَّ الشهود كعائق أساسي أمـام حتقيـق اإلدانـات. فقـد أفيـد بـ      -الضحايا

يرغـب الـبعض اآلخـر يف اإلدالء بشـهادهتم      ال كبـت، بينمـا قـد   يصبحوا مـذنبني ملشـاركتهم يف جـرائم ارتُ   
 خلشيتهم من أن يؤدي ذلك إىل أن يصبحوا عاجزين عن إعالـة أنفسـهم أو أطفـاهلم. ونتيجـة لـذلك، فـإنَّ      

إذا  مـا  الضحية هو من حيـدد  تصبح قضايا جنائية. ويف هناية املطاف، فإنَّ ال العديد من حاالت االستغالل
وقـد   َتسقط تلك القضيةُ. ما السري قدما فيها أم ال؛ فإذا مل ُيَرد لقضية أن تستمر، عادة كانت قضية سيتم

علـى سـبيل املثـال مـن خـالل محـالت واسـعة         -ُبذلت جهود ملعاجلة هذا االعتمـاد املفـرط علـى الضـحايا     
 النطاق تروِّج للمشاركة اجملتمعية يف استبانة االستغالل وإدانته.

علـى أنـه   عمومـاً  اتفـق املمارسـون   : مدى أمهية الضرر يف إثبات االستغالل/ستغاللأمهية طبيعة وشدة اال
حىت "االستغالل اخلفيف" يكفي إلثبات عنصر الغرض االسـتغاليل جلرميـة االجتـار، بصـرف النظـر عـن نـوع        

يـد  االستغالل (وإن مل ينطبق ذلك يف املمارسة العملية سـوى علـى االجتـار ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي). ب      
الضرر ستكون مهمة فيمـا يتعلـق بإصـدار األحكـام حيـث تكـون لـدى القضـاة السـلطة          /شدة االستغاللأنَّ 

التقديرية لفرض عقوبات دنيا وقصوى شديدة التحديد. وأشار القاضي الذي أجريت معـه مقابلـة ألغـراض    
االجتـار (احلـبس مـن ثـالث     األحكام اخلفيفة املنصوص عليها فيما خيـص جـرائم   أنَّ الدراسة االستقصائية إىل 

                                                         
ع البيانات وعقد اجتماعات للمبادئ التوجيهية املرفقة باملنهجية املتكاملة، ينبغي تنفيذ دورتني من مجوفقاً   )١٤٦(

إىل عام  ٢٠٠٥سنوية يف جمال الرصد. ومنذ اعتماد املنهجية، ُنشر تقريران؛ أحدمها يشمل الفترة من عام 
للتحليل.  ٢٠١٣. وجيري حاليا مجع البيانات من عام ٢٠١٢من عام اعتباراً ، ويشمل الثاين البيانات ٢٠١١

  املرجع نفسه.
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األشخاص احملكوم عليهم بالسجن ملـدة تقـل عـن مثانيـة     نَّ وخباصة أل -إىل مثاين سنوات) متثل مشكلة كبرية 
 أعوام هلم احلق يف مغادرة مكان االحتجاز أثناء النهار وهم غري مطالبني بالعودة سوى يف الليل.

ُتَعـــدُّ الوســـائل  ال يف الوقـــت احلـــايل،: ‘املوافقـــة’، واالســـتغالل و‘الوســـيلة’العالقـــة بـــني االســـتغالل و
املستخدمة يف االجتار باألشخاص ركناً منفصالً من أركان اجلرميـة بـل ُتفهـم علـى أهنـا تنـدرج ضـمن أفعـال         
االجتار. كمـا يـتم تنـاول الوسـائل باعتبارهـا ظروفـا مشـدِّدة (يـؤدي اسـتخدام العنـف أو التهديـد اخلطـري أو             

د العقوبة يف سياق عوامل الضعف اليت تشـمل صـغر السـن أو املـرض أو القصـور العقلـي       االحتيال إىل تشدي
إدراج ركـن الوسـيلة يف التعريـف     حاليـا أو العالقة الوثيقـة بالضـحية). ويقتـرح مشـروع القـانون قيـد النظـر        

املمارســني  أنَّ("التهديــد اخلطــري أو العنــف أو اإلكــراه أو االحتيــال أو االنتــهاك")، وتوجــد مؤشــرات علــى  
إشـارة إىل اسـتبعاد    القـانون احلـايل أيَّ   يتضمَّنجيري تدريبهم فيما يتعلق هبذا التعريف الثالثي األركان. وال 

املوافقة فيما يتعلـق بكـل مـن االجتـار ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي وشـىت األشـكال احملظـورة لالسـتغالل يف            
الرجوع إليها) علـى عـدم االعتـداد باملوافقـة. وانقسـمت       العمل. وتؤكد السياسة الوطنية (اليت ميكن للقضاة

مل  مـا  آراء املمارسني بشأن قيمة هذه اإلشارة. فقد أشار أحـدهم إىل ضـرورة تقييـدها حبيـث ُيعتـد باملوافقـة      
من أجل احلفاظ على حرية الفـرد يف االختيـار وعلـى اسـتقالليته. وشـدد آخـر علـى األمهيـة احلامسـة          ‘ ُتبطل’

الغالبية العظمى مـن الضـحايا ُيعتقـد أن تكـون علـى علـم       أنَّ د باملوافقة يف ضوء احلقيقة القائلة بلعدم االعتدا
 باالستغالل الذي ستتعرض له (مع احتمال عدم العلم مبدى ذلك االستغالل أو شدته).

 كشـفت الدراسـة االستقصـائية عـن جمموعـة مـن      : االجتماعية يف فهـم االسـتغالل  /أمهية العوامل الثقافية
العوامل الثقافيـة واالجتماعيـة الـيت قـد تـؤثِّر علـى كيفيـة فهـم االسـتغالل املتصـل باالجتـار علـى الصـعيدين              

تــاريخ الربازيــل يف جمــال العبوديــة أســفر عــن فهــم قــوي   أنَّ النظــري والعملــي. فعلــى ســبيل املثــال، يبــدو  
بعـض فئـات اجملتمـع     أيضـاً علـت  العوامـل التارخييـة ج   وموحد نسبيا لالستغالل يف العمل. ومع ذلـك، فـإنَّ  

لتقاليـد  أنَّ عرضة بصفة خاصـة لالسـتغالل، وجعلـت اسـتغالل تلـك الفئـات أقـل بـروزا نسـبيا. ومل ُيعتـرب           
أمهية خاصة بالنسبة إىل كيفية حدوث االستغالل أو فهمـه. ومـع ذلـك،     وممارسات السكان األصليني أيَّ

ضرية اليت تتـبىن األطفـال مـن األسـر الريفيـة الفقـرية بصـورة        املمارسات الثقافية لألسر احلأنَّ فقد أشري إىل 
احلساسـيات الثقافيـة واخلالفـات    أنَّ غري رمسية تفضي إىل االستغالل من خالل عمـل األطفـال. وأشـري إىل    

بشــأن الــدعارة تعيــق إجــراء مناقشــة مثمــرة حــول معــايري االســتغالل اجلنســي. وميكــن للمواقــف املراعيــة     
نية ضـمن نظـام العدالـة اجلنائيـة أن تـؤثِّر يف بعـض األحيـان يف كيفيـة فهـم االسـتغالل.           لالعتبارات اجلنسـا 

عـن اسـتغالهلا.    مـا  من تعرَّضت لالسـتغالل اجلنسـي مسـؤولة بقـدر    أنَّ فعلى سبيل املثال، قد يقرر القضاة 
طبيعيـا بلـغ   أمـراً  ره اعتبـا أنَّ االسـتغالل اجلنسـي، وال سـيما للقُصَّـر، واسـع االنتشـار إىل درجـة        أنَّ وأفيد ب

مدى أصبح عنده ذلك االستغالل يلقى قبوال ضمنيا داخل اجملتمع، ممـا جيعـل األطفـال عرضـة للمزيـد مـن       
 سوء املعاملة واالستغالل، رمبا يف سياق االجتار.

أعرب أحد املمارسـني عـن رأي (يبـدو أنـه منتشـر علـى نطـاق واسـع)         : اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
هـذا الفهـم   أنَّ االستغالل ينبغي أن ُيفهـم علـى أنـه انتـهاك حلقـوق اإلنسـان يف الكرامـة واحلريـة، و         أنَّمفاده 
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وأقـرَّ مجيـع مـن أُجريـت      )١٤٧(ينبغي أن يوجِّه الكيفية اليت ُيفهم هبا االسـتغالل يف سـياق بروتوكـول االجتـار.    
األسـئلة األساسـية الـيت ينبغـي     أنَّ . بيـد  تعنيه الكرامـة واحلريـة   ما لكل بلد منظوره بشأنأنَّ معهم مقابالت ب

د حـول خـط أسـاس فيمـا خيـص      طرحها لدى اختاذ هذا القرار هـي نفسـها، وميكـن جلميـع الـدول أن تتوحَّـ      
مــن املمكــن التوصــلَ إىل معــايري  أنَّ عــت للتقيــد هبــا. ومــن مثَّ ُيفتــرض   التزامــات حقــوق اإلنســان الــيت تطوَّ 

كن مواءمتها مع الظروف احمللية. ويرى املمارسون أنه لـدى البـت فيمـا إذا    ا وميموضوعية قابلة للتطبيق عاملي
معـايري البلـد الـذي يقـع فيـه االسـتغالل        ألغراض القانون اجلنائي الوطين، فـإنَّ اجتاراً كان وضع معني يشكل 

 صدد.هبما يف هذا الُيعتد   ال جيب أن تكون هي النقطة املرجعية. واعُترب بلد الضحية وسياقه قياسني

 

 السويد  ‐ ٢‐ ٣‐ ٣

بإنفـاذ القـوانني واملنسـَق الـوطين      مكلفـاً  وموظفـاً  ا واحـداً عيا عامـ مشلت الدراسـة االستقصـائية مـدَّ   : موجز
مــع الربوتوكــول فيمــا خيــص  عمومــاً ملكافحــة الــدعارة واالجتــار. وجيــرِّم القــانونُ االجتــار علــى حنــو يتفــق   

العسكرية أو السخرة أو نشاطاً آخر يف موقـف يضـع ذلـك     "األغراض اجلنسية أو نزع األعضاء أو اخلدمة
 مـن هـذه املفـاهيم. وتوجـد جـرائم بديلـة قويـة يف احلـاالت الـيت          . وال َيـرُِد تعريـف أليٍّ  الشخص يف حمنة"

 يكون ركن الوسـيلة). وينصـبُّ   ما ميكن فيها إثبات أحد أركان جرمية االجتار لألغراض اجلنسية (عادة ال
نطـاَق مشـكلة االجتـار    أنَّ تركيز العدالة اجلنائية على االجتار لألغراض اجلنسية، وإن أُِقرَّ بـ اجلزء األكرب من 

هنـاك صـعوبات أكـرب نسـبيا يف مالحقـة شـيء       أنَّ من أجل االستغالل يف العمل كبٌري. والحظ املمارسون 
األدلة علـى التطبيـق غـري     مثل الدعارة. وتوجد بعض -ُيعترب يف حد ذاته استغالليا بطبيعته  ال (عمل مثالً)

االعتبـارات الثقافيـة املرتبطـة جبماعـات     أنَّ املتكافئ لإلطار القانوين مبا يؤدي إىل نتائج غري متسـقة، ويبـدو   
إثنية معينة تكـون واردة يف بعـض األحيـان. ويف حـني اعتـرف املمارسـون بأوجـه عـدم االتسـاق، بـل ويف           

عــدم وجــود تعــاريف دقيقــة ألشــكال  أنَّ فقــد رأوا بعــض األحيــان بصــدور أحكــام غــري مرغــوب فيهــا،   
  االستغالل يسهم يف وضع إطار مرن ومتفاعل ميكن من خالله معاجلة االستغالل املرتبط باالجتار.

التعريف الثالثي األركان الوارد يف عموماً يتبع تعريف االجتار يف القانون اجلنائي : اإلطار القانوين
‘. الوسيلة’و‘ الفعل’ ركينض التعديالت النّصية الطفيفة على إدخال بعبروتوكول االجتار باألشخاص مع 

"بقصد أن ُيستغل [الضحية] لألغراض اجلنسية أو : أن يكون الفعل قد ارُتكب‘ الغرض’ويقتضي ركن 
. نزع األعضاء أو اخلدمة العسكرية أو السخرة أو نشاط آخر يف موقف يضع ذلك الشخص يف حمنة"

اجلرمية أنَّ يستلزم استيفاء ركن الوسيلة. وأفيد ب ال إثبات جرمية االجتار باألطفال أنَّويؤكد التعريف 
اإلضافية املتمثلة يف "القوادة اجلسيمة" ُتستخدم كبديل جلرائم االجتار يف بعض احلاالت. وتشري هذه 

                                                         
وزارة العدل الصالت احلامسة بني االجتار وحقوق اإلنسان من جمموعة زوايا راً مؤخَّيستكشف كتاب نشرته   )١٤٧(

 ,Tráfico de pessoas: uma abordagem para os direitos humanos, Secretaria Nacional de Justiçaخمتلفة. انظر 

Departamento de Justiça , Classificação, Títulos e Qualificação ; organização de Fernanda Alves dos 

Anjos ... [et al.]. – 1.ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013 ..متاح باللغة الربتغالية فقط  
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شخص يشجع شخصا على إقامة عالقة جنسية عابرة أو يستغل ذلك الشخَص أيِّ اجلرمية إىل "
قتصاديا بصورة غري سليمة مقابل مبلغ مايل". وتتمثل العوامل اليت ينبغي مراعاهتا لدى إثبات اجلرمية ا

"ما إذا كان النشاط قد اضطُلع به على نطاق واسع، أو ترتب : املشدَّدة املتمثلة يف القوادة اجلسيمة يف
." [التشديد باخلط فيه رمحة  ال أو انطوى على استغالل شخص آخر على حنوعليه كسب مايل كبري، 

 املائل مضاٌف].

كما جيرِّم قانون العقوبات السـويدي شـراء اخلـدمات اجلنسـية يف ظـروف غـري تلـك الـيت تشـكل "القـوادة           
ــال". وال ُيحظــر اســتخدام         ــل امل ــة جنســية عــابرة يف مقاب ــة عالق ــد، "إقام ــى وجــه التحدي اجلســيمة"، وعل

كل صـريح يف سـياق االجتـار، ولكنـه ميكـن أن يشـكل،       اخلدمات االستغاللية خـارج السـياق اجلنسـي بشـ    
جزئياً أو كليـاً، جرميـةَ ربـا تشـري، يف القـانون اجلنـائي، إىل "اسـتغالل حمنـة شـخص أو براءتـه أو طيشـه أو            

تتناسـب بوضـوح مـع املقابـل املمنـوح أو [ال أو] لـن        ال من أجل احلصـول علـى منفعـة   … عالقته التبعية 
ناول األحكام األخرى من القانون اجلنائي جرائم ميكـن أن تكـون ذات صـلة مـن     يناظرها أيُّ مقابل". وتت

قبيل تلك اليت تتعلق بظروف العمل السيئة أو اخلطرة. كما جيرِّم القانون اجلنـائي والتشـريعات املتخصصـة    
 نزَع األعضاء دون موافقة الشخص املعين والتداولَ التجاري لألعضاء.

يعترب املمارسون الذين جرت   ال: ود تعاريف مرتبطة باالستغاللآراء املمارسني بشأن عدم وج
غياب التعاريف ميثِّل مشكلة، والبعض اعترب ذلك مصدر قوة للنهج التشريعي حيث يتيح أنَّ استشارهتم 

له التكيف مع الظروف املتغرية. ومن األمثلة املقدَّمة قدرة االستغالل اجلنسي واالستغالل يف العمل على 
ممارسة الزواج باإلكراه. ويرتبط مثال آخر حبالة الشباب الذين جينَّدون يف اجلماعات األصولية  استيعاب

الدينية املسلحة يف اخلارج، األمر الذي ميكن أن يندرج يف إطار الشكلني االستغالليني املتمثلني 
 ‘.احملنة’و‘ اخلدمة العسكرية’يف 

شـدد املنسـق الـوطين علـى التمييـز بـني       : ك قـانوين فهم املمارسني لالسـتغالل كمفهـوم اجتمـاعي وكـذل    
مـن املمكــن  أنَّ . فعلــى سـبيل املثــال، رأى  نطاقـاً املفهـوم القــانوين لالسـتغالل والفهــم االجتمـاعي األوســع    

حىت يف حال عدم وجـود مسـتِغل. ويشـكل التصـدي      -على األقل باملعىن غري القانوين  -وجود استغالل 
لالسـتغالل  ‘ االجتمـاعي ’و‘ القـانوين ’املنظـورين  أنَّ . وأشـري إىل  كـبرياً حتـدياً   لالستغالل هبـذا املعـىن األعـم   

أحــد املواقــف منــدرٌج ضــمن االجتــار مــن وجهــة نظــر   أنَّ يتعارضــان يف بعــض األحيــان. فبينمــا قــد ُيعتــرب  
ايا الـيت  اجتماعية، قد تعترب الشرطة األدلة غري كافية لبدء حتقيق أو إكماله بنجاح. وهناك الكثري من القضـ 

للمنسق الوطين، عـن احلاجـة   وفقاً تسقط بسبب عدم إمكانية إثبات ركين الوسيلة أو الفعل. ويعبِّر ذلك، 
تليـق بالبشـر والـذين     ال إىل إجياد طريقة ملعاجلة حالـة مـواطين االحتـاد األورويب الـذين يعيشـون يف أوضـاع      

جتار باألشخاص من أجل التمكن مـن اختـاذ   يكونون معرَّضني بشدة لالستغالل، دون احلاجة إىل إثبات اال
 تدابري التصدي.

ربـط املـدعي العـام املشـارك يف الدراسـة      : فهم املمارسني لالستغالل باعتباره متصال باملنفعة أو املكسب
وضـع  ‘ ١‘: الذي حيصل عليه املستِغل واملتاح من خـالل ‘ املكسب’االستقصائية مفهوم االستغالل بفكرة 
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عدم تعويض ذلك الشخص مبـا فيـه الكفايـة. ويف رأيـه،     ‘ ٢‘طلب منه تقدَمي خدمٍة؛ والشخص يف حالة تت
عدم حتقيق أحد هذين العنصرين يعـين عـدَم حتقُّـق ركـن االسـتغالل. وأشـري إىل سلسـلة مـن احلـاالت           فإنَّ

بعض بعضهم تعـرَّض لالسـتغالل اإلجرامـي يف حـني مل يتعـرض لـه الـ       أنَّ املتعلقة جبامعي توت أجانب ُرئي 
املعيار املناسب لتحديد التعويض (ورمبا الظروف املعيشية وغريها مـن املعـايري   أنَّ وأشري كذلك إىل  اآلخر.

 إذا كـان االسـتغالل اإلجرامـي قـد وقـع) هـو املعيـار السـائد يف السـويد          ما اليت قد تكون منطبقة يف حتديد
 املعيار السائد يف البلد األصلي للضحية.  ال

ــه   معــايريه غــري  أنَّ يوجــد تعريــف هلــذا املصــطلح كمــا    ال: األغــراض اجلنســية  -غــرض منصــوص علي
شراء اخلدمات اجلنسية جمرَّم يف السويد، ُتعترب الدعارة حالة قد يكـون فيهـا الشـخص     واضحة. وحيث إنَّ

ضــحية لــدرجات خمتلفــة مــن االســتغالل. وتقتضــي حالــة االجتــار لألغــراض اجلنســية إثبــات ركــين الفعــل   
ميكـن فيهـا    ال حيث تكون واقعة الدعارة فحسب كافية إلثبات ركن الغرض. ويف احلاالت اليت والوسيلة

أو الوســيلة، عندئــذ ُيحتمــل مالحقــة احلالــة باعتبارهــا جرميــة "قــوادة جســيمة". ومل حيــدد /إثبــات الفعــل و
شـريين إىل  ، م‘األغـراض اجلنسـية  ’مشاكل رئيسية بسبب غياب التعريف الصريح ملصـطلح   املمارسون أيَّ

 املرونة اليت يوفرها هذا املصطلح من أجل استيعاب جمموعة واسعة من السلوكيات.

ُيعترب وجود أحكام تشريعية إضافية (خارج إطار االجتار) بشـأن  : نزع األعضاء -غرض منصوص عليه 
ــة يف األعضــاء    ــداً نــزع األعضــاء والتعــامالت التجاري يل. ومل يف إرســاء معــايري هــذا الغــرض االســتغال  مفي

املمارسني أبلغوا عن وجـود بعـض الـدالئل علـى     أنَّ حاالت نزع أعضاء يف سياق االجتار. غري  ُتسجَّل أيُّ
ســفر مــواطنني ســويديني إىل اخلــارج الســتالم أعضــاء يف حــاالت ميكــن أن تــدخل ضــمن تعريــف االجتــار  

، ويبدو أهنـا مل ختضـع يف   جتاراًاباألشخاص ألغراض نزع األعضاء. ومل تتم معاجلة هذه احلاالت باعتبارها 
 الواقع للتحقيق كأفعال إجرامية حمتملة.

يتوافر الكثري من املعلومات عـن مصـدر هـذا الشـكل مـن       ال: اخلدمة العسكرية -غرض منصوص عليه 
والذي قد تنفـرد بـه السـويد. وأشـار املمارسـون إىل وجـود حـاالت يف         حتديداًأشكال اخلدمة االستغاللية 

خرية لشباب انضموا إىل مجاعات متطرفة كمجاهدين وُجنِّـدوا كمقـاتلني أو منفِّـذين لـتفجريات     اآلونة األ
 من طريقة فّعالة ملنـع مثـل هـؤالء األشـخاص مـن السـفر إىل اخلـارج إالَّ        ما انتحارية يف اخلارج. واعُترب أنه

تغاليل املتمثـل يف اخلدمـة   إذا عوملوا، كقّصر، بصفتهم من ضحايا االجتار اجملنَّـدين مـن أجـل الغـرض االسـ     
 العسكرية، أو باعتبارهم ُوضعوا يف "ظروِف حمنٍة" (انظر املزيد عن هذه النقطـة أدنـاه). ويف احلـاالت الـيت    

، جيـوز تطبيـق جـرائم    اجتـاراً شـابه ذلـك    مـا  ميكن فيها اعتبـار التجنيـد لاللتحـاق بالرتاعـات املسـلحة أو      ال
إىل جانـب مـن   ‘ الضـحية ’رائم اإلرهاب (ُيفترض أن ُتطبَّق على أخرى قائمة بذاهتا مثل جرائم احلرب وج

يلـزم تـوافر    ال قام بتجنيده). وحىت اآلن، اقتصر تطبيق جرائم االجتار ضمن هذا الغرض على القّصر حيث
وأشــري إىل إمكانيــة توســيع نطــاق التطبيــق ليشــمل الكبــار مــن خــالل إثبــات اللجــوء إىل   ‘. الوســيلة’ركــن

 مثل القسر أو إساءة استعمال السلطة أو استغالل حالة الضعف.وسائل استغاللية 
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السخرة غري معرَّفة يف التشريعات. وقد أشار املمارسـون إىل الصـعوبة   : السخرة -غرض منصوص عليه 
ا. وقُـدَِّم مـرة أخـرى مثـال جـامعي التـوت       ا رئيسـي عمليـ حتـدياً  املتمثلة يف إرساء معـايري السـخرة باعتبارهـا    

العمال يتلقون حنو دوالر أمريكي واحد عـن كـل كيلـوغرام مـن التـوت      أنَّ فالنقابات تشري إىل  األجانب.
، بـل وقـد يغـادرون بعـد مـرور      جيِّـد َيعترب هؤالء األشخاص أهنم حيصـلون علـى أجـر     ماكثرياً يتم مجعه. و

لضـعف.  بعض الوقت ومعهم مدخرات. وينـدر وجـود أدلـة ُتثبـت ركـَن الوسـيلة خـارج إطـار اسـتغالل ا         
ومع ذلك، فقد يصبحون مـثقَلني بالـدَّين بعـد املبـالغ الباهظـة الـيت دفعوهـا علـى تـذاكر الطـريان واإلقامـة.            

ألغـراض السـخرة،   اجتـاراً  تلـك احلـاالت تشـكل    أنَّ وكما ذُكر أعاله، اعتربت احملاكم يف بعـض األحيـان   
 لكنها مل تتوصل إىل هذه النتيجة يف أحيان أخرى.

يوجد تعريف مقبول أو حىت  ال: نشاط آخر يف موقف يضع الشخَص يف حمنة -غرض منصوص عليه 
هـذا املصـطلح   أنَّ معـايري حتققـه غـري واضـحة. وعلَّـق املمارسـون بـ        فهم موحد هلذا املصطلح، ومـن مثَّ فـإنَّ  

 حبيث إنه جييز إدراج مجيع أنواع االسـتغالل غـري املنصـوص عليهـا صـراحة يف التشـريعات. وقُـدِّم       ‘ شامل’
مثاالن مها أشكال الزواج االستغاللية واالستغالل اإلجرامـي. وفيمـا خيـص هـذا األخـري، أشـاروا إىل عـدة        
حاالت من االستغالل ألغراض إجرامية، مبـا يف ذلـك االحتيـال علـى نظـم الرعايـة والسـرقة. ومـع ذلـك،          

وأوضـح املمارسـون    )١٤٨(.جـار هذه احلاالت مل تالَحق بنجاح يف بعض األحيـان باعتبارهـا حـاالت اتِّ    فإنَّ
إىل ‘ حمنـة ’نـوع، حيـث تشـري كلمـة     أيِّ مـن  ‘ حمنـة ’الضـحية بالفعـل يف    يكـون يقتضـي أن   ال املصطلحأنَّ 

حرمان الضحية من حرية اختاذ القرارات بشـأن تصـرفاته اخلاصـة أو إىل وضـع جيـد نفسـه فيـه أمـام ورطـة          
"احلـاالت  : يلـي  مـا  كمة مقاطعة غـوتنربغ ويرد يف قرار صادر عن حم )١٤٩(خطرية ليست عَرضية أو مؤقتة.

اليت تنطوي على معانـاة هـي عنـدما ُيسـتدرج الشـخص إىل العمـل يف ظـل ظـروف شـديدة الصـعوبة لقـاء            
أجـــر شـــديد االخنفـــاض. ويشـــمل مثـــال آخـــر احلـــاالت الـــيت ُيحمـــل فيهـــا الشـــخص علـــى التســـول أو   

ة وجـود تـداخل بـني الوسـائل املسـتخدمة      ويوحي هذا التفسري الذي قدمته احملكمـة بإمكانيـ   )١٥٠(السرقة."
إذا  مـا  (أو على األقل بني أثر تلك الوسائل) والغرض االستغاليل. كما يثري بيان احملكمـة تسـاؤالٍت بشـأن   

كــان ميكــن أن ُيعتــرب شــخص ضــحية لالســتغالل إذا كانــت ظــروف عملــه شــديدة الصــعوبة ولكــن دون   
السويد ليس لـديها حـد أدىن قـانوين لألجـور). وجـدير      أنَّ (يالَحظ ‘. منخفضاً’اعتبار األجر الذي يتلقاه 

التحريض على السرقة أو التسول ُيرتـأى كغـرض اسـتغاليل بصـرف النظـر عـن الظـروف        أنَّ  أيضاًبالذكر 
 أو االعتبارات املرتبطة بذلك.

غـري  إذا كان التـبين   ما مل يكن املمارسون على يقني بشأن: التبين التجاري -غرض غري منصوص عليه 
القانوين قد يصبح حالة اجتار وبشأن توقيت ذلك. وافترضـوا أنـه لكـي يسـتويف التـبين غـري القـانوين ركـَن         

                                                         
)١٤٨(  Trafficking in human beings for sexual and other purposes, Situation Report 13, RPS Rapport 2012, p. 23, 

referring to Västmanland District Court 25.08.2011, Case no B 406-11.  
  .2009/10:152، يف معرض اإلشارة إىل مشروع قانون احلكومة السويدية ٨انظر املرجع نفسه، الصفحة   )١٤٩(
، القضية 30.01.2012، يف معرض اإلشارة إىل الدائرة الرابعة حملكمة مقاطعة غوتنربغ، ٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٠(

  .٢٣لصفحة ، ا١١-١٥٤١٦رقم 
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وفقـاً  الغرض االستغاليل لالجتار، يـتعني أن تكـون حالـة الطفـل يف أعقـاب التـبين غـري القـانوين اسـتغاللية (         
وع نفسـه. ومـع ذلـك، فقـد أكـد      ألحد األغراض املنصوص عليها) إىل جانـب التـبين التجـاري غـري املشـر     

إمكانيـة انتـهاء الضـحية إىل حـال يعتربونـه حتسـنا       أنَّ املمارسون على النقطة املنطبقة من زاوية أعم، وهـي  
ينبغـي أن تصـرف االنتبـاه عـن النتيجـة الـيت        ال (على سبيل املثال فيما خيص الدعارة أو العمـل أو الـزواج)  

االجتـار بـه. ومل ُتسـجَّل بعـد حـاالت تتعلـق بـالتبين التجـاري          مفادها أنه وصـل إىل هـذا احلـال عـن طريـق     
 من أشكال االجتار. شكالًبصفته 

هناك قانونـا قيـد   أنَّ أشار املمارسون إىل : الزواج القسري أو االستعبادي -غرض غري منصوص عليه 
فيهـا الشـخص   اإلعداد جيرِّم الزواج القسري وزواج األطفال وغـري ذلـك مـن أنـواع الـزواج الـيت يتعـرض        

ــث إنَّ        ــن حي ــبين التجــاري م ــة الت ــة حال ــة الراهن ــين للتضــليل. وتشــبه احلال بعــض األشــكال اإلضــافية    املع
أيِّ يسـفر عـن    ال لالستغالل يلزم إثباهتا على حنو منفصـل عـن الـزواج القسـري. فـالزواج القسـري الـذي       

حالة من حاالت االجتـار. ويتعـارض    استغالل جنسي أو مرتيل أو استغالل يف العمل لن ُينظر إليه باعتباره
رأي الضـحية يف  أنَّ هذا التأكيـد فيمـا يبـدو مـع فكـرة أعـرب عنـها ممارسـون يف سـياقات أخـرى مفادهـا            

ُيعتـد  أالَّ رضا الشخصِ الظاهَر عن وضع معني (الـزواج مـثالً) ينبغـي    أنَّ ُيعتد به. وميكن القول ب ال وضعه
أشـار تقريـر رمسـي     فقـد : ريا. وميكن االعتداد باالعتبارات الثقافيةإذا كان ذلك الوضع قس ما به يف حتديد

 )١٥١(لتقاليد الغجر".وفقاً إىل حاالت تشمل قُصَّرا أُرغموا على "الزواج 

احلمـلُ التجـاري نيابـة عـن الغـري       ُيجـرَّم  ال: احلمل التجاري نيابة عن الغـري  -غرض غري منصوص عليه 
حالة اجتار بغرض احلمـل التجـاري نيابـة عـن الغـري. وأشـار        ُتسجَّل أيُُّيسمح به. ومل  ال يف السويد، وإمنا

املمارسون إىل االعتقاد (الذي يتجسد يف القانون والثقافة على السواء) بأنَّ َمْن َتْحَمل بطفـل وُتنجبـه هـي    
 جترَّم.  ال يوافَق عليها ولكنها  ال أمه الطبيعية. وعندما تتم هذه املمارسة يف مكان آخر (اهلند مثال)

متزايـدا مـن أشـكال االسـتغالل يف      شـكالً التسـول ميثـل   أنَّ أفيد بـ : التسول -غرض غري منصوص عليه 
الســويد، وخصوصــا بــني األقليــات مــن الغجــر، مــن بلغاريــا ورومانيــا أساســا. وأشــار املمارســون الــذين     

أنـه لـن يسـتهدف    أجريت مقابالت معهم إىل معارضتهم لتجرمي التسـول يف األمـاكن العامـة حيـث يـرون      
       ا. املنظِّمني الكامنني وراء االستغالل. وقد ثبتت صعوبة حتديـد الظـروف الـيت ُيعتـرب فيهـا التسـول اسـتغاللي

وأشار املمارسون إىل قرار قضائي إشـكايل حيـث مل ُتعتـرب متسـولة قاصـرة مـن الغجـر يف وضـع اسـتغاليل          
القـرار  أنَّ وافترضـوا   )١٥٢(بتعليمـات منـهما.  وضعها كان يشـبه وضـع والـديها اللـذين كانـت تتسـول       نَّ أل

كان سيختلف لو جرى اسـتغالل أطفـال ذوي خلفيـة إثنيـة سـويدية يف التسـول حيـث لـن ُينظـر إىل مثـل           
 التقليدي.‘ أسلوب احلياة’من  تلك احلاالت باعتبارها جزءاً

                                                         
   ,05.07.2012، يف معرض اإلشارة إىل حمكمة مقاطعة برغن، ٣١) املرجع نفسه، الصفحة ١٥١(

Case no 11-194827MEDBBYR/01.  
  ) انظر التقرير عن تايلند لالطالع على مثال مشابه.١٥٢(
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الحتيــال املــايل األنشــطة اإلجراميــة، مبــا يف ذلــك اســتغالل الغــري مــن أجــل ا  -مســألة هتــم املمارســني 
شهدت السنوات األخرية زيادة يف االحتيال علـى نظـم الرعايـة باسـتخدام     : واالحتيال على نظام الرعاية

الغـــري. ويســـجل اجلنـــاة ضـــحاياهم مـــن أجـــل احلصـــول علـــى بطاقـــات االئتمـــان واحلســـابات املصـــرفية   
بــامسهم. وُيحمَّـل الضــحايا   واشـتراكات اهلـاتف احملمــول والضـمان االجتمـاعي واملنــافع األخـرى املسـجَّلة      

منـافع، بـل حيصـل عليهـا املتَّجـرون عـادة دون        يتلقـون أيَّ  ال التزامات عن تلك السلع واخلدمات ولكنهم
مناقشـة بشـأن مـدى إمكانيـة أن ُتـدَرج مثـل تلـك احلـاالت ضـمن مفهـوم            حاليـا  علم ضحاياهم. وجتـري 

 ار."احلاالت اليت تنطوي على حمنة" كغرض استغاليل لالجت

تكفـي لالسـتجابة    ال املـوارد قـد  أنَّ أشار املمارسـون إىل  : خماطر النهج التوسعي -مسألة هتم املمارسني 
إذا فُسِّر االجتـار علـى حنـو مفـرط يف الشـمولية.      ‘ مستَغلني’لألشخاص الكثريين الذين ُيحدَّدون باعتبارهم 

االســتغالل الــيت يوجــد هبــا منظِّمــون  االجتــار قــد يســاعد علــى حصــر التركيــز يف أشــكال  أنَّ ويعــين ذلــك 
‘ االجتمـاعي ’ويف غضـون ذلـك، ومـن أجـل معاجلـة االسـتغالل       ‘). غري القانوين’جنائيون (أي االستغالل 

، شدَّد املنسق الوطين على احلاجـة امللحـة إىل إجيـاد وسـيلة     ‘)غري القانوين’(ومعه خطر التعرض لالستغالل 
االســتغالل هــو بالضــرورة أحــد  أنَّ جبرميــة االجتــار. ويف حــني   ملكافحــة االســتغالل دون ربطــه بالضــرورة 

حـىت   أيضـاً معايري جرمية االجتار، فقد كان لدى املنسق الوطين اقتناع راسخ بضرورة التصـدي لالسـتغالل   
مفهوم االستغالل يف سياق االجتـار   ملا ذكره، فإنَّوفقاً عندما يتعذر إثبات ركين جرمية االجتار اآلخرين. و

 ولكن التحدي األكرب يكمن يف احلاالت اليت يقع فيها االستغالل خارج سياق االجتار. واضح،

 أشار املمارسـون : االهتمام باالستغالل اجلنسي على حساب االستغالل يف العمل -مسألة هتم املمارسني 
العمـل. ويف   عدد اإلدانـات فيمـا يتعلـق باالسـتغالل يف السـياقات اجلنسـية يفـوق مثيلـه يف سـياقات         أنَّ إىل 

يتعدى الفرق كـون االسـتغالل اجلنسـي أوضـح والتحقيـق فيـه ومالحقتـه أسـهل، ولكنـه لـيس            ال نظرهم،
يكون االجتار ألغراض االستغالل يف العمـل خفّيـا، وُيعتـرب التحقيـق فيـه ومالحقـة        ماكثرياً . وأكثر شيوعاً

الل اجلنسـي أسـهل ممـا هـو عليـه يف أنـواع       ا. وُيَعـدُّ إثبـات القصـد اجلنـائي يف االسـتغ     مرتكبيه أصعب نسبي
ُتعتـرب بطبيعتـها اسـتغاللية. ويعـرض      ال االستغالل األخرى اليت قـد تنطـوي علـى سـلوكيات (مثـل العمـل)      

التقرير عن احلالة الوطنية أمثلة علـى أشـخاص ُتعـرض علـيهم وظـائُف يف التشـييد أو التنظيـف أو الفنـادق         
سيارات أو خدمات اإلطعام يف السويد ليكتشـفوا قبـل بـدء العمـل أو     واملطاعم أو إزالة الثلوج أو غسل ال

ظروف العمل قد تغـريت. وأشـري إىل صـعوبة التحقيـق يف تلـك احلـاالت نظـراً ألنـه لـيس          أنَّ بعده مباشرة 
إذا كانــت ُتَعــدُّ حــاالِت اجتــارٍ بالبشــر مــن أجــل الســخرة أو حــاالِت احتيــالٍ أو انتــهاٍك     مــا مــن الواضــح

ــذاهتا فيمــا يتعلــق باألشــكال غــري اجلنســية مــن        )١٥٣(للعقــود. ويشــكل نقــص ســوابق اجلــرائم القائمــة ب
جرميــة القــوادة اجلســيمة ُتســتخدم ملالحقــة قضــايا االســتغالل    أنَّ ا. ويف حــني إضــافي االســتغالل حتــدياً 

سـم هبـذه   تت  ال أخـرى مـن االسـتغالل   أشـكاالً  هنـاك   ميكـن إثباهتـا يف إطـار االجتـار، فـإنَّ       ال اجلنسي اليت
املرونة. ففيما يتعلق بالسخرة على وجه التحديد، أشري إىل أنه إذا تعذَّر إثبـات جرميـة االجتـار ألغـراض     

                                                         
  .٢٣املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٣(
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التحديات اليت تعتـرض  أنَّ يكون هناك بديل متاح يف إطار القانون اجلنائي. كما   ال السخرة، عندئذ قد
عمـا هـي يف حالـة االجتـار مـن أجـل        إثبات قصد االستغالل ختتلـف يف حالـة االجتـار لألغـراض اجلنسـية     

"يف بعض حاالت االّتجار [غري اجلنسـي] بالبشـر، تسـقط الـدعاوى     : السخرة. والحظت السلطات أنه
املشـتبه هبـم قصـدوا، منـذ مرحلـة التجنيـد، تضـليل الضـحايا أو بسـبب          أنَّ بسبب نقص األدلة اليت تبني 

 )١٥٤(تعذُّر إثبات االستغالل."

تــؤثِّر العالقــة بــني نــوع االســتغالل : االعتمــاد الشــديد علــى شــهادة الضــحايا -مســألة هتــم املمارســني 
واإلطار التشريعي احمليط به على دور شهادة الشهود. وقـد يصـعب احلصـول علـى أدلـة بديلـة يف حـاالت        

ــد نَّ االســتغالل اجلنســي أل  ــاس ق ــل       ال الن ــه فع ــراف بشــراء اخلــدمات اجلنســية نظــراً ألن ــون يف االعت يرغب
القوانني اليت حتظر شراء اخلدمات اجلنسية والقـوادة تتـيح مجـع األدلـة مـن خـالل        ومع ذلك، فإنَّ إجرامي.

التحقيقات يف أشكال االستغالل األخرى (مثـل االسـتغالل يف    التحقيق االستباقي. ويف الوقت نفسه، فإنَّ
الفعــل. ويقــع عــبء  قائمــة علــى رد دائمــاًالزراعــة أو االســتغالل ألغــراض إجراميــة مثــل الســرقة) تكــون  

اإلثبات يف احلاالت األخرية علـى شـهادات الشـهود، وهـي بـالطبع حمفوفـة بالتحـديات املتعلقـة بالضـحايا          
الــذين اســُتغلوا طواعيــةً، ويعتمــدون علــى مســتغليهم، وال ُيحتمــل أن يســتفيدوا مــن التعــاون يف إجــراءات 

ل األفراد الـذين ُيسـتغلون يف ارتكـاب جرميـة أو     العدالة اجلنائية. وتتمثل إحدى النتائج يف احتمال أن يفضِّ
ُيوضعون يف مواقف حتملهم على ارتكاب جرمية (مثل جامعي التوت الذين يسرقون الغـذاء) تقبُّـلَ التهمـة    

 البسيطة املرتبطة بتلك اجلرمية بدال من الكشف عن هوية املتَّجرين هبم ومواجهة االنتقام.

أنَّ أكـد أحـد املمارسـني علـى     : مهيـة الضـرر يف إثبـات االسـتغالل    مدى أ/أمهية طبيعة وشدة االستغالل
ميكـن وال ينبغـي تعيينـه. وهـو      ال هناك بالفعل حدا للشدة مطلوبا من أجل إثبات ركن االستغالل، ولكن

تنطـوي علـى مشـكلة وإمنـا هـي دليـل علـى         ال اعتماد املمارسني على قدرهتم الذاتيـة علـى التمييـز   أنَّ يرى 
الوطين الذي يوفِّر مرونة يف التعامل مع املواقـف القابلـة للتأويـل. ويتجلـى أثـر شـدة االسـتغالل        قوة النهج 

كلما ارتفعت درجة االسـتغالل زادت شـدة العقوبـة الـيت ميكـن توقعهـا. وأكـد        : أساسا يف العقوبة املوقعة
وهنـاك بعـض األنشـطة    نوع االستغالل قد يكون له تـأثري علـى احلـد املطلـوب لالسـتغالل.      أنَّ املمارسون 

مسـتوفياً احلـدَّ    دائمـاً غري املقبولة؛ فعلـى سـبيل املثـال، إدارة مـاخور هـي عمـلٌ غـُري مقبـول وسـوف ُيعتـرب           
السياقات غري املقبولـة يف حـد ذاهتـا (كـبعض سـياقات العمـل مـثال) فتسـتلزم درجـةً أعلـى مـن            أمَّا الالزم. 

ميكـن أن َيصـُعب حتديـُد املـدى الـذي قـد       "… : االستغالل. وحسبما جاء يف تقريـر رمسـي صـدر مـؤخرا    
يكون شـخص اسـُتغل عنـده ومـا إذا كـان االسـتغالل مـن اخلطـورة الكافيـة حبيـث ُيعتـرب إجراميـا مبوجـب              

ــة،    مــا التشــريعات اخلاصــة باالجتــار. وإضــافة إىل ذلــك، عــادة   يكــون الضــحايا قــادرين علــى التنقــل حبري
ًء، من خالل هتديدهم باالنتقام مـثالً أو مـن خـالل احتجـاز     ولكنهم ُيحرمون من حريتهم بطرق أكثر دها

جوازات سفرهم أو جعلهم مـدينني للجنـاة. وهـذا جيعـل مـن الصـعب إثبـات عالقـة القـوة الـيت ينبغـي أن            

                                                         
  .٢٢املرجع نفسه، الصفحة   )١٥٤(
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االسـتغالل مـن اخلطـورة    ‘ مـدى ’ويؤكد هذا الكالُم ضـرورةَ أن يكـون    )١٥٥(توجد بني اجلاين والضحية."
عـن الـدور الـذي يؤديـه ركـُن الوسـيلة يف حتديـد ذلـك املـدى.           أيضـاً ولكنه يعبِّر مبا يربر معاملته كجرمية، 

املعيـار   وكما ذُكر آنفا، أمجع املمارسون على التأكيد علـى أنـه بصـرف النظـر عـن نـوع االسـتغالل، فـإنَّ        
 لالــذي ينبغــي أن يقــاس بــه االســتغالل ينبغــي أن يكــون املعيــار الســائد يف البلــد الــذي يقــع فيــه االســتغال  

 املعيار السائد يف بلد منشأ أو سياق الضحية.  ال

كشفت دراسـة استقصـائية جلميـع حـاالت     : ‘املوافقة’واالستغالل و‘ الوسيلة’العالقة بني االستغالل و
مـن املالئــم تقــدمي  أنَّ حالـة قــرَّر فيهـا املــّدعون العــاّمون    ٢٠عــن حنــو  ٢٠١٢و ٢٠٠٩االجتـار بــني عـامي   

جتار. ومن بني القضـايا الـيت ُرفضـت، مل يكـن الغـرض االسـتغاليل حمـل خـالف؛         الئحة اهتام فيما خيص اال
االدعاء مل يتمكن من إثبـات الوسـيلة. وأشـري إىل أنـه     أنَّ احملكمة اعتربت أنَّ وإمنا كانت املسألة األهم هي 

جلسـيمة.  يف غياب الوسيلة، جيوز حلالة االجتار ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي أن تصـبح حالـة مـن القـوادة ا       
وأشار املدعي العام إىل أنه على نطاق شىت أشكال االستغالل، قد يكون اسـتخدام الوسـيلة مهمـا إلثبـات     

االسـتغالل يتـألف، يف هنايـة املطـاف، مـن جـانبني بصـرف النظـر عـن          أنَّ القصد االستغاليل؛ لكـن علمـاً بـ   
الوضـع. ومـن املـثري لالهتمـام     وضع شخصٍ يف وضع معني واالنتفـاع مـن هـذا    : الوسيلة املستخدمة، ومها

الوسيلة تـدل علـى   أنَّ التقرير الثالث عشر الصادر عن املقرِّر الوطين بشأن احلالة يف البلد يوحي ضمنا بأنَّ 
"مـن الشـائع يف املالبسـات املـذكورة يف احلكـم أهنـم       : املسؤولية اجلنائية، بصرف النظر عن القصد اجلنائي

على إرادة الضحية وحرية اختياره، بغض النظر عن الغرض املقصـود مـن    قصدوا، بطرائق خمتلفة، السيطرةَ
ــدو فيهــا    أنَّ وقــد أشــار مراقبــون خــارجيون إىل    )١٥٦(االســتغالل." ــرباءة يف احلــاالت الــيت يب أنَّ أحكــام ال

الضحايا املزعومني أبدوا موافقتهم تدل على وجود تنـاقض يف الفهـم علـى املسـتوى القضـائي بشـأن عـدم        
باملوافقــة. وكــرَّر ممارســون هــذه الشــواغل وأشــاروا إىل التحــدي اخلــاص املتمثــل يف شــرح عــدم  االعتــداد 

 االعتداد باملوافقة فيما يتصل باستغالل حالة الضعف.

نوقشت هذه املسألة باستفاضة، واتفق املمارسون : االجتماعية يف فهم االستغالل/أمهية العوامل الثقافية
بالفعل للعوامل الثقافية واالجتماعية. واملثـال األوضـح علـى ذلـك هـو فهـم       فهم االستغالل خيضع أنَّ على 

الدعارة باعتبارها استغاللية بطبيعتها وفهم شراء اخلدمات اجلنسـية باعتبـاره خطـأ يف حـد ذاتـه. وتطرقـت       
ين العملية االستقصائية إىل التحديات اخلاصة اليت تنشأ عندما يقوم أفراد من جمتمـع الغجـر باسـتغالل آخـر    

تـرى هـي    مـا  ينتمون إىل اجملتمع نفسه. ويف ذلك الصدد، أشار املمارسون إىل إحجـام احملـاكم عـن اعتبـار    
أنشـطةً إجراميـةً. واتفـق    ‘ أسـلوبِ حيـاٍة تقليـديٍّ   ’أو ‘ ثقافـةٍ ’أهنا ممارساٌت أو أنشطةٌ َتفَْترض أهنا جزٌء من 

إذا كانــت  مــا تبــارات يف رأي احملــاكم بشــأناملمارســون الثالثــة مجــيعهم علــى إمكانيــة أن تــؤثِّر هــذه االع 
كمـا أُبـرز الزواجـان االسـتعبادي والقسـري باعتبارمهـا خيضـعان         أم ال.اجتـاراً  األوضـاع االسـتغاللية ُتعتـرب    

                                                         
  املرجع نفسه.  )١٥٥(
  .٦سه، الصفحة املرجع نف  )١٥٦(
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لألحكام الثقافية اليت تؤثِّر يف كيفية فهم االستغالل فيمـا يتعلـق جبماعـات إثنيـة معينـة، بـل وكيفيـة متكـني         
 مواجهته.ضحايا االستغالل من 

ــة إىل املمارســـني  ــادات املوجهـ ــادات بالبعـــد   : اإلرشـ ــلِّم اإلرشـ ــرورة أن تسـ اقتـــرح أحـــد املمارســـني ضـ
تناسب النموذج الذي أُخضع للتنظيم القـانوين. وأكـد ممـارس     ال االجتماعي لالستغالل وبأشكاله اليت قد

دم فيهـا املكسـب املـايل    يف احلـاالت الـيت ينعـ   : آخر على ضرورة أن تركز اإلرشادات على ركن املكسـب 
ينتفي  االستغالل. وأوصى احملقِّق بضرورة أن تؤكد اإلرشادات على أمهية أن يتعامل احملقِّقون مـع االجتـار   

يسـاء فهمهـا باعتبارهـا جـرائَم أخـرى       ماكثرياً جيسد كون حاالت االجتار  ما ، وهواجتاراًاحملتمل باعتباره 
ن املهـم أن تقتـرن اإلرادة السياسـية املعلنـة بشـأن التصـدي لالجتـار        مثل السرقة أو القـوادة أو التسـول. ومـ   

  باملوارد املناسبة كي تتمكن أجهزة العدالة اجلنائية من االضطالع بدورها.
 

  الدول اليت تتبع هنجا مغايرا جتاه االستغالل   - ٤- ٣
ستقصائية باعتبارمها تتبعـان  تصنَّف دولتان (أستراليا وكندا) من الدول االثنيت عشرة املشمولة بالدراسة اال

  جتاه االستغالل. هنجا مغايرا متاماً
  
  أستراليا   ‐ ١‐ ٤‐ ٣

مشلت الدراسة االستقصائية ممارسني كبار يف جهازي الشرطة والنيابة العامة إىل جانـب مسـؤولني   : موجز
رض حكوميني ذوي خربة واسـعة يف جمـال التشـريعات ذات الصـلة. وأتـيح عـدد معقـول مـن احلـاالت بغـ          

حتليلها. ويتسم اإلطار التشريعي األسترايل حول قضية االجتار، الذي جـرى تنقيحـه علـى نطـاق واسـع يف      
 -وجـود ركـن اسـتغاليل     دائمـاً تتطلـب   ال -، بالتعقيد حيث يتألف من جرائم اجتار أساسية ٢٠١٣عام 

ار األساسـية، ويتجـاوز   تضـاف إىل جـرائم االجتـ    مـا  وجمموعة شاملة من جرائم استغالل قائمة بذاهتا عـادة 
العديد منها بكثري التعريف القانوين الدويل. وتتمثل إحدى مسـات القـانون غـري العاديـة يف إحلـاق تعـاريف       
مفصَّلة فيما خيص مجيع أشكال االستغالل املنصوص عليها. وتضمن هـذه التغـيريات أن ُيسـتوَعب مفهـوم     

 التحــديات بشــأن احلــاالت اخلالفيــة الــيت قــد   هنــاك بعــض . ومــع ذلــك، فــإنَّ جيِّــداالســتغالل علــى حنــو  
تسـتويف احلـد األدىن املطلـوب للخطـورة، ومل ُتختـرب بعــد اجلرميـة اجلديـدة املتمثلـة يف الـزواج القســري.           ال

ويؤيد املمارسون بقوة اعتماد هنج واسع النطاق ومرن إزاء االستغالل يرسي مع ذلك بارامترات واضـحة  
  حلقوق اإلنسان.انتهاكاً بالغة اخلطورة و ويؤكد على كون االجتار جرمية

مـن القـانون اجلنـائي للكومنولـث اإلطـار التشـريعي بشـأن         ٢٧١و ٢٧٠حيـدِّد الفصـالن   : اإلطار القانوين
االجتــار باألشــخاص واجلــرائم ذات الصــلة. وال تستنســخ األحكــام ذات الصــلة التعريــف الثالثــي األركــان 

تلك األركـان. وقـد ُنقِّـح القـانون     عموماً ألشخاص، ولكنها جتسد املنصوص عليه يف بروتوكول االجتار با
بغـــرض التأكـــد مـــن "جتـــرمي أوســـع جمموعـــة مـــن الســـلوكيات         ٢٠١٣علـــى نطـــاق واســـع يف عـــام    
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أفعال االسترقاق واالستعباد والسخرة والتجنيد االحتيـايل والـزواج    ٢٧٠وجيرِّم الفصل  )١٥٧(االستغاللية."
ة تتعلـق باالجتـار   حمـدَّد علـى جـرائم    ٢٧١دة ذات الصـلة. ويـنص الفصـل    القسري وكذلك األفعـال املشـدَّ  

الضــحية إىل أســتراليا أو خارجهــا أو  نقــلمبــا يف ذلــك تنظــيم أو تســهيل  -االجتــار باألطفــال /باألشــخاص
داخلها باستخدام القسر أو التهديد أو اخلداع أو بعدم االكتراث باستغالل الضحية. كما أنـه يـنص علـى    

جتار ألغراض نزع األعضـاء، واسـتعباد املـدين، وإيـواء ضـحية أو اسـتقباله أو إخفائـه إىل جانـب         جرائم اال
اجلرائم املشدَّدة السلوكيات الـيت تشـمل القُصَّـر، واملعاملـة القاسـية أو       تتضمَّنجرائم مشدَّدة ذات صلة. و

 الوفاة أو لضرر جسيم. الالإنسانية أو املهينة، والسلوكيات اليت تعرِّض الضحية أو شخصا آخر خلطر

وال ُيَعدُّ االسـتغالل ركنـاً مـن أركـان جـرائم االجتـار باألشـخاص واالجتـار باألطفـال األساسـية املنصـوص            
لدى إثبات هذه اجلرائم أو إثبـات اجلـرائم   ‘ االستغالل’ُيشترط إرساء  ال . ومن مثَّ،٢٧١عليها يف الفصل 

 ة "االجتـار باألشـخاص غـري اآلبـه باالسـتغالل". ومـع ذلـك، فـإنَّ        فيمـا يتعلـق جبرميـ    املشدَّدة ذات الصلة إالَّ
جرميـة االجتـار األساسـية تضـاف إليهـا عناصـُر أخـرى        أنَّ يعـين عمليـا    مـا  ، وهو‘تدرُّجي’النهج التشريعي 

مبــا يف ذلــك االســتغالل.   -علــى حنــو يضــمن التجســيد الــدائم ألركــان التعريــف الــوارد يف الربوتوكــول    
باعتبـاره املتسـبب يف أن يوجـد شـخص يف      ٢٧١الل ألغـراض اجلـرائم الـواردة يف الفصـل     وُيعرَّف االستغ

عدد من حاالت االستغالل املنصوص عليها. وتتفق هذه األشكال مـن االسـتغالل املتصـل باالجتـار (ويـرد      
رة إشـا أيِّ مـع تلـك الـواردة يف الربوتوكـول، باسـتثناء عـدم وجـود        عمومـاً  تعريف لكل منها يف التشريع) 

 ومـع ذلـك، فـإنَّ    )١٥٨(".اسـتغالل الـدعارة أو سـائر أشـكال االسـتغالل اجلنسـي      " ة لالجتـار مـن أجـل   حمدَّد
جمموعة املمارسات االستغاللية اليت ميكـن جتسـيدها مبوجـب اإلطـار التشـريعي األسـترايل أوسـع بكـثري ممـا          

ريح ألشـكال اسـتغاللٍ   اإلدراج الصـ : هو مرتأى مبوجب الربوتوكول. وقد حتقق هذا االتساع مـن خـالل  
يشـملهما الربوتوكـول سـوى ضـمنا يف اإلشـارة       ال معينة من قبيل الزواج القسري واستعباد املدين اللـذين 

إىل "املمارســات الشــبيهة بــالرق"؛ وتعريــف بعــض أشــكال االســتغالل (مبــا يف ذلــك االســتعباد والســخرة   
التعاريف املعاِدلة يف القـانون الـدويل؛ وإرسـاء    واستعباد املدين) بطريقة خمتلفة وعلى نطاق أوسع عادةً من 

مجيــع أشــكال االســتغالل املنصــوص عليهــا باعتبارهــا جــرائَم قائمــةً بــذاهتا دون احلاجــة إىل ربطهــا بــركن   
 النقل؛ وإرساء السلوكيات التيسريية باعتبارها جرائَم قائمةً بذاهتا.

اعتـرب  : ملرونة الستيعاب األشكال املختلفةاحلاجة إىل االتساع وا -نظرة عامة على مفهوم االستغالل 
، يتسـم باالتسـاع الكـايف لتجسـيد جمموعـة      ٢٠١٣اإلطار التشريعي، بصيغته املعدَّلة يف عام أنَّ املمارسون 

                                                         
)١٥٧(The Parliament of the Commonwealth of Australia House Of Representatives, Crimes Legislation 

Amendment (Slavery, Slavery-Like Conditions And People Trafficking) Bill 2012, Explanatory 

Memorandum, p. 2, available at: 

www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r4840.  
) كانت السلوكيات اليت قد حتاكَم يف مواضع أخرى يف إطار "االجتار ألغراض االستغالل اجلنسي" حتاكَم، قبل ١٥٨(

اجلنسي وحلت ، يف إطار االسترقاق أو "االستعباد اجلنسي". وقد ُحذف حكم االستعباد ٢٠١٣تعديالت عام 
حمله جمموعةٌ من جرائم االستعباد العامة. وأصبح من املرجح اآلن أن حياكَم االجتار لغرض االستعباد اجلنسي يف 

  إطار االسترقاق أو االستعباد أو السخرة.
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واسعة من األغراض االسـتغاللية املتصـلة باالّتجـار، وباملرونـة الكافيـة لتـوفري اخليـارات الـيت تكـون أجهـزة           
أنَّ مــّس احلاجــة إليهــا لــدى متابعــة املالحقــات القضــائية. وممــا لــه أمهيــة حامســة اعتبــار العدالــة اجلنائيــة يف أ

جيعلها أمنت وأقدر على مواكبة التغيريات الـيت يـتم إدخاهلـا علـى      مبجال النشاط ال بالسلوكارتباط اجلرائم 
أشـكال االسـتغالل    إطار بعـض اجلـرائم مـن شـأنه السـماح بـإدراج      أنَّ املنهجية اجلنائية. وأشري كذلك إىل 

إشــارة إىل  التشــريعات أيَّ تتضــمَّن ال يــرد ذكرهــا علــى وجــه التحديــد. فعلــى ســبيل املثــال، بينمــا ال الــيت
، ميكـن أن حيـاكَم هـذا الفعـل يف إطـار السـخرة. وباملثـل،        االجتار من أجل املشـاركة يف أنشـطة إجراميـة   

مالحقـة   أيضـاً املرتيل. وتبعا لدرجة الشدة، جتوز يسمح تعريف االستعباد مبالحقة مرتكبه بتهمة االستعباد 
 يف إطار االسترقاق أو السخرة.‘ االستعباد املرتيل’مرتكب 

أكـد مجيـع مـن أُجريـت معهـم مقـابالت       : احلاجـة إىل بـارامترات   -نظرة عامة على مفهوم االسـتغالل  
افيـا السـتيعاب جمموعـة مـن     دعمهم القوي العتماد هنج واسع النطاق ومرن إزاء االستغالل يـوفِّر حيـزا ك  

بد أن تتم موازنة ذلـك مبـا يكفـي     ال األغراض االستغاللية اليت تتسم بتفاوت مستويات خطورهتا. غري أنه
تتحـول كـل عالقـة    أالَّ من التحديد لضمان االتساق والقدرة على التنبؤ يف تطبيق القانون وكذلك ضمان 

 إىل اتســاع نطــاق قائمــة األغــراض االســتغاللية، فــإهنم . وبينمــا يشــري املمارســون "اجتــار" عمــل ســيئة إىل
 بعض أشكال االستغالل املرتبط باالجتار يف واليـات قضـائية أخـرى   أنَّ يعتربوهنا مفتوحةً. وقد الحظوا  ال
بـرامج التـبين   يالَحق باعتباره مـن حـاالت االجتـار أو االسـترقاق يف أسـتراليا. ومـن األمثلـة علـى ذلـك           ال

إذا  مـا  تستهدف تأمني االستغالل االقتصادي أو اجلنسي للطفـل املتـبىن. ونوقشـت مسـألة     ال اليت األجنبية
ميكن أن يندرج ضمن هذا اإلطار ولكنـها مل ُتحسـم بصـورة     التجنيد لإلشراك يف نزاعات مسلحةكان 

 االت.هنائية، حيث أشار املمارسون إىل توافر تشريعات بديلة يرجَّح أن تكون أكثَر مالءمةً يف تلك احل

ــها -أو جتــري  -أشــكال االســتغالل الــيت جــرت   ــة العمليــة، فــإنَّ : مالحقت معظــم حــاالت  مــن الناحي
هنـاك زيـادة    االستغالل املرتبطة باالجتار يف أستراليا تتعلق بالنساء العـامالت يف الـدعارة. ومـع ذلـك، فـإنَّ     

واخلدمــة املرتليــة والزراعــة، ملحوظــة يف حــاالت حتديــد االســتغالل يف قطاعــات أخــرى، مبــا فيهــا الضــيافة 
وأصبحت اإلحاالت بسبب االستغالل اجلنسي وغري اجلنسي اآلن تسجل مستويات مماثلة. وقـد لوحقـت   
معظــم حــاالت االســتغالل املتصــل باالجتــار حــىت اآلن يف إطــار االســترقاق واالســتعباد اجلنســي واالجتــار     

أساسـية   هتمـاً  حاليـا ربع املعروضة أمام احملـاكم  باألشخاص غري اآلبه باالستغالل. وتشمل مجيع القضايا األ
هتمـا باالسـتعباد اجلنسـي، وتشـمل أخـرى هتمـا باسـتعباد املـدين. ومل          أيضاًباالجتار. وتشمل قضية واحدة 

 ُتوجَّه هتٌم ألحد َبْعُد عن جرمييت السخرة أو الزواج القسري اجلديدتني والقائمتني بذاتيهما.

مــن الســلطات النامجــة عــن حــق امللكيــة؛       ازةَ رقيــق أو إخضــاعه أليٍّ حيــ جــرائم االســترقاق وتشــمل 
واالخنراط يف جتارة الرقيق؛ والدخول يف معـامالت جتاريـة تتعلـق بـالرقيق؛ وممارسـة السـيطرة علـى معاملـة         

عمـل مـن أعمـال جتـارة الرقيـق أو توجيـه تلـك املعاملـة أو تـوفري التمويـل هلـا؛            أيِّ جتارية تتعلق بالرقيق أو 
"وضعية شخص متارس عليه فيها السلطات النامجـة عـن حـق    : بأنه الرقخضاع شخص للرق. وُيعرَّف وإ

امللكية كلـها أو بعضـها، مبـا يف ذلـك الوضـعية النامجـة عـن َدْيـن علـى الشـخص أو عـن عقـد دخـل فيـه."               
حتويلـه إىل رقيـق؛   أو نقله أو التخلي عنه للغري بقصـد   ما "(أ) أَْسر شخص: على أهنا جتارة الرقيقوُتعرَّف 
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أو (ب) شـراء أو بيـع رقيـق." وكمـا ذُكــر أعـاله، ُتَعـدُّ جـرائُم الــرق أساسـيةً بالنسـبة إىل اإلطـار القــانوين           
تزال كذلك مبوجب القانون اجلديد علـى حنـو جيعـل مكاهنـا أكثـر وضـوحا عنـد         ال املرتبط باالجتار. وهي

عـن فهـم عـام للـرق تدعمـه أحكـاٌم قضـائية         الطرف األقصـى مـن سلسـلة االسـتغالل. ويـدافع املمارسـون      
 تتعلق بتطبيقاته يف حاالت االجتار.

التســبب يف أن يــدخل شــخص يف حالــة مــن االســتعباد أو يبقــى فيهــا؛ وإدارة   جــرائم االســتعبادوتشــمل 
"وضـع شـخص (الضـحية) يقـدِّم عمـال أو      منشأة جتارية يشمل نشاطُها االستعباَد. وُيعرَّف االستعباد بأنـه  

(أ) عــدمِ اعتبــارِ شــخصٍ عاقــل يف : يلــي مــا ت إذا أدى اســتخداُم القســر أو التهديــد أو اخلــداع إىلخــدما
مغـادرِة  ‘ ٢‘الكـفِّ عـن تـوفري العمـل أو اخلـدمات؛ أو      ‘ ١‘: وضعية مماثلة لوضعية الضحية نفَسه حـرا يف 

حية إىل حـد كـبري مـن    البقعة أو املنطقة اليت يؤدي فيهـا الضـحية العمـل أو اخلـدمات؛ و(ب) حرمـان الضـ      
ويؤكـد هـذا احلكـم علـى      احلرية الشخصية فيما يتعلق جبوانب من حياته عدا تـوفري العمـل أو اخلـدمات."   

القسر أو التهديد أو اخلداع ميكن أن ُيستخدم ضد الضحية أو شخص آخر. كما يؤكد علـى إمكانيـة   أنَّ 
يـة هلـروب الضـحية مـن هـذه الوضـعية؛ أو       (أ) اإلمكانيـة العمل : وجود وضعية االسـتعباد بغـّض النظـر عـن    

(ب) حماولة الضحية اهلروب من هذه الوضعية. وقد أُخذ مبفهـوم الـرق حسـب التعريـف الـوارد أعـاله يف       
هـذا التعريـف   أنَّ ليحل حمل اجلرميـة السـابقة وهـي "االسـتعباد اجلنسـي". وأوضـح املمارسـون         ٢٠١٣عام 

علـى   -مواجهتها لدى السعي إىل مالحقة جرائم االّتجـار   الشامل والتفصيلي يعاجل التحديات اليت جرت
سبيل املثال يف احلاالت الـيت مل يـتم فيهـا تقييـد الضـحايا بـدنيا ولكنـهم مل يكونـوا علـى حنـو آخـر أحـرارا             
للنأي بأنفسهم عن الضرر. كما استهدفت التعديالت ضمان أن جتسد جرميـةُ االسـتعباد السـلوَك بصـرف     

 )١٥٩(ط الذي جيري فيه ذلك السلوُك.النظر عن جمال النشا

، التسـبب يف أن يـدخل الشـخص يف وضـعية     ٢٠١٣، اليت بدأ العمـل هبـا يف عـام    جرائم السخرةوتشمل 
السخرة أو يبقى فيها وإدارة أعمال جتارية تشمل السخرة. وكما هو احلال بالنسبة إىل االسـتعباد، ُتعـرَّف   

ريــف القــانوين الــدويل مــن حيــث التفاصــيل ولكنــه يتبــع   الســخرة بدقــة علــى حنــو يتجــاوز بــارامترات التع 
"وضـع شـخص (الضـحية) يقـدِّم     للممارسـني، نطـاَق ذلـك احلظـر. وُيعـرَّف االسـتعباد بأنـه        وفقـاً  عموما، 

عمال أو خدمات إذا أدى استخدام القسر أو التهديد أو اخلداع إىل عدمِ اعتبارِ شـخصٍ عاقـل يف وضـعية    
(أ) الكــفِّ عــن تــوفري العمــل أو اخلــدمات؛ أو (ب) مغــادرِة : فَســه حــرا يفن )١٦٠(مماثلــة لوضــعية الضــحية 

القَسـر أو التهديـد أو   أنَّ ويؤكـد احلكـم    البقعة أو املنطقـة الـيت يـؤدي فيهـا الضـحية العمـل أو اخلـدمات."       
                                                         

، كان االستعباد يف إطار الدعارة هو الوحيد الذي يتم تناوله، بالنظر إىل ٢٠١٣قبل إجراء تعديالت عام   )١٥٩(
عريف "اخلدمات اجلنسية" يف القانون اجلنائي. ومن مثَّ، سعت التعديالت إىل أنْ جتسد أيضا السلوَك الذي ُيَعدُّ ت

مبثابة استعباد وجيري خارج نطاق الدعارة، مبا يف ذلك االستعباد اجلنسي الذي يتم يف سياق غري جتاري (مثل 
 جرمييت االسترقاق واالستعباد، بإضافة مستوى ثان بني ٢٠١٣االستعباد املرتيل). كما ميَّزت تعديالت عام 

يبلغ االستعباد حدَّ امللكية  ال لتعريف االستعباد؛ ففي حني يكون إثبات الرق مبمارسة امللكية على الضحية،
  ولكنه ينطوي على حرمان الضحية من حريته الشخصية بدرجة كبرية.

فيما إذا كان شخص عاقل ينتمي إىل اخللفية نفسها ومير أن تنظر احملكمة ‘ اختبار الشخص العاقل’يتطلب   )١٦٠(
  بالظروف نفسها سيكون حرا يف االمتناع عن تقدمي عمله أو خدماته أو يف مغادرة مكان العمل.
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اخلــداع ميكــن أن ُيســتخدم ضــد الضــحية أو شــخص آخــر. كمــا أنــه يؤكــد علــى إمكانيــة وجــود وضــعية 
(أ) اإلمكانيــة العمليــة هلــروب الضــحية مــن هــذه الوضــعية؛ أو (ب) حماولــة   : بغــّض النظــر عــناالســتعباد 

الضحية اهلروب من هذه الوضعية. ويف بعض احلاالت، قد ُيعترب الشخص مـذنبا بتهمـة السـخرة إذا تعـذر     
ــيت   ــاُت حــدوِث اســتعباٍد. ويف احلــاالت ال ــرم إىل حــد كــبري مــن   أنَّ يثبــت فيهــا   ال إثب ــه الضــحية ُح حريت

الشخصــية (علــى النحــو املطلــوب إلثبــات الســخرة)، ولكــن تثبــت فيهــا بقيــة جوانــب االســتعباد، تكــون   
ُيعتــرب مــذنبا بتهمــة  ال أركــان جرميــة الســخرة قــد ثبتــت فعليــا. وبنــاء علــى ذلــك، ميكــن للشــخص الــذي  

لشـك معقـول،   جمـاالً   يـدع  ال االستعباد أن ُيعترب مذنبا بتهمة السخرة عندما تقتنع احملكمة بذلك على حنو
 وعندما يكون املدعى عليه قد أتيحت له العدالة اإلجرائية فيما يتعلق هبذه النتيجة.

بتنظــيم أو تســهيل الــدخول أو الــدخول   جــرائم االجتــار باألشــخاص ألغــراض نــزع األعضــاء  وتــرتبط 
غـري مبـال مبـا إذا    املقترح إىل بلد أو االستقبال فيـه أو اخلـروج منـه حبيـث "يكـون اجلـاين أو شـخص آخـر         

كان ذلك التصرف سيؤدي إىل الرتع [غري املشروع] ألحد أعضاء الضحية"، بعد أو أثناء ذلـك الـدخول   
أو االستقبال أو اخلروج. وجيرِّم القـانون اجلنـائي االجتـار باألشـخاص مـن أجـل نـزع األعضـاء مـن خـالل           

أجـل هـذا الغـرض أثنـاء وجـودهم داخـل       إدخاهلم إىل أستراليا أو إخراجهم منها وكذلك االجتـار هبـم مـن    
أستراليا يف ظروف معينة. ويشـكل نـزع األعضـاء إحـدى جـرائم االجتـار باألشـخاص عنـدما يكـون نـزع           

توجـد موافقـةٌ    ال أو/األعضاء خمالفا للقانون (ُتجرَّم جتارة األعضاء وبيعها يف مجيـع الواليـات واألقـاليم) و   
 افقة بالقسر أو التهديد أو اخلداع.وحاجةٌ طبية. وال ميكن احلصول على املو

يف التسبب يف أن يعقـد الشـخص زواجـا قسـريا ويف أن يكـون املـرء طرفـا         الزواج القسريتتمثل جرائم 
عــدا الضــحية يف زواج قســري. وُيعــرَّف الــزواج القســري بأنــه زواج ينطــوي علــى "اســتخدام القســر أو    

) القـــرانَ دون موافقـــة حـــرة الضـــحيةالـــزواج (التهديـــد أو اخلـــداع"، متســـببا يف أن "[يعقـــد] طـــرف يف 
الزواج القسري ُيَعدُّ مستغربا يف هـذا السـياق ألنـه، علـى     أنَّ وكاملة". وأعرب املمارسون عن رأي مفاده 

ــتهَدفة يف التشــريع،     ــتغالل األخــرى املس ــة أو جبــين      ال عكــس أشــكال االس ــة املنظم ــا باجلرمي ــدو مرتبط يب
أشـكال االسـتغالل ذي الصـلة باالجتـار أقـل قابليـة نسـبيا، مـن الناحيـة           هذا الشـكل مـن  أنَّ األرباح. كما 

العملية، للتصدي له من خالل تدابري العدالة اجلنائية ألنه يتطلب تدخالٍت تركز بقـوة علـى الوقايـة ودعـم     
االسـترقاق يتسـق مـع القـانون     /الـربط بـني الـزواج القسـري واالجتـار     أنَّ الضحايا. ومـع ذلـك، اتُّفـق علـى     

ُيحتمـل أن يـدرَّ املزيـد مـن املنـافع العمليـة       كـبرياً  ا رمزي له أثراًأنَّ دويل (وفكرة اعتبار املرأة متاعاً). كما ال
 على صعيد العدالة اجلنائية يف مراحل مقبلة.

بأنه يقع عندما يتعهد شخص بتقدمي خدماته، أو خدمات شخص آخر، كضـمان   استعباد املدينوُيعرَّف 
ُتنـتقص مـن    ال ان الدَّين "مفرطا على حنو ظاهر"، أو كانـت "القيمـة املعقولـة" للخـدمات    لَدين عليه إذا ك

 الدَّين، أو "مل تكن مدة هذه اخلدمات أو طبيعتها حمدَّدة ومعينة".

تعتمـد  : تثري احلاالت غري اليقينية مشـاكل عمليـة، ولشـدة االسـتغالل أمهيتـها      -مسألة هتم املمارسني 
تشـمل اعتبـارات املـوارد واملصـلحة      -املقاضـاة علـى عوامـل متعـددة     /اإلحالـة /لتحقيقالقرارات املتعلقـة بـا  



استعراض عام:القوانني واملمارسات الوطنية 99
 

 

العامة ومدى اخلطورة وتقييم مدى كفاية األدلة املتاحة لدعم حماكمة قوية. وأقـرَّ املمارسـون بالصـعوبات    
يف إنشـاء   العملية املرتبطة بوضع خط فاصل يف بعض احلاالت، وأشـاروا إىل قيمـة اإلطـار القـانوين اجلديـد     

ــهاًء       ــدءا باســتعباد املــدين والتجنيــد اخلــادع، ومــرورا بالســخرة واالســتعباد، وانت سلســلة متصــلة للشــدة ب
بالطرف األخطـر وهـو االسـترقاق. كمـا أشـاروا إىل أمهيـة اإلطـار املـدين التكميلـي الـذي ميكـن أن يعـاجل             

، شـدة االسـتغالل  أنَّ . واتُّفـق علـى   وآليـات اإلحالـة القويـة يف كـل اجتـاه      -بفّعالية ظـروف العمـل السـيئة    
ــق      شــدة الوســيلة املســتخدمة  وكــذلك  ــرحليت التحقي ــة يف م ــارات املهم ــن االعتب ــوة، اخلــداع، إخل) م (الق

إذا  مــا وكــذلك احلــال بالنســبة إىل التســاؤل غــري املوضــوعي ذي الصــلة بشــأن  -واملقاضــاة علــى الســواء 
ــادرة.    ــة املغ ــدى الضــحية حري ــذا الصــدد إىل  وجتــدر اإلشــا  )١٦١(كانــت ل ــارأنَّ رة يف ه ــا اختب إذا كــان  م

شخصـاً عـاقالً   أنَّ يف املغادرة هو اختباٌر موضوعي يتطلـب مـن احملكمـة أن تنظـر فيمـا لـو       ‘ حرا’الشخص 
ينتمي إىل اخللفية نفسها ومير بالظروف نفسها سيكون حرا يف االمتناع عن تقدمي عملـه أو خدماتـه أو يف   

 مغادرة مكان العمل.

االعتمـاد  أنَّ أكد املمارسـون  : الشهود-العقبات اإلثباتية والتعامل مع الضحايا -ألة هتم املمارسني مس
املفرط على الضحايا كشهود جيعل مـن الصـعب مواصـلة احملاكمـات واسـتكماهلا بنجـاح. ويف هـذا البلـد         

ون، علـى الـرغم مـن    يكـون لـدى الضـحايا حـافز ُيـذكر للتعـا       ال مـا كـثرياً  كما يف مجيع البلدان األخـرى،  
قـانون الشـاهد   ، صدر ٢٠١٣وجود خدمات احلماية والدعم إىل جانب فرص تقنني أوضاعهم. ويف عام 

ــة داخــل      املستضــعف ــة يف اإلجــراءات اجلنائي ــة للشــهود املستضــعفني الــذي يقــدِّمون أدل ــوفِّر محاي ، وهــو ي
ضـحايا االجتـار تقـدمي األدلـة عـن      الكومنولث، مبا يف ذلك ضحايا االجتار بالبشر والـرق. وأصـبح بإمكـان    

طريق الـدوائر التلفزيونيـة املغلقـة أو وصـالت الفيـديو أو التسـجيل بالفيـديو، واحلـد مـن اتصـاهلم باملـدعى            
عليه أو أفراد اجلمهور، واصطحاب شخص على سبيل الدعم لدى تقدمي األدلة. كمـا جيـرِّم القـانون نشـر     

ســمح لألشــخاص املتََّجــر هبــم بتقــدمي بيانــات بشــأن األثــر علــى  مــواد حتــدِّد هويــة الشــخص املتََّجــر بــه، وي
 الضحايا توضِّح األضرار اليت تعرَّضوا هلا.

سلَّم املمارسون بوجود عالقة وثيقة بني االسـتغالل  : ‘الوسيلة‘و‘ الفعل’الصلة بني االستغالل وركين 
شــخاص. فعلــى ســبيل املثــال، كمــا ُتفهــم يف ســياق بروتوكــول االجتــار باأل ‘ الوســيلة’املتصــل باالجتــار و

وجـود   جـزءا أساسـيا مـن تعريـف معظـم اجلـرائم القائمـة بـذاهتا. وبعبـارة أخـرى، فـإنَّ           ‘ الوسيلة’تشكل 
الوسيلة ضروري من أجل إثبات جرمية االستغالل. وفيما يتعلق بالصلة اليت تربط بني االسـتغالل وركـن   

                                                         
غري أن املمارسني الحظوا وجود قيود على اختبار "حرية املغادرة" غري الرمسي، وخصوصا عندما يصبح   )١٦١(

يف فرض وسائل إكراه أقل مباشرةً على ضحاياهم. ويتعلق مثال على سابقة حديثة العهد املستِغلون أكثر متّرسا 
مبجموعة من جامعي الطماطم املاليزيني الذين كانوا يتقاضون حنو نصف احلد األدىن لألجور ويقيمون يف 

ال بدا أن األفراد منطقة نائية يف ظروف سيئة للغاية وال حيظون سوى بقدر ضئيل من حرية التنقل. ففي هذا املث
يوافقون على ترتيبات العمل واملعيشة ولديهم، من الناحية التقنية، "حرية املغادرة". ومل يرغبوا يف رفع شكوى. 
ورأت الشرطة أن اجملموعة ضحايا حمتملون لالجتار ولكن اعُتربت احلالة غري مناسبة لتوجيه هتمة االجتار بسبب 

  هتمة ارتكاب جرائم غسل أموال.الحقاً صابة املعنية عدم تعاون الضحايا. ووجهت إىل الع
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نـة، مبـا يف ذلـك اإليـواء واالسـتقبال واإلخفـاء، باعتبارهـا        التشـريع جيـرِّم أفعـاالً معي   أنَّ ، أشـري إىل  ‘الفعل’
 جرائَم قائمةً بذاهتا.

على الدول أن تستفيد مـن  أنَّ رأى مجيع من أجريت معهم مقابالت : اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني
ول "كحـد  الوالية اليت كُلفت هبا واملتمثلـة يف أن تضـيف أغراضـاً أخـرى إىل القائمـة الـواردة يف الربوتوكـ       

يضــاف إىل القائمــة  مــا أدىن" مــن األغــراض االســتغاللية لالجتــار. بيــد أهنــم حثــوا علــى ضــرورة أن يكــون 
غموض. ومن الضروري احلفاظ على مراعاة غرض الربوتوكـول (واألطـر الوطنيـة    أيِّ واضحاً وخالياً من 

مراعـاة الضـحايا بشـدة لـدى      أيضـاً ملكافحة االجتار) ملعاجلة أخطر انتهاكات حقوق اإلنسـان. ومـن املهـم    
هـو النـهج األكثـر     مـا  هـو النـهج األفضـل حلمايـة الضـحايا؟      مـا : وضع التشريعات وتدابري العدالـة اجلنائيـة  

مباشــرة يف اســتهداف االســتغالل الــذي يعــانون منــه؟ واتُّفــق علــى إمكانيــة أن تكــون اإلرشــاداُت الدوليــة  
  العامة بشأن تلك النقاط مفيدةً.

 

  كندا   ‐ ٢‐ ٤‐ ٣
أُجريت املقابالت معهم مجيعا عـرب اهلـاتف. وكانـت     -مشلت الدراسة االستقصائية ثالثة ممارسني : موجز

العديد من احلاالت ذات الصلة متاحة بغرض حتليلـها، كمـا جـرى اسـتعراض وثـائق إضـافية، مبـا يف ذلـك         
اء املزيـد مـن املسـامهات    اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني. كمـا قـدَّم املشـاركون يف اجتمـاع فريـق اخلـرب      

‘ الفعـل ’مبـا يف ذلـك ركنـا    : املوضوعية. ويعتمد القانون الكندي هنجـا فريـدا مـن نوعـه إزاء جتـرمي االجتـار      
من أركان التعريف الدويل. كما يعرِّف القانون الكنـدي االسـتغالل، ألغـراض جـرائم االجتـار      ‘ الغرض’و

عريـف إىل جعـل شـخص يـؤدي عمـال أو خدمـة، "عـن        ويشـري ذلـك الت  ‘. الوسـيلة ’ يتضمَّنبالبشر، الذي 
طريق اإلتيان بسلوك ميكن، يف مجيع الظروف، أن ُيتوقع على حنو معقول أن جيعل الشخص اآلخـر يعتقـد   

أمانه أو أمان شخص يعرفـه سـيكون مهـدَّدا إذا مل يـؤدِّ، أو مل يعـرض أن يـؤدي، هـذا العمـل أو هـذه          أنَّ ب
ها ليست حامسة من أجل إثبات االستغالل. ومع ذلـك، مـن أجـل إثبـات     اخلدمة." وللوسائل أمهيتها ولكن

 من خـالل بـث اخلـوف   املتَّجِر جعل الضحية يؤدي العمل أو اخلدمة أنَّ بد من إثبات  ال حدوث استغالل
(يف الضـــحية العاقـــل). وال يـــرد تعريـــف "العمـــل أو اخلدمـــة" ولكـــن ُبـــيِّن أهنمـــا يشـــمالن جمموعـــة مـــن  

االســتغالل يف ســياق االجتــار ألغــراض نــزع األعضــاء واألنســجة وُعــرَِّف علــى حنــو    الســلوكيات. وأُدرج
ٌد وإن أُبـرزت صـعوبات إثباتيـة فيمـا يتعلـق مبـا       فهـم املمارسـني لالسـتغالل جيِّـ    أنَّ عمومـاً  منفصل. واعُترب 

رسـني  اعتربه البعض احتياجاً إىل إبداء قدر معقول من خـوف الضـحية علـى أمانـه. كمـا أشـار بعـض املما       
هـــذا الشـــرط ميكـــن أن يكـــون مـــن شـــأنه اســـتبعاد بعـــض أشـــكال وحـــاالت االســـتغالل. ورأى   أنَّ إىل 

  من املفيد توفري إرشادات إضافية بشأن ركن االستغالل.أنَّ عموماً املمارسون 
‘ الغــرض’و‘ الفعــل’جــرائم االجتــار منصــوص عليهــا يف القــانون اجلنــائي. ويتســق ركنــا : اإلطــار القــانوين

"كـل مـن جينِّـد أو ينقـل أو     أنَّ على  ١-٢٧٩مع هذين الركنني مبوجب الربوتوكول. (تنص املادة  عموماً
لغـرض  يستقبل أو حيتجز أو يؤوي شخصا، أو ميارس سيطرة أو توجيها أو نفوذا على حتركات شـخص،  
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املائـل  التشـديد بـاخلط    -يكون مذنبا بارتكـاب جرميـة خطـرية"     استغالل هذا الشخص أو تيسري استغالله
الشخص يكون مستِغال شخصاً آخر إذا "جعلـه يـؤدي، أو جعلـه    أنَّ إىل  ١-٢٧٩مضاٌف). وتشري املادة 

عن طريق اإلتيان بسلوك ميكن، يف مجيع الظروف، أن ُيتوقـع علـى حنـو     عمال أو خدمةيعرض أن يؤدي، 
دا إذا مل يـؤدِّ، أو مل  أمانه أو أمان شـخص يعرفـه سـيكون مهـدَّ    أنَّ معقول أن جيعل الشخص اآلخر يعتقد ب

أمهيته يف إثبات االستغالل. وحتقيقـا هلـذه   ‘ الوسيلة’يعرض أن يؤدي، هذا العمل أو هذه اخلدمة." ولركن 
شــكل آخــر مــن  ، القــوة أو أيَّهتــدِّد بــأن تســتخدم، أو أن تســتخدمللمحكمــة أن تنظــر يف  جيــوزالغايــة، 

علـى احملكمـة أن تكـون    جيب القوة أو السلطة. ولكن  أشكال القسر؛ واخلداع؛ واستغالل موِضع الثقة أو
 هــذا اخلــوف هــوأنَّ ســلوك املتــهم قــد تســبب يف بــث اخلــوف يف ذهــن الضــحية (العاقــل) وبــ أنَّ مقتنعــة بــ

 ‘.العمل أو اخلدمة’وال يرد تعريف لعبارة  )١٦٢(جعل الضحية يؤدي العمل أو اخلدمة.  ما

منفعـة  أيِّ اجلرميـة الـيت حتظـر احلصـول علـى منفعـة ماليـة أو        وهناك املزيد من جـرائم االجتـار، مبـا يف ذلـك     
ــار بالبشــر            ــرض ارتكــاب االجت ــا بغ ــائق أو إتالفه ــار واحتجــاز وث ــة اجت ــن ارتكــاب جرمي ــة أخــرى م مادي

 تسهيله.  أو

الذي ينص على جرم االجتـار باألشـخاص الـذي ُيفهـم      قانون اهلجرة ومحاية الالجئنيكما جيرَّم االجتار يف 
التنظيم املتعمد جمليء شخص أو أكثر إىل كندا عن طريق االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو    على أنه "

 التهديد بالقوة أو اإلكراه". وال ُيشترط وجود وسيلة إلثبات هذه اجلرمية.

ــا   ــى      ال: أشــكال االســتغالل املنصــوص عليه ــة عل ــدي االســتغالل باإلشــارة إىل أمثل ــهج الكن ــرِّف الن يع
ن خالل إجراء تقييم شامل لألساليب اليت يستخدمها املتَّجـرون للحصـول علـى العمـل أو     االستغالل بل م

اخلدمات وما لتلك األساليب من آثار على شـخص عاقـل يكـون يف مكـان الضـحية. وكمـا ذُكـر أعـاله،         
تفسـريا  يرد تعريف هلا يف التشريعات. وقد أكد املمارسون أهنـا ُتفسَّـر    ال "العمل أو اخلدماتعبارة " فإنَّ

مجيــع "… : التعــبري يشــملأنَّ واســعا. ويشــري كتيــب موجَّــه إىل املمارســني يف جمــال العدالــة اجلنائيــة إىل   
نوع من العمل، مثل العمـل يف الزراعـة أو املطـاعم أو التشـييد أو      أشكال اخلدمات اجلنسية واملرتلية، وأيَّ

مات املـؤداة مـن أجـل أغـراض إجراميـة، مـن       األعمـال أو اخلـد   أيضـاً جمال نشاط آخر. ويشمل التعـبري  أيِّ 
جمـال  أيِّ قبيل املشاركة يف عمليات زرع املخدرات أو نقلها. وباختصار، ميكن أن حيـدث االجتـار داخـل    

                                                         
من أجل إثبات االستغالل، جيب إثبات أن املتهم جعل شخصا آخر يؤدي، أو َيعرض أن يؤدي، عمله أو   )١٦٢(

خدماته، أو قام بفعلٍ يرمي إىل تيسري ذلك السلوك من جانب شخص آخر. وجيب بعد ذلك إثبات أن العمل 
أداؤمها (أو اعُتزم عرضهما أو أداؤمها) نتيجة لسلوك ميكن، يف مجيع الظروف، أن  أو اخلدمة مت عرضهما أو

ُيتوقع على حنو معقول أن جيعل الضحية خيشى على أمانه أو أمان شخص معروف لديه إذا مل يؤدِّ أو يعرض أن 
بات أن الضحية يؤدي عمله أو خدمته. وُيَعدُّ ذلك اختباراً موضوعيا؛ وبعبارة أخرى، ليس من الضروري إث

كان خائفا على أمانه، إذ يكفي إثبات أن الظروف السائدة كانت كفيلة بأن يتولد لدى أي شخص عاقل يف 
مكان الضحية مثل ذلك اخلوف. وال يرد تعريف لألمان يف األحكام اخلاصة باالجتار بالبشر ولكنه فُسِّر يف 

لعقلي والنفسي والوجداين. ومن اجلدير بالذكر أن سياق أفعال إجرامية كندية أخرى على أنه يشمل األمان ا
  احملاكم ترفض االدعاءات بأن تعريف االجتار املتضمِّن ملفهوم االستغالل مفرط يف الغموض وصعب التطبيق. 

R v. Stone and Beckford [2013] O.J. No. 371, 2013 ONSC 653.  
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أنَّ إىل  ٢٠١٠-٢٠٠٧وتشـري إحصـاءات الفتـرة     )١٦٣(تنظمـه."  ال نشاط، سواء كانـت الدولـة تنظمـه أو   
لـى اسـتغالل جنسـي، تليـه السـخرة أو العمـل االسـتغاليل.        الغالبية العظمى مـن حـاالت االجتـار تنطـوي ع    

يف احلالــة الــيت ُتعتــرب  نــزع األعضــاء أو األنســجة) مــن القــانون اجلنــائي ٣) (١( ٤-٢٧٩وتتنــاول املــادة 
… الشــخص يكــون "مســتِغال شخصــا آخــر إذا  أنَّ ألغــراض جــرم االجتــار، وهــي تــنص علــى  اســتغالالً 

شكل آخر من أشـكال القسـر،   أيِّ القوة أو التهديد باستخدامها أو  جعله، عن طريق اخلداع أو استخدام
َيقبل نزَع عضو أو نسيج مـن جسـمه." ومل يقـدِّم املمارسـون املزيـد مـن املعلومـات عـن هـذا الشـكل مـن            

 أشكال االستغالل، ومل تقدَّم سوابق قضائية ذات صلة.

أشـار املمارسـون إىل عـدم    : دمات"تكـون مشـمولة بتعـبري "عمـل أو خـ      ال أشكال االسـتغالل الـيت قـد   
أنَّ وا بـ يكفي من السوابق القضائية حـىت اآلن لتحديـد معـايري "العمـل واخلـدمات"، ولكنـهم أقـرُّ        ما وجود

تكــون مشــمولة. وتشــمل احلــاالت غــري   أالَّجــدا بعــض أشــكال االســتغالل املــرتبط باالجتــار مــن املمكــن  
ألشخاص من أجل االحتيال على نظم الرفاه االجتمـاعي (ورمبـا   اليقينية اليت أشار إليها املمارسون خداع ا

مظاهر أخرى لالستغالل من أجل أنشطة إجراميـة)، والعمـل يف األمـاكن الزراعيـة حيـث ُيـدفع للشـخص        
يكون شراء األشخاص وبيعهم واالستغالل التجاري يف احلمل نيابـة عـن الغـري أو     ال أقل مما ُوعد به. وقد
مـن األشـكال املشـمولة بالتشـريعات اخلاصـة باالجتـار. وال ُيحتمـل أن         أيضـاً ي هـي  حاالت التـبين التجـار  

مل تكـن أنـواع أخـرى مـن االسـتغالل       مـا  ضمن "العمل أو اخلدمات" مدرجاً أيضاًيكون الزواج القسري 
مشمولة. وكان لدى املمارسـني وجهـات نظـر خمتلفـة بشـأن االنعكاسـات واآلثـار املترتبـة علـى           أيضاًهي 

أنَّ أشكال معينة من االسـتغالل تقـع خـارج مفهـوم "العمـل أو اخلـدمات" الشـامل. فـرأى ممارسـان          كون 
مجيــع أشــكال االســتغالل (وخاصــة اجلنســي) ينبغــي أن تكــون مشــمولة بالتشــريعات اخلاصــة باالجتــار، يف 

ن توقيـع عقوبـات   من املمكـ أنَّ واجتاراً ينبغي اعتبار مجيع أشكال االستغالل  ال حني رأى ممارٌس واحد أنه
بنفس الشدة بتطبيق جـرائم بديلـة (مثـل العـيش علـى مكاسـب الـدعارة) تـنص علـى فـرض عقـابٍ كـاٍف             

 على مرتكبيها.

تباينـت آراء املمارسـني   : يف تعريـف االسـتغالل   "اخلـوف علـى األمـان"   عنصـر   –مسألة هتـم املمارسـني   
لقانون اجلنائي تباينـاً كـبرياً، كمـا تفـاوت بقـدر      بشأن تعريف االستغالل املرتبط جبرائم االجتار الواردة يف ا

اختبـار األمـان   أنَّ كبري فهـُم كـلٍّ منـهم ملـا جيـب إرسـاؤه إلثبـات االسـتغالل. فقـد ذهـب أحـد اآلراء إىل            
ذلـك  أنَّ الضحية خيشى يف الواقع على أمانه، أو أمان شخص معروف لديه، وأنَّ يتطلب وجود أدلة على 

اإلرشادات املقدَّمة يف الـدليل املوجَّـه إىل املمارسـني يف    أنَّ مجيع الظروف. غري اخلوف معقول، مع مراعاة 
 اختبـــار األمـــانأنَّ جمـــال العدالـــة اجلنائيـــة، وكـــذلك اســـتعراض الســـجل الربملـــاين الكنـــدي، يشـــريان إىل 

أنَّ إىل مـن املعقـول اخللـوص    أنَّ يشترط أن يكون الضحية قد انتابـه اخلـوف بالفعـل وإمنـا يكفـي تقريـر        ال
حمكمـة يف   شخصا مثل الضحية كان سينتابه اخلوف، مع مراعاة مجيع الظروف. وحـىت اآلن، مل تبـت أيُّ  

                                                         
)١٦٣(  A Handbook for Criminal Justice Practitioners on Trafficking in Persons (Federal/Provincial/Territorial 

Working Group on Trafficking in Persons, November 2013), p. 22.  
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كنــدا بصــورة مباشــرة يف املعيــار الواجــب التطبيــق، وإن كــان مــن املنتظــر صــدور قــرارات علــى مســتوى   
 االستئناف بشأن هذه املسألة يف املستقبل القريب.

شرط "اخلوف على األمان" تقييدي على حنو غري ضـروري، أي أنـه قـد يـؤدي     أنَّ ورأى بعض املمارسني 
االسـتغاليل الواجـب جتسـيده يف إطـار االجتـار والـذي ميكـن جتسـيده يف إطـار          /إىل استبعاد السلوك اخلاطئ

مسـة للعالقـات بـني الضـحايا واملتَّجـرين،       دائمـاً يكـون   ال اخلوفأنَّ االجتار مبوجب الربوتوكول. وأُوضح 
أجنع املستِغلني قد يستخدمون حوافز (مثل االرتباط الرومانسي أو املخـدرات أو املْسـكَن) مـن شـأهنا     نَّ أو

إثارهتــا، وقــد يكــون لــذلك أثــر مؤقــت يتمثــل يف حتســني بعــض جوانــب حيــاة     ال تبديــد مشــاعر اخلــوف
 أنــه يلقــى الضـحية. وأشــري إىل حالـة الشــخص ذي اإلعاقــة الذهنيـة الــذي يكــون راضـيا عــن حالــه ويعتـرب     

رعاية من املتَّجِرين به كمثال على حالة لن تكون مشمولة بـالتعريف بسـبب تعـذُّر إثبـات اخلـوف. وُيَعـدُّ       
استغالل الدعارة مثاال آخر قد ينعـدم فيـه اخلـوف (كمـا هـو موضـح يف إحـدى احلـاالت الـيت اعُتـرب فيهـا            

ضـحايا االجتـار تسـعةٌ آخـرون َمـرُّوا      فردان من ضحايا االجتار بسـبب خوفهمـا، يف حـني مل ُيـدَرج ضـمن      
وأعـرب ممـارس    )١٦٤(ركن اخلـوف مل يـتم إثباتـه مبـا يسـتويف املعيـار املطلـوب).       نَّ حباالت مماثلة أو أسوأ أل

الغياب الواضح للخـوف لـدى الضـحية املزعـوم قـد يشـكل حتـديات إثباتيـة ولكنـه لـن           أنَّ عن رأي مفاده 
الشـخص  أنَّ اخللـوص إىل   املعقـول ان احملكمة أن تنظر فيما إذا كان مـن  بإمكنَّ ُيسقط متاماً هتمةَ االجتار أل

الضـحية  أنَّ أدلـة تشـري إىل   أيِّ الذي يوجد يف ظـروف الضـحية كـان سـينتابه اخلـوف بصـرف النظـر عـن         
انتابه اخلوف بالفعل. وكمـا ذُكـر أعـاله، مل تقـرر كنـدا َبْعـُد فحـَص هـذه املسـائل بطريقـة مفصَّـلة. ومـع             

 -يبدي فيها الضـحية املزعـوم خوفـا     ال احملاكمات قد تكون صعبة بالفعل يف احلاالت اليتأنَّ و ذلك، يبد
 ميكنه أن َيِصَف شعوَره باخلوف وصفاً كافياً تطمئن له احملكمة.  ال أو

: اخلـوف علـى األمـان   الشهود احلامسة األمهيـة إلثبـات ركـن    -شهادة الضحايا -مسألة هتم املمارسني 
التحدي األكرب أمام التحقيق يف االجتار باألشـخاص ومالحقـة مرتكبيـه يكمـن يف     أنَّ على  أكد املمارسون

تأمني تعاون الضحايا. وميكن أن ُيعترب إثبات أثـر سـلوك املتـهم علـى الضـحية دلـيال قويـا للمسـاعدة علـى          
 األمـر كـثرياً  املوصوفة أعاله. وهذا  Moazamiإذا كان االستغالل قد وقع، كما يتضح من قضية  ما حتديد
وتـربهن   )١٦٥(تتوافر فيها أدلـة أخـرى.   ال ميكنه أن جيعل دوَر الضحية حيويا، وال سيما يف احلاالت اليت ما

تكـون   ماكثرياً الضحية انتابه اخلوف فعال أنَّ األدلة اليت تثبت أنَّ السوابق القضائية املتاحة حىت اآلن على 
 حامسة األمهية من أجل تأمني أحكام اإلدانة.

فقـد أشـار بعـض املمارسـني إىل أنـه قـد        -وقد يكون اختبار املعقولية صعَب التطبيـق يف املمارسـة العمليـة    
الشـخص الـذي يوجـد يف    أنَّ يكون من الصعب إقناع هيئة احمللفني بأنه سيكون من املعقـول اخللـوص إىل   

                                                         
)١٦٤(  R. v. Moazami  2014 BCSC 1727.  
ؤيدة أشري يف هذا الصدد إىل أن القواعد بشأن مقبولية األدلة ميكن أن تشكل عقبات كبرية أمام مجع األدلة امل  )١٦٥(

وغريها من األدلة اليت ميكن أن ُتستخدم الستكمال شهادة الضحايا (أو رمبا حىت االستعاضة عنها). وترد أمثلة 
  على ذلك يف تقرير الدراسة االستقصائية.
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وقـد أشـار ممارسـان إىل     .بعينه أنه ليس خائفـاً ‘ ضحية’نفس ظروف الضحية سينتابه اخلوف عندما يؤكد 
هذا التركيز على احلالة الذهنية للضحية يصرف االنتباَه على حنـو غـري مالئـم بعيـداً عـن بـؤرة االهتمـام        أنَّ 

 الصحيحة اليت ينبغي أن تظل دائماً النشاطَ اإلجرامي للمتهم.

ن إىل خلــو أشــار املمارســو: مــدى أمهيــة الضــرر يف إثبــات االســتغالل /أمهيــة طبيعــة وشــدة االســتغالل
التشريعات من عتبة َيثُبت عندها وقوُع االستغالل. ومع ذلك، من املـرجح مـن الناحيـة العمليـة أن تكـون      
هناك جرمية أخرى تتناول حاالت االستغالل األقل، حىت وإن وجِّهـت هتمـة االجتـار. كمـا قـد ُيمتنـع عـن        

خيضـعون سـوى إىل حماكمـة يـزداد      ال الضـحايا قـد   توجيه التهم يف حاالت االستغالل اخلفيـف، حبيـث إنَّ  
الضـرر.  /قد يعتمد يف أحيان كثرية علـى وجـود أدلـة بشـأن شـدة االسـتغالل       ما فيها احتمال اإلدانة، وهو

وأقرَّ املمارسون مبفهوم السلسلة املتصلة من االستغالل، وأعربوا عن الرأي بضرورة اتباع هنج يتنـاول كـل   
 االستغالل تصل إىل درجـة اإلجـرام، وإذا كـان األمـر كـذلك،      إذا كانت شدة ما حالة على حدة لتحديد

هو احلكم األنسب ضمن القانون اجلنائي الواجب االحتكام إليه لدى توجيه التهمة. ويف هـذا الصـدد،    ما
اليت ميكن أن ُتفرض على االجتار وما يترتب على ذلـك مـن حاجـة إىل    جدا أشاروا إىل العقوبات الشديدة 

 مســألةأنَّ لســلوك بالشــدة الكافيــة الــيت تســتحق هــذه العقوبــات. ويف حــني اتُّفــق علــى ضــمان أن يكــون ا
تلـك االعتبـارات   أنَّ ُيعتد هبا، الحظ املمارسـون   ال إذا كان الضحية قد استفاد من السلوك االستغاليل ما

اعُتـربت درجـة    . وفيمـا يتعلـق بإصـدار األحكـام،    قائمـاً إذا كان الغرض االسـتغاليل   ما ميكن أن تؤثِّر على
قـد يكـون مهمـا     أيضـاً نـوع االسـتغالل   أنَّ االستغالل والضرر ذات أمهية كبرية. والحظ أحـد املمارسـني   

 االستغالل اجلنسي أسوأ من أشكال االستغالل األخرى.أنَّ هناك تصورا بأنَّ و

ركـن الوسـيلة غـري     كمـا ذُكـر سـابقا، فـإنَّ    : ‘املوافقة’واالستغالل و‘ الوسيلة’العالقة بني االستغالل و
الوسـيلة (اسـتخدام القـوة أو التهديـد باسـتخدامها       مدرج صراحة يف جرائم االجتار ذات الصلة، حيـث إنَّ 

وســائر أشــكال القســر واخلــداع واســتغالل الســلطة أو النفــوذ) مهمــة، ولكنــها ليســت حامســة، مــن أجــل  
أنَّ لسـبب وراء هـذا النـهج يرجـع إىل     اأنَّ إذا كان االستغالل قد وقع. وأوضـح أحـد املمارسـني     ما إثبات

ومل ُيـرِد صـائغو التشـريعات أن تسـقط      الوسيلة متأصلة يف بعض أشـكال االسـتغالل ولكـن لـيس مجيعهـا.     
أنَّ القضــايا بســبب عــدم إمكانيــة إثبــات الوســيلة. ومــع ذلــك، فقــد أعــرب ممــارس آخــر عــن رأي مفــاده   

بــه الربوتوكــول فعليــا. ويؤكــد القــانون علــى عــدم  الصــيغة النامجــة مــن شــأهنا فــرض معيــار أعلــى ممــا يتطل 
ُينظـر فيهـا، أسـوة مبـا حيـدث يف       مـا  املسـائل املتعلقـة هبـذه املوافقـة كـثرياً     أنَّ االعتداد مبوافقة الضحية؛ غـري  

عدم االعتداد باملوافقة يتعارض مـع شـرط    أنَّ مفادهالعديد من الدول األخرى. وأعرب ممارسان عن رأي 
ائفــا علــى أمانــه. ويف ذلــك الصــدد، أشــار آخــر إىل صــعوبة تصــور كيفيــة أن يوافــق أن يكــون الضــحية خ

شــخص علــى نشــاط مــا، بــاملعىن الــذي ُيفهــم بــه هــذا املصــطلح يف القــانون، ويظــل مــع ذلــك يــؤدي هــذا 
 النشاط بدافع اخلوف.

ورات االسـتغالل  تصـ أنَّ أشار أحد املمارسني إىل : االجتماعية يف فهم االستغالل/أمهية العوامل الثقافية
ففـي الثقافـة الكنديـة، هنـاك     : اجلنسي باعتباره أسوأ أشـكال االسـتغالل ميكـن أن يكـون هلـا جانـب ثقـايف       

فهــٌم ضــئيلٌ للســخرة وســائر أشــكال االســتغالل املفــرط يف العمــل وللكيفيــة الــيت خيضــع هبــا األفــراد لتلــك 
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عمـق ُيـذكر   أيِّ صليني الكنديني مل يناقَش باستغالل السكان األأنَّ املواقف ويبقون فيها. وعلى الرغم من 
يف عملية الدراسة االستقصائية، ُحددت الفتيات والنسـاء مـن الشـعوب األصـلية باعتبـارهن عرضـة بصـفة        
خاصة لالستغالل اجلنسي. وأشري إىل الوصـم والتنمـيط، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بنسـاء الشـعوب األصـلية         

اخلـارجي، كعراقيـل   ‘ الضـحية ’َنْين بأفكـار مسـبقة بشـأن مظهـر     ، مقتـر ‘جمرمات’أو ‘ داعرات’باعتبارهن 
 )١٦٦(تعترض جهود موظفي إنفاذ القانون يف حتديد ضحايا االجتار احملتملني.

التوصــل إىل فهــم أنَّ  الــذي مفــادهعبَّــر أحــد املمارســني عــن الــرأي : اإلرشــادات املوجهــة إىل املمارســني
يكـون أمـراً قـابالً للتحقيـق علـى الصـعيد الـدويل أو حـىت          ال قـد موحَّد لالستغالل يف سياق االجتار بالبشر 

يكون أمراً مرغوباً فيه. وال ُيَعدُّ غياب الفهم املوحد مضرا شـريطة أن يتنـاول القـانون     ال بل قد –الوطين 
النطاق الكامل لالستغالل الـذي يـؤثِّر أو قـد يـؤثِّر علـى بلـد أو جمتمـع معـني. وأكـد العديـد ممـن أجريـت             

هم مقابالت على احلاجة إىل معايري ميكن التحقق منها موضوعيا توفِّر إرشاداٍت تتناسب مع كل تقليـد  مع
احلاجـة األكثـر إحلاحـا    أنَّ ُيعترب كذلك. وأكد مستجَوب آخر علـى   ال ومااستغالالً ُيعترب  ما قانوين بشأن

األخرى بشأن اجملاالت الـيت قـد   تتمثل يف وضع معيار واضح ومتفق عليه لالستغالل. وتشمل االقتراحاُت 
تتطلــب وضــع إرشــادات للممارســني إدارةَ الضــحايا وحتقيــَق االســتقرار للضــحايا وحتــديثَ أســاليب مجــع  

  األدلة يف حاالت االستغالل اجلنسي للمساعدة على تقليل االعتماد على شهادة الضحايا.
 

  
  

                                                         
)١٦٦(  Local Safety Audit Guide: To Prevent Trafficking in Persons and Related Exploitation (National Crime 

Prevention Centre (NCPC), 2013), pp. 9–10.  
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  : القوانني واملمارسات الوطنية  - ٤
  ة االستنتاجات الرئيسي

    
  االجتاهات وأوجه التشابه واالختالف :النُّهج التشريعية إزاء االستغالل  - ١- ٤

‘ الغـرض ’كانت هناك اختالفات كبرية بني ُنهج الدول الـيت مشلتـها الدراسـة االستقصـائية مـن حيـث ركـن        
الدراسـة   من أركان تعريف االجتار باألشخاص. وال تقدِّم سوى دولة واحدة (كندا) من الـدول الـيت مشلتـها   

تعريفـاً  دولـة أخـرى (كولومبيـا) تقـدِّم     أنَّ بذاته لالسـتغالل يف التشـريعات. ويبـدو     قائماًتعريفاً االستقصائية 
ــة األغـــراض      ــافع أخـــرى) إىل قائمـ ــايري (املكســـب املـــايل أو منـ ــها يف الواقـــع تضـــيف معـ لالســـتغالل ولكنـ

ة االستقصـائية النـهج الـذي اتبعـه بروتوكـول      االستغاللية. وتتبـع الـدول العشـر األخـرى الـيت مشلتـها الدراسـ       
  االجتار باألشخاص، أي تقدمي قائمة باألشكال االستغاللية، بدالً من تعريف االستغالل نفسه.

وتتبــاين أشــكال االســتغالل املنصــوص عليهــا مــن بلــد إىل آخــر. فهنــاك بعــض الــدول الــيت اتبعــت القائمــة  
اك دول أخـرى أضـافت إىل تلـك القائمـة واحـدا أو أكثـر       الواردة يف بروتوكول االجتار باألشـخاص. وهنـ  

من أشكال االستغالل األخرى. واختزل عـدد حمـدود القائمـة يف واحـد أو اثـنني مـن األشـكال املنصـوص         
عليها يف الربوتوكول. وأدرجت بعض الدول يف تشريعاهتا تعاريَف ألشكال االسـتغالل املنصـوص عليهـا،    

 ك.يف حني مل يقم البعض اآلخر بذل

ــدول ومفتوحــةً      ــدُّ قائمــة األغــراض االســتغاللية حصــريةً يف بعــض ال أو غــَري واضــحة بشــأن هــذه    -وُتَع
 يف البعض اآلخر. -  النقطة

 ويبني اجلدول التايل السمات الرئيسية لركن الغرض يف الدول اليت مشلتها الدراسة االستقصائية.

 
 )١٦٧(ريعات مكافحة االّتجارتعاريف وأنواع االستغالل املعالَجة يف تش: ١اجلدول 

 الدول اليت تتبع على حنو وثيق هنج الربوتوكول إزاء االستغالل

، أو االسترقاق أو قسراًمجيع أشكال االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة "…  ماليزيا
نشاط غري مشروع أو نزع األعضاء  املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو أيُّ

  البشرية."
 الستغالل غري مذكور يف تعريف االجتار، ولكنه مذكور يف جرمية االجتار.][ا

                                                         
  لالطالع على جدول يبني أشكال االستغالل املدرجة. ١انظر أيضا املرفق   )١٦٧(
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اإلمارات 
العربية 
 املتحدة

مجيع أشكال االستغالل اجلنسي، أو استغالل دعارة الغري، أو السخرة أو "… 
، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو نزع قسراًاخلدمة 

 األعضاء."

 يت تتبع هنج الربوتوكول ولكنها تنص على أغراض استغاللية إضافية الدول ال

من أجل األنشطة الفاسقة أو السخرة أو التسول أو نزع األعضاء أو األنسجة "…  بلغاريا
  أو اخلاليا أو السوائل البدنية أو إخضاعهم لالستعباد القسري."

 [ال ُيستخدم مصطلح االستغالل صراحةً يف التشريع].

"االستغالل ُيقصد به احلصول على مكسب مايل أو منفعة أخرى لنفسه أو لصاحل  مبياكولو
شخص آخر عن طريق استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي، أو 

السخرة أو اخلدمة القسرية، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق، أو 
لزواج االستعبادي، أو نزع األعضاء، أو االستعباد، أو استغالل تسول اآلخرين، أو ا

 السياحة اجلنسية وغريها من أشكال االستغالل."

االستغالل يف أعمال الدعارة وسائر : ا كانت صوره، مبا يف ذلكاالستغالل أي"…  مصر
أشكال االستغالل اجلنسي، واستغالل األطفال يف ذلك ويف املواد اإلباحية أو 

أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، ، قسراًالسخرة أو اخلدمة 
 أو التسول، أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية، أو جزء منها."

االستغالل يف أعمال الدعارة وسائر أشكال : أيا كانت صوره، مبا يف ذلك"…  قطر
أو السخرة أو االستغالل اجلنسي، واستغالل األطفال يف ذلك ويف املواد اإلباحية 

، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، أو التسول، قسراًاخلدمة 
 أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية، أو جزء منها."

التماس املنافع من الدعارة، أو إنتاج املواد اإلباحية أو توزيعها، أو سائر "…  تايلند
، أو السخرة أو الًلرق، أو جعل شخص آخر متسوِّأشكال االستغالل اجلنسي، أو ا

ممارسات أخرى شبيهة  لغرض التجارة، أو أيُّ قسراً، أو نزع األعضاء قسراًاخلدمة 
 تؤدي إىل االبتزاز القسري، بصرف النظر عن موافقة ذلك الشخص."

كحد أدىن، االستغالل اجلنسي، والزواج القسري، وزواج األطفال، "…  أوغندا
، وعمل األطفال الضار واستخدام طفل يف نزاعات مسلحة، واستخدام والسخرة

شخص يف أنشطة غري قانونية، واستعباد املدين، واالسترقاق أو املمارسات الشبيهة 
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بالرق أو االستعباد، والقرابني البشرية، ونزع األعضاء أو أجزاء اجلسم لبيعها أو 
 ألغراض السحر أو الطقوس أو املمارسات الضارة."

 الدول اليت تنص على عدد من أشكال االستغالل أقل مما هو وارد يف الربوتوكول

االجتاَر بالبشر على االجتار الدويل أو الداخلي ألغراض  قانون العقوباتُيقصر  الربازيل
االستغالل اجلنسي والدعارة. وهناك بعض األشكال االستغاللية األخرى اليت تعالَج 

لالجتار تعريفاً  حالياقيد النظر  مشروع قانون يتضمَّنبذاهتا. وباعتبارها جرائم قائمة 
يشمل قائمة حصرية بأنواع االستغالل (وهي نزع األعضاء واالستعباد والظروف 

 الشبيهة بالرق والتبين غري القانوين أو االستغالل اجلنسي).

سخرة أو نشاط لألغراض اجلنسية أو نزع األعضاء أو اخلدمة العسكرية أو ال"…  السويد
 آخر يف موقف يضع ذلك الشخص يف حمنة."

 الدول اليت تتبع هنجا مغايرا 

توافر ركن  دائماًالقانون جرائم أساسية لالجتار باألشخاص (ال تتطلب  يتضمَّن أستراليا
تضاف إىل جرائم االجتار   ما االستغالل) وحصراً جلرائم استغالل قائمة بذاهتا عادة

ريف شامل للجرائم القائمة بذاهتا وهي تتسق بصفة عامة مع األساسية. ويرد تع
 قائمة األغراض االستغاللية الواردة يف الربوتوكول.

  كندا
 

جعله يؤدي، أو جعله َيعرض أن يؤدي، : "يكون الشخص مستِغال شخصا آخر إذا
عمال أو خدمة عن طريق اإلتيان بسلوك ميكن، يف مجيع الظروف، أن ُيتوقع على 

أمانه أو أمان شخص يعرفه سيكون أنَّ ول أن جيعل الشخص اآلخر يعتقد بحنو معق
 مهدَّدا إذا مل يؤد، أو مل يعرض أن يؤدي، هذا العمل أو هذه اخلدمة."

 

 ة من االستغالل حمدَّدرؤى عامة عن أشكال   - ٢- ٤

وين لــدى الــدول يــبني اجلــدول الــوارد أدنــاه خمتلــَف أشــكال االســتغالل املنصــوص عليهــا يف اإلطــار القــان   
املشمولة بالدراسة االستقصائية. ويفحـص اجلـزء السـردي الـذي يليـه كـلَّ شـكل مـن هـذه األشـكال مـع            

  اإلشارة إىل النتائج الرئيسية واألفكار املستخلصة من الدراسة االستقصائية.
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 )١٦٨(تعاريف وأنواع االستغالل املعالَجة يف التشريعات الوطنية ملكافحة االّتجار: ٢اجلدول 

أشكال االستغالل 
املدرجة صراحة يف 

التشريعات املناهضة 
 لالجتار لدى:

١ -  
اليا
ستر

أ
 

٢ -  
اريا
بلغ

 

٣ -  
زيل
لربا
ا

 

٤ -  
ندا
ك

 

٥ - 
مبيا
ولو
ك

 

٦ -  
صر
م

 

٧ -  
زيا
مالي

 

٨ -  
طر
ق

 

٩ -  
ويد
الس

 

١٠ -  
لند
تاي

 

١١ -  
ت 
مارا
اإل

حدة
 املت
ربية

الع
 

١٢ -  
ندا
وغ
أ

 

 وتوكول االتِّجار باألشخاصأشكال االستغالل املدرجة صراحة يف بر

 /استغالل الدعارة
األشكال األخرى 

من االستغالل 
 اجلنسي

X X X  X X X X X X X X 

السخرة أو اخلدمات 
 X X X X X X X X X X X X القسرية

أو/و (اس)االسترقاق
املمارسات الشبيهة 

 (م ش ر)بالرق

X  
 )اس(

X 
 اس/(

)م ش ر

X 
 (اس/

م ش ر)
 

X 
 (اس/

م ش ر)

X 
 (اس/

م ش ر)

X 
 (اس/

م ش ر)

X  
 (اس/

م ش ر)
  

X  
 (اس/

م ش ر)

X  
 (اس/

م ش ر)
  X X X  X X X X  X X االستعباد

 X X   X X X X X X X X نزع األعضاء

 سائر أشكال االستغالل املبّينة يف التشريعات الوطنية

 اخلدمة العسكرية
        X   

X  
األطفال

   X   X X  X  X  التسول

 X            التبين غري القانوين

 X           X الزواج القسري

   X          االبتزاز القسري

        X  X   الزواج االستعبادي

        X     السياحة اجلنسية

 X            النشاط اإلجرامي

 X            زواج األطفال

 X            القرابني البشرية

 X           X يناستعباد املد

 أشكال االستغالل حصرية

غري ال ال ال نعم نعم نعم 
 واضح

 ال ال ال ال ال

                                                         
يبني سوى أشكال االستغالل املدَرجة صراحة يف التشريعات الوطنية ملكافحة االجتار؛   ال يالَحظ أن اجلدول  )١٦٨(

أشكال االستغالل املدرجة هنا. وال ُيَعدُّ غياب ويف بعض الدول، قد تنطبق تشريعات مستقلة على بعض 
ة. حمدَّدة مدجمة يف أشكال أخرى دَّد، فقد تكون بعض أشكال االستغالل غري احملدائماً كاشفاًة دَّداإلشارة احمل

  أعاله. ٣وينبغي الرجوع كذلك إىل املوجزات القُطرية الواردة يف اجلزء 
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 سائر أشكال االستغالل اجلنسي /استغالل دعارة الغري  ‐ ١‐ ٢‐ ٤

يـرد هلمـا تعريـف يف القـانون      ال ‘االسـتغالل اجلنسـي  ’و‘ استغالل دعارة الغري’ ، فإن٢َّكما ذُكر يف اجلزء 
واضــعي الربوتوكـول تعمـدوا تفـادي وضــع تعـاريف هلـذه األغـراض املنصــوص       أنَّ لواضـح  الـدويل، ومـن ا  

عليها. وأدرجت مجيع الدول املشمولة بالدراسة االستقصائية االستغالل اجلنسي (سواء بشـكل صـريح أو   
فعلــي) ضــمن فهمهــا لألغــراض االســتغاللية املتصــلة باالجتــار باألشــخاص. ويف غالبيــة الــدول الــيت مشلتــها  
الدراسة االستقصائية، ُيعترب االستغالل اجلنسي الشـكل األكثـر شـيوعا مـن أشـكال االسـتغالل ذي الصـلة        

أو على األقل هو الشـكل الـذي يـرتبط بـه أكـرب قـدر مـن التحقيقـات واملالحقـات القضـائية.            -باالّتجار 
غـراض االسـتغالل اجلنسـي    التحقيـق يف االجتـار أل  أنَّ علـى  عمومـاً  وباستثناء دولة واحدة، اتفق املمارسون 

ومالحقة مرتكبيه بنجاح أسهل مقارنة باألشكال األخرى مـن االسـتغالل املتصـل باالجتـار، وإن تفاوتـت      
  األسباب الكامنة وراء ذلك.

يف الدول اليت ُتجرَّم فيها الدعارة أو أوجه منـها (مثـل شـراء اخلـدمات     : أمهية النهج الوطين إزاء الدعارة
أنَّ مساواةُ الدعارة باالستغالل اجلنسي حبيث يكـون مؤشـرا علـى االجتـار. كمـا يبـدو        اجلنسية) قد َتسهل

نسبيا من أشـكال االسـتغالل   ‘ أسوأ’ شكالًهذه الدول أكثر استعدادا لتحديد االستغالل اجلنسي باعتباره 
فيهـا الـدعارة وال ُتجـرَّم    يف الدول اليت ُتـنظَّم  أمَّا املتصلة باالجتار (مقارنة مثال باالجتار ألغراض السخرة). 

لالســتغالل املتصــل باالجتــار جمــاالً حمــتمالً ميكــن اعتبــار الــدعارة : ذلــك االجتــاه لــيس بالوضــوح نفســه فــإنَّ
جيـري التحقيـق فيـه دون وجـود مؤشـر واضـح        ال مـا  ولكنه، إىل جانب استغالل الدعارة (القوادة)، عادة

ة مثــل اإلكــراه أو اخلــداع. وبعبــارة أخــرى، ُيعتــرب  تكــون وســيلة مباِشــر مــا وهــي عــادة -بشــأن الوســيلة 
حاســم األمهيــة يف التمييــز بــني االجتــار وممارســات معينــة مثــل الــدعارة والقــوادة. ويف ‘ الوســيلة’اســتخدام 

إشـارة   اإلطـار القـانوين أيَّ   يتضـمَّن  ال إحدى الدول (أستراليا)، حيث ُتعترب الدعارة قانونية إىل حد كبري،
دعارة أو االستغالل اجلنسي حيث ُتعترب املمارسات اليت تدخل يف نطاق هـذين املصـطلحني   إىل استغالل ال

 قابلة لالستيعاب ضمن أشكالِ استغاللٍ أخرى منصوصٍ عليها مثل السخرة.

توجـد سـوى    ال: مـن جانـب املمارسـني    جيِّـد االستغالل اجلنسي الذي ُيعترب بوجه عام مفهوماً بشكل 
ن الــدول املشــمولة بالدراســة االستقصــائية عرَّفتــا االســتغالل اجلنســي يف ســياق دولــتني (قطــر وأوغنــدا) مــ

االســتغالل ’و‘ اســتغالل الــدعارة’مصــطلحي أنَّ االجتــار. ودأب املمارســون يف دول أخــرى علــى تأكيــد  
. ويتمثـل أحـد االسـتثناءات يف    واضـحاً تعريفـاً  ا يف املمارسـة العمليـة وال يتطلبـان    جيِّـد مفهومـان  ‘ اجلنسي

الربازيــل حيــث ُينظــر إىل غيــاب تعريــف االســتغالل اجلنســي يف ســياق البــالغني باعتبــاره يســهم يف الــدمج  
احلايل بني الدعارة واالجتار. ومن اجلدير بالذكر أنه يوجـد يف معظـم الـدول، إن مل يكـن مجيعهـا، العديـد       

ذلـك يسـهم يف العـدد    أنَّ من التشريعات البديلـة القـادرة علـى جتسـيد جـرائم االسـتغالل اجلنسـي، وُيـرى         
املرتفع نسبيا من تلك اجلرائم اليت جيري التحقيق فيهـا ومقاضـاة مرتكبيهـا بنجـاح. وأشـار املمارسـون إىل       

يكـون لـديهم عـدٌد وفـري مـن اجلـرائم البديلـة         مـا كـثرياً  أنه يف حال وجود هتمة اجتار صعبة اإلثبات، فإهنم 
يف التمييز بني جرميـة االجتـار ألغـراض االسـتغالل     عموماً مهية الستخدامها. وُيعترب ركن الوسيلة حاسم األ

اجلنسي وجرمية االسـتغالل اجلنسـي القائمـة بـذاهتا. ويفصـل هـذا التمييـُز االسـتغاللَ اجلنسـي عـن أشـكال            
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االجتار األخرى اليت يوجد بصددها عادة عدد أقل بكثري من اجلرائم البديلـة. فعلـى سـبيل املثـال، يف حـني      
ــة الــيت ميكــن االعتمــاد عليهــا يف حــاالت االســتغالل اجلنســي، عــادة      هنــاكأنَّ   العديــد مــن اجلــرائم البديل
 يكون هناك عدد أقل من األفعال اإلجرامية البديلة اليت ميكن االعتماد عليها بديالً للسخرة.  ما

واألمثلـةُ   مشلـت احلـاالتُ  : ‘االسـتغالل اجلنسـي  ’ة علـى أهنـا تنـدرج يف إطـار مفهـوم      دَّداملمارسات احملـ 
املذكورة يف الدراسة االستقصائية باعتبارها تندرج يف إطار مفهـوم االسـتغالل اجلنسـي الـدعارةَ القسـرية؛      
ــل إنتــاج املــواد اإلباحيــة؛             ــع األطفــال مــن قبي ــامالت اجلنســية التجاريــة م ــارةَ األطفــال وســائَر التع ودع

األطفـال؛ واحلمـلَ التجـاري نيابـة عـن الغـري؛       واالستفادةَ من الدعارة؛ والسياحةَ بدافع ممارسة اجلـنس مـع   
 مبعنـاه الواسـع، وهـو   ‘ االستغالل اجلنسـي ’والزواَج القسري أو االستعبادي. وبصفة عامة، ُيفسَّر مصطلح 

  ‘.اجتار’ُينظر إليه على أنه   ما من شأنه التوسيع (بدرجة كبرية أحيانا) من نطاق  ما
 

  األعمال أو اخلدمات القسرية   ‐ ٢‐ ٢‐ ٤
، يشـمل التعريـف القـانوين الـدويل لألعمـال القسـرية (السـخرة) ركـين العـرض غـري           ٢ذُكر يف اجلزء كما 

نطـاق احلظـر غـري واضـح      وعلى الرغم من وجـود تعريـف، فـإنَّ    )١٦٩(عقوبة.أيِّ الطوعي والتهديد بتوقيع 
ــدول املشــمولة بالدر       ــع ال ــد أدرجــت مجي ــامل بصــورة راســخة، وخصوصــا يف ســياق االجتــار. وق اســة املع

االستقصــائية الســخرة (ســواء الصــرحية أو الفعليــة) ضــمن فهمهــا للغــرض االســتغاليل فيمــا يتعلــق باالجتــار 
باألشخاص. وتركت بعُض الـدول هـذا املصـطلَح دون تعريـف؛ وأدمـج الـبعض اآلخـر التعريـف القـانوين          

خاصــني هبمــا أكثــر  تعــريفني -مهــا أســتراليا وتايلنــد  -الــدويل يف التشــريعات الوطنيــة. ووضــعت دولتــان 
تفصيال (ورمبا أكثر مشوال). وكشفت الدراسة االستقصـائية عـن وجـود حساسـيات خاصـة حـول مسـألة        
السخرة يف بعض الدول. فحـىت يف وجـود أدلـة دامغـة، أبـدى بعـض املمارسـني ممانعـةً يف التسـليم بوجـود           

أخـرى، أشـار املمارسـون إىل     يف البلـد. ويف دول  -أو حـىت االسـتغاليل    -مشكلة تتعلق بالعمل القسري 
وجود مشـاكل إثباتيـة    وجود صعوبات كبرية يف حتديد السخرة. وحىت عند جتاوز هذه العقبة األوىل، فإنَّ

مـن  عـدداً قلـيالً   أنَّ ومشاكل أخرى مرتبطة هبذه احلاالت (مثـل املوافقـة الظاهريـة للضـحية املزعـوم) يعـين       
  ح حىت النهاية.حاالت االجتار ألغراض السخرة يالَحق بنجا

أعــرب املمارســون يف مجيــع : يف القــوانني واملمارســات الوطنيــة بــارامترات الســخرة غــري راســخة متامــاً
الدول، رمبا باستثناء الربازيل، عن مستوى معني على األقل مـن عـدم الـيقني إزاء السـخرة كأحـد أغـراض       

لسوابق القضائية يف هـذا اجملـال دلـيال علـى     االجتار االستغاللية. ويف بعض الدول، يقدِّم عدم االتساق بني ا
وجود درجـة كـبرية مـن االلتبـاس. وبالنسـبة ملعظـم املمارسـني، تكمـن الصـعوبة الرئيسـية يف حتديـد اخلـط             
الفاصل بني ظروف العمل السيئة (اليت يكون مـن األنسـب تناوهلـا يف إطـار تشـريعات أخـرى مثـل قـانون         

فــي كــي ينــدرج ضــمن تعريــف االجتــار. وقــد يــتغري هــذا اخلــط   العمــل) واســتغالل العمــال املفــرط مبــا يك 

                                                         
  أعاله. ٢-٣-٢انظر القسم   )١٦٩(
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يقدِّم اإلطار القـانوين األوسـع    ال الفاصل تبعاً لظروف العمل يف البلد بوجه أعم. وتزداد الصعوبات عندما
بعض الدول تساوي بني تدين األجور وسوء ظـروف العمـل واخلـداع بشـأن     أنَّ جرائَم بديلةً قوية. ويبدو 

ذلــك قــد يــؤدي إىل توســيع نطــاق أنَّ جتــار ألغــراض الســخرة. وردا علــى الشــواغل بــظــروف العمــل واال
هـذا النـهج ينـدرج يف إطـار قـانوهنم      أنَّ مفهوم االجتار باألشخاص على حنـو مفـرط، أشـار املمارسـون إىل     

وخصوصا من حيث اعتماده الوسائل غري املباشـرة أو األقـل شـدة     -وأنه يف الواقع يتسق مع الربوتوكول 
ن قبيل اخلداع واستغالل حالة الضعف. واعترف مجيـع املمارسـني بفكـرة سلسـلة االسـتغالل املتواصـلة،       م

وكان من السهل عليهم حتديد املمارسات اليت قد توجد عند أحد طريف السلسلة. ومع ذلك، كان هنـاك  
 ني. ومشـل أشـيعُ  قدر أقل بكثري من اليقني واالتساق فيما يتعلق بالسلوك الذي يندرج ضـمن هـذين الطـرف   

ذُكـر ِمـْن مؤشـرات السـخرة املرتبطـة باالجتـار عـدَم دفـع األجـور أو اخنفاَضـها، وظـروَف املعيشـة غـري               ما
ــة أو اســتعباَد        ــديونَ الثقيل ــة االحتياجــات األساســية، وال اإلنســانية، وســاعاِت العمــل املفرطــة، وعــدمِ تلبي

ُيبحث مبزيد من التفصـيل أدنـاه، تبـدو العوامـل     املدين، واألدلةَ على حدوث إصابات أو اعتداءات. وكما 
 الثقافية واالجتماعية مهمة، إن مل تكن حامسة، يف حتديد النقطة اليت ميكن أن يقف عندها احلد الفاصل.

كمفهـوم  ‘ السـخرة ’وجد املمارسون صعوبة يف التمييز بني : السخرة واالجتار بالبشر ألغراض السخرة
مفهـوم السـخرة يشـمل    نَّ وهـذا األمـر ميكـن إدراكـه أل    ‘. ألغـراض السـخرة  االجتـار  ’أو جرم قائم بذاتـه و 

اإلكـراه) وينطـوي علـى واحـد أو أكثـر مـن األفعـال املنصـوص         /بالضرورة ركن الوسـيلة (اسـتخدام القـوة   
حـاالت السـخرة   أنَّ الفرق بني املفهومني حمدود أو معدوم، مما يعين أنَّ عليها. ويف املمارسة العملية، يبدو 

هنـاك حـاالت قليلـة متاحـة     أنَّ ن بسهولة مالحقتها يف إطار االجتار ألغـراض السـخرة. ومـن املؤسـف     ميك
  )١٧٠(الختبار هذا االستنتاج مما يقتضي اعتباره استنتاجاً مؤقتاً.

 

  االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق   ‐ ٣‐ ٢‐ ٤
املمارسـات  ’عبـارة  أنَّ الـدويل. ويف حـني   االسـترقاق معـرَّف يف القـانون    أنَّ إىل  ٢سبق أن أشري يف اجلـزء  

غري حمدَّدة صراحة، فهي ُتفهم على أهنـا حتظـر اسـتعباَد املـدين، والقنانـةَ، وأشـكالَ الـزواج        ‘ الشبيهة بالرق
االستعبادي، وبيَع األطفال ألغراض االستغالل. وال يرد تعريف صـريح لالسـتعباد ولكـن مـن املفهـوم أنـه       

وقــد أَدرجــت معظــُم الــدول املشــمولة بالدراســة االستقصــائية االســترقاَق  شــكل أدىن مــن أشــكال الــرق. 
واملمارساِت الشبيهة بالرق واالستعباَد ضـمن قوائمهـا املتعلقـة بـأغراض االجتـار املنصـوص عليهـا. ووضـع         

ويف مجيـع الـدول عـدا دولـة أو دولـتني،       بعضها تعاريَف هلذه املصطلحات ولكن معظمهـا مل يفعـل ذلـك.   

                                                         
إلشارة أيضا إىل أن مسألة التمييز بني الغرض االستغاليل املنصوص عليه (مثل السخرة) واالجتار من أجل جتدر ا  )١٧٠(

مجيَع  تتضمَّنذلك الغرض املنصوص عليه (على سبيل املثال االجتار ألغراض السخرة) تتجاوز السخرة ل
حةً أو ضمناً، كالً من االستغالل األغراض املنصوص عليها يف التعريف الوارد يف الربوتوكول اليت تشمل، صرا

  ‘.الوسيلة’وركن 
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أغراض االجتار هذه قليلة األمهيـة حيـث تنـدر مالحقتـها ويسـاء فهمهـا. وهنـاك بلـد واحـد فقـط            أنَّيبدو 
  موضوعية.‘ استعباد’(أستراليا) قام بتعريف واستحداث جرائم 

يف دولتني (الربازيل وأستراليا)، ُيَعدُّ مفهوم الرق أساسيا يف فهـم كيفيـة االجتـار والتصـدي     : أمهية الرق/فهم
هذا الشـكل مـن أشـكال االسـتغالل بـالغ األمهيـة بالنسـبة        أنَّ املمارسون يف كلتا الدولتني على له. وقد أصرَّ 

تعريفـاً  إذا كـان القـانون يشـمل     إىل فهم االجتـار وإىل اتسـاق التصـدي الشـامل لـه. وبصـرف النظـر عـن مـا         
ا عـن  نوعيـ  اختالفـاً  فـاً ا، كان املمارسون يف معظم الـدول قـادرين علـى اإلشـارة إىل الـرق باعتبـاره خمتل      حمدَّد

ا لشـخص آخـر. ويف معظـم الـنظم     أشكال االستغالل األخرى من حيث جتسـيد فكـرة ملكيـة شـخص فعليـ     
تشـريعات بشـأن مكافحـة االجتـار. ومـع ذلـك،       أيِّ القانونية، يعود مفهوم الرق إىل تاريخ سابق على وضـع  
مـن السـوابق القضـائية للمسـاعدة علـى توضـيح       ا جـد فباستثناء الربازيل وأستراليا، مل ُيـتح سـوى عـدد قليـل     

 يف سياق االجتار. -أو ميكن أن ُيفهم هبا ويطبَّق  -الكيفية اليت ُيفهم هبا الرق ويطبَّق 

العديــد مــن الــدول أدرجــت يف قوانينــها التعريــَف  أنَّ يف حــني : اللــبس بشــأن املمارســات الشــبيهة بــالرق 
يشـري   وهنـاك مـا  ‘. املمارسـات الشـبيهة بـالرق   ’خيص تعريفاً منها مل يقدِّم أيا  القانوين الدويل لالسترقاق فإنَّ

كـثرياً  نطاق هذا احلظر القانوين الدويل وحمتـواه املوضـوعي. فعلـى سـبيل املثـال،       اًجيِّدتفهم  الدول الأنَّ إىل 
وسِّـع عمليـا قائمـة    يف قـانوهنم ت ‘ املمارسات الشبيهة بـالرق ’اإلشارة إىل أنَّ كان املمارسون غري مدركني  ما

األغراض النهائية املنصوص عليهـا حبيـث تشـمل اسـتعباد املـدين والقنانـة وأشـكال الـزواج االسـتعبادية وبيـع           
االلتباس بشـأن هـذه النقطـة امتـد ليشـمل      أنَّ األطفال ألغراض االستغالل. ويف بعض احلاالت، من الواضح 

وبعـض  ‘ املمارسـات الشـبيهة بـالرق   ’تشمل كالًّ من تدل عليه التشريعات اليت  واضعي التشريعات (وهو ما
 املمارسات اليت تدخل يف نطاق هذا املفهوم كأشكال منصوص عليها لالستغالل املرتبط باالجتار).

املمارسـات  /مل يكن املمارسون على يقني بوجه عام بشـأن الفـرق بـني الـرق    : التمييز بني الرق والسخرة
االستغالل املنصوص عليها، وال سيما السخرة. وكـان رأي بعضـهم   الشبيهة بالرق وغري ذلك من أشكال 

كلما زادت شدة االسـتغالل واكتملـت سـيطرة املسـتِغل علـى      : الفرق بينهما هو فرق يف الدرجة فقطأنَّ 
ضــحيته، زاد احتمــال أن يصــنَّف هــذا الوضــع باعتبــاره أحــد أشــكال الــرق. ويف بعــض الــدول (مثــل           

مناقشــات بشــأن  احاليــ بــالرق. ويف بلــد واحــد (بلغاريــا)، تــدور  شــبيهاً ضــعاًالربازيــل)، ُتعتــرب الســخرة و
 جدوى إدراج الرق واجلرائم املتصلة به حتت مظلة السخرة.

 
 نزع األعضاء   ‐ ٤‐ ٢‐ ٤

من أغراض االستغالل املتصل باالجتار يف التعريـف الـوارد يف    دَّدكيف أُدرج هذا الغرُض احمل ٢أوضح اجلزء 
اللحظة األخرية ودون مناقشات ُتذكر. ومنذ ذلك احلـني، جـرى كـثري مـن النقـاش واخللـط        الربوتوكول يف

‘. االجتــار باألعضــاء’و‘ االجتــار باألشــخاص ألغــراض نــزع األعضــاء ’فيمــا يتعلــق بــالفرق، إن ُوجــد، بــني  
 ، وقـد تسـارعت وتريتـه مـع ظهـور حـاالت ألشـخاص جـرى اسـتغالهلم هبـذه          قاش مسـتمرا يزال هذا الن وال

الطريقة. ويتجسد على الصعيد الوطين اللبُس والغموض الدوليان حول نـزع األعضـاء كشـكل مـن أشـكال      
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االستغالل املتصـل باالجتـار. فقـد أَدرجـت معظـم الـدول املشـمولة بالدراسـة االستقصـائية هـذا الشـكل مـن             
تبـار نـزع األعضـاء أحـد     أشكال االستغالل ضمن تعريفاهتا لالجتار. ومع ذلك، يندر يف املمارسـة العمليـة اع  

أغراض االجتار االستغاللية. ويف احلاالت اليت جيري فيها نزع األعضـاء (أو نـزع أجـزاء أخـرى مـن اجلسـم)       
يف إطـار النظـام التشـريعي الـذي يـنظم نـزع األعضـاء، أو        عمومـاً  ذلـك يعـالَج    على حنو غـري مشـروع، فـإنَّ   

العقوبــات أو التشــريعات األخــرى. وباســتثناء أوغنــدا، باعتبــاره جرميــة جنائيــة قائمــة بــذاهتا مبوجــب قــانون  
نزع األعضاء أو أجزاء اجلسـم جيـري ألغـراض السـحر، أشـارت الـدول املشـمولة بالدراسـة         أنَّ حيث أفيد ب
ا قليلـة  احلاالت اليت واجهتها وتنطـوي علـى هـذا الشـكل مـن أشـكال االجتـار إمَّـ        أنَّ إىل عموماً االستقصائية 

العديد من الدول وسَّعت نطاق تشريعاهتا مبـا يتجـاوز نـزع األعضـاء     أنَّ جتدر اإلشارة إىل أو منعدمة. وجدا 
  سوائل اجلسم األخرى./ليشمل األنسجة واخلاليا وأجزاء

  
  أشكال االستغالل األخرى   ‐ ٥‐ ٢‐ ٤

ــة        ــدول املشــمولة بالدراســة االستقصــائية قائمــة األغــراض االســتغاللية لالجتــار املبين يف جتــاوزت معظــم ال
ا صــراحة بإضــافة أشــكال أخــرى يف التشــريعات، أو ضــمنا بتفســري  إمَّــ -بروتوكــول االجتــار باألشــخاص 

بعض األشكال املنصوص عليها باعتبارها تشـمل ممارسـات أخـرى (مثـل االسـتغالل اجلنسـي الـذي ُيفهـم         
ــة عــن الغــري      ــه يشــمل احلمــل التجــاري نياب ــى أن ــا تشــمل     -عل ــى أهن ــيت ُتفهــم عل التســول أو الســخرة ال

  القسري). ويلخص هذا القسم بإجياز النتائج والرؤى ذات الصلة املستخلصة من الدراسة االستقصائية.
أنَّ هذا الشكل من أشكال االستغالل، رغـم عـدم إدراجـه يف بروتوكـول      ٢سبق أن ذكر اجلزء : التسول

ــه         ــيما توجي ــة أخــرى، وال س ــة دولي ــج يف صــكوك قانوني ــد أُدم ــار باألشــخاص، ق ــاد األورويب  االجت االحت
2011/36/EU     التسـول  أنَّ . وفيما بني الدول اليت مشلتها الدراسة االستقصائية، كان هنـاك اتفـاق عـام علـى

(ترافقــه إحــدى الوســائل املنصــوص عليهــا) هــو بالفعــل شــكل مناســب مــن أشــكال االســتغالل املتصــل       
ية التسول صراحة يف تشـريعاهتا. ومـن   باالجتار. وقد أدرج حنو نصف الدول املشمولة بالدراسة االستقصائ

يبدو أن هناك صعوبة ُتذكر يف اسـتيعاب التسـول ضـمن واحـد أو أكثـر مـن        ال بني الدول اليت مل تدرجه،
(ماليزيـا) أو السـخرة.   ‘ النشـاط غـري القـانوين   ’(السـويد)؛ أو  ‘ حالـة احملنـة  ’األشكال املنصوص عليها مثـل  

تايلنـد والسـويد) أبلغـت عـن صـعوبات عمليـة يف إرسـاء القصـد         وجتدر مالحظة أن ثالث دول (بلغاريا و
 االستغاليل يف حاالت التسول اليت تنطوي على آباء وأمهات جيعلون أطفاهلم يتسولون.

هناك دولة واحدة فقط (أوغندا) من بني الدول املشمولة بالدراسـة االستقصـائية تـدرج    : التبين غري القانوين
 أيضـاً هنا ملكافحة االجتار. وُيتوقع أن تعدِّل دولة أخـرى (الربازيـل) قانوهنـا ليشـمل     التبين غري القانوين يف قانو

الشــكل االســتغاليل الشــامل املتمثــل يف "األنشــطة غــري القانونيــة  أنَّ التــبين غــري القــانوين. ويف ماليزيــا، يبــدو  
 القانوين يف سـياق االجتـار   األخرى" قادر على استيعاب التبين غري القانوين. ويتمحور اجلدل بشأن التبين غري

إذا كان من املمكن إثبات القصد االستغاليل. فإذا كانت عملية التبين تسعى إىل وضع طفل  حول مسألة ما
يف حالة استغالل (على سبيل املثـال مـن أجـل اإلجـرام القسـري أو الـزواج أو االسـتغالل اجلنسـي)، عندئـذ          
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مـن أشـكال االسـتغالل املـرتبط باالجتـار ضـمن        شـكالً ن أن ُيعتـرب  هذا ميكـ أنَّ شك يف  هناك أيَّأنَّ يبدو  ال
يكـون فيهـا الغـرض مـن التـبين اسـتغالليا، عندئـذ         معظم األطر القانونية. ومع ذلك، فإنه يف احلاالت الـيت ال 

بيـع  أنَّ يكون ذلك كافيا الستبعاده من إطار االجتار لدى معظم الدول. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشـارة إىل  
 ‘.املمارسات الشبيهة بالرق’طفال ألغراض االستغالل مدرج يف الفهم القانوين الدويل بشأن األ

مـن الـدول املشـمولة بالدراسـة االستقصـائية صـراحة احلمـل         تـدرج أيٌّ  ال: احلمل التجاري نيابة عـن الغـري  
فقـد أدرجـت دولـة    التجاري نيابة عن الغري كغرض استغاليل يف التشـريعات املناهضـة لالجتـار. ومـع ذلـك،      

واحــدة (بلغاريــا) االجتــار بالنســاء احلوامــل لغــرض بيــع أطفــاهلن كإحــدى اجلــرائم. والحقــت دولــة أخــرى    
مــن أشــكال  شــكالً(تايلنــد) احلمــل التجــاري نيابــة عــن الغــري الــذي ينطــوي علــى إكــراه واحتيــال باعتبــاره  

مـل التجـاري الـدويل نيابـة عـن الغـري مسـألة        احلأنَّ االستغالل اجلنسي املرتبط باالجتار. ومـن املهـم اإلقـرار بـ    
شديدة احلداثة بالنسبة إىل اجملتمع الدويل، وهناك العديد من الدول اليت مل توائم قوانينها بعد مع املستجدات 

احلمل التجاري نيابة عن الغري أنَّ على الساحة العملية. وقد أعرب املمارسون من عدة دول عن رأي مفاده 
بنسـاء أخريـات ألغـراض     أيضـاً يكون باملرأة البديلة ولكـن رمبـا    ينطوي على اجتار (عادة ماميكن بالفعل أن 

هذا أمر ينبغي جلميـع الـدول املعنيـة أن تعاجلـه. وبغـض النظـر عـن احتمـال         أنَّ استرجاع البويضات)، ورأوا 
ضـمن التعريـف    أيضـاً نـدرج  احلمل التجـاري الـدويل نيابـة عـن الغـري ي     أنَّ االجتار باملرأة البديلة نفسها، يبدو 

ومــع ذلــك، كمــا هــو احلــال بالنســبة إىل التــبين، ســيكون مــن    )١٧١(‘.بيــع األطفــال’القــانوين الــدويل بشــأن 
لتجسـيد أحـد أشـكال    ‘ بيـع األطفـال  ’إرسـاء القصـد االسـتغاليل هلـذا الشـكل مـن أشـكال         أيضـاً الضروري 

 االستغالل املرتبط باالجتار.

هــذا الشــكل مــن أشــكال أنَّ  ٢ســبق أن ذكــر اجلــزء : نشــطة إجراميــةاالســتغالل بغــرض اإلشــراك يف أ
االستغالل غري مـدَرج يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، لكنـه أُدمـج يف صـكوك قانونيـة دوليـة أخـرى،           

الــذي يشــري إىل "النشــل وســرقة املعروضــات يف املتــاجر   EU/2011/36 وال ســيما توجيــه االحتــاد األورويب
وأنشطة مشـاهبة أخـرى ختضـع للعقوبـات ويترتـب عليهـا مكاسـب ماليـة." ومـن بـني           واالجتار باملخدرات 

أوغندا هي الوحيدة اليت ُتورِد صراحة االسـتغالل يف األنشـطة    الدول املشمولة بالدراسة االستقصائية، فإنَّ
جتسـد  ‘ ةحالـة احملنـ  ’اإلشـارة التشـريعية إىل   أنَّ وقـد أكـدت السـوابق القضـائية يف السـويد       )١٧٢(اإلجرامية.

االجتار باألشخاص لغرض استغالهلم يف االحتيال املـايل واالحتيـال علـى نظـم الرعايـة االجتماعيـة. وأشـار        
اســتغالل األشــخاص الســتخدامهم يف أنَّ ممارســون مــن دول أخــرى مشــمولة بالدراســة االستقصــائية إىل  

 ثـل السـخرة. ويف ماليزيـا،   أنشطة إجرامية ميكـن أن يكـون مشـموال ضـمن العنـاوين القائمـة لالسـتغالل م       
(املسـتخدم لتوسـيع نطـاق أشـكال االسـتغالل مبـا       ‘ األنشـطة غـري القانونيـة األخـرى    ’ُينظر إىل مصـطلح   ال

 االستغالل بغض اإلشراك يف أنشطة إجرامية. املدرجة)، على أنه يشمل تلقائيا يتجاوز تلك

                                                         
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد   )١٧١(

، ٢٠٠٠مايو /أيار ٢٥، الذي أُبرم يف ٢٢٧، الرقم ٢١٧١اإلباحية، جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد 
  (أ). ٢، املادة  ٢٠٠٢يناير /كانون الثاين ١٨حيز النفاذ يف  ودخل

)١٧٢(  EU Trafficking Directive 2011/36/EU, chapeau para. 11.  
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املمارسـات  ’الفهـم القـانوين الـدويل بشـأن      أنَّسـبق أن أشـري إىل   : أشكال الزواج القسرية أو االسـتعبادية 
ومع ذلك، فباستثناء دولة واحدة (الربازيل)، كـان املمارسـون   ‘. الزواج االستعبادي’يشمل ‘ الشبيهة بالرق

مــن أشــكال االســتغالل غــري مــدركني  شــكالًيف الـدول الــيت أدرجــت املمارســات الشــبيهة بــالرق باعتبارهــا  
 تتضــمَّنُيفتــرض أن ُيــدرج يف نطــاق تشــريعاهتم بشــأن مكافحــة االجتــار. و   الــزواج االســتعباديأنَّ عمومــاً 

ــزواج          ــارة صــرحية إىل أشــكال ال ــها الدراســة االستقصــائية إش ــيت مشلت ــدول ال ــن ال ــد م التشــريعات يف العدي
ا االستغاللية؛ مبا فيها كولومبيا (الزواج االستعبادي)، وأوغندا (الزواج باإلكراه وزواج األطفال)، وأسـترالي 

للجرميـة ذات الصـلة. وأعـرب    تعريفـاً  (الزواج القسري). وكانت أستراليا هي الدولة الوحيدة الـيت وضـعت   
العديد من املمارسني الذين مشلـهم االستقصـاء عـن القلـق وعـدم الـيقني فيمـا يتعلـق مبسـألة الـزواج واالجتـار            

غـري مألوفـة وال تنـدرج بسـهولة      ‘االسـتعبادي ’فكرة الزواج أنَّ باألشخاص. ويف بعض الدول، من الواضح 
ميكن وما ينبغي للدولة أن تنظِّمه. وينطـوي مفهـوم الـزواج القسـري علـى       يف إطار األفكار املقبولة بشأن ما

الـزواج املـربم بـدون موافقـة     أنَّ فقد شكك بعض املمارسني يف الفكرة برمتها على أساس : اإلشكالية نفسها
إذا  ميكن النظر فيه ضـمن إطـار االجتـار إالَّ    الزواج القسري الأنَّ رون غري صحيح يف املقام األول. وأكد آخ

كان يفضي إىل استغالل جنسـي أو اسـتغالل مـن نـوع آخـر. وبعبـارة أخـرى، كمـا هـو احلـال بالنسـبة إىل            
التبين التجاري، َيلـزم إثبـات القصـد االسـتغاليل حـىت يرقـى الـزواج القسـري إىل حالـة اجتـار. وأشـار بعـض             

سني إىل وجود صعوبة يف التمييز بـني الـزواج القسـري والـزواج املرتَّـب. وشـككوا يف هـذا الصـدد يف         املمار
إذا كـان   تأثري مبدأ عدم االعتداد باملوافقـة؛  فمـن الضـروري بكـل تأكيـد النظـُر يف املوافقـة لـدى حتديـد مـا          

  إن  -م يف تقريـر الظـروف   ا بالفعـل؟ وتضـطلع الثقافـة والـدين بـدور حاسـ      الزواج الذي رتبه آخـرون قسـري
اليت من شأهنا تغيري فعل أو حالة زواج إىل شكل مـن أشـكال االسـتغالل املـرتبط باالجتـار. ويـتم        -ُوجدت 

 النظر يف هذا اجلانب مبزيد من االستفاضة يف القسم التايل.

ولة أدرج عـدد مـن الـدول املشـم    : أشكال االستغالل األخرى املنصوص عليها أو اليت جرت مناقشـتها 
مـــن االســـتغالل املـــرتبط باالجتـــار مل يتوخاهـــا القـــائمون علـــى صـــياغة   أشـــكاالً بالدراســـة االستقصـــائية 

دولة أخرى مشمولة بالدراسـة االستقصـائية. وتشـمل     بروتوكول االجتار باألشخاص، ومل تنص عليها أيُّ
حتيــال علــى نظــام  هــذه األشــكال جتنيــد القّصــر يف اخلدمــة العســكرية (الســويد)؛ واالســتغالل لغــرض اال   

الرعاية االجتماعية (السويد)؛ واالجتار بالنساء احلوامل لغرض بيع األطفال (بلغاريـا)؛ واسـتغالل األطفـال    
يف سباقات اهلجن (قطر)؛ واستغالل األطفال ألغـراض سياسـية (مصـر)؛ واالسـتغالل عـن طريـق االبتـزاز        

  (تايلند)؛ والسحر والقرابني البشرية (أوغندا).
 

  النتائج العامة ومسائل هتم املمارسني    - ٣- ٤
وكـذلك املسـائل الرئيسـية     -عمومـاً  حيدِّد هذا القسم ويوضح بإجياز نتائج الدراسة االستقصـائية املنطبقـة   

اليت أثريت خالل املقابالت اليت أجريت مع املمارسـني فيمـا يتعلـق جبانـب االسـتغالل مـن تعريـف االجتـار         
  باألشخاص.
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يعرقـل التحقيقـات واملالحقـات     مـا  أو موحـد، وهـو   جيِّـد م ركن االستغالل على حنـو  ُيفه ال ماكثرياً 
يف مجيـع الـدول الـيت مشلتـها الدراسـة االستقصـائية تقريبـا، أكـدت املقـابالت الـيت أجريـت مـع             : القضائية

لعدالـة  يسهم يف أن يكون تصـدي ا  ما أو موحد، وهو جيِّدبشكل  دائماًُيفهم  ال االستغاللأنَّ املمارسني 
اجلنائيــة لــه أقــل مــن املســتوى األمثــل. وُيعتــرب غيــاب التعــاريف الواضــحة يف القــانون (ســواء فيمــا خيــص     
ــدرا مــن         ــراد ق ــيح لألف االســتغالل أو أشــكال االســتغالل املنصــوص عليهــا) جــزءا مــن املشــكلة حيــث يت

ــدو       ــؤدي إىل عــدم االتســاق. ويب ــيت ميكــن أن ت ــة التفســريية ال التعــاريف التفصــيلية   أنَّالصــالحية التقديري
واحملدَّدة عمليا تساعد على تقليل اللَّبس، وإن مل تقضِ عليـه بالكامـل. وقـد الحـظ العديـد مـن املمارسـني        

يكــون مــن الصــعب متييــز االجتــار عــن اجلــرائم  مــاكــثرياً أنــه حــىت مبســاعدة التعــاريف القانونيــة الواضــحة، 
عتـرب (أو ينبغـي أن ُيعتـرب) يف ظلـها االسـتغالل اجلنسـي       هي الظروف الـيت يُ  ما األخرى. فعلى سبيل املثال،

؟ وهل كل السخرة اجتـار، وإذا مل يكـن األمـر كـذلك، فكيـف ميكـن التمييـز بـني االجتـار          اجتاراًاإلجرامي 
واجلرمية القائمة بذاهتا؟ وأشار عدد من املمارسني إىل مبـدأ عـدم االعتـداد باملوافقـة باعتبـاره أحـد مصـادر        

يتعلق باالستغالل؛ أي باختصار قد جيد املسؤولون عـن التحقيـق واملالحقـة القضـائية والفصـل       اللَّبس فيما
ــه أن يكــون ضــحية        ــة الــيت ميكــن هبــا لشــخص وافــق علــى حالت يف قضــايا االجتــار صــعوبةً يف فهــم الكيفي

 الستغالل متصل باالجتار.

: دُّ حدُتها عندما يتعلق األمر بالسـخرة التحديات العملية واإلثباتية اليت تواجه مجيع قضايا االجتار َتشت
التحقيق واملالحقة فيما خيص حاالت االجتار، بصرف النظر عـن شـكل   أنَّ أشار العديد من املمارسني إىل 

ينطويــان علــى حتــديات. ويكــاد يســتحيل احلصــول علــى أحكــام إدانــة  دون   مــا دائمــاًاالســتغالل املعــين، 
ــ مشــاركة نِشــطة مــن جانــب الضــحايا؛ علمــاً  يكــون بــالغ  مــا ضــمان تعــاوهنم اآلمــن والفّعــال كــثرياً أنَّ ب

الصعوبة. ويف معظم الدول، هناك تركيـز غـري متناسـب علـى االجتـار ألغـراض االسـتغالل اجلنسـي، حـىت          
هنـاك العديـد مـن    أنَّ . ويف حـني  أيضـاً أخـرى مـن االسـتغالل شـائعة     أشكاالً أنَّ عندما يكون من الواضح 

أشار املمارسون الـذين أجريـت معهـم مقـابالت      )١٧٣(د على توضيح هذه األوضاع،العوامل اليت قد تساع
ألغـراض الدراسـة االستقصــائية إىل الصـعوبات األكـرب نســبيا الـيت تنطـوي عليهــا التحقيقـات واملالحقــات        

تضـارب. وأشـري علـى    يِّ القضائية بشأن األشـكال غـري اجلنسـية لالسـتغالل باعتبارهـا السـبب الرئيسـي أل       
يكـون   مـا كـثرياً  هـذا الشـكل مـن أشـكال االسـتغالل      أنَّ كرر ملثال السخرة يف هذا السـياق؛ ذلـك   حنو مت

يف املقـام األول. كمـا   أمـراً صـعباً   خمفيا بطريقة حمكمة ضمن جمالِ نشاٍط مشـروعٍ آخـر ممـا جيعـل اسـتبانته      
ال سـيما يف أوسـاط   القبول االجتماعي والسياسـي بـأحوال العمـل االسـتغاللية، و    أنَّ توجد مؤشرات على 

املهاجرين، يسهم يف عدم تسليط الضوء على مثل ذلك السلوك. ويواجه املمارسون يف العديد من الـدول  
صعوبة كبرية يف الفصل بني ظروف العمل السيئة واحلاالت اليت ميكن أو ينبغي مالحقتـها بصـفتها جـرائَم    

ة يف هـذا الصـدد، وكـذلك إىل غيـاب اجلـرائم      ددَّاجتارٍ. وأشري على حنو متكرر إىل غيـاب اإلرشـادات احملـ   
                                                         

على سبيل املثال، يف العديد من الدول (وعلى املستوى الدويل)، ظل االجتار ُيفهم لفترات طويلة باعتباره يتعلق  )١٧٣(
سي؛ واحتاج األمر إىل مرور بعض الوقت قبل التمكن من تكريس فهم أوسع، يف املقام األول باالستغالل اجلن

  وال سيما فيما بني املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية.
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العجز عـن إثبـات االجتـار ألغـراض السـخرة ميكـن أن يـؤدي إىل معاجلـة السـلوك          أنَّ يعين  ما البديلة، وهو
 االستغاليل املفرط باعتباره جمرد جرمية إدارية أو حىت إىل اإلفالت من العقاب.

طُلـب إىل املمارسـني النظـر يف مـدى أمهيـة      : لعمليةالشدة مهمة من أجل حتديد االستغالل يف املمارسة ا
درجة الضرر من أجل إثبات االستغالل يف سياق االجتار. وقد أُعرب بشـكل عـام عـن رأي مفـاده     /الشدة

كـــاف إلثبـــات غـــرض ‘ اخلفيـــف’ذلـــك أنـــه حـــىت االســـتغالل : َيعتـــدُّ هبـــذين االعتبـــارين ال القـــانونأنَّ 
شـدة الوسـيلة   ، وشـدة االسـتغالل  أنَّ مع ذلك، فقد اتفق معظمهم على ركن اجلرمية االستغاليل. و/اجلرمية

اعتبـارات عمليـة مهمـة يف مـرحليت التحقيـق واملقاضـاة        درجـة الضـرر  (القـوة، اخلـداع، إخل)، و   املستخدمة
أو /ُيعتــرب فيهــا االســتغالل بــالغَ الشــدة و  ال الــيت –علــى الســواء. ويســتتبع ذلــك أنــه يف احلــاالت احلدِّيــة   

 االستغالل قد تسبب يف ضرر كـبري للضـحية، قـد   أنَّ يبدو فيها  ال ة املستخدمة بالغة الشدة، أو اليتالوسيل
. ومع ذلك، مثة شعور عـام بأنـه   اجتاراًتالَحق احلالة، ألسباب تتعلق باملوارد وألسباب أخرى، بوصفها  ال

حمفوفـة باملخـاطر   ‘ عتبة الشـدة ‘ تعيني احملاوالت الرامية إىل احلاالت احلدِّية تتسبب يف مشاكل، فإنَّأنَّ مع 
وجود جرائم بديلة ُمحكمة األركـان أمـٌر   أنَّ وقد تؤدي إىل نتائج عكسية. وأشار عدد من املمارسني إىل 

ــٌم مــن أجــل ضــمان أالَّ   ــد     مه ــذي ق ــةَ االجتــارِ    ال يفلــت مــن العقــاب الســلوُك االســتغاليل ال يســتويف عتب
أو مـدى  /شـدة االسـتغالل و  أنَّ بالدراسـة االستقصـائية، أشـري إىل     الضروريةَ. ويف معظـم الـدول املشـمولة   

مبا يف ذلك من خالل تطبيـق اجلـرائم املشـدَّدة. ومـن املهـم       -يف توقيع العقوبات  الضرر يؤديان دوراً هاما
اإلشــارة إىل وجــود صــلة بــني شــدة االســتغالل ومســألة املوافقــة. وأكــدت الدراســات االستقصــائية   أيضــاً

وصلت إليها ورقة املناقشة السـابقة بشـأن املوافقـة، وهـي أنـه كلمـا زادت شـدةُ االسـتغالل، قلَّـت          نتيجة ت
 )١٧٤(أمهيةُ االعتداد باملوافقة.

أنَّ أكــدت املقــابالت الــيت أجريــت مــع املمارســني : الثقافــة والســياق الــوطين مهمــان لتحديــد االســتغالل
إذا  يكونان على درجـة كـبرية مـن األمهيـة يف حتديـد مـا       مااً كثريالثقافة والسياق الوطين (مبا يف ذلك الدِّين) 

مــن أشــكال االســتغالل املــرتبط باالجتــار. ويبــدو هــذان العــامالن  شــكالًكــان وضــع خــاص ُيصــنَّف بصــفته 
مهمني بوجه خاص عندما يتعلق األمر باالستغالل اجلنسي وغريه من أشكال االسـتغالل الـيت تلحـق أضـراراً     

فتيات. فعلى سبيل املثال، يف الدول اليت ُتعتـرب فيهـا الـدعارة اسـتغاللية بطبيعتـها، مثـة دالئـل        بالغة بالنساء وال
ــراض            ــار ألغ ــى االجت ــراً عل ــا مؤش ــدعارة باعتباره ــر إىل حــاالت ال ــبيا للنظ ــتعداد أكــرب نس ــود اس ــى وج عل

مـن أشـكال االسـتغالل    ‘ أسوأ’االستغالل اجلنسي أو ُمنبئاً به. ويف هذه الدول، قد ُيعترب االستغالل اجلنسي 
ُمعادياً للثقافـة والتقاليـد الوطنيـة،    ‘ الزواج القسري أو االستعبادي’األخرى. ويف بعض الدول، ُيعترب مفهوم 

وأشــار املمارســون إىل ضــرورة تــوافر ظــروف قصــوى كــي ُيســتهل التحقيــق يف زواج ألغــراض االســتغالل  
 أيضـاً عتبارات الثقافية واالعتبارات املرتبطـة بسـياق معـني    املرتبط باالجتار. وميكن بطبيعة احلال أن تكون لال

اسـتغالل العمـال املهـاجرين    أنَّ أمهية كبرية يف احلاالت اليت متس الرجـال والفتيـان. وأقـرَّ بعـض املمارسـني بـ      
، وخصوصـا عنـد مقارنتـه    اجتـاراً ُينظـر إليـه بسـهولة باعتبـاره      يف ثقافة البلد الوطنيـة حبيـث ال  ‘ طبيعيا’أصبح 

                                                         
)١٧٤(  UNODC, Issue Paper: The Role of ‘Consent’ in the Trafficking in Persons Protocol (2014), pp. 82–84.  
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إذا كانـت أشـكال الـزواج     لالعتبـارات الثقافيـة دورا يف حتديـد مـا    أنَّ مبوقف خيص أحـد رعايـا البلـد. كمـا     
األخرى (زواج األطفال والزواج املؤقت) ُتعترب استغاللية من زاوية االجتار. وميكن للمسائل املتعلقـة بالـدِّين   

إحـدى املمارسـات تسـتويف عتبـةَ االسـتغاللِ      إذا كانـت   يف حتديد ما أيضاًواألصل العرقي أن يكون هلا دور 
هنـاك ممارسـات معينـة،    أنَّ املطلوبةَ يف سياق االجتار. فعلى سبيل املثال، الحظ املمارسون يف إحـدى الـدول   

مثــل زواج األطفــال وتســول األطفــال، قــد ُينظــر إليهــا علــى حنــو خمتلــف تبعــاً للخلفيــة اإلثنيــة لألشــخاص      
ميكــن  إىل نــوع عكســي مــن التمييــز حيــث ُينظــر إىل االســتغالل الــذي ال    املعنــيني. وميكــن أن يــؤدي هــذا 

إذا كـان يتعلـق بأقليـات إثنيـة معينـة. وأقـرَّ        التغاضي عنه يف سـياق الثقافـة السـائدة باعتبـاره مقبـوال نوعـا مـا       
نظـر إليـه   ُي يف ثقافـة البلـد الوطنيـة حبيـث ال    ‘ طبيعيـا ’استغالل العمـال املهـاجرين أصـبح    أنَّ بعض املمارسني ب
 ، وخصوصا عند مقارنته مبوقف خيص أحد رعايا البلد.اجتاراًبسهولة باعتباره 

أكد املمارسـون، باسـتثناء حفنـة    : إىل بارامترات واضحة أيضاًولكن  -مثة حاجة إىل االتساع واملرونة 
جتـار. وأشـار   منهم، على احلاجة إىل احلفاظ على درجة من املرونة يف حتديد وفهـم االسـتغالل املـرتبط باال   

الكثري منهم إىل ظهور أشكال استغالل جديدة أو خفية، وتغـيريات يف املنهجيـة اجلنائيـة، وحتسـن يف فهـم      
(مـن   أيضـاً كيفية حدوث االستغالل كعوامل تشدِّد على أمهيـة مثـل ذلـك النـهج. ومـع ذلـك، فقـد أشـري         

املبـادئ األساسـية   أنَّ ، واًجيِّـد  قانونـاً القـانون الغـامض لـيس    أنَّ جانب عدد أقل بكثري مـن املمارسـني) إىل   
للشرعية والعدالة تتطلب أن ُتحدَّد اجلرائم علـى حنـو يقـيين. ومل يـتم تنـاول مسـألة الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا           

  التوفيق بني هذين املبدأين املهمني.
 

  آراء بشأن اإلرشادات املوجهة إىل املمارسني   - ٤- ٤
مــن تعريــف ‘ االســتغالل’وضــع إرشــادات بشــأن ركــن أنَّ هم، علــى اتفــق املمارســون، باســتثناء حفنــة منــ

للمعنيني بالتحقيق يف تلك احلاالت ومالحقة مرتكبيها قضـائيا والفصـل   مفيداً االجتار باألشخاص سيكون 
منـهم مـثالً مفتشـو      -آلخـرين   أيضاًهذه اإلرشادات ستكون مفيدة أنَّ فيها. وأشار بعض املمارسني إىل 

وكاالت دعم الضحايا املعنيون بتحديد وإحالة الضـحايا احملـتملني. ومـع ذلـك، فقـد أُِقـرَّ        العمل و موظفو
ــة شــخص     جــدا مــن املمكــن أنَّ بــ أن تنطبــق معــايري خمتلفــة لــدى حتديــد االســتغالل ألغــراض إثبــات أهلي

  للحصول على الدعم املقدَّم إىل الضحايا.
فهنــاك : اإلرشــادات بالغــة األمهيــة علــى الصــعيد الــوطينوبالنســبة إىل بعــض املمارســني، ُتعتــرب احلاجــة إىل 

حاجة إىل شرح واضح لالستغالل وأشكاله املنصوص عليها يف القانون وإىل تكريس بارامتراهتـا علـى حنـو    
سـواء يف   -اإلرشـادات الدوليـة أكثـر أمهيـة     أنَّ جيسد الظـروف الوطنيـة والسـياق الـوطين. ورأى آخـرون      

إطـار ميكـن مـن خاللـه وضـع إرشـادات وطنيـة أكثـر تفصـيال وخصوصـية.            حد ذاهتا أو مـن حيـث تـوفري   
ميكـن أن   -سـواء كانـت وطنيـة أو دوليـة      -اإلرشـادات  أنَّ وأعرب عدد مـن املمارسـني عـن قلقهـم مـن      

تــؤدي إىل تقييــد املرونــة الــيت هــي يف غايــة األمهيــة مــن أجــل ضــمان إمكانيــة أن تســتوعب قــوانُني االجتــار  
إذا كـان باإلمكـان أن يكـون هنـاك فهـم       مـا  واملتغرية. واختلف املمارسون بشأن مسألةاألوضاَع اجلديدة 
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االختالفــات بــني أنَّ عــاملي ملــا يشــكل االســتغالل ألغــراض االجتــار. فقــد أعــرب الــبعض عــن رأي مفــاده  
. وأشـار  مما يتعذر معه الوصول إىل فهم موحَّـد حقَّـاً  جدا الدول (من حيث احلالة واملواقف والقيم) كبرية 

آخرون إىل املعايري الدولية حلقوق اإلنسان باعتبارهـا تـوفر أساسـا متينـا مـن أجـل التوصـل إىل فهـم عـاملي          
الثقافـة  أنَّ لالستغالل. وينبغي تناول وجهات النظر هذه باإلشـارة إىل االسـتنتاج الـوارد أعـاله، والقائـل بـ      

 ‘.استغالالً’رب والسياق الوطين ميكن أن يكونا حمدِّدْين مهمني ملا يعت
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  إرشادات بشأن السياسات واملمارسات   - ٥

 من أجل املزيد من الدراسة
  
د اإلرشاداُت التالية النقاطَ العامة اليت ظهرت أثناء إعداد ورقة املناقشـة هـذه، مبـا يف ذلـك مـن خـالل       جتسِّ

  فريق اخلرباء.الدراسات االستقصائية واملقابالت اليت أجريت مع اخلرباء وكذلك يف اجتماع 
  

  فهم الربوتوكول  - ١
. وال ُتَعدُّ أشكال االستغالل املنصوص عليها يف تعريف االجتـار الـوارد   اجتاراًليس كل االستغالل   -١-١

يف حــال إثبــات الــركنني املطلــوبني اآلخــرين أيضــا        مبقتضــى ذلــك الصــك إالَّ   ‘ اجتــاراً ’يف الربوتوكــول 
  سوى االجتار باألطفال، حيث ال يشمل تعريفه ركَن الوسيلة. الوسيلة). وال ُيستثىن من ذلك/(الفعل

من عناصر تعريف االجتار، ُتعترب الصيغة الواردة يف الربوتوكـول احلـد   ‘ الغرض’فيما يتعلق بركن   -٢-١
األدىن الذي ال ينبغي للدول األطراف أن تتخلف عنه. وجيوز للدول األطراف أن تتجاوز املعيار املـبني يف  

صــيغة الربوتوكــول ترمــي إىل معاجلــة أنَّ ل. ومــع ذلــك، مــن املهــم يف هــذا الصــدد االعتــراف بــالربوتوكــو
األشكال اخلطرية من السلوك اإلجرامي وليس مشول أشكال السـلوك األقـل جسـامة أو جمـرد االنتـهاكات      

 التقنية للقانون.

ــق، وإن ك       -٣-١ ــانوين دويل دقي ــف ق ــار لتعري ــواع   ال خيضــع االســتغالل يف ســياق االجت ــاك أن ــت هن ان
استغالل منصوص عليها يف الربوتوكول جرى تعريفها من خـالل صـكوك قانونيـة دوليـة أخـرى. وعنـدما       
تنظر الدول يف تعاريف وأوجه فهم ُيعتزم ربطها بأشكال استغالل معينة يف تشـريعاهتا الوطنيـة، ال بـد مـن     

 ذلـك معاهـدات حقـوق اإلنسـان الـيت      التماس إرشادات من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، مبـا يف 
 من املفاهيم املتصلة باالجتار باألشخاص.عدداً توضح 

وتطبيقـه أمهيتـه يف جتسـيد خمتلـف     ‘ االسـتغالل ’ميكن أن يكون لوجود درجة من املرونـة يف فهـم     -٤-١
 ذلـك، فـإنَّ   أشكال االستغالل اليت قد تواَجه يف املمارسة العملية أو اليت قد تنشـأ مـع مـرور الوقـت. ومـع     

من األمهية مبكان على سبيل اإلنصاف األساسي وحلماية حقـوق اجلميـع أن يـوفِّر اإلطـاُر القـانوين الـوطين       
 ملمارسي العدالة اجلنائية واجملتمع قدراً من الوضوح يكفي للوفاء باملعايري املقبولة للعدالة اجلنائية.

سـتجدة مـن االسـتغالل املـرتبط باالجتـار الـيت       قد جتد الدول من املفيـد التعـرف علـى األشـكال امل      -٥-١
تتجاوز تلك الواردة يف الربوتوكول. وتشمل األمثلةُ املستمدة من القـوانني الوطنيـة التسـولَ، واالسـتغاللَ     
بغرض اإلشراك يف أنشطة إجرامية، والتبين التجاري واحلملَ التجاري نيابة عـن الغـري، ونـزع األنسـجة أو     

دمةَ العسكرية، واالحتيالَ املـايل واالحتيـالَ علـى نظـم الرعايـة االجتماعيـة، والـزواَج        السوائل البدنية، واخل
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القسري أو االستعبادي، واستغاللَ األطفال ألغراض سياسية، واستخداَم األطفـال يف صـراعات مسـلحة،    
  والطقوَس أو املمارسات الضارة.

 

  أمهية الشدة  - ٢
اد بشدة االسـتغالل لـدى حتديـد مـا إذا كـان ركـن االسـتغالل        ينبغي، من حيث املبدأ، عدم االعتد  -١-٢

الربوتوكول مصمَّم ملعاجلة السلوك اإلجرامي اخلطري، قد يستفيد املمارسـون مـن   أنَّ قد اسُتويف. وبالنظر إىل 
للسياق الوطين هبدف مساعدهتم على حتديد أشكال ومظاهر االسـتغالل الـيت ينبغـي    وفقاً اإلرشادات املعدَّلة 

  تؤخذ يف االعتبار عند حتديد ما إذا كان هناك ما يستدعي املالحقة مبوجب القانون الوطين لالجتار.أن 
نـوع مـن    أيَّأنَّ ينبغي أن يعـي املمارسـون خمـاطر إنشـاء هيكـل هرمـي ألنـواع االسـتغالل، ذلـك           -٢-٢

افتراضـات بشـأن   أنواع االستغالل قد يفضي إىل ضرر كبري. وبناء على ذلك، ينبغـي االمتنـاع عـن وضـع     
  االستغالل. نوعإىل استناداً التأثري املتوقع 

 

  االعتبارات الثقافية واالقتصادية والسياقية   - ٣
  وأمهية وضع معيار موضوعي

اسـتناداً  أو أحكـام بشـأن االسـتغالل    ينبغي أن يعي املمارسون اخلطر املتمثل يف وضـع افتراضـات     -١-٣
ــة للضــحايا أو التو   ــب النمطي ــايري املوضــوعية      إىل القوال ــي عــدم النظــر ســوى يف املع ــة. وينبغ ــات الثقافي قع

. فعلـى سـبيل   املنصوص عليها يف القانون الـوطين الـذي يـنظم التحقيـق أو املالحقـة بشـأن حـاالت االجتـار        
املثال، ال ينبغي االعتداد بالتحسن الظاهر الذي يطرأ على الضحية قياساً على وضـعه السـابق يف تقريـر مـا     

االعتقـاد الـذايت للضـحية بشـأن     أنَّ كن الغرض من أركان جرمية االجتـار قـد اسـُتويف. ويف حـني     إذا كان ر
يتداخل هذا االعتقاد مع تطبيـق معيـار موضـوعي    أالَّ يف إثبات الوسيلة، ينبغي مفيداً حالته ميكن أن يكون 

  الغرض من أركان جرمية االجتار قد اسُتويف. كنرللبت فيما إذا كان 
مارســة العمليــة، قــد يكــون للثقافــة والســياق الــوطين (علــى ســبيل املثــال املعتقــدات الدينيــة   يف امل  -٢-٣

واالنتماء اإلثين للضحية، إخل) أثر على الكيفية الـيت ميكـن هبـا ملختلـف أشـكال االسـتغالل (ومـن مثَّ ركـن         
ىل تفــاوت يف الغـرض مــن أركــان التعريــف) أن ُتفهـم وتطبَّــق. وهنــاك خشــية مـن أن تــؤدي تلــك الــنُّهج إ   

ــدول         ــوطين، ينبغــي أن تسترشــد ال ــايف وال ــد النظــر يف املنظــورين الثق ــة. وعن ــة اجلنائي ــايري العدال ــق مع تطبي
ومبعـايري حقـوق اإلنسـان الدوليـة ذات الصـلة،       )١٧٥(األطراف وممارسوها بـاألغراض الشـاملة للربوتوكـول   

 مبا يف ذلك تلك اليت حتمي كرامة اإلنسان وحريته.

                                                         
منع ومكافحة االجتار باألشخاص، مع إيالء اهتمام  (أ)لى أن أغراضه هي: من الربوتوكول ع ٢تنص املادة   )١٧٥(

محاية ضحايا ذلك االجتار ومساعدهتم، مع االحترام الكامل حلقوقهم  (ب)خاص للنساء واألطفال؛ 
  تعزيز التعاون بني الدول األطراف من أجل حتقيق تلك األهداف. (ج)اإلنسانية؛ 
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 إلثباتية واإلجرائيةاملسائل ا  - ٤

معقَّـداً  للوقت ومستهلكاً وأمراً صعباً ما يكون التحقيُق يف قضايا االجتار ومالحقةُ مرتكبيه كثرياً   -١-٤
ألسباب كثرية، منها تعقُّد اجلرمية والعقبات اليت حتول دون تأمني تعاون الضـحية، وكـذلك الفتـرة الزمنيـة     

تنــتقص مــن املســؤولية أالَّ ة واحملاكمــة. وهــذه احلقــائق ينبغــي  مــا تنقضــى بــني ارتكــاب اجلرميــ كــثرياً الــيت 
الشاملة للممارسني املتمثلة يف التحليل الدقيق واملوضوعي لكل األدلـة ذات الصـلة لضـمان أن يكـون كـل      
ركن من أركان هتمة االجتار املقترحة مـدعوماً مبـا يكفـي مـن الوقـائع ذات املصـداقية قبـل توجيـه ومتابعـة          

  االجتار.هتم بأيِّ 
إرساء عالقة قائمة على الثقة بني مسؤويل العدالـة اجلنائيـة وضـحايا االسـتغالل أمـر ضـروري        إنَّ  -٢-٤

هـذه العمليـة احلرجـة تتطلـب إنفـاَق      أنَّ من أجل فّعالية تدابري العدالة اجلنائية. وعلى املمارسني أن يتوقعـوا  
 الكثري من الوقت واجلهد امللتزِم.

مشـاكل املتصـلة بإثبـات ركـن الغـرض مـن أركـان اجلرميـة (أي االسـتغالل)، قـد           عند التصدي لل  -٣-٤
يرغب املمارسون يف النظر يف بعض املمارسـات الواعـدة املسـتجدة. فعلـى سـبيل املثـال، تـرى العديـد مـن          

مهمة تـأمني األدلـة علـى االسـتغالل ميكـن أن تكـون أسـهل مـن خـالل إقامـة شـراكات مبكـرة             أنَّ الدول 
أجهزة العدالة اجلنائيـة واملسـؤولني اآلخـرين مثـل مفتشـي      ‘ ٢‘؛ واملدَّعني العامِّنياحملققني و‘ ١‘ وفعالة بني
أجهزة العدالة اجلنائية ومن يتعاملون مـع الضـحايا مثـل األخصـائيني االجتمـاعيني الـذين قـد        ‘ ٣‘العمل؛ و

احلصـول علـى بيانـات    يكونون يف وضع يسمح هلم بكسب ثقة الضحايا والتعـاون مـع احملققـني مـن أجـل      
 يديل هبا الضحايا.

: تشـمل املمارســات الواعــدة الــيت ميكـن أن تيسِّــر احلصــول علــى األدلـة علــى االســتغالل مــا يلــي     -٤-٤
اختاذ إجراءات متخصصة يف جمال التحقيق واالدعاء من خالل اإلصالح املؤسسي وكـذلك التـدريب    ‘١‘

تخصصات تشـمل وكـاالت دعـم الضـحايا وكـذلك خمتلـف       إنشاء أفرقة متعددة ال‘ ٢‘احملدَّد األهداف؛ و
إجراء حتقيقات مالية موازية هبدف حتديد املوجودات والعائـدات اإلجراميـة؛   ‘ ٣‘أجهزة العدالة اجلنائية؛ و

التفـاوض لتخفيـف العقوبـة    ‘ ٥‘إقامة تعاون دويل هبدف تأمني املعلومـات واألدلـة مـن بلـد آخـر؛ و     ‘ ٤‘و
االســتخدام ‘ ٦‘ار اجلنــاة مــن أجــل تعزيــز األدلــة ضــد كبــار اجملــرمني؛ و   بغيــة احلصــول علــى تعــاون صــغ 

االستراتيجي للجرائم غري املنطوية على اجتار أو للجرائم األقل خطـورةً مـن أجـل اسـتهداف صـغار اجلنـاة       
 بغرض تأمني األدلة ضد عتاة اجملرمني.

ى املمارسـني أن يسـعوا   حيثما وجدت مؤشرات على حاالت استغالل مرتبط باالجتار، كـان علـ    -٥-٤
إىل احلصول على األدلة املؤيـدة لـذلك االسـتغالل بطريقـة تتسـم حبسـن التوقيـت والكفـاءة. وهـذه املهمـة           
اإلثباتيــة ضــرورية يف مجيــع احلــاالت، وميكــن أن تكــون حيويــة بصــفة خاصــة يف احلــاالت الــيت يبــدو فيهــا  

 مل ُيستغلوا.الضحايا غري مدركني أهنم اسُتغلوا أو يؤكدون فيها أهنم 

ينبغي أن يكون املمارسـون علـى وعـي بإمكانيـة أن يسـمح القـانون الـوطين بتوجيـه االهتـام علـى             -٦-٤
تهمـة  با مبفردهـا أو بـاالقتران   النحو الواجب إىل املستِغل باعتباره ارتكب جرميةً ال تنطوي علـى اجتـار (إمَّـ   
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أيِّ ى ضـمان أن جيسـد نطـاق األحكـام بشـأن      االجتار). وعند النظر يف خيارات االهتام، ينبغي احلـرص علـ  
جرمية بديلة ُينظر فيها أو يوجَّه بشأهنا اهتاٌم، جتسـيداً كافيـاً، جسـامةَ االسـتغالل والـدوَر الـذي اضـطلع بـه         

يؤدي هـذا النـهج إىل حرمـان الضـحايا مـن سـبل       أالَّ على  أيضاًاملتهم يف ذلك االستغالل. وينبغي احلرص 
أو إىل عــدم حتديــد هويــة مجيــع ضــحايا االســتغالل اإلجرامــي    -املخصَّصــة هلــم احلمايــة واالســتحقاقات 
 واالستجابة هلم بفعالية.

ما يكون مطلوبا من الدول أن ترتِّب أولويات مواردها الشحيحة يف جمال العدالـة اجلنائيـة.   كثرياً   -٧-٤
لجــرائم اخلطــرية، ينبغــي ويف هــذا الصــدد، ومتشــيا مــع الغــرض الشــامل للربوتوكــول املتمثــل يف التصــدي ل

االهتمام بضمان أن ختصَّص املوارد بطريقة متكِّن موظفي العدالـة اجلنائيـة مـن التصـدي ألشـكال ومظـاهر       
 االستغالل اليت تشكل أكرب املخاطر على حقوق الضحايا ورفاههم البدين والنفسي.
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 : مسائل مطروحة للبحث واملناقشة  ١املرفق 

ومســائل مطروحــة للمناقشــة أثارهتــا الدراســة االستقصــائية والتحلــيالت مث جــرى فيمــا يلــي قائمــة بأســئلة 
  .٢٠١٤أكتوبر /النظر فيها أثناء اجتماع فريق اخلرباء يف تشرين األول

  
 أسئلة عامة تتعلق بالقيم والسياسات واملخاطر

      اصـة  هل هناك خشية من أن يؤدي فهم االستغالل علـى حنـو مفـرط يف العموميـة أو املرونـة (وخب
وتطبيــق صــارم ملبــدأ عــدم االعتــداد باملوافقــة) إىل توســيع نطــاق  ‘ دهــاء’إذا اقتــرن بوســيلة أكثــر 

  تعريف االجتار بطريقة غري مفيدة؟
 ابالنسبة إىل ما ذُكر أعاله، ما هي املخاطر امـن أجـل الـدعوة إىل     ملرتبطة باجلهود اليت تبذل حالي

كال السـخرة اجتـاراً؟ وهـل ميكـن دعـم هـذه املطالبـات        اعتبار مجيع أشكال االجتار رقاًّ ومجيع أش
مــن الناحيــة القانونيــة؟ (أي هــل هنــاك حــاالت تكــون فيهــا إثبــات ركــن الغــرض وحــده كافيــاً    
الستيفاء تعريـف االجتـار؟ ومـا هـي اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك فيمـا يتعلـق بوجـود مفهـومٍ قـانوين              

  لالجتار قائمٍ بذاته؟
  فهم االسـتغالل علـى حنـو مفـرط يف الضـيق أو التقييـد إىل تقلـيص        هل هناك خشية من أن يؤدي

  تعريف االجتار بطريقة غري مفيدة؟
        عند النظر يف املخاطر املذكورة أعاله، ما مدى أمهيـة وجـدوى مبـدأ "ال جرميـة أو عقوبـة بـدون

بني القانون جيـب أن يصـاغ بدقـة بالغـة تسـمح للمـرء بـأن يسـت        أنَّ قانون" (وهو األمر الذي يعين 
  مسبقا العواقَب القضائية ألفعال معينة)؟

      هل من املمكن حتديد قيم مشتركة ينبغي أن هتتدي هبا الدول من أجـل التوصـل إىل فهـم موحَّـد
مدى من شأن اخلالفـات (االقتصـادية،   أيِّ يف سياق االجتار؟ وإىل ‘ االستغالل’ملا ينبغي أن يعنيه 

  ل إىل فهم موحَّد؟الثقافية، إخل) بني الدول أن متنع التوص
  هل ُيحتمل أن يكون الشخص قـادراً علـى املوافقـة علـى َتَعرُّضـه       -من منظور القيم والسياسات

  لالستغالل؟ لالستغالل الشديد؟ لالسترقاق؟
  

 حتديُد االستغاللِ وفهُمه

  مــا هــي أهــم ‘نعــم’يف القــانون الــوطين؟ إذا كانــت اإلجابــة بـــ ‘ االســتغالل’هــل ينبغــي تعريــف ،
  ، ملا ال؟‘ال’هذا التعريف؟ وإذا كانت اإلجابة بـ عناصر

  ؟ ملاذا أو مل ال؟‘ماديا’أو ‘ اقتصاديا’هل جيب أن يكون االستغالل  
 هل ينبغي تعريف أشكال االستغالل املنصوص عليها يف القانون الوطين؟  
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  مالئمـة  ) الـرق ، السـخرة  مثـل ة يف القـانون الـدويل (  حمـدَّد هل التعاريف القائمة ألنواع استغالل
، ما هي التحسينات اليت سيكون مـن املالئـم إدخاهلـا    ‘ال’يف سياق االجتار؟ وإذا كانت اإلجابة بـ

  على تلك التعاريف القائمة؟
         ذات صـلة حمتملـة بــالتعريف   ‘ الــرق’هـل ينبغـي اعتبـار اجلهـود الراميــة إىل توسـيع نطـاق مفهـوم

باألشخاص اإلرشادات بشأن الكيفيـة الـيت   القانوين الدويل لالجتار، وهل يوفر بروتوكول االجتار 
  ينبغي هبا النظر يف تلك اجلهود التوسعية واالستجابة هلا؟

  مالئــم يف ســياق االجتــار؟ وإذا ‘ اســتغالل دعــارة الغــري’هــل الفهــم الــدويل املقبــول عمومــاً بشــأن
  هم القائم؟، ما هي التحسينات اليت سيكون من املالئم إدخاهلا على ذلك الف‘ال’كانت اإلجابة بـ

  مالئم يف سياق االجتـار؟ وإذا كانـت اإلجابـة    ‘ االستعباد’هل الفهم الدويل املقبول عموماً بشأن
  ، ما هي التحسينات اليت سيكون من املالئم إدخاهلا على ذلك الفهم القائم؟‘ال’بـ

  بيهة املمارسات الشـ ’هل الفهم الدويل املقبول عموماً للممارسات اليت تندرج يف إطار مصطلح
ــالرق أوجــه الفهــم القانونيــة  /مناســب يف ســياق االجتــار؟ وعــالوة علــى ذلــك، هــل التعــاريف   ‘ ب

، ض االسـتغالل ربيـع األطفـال بغـ   ، واسـتعباد املـدين  الدولية القائمة املرتبطة بتلك املمارسـات ( 
ــزواج االســتعبادية  ، واالســتعبادو ــة    أشــكال ال ) مالئمــة يف ســياق االجتــار؟ وإذا كانــت اإلجاب
، ما هي التحسينات اليت سيكون مـن املالئـم إدخاهلـا علـى تلـك التعـاريف القائمـة؟ فعلـى         ‘ال’ بـ

سبيل املثال، هل يناسب تعريُف استعباد املدين عاملاً أصبحت فيه اهلجرة املُثقلة بالدَّين علـى كـل   
ة مـن  هذه الدرجة من األمهية؟ وهل تعريف الزواج االستعبادي مالئم بالنظر إىل الطائفـة العريضـ  

  املمارسات الثقافية بشأن الزواج والعواقب السلبية احملتملة لربط الزواج باالجتار؟
  من أشكال االجتار باألشخاص؟ شكالًباعتباره ‘ نزع األعضاء’مدى ُيقَبل أيِّ إىل  
      إضـافية  أشـكاالً  هل ينبغي تشجيع الدول على جتاوز األشكال الـدنيا املبينـة يف التعريـف لتضـيف

 عـدم ا احمللية؟ وهل هنـاك بعـض أشـكال االسـتغالل الـيت ينبغـي تشـجيع الـدول علـى          يف تشريعاهت
التــبين إدراجهــا علــى أســاس أهنــا ســتعالَج علــى حنــو أفضــل مــن خــالل إطــار قــانوين بــديل (مثــل  

)؟ وفيمـا يتعلـق هبـذه املمارسـات     الـزواج القسـري  و احلمل التجاري نيابة عن الغريو التجاري
تتطلـب أن يسـتويف االسـتغالل     أيضـاً إرشادات بشأن ما إذا كانت هـي   الثالث، هل ينبغي تقدمي

  من أغراض االجتار؟‘ غرضا’عتبةَ كونه 
   الــذي  االبتــزاز اإلجرامــيهــل ُتعتــرب املمارســة املبلَّــغ عنــها بشــأن احتجــاز املهــاجرين ألغــراض)

صـل باالجتـار؟   من أشكال االسـتغالل املت  شكالًالسخرة واالستغالل اجلنسي)  أيضاًيشمل أحيانا 
  إطار مالئم من أجل فهم هذه املمارسة والتصدي هلا؟‘ االجتار’وهل 

  
 املنظوران الوطين والدويل

      ــرف ــأمني فهــم عــاملي لالســتغالل يعت ــة (االقتصــادية   أيضــاًهــل مــن املمكــن ت ــالفروق اجلوهري ب
  والثقافية، إخل) فيما بني الدول؟
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  اسـتغالالً ’بشأن مـا إذا كانـت حالـة معينـة تشـكل      القرارات أنَّ من املسلَّم به على نطاق واسع ‘
ألغراض االجتار ينبغي أن جتسد معـايري البلـد الـذي يقـع فيـه االسـتغالل. فعلـى سـبيل املثـال، قـد           
تكون معايري العمل املقبولة أدىن يف بلد مما هـي عليـه يف بلـد آخـر. فهـل يظـل هـذا املبـدأ منطبقـا          

  من املعايري الدولية؟عندما تكون هذه املعايري أدىن بكثري 
           ومن هذا املنطلق، هل االسـتغالل نسـيب مـن الناحيـة الثقافيـة أو السـياقية؟ وهـل ينبغـي أن يكـون

كذلك؟ وما هو أثر النسبية يف حتقيق فهم عاملي لالجتار باألشخاص؟ فعلى سبيل املثال، هـل مـن   
   بلد آخر؟يف بلد وال ُيعترب كذلك يفاجتاراً املمكن أن ُيعترب موقٌف معيٌَّن 

        هل ميكن أن يكون انتماُء الضحيِة احملتملُ إىل فئة إثنيـة أو دينيـة أو ثقافيـة معينـة عـامالً حامسـاً يف
  ألغراض االجتار؟‘ استغالالً’حتديد ما إذا كانت حالة معينة تشكل 

  
 ‘الوسيلة’الصالت القائمة بني االستغالل و

 بينمـا الـبعض اآلخـر    ‘ وسـيلة ’مـثال) تنطـوي علـى    بعض أشكال االستغالل (السخرة أنَّ هل ُيعتدُّ ب
(نزع األعضاء والتسول مثال) ال تنطوي عليها؟ وهل ينبغي أن يكون هناك فرق يف كيفية التعامـل  

  ومع أشكال االستغالل اليت ال تنطوي عليها؟‘ وسيلة’مع أشكال االستغالل اليت تنطوي على 
 ؟ (أي هـل  اجتـاراً سـيلة، هـل تشـكل بالضـرورة     فيما يتعلق بأشكال االستغالل اليت تنطوي على و

  السخرة اجتار؟)
  بعـض أشـكال االسـتغالل (السـخرة مـثال) َتـُدلُّ علـى غيـاب املوافقـة بينمـا الـبعض            أنَّ هل ُيعتدُّ بـ

  اآلخر (نزع األعضاء مثال) ال يدل على ذلك؟
  أثـر   ذف أيُّمن تعريفها لالجتار باألشخاص. فهـل هلـذا احلـ   ‘ الوسيلة’حذفت بعُض الدول ركَن

  على الكيفية اليت ميكن هبا فهم االستغالل؟
  

 اآلثار واألضرار/شكل االستغالل/أمهية شدة

 َّفكرة االستغالل كسلسلة متصلة مفهومة ومقبولة على نطاق واسع، ومن املتفق عليـه عمومـاً    إن
التعريـف  نَّ أجرمية االجتـار اخلطـرية ينبغـي أن ُتـربط بأشـكال ومظـاهر اسـتغالل خطـرية. بيـد          أنَّ 

الوارد يف الربوتوكول ال يتطلب مستوى معينا من اخلطورة (يتجاوز مـا هـو متضـمَّن يف أشـكال     
االستغالل املنصوص عليها). فهل يلزم أن يكون االستغالل بشدة معينة مـن أجـل اسـتيفاء ركـن     
الغــرض؟ وهــل ختتلــف عتبــةُ االســتغالل بــاختالف نوعــه؟ وهــل ينبغــي أن يكــون األمــر كــذلك؟  

  ؟‘العتبة‘هي األسباب األخرى الختالف   وما
  خارج سياق االجتار؟ األقصىهل ميكن وقوع االستغالل  
  مدى ينبغي أن تكون شدة االستغالل مـن االعتبـارات الـيت تراعـى لـدى حتديـد أولويـات        أيِّ إىل

  العدالة اجلنائية؟
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 ل األخرى ذات الصلة؟هل ُتحدَّد شدة االستغالل باإلشارة إىل الضرر الناتج؟ وما هي العوام  
  ألغراض االجتار، هل ميكن علـى اإلطـالق   ‘ استغالالً’عند حتديد ما إذا كانت حالة معينة تشكل

  الضحيِة الظاهرةُ من االعتبارات املهمة؟ منفعةُأن تكون 
      هل ميكن أن تساعد اعتبارات حقوق اإلنسان على حتديد مكان رسم اخلـط الفاصـل بـني االسـتغالل

ــذي ال يســتو  ــال، الســلوكيات أو      ال ــى ســبيل املث ــذي يســتوفيها؟ (عل ــةَ االجتــار واالســتغالل ال يف عتب
  املمارسات اليت تنتهك حقوق اإلنسان األساسية مقابل السلوكيات واملمارسات اليت ال تنتهكها).

       هل ميكن أن تساعد االعتبارات الثقافية أو غريها من االعتبارات علـى حتديـد مكـان رسـم اخلـط
االستغالل الذي ال يستويف عتبةَ االجتار واالسـتغالل الـذي يسـتوفيها؟ وهـل ينطـوي       الفاصل بني

  هذا النهج على خماطر؟
  

 االعتبارات اإلثباتية

           :ال ُيشـترط أن يكـون    يسـتلزم ركـن الغـرض مـن أركـان جرميـة االجتـار وجـوَد قصـد االسـتغالل
سـتغالل املنصـوص عليهـا)، أو    االستغالل ذا شدة معينة (عدا مـا تتطلبـه أو تـوحي بـه أشـكال اال     

أن يكون قد وقـع مـن األسـاس. فهـل ميكـن، أو ينبغـي، مراعـاة االسـتغالل عنـد إثبـات الـركنني            
  اآلخرين (األفعال والوسائل)؟

  ـا  /هل من املعقـولمواصـلة املالحقـات بشـأن االجتـار عنـد وجـود أدلـة علـى القصـد           املمكـن عملي
  االستغاليل ولكن ليس على االستغالل؟

 ذا ُيَعدُّ حتديد بعض أشكال االستغالل والتحقيق فيها ومالحقتها أصـعب مـن أشـكال أخـرى؟     ملا
  وهل من شأن وضع تعاريف أوضح أن يساعد يف االستبانة والتحقيق؟

  
 اعتبارات اإلرشادات العامة

 هل من املمكن توفري إرشادات ميكن أن تكون مفيدة جلميع الدول والسياقات الوطنية؟  
 تقـدمي إرشـادات حتقـق التـوازن بـني احلاجـة إىل مسـتوى مـن الـيقني واحلاجـة إىل            هل من املمكن

احلفاظ على املرونة املهمة للغاية من أجـل ضـمان إمكانيـة أن تسـتوعب قـوانني مكافحـة االجتـار        
  احلاالت اجلديدة واملتغرية؟

      االجتـار   كيف ميكن توفري إرشادات على حنو ال يؤدي إىل تفـاقم خطـر توسـيع أو تضـييق مفهـوم
  بطريق قد ال تتماشى مع روح الربوتوكول؟

        كيف ميكن تقدمي إرشادات بطريقة عملية ومفيـدة وسـهلة املنـال بالنسـبة إىل املمارسـني يف جمـال
  العدالة اجلنائية املكلَّفني مبسؤولية استبانة االجتار ومالحقة مرتكبيه قضائيا؟

  تمثــل يف حمدوديــة مــوارد العدالــة اجلنائيــة كيــف ميكــن تقــدمي إرشــادات علــى حنــو يقــّر بــالواقع امل
  واحلاجة إىل ترتيب أولويات استخدام تلك املوارد؟
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 دراسة استقصائية
    يف سياق بروتوكول االتِّجار باألشخاص‘ االستغالل’مفهوم 

لكل فرد يف كل بلد على أساس وفقاً ت استمارة الدراسة االستقصائية هذه هي جمرد منوذج. وقد ُصمم
  خربته وجتربته والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

 

  البلد:

  الشخص الذي أجريت معه املقابلة:

  املكان:/الوقت/التاريخ
 
 

 عموميات اجلزء األول:
  ما رأيك يف تعريف االجتار باألشخاص يف التشريعات الوطنية؟ ‐ ١

 مبا يكفي؟ ليس واسعاً/هل تعتقد أنه مفرط يف االتساع  
 هل تعتقد أنه أداة مفيدة ملالحقة االستغالل؟  
 ما هي املشاكل الرئيسية، إن ُوجدت، اليت يسببها التعريف؟  
  ة مرتبطة بالتعريف؟حمدَّدهل هناك شواغل إثباتية  
 هل مالحقة االستغالل املرتبط باالجتار أمر صعب؟ ملاذا؟  

 

 االستغالل اجلزء الثاين:
  التشريعات الوطنية  التعاريف يف

  يعرَّف االستغالل يف تشريعات بلدك؟/يوصف/كيف ُيحدَّد ‐ ٢
 هل االستغالل نفسه معرَّف؟ كيف توضِّح معىن االستغالل؟  
 (حدِّد) هل التعاريف مرتبطة بأشكال االستغالل املنصوص عليها؟  
 أو ُيحتمل أن مجيع أشكال االستغالل معرَّفة صراحةً، هل هذا أمر إشكايل /إذا مل تكن بعض

  يكون إشكاليا؟
  االستغالل معرَّف على حنو مفرط يف االتساع أو الضيق؟أنَّ هل تعتقد  

  
 املمارسة الوطنية 

  هل بارامترات بعض أشكال االستغالل واضحة للممارسني وللمحاكم؟ ‐ ٣
 أُرسيت البارامترات يف احملكمة؟/هل نوقشت  
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 ة معينة أو صعوبات أخرى؟هل متثِّل بعض أشكال االستغالل صعوبات إثباتي  
  أمثلة على قضايا تنازعت مع هذه املفاهيم؟أيِّ هل ميكنك سوق  

 

 ما العالقة بني جرائم االستغالل القائمة بذاهتا واالجتار باألشخاص؟ ‐ ٤
 ما هي اجلرائم القائمة بذاهتا املتعلقة باالجتار بالبشر؟ كيف تقاَرن أحكامها بأحكام االجتار؟  
  الصعب التمييز بني جرائم االستغالل القائمة بذاهتا واالستغالل يف هل من السهل أم

  االجتار؟ سياقات
 ملاذا أو مل ال؟  
  ما هي االعتبارات ذات الصلة بتحديد ما إذا كانت اجلرمية ستالَحق باعتبارها جرمية استغالل

  يف االجتار أو االثنني معا؟استغالالً قائمة بذاهتا أو باعتبارها 
 

 ار واجتاهاته أمناط االجت
  املالحقة يف بلدك؟/ما أشيع أشكال االستغالل حمل التحقيق ‐ ٥

 املالحقات القضائية فيما خيص بعض أنواع االستغالل يف االجتار أكثر جناحا من /هل التحقيقات
  غريها؟ ملاذا؟

 

 املالحقة فيما خيص االستغالل املرتبط باالجتار؟/ما هي التحديات اليت تواجه التحقيق ‐ ٦
 يف يتم إثبات النية االستغاللية للمتَّجر املزعوم؟ك  
 كيف يتم إثبات القصد االستغاليل للمتَّجر املزعوم؟  
 هل ميكن أن تكون املالحقة بسبب نية االستغالل ناجحة يف حال عدم وقوع االستغالل فعليا؟  
  كان هل ميكن أن تكون املالحقة ناجحة حىت عندما يتعذر إثبات نوع من االستغالل الذي

  مقصودا؟
 هل ميكن أن تكون املالحقة ناجحة حىت عندما يتعذر إثبات مدى االستغالل؟  

 
ما أمهية املمارسات الثقافية أو التقليدية يف فهم االستغالل يف قضايا االجتار والتحقيق فيه  ‐ ٧

 مرتكبيه؟ ومالحقة
 يف كيفية النظر إىل االستغالل؟اجلناة املزعومني /هل تؤثِّر املمارسات الثقافية أو التقليدية للضحايا  
  هل تؤثِّر ما لدى القضاة وغريهم من الفاعلني من آراء ثقافية أو تقليدية يف كيفية تناوهلم

  االستغاللَ؟
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 اتساع مفهوم االستغالل 
  ما هي الظروف اليت ُتحدَّد يف ظلها األغراض التالية باعتبارها استغاللية مبوجب القانون يف بلدك؟ ‐ ٨
  

 االستغالل الواردة صراحة يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص أشكال 
 استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي

 (االستغالل يف العمل)قسراًالسخرة أو اخلدمة 

 االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق

  االستعباد 

  نزع األعضاء 

أشكال االستغالل األخرى
 التجاري نيابة عن الغري: احلمل

ما هو االستغالل الذي ُيعتدُّ به، االستغالل  التبين التجاري:
الواقع على الوالدين الطبيعيني أم على الوالدين بالتبين أم 

 على الطفل؟

 

مىت يصبح الزواج  أشكال الزواج القسرية أو االستعبادية:
املرتَّب زواجا قسريا؟

 

  ة:املواد اإلباحي/الدعارة

  األنشطة اإلجرامية:

   ل:التسوُّ

  املمارسة العسكرية:

هل يندرج ذلك ضمن االجتار؟ ضمن قوانني  زلية:ـالعمالة املن
 العمل؟

 

  غريها؟
 

 ته مدى االستغالل أو شدَّ
هل هناك عتبةُ استغاللٍ مطلوبةٌ (أو يبدو أهنا مطلوبةٌ) من أجل إثبات ركن االستغالل  ‐ ٩
  االجتار؟ جرمية يف

 إذا كان األمر كذلك، كيف يتم حتديد وقياس شدة االستغالل؟  
 هل ختتلف الشدة املطلوبة رهنا بنوع االستغالل؟ كيف؟  
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  على حنو مفرط حبيث ال تستويف ركَن االستغالل ‘ خفيفة’هل ُتعترب بعض أشكال االستغالل
  جلرمية االجتار؟

 اثل العتبة املطلوبة يف جرائم االجتار القائمة بذاهتا أم هل عتبة االستغالل املطلوبة يف جرائم االجتار مت
  تزيد عليها أم تقل عنها؟

  هل تزداد احتماالت مالحقة أشكال االستغالل األشد كركن من أركان االجتار مقارنة بأشكال
  االستغالل القائمة بذاهتا؟

 

 ما أمهية نوع االستغالل أو شدته يف إصدار األحكام؟ ‐١٠
 ة االستغالل على إصدار األحكام؟ كيف تقاس تلك الشدة أو ُتحدَّد؟كيف تؤثِّر شد  
  هل ُيحتمل أن تكون األحكام بالنسبة إىل بعض أنواع االستغالل أشد من األحكام بالنسبة إىل

  أنواع االستغالل تستدعي عقوبات أشد؟ ملاذا؟ البعض اآلخر؟ أيُّ
 

 ‘ ملوافقةبا’وعدم االعتداد ‘ الوسيلة’عالقة االستغالل بركن 
  وركن الغرض (االستغالل) يف القانون الوطين؟‘ الوسيلة’ما طبيعة العالقة بني ركن  ‐١١

  مع االستغالل؟‘ الوسائل’هل تتداخل بعض  
 على سبيل املثال، هل استعباد املدين وسيلةٌ أم غرٌض استغاليل أم االثنان معا؟  
 لة والغرض االستغاليل؟يف أشكال الزواج االستعبادية، كيف يتم الفصل بني الوسي  
  أنَّ كيف يتم التمييز بني حاالت السخرة وحاالت االجتار ألغراض السخرة بالنظر على افتراض

  ركن الوسيلة مستوىف يف مجيع تلك احلاالت؟
  هل ميكن إثبات أركان االجتار الثالثة عندما يتداخل ركنا الوسيلة والغرض االستغاليل؟ (على

على افتراض أهنا تتضمن وسيلة؟ هل البد من وجود ‘ السخرة’تعامل مع سبيل املثال، كيف يتم ال
  وسيلة إضافية؟

 

 ما طبيعة العالقة بني عدم االعتداد باملوافقة وركن الغرض (االستغالل) يف القانون الوطين؟ ‐١٢
 هل يشكل استبعاد املوافقة حتديات خاصة يف إثبات بعض أنواع االستغالل أكثر من غريها؟  

 
 دات املوجهة إىل املمارسني اإلرشا
ما هي اإلرشادات، إن ُوجدت، اليت تعتقد بضرورة إعطائها للممارسني بشأن مسألة االستغالل  ‐١٣

  يف تعريف االجتار؟
 ة اليت ميكنك تقدميها فيما يتعلق باجملاالت اليت تعتقد أهنا تفتقر يِّدما هي املمارسات اجل

  الوضوح؟ إىل
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  قرارات ذات صلة أو مواد أخرى؟/أحكام قضائيةأيِّ هل ميكنك تقاسم  ‐١٤
  

  مسائل أخرى 
  مسائل أخرى ذات صلة بالدراسة تود تناوهلا؟ هل هناك أيُّ ‐١٥

 
* * * * * 
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: قائمة األشخاص الذين اسُتشريوا، مبن فيهم املشاركون يف اجتماع ٣ املرفق
 فريق اخلرباء 

  السيد توماس آلستراند (السويد)
  محد (ماليزيا)السيدة عديلة أ

  السيد أمحد مراد أمحد (اإلمارات العربية املتحدة)
  السيد ديفيد أالموس (كولومبيا)

  السيدة مايرا ألبو (املنظمة الدولية للهجرة)
  السيدة روسيو غوترييز رافائيل أالركون (كولومبيا)

  السيد سعد سامل الدوسري (قطر)
  السيد توفيق عالم (مصر)
  مارات العربية املتحدة)السيد حسن احلمادي (اإل

  السيد أمحد عبد اهللا احلرمي (قطر)
  السيد أمحد علي فاحل ناصر آل ثاين (قطر)

  السيد ألربتو أندرياين (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا)
  السيدة فرناندا ألفيس دوس أخنوس (الربازيل)

  السيد كاميلو أرانغو (كولومبيا)
  السيدة لينا أربيالئز (كولومبيا)

  السيدة ديانا أسينسيو (كولومبيا)
  السيد أفظعي نظام عبد العزيز (ماليزيا)

  السيد رينالدو أباريسيدو باروس (الربازيل)
  السيد ماركو بونابيللو (منظمة األمن والتعاون يف أوروبا)

  السيدة دانييال بوريا (كولومبيا)
  السيد أليخاندرو كاسرييس (كولومبيا)

  كالديس (كولومبيا) السيدة آنا ماريا بوتريو
  السيد باتريك سيديرلوف (السويد)

  السيد مارسيلو كولومبو (األرجنتني)
  السيدة داميني داريب (كندا)
  السيدة دانة درويش (قطر)

  السيدة مارتا ليليانا دياز (كولومبيا)
  السيد إيفغيين ديكوف (بلغاريا)

  السيد خليفة راشد بن دمياس (اإلمارات العربية املتحدة)
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  لسيد أمحد السرجاين (مصر)ا
  السيد خالد فخرو (اإلمارات العربية املتحدة)
  السيد أيسر فؤاد (اإلمارات العربية املتحدة)

  السيدة راحيل غريشوين (إسرائيل)
  السيدة إيزابيل غوترييز (كولومبيا)

  السيدة يوال حدادين (مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان)
  ا حادينان (ماليزيا)السيدة فرح كارين

  السيد خاميي ماتويت هرينانديز (كولومبيا)
  السيدة لورا هرينانديز (كولومبيا)

  السيدة فريونيكا إميوفا (بلغاريا)
  السيدة زيدي جانيت إيزكويردو (كولومبيا)

  السيدة مرمي جابر (قطر)
  السيدة بيشنس كابيجي (أوغندا)

  السيدة ربيكا كيلباتريك (أستراليا)
  عادل ماجد (مصر) السيد

  السيدة كارمن توريس ماالفري (كولومبيا)
  السيد إيدن مارتينغو (الربازيل)
  السيد بو ماثياسن (كولومبيا)

  السيدة أكسينيا ماتوسيان (بلغاريا)
  السيد حممد مطر (الواليات املتحدة األمريكية)

  السيد بينوغا موزيس (أوغندا)
  آسيا ملكافحة االجتار باألشخاص) - ياالسيد ألربت موسكوفيتس (برنامج أسترال
  السيد أنه نغوين (املنظمة الدولية للهجرة)

  السيد غلني نيلسون (السويد)
  السيد دييغو فيلييب أوتريو (كولومبيا)

  السيدة مونيكا بارا (كولومبيا)
  السيدة إميليا باونوفا (بلغاريا)

  السيد كارلوس برييز (كولومبيا)
  (بلغاريا) السيدة دوبريانا بيتكوفا

  السيدة إيفون بينيدا (كولومبيا)
  السيدة فريونيكا بالس (كندا)

  السيد حممد خري رمضان بن حممد أنوار (ماليزيا)
  السيد وانشاي روجانافونغ (تايلند)
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  السيد جون قطن ريتشموند (الواليات املتحدة األمريكية)
  السيد حممود سعيد (قطر)

  يزيا)السيد هرجيت سينغ هارديف سينغ (مال
  السيد ماثيو تايلور (كندا)

  السيدة ليزا وست (أستراليا)
  السيدة آنا ويلدت (سويسرا)

  السيدة سهيدة بنت عبد الوهاب زين (ماليزيا)
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للحصول على مزيد مـن املعلومـات عـن عمـل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف جمـال            
 مكافحة االجتار بالبشر وهتريب املهاجرين، يرجى االتصال باجلهة التالية:
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  +)٤٣-١( ٢٦٠٦٠-٥٦٨٧هاتف:  
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