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*2003086*  

 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص
 2020أيلول/سبتمبر  11و 10فيينا، 
 * من جدول األعمال المؤقَّت 2البند 

 إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة  
 فيما يتعلق بالضحايا الذين أجبروا على ارتكاب جرائم  

 نتيجة لالتجار بهم 
  

إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتخذة فيما يتعلق بالضحايا    
 الذين أجبروا على ارتكاب جرائم نتيجة لالتجار بهم

 
 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  

 
 مقدمة  - أوال  

المسـاعدة ف  ي سـير مناقتـات القرال العامل المعن   بغ ةأعدت األمانة ورقة المعلومات األسـاسـ ة ه    -1
بااليجار باألشــصاف ف  اجتماعا العاشــري وه  يلدح لمحة عامة عن مبدأ  عدح المعا وة  وي ور  علص ال ــعيد 

االهتماح ال ي يول ا لا كل من مؤيمر األطراف ف  ايقا  ة األمم المتحدة لمكافحة الجرامة المنظمة عبر الدول  و 
الوطن ة والقرال العاملي وه  يعرض االيجاهات السائدة ف  ينقي  مبدأ عدح المعا وة علص ال عيد الوطن  ويلدح 

يدابير العدالة الجنائ ة الوطن ة، مع مراعاة االختالفات ل المصتلقة الت  يمكن إدراجا بها ف   ائ معلومات عن ال ر 
 ف  النظم اللانون ة المحل ةي

  
 مسائل للمناقشة  - ثانيا  

ف  العلد ال ي انلضــــــــــــــص من  نظر القرال العامل لخر مرة ف  مســــــــــــــيلة عدح المعا وة كبند محدد ف   -2
الدول األعضـــــــــــال من جم ع المناطل   جدول األعمال، ازداد الوع  به   المســـــــــــيلة بتـــــــــــكل ملحو ي وقد ايص ت

خ وات لتنقي  ه ا المبدأ علص وجا التحديد، وواصـــل المجتمع الدول  ووـــع وصـــلل التوجيهات ف  ه ا المجالي 
 ومع ذلك، فلد ايسم ينقي   بالتقاوتي

__________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2020/1ي 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2020/1
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ى ولعل الوفود يود، ف  معرض اإلشــــــارة يحديدات إلص يجرلتها الوطن ة، أ  ينظر ف  المســــــائل التال ة لد -3
التحضـــير لمداوالت القرال العاملي وال ـــد من المواوـــ ع الت  يت رأل إليها األســـالة أيضـــات إاارة نلا  ف  إطار 

 القرال العامل بتي  الممارسات الواعدة والثغرات والتحديات الت  يواجهها أصحاب الم لحة المعنيين:

وجهة لموظق  التـــــرطة هل لدى الدول األطراف أمثلة علص يوجيهات أو ســـــ اســـــات محددة م )أ( 
 والمدعين العامين ف ما يتعلل بمبدأ عدح المعا وة؟

ك ف يمكن للدول األطراف أ  يحدد بتـــــــــــكل أفضـــــــــــل الحاالت الت  ي عتمد فيها بنجا  علص  )ب( 
 التدابير المحل ة الت  ينق  مبدأ عدح المعا وة؟

المعا وةي وف ما يتعلل بالممارســة الوطن ة، للد ح ددت عتوات مصتلقة كيســال لتنقي  مبدأ عدح  )ج( 
 ما ه  األدلة الم لولة إلاوات ما يل :

 هل أ جبر شصص ما علص الق اح بينت ة غير متروعة؟ ‘1’ 

 هل قاح شصص ما بنتاط غير متروع كنت جة مواشرة لكونا وح ة لاليجار باألشصاف؟ ‘2’ 

ص أنتــــــ ة غير قانون ة معينة، أح هل هل من المناســــــت ق ــــــر ي بيل مبدأ عدح المعا وة عل )د( 
 ينوغ  أ  ين بل علص أي عمل غير قانون ؟

ما هو األسـال ال ي يلوح عل ا فرض ه   الليود أو جعل المبدأ من ولا علص جم ع األنتـ ة  )هـ( 
 غير اللانون ة؟

ــحايا االيجار  )و(  ظلما ما ه  التدابير الت  يمكن ايصاذها لمعالجة الحاالت الت  عوقت فيها وـــ
 أو عوقبوا ب رالة أخرى علص أفعال غير قانون ة اري كبت اريواطا بتعروهم لإلي ال؟

وامكن للقرال العامل أ  ينظر ف  ايصاذ الدول األطراف اإلجرالات الممكنة التال ة عند مناقتــــــة ك   ة  -4
 يحليل ينقي  أكثر ايساقا وشموال لمبدأ عدح المعا وة علص ال عيد الوطن :

ســـ اســـات ومواده يوجيه ة واوـــحة بتـــي  عدح المعا وة لتوج ا صـــانع  اللرارات ف   ووـــع )أ( 
 جم ع مراحل إجرالات نظاح العدالة المتعللة بتدابير الت دي المناسوة؛

ســـــــن دفوع قانون ة محددة لقائدة وـــــــحايا االيجار ال ين أجبروا علص اريكاب جرائم أو اريكبوا   )ب( 
 ايا لاليجار، ويوفير يوجيهات واوحة بتي  ن األ وعتوة ه   الدفوع؛جرائم كنت جة مواشرة لكونهم وح

وـحايا االيجار من إخالل جم ع سـجاليهم الجنائ ة من المعلومات  يمك ِّنأحكاح يتـراي ة   سـن )ج( 
 المتعللة باإلدانات أو التهم المتعللة بجرائم اريكبوها أو ي زعم أنهم اريكبوها اريواطا بتعروهم لإلي ال؛

وـــــع وينقي  أنتـــــ ة للتدرات والتوا ة يتســـــم بالووـــــو  بتـــــي  اللوانين والســـــ اســـــات العامة و  )د( 
 والمواده التوجيه ة المن ولة ف ما يتعلل بعدح المعا وةي

 
 معلومات أساسية  - ثالثا  

االيجار باألشــصاف جرامة يلوض اســتلالل ة وــحاياها؛ حيه ي كر  الضــحايا علص أدال بع  األعمال  -5
ــلعا يتــــــترى ويواعي ويكو  لدى المجرمين ال ين يلقو  ورال أو  يلديم بع  الصدمات أو يعاملو  كما لو كانوا ســــ

ه   الجرامة الصبيثة ن ة واحدة فلط، وه  اســــــــــــتغالل وــــــــــــحاياهم؛ وغالوا ما يكو  ذلك بهدف يحليل أكبر قدر 
 ممكن من اإليرادات غير المتروعةي
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ــحاياهمي وكثيرا ما وانجح المتجرو  ف  يحليل ذلك عن  -6 ــ  رة علص وــ دما ينجحو  ف  الحقا  علص الســ
ــل، أو الصـداع أو التهـدـيدات الت  يريكز   يتم ذـلك عن طرال العن  والتهـدـيد ـبالعن ، ويلـديم الوعود بحـ اة أفضــــــــــــ
ــل ات الدولة وعللال القو  عليها أو يرحيلها أو يوج ا  ــاعها لسـ ــي  إخضـ ــح ة، بما ف  ذلك بتـ علص مصاوف الضـ

 ح إليها بسبت سلوك غير قانون  رلما يكو  قد شاركت ف ا نت جة لاليجاري االيها

ــلوك غير  -7 ــحايا ف  حالة ايجار، قد ي جبرو  علص االنصراط ف  أنواع مصتلقة من الســــ وعندما يكو  الضــــ
  اللانون ي فق  الحاالت عبر الوطن ة، علص ســـــبيل المثال، يمكن أ  ي ع ص للضـــــحايا واائل ســـــقر مزورة لت ســـــير

ي وف  الحاالت الت  يكو  فيها أيضـات  دخولهم إلص دولة أخرىي وقد يتـمل السـلوك غير اللانون  التورط ف  الوغال
األنتـــ ة المت ـــلة بالوغال غير قانون ة، يمكن يوج ا االيهاح إلص الضـــحايا أو مالحلتهم قضـــائ ا بســـبت اســـتدراج 

الوغال للتنظ م الرقاب ، بسـبت العمل دو  مراعاة التـروط الزلائن، بينما قد يعاقبو ، ف  البلدا  الت  يصضـع فيها 
إلص الق اح بينتــ ة غير متــروعة يت ــل بالمصدرات، مثل  أيضــات   التنظ م ة الرقاب ةي وقد يضــ ر وــحايا االيجار

 زراعة اللنت أو االيجار بالمصدراتي 

ــر  مكتت   2016التلرار العالم  عن االيجار باألشـــــــــصاف وف  بع  الحاالت، وكما لوحظ ف    - 8 ال ي نتـــــــ
األمم المتحدة المعن  بالمصدرات والجرامة )المكتت(، قد ي ــــوح الضــــحايا أنقســــهم متورطين ف  االيجار باألشــــصاف،  
مثالت من خالل المســاعدة علص يجنيد وــحايا جدد أو من خالل أدال مهاح يتعلل باإلشــراف علص غيرهم من الضــحاياي  

 أكبري  بلوة لة يقاول ة أو أقل قسوة من جانت المتجران ال ين يتمتعو  وامكن أ  يتم ه ا التورط ملابل معام 

ــحايا يدابير  -9 ــصاف ويياير ه   الجرامة علص الضــــــ ــة المتعللة بااليجار باألشــــــ ويت لت الحلائل الصاصــــــ
ــدي الت  يركز علص  ــدي يراع  احت اجات وظروف أولاك ال ين يتحملو  ذلك األاري ويعد يدابير الت ـــــــــــ للت ـــــــــــ

يغير المنظور الجنسان  حاسمة األهم ةي وا ع   النهج ال ي يركز علص الضحايا األولواة الحت اجات الضحايا و 
الضــــــحايا وأولواايهم، ف  حين أ  النهج اللائم علص المنظور الجنســــــان  ييخ  بعين االعتوار خ ــــــائص كل نوع 

 من الجنسين عند مواجهة يلك الحلائلي

تعلل بضــــــحايا االيجار باألشــــــصاف علص الك   ة الت  ينوغ  أ  ينظر واركز مبدأ عدح المعا وة ف ما ي  -10
بها ف  أوواع وحايا االيجار، وهو يساعد، عند ينقي  ، علص يوج ا يدابير الت دي المناسوة ف  نظاح العدالة، 

 ريمع ما يتريت علص ذلك من آاار أساس ة وعمل ةي وهو عن ر هاح ف  يدابير الت دي القعالة لمكافحة االيجا

ل مصتلقةي غير أنا يتضمن، ب قة عامة، القكرة اللائلة بي  األشصاف ائ وامكن وص  ه ا المبدأ ب ر  -11
المتجر بهم ال ينوغ  أ  يتعروــوا لالعتلال أو االيهاح أو االحتجاز أو الملاوــاة، أو أ  يوقع عليهم جزالات أو 

   ( 1) ونا كنت جة مواشرة لاليجار بهميأ  يعاقبوا بيي شكل آخر علص السلوك غير اللانون  ال ي يمارس
  

 تطور المبدأ -ألف 
ــل ه ا المبدأ إلص أكثر من  -12 ــارت إل ا ألول مرة علص وجا التحديد  20يعود أصـــــ عاما مضـــــــتي فلد أشـــــ

مقووـة األمم المتحدة السـام ة لحلوأل اإلنسـا  ف  م كرة غير رسـم ة قدمت ف  الدورة الرابعة للجنة المص ـ ـة 
وقد ذكرت المقووـــة الســـام ة ف   ( 2) (يA/AC.254/16ايقا  ة لمكافحة الجرامة المنظمة عبر الوطن ة )لووـــع 

__________ 

  ,Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons  المثال،   سبيل   علص   انظر،  ( 1)  

“Non-punishment of victims of trafficking”, issue brief No. 8 (2020) ي 
  عبر   المنظمة   الجرامة   لمكافحة   شاملة   دول ة   ايقا  ة   إعداد   لغرض   111/ 53  العامة   الجمي ة   قرار   بموجت   اللجنة   ه     أنتات  ( 2)  

  صنع   ومكافحة   واألطقال،   بالنسال   لاليجار   للت دي   دول ة   صكوك   ووع   بمناقتة   االقتضال،   حست   الق اح،   ولحه   الوطن ة، 
  غير   نحو   علص   ونللهم   بالمهاجران   وااليجار   متروعة،   غير   ب ورة   بها   وااليجار   وال خيرة   ومكونايها   وأجزائها   الناراة   األسلحة 
 ي الوحر   طرال   عن   ذلك   ف    بما   متروع، 

http://undocs.org/ar/A/AC.254/16
http://undocs.org/ar/A/RES/53/111
http://undocs.org/ar/A/RES/53/111
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م كريها ما يل  اريواطا بمتــروع نص ما ســ  ــوح برويوكول منع وقمع ومعا وة االيجار باألشــصاف، ولصاصــة 
 واألطقال، المكمل اليقا  ة األمم المتحدة لمكافحة الجرامة المنظمة عبر الوطن ة:النسال 

ــبت جرائم يتعلل   ــاة بسـ ــو  لالحتجاز والملاوـ ــصاف المتجر بهم غالوا ما يتعروـ ــارة إلص أ  األشـ يجدر اإلشـ
األطراف إلص  بووـــــــــــــعهم )بمـا ف  ذلـك انتهـاك قوانين الهجرة، والوغـال ومـا إلص ذلـك(ي وانوغ  يوجـ ا الـدول 
 االمتناع عن احتجاز أو ملاواة األشصاف المتجر بهم بسبت ه   الجرائم المت لة بووعهمي 

ومع أ  يوصــ ة المقووــة الســام ة لم يدرج ف  النص النهائ  لبرويوكول االيجار باألشــصاف، فه  يتجســد   - 13
 )ب((ي   2لوقهم اإلنسان ة )المادة ف  أغراوا، وال س ما حماية وحايا االيجار ومساعديهم، مع احتراح كامل لح 

ولعد اعتماد برويوكول االي ِّجار باألشـصاف، واصـلت المقووـة السـام ة الدعوة إلص مبدأ عدح المعا وةي  -14
، أصــــدر مكتبها المواده والمواده التوجيه ة الموصــــص بها ف ما يتعلل بحلوأل اإلنســــا  وااليجار 2002فق  عاح 

 علص ما يل : 7(ي وانص المبدأ E/2002/68/Add.1باألشصاف )

ــايهم بســـــــبت عدح قانون ة دخولهم   ال ي عتلل األشـــــــصاف المتاجر بهم أو ي وجا لهم التهمة أو يتم ملاوـــــ
بلدا  العبور والوجهة أو إقامتهم بها، أو بســــــــــــبت وــــــــــــلوعهم ف  أنتــــــــــــ ة غير قانون ة إلص درجة أ  

 وعهم ه ا أصوح نت جة مواشرة لووعيتهم كيشصاف يم االيجار بهميول

وظل مبدأ عدح المعا وة يحظص باهتماح المجتمع الدول ، كما يتضـح من إدراج أول إشـارة صـراحة إل ا  -15
 26وينص المادة  ( 3) ، ف  ايقا  ة مجلس أورولا بتـــي  مكافحة االيجار بالوتـــري2005ف  معاهدة دول ة ف  عاح 

 ا علص ما يل :يحديد

يت ح كلُّ طرف، وفلات للمواده األســـــاســـــ ة لنظاما اللانون ، إمكان ةع عدح يو  ع علولات علص الضـــــحايا  
 بسبت يورطهم ف  أنت ة غير قانون ة، من حيه إنهم قد أ كرهوا علص ذلكي

افحة االيجار من ايقا  ة راب ة أمم جنوب شــــرأل آســــ ا لمك 14من المادة  7وارد حكم مماال ف  القلرة  -16
 باألشصاف، ولصاصة النسال واألطقال، وهو:

ينظر كلُّ طرف، رهنا بلوانينا وقواعد  ولوائحا التنظ م ة الرقاب ة الداخل ة، وف  الحاالت المناســوة، ف   
ــروعة  ــؤول ةع الجنائ ة أو اإلداراة عن األفعال غير المتــ ــحايا االيجار باألشــــصاف المســ عدح يحميل وــ

 ذا كانت ه   األفعال لها صلٌة مواشرة بااليجاريالت  اريكبوها إ

   ( 4) وعلص جانت ه   اإلشارات، هناك صكوك وواائل إقل م ة أخرى أعملت مبدأ عدح المعا وة أيضاتي -17

كما أ  هناك دعوات موجهة إلص الدول األعضال من أجل ايصاذ إجرالات لتنقي  مبدأ عدح المعا وة ف   -18
 ي(2017) 2388و (2016) 2331وف  قراري مجلس األمن  64/293قرار الجمي ة العامة 

  
 مسوغات المبدأ -باء 

 عدد من األسواب الت  يدعم مبدأ عدح المعا وةي حدد -19

__________ 

  8  ماديا   ينص   ال ي   األورول ،   االيحاد   ومجلس   األورول    البرلما    عن   ال ادر    EU/2011/36التوج ا   أيضات   انظر   أورولا،   ف   ( 3)  
 ي عليهم   العلولات   ي بيل   عدح   أو   باألشصاف   االيجار   وحايا   ملاواة   بعدح   المتعللة   التدابير   علص 

 Organization of American States (OAS), Conclusions and Recommendations of the  المثال،   سبيل   علص   انظر،  ( 4)  

Meeting of National Authorities on Trafficking in Persons (RTP/doc.16/06 rev. 1 corr. 1, topic IV, para. 7), 

and Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Policy and Legislative Recommendations 

towards the Effective Implementation of the Non-Punishment Provision with Regard to Victims of Trafficking . 

http://undocs.org/ar/E/2002/68/Add.1
http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/A/RES/64/293
http://undocs.org/ar/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2388(2017)
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ــر  -20 ــحايا االيجار علص الجرائم الت  اريكبوها ف  اريواط مواشــ ــار إليها أ  معا وة وــ ــواب المتــ ومن األســ
ــبت جرائم بااليجار بهم ه   ــحايا بســ ــالة ي بيل ألحكاح العدالة، وأ  ه   العلولة يلل  باللوح علص الضــ بمثابة إســ

واستند ه ا التبرار إلص مقهوح حراة االخت ار، ويحديدا   ( 5) لم يكونوا ليريكبوها، لوال ووعهم كيشصاف متجر بهمي
م ال يت ــــــــرفو  بحراةي فمعا وة إلص كو  األشــــــــصاف المتجر بهم ال ين يريكبو  جرائم ذات صــــــــلة بااليجار به

شـــــصص ما ف  مثل ه   الظروف ســـــ تـــــكل خروجا عن مبدأ راســـــ، ف  اللانو  الجنائ ، وهو مبدأ متـــــترك بين 
النظم اللانون ة ف  جم ع أنحال العالم، يلضــــ  بينا ال يجوز للدولة أ  يعاقت أشــــصاصــــا غير األشــــصاف ال ين 

 ( 6) يمارسو  سلوكا إجرام ا بمح  اخت ارهمي

يرســــ   هو ال يوــــح ة لاليجار( كونا ووــــع التــــصص ف  حد ذايا )أي ل س وف  إطار ه ا النهج،  -21
عند إرســـال المبدأ  وه ا لم يكن الل ـــدســـ عن  يوفير ح ـــانة شـــاملة لضـــحايا االيجار، فإ  ذلك وعال  ،ه ا المبدأ
ــد هوكا   بل ( 7) ألول مرة؛ كو  األشـــــصاف المتجر بهم قد يريكبو  جرائم نت جة لللوة أو غيرها   التنوا إلص الل ـــ

 من أنواع اإلكرا  الت  يتعروو  لها علص أيدي المتجران، مما يدل علص أنهم ي رفوا ب رالة غير طوا ةي

وــــما  كما ذكر أ  مبدأ عدح المعا وة يســــاعد علص وــــما  حلوأل الضــــحايا، بما ف  ذلك عن طرال   -22
 ( 8) ح ول الضحايا علص ما يلزح من دعم ومساعدةي

  
 النظر في هذا المبدأ سابقا من جانب مؤتمر األطراف والفريق العامل  -جيم 

 المعني باالتجار باألشخاص
 نظر مؤيمر األطراف وفرالا العامل ف  مبدأ عدح المعا وة ف  عدة مناسوات ف  الماو ي -23

بتـــــــــــــــي  ينقيـ   5/2اللرار  2010ف ف  دوريـا الصـامســـــــــــــــة المعلودة ف  عـاح فلـد اعتمـد مؤيمر األطرا -24
ــراعايها الداخل ة،  برويوكول االيجار باألشـــصاف، ال ي شـــجع ف ا الدول يحديدا علص النظر، بما يتماشـــص مع يتـ

يجار ف  كقالة عدح معا وة المتجر بهم أو مالحلتهم قضـــــــــائ ات علص أفعال يكونوا قد اريكبوها كنت جة مواشـــــــــرة لال
 ووما  أ  يتبنص اللوانين والمواده التوجيه ة والس اسات العامة الداخل ة بووو  ه ا المبدأي

 وقد نوقش مبدأ عدح المعا وة ف  خمسة من االجتماعات التسعة السابلة للقرال العاملي -25

 ف بما يل :، بي  يض لع الدول األطرا2009فلد أوصص القرال العامل ف  اجتماعا األول، ف  عاح  -26

ــاة األشــــــــصاف المتجر بهم علص األفعال غير   ــراعايها الداخل ة، ف  عدح معا وة أو ملاوــــــ النظر، وفلا لتتــــــ
ــرة لحالتهم كيشـــصاف متجر بهم أو عندما ي جبعرو  علص اريكاب ه     ــروعة الت  يريكبونها كنت جة مواشـ المتـ

 األعمال غير المتروعةي 

ي وكمــا ورد ف   2010جــدول أعمــال االجتمــاع الثــان ، المعلود ف  عــاح  وكــا  مبــدأ عــدح المعــا وــة بنــدات ف   - 27
(، أعرب القرال العامل عن يلدير  أل  مبدأ عدح المعا وة يتــكل CTOC/COP/WG.4/2010/6يلرار ذلك االجتماع ) 

جزلا من يدابير الت ـــــدي لاليجار باألشـــــصاف الت  يركز علص الضـــــحايا وناقش المســـــائل العمل ة المت ـــــلة بتنقي  ي  
اعتماد   وشــــــمل ذلك يحديد هواة الضــــــحايا ودعمهم ف  إطار نظاح العدالة الجنائ ةي والحظ القرال العامل أيضــــــات أهم ة 

__________ 

  (5 ) OSCE, Policy and Legislative Recommendations, p. 10 ي 
   المواده الموصص بها والمواده التوجيه ة ف ما يتعلل بحلوأل اإلنسا  وااليجار بالوتر: يعل لات   المثال،   سبيل   علص   انظر  ( 6)  

 ي 133- 132  ال قحتين   ، ( A.10.XIV.1ع  المب    رقم   المتحدة،   األمم   منتورات ) 

 ي 133  ال قحة   نقسا،   المرجع  ( 7)  
  (8 ) Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “Non-punishment of victims of trafficking” ي 

http://undocs.org/ar/CTOC/COP/WG.4/2010/6
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ــات أ  القرال العــامــل لم يتمكن من االيقــاأل علص  المرونــة ف  نظــاح العــدالــة عنــد ينقيــ  هــ ا المبــدأي وذكر التلرار أيضــــــــــــ
 يوص ات ملموسة إواف ة، نظرات اليساع ن األ الرال واختالفها التديد بتي  ه ا المبدأ وك   ة دعم ينقي  ي  

  لتوصــ ايا الســابلة بتــي  عدح المعا وة، وأشــار إلص أنا ينوغ   ولنال علص ذلك، أكد القرال العامل ييييد -28
للدول األطراف أ  يكقل يضـمين يتـراعايها الوطن ة وموادئها التوجيه ة واللوائح التنظ م ة والديواجات وغيرها من 

ــتصدا  ــايهم وأنا ينوغ  اسـ ــصاف الم تَّجر بهم وعدح ملاوـ ــو  علص عدح معا وة األشـ ــكوك أحكامات ينص بووـ ح ال ـ
وطلت  ( 9) أدوات المســــــــاعدة التلن ة مثل اللانو  النموذج  لمكافحة االيجار باألشــــــــصاف ال ــــــــادر عن المكتتي

 القرال العامل أيضات أ  يلوح األمانة بتجم ع ويعم م الممارسات الجيدة ف  ه ا المجالي

ــابع، ف  عاح  -29 ــي  ع2017وكرر القرال العامل، ف  اجتماعا الســــ ــابلة بتــــ ــيتا الســــ دح المعا وة، ، يوصــــ
ولكن مع إشــــارة إوــــاف ة إلص مقهوح  الســــل ة التلديراة لالدعال  باعتوارها ذات صــــلة عند النظر ف  ي بيل مبدأ 

 ي2018عدح المعا وةي وقد أعاد القرال العامل التيكيد علص يلك التوص ة ف  اجتماعا الثامن المعلود ف  عاح 

مووــوع  إرشــادات بتــي  يدابير العدالة الجنائ ة المالئمة ، حدد القرال العامل 2019ومؤخرا، ف  عاح  -30
المتص ة ف ما يتعلل بالضــــــــــــــحايا ال ين أجبروا علص اريكاب جرائم نت جة لاليجار بهم  باعتوار  مووــــــــــــــوعا يمكن  

 مناقتتا ف  اجتماع ملبلي
  

 التنفيذ على الصعيد الوطني  - رابعا  
 

 مصادر المعلومات المتاحة -ألف 
ــال الت  نق ت مبدأ عدح المعا وة من خالل اللوانين أو ال  -31 ــامل يبين عدد الدول األعضــــــ يوجد يلرار شــــــ

البرامج أو الســـــــــــــــ اســــــــــــــات العـامـة أو المـواده التوجيهـ ة، أو ال رالـة الت  نقـ  بهـا هـ ا المـبدأي ومع ذـلك، فوع  
 م ادر المعلومات يلل  الضول علص ممارسات الدول به ا التي ي

المثال، يتضــمن قاعدة ب انات التتــراعات وقاعدة ب انات الســوابل اللضــائ ة لبوابة المعارف   فعلص ســبيل -32
المتعللة بااليجار بالوتـــــــــــر المتاحة علص بوابة الموارد اإللكترون ة واللوانين المتعللة بالجرامة )بوابة  شـــــــــــيرلوك ( 

 ي قض ة 1 500ألكثر من بلدا ويحليال  142التابعة للمكتت قوانين يتعلل بمكافحة االيجار من 

، الت  األحكاح التتــراي ة النموذج ة المنلحة لمكافحة االيجار باألشــصافوعوــافة إلص ذلك، ســتتضــمن  -33
 مثاالت علص اللوانين الداخل ة الت  ي قع ِّل مبدأ عدح المعا وةي 30، أكثر من 2020ست در ف  عاح 

ــد ينقي  ايقا  ة مكافحة االيجار  وفرال الصبرال المعن  بمكافحة اال  - 34 ــؤولة عن رصـ ــر هو الهياة المسـ ي ِّجار بالوتـ
ــع واألخير،   ــار القرال ف  يلرار  العاح التاســ ــ تاي وقد أشــ ــدر، ف  إطار عملا، يلارار عامة عن أنتــ ــري وهو ي ــ بالوتــ

  يلك االيقا  ة قد  األطراف ف  47الـــــــــــــــ دولة من الدول    42، كانت 2019علص سـبيل المثال، إلص أنا بحلول نهاية عاح  
دولة أحكاما قانون ة محددة بتــي  عدح معا وة   17، اعتمدت 42أكملت يلي ما اان اي ومن بين ه   الدول األطراف الــــــــــــــــ 

أحكامات محددة بتي  عدح المعا وةي وف  الدول   سنَّت وحايا االيجاري وه ا يعن  أ  أقل من ن   الدول األطراف قد  
عدد من   األطراف الت  لم يلم ب لك، يمكن مع ذلك االعتماد علص الدفوع اللانون ة اللائمةي ولاإلوـــافة إلص ذلك، ووـــع 

 البلدا  إرشادات محددة بتي  عدح المعا وة موجهة للمدعين العامين ووكاالت إنقاذ اللانو ي  

__________ 

 ي 2010فيينا،    المتحدة،   األمم   منتورات  ( 9)  
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ــي  آل ــة ا -35 ســــــــــــــتعراض ينقيــ  ايقــا  ــة األمم المتحــدة لمكــافحــة الجرامــة المنظمــة عبر الوطن ــة ومن شـــــــــــــ
والبرويوكوالت الملحلة بها الت  ســـــتنتـــــي مســـــتلبال أ  يوفر فرصـــــة لجمع المزاد من المعلومات عن يعامل الدول 

 األطراف مع ه   المسيلةي
  

 في النظم القانونيةالسياق: االختالفات  -باء 
يبين اســـــــتعراض المعلومات المتاحة أ  النهج الوطن ة المتوعة إزال ه   المســـــــيلة يصتل  اختالفا كبيراي  -36

 ومن المرجح أ  ذلك يرجع إلص عدد من األسواب، منها:

: يمكن أ  يكو  لالختالفــات بين النظم اللــانون ــة الوطن ــة، بمــا ف  ذلــك اختالف النظم اللــانون ــة - 
 ات والتزامات الترطة والمدعين العامين والمحاكم، أار علص ك   ة ينقي   ف ما يتعلل بواجوات وسل

مبدأ عدح المعا وة ف  الممارســـة العمل ةي فق  بع  البلدا ، مثال، يتمتع وـــواط التـــرطة بســـل ة 
يلديراة واســـــــــعة ف  مرحلة التحليل، بينما قد يكونو  ملزمين، ف  واليات قضـــــــــائ ة أخرى، بإبال   

 م ع االدعالات المتعللة بالجرامةيسل ات االدعال بج

: ســـ ســـترشـــد ينقي  مبدأ عدح المعا وة علص ال ـــعيد الوطن  باإلطار اللانون   ن األ اللوانين اللائمة - 
الوطن  اللائم، بما ف  ذلك اإلطار الدســــــتوريي فعلص ســــــبيل المثال، يمكن االســــــترشــــــاد بعناصــــــر  

 مبدأ عدح المعا وةي ينق الدفوع اللانون ة اللائمة ف  ووع دفوع جديدة 

: يعكس النظـاح اللـانون  لبلـد مـا   مـا ويلـالـيد  وااللتزامـات الـدولـ ة المنظورا  القلســــــــــــــق  والميـ اري  - 
الت  وافل علص االلتزاح بها، واســتند إلص مواده وعمل ات مســتمدة من ياراصاي فعلص ســبيل المثال، 

ل والت ـدي للضـرر ال ي يسـبوا الجرامة، يع   بع  نظم العدالة الجنائ ة األولواة إلعادة التيهي 
بينمــا يع   نظم أخرى األولواــة للعلــاب واإلدانــةي وامكن أ  يكو  لك   ــة يحــديــد أولواــة بع  

 المواده يياير علص الوسائل الت  ينق  بها مبدأ عدح المعا وةي
  

 االتجاهات السائدة على صعيد التنفيذ -جيم 
ــات العامة والمواده التوجيه ة، أو كو  مبدأ عدح المعا وة يمكن ينق -37 ــ اســـــــــــ ي   من خالل اللوانين والســـــــــــ

يول قة من ه   العناصــــــــر، يعن  أ  من ال ــــــــعت يكوان نظرة عامة مقيدة علص ايجاهات التنقي ي فتحديد الدفوع 
ــات العامة أو المواده التوجيه ة المتعللة بتنقي  مبدأ عدح المعا ــ اســــ ــبيل المثال، أو الســــ  وة هو اللانون ة، علص ســــ

أمر سهل نسب ات وامكن أ  يسمح بإجرال يحليل مواشر لألطر اللائمةي غير أ  التحدي األكبر ال ي ين وي عل ا 
 ه ا األمر يتمثل ف  يلي م ك   ة ايصاذ اللرارات ف  حاالت معينةي

، مثال، قد فق  الواليات اللضــائ ة الت  يكو  لدى وــواط التــرطة فيها ســل ة يلديراة ف  يوج ا االيهاح -38
ــحايا  ــل ة التلديراة ف ما يتعلل بضـ ــت فيها يلك السـ ــاملة عن عدد المرات الت  مورسـ يتع ر جمع ب انات د  لة وشـ
االيجار ال ين أ جبروا علص اريكاب جرائمي ولالمثل، ف  الحاالت الت  يســــــــــــحت فيها المدع  العاح التهم أو يلرر 

ت الت  يكو  فيها المحاكم قد أوققت اإلجرالات، قد يكو  من عدح المض  ف  المالحلة اللضائ ة، أو ف  الحاال
 ال عت الح ول علص ب انات د  لةي

ل مصتلقـة وف  مراحـل مصتلقـة من ائ ومع ذلـك، من الواوــــــــــــــح أ  مبـدأ عـدح المعـا وـة يمكن ينقيـ   ب ر  -39
 مرحلة يتجاوز إصدار الحكميإجرالات نظاح العدالة الجنائ ة، بدلات بالتحليل ف  اللض ة ويوج ا التهم مرورا إلص 
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 التحقيق واالحتجاز وتوجيه التهم -دال 
ــل ة   -40 ــواط التـــــــرطة ال ين يتعاملو  مع جرائم مزعومة الســـــ ف  بع  النظم اللانون ة، قد يكو  لدى وـــــ

المثال، أ  التلديراة ف ما يتعلل بالســـــــلوك المناســـــــت ال ي ينوغ  ايواعاي وه ا يعن  أنا يجوز لهم، علص ســـــــبيل 
يلرروا عدح المضـ  ف  يوج ا التهم أو التوصـ ة بتوجيهها، حتص ف  الحاالت الت  يتـير فيها األدلة إلص اريكاب 
ــ اســـــــات العامة  فعل غير قانون ي وامكن أ  يســـــــترشـــــــد ممارســـــــة ه   الســـــــل ة التلديراة بعدد من المواده والســـــ

مسيلة ما إذا كا  من الم لحة العامة أ  يوجا التهمي  ولاللانو  المن بلي وامكن أ  يتمل المواده ذات ال لة  
ولالمثل، قد يوفر الســــــ اســــــات العامة يوجيهات بتــــــي  يدابير الت ــــــدي المناســــــوة من جانت التــــــرطة ف  بع  
الحاالت الت  ين وي علص مســــــــــــائل هامة يثير اهتماح الجمهوري كما أ  يوافر الدفوع اللانون ة واألدلة الت  يثبت 

 د يكو  لا يياير علص عمل ة ايصاذ اللرارات من جانت الترطةيه   الدفوع ق

وف  نظم قانون ة أخرى، قد يكو  لدى وــــــــواط التــــــــرطة ســــــــل ة يلديراة أكثر محدودية والتزاح إيجاب   -41
ــبت الجرائم المزعومة ف    اب حكم قانون  محدد  ــ ة بها بســــــــ باالحتجاز وعللال القو  ويوج ا التهم أو التوصــــــــ

االلتزاح بتلي م ما إذا كا  ينوغ  المضـــــــ  قد يلع  ة التلديراة للق اح بغير ذلكي وف  ه   الحاالت،  يمنحهم الســـــــل
 علص عايل المدع  العاح أو المحاكميف  الملاواة أح ال 

ول ــــرف النظر عن النظاح اللانون  الســــائد، ســــ كو  من المهم أ  يجمع وــــواط التــــرطة كافة األدلة  -42
عللة بالمصالقات المزعومةي واتــــمل ذلك الظروف المح  ة بالجرامة المزعومة، بما ف  ذلك أي أدلة المتاحة المت 

قد يثبت الدفوع الممكنةي وانوغ  أ  يتــــمل أيضــــات التحليل ف ما إذا كا  الجان  المزعوح وــــح ة لاليجار وما إذا 
 كانت الجرامة المزعومة قد اري كبت اريواطا بتعرض التصص لإلي الي

عدد من الواليات اللضــــائ ة يوجيهات للتــــرطة والمدعين العامين بتــــي  مبدأ عدح    وكما لوحظ أعال ، ووــــع  - 43
والهدف من أي يوجيهات من ه ا اللبيل هو يزواد الترطة بالمعلومات الالزمة لمنع القو  علص وحايا  ( 10) المعا وةي 

 يكابهم جرائم يتعلل بتعروهم لإلي الي االيجار واحتجازهم ويوج ا التهم إليهم علص نحو غير مناست الر 
  

 المالحقات القضائية -هاء 
ــات ســـــل ة  -44 ــواط التـــــرطة، ي منح المدعو  العامو  أيضـــ علص غرار الســـــل ات التلديراة الت  قد يمنح لضـــ

ــلة اإلجرالات، ف  الحاالت الت   ــائ ة ف ما يتعلل بتوج ا التهم أو مواصـــــــ يكو  يلديراة ف  بع  الواليات اللضـــــــ
فيها لدى وــواط التــرطة إمكان ة يوج ا التهم مواشــرةي وامكن أ  يؤار نقس أنواع االعتوارات الت  يحكم الســل ة 

 التلديراة للترطة أيضات علص ممارسة السل ة التلديراة لالدعال العاحي

عتلـدو  ـبي  هـناك  كمـا يلوح المـدعو  العـامو  بوظ قـة القرز وامكنهم يلي م مـا إذا كـانوا يعتلـدو  أو ال ي  -45
أدلة كاف ة يبرر المالحلة اللضـــــــائ ة، بما ف  ذلك النظر ف  مدى يوافر أي دفوع أو ما إذا كانت هناك أســـــــواب 
يتعلل بالم ــــلحة العامة يبرر عدح المضــــ  ف  إجرالات الملاوــــاة )ف  الحاالت الت  يكو  فيها لدى المدعين 

ت  يكو  فيها الملاوـــــاة قد بدأت بالقعل ويظهر فيها األدلة، قد العامين ه   الســـــل ة التلديراة(ي وف  الحاالت ال
 وق  ه   الملاواةي أيضات  يتسنص

  

__________ 

  ووعتها   الت    الحديه   الرأل   بلانو    يتعلل   ف ما   بها   المرخص   المهن ة   بالممارسات   الصاصة   اإللكترون ة   النم  ة   ذلك   علص   األمثلة   من  ( 10)  
  والتهرات   بالوتر   بااليجار   المتعللة   اللانون    التوج ا   وم كرة   التمال ة،   وأيرلندا   العظمص   لبرا ان ا   المتحدة   المملكة   ف    الترطة   كل ة 

 ي المتحدة   المملكة   ف    الملك ة   االدعال   دائرة   ووعتها   الت    والرأل 
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 إصدار األحكام والمسؤولية -واو 
يســـعص مبدأ عدح المعا وة إلص منع يوج ا يهم إلص وـــحايا االيجار وملاوـــايهم ومعاقبتهم علص الجرائم  -46

الت  اريكبوها اريواطا بتعروــــهم لإلي الي ومع ذلك، ف  بع  الحاالت، قد يصضــــع وــــحايا االيجار ال ين ي زعم 
ما يكو  األمر ك لك أل  التـــــروع ف  اريكابهم لجرامة ما للملاوـــــاةي وف  الحاالت الت  يحدا فيها ذلك، كثيرا 

الملاوـــاة إلزام  ف  العديد من الواليات اللضـــائ ةي ولوع  الواليات اللضـــائ ة يدابير لمعالجة ه ا الووـــع، إما 
من خالل قواعد قانون ة محددة أو من خالل قواعد عامة إلصــــــــدار األحكاحي فعلص ســــــــبيل المثال، ينص اللانو  

 حايا االيجار باألشـــــــــــصاف ال ين يريكبو  جرائم كنت جة مواشـــــــــــرة الســـــــــــتغاللهم الجنائ  البلج ك  علص أ  ـوــــــــــ 
ــدار األحكاح، بما ف   ال يعاقبو  علص ه   الجرائمي وف  حاالت أخرى، يمكن التعوال علص اللواعد العامة إلصــــــــــ

يكو  يص  ف  ذلك اللواعد الت  ينوغ  بموجبها لألحكاح أ  يتناســت علص النحو المالئم مع مســؤول ة الجان ي وقد
األحكـاح أمرات هـامـات بوجـا خـاف ف  الحـاالت الت  ال يوجـد فيهـا مـواده محـددة ينظم عـدح المعـا ـوةي وـقد يكو  ذـلك 

 مهمات أيضات ف  الحاالت الت  يوجد فيها مبدأ عدح المعا وة، ولكن يتبين أنا ال ين بلي
  

 التعامل مع السجالت الجنائية -زاي 
ئ ة معلومات عن التارا، اإلجرام  للقردي وقد يتـــــــــــمل ذلك معلومات عن  يتضـــــــــــمن الســـــــــــجالت الجنا -47

اإلدانات الســـــــــابلة، فضـــــــــال عن معلومات يتعلل بحاالت ايهم فيها شـــــــــصص ما باريكاب جرامة ما ولم يتعرض  
ــبيل المثال، ف  حالة ســـــحت التهم أو عندما يصلص  ات لإلدانةي وقد يدرج فيها أيـضــــ  ــواب عدح اإلدانة، علص ســـ أســـ

 مة إلص عدح اإلدانةيالمحك

 وقد يكو  للســــــجالت الجنائ ة عواقت ســــــلب ة طوالة األجل علص القردي وامكن أ  يتــــــمل ه   العواقت  -48
ما يل : )أ( الحد من فرف العمل أو العمل الت وع  ف  المســـــــتلبل؛ )ب( جعل الهجرة أو الســـــــقر إلص بلد آخر 

 أوامر حضــــــانة األطقال؛ )د( يلييد الح ــــــول علص الســــــكن؛ أمرات صــــــيوات أو مســــــتحيالت؛ )ج( التياير ســــــلوات علص 
 )ه( منع الح ول علص بع  المنافعي

ال ين وجهت إليهم يهم أو أ دينوا بجرائم اريكبوها اريواطا بتعروــــــهم   ،وــــــحايا االيجارقد يواجا ول لك،  -49
ــي ة هـتــــ عوائل كبيرة يحول دو  إعادة إدماجهم ف  المجتمع، مما قد   ،لإلي ال ة واهدد يؤدي إلص بلائهم ف  ووـــ

 بتعراضهم إلص المزاد من اإلي الي

عدد من الواليات اللضائ ة أحكامات يتراي ة يمكِّ ن وحايا االيجار من التلدح   واعترافات به   الحق لة، سنَّ  -50
( أو، ف  Vacaturب لوات لتنق ة ســـــــــــجاليهم الجنائ ةي ويعرف ه   األحكاح أح انات بلوانين  إلغال أحكاح اإلدانة  )

ئ ة، يمكن التمييز (ي وف  بع  الواليات اللضــــاexpungementحاالت أخرى، بلوانين  شــــ ت أحكاح اإلدانة   )
بين قوانين إلغـال أحكـاح اإلدانـة وقوانين شــــــــــــــ ـت أحكـاح اإلدانـة، بينمـا يمكن اعتوـار هـ ين التعبيران مرادفين ف  
واليات قضـــــائ ة أخرىي بيد أ  الهدف من ه   التدابير ينوغ  أ  يكو  هو يمكين وـــــحايا االيجار باألشـــــصاف 

لص ووــع يمكنهم من أ  ي ــرحوا بينهم لم يوجا إليهم أي يهمة من التــروع ف  عمل ة يقضــ ، عند اســتكمالها، إ
 قط أو لم يثبت قط إدانتهم باريكاب جرامة اريكبوها نت جة لتعروهم لإلي الي

عدد من الواليات قوانين من ه ا اللبيلي    فق  الواليات المتحدة األمراك ة، علص ســــــــبيل المثال، أصــــــــدر -51
علص الجرائم المت ـلة بالوغال، بينما يدرج واليات أخرى طائقة أوسـع من  ويل ـر بع  الواليات ن األ يتـراعايها

 ( 11) الجرائم الت  يمكن لضحايا االيجار باألشصاف أ  يلتمسوا االنت اف بتينهاي
__________ 

  الموارد   لمركز   التابع   (Restoration of Rights Project)  الحلوأل   استعادة   متروع   المثال،   سبيل   علص   انظر،   المعلومات،   من   للمزاد  ( 11)  
 ي ( Collateral Consequences Resource Center)   الجانب ة   بالاار   المتعللة 
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 سن أحكام قانونية بشأن عدم المعاقبة -حاء 
طرالة واوحة لتحديد ما إذا وجود أحكاح قانون ة محددة ي نقِّ   مبدأ عدح المعا وة يوفر  كما لوحظ أعال ،  -52

كانت الدولة قد ايص ت إجرالات ف  ه ا المجالي غير أ  يلي م فعال ة ه   األحكاح يت لت يحليال أكثر يق ـيالي 
ينقي ها من خالل أنتــ ة التدرات ولوجا عاح، من األرجح أ  يحلل األحكاح اللانون ة أهدافها المنتــودة عند دعم 

ف  الواائل المتعللة بالتوج ا والســــــ اســــــة العامة ذات ال ــــــلة، بما ف  ذلك يلك والتوا ة المنتظمة، وعندما يدمج 
 الموجهة إلص أجهزة إنقاذ اللانو  والمدعين العاميني

طن ، يمكن يكوان بع  األفكار المتعملة  ومن خالل استعراض األحكاح اللانون ة المعتمدة علص ال عيد الو  - 53
 عن ك   ة معالجة الدول األعضال له   المسيلة، فضال عن العناصر الت  ينوغ  النظر فيها عند ووع ه   األحكاحي 

أوســــــــع   ا وغالب ة األحكاح اللانون ة الت  ســــــــنت ه  بمثابة دفوع قانون ة، بينما يبدو أ  لألحكاح األخرى ي ب ل  - 54
ن اقات، بما ف  ذلك، علص ســـــــــــــبيل المثال، اإلجرالات الواجت ايصاذها ف ما يتعلل باالحتجاز واالعتلالي فعلص ســـــــــــــبيل 

من ـقانو  االيجـار ـباألشـــــــــــــصـاف ف  غـامبـ ا علص أـنا  عـندمـا يبرر الظروف ذـلك، ال يجوز  49المـثال، ينص المـادة 
ت جرائم يريوط بكونا وـح ة لاليجار ي وف  ق ر، ينص احتجاز التـصص وـح ة االيجار أو سـجنا أو ملاوـايا بسـب 

المجن  عل ا مســــؤوالت مســــؤول ة جنائ ة   يعدُّ المتعلل بمكافحة االيجار بالوتــــر علص أنا  ال    15من اللانو  رقم    4المادة 
 ي   أو مدن ة عن أي جرامة من جرائم االيجار بالوتر، متص نتيت أو اريو ت مواشرة بكونا مجن ات عل ا 

ت دفوع ـقانونـ ة ف  جم ع مـناطل العـالم ف مـا يتعلل ـبالجرائم الت  يريكبهـا وــــــــــــــحـاـيا االيجـار نَـّ ـقد ســــــــــــــ  و  -55
 باألشصاف اريواطا بتعروهم لإلي الي

  
 مدى توافر الدفوع -1 

عند النظر ف  الدفوع اللانون ة، فيول جانت يجت النظر ف ا هو من هم األشـصاف اللادرو  علص االسـتقادة  - 56
، أي األشــــــصاف ال ين كانوا وــــــحايا لاليجار وقت ادعال وقوع الجرامةي ومن المهم الت كير بي  برويوكول  من الدفوع 

االيجار باألشــصاف يووــح أ  إاوات ما إذا كا  ال قل وــح ة لاليجار ال يت لت ســوى إاوات القعل المحظور ال ي 
اوات أ  القعل المحظور قد يم باسـتصداح وسـائل إ   أيضـات  يريكت بن ة اسـتغالل ال قلي وف  حالة الوالغين، من الضـروري 

 غير متروعة محددةي وانوغ  أ  يكو  الدفوع اللانون ة متاحة لألطقال والوالغين علص حد سوالي 
  

 النطاق -2 

يظهر من خالل اللوانين الوطن ة وجود بع  التواين ف  ن األ الدفوع اللانون ةي فوع  البلدا  ي ووح  -57
من  14بوســائل الدفاع بالنســوة ألي جرامة ي زعم أنها اري كبتي فعلص ســبيل المثال، ينص المادة أنا يجوز الت رع 

 ات جنائ   الت التــصص وــح ة االيجار باألشــصاف مســؤو  يعدُّ قانو  مكافحة االيجار باألشــصاف الكين  علص أنا  ال 
 عن أي فعل إجرام  كا  نت جة مواشرة لاليجار با ي

من    8ويتص  بلدا  أخرى نهجا أكثر يلييدا ويل ـــــــــر ي بيل الدفاع علص مجموعة فرا ة من الجرائمي فالمادة  - 58
قانو  مكافحة االيجار باألشـــصاف الجامايك  )المنع واللمع والعلاب(، علص ســـبيل المثال، يوفر وســـيلة للدفاع بالنســـوة  

 جرائم المريو ة بالهجرة أو الوغال الت  يكو  نت جة مواشرة لكو  التصص وح ة لاليجار باألشصافي  لل 
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 العتبة -3 

ح ددت عتبتا  رئ ســــــــيتا  علص أنهما يوفرا  األســــــــال الالزح لووــــــــع يدابير يتعلل بعدح المعا وةي وقد  -59
ــ  أحد النهجين بينا  قائم علص اإلرغاح  وهو يت لت أدلة عل صــــــ ص أ  الجرامة قد اريكبت نت جة لإلكرا ي ويتوع  و 

من ايقا  ة مجلس أورولا بتــي  مكافحة االيجار بالوتــر ه ا النهج نت جة إلشــاريها إلص األنتــ ة غير  26المادة 
 المتروعة الت  أ جبرت الضح ة علص اريكابهاي

ــائـ ة -60 غير أـنا ينوغ ،  ( 12) المعنـ ةي واعتمـد المعنص اـلدقيل لإلكرا  ف  نهـاـية الم ـاف علص الوالـية اللضــــــــــــ
كلاعدة عامة، فهم اإلكرا  علص ن األ واســـع، وانوغ  مراعاة مصتل  األســـاليت الت  يســـتصدمها المتجرو  إلجوار 
وـحاياهم علص الق اح بينتـ ة غير متـروعة، بما ف  ذلك اللوة والتهديدات والضـغوط النقسـ ة وغيرها من أشـكال 

وع الـلانونـ ة الـلائمـة علص اإلكرا  نقس نوع األدلة الت  يت لبهـا الدفاع اعتمـادا اللســــــــــــــري ومن المهم أال يت ـلت الدف
علص اإلكرا  ف  اللـانو  الجنـائ  التلليـديي وعنـدمـا يكو  األمر كـ لـك، فمبـدأ عـدح المعـا وـة ســــــــــــــ كو  زائـدا عن 

  ( 13) الحاجة ولن يوفر أي حماية إواف ة محددة لضحايا االيجاري

صــــــــقت العتوة  -61 وقد وصــــــــقت منظمة األمن  ( 14) التــــــــائعة الثان ة بينها  قائمة علص أســــــــال الســــــــبب ة يوو 
ويتعلل هـ    ( 15) والتعــاو  ف  أورولـا هـ ا النهج بـينـا ين بل علص الجرائم المريكوــة  ف  إطـار التعرض لاليجــار ي

من  7بالجرائم المريكوة نت جة لكو  التـــــــصص وـــــــح ة لاليجاري وه ا النهج مثال ملتر  ف  القلرة  ات العتوة أيـضــــــ 
 ب شرأل آس ا لمكافحة االيجار باألشصاف، ولصاصة النسال واألطقاليمن ايقا  ة راب ة أمم جنو  14المادة 

ــبب ة  يعتمد ف  نهاية  -62 ــال الســـــــ وكما هو الحال مع اإلكرا ، فالوارامترات الد  لة للعتوة  اللائمة علص أســـــــ
العمل ة، وامكن أ  يكو  الدفاع اللائم علص ه ا النهج، ف  الممارســة   ( 16) الم اف علص الوالية اللضــائ ة المعن ةي

أوسع ن اقا عند الت بيل ملارنة بالدفاع المستند إلص نهج  قائم علص اإلكرا  ، ألنا ال يت لت أدلة محددة علص أ  
 الجرامة لم يكن لتريكت، لوال وجود إكرا  من جانت المتجري

ة إلاوايهاي  وانوغ  أ  يوفر اللوانين الوطن ة يوجيهات واوـــــحة بتـــــي  العتوة المســـــتصدمة واألدلة الالزم -63
واؤدي ذلــك إلص زاــادة احتمــال يحليل الــدفوع الهــدف المنتــــــــــــــود منهــا، واللــل من احتمــال وقوع أخ ــال، واعزز  

 الووو  وفهما أكبر لللانو ، األمر ال ي يمكن أ  يعزز بدور  زاادة الثلة ف اي
  

 عبء اإلثبات -4 

ســــــــــــــؤولو  عن ي بيل اللـانو  من هو من المهم، عنـد ووــــــــــــــع وي بيل الـدفوع اللـانون ـة، أ  يقهم الم -64
المســـــؤول عن إاارة الدفاعي وف  حين أ  المتهم، ب ـــــقة عامة، يتحمل مســـــؤول ة اســـــتصداح الدفوع، فالممارســـــات 
الجـيدة يلتضــــــــــــــ  أ  ي ـلت من المحكمـة النظر ف  مـدى يوافر اـلدفوع، حتص ف  الحـاالت الت  ال يكو  المـدعص 

ه   الدفوع، حيثما يتـــــــير األدلة إلص أنها قد ين بلي وامكن أ  يحم  ذلك عل ا )أو المدع  العاح( قد أاار فيها 
 من اإلدانات الجائرة ف  الحاالت الت  يمكن فيها للدفوع أ  ين بل ولم يثرها ال رفا ي

__________ 

  ويرانيداد   برلادول،   ف    اللضائ ة   الواليات    اإلكرا      علص   اللائم   النهج   يتوع   أنها   ويبين   بحثها   جرى   الت    اللضائ ة   الواليات   يتمل  ( 12)  
 ي المتحدة   المملكة   للوالغين   ولالنسوة   المتحدة،   الواليات   ف    مصتلقة   وواليات   ولبنا ،   ويولاغو، 

  (13 ) Inter-Agency Coordination Group against Trafficking in Persons, “Non-punishment of victims of trafficking” ي 
  (14 ) OSCE, Policy and Legislative Recommendations ي 
 ي 21  ال قحة   نقسا،   المرجع  ( 15)  
  وم ر   لبويسوانا   اللضائ ة   الواليات    السبب ة   أسال   علص   اللائم     النهج   يتوع   أنها   ويبين   بحثها   جرى   الت    اللضائ ة   الواليات   يتمل  ( 16)  

 ي مارشال   وجزر   ومالوي 
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 معيار اإلثبات -5 

ــك معلول ولو حتص علص  -65 ــال ال ينوغ  أ  ي  لت من المتهم أ  يثبت وجود دفوع ال يرقص إليها شــــــ أســــــ
احتماالت متوازنة، أل  ذلك يمكن أ  يتكل انتهاكات للرانة البرالةي ولمجرد أ  يثار الدفوع أانال المحاكمة، ينوغ   

 أ  ي  لت من المدع  العاح أ  يثبت، بما ال يدع مجاالت للتك، أنها ال ين بلي
  

 أدوات أساسية وموارد موصى بها  - خامسا  
 

معاقبة ضحايا االتجار أعده فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت موجز عن مسألة عدم  -ألف 
 لمكافحة االتجار باألشخاص

، أصـدر فرال التنسـيل المتـترك بين الوكاالت لمكافحة االيجار باألشـصاف موجزا 2020ف  عاح  -66
ن ينقي   عن مســـيلة عدح معا وة وـــحايا االيجاري واعرض ه ا الموجز يارا، مبدأ عدح المعا وة وك ف يمك

ف  الممارســـــــة العمل ةي كما يحدد الرســـــــائل والتوصـــــــ ات الرئ ســـــــ ة بتـــــــي  ك   ة دعم ينقي  ه ا المبدأ علص 
 ال عيد الوطن ي

 
 األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة االتجار باألشخاص -باء 

، الت  ألشـصافاألحكاح التتـراي ة النموذج ة لمكافحة االيجار با،  2020سـ  ـدر المكتت، خالل عاح  -67
األحكاح التتراي ة ي وستوفر  2009ال ادر ف  عاح اللانو  النموذج  لمكافحة االيجار باألشصاف  ستحل محل  

ــلة عن ك   ة ينقي  يدابير فعالة لمكافحة االيجار من خالل التتـــــــــــــراعات، مع إدراج النموذج ة  معلومات مق ـــــــــــ
مثاالت للتتـــــــراعات   30صـــــــلة يتضـــــــمن أكثر من  ومرفل ذي  13معلومات مق ـــــــلة عن عدح المعا وة ف  المادة 

 الوطن ة المتعللة بعدح المعا وةي
  

 الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول االتجار باألشخاص -جيم 
ــال واألطقال، ال يلدح  - 68 ــة النسـ ــراع  لتنقي  برويوكول منع وقمع ومعا وة االيجار باألشـــصاف، ولصاصـ دليل التتـ

أصــــــــــــــدر  مكـتت األمم المتحـدة المعن    ، الـ ي المتحـدة لمكـافحـة الجرامـة المنظمـة عبر الوطنـ ة المكمـل اليقـا ـ ة األمم 
معلومات مق ــــلة عن ووــــع برويوكول االيجار باألشــــصافي    2020نلح وأعيد نتــــر  ف  عاح و بالمصدرات والجرامة، 

 كما يتضمن مناقتة موجزة بتي  مبدأ عدح المعا وةي 
  

بالتوصيات السياساتية والتشريعية لتحقيق التنفيذ الفعال ألحكام عدم المنشور المتعلق  -دال 
 المعاقبة فيما يتعلق بضحايا االتجار

يوصــــ ات ســــ اســــاي ة ويتــــراي ة يتناول  وا لة  2013نتــــرت منظمة األمن والتعاو  ف  أورولا ف  عاح  -69
 Policy and legislativeبعنوان حكم عــدح المعــا وــة ف مــا يتعلل بضــــــــــــــحــايــا االيجــارلمن أجــل التنقيــ  القعــال 

recommendations towards the effective implementation of the non-punishment provision with 

regard to victims of trafficking ويوجيهات  المعا وةي واعرض ه ا المنتــور مناقتــة مق ــلة حول مبدأ عدح
عين والمدعين العامين بتي  ك   ة دعم ر ِّ يوص ة محددة موجهة إلص المت 29بتيناي واصتتم ه ا المنتور بـــــتلديم 

 ينقي  ه ا المبدأ علص ال عيد الوطن ي
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المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق اإلنسان واالتجار باألشخاص،  -هاء 
 األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التي أصدرتها مفوضية

ــمن المواده الموصــــــص بها، الت  صــــــدرت ف  عاح   -70 ــي  مبدأ عدح 2002يتضــــ ، يوجيهات محددة بتــــ
المعا وة، بما ف  ذلك التوص ة بي  يمنع التتراعات ملاواة األشصاف المتجر بهم أو احتجازهم أو معاقبتهم 

 ة الت  يتـــــــــاركو  فيها كنت جة مواشـــــــــرة لحالتهم بســـــــــبت عدح قانون ة دخولهم أو إقامتهم أو بســـــــــبت األنـتــــــــ 
 كيشصاف متجر بهمي

 


