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 الفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص

 2022حزيران/يونيه  30و 29فيينا،  

 *من جدول األعمال المؤقَّت 2البند  
 إرشادات بشأن تدابير العدالة الجنائية المالئمة المتَّخذة  

 على ارتكاب جرائم    فيما يتعلق بالضحايا الذين ُأجبروا
   نتيجة لالتجار بهم 

 

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

 

 ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة  
 

 مقدمة  - أوال  

ــية      - 1 ــاســـــ ــات المريي العامل المعن   ا ت ار    من أجل   أعدت األمانة ورقة المعلومات األســـــ ــير مناقرـــــ تيســـــ
إلى ورقة المعلومات األسـاسـية الت  أدعدت لتجتماا العاشـر للمريي       تسـتند  األشـاا  ف  اجتماعه الاان  عرـرو و 

، وتناقش التطورات ال ديدة ( CTOC/COP/WG.4/2020/2)   2020أيلول/ســـــــــبتمبر    11و   10العامل، المعقود يوم  
لتت ار بهمو وتقدم الورقة أ ضـــــــــا قابمة المتعلقة بتنمي  مبدأ عدم معاقبة ضـــــــــحا ا ا ت ار على ال رابم المرت بة نتي ة 

 الربيسية الت  نررت من  المناقرة السا قة للموضوا ف  ا جتماا العاشرو المرجعية  الموارد  

 
 

 مسائل للمناقشة  - ثانيا  

المناقرــــــات حول مبدأ عدم معاقبة ضــــــحا ا ا ت ار  األشــــــاا ، و ل  من    الســـــنين تطورت على مر  -2
عرــرين عندما استســبت المماوضــات حول إلار عالم   رــرن ا ت ار  األشــاا   خماو أواخر تســعينات القرن ال

المبدأ إما ف  إلار بند موضـــوع  مامـــن من بنود جدول    ا وف  اجتماعات المريي العامل الســـا قة، نوقش 
ــة   إليه عند التطرق  جري األعمال أو   ــي   مناقرــ ــالة الواردة أدنا  إلى و وتهد( 1) أخرى مواضــ البناء على تل  ف األســ

ــا قة و  التحد ات المواجهة ف  تطبيي المبدأ، وكيفية التغلب عليها من  ف   المســـــاعدة على التم ير  المناقرـــــات الســـ
 أجل ضمان التنمي  المعال للمبدأ:

 __________ 

 * CTOC/COP/WG.4/2022/1 و 

ا ت ار  األشاا : الاتصة الوافية والمهرس المواضيع  للتوصيات  مكتب األمم المتحدة المعن   المادرات وال ريمة )المكتب(،  (1) 
 و 66(،   2021)فيينا،  مقرراتوالقرارات وال 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=CTOC%2FCOP%2FWG.4%2F2020%2F2&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V22/015/06/PDF/V2201506.pdf?OpenElement
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 ل توجد ف  الترـريعات الولنية أحكام محددة  رـرن عدم المعاقبة تعترف به ا المبدأ وتمكن ن   )أ( 
 من تنمي  ؟

ــاـ ا ا ت ـار       ال هـة الت  تمـل   مـا )ب(  ســــــــــــــلطـة ا دعـاء العـام والســــــــــــــلطـة التقـديرـية ف  قضــــــــــــ
؟ وما    المـــــتحيات الماولة لهما لتنمي  مبدأ عدم معاقبة من بين أجهزة الرـــــرلة والنيا ة العامة   األشـــــاا 

 ؟ف    ا الررن ضحا ا ا ت ار  األشاا ، وبااصة فيما يتعلي بتدابير العدالة ال نابية

سيف ينمَّ    ا المبدأ ف  البلدان الت  ليســــت لديها أحكام ترــــريعية محددة  رــــرن عدم معاقبة  ج() 
 ضحا ا ا ت ار  األشاا ؟

 ل  ناك أمالة ف   عض البلدان لعمليات مراجعة ترريعية ترم  إلى تعزيز القوانين المتعلقة  )د( 
  ا ت ار  األشاا  وترمل مبدأ عدم معاقبة ضحا ا ا ت ار؟

ال ي  رــــكل بعقا اب؟ و ل  رــــمل أشــــكا  أخرى اير العقوبة ال نابية؟ وكيف  و اإلجراء  ما  ) ـ( 
 عال ت الدول ماتلف العقبات الت  يواجهها ضحا ا ا ت ار ف  سياق تعافيهم التام وإعادة إدماجهم  ال امل؟

 اقبة ضحا ا ا ت ار  األشاا ؟ ما    القيود القابمة حاليا الت  تعوق التنمي  المعال لمبدأ عدم مع  )و(  

 م  الدول األخرى؟ رالر ات ما    الممارسات المعالة ف  تنمي  المبدأ الت   مكن  ) ( 

وبغية اإلســـــــهام ف  التمـــــــدي المعال الرـــــــامل لتت ار  األشـــــــاا  عن لريي تعزيز تنمي  مبدأ عدم  -3
ــحا ا، لعل   ــحا ا ا ت ار  األشـــاا  وحما ة أولا  الضـ ــ  الدول األلراف  معاقبة ضـ المريي العامل يود أن يوصـ

  ما يل :

وضـــ  معايير للعدالة ال نابية ومســـاعدة الضـــحا ا من أجل التنمي  المعال لمبدأ عدم المعاقبة  )أ( 
 وت نب إعادة إي اء ضحا ا ا ت ار  األشاا ؛

ئ توجيهية تعزيز تطبيي مبدأ عدم المعاقبة  طريقة شـاملة تتضـمن وضـ  ترـريعات و/أو مباد )ب( 
و/أو ســـــياســـــات ولنية ملموســـــة تتبنى   ا المبدأ وتطبيقه على جمي  ال رابم الت  يرت بها ضـــــحا ا ا ت ار دون 

 استاناء وبمرف النظر عن فداحة ال ريمة؛

إ كاء وع  العاملين ف  نظم العدالة ال نابية  مبدأ عدم معاقبة ضـــحا ا ا ت ار  األشـــاا ، من   )ج(  
 المنا ضة له   ال ريمة؛ العدالة ال نابية    تدابير التر ي  على مراركة ضحا ا ا ت ار ف   أجل أمور من بينها  

العـدالـة ال نـابيـة ومقـدم  نظم  وضــــــــــــــ  مبـادرات لبنـاء القـدرات من أجـل تـدريـب العـاملين ف    )د( 
لوقت  الادمات ا جتماعية وسـابر أصـحاب الممـلحة  وي المـلة على تطبيي المبدأ على النحو المناسـب وف  ا

 المناسب  غية ت نب إعادة إي اء ضحا ا ا ت ارو

 
 

 معلومات أساسية  - ثالثا  

ف  حين أن بروتوكول من  وقم  ومعاقبة ا ت ار  األشــاا ، وبااصــة النســاء واأللمال، المكمل  تماقية  - 4
 ،  ( 2) المعاقبة األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة عبر الولنية،   يتضــــــــــــمن صــــــــــــراحة أحكاما  رــــــــــــرن مبدأ عدم 

ــحا ا ا ت ار  األشــــــاا  على ال رابم المرت بة نتي ة لتت ار بهم      فإن  ــ  النطاق  رن معاقبة ضــــ  ناك قبو  واســــ
)ب( من بروتوكول   2(و ومن الممهوم أن المـادة  19، المقرة  A/HRC/47/34أمر اير عـادل ويعوق إمكـانـية تعـافيهم ) 

 __________ 

 بااصةو   األشاا ، ا ت ار  ومعاقبة وقم   من  بروتوكول لتنمي   الترريع   الدليلمكتب األمم المتحدة المعن   المادرات وال ريمة،  (2) 
ل  تماقية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة   و (2021)فيينا،  الولنية عبرالنساء واأللمال، المكمن 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34


CTOC/COP/WG.4/2022/2 
 

 

V.22-02022 3/11 

 

الت  تنن على أحد األاراض الاتثة للبروتوكول )بحما ة ضـــحا ا  ل  ا ت ار ومســـاعدتهم،    - ر  األشـــاا  ا ت ا 
 و ( 3) المبدأ تتضمن  ل     - م  احتراٍم كامٍل لحقوقهم اإلنسانيةب(  

ل ف  بالمبادئ والمبادئ التوجيهية  -5 ومن المســـــــــلَّم  ه عموما أن مبدأ عدم المعاقبة، على النحو المممـــــــــَّ
ــامية  ىصـــ المو  ــية األمم المتحدة السـ ــعتها مموضـ ــاا ب الت  وضـ ــان وا ت ار  األشـ بها فيما يتعلي  حقوق اإلنسـ

 لحقوق اإلنسان )مموضية حقوق اإلنسان(،  ستتب  ما يل :

ــاتهم  ســـــــبب عدم قانونية دخولهم     دعتقل األشـــــــاا  المتاجر بهم أو تدوجه لهم التهمة أو تتم مقاضـــــ
و إقامتهم بها، أو  ســبب ضــلوعهم ف  أنرــطة اير قانونية ما دام ضــلوعهم   ا بلدان العبور والوجهة أ

 و( 4) بهمنتي ة مباشرة لوضعهم كرشاا  تم ا ت ار 

من المبادئ الموصـى بها  5-7و  5-4و 5-2وعتوة على  ل ، يرد   ا المبدأ  التممـيل ف  المبادئ التوجيهية 
 المعل أن يرت بوا   مكن   ضحا ا ا ت ار من جانب مموضية حقوق اإلنسانو وجو ر   ا المبدأ  و ا عتراف  رن

ممارسـة اإلرادة الحرة ويتمـرفون دون اسـتقتل   متقرون إلى ا سـتقتل والقدرة علىل نهم ف  الوقت نمسـه جرابم، 
  سبب ظروفهموو ل     ،( 5) حقيق  ات  

 ف ايرا ما  قوم المت رون  إجبار ضــــــحا ا ا ت ار  األشــــــاا  على ارت اب جرابم جنابية و/أو إدارية، -6
لنرـل، والتسـول س زء من اسـتغتلهم،  ما ف   ل ، ف  جملة أمور، الضـلوا ف  سـرقة المتاجر، و راعة القنب، وا

ــ ابر وبماتبرات   ــتحقاقات، وا ت ار  المادرات، وخطوت إنتاج الســــــ ــول على ا ســــــ القســــــــري، وا حتيال للحمــــــ
، والزواج المـــــوري، على نحو اير مرـــــرواالايرية  المســـــاعدات  المياامميتامينب اير المرـــــروعة، وجم  حقابب 

وبعد  ل    و( 6) الرـــــــــــواراوالتبن  اير القانون ، وســـــــــــرقة المعادن )ســـــــــــرقة األنابيب واير ا من المعادن(، وجرابم  
 ســــتادم المت رون أســــاليب التاويف، مال التهديد  إبتإ ســــلطات إنما  القانون عن الضــــحا ا، من أجل الحما   

حا ا إ ا لم  متالوا لهم، وقد يواجه الضـــــحا ا أ ضـــــا، ف  جملة  على ســـــيطرتهم عليهمو وقد  عاقب المت رون الضـــــ 
ــابيةوالموا حت ا     توقيفالأمور،   رت ابهم جرابم ما كانوا ليرت بو ا عمدا لو  تل  الظروفو ومن  تحقة القضــــــ

 ثم، فإن مبدأ عدم المعاقبة  ستند إلى الحاجة إلى حما ة الضحا او

ضـــحا ا ا ت ار  رن جريمة ا ت ار  األشـــاا  ترـــكل انتهاسا خطيرا  ويســـلن م تطبيي مبدأ عدم معاقبة  -7
على     ال رابم، ألن  قضــابيا( وأنه   ينبغ  متحقة الضــحا ا  A/HRC/47/34 الوثيقة لحقوق اإلنســان )انظر

ارت اب تل  ال رابمو و ناك أ ضـــا احتمال  رن تؤدي معاقبة ضـــحا ا ا ت ار   تعمدوامعاقبتهم تعن  ضـــمنيا أنهم 
 و( 7) العدالة األشاا  إلى الحد من احتمال إبتاهم السلطات عن إي ابهم وإلى تقليل فر  تقد م المت رين إلى 

(، وت ار  A/HRC/47/34  الوثيقة  وتنمي   من دولة إلى أخرى )انظر وياتلف تمســير مبدأ عدم المعاقبة -8
(و وف   عض الحا ت،  A/HRC/44/45 الوثيقة أوجه التضـارب ف  تطبيي المبدأ عبر الو  ات القضـابية )انظر

يدربط المـبدأ إ    رابم معيـنة، مـال ال رابم المتمـــــــــــــــلة  قوانين اله رةو وـقد أـفادت  عض اـلدول ف  المعلومـات   
ــاا  ف  عام  ــيي ال هود المب ولة لمكافحة ا ت ار  األشــ ــين تنســ المقدمة من أجل تقرير األمين العام عن تحســ

 __________ 

 و 49، الممحة  الدليل الترريع  لتنمي  بروتوكول من  وقم  ومعاقبة ا ت ار  األشاا    وال ريمة،    المادرات   المعن    المتحدة   مم األ   مكتب  ( 3)  

 (4) E/2002/68/Add.1  ، و7المبدأ 
  (5 ) Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office of the Special Representative and 

Coordinator for Combating Trafficking in Human Beings, Policy and Legislative Recommendations towards the 

Effective Implementation of the Non-Punishment Provision with Regard to Victims of Trafficking (Vienna, 2013) و 

 (6) OSCE, Office for Democratic Institutions and Human Rights, National Referral Mechanisms: Joining Efforts 

to Protect the Rights of Trafficked Persons – A Practical Handbook, 2nd ed. (Warsaw, 2022), p. 87 و 

 (7) Global Report on Trafficking in Persons2020 (United Nations publication, 2020), p. 19 و 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
http://undocs.org/ar/A/HRC/44/45
http://undocs.org/ar/E/2002/68/Add.1


 CTOC/COP/WG.4/2022/2 

 

4/11 V.22-02022 

 

ــريعاتها ألاراض من بينها إدراج أحكام مح  2021 لت ترــــ ــحا ا   رنها عدَّ ــمان عدم معاقبة الضــــ ددة ترم  إلى ضــــ
 (و26، المقرة A/76/120على ال رابم المرت بة كنتي ة مباشرة لما تعرضوا له من إي اء كضحا ا ات ار )

تماوض  رــــــــــرن وقد أصــــــــــبت النن  التممــــــــــيل على مبدأ عدم المعاقبة أسار قبو  على مر الســــــــــنين من  ال  - 9
بروتوكول ا ت ار  األشــــــــاا ،  التســــــــاوق م  استســــــــاب كل من الدول مزيدا من الابرة ف  تنمي  تدابير ا الااصــــــــة 
 التمـدي لتت ار  األشـاا و و  يؤدي اسـتهداف الضـحا ا إلى ردا المت رين عن مواصـلة أنرـطتهم اإلجراميةو فهو  

ــتاــدم    يؤدي إ  إلى التعتيم على الم رمين الحقيقيي  ــة أجرا ــا المكتــب،  ســـــــــــ ن، الــ ين  م المت رونو ووفقــا لــدراســــــــــــ
ــلة عملياتهم ف  خماء، من قبيل اســــــتادام الضــــــحا ا  رت اب جرابم  ات   ــتراتي يات معقدة لمواصــــ المت رون أحيانا اســــ

متحقة صـــــــلة وثيقة  اســـــــتغتلهمو وترـــــــكل     ا ســـــــتراتي ية عا   للمت رين عن أجهزة إنما  القانون، وتحميهم من ال 
على وقـد يؤدي التنمـي  المعـال لمـبدأ عـدم المعـاقـبة، والتركيز    و ( 8) العقـاب ،  مـا  ضـــــــــــــمن إدامـة إفتتهم من  قضــــــــــــــابـية ال 

ــتهداف  ــين المتحقة ال تحديدا   المت رين  اســـ ــابية ، إلى تحســـ للمت رين وإنهاء إفتتهم من العقابو ومن ناحية أخرى،   قضـــ
(و وقد  عمد ضــــــــــحا ا A/HRC/47/34  الوثيقة  فإن معاقبة الضــــــــــحا ا قد تحد من فعالية التحقيقات والمســــــــــاءلة )انظر 

تهم الرـــــامـــــية وخوف من األعمال ا نتقامية من ا ت ار، ال ين ربما  كونون  عيرـــــون  المعل ف  خوف على ســـــتم 
  القضــــابية جانب المت رين، إلى ا متناا عن التماس الحما ة والمســــاعدة والعدالة،  ســــبب تعرضــــهم المزدوج للمتحقة 

 (و CTOC/COP/WG.4/2010/4  الوثيقة  والمعاقبة على ال رابم الت  ارت بو ا  سبب ا ت ار بهم )انظر 

، ال ي أصــــــــدر   األحكام الترــــــــريعية النمو جية لمكافحة ا ت ار  األشــــــــاا ووفقا للمنرــــــــور المعنون   -10
، فإن تنمي  مبدأ عدم المعاقبة على المســــــــــــــتوى الولن  ســــــــــــــيتطلب ف  العادة مزي ا من 2020المكتب ف  عام 

والتنمي  ة والسـياسـاتية الت  ترـمل جمي  مراحل النظام القضـاب و ومن ثم، فهو يتطلب مرـاركة التدابير الترـريعية 
،  المرجعية   جمي  أصحاب المملحة المعنيين بتمدي العدالة ال نابيةو وثمة مورد ربيس  آخر من موارد المكتب

ر لـابمـة من ا عتـبارات ، يوفاـلدلـيل الترــــــــــــــريع  لتنمـي  بروتوكول من  وقم  ومعـاقـبة ا ت ـار ـ األشــــــــــــــاـا  و  
ــاتية   ــياسـ ــى االت   مكن أن تراعيها  السـ لدول من أجل التنمي  المعال لمبدأ عدم المعاقبةو وعلى وجه التحديد، يوصـ

 الدليل  رن تقوم الدول  ما يل :

ــياق إجراءات اله رة نتي ة لل رابم الت  ارت بو ا   )أ(  ــمان عدم معاقبة األفراد ف  سـ النظر ف  ضـ
 ار؛نتي ة لتت 

 قضــابياسمالة أن ت ون األحكام المتعلقة  عدم معاقبة األشــاا  المتَّ ر بهم وعدم متحقتهم  )ب( 
ــكوك الداخلية   ــريعات أو المبادئ التوجيهية أو القواعد التنظيمية أو الديباجات أو اير ا من المــــ الواردة ف  الترــــ

 منموصا عليها بوضوحو

، بل ينبغ  أن  عم جمي  مراحل نظام  قضابية ال وينبغ  أ   قتمر تنمي  مبدأ عدم المعاقبة على المتحقة  - 11
العدالة ال نابيةو ويرــمل  ل  مراحل التحقيي والمقاضــاة وإصــدار األحكام، فضــت عن إعادة تر يل الضــحا ا وإعادة  

(و وقد وضــــــــــعت منظمة األمن والتعاون ف  أوروبا ف  عام CTOC/COP/WG.4/2020/2  الوثيقة  إدماجهم )انظر 
توصـيات سـياسـاتية وترـريعية  رـرن مبدأ عدم المعاقبة، وعمدت، ف  جملة أمور، إلى اإلقرار  رن   ا المبدأ    2013

ت ار قد  اضعون لركلين آخرين من العقاب، ينبغ  أن يتعدى وض  قيد على المتحقات ال نابية، ألن ضحا ا ا  
وف  الوقت نمســــــه، شــــــددت المقررة الااصــــــة المعنية    و ( 9) ب و ما با حت ا  اإلداريب أو با حت ا  ف  متجئ مغلقة 

 ا ت ار  األشـاا ،   سـيما النسـاء واأللمال، على أن   ا الممهوم ينبغ  أن  مهم فهما واسـعا، وسـردت م موعة 
ــتبعاد من وضــــــــعية التجئ أو الحرمان من  من أشــــــــكال العقاب الت   مكن أن  عانيها الضــــــــحا ا، ومن بينها ا ســــــ

التعسـم  من ال نسـية؛ وإنهاء اسـتحقاقات الرعا ة ا جتماعية أو رفض    ت ريد رى ف  إلار اله رة؛ وال اإلعانات األخ 
 __________ 

 (8) UNODC, Female Victims of Trafficking for Sexual Exploitation as Defendants: A Case Law Analysis 

(Vienna, 2020) و 
 (9) OSCE, Policy and Legislative Recommendations و 

http://undocs.org/ar/A/76/120
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
http://undocs.org/ar/COTOC/COP/WG.4/2010/4
http://undocs.org/ar/COTOC/COP/WG.4/2020/2
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رة على  تقد م مدفوعات الضــــــــــــمان ا جتماع ؛ وفرض قيود على التنقل، وا حت ا ، أو فرض قيود أخرى اير مبرَّ
   ل  حظر السـمر، وممـادرة وثابي السـمر، الحرية،  ما ف   ل  عدم اإلعادة إلى الولن؛ والتدابير اإلدارية،  ما ف 

(و وتوفر  ـ   القـابمـة، 41، المقرة  A/HRC/47/34البلـدان أو المرور عبر ـا )  عض  ورفض دخول الرـــــــــــــان إلى 
ــاملة، لمحة عامة عن العقبات العديدة الت  يواجهها الضــــــــحا ا ف  جهو  محنة د م للتعاف  من  الت     ليســــــــت شــــــ

 ا ت ار، والت   مكن أن تركل ضروبا متنوعة من العقابو 

ــبب ا ت ار بهم،  - 12 ــحا ا ويدانون على أفعال ارت بت  ســـــــــــ ومن المهم، ف  الحا ت الت   حاسم فيها الضـــــــــــ
 مـال   وف   ـ   الحـا ت،   و ( 10) عقوـبة    ف  الحقيـقة    ، اير ممـــــــــــــحوـبة  عـقاب   ، حتى وإن كـاـنت اإلداـنة   أن   اعتـبار 
ــطبها خطوة   وابي الســـــ   محو  ــحا ا على ال رابم الت   الغ ال نابية أو شـــ ــتمرار معاقبة الضـــ ــمان عدم اســـ ة األ مية لضـــ

ــرة لتت ارو فمن دون   ا  ــحا ا المدانون تحد ات ف     المحو ارت بو ا كنتي ة مباشــــــــــ أو الرــــــــــــطب، قد يواجه الضــــــــــ
ــتمادة من  العديد من الادمات،  ما ف   ل  الســــــــمر إلى بلدان  الحمــــــــول على فر  العمل، وقد  منعون من ا ســــــ

لهم أعباء نمسية من جراء وجود سوابي جنابية (، وقد يواجهون  CTOC/COP/WG.4/2020/2  الوثيقة   أخرى )انظر 
 ا ندماج ف  الم تم  وإعادة بناء حياتهمو إلى  للعودة لوال حياتهمو فمن المهم أن تتاح للضحا ا فرصة أخرى  

 
 

 التطورات األخيرة بشأن تنفيذ مبدأ عدم المعاقبة، منذ االجتماع العاشر  -رابعا  

 للفريق العامل المعني باالتجار باألشخاص

 ولـية،  تزاـيد ف  الســـــــــــــنوات األخيرة ظهور مـبدأ ـعدم مـعاقـبة ضــــــــــــــحاـ ا ا تـ ار ف  قرارات الهيـاات الحكومـية اـلد  - 13

ــياســــ  لعام   ــبيل الماال، أبر ت ال معية العامة، ف  إعتنها الســ المتعلي    2021 ما فيها قرارات ال معية العامةو فعلى ســ
 ، التزام الدول  ما يل :7/ 76بتنمي  خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة ا ت ار  األشاا ، المعتمد ف  القرار  

نلتزم بت ايف جهودنــا، ر نــا  قوانيننــا وقواعــدنــا وأنظمتنــا الولنيــة، لتنميــ  مبــدأ عــدم معــاقبــة ضــــــــــــــحــا ــا 
ا ت ار، ال ي ينبغ  أن ينطبي على النرــات اير المرــروا ال ي أدرامت ضــحية ا ت ار  األشــاا   

ــرة لحالة ا ت ار بهم، وعلى جمي  أنواا العقوبات،  ما ف   ل  ال رابم  على  ــلوا فيه كنتي ة مباشــ الضــ
 و( 11) اله رةال نابية والمدنية واإلدارية وجرابم 

، على كمالة حما ة  2020، ال ي اعتمدته ف  عام 75/158وش عت ال معية العامة الدول، ف  قرار ا   -14
ضـــــحا ا ا ت ار  البرـــــر من المحاسمة أو المعاقبة  ســـــبب أعمال اضـــــطر أولا  الضـــــحا ا إلى ارت ابها كنتي ة 

 و( 12)  البررمباشرة لتعرضهم لتت ار 

سما أشـــــــــار مؤتمر األلراف ف  اتماقية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة عبر الولنية المعقود ف    - 15
 ، على ما يل :3/ 10إلى مبدأ عدم المعاقبةو وش   مؤتمر األلراف الدول، ف  قرار     2020األول/أستوبر    تررين 

النظر ف  النن، وفقا لقوانينها المحلية، على عدم معاقبة ضـحا ا ا ت ار  األشـاا  أو متحقتهم قضـابيا 
بهم، وتمكينهم، حســـــب ا قتضـــــاء، من  مـــــورة اير ســـــليمة على أفعال يرت بونها كنتي ة مباشـــــرة لتت ار  

الوصـــول إلى ســـبل ا نتمـــاف ف  حال معاقبتهم أو متحقتهم قضـــابيا على تل  األفعال، وبناء على  ل ، 
 وض  قوانين أو مبادئ توجيهية أو سياسات محلية، حسب ا قتضاء، ت سد     المبادئو 

 ار  األشــــــاا ، وبااصــــــة النســــــاء واأللمال وفضــــــت عن  ل ، فإن تقرير المقررة الااصــــــة المعنية  ا ت  - 16
 (A/HRC/47/34 المقدم إلى م لس حقوق اإلنســـــان ف  دورته الســـــا عة واألربعين،   ري تقييما للممارســـــات المعالة ،)

 __________ 

 و77المرج  نمسه، المقرة  (10) 

 و 13، المرفي، المقرة 76/7العامة قرار ال معية  (11) 
 و27، المقرة 75/158قرار ال معية العامة  (12) 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
http://undocs.org/ar/COTOC/COP/WG.4/2020/2
http://undocs.org/ar/A/RES/76/7
http://undocs.org/ar/A/RES/76/7
http://undocs.org/ar/A/RES/75/158
http://undocs.org/ar/A/RES/75/158
http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
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ــددو وياير ا  ــت عن التحد ات المواجهة ف    ا المـ ــابل ف  تنمي    ا المبدأ، فضـ ة األ مية، من بينها أن   الغ لتقرير مسـ
المبدأ ينطبي على األفعال اإلجرامية وال رابم المدنية واإلدارية وجرابم اله رة دون استاناء،  غض النظر عن فداحة    ا  

ال ريمة المرت بة أو خطورتهاو ومن األمور ال و رية ف    ا المـــــــــدد ا عتراف  رن اإلجرام القســـــــــري  و ارض من  
 ض ا ستغتلو ويمض  التقرير قدما ليقترح توصيات للدول ترمل، ف  جملة أمور، ما يل :أارا 

اعتماد جمي  التدابير الترــــــريعية والســــــياســــــاتية واإلدارية واير ا من التدابير المناســــــبة ل مالة   )أ( 
 التنمي  المعال لمبدأ عدم معاقبة ضحا ا ا ت ار؛

 م رد أن تتوافر أسـباب معقولة تدعو إلى ا عتقاد  رن شـامـاا ما تطبيي مبدأ عدم المعاقبة   )ب( 
قد تعرض لتت ار أو  م رد أن  قدم األشــاا  المت ر بهم أو ممالو م القانونيون دفاعاا يتعلي  ا ت ار، و ل   

 لتوفير الحما ة المعالة وال املة للران المت ر  ه؛

ــكال ا  )ج(   ــات اير مرــــروا  قوم  ه شــــان  تطبيي مبدأ عدم المعاقبة على جمي  أشــ  ت ار؛ وأي نرــ
مت ر ـ ه كنتي ـة مـباشـــــــــــــرة لحـاـلة ا ت ـار بهم،  مـــــــــــــرف النظر عن ـفداحـة ال ريمـة المرت ـبة أو خطورتهـا؛ واألفعـال 
اإلجرامية وال رابم المدنية واإلدارية وجرابم اله رة، فضـــت عن أشـــكال المعاقبة األخرى؛ وأي حالة من حا ت الحرمان  

 ،  ما ف   ل  احت ا  المهاجرين، أو احت ا  م ف  انتظار إجراءات اإل عاد أو النقل أو العودة؛ من الحرية 

اإلنهاء الموري لحالة احت ا  جمي  األشـــــــاا  المت ر بهم، الممترضـــــــين أو ال ين جرى التعرف   )د(  
 ة والحما ة إليهمو عليهم، وإنهاء أي حالة من حا ت الحرمان من الحرية الممروضة عليهم، وتقد م المساعد 

، كان مكتب المقررة الااصــــة منارلا على الدوام ف  رصــــد 2021وقبل صــــدور  ل  التقرير ف  عام  -17
 األحكام المتعلقة  عدم المعاقبة أ مية تنمي     تتناول  تنمي  المبدأ،  ما أســـــــــمر عن جملة وثابي من بينها ورقة موقف

 The importance of implementing the non-punishmentعنوانالوا لتزام  حمـــا ـــة الضــــــــــــــحـــا ـــا تحـــت  

provision: the obligation to protect victims،  الرا عة والتقرير المقدم إلى م لس حقوق اإلنسـان ف  دورته
 (، ال ي تناول عدم المعاقبة أ ضا بتوس وA/HRC/44/45واألربعين )

  2020وانارلت الل نة المعنية  القضـــــاء على التمييز ضـــــد المرأة ف  عملية ترـــــاورية توجت ف  عام   -18
ــية العامة رقم  ــدار التوصــــ ــرن ا ت ا2020) 38 إصــــ ــياق اله رة العالمية، الت   (  رــــ ــاء والمتيات ف  ســــ ر  النســــ

 أوصت الدول األلراف، ف  جملة أمور،  ما يل :

ضـــــــمان عدم تعرض جمي  النســـــــاء والمتيات ضـــــــحا ا ا ت ار، دون اســـــــتاناء، لتعتقال أو ا تهام أو 
ــورة اير ق ــبب دخولهن  مـ ــاة أو العقاب أو معاقبتهن على نحو آخر  سـ انونية أو ا حت ا  أو المقاضـ

اإلقامة ف  بلدان العبور والمقمـــــد، أو لعدم وجود وثابي، أو لمرـــــاركتهن ف  أنرـــــطة اير قانونية، ما 
 دام   ا التورت نتي ة مباشرة لوضعهن كضحا ا لتت ارو

( على أن مبــدأ عـدم المعــاقبــة: )أ(   ــب أن  د رَّس ف   2020)  38وترـــــــــــــــدد التوصــــــــــــــيــة العــامـة رقم   -19
  من ختل التدريب المناسـب لضـمان قدرة متا ي التدابير على تحديد ضـحا ا ا ت ار ألاراض الترـريعات ويدنمَّ 

ــابية أو  ــانة من المتحقة القضـ ــهادة مقابل الحمـ ــحا ا على تقد م األدلة أو الرـ اإلااثة؛ )ب(   ب أ   د ب ر الضـ
إلبراء ســــــ تتهن  الحمــــــول على تعويض أو خدمات؛ )ج(   ب أن يتيت ســــــبل ا نتمــــــاف لضــــــحا ا ا ت ار 

 ال نابية ف  الحا ت الت  أددنَّ فيها   رابم ارتد بت كنتي ة مباشرة ل ونهن ضحا ا لتت ارو

لة أعت ، أ مية  ل و  - 20 ة ف  وضــــ  ســــياســــة عالمية للتمــــدي المعال  الغ ه   العمليات الحكومية الدولية، المممــــَّ
 لتت ار  األشاا ،  ما ف   ل  تنمي  مبدأ عدم المعاقبةو 

ويمكن أ ضــــــــــــــا أن تتيت االـية ال ـارـية حـالـيا  ســـــــــــــتعراض تنمـي  اتمـاقـية األمم المتحـدة لمكـافحـة ال ريمـة  - 21
ة األ مية  الغ المنظمة عبر الولنية والبروتوكو ت الملحقة بها،  ما فيها بروتوكول ا ت ار  األشـــــــــاا ، فرصـــــــــة 

http://undocs.org/ar/A/HRC/44/45
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ــياســــة العالمية من أجل التنمي  المعال للمبدأ  اعتبار  للدول إلجراء محادثات حول مبدأ عدم المعاقبة وللترثير ف  ا  لســ
ــتعراض المتوخاة ف  قرار مؤتمر األلراف    ل  جزءا من تنمي  ا تماقية والبروتوكو ت الملحقة بهاو وكانت آلية ا سـ

قية  ، و ل   ســــــــتعراض تنمي  ا تما 1/ 9قد أنرــــــــات  موجب قرار مؤتمر األلراف   1/ 5ف  اتماقية ال ريمة المنظمة  
من ا تماقيةو وأدللقت المرحلة األولى من ا ســـــــــــتعراض من   32من المادة   4والبروتوكو ت الملحقة بها وفقا للمقرة 

 و 2020المادر عن مؤتمر األلراف ف  عام   1/ 10ختل القرار  

المكتب  عدة   حيث أدبلغ وعلى المـــــــــعيد الولن ، تطبن ي نظم العدالة ال نابية   ا المبدأ  مـــــــــورة متزايدة،   - 22
 رـــــرن  ف  إلار نظام أصـــــدقاء المحكمة قدمت    تحظة م ف    ورد و فعلى ســـــبيل الماال،  رفعت أمام المحاسم قضـــــا ا  

ــد دوميني  أونغوين  ــية المدع  العام ضـ ــتاناف    ( 13) قضـ ــاعدة دابرة ا سـ   على النظر  ف  المحكمة ال نابية الدولية لمسـ
ــيد أونغوين والحكم   ف   ــؤولية ال نابية للســـــــــ ــا قين وتقييم المســـــــــ المبادئ القانونية المنطبقة على األلمال ال نود الســـــــــ

ال نود رـــمل عدم مســـؤولية األلمال    بعدم معاقبةب ضـــحا ا الرق الحديث/ا ت ار  البرـــر مبدأ المـــادر ف  حقه أن 
 صــــحتهم العقلية حالة    معل  ء ال ي لحي بهم ي ا اإل   يزالون  عانون من آثار  و م  رابم  ال ارت ابهم ل ف  ح الســــا قين  

متحظـة إلى الحـاجـة إلى بآلـيات قـابلـة للتنمـي  لتحـدـيد ال   تلـ    كـ لـ  أشــــــــــــــارت   و ( 14) ب الت  ـترثرت ســـــــــــــلـبا  مـا وق  لهم 
المســــؤولية ال نابية والتعامل م  إصــــدار األحكام ف    ا الســــياق المعقد، وأســــاليب لتمســــير نظام روما األســــاســــ بو  
واســـتمادت     القضـــية أ ضـــا من المتحظات الت  قدمتها المقررة الااصـــة المعنية  ا ت ار  األشـــاا ،   ســـيما 

فقد أبر  التقرير المقدم من المقررة الااصــــــة، ف  جملة أمور، أن  و  ( 15) اء واأللمال،  رــــــرن مبدأ عدم المعاقبة النســــــ 
مبدأ عدم المعاقبة ينطبي على ال رابم ال نابية  مــــــرف النظر عن فداحة ال ريمة المرت بة أو خطورتها، وشــــــددت  

 ت ار،  ما على أن من المهم لدى تطبيي   ا المبدأ النظر ف  بأشكال اإلسرا  الدقيقة العديدة الت   عيرها ضحا ا ا 
ــرلة  ــا مســــ ــابل المبيَّنة ف  تعريف ا ت اربو وأثار التقرير أ ضــــ ــتغتل حالة الضــــــعف وجمي  الوســــ ة  الغ ف   ل  اســــ

ــمان عدم التمييز وإدراج  ــل  عتقة التقال  بين اإلعاقة وا ت ار  األشـــــــــاا ، ودعا الدول إلى ضـــــــ األ مية تتمـــــــ
 رـــــــمل تنمي  مبدأ عدم المعاقبة،  النظر إلى أن  وي اإلعاقة   اإلعاقة ف  تدابير مكافحة ا ت ار  األشـــــــاا ،  ما 

 و ( 16) يواجهون خطرا اير متناسب يتمال ف  ا ت ار بهم لغرض إسرا هم على اإلجرام 

 A.Nو V.C.L، أصــدرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنســان حكما ف  قضــية 2021وف  شــبات/فبراير   -23
ــد الممل ة المتحدة  ــترنف فيها 74603/12و 77587/12رقم    الطلبان)ضــــــــــ األول والاان    دعيانالم(، الت  اســــــــــ

إدانتهمـا والحكم المــــــــــــــادر ف  حقهمـا،  ح ـة أنهمـا،  قرار  ( A.Nو  V.C.L)موالـنان فييتـنامـيان،  مـا الســـــــــــــــيدان  
ــحيتين لتت ار  األشـــــــــــاا  ــمهما ضـــــــــ ، ما كان ينبغ  أصـــــــــــت محاسمتهماو وبعد  بناء على أدلة موثوقة  بوصـــــــــ

ب   مكن القول  إلى أنه فيما يتعلي  كت الطلبين ،اسـتانافات مطولة، خلمـت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان
من اتماقية حما ة حقوق اإلنســان والحريات األســاســية  رن تتا  تدابير   4 رن الدولة أوفت بواجبها  موجب المادة 

لتت ار على حد ســــــــواءو ونتي ة  لين والمعترف بهم  من الضــــــــحا ا المحتم، بوصــــــــمهما المدعيينتنمي  ة لحما ةب  
على ســـــــــــبيل يورو   25 000   مبلغ دا ل مل  حكمتمن ا تماقية، و  4المحكمة حدوث انتهاك للمادة   رأتل ل ، 

 والنمقـات الت ـاليف  لقـاء  يورو ل ـل منهمـا   20  000بمبلغ  و التعويض عن األضــــــــــــــرار اير المـالـية الت  لحقـت ـ ه  

 __________ 

 ,”International Criminal Court, “Situation in Uganda in the case of The Prosecutor v. Dominic Ongwenانظر (13) 

Amicus curiae observation, Case No. ICC-02/04/-01/15 A, 21 December 2021 و 

 (14) Ibid., summary و 

 (15) International Criminal Court, “Situation in Uganda in the case of The Prosecutor v. Dominic Ongwen”, Case 

No. ICC-02/04-01/15 A A2, 21 January 2022 و 

 و المرج  نمسه (16) 
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العـدالـة ال نـابيـة   تـدابيراأل ميـة ف      ـالغ ا القرار مبـدأ عـدم المعـاقبـة بوصــــــــــــــمـه عنمــــــــــــــرا  بر   ـ وأ  و( 17) المت بـدة
 لتت ار  األشاا والمنا ضة 

ــير  -24 ــان ال اير من ا  تمام بتنمي  مبدأ عدم المعاقبةو وقد أشـ وأثار قرار المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـ
(، وكان  و األســاس ال ي A/HRC/47/34المعنية  ا ت ار  األشــاا  )إلى القرار ف  تقرير المقررة الااصــة  

اســــــتند إليه المعهد البريطان  للقانون الدول  والمقارن ورا طة المحامين الدولية ف  وضــــــ  مرــــــروا  حا   رــــــرن  
ــابيةماتلف   تنمي  مبدأ عدم المعاقبة ف  القانون والممارســـــة ف  ــيســـــعى المعهد البريطان    و( 18) الو  ات القضـــ وســـ

للقانون الدول  والمقارن ورا طة المحامين الدولية، من ختل المرـروا البحا ، إلى تقد م توصـيات ملموسـة ترم   
ــات  ــ  برنامم ت ريب  متعدد التامـــمـ ــريعية والتنمي  العمل  لمبدأ عدم المعاقبة، ووضـ ــين األحكام الترـ إلى تحسـ

 و( 19) ناء قدرات القانونيين والموظمين المكلمين  إنما  القوانين فيما يتعلي  مبدأ عدم المعاقبة ومسابله المرعيةلب 

وما فتات  ياات إقليمية، مال ا تحاد األوروب ، تتا  أ ضـــــــــا تدابير للترـــــــــ ي  على تنمي    ا المبدأو   -25
-2021تحاد األوروب  لمكافحة ا ت ار  البرــر )، أصــدرت المموضــية األوروبية اســتراتي ية ا 2021فم  عام 
إلبتإ عن تتيت لهم ا(، الت  دعـت فيهـا المموضـــــــــــــــية اـلدول األوروبـية إلى تهيـاة بيـاات آمـنة للضــــــــــــــحـاـ ا  2025

على ارت ابها، ودون خوف من  على األفعال الت  أجبر م المت رون  قضــــــــــابياجرابمهم دون خوف من متحقتهم 
 و( 20) سياق اإلجراءات ال نابيةالتعرض لإلي اء الاانوي أو التر يب أو ا نتقام ف  

 
 

 المسائل التي أثيرت في االجتماع العاشر للفريق العامل المعني  -خامسا  
 باالتجار باألشخاص

اجتماعه العاشــــــر، موضــــــوا تدابير العدالة ال نابية  ناقش المريي العامل المعن   ا ت ار  األشــــــاا ، ف    - 26
المتبمة المتا ة فيما يتعلي  الضــحا ا ال ين أجبروا على ارت اب جرابم نتي ة لتت ار بهم، مســترشــدا بورقة المعلومات  

(و وأوجزت العروض اإل ضـــــاحية الت  قدمتها األفرقة CTOC/COP/WG.4/2020/2األســـــاســـــية الت  أعدتها األمانة ) 
ــة العملـية،  ـما ف   ـل   ــة الت  تلتـها، ف  جمـلة أمور، التحـدـ ات المرتبطـة  مـبدأ عـدم المـعاقـبة ف  المـمارســـــــــــ والمـناقرـــــــــــ

ــتنادا إلى تقاليد ا القانونية المتميزة ونظمها المتميزة للعدالة  ا عتراف  اختتف النُّهم الولنية للدول إ اء تنمي  ال  مبدأ، اسـ
ــة CTOC/COP/WG.4/2020/4ال نابية )  ــتمدة من المناقرـ ــي  البار ة المسـ ومن التعليقات    (و وفيما يل   عض المواضـ

 :( CTOC/COP/2020/CRP.2الت  وردت من الوفود  عد ا جتماا وأددرجت ف  ورقة اجتماا ) 

 ؛عدم المعاقبة وض  معايير وعتبات واضحة لتسترشاد بها ف  تطبيي مبدأ )أ( 

وتطبيقه المبدأ  ل  المدمات، على فهم   يراع  آثار، ف  إلار نهم  السلطات المعنيةتدريب  )ب( 
 على نحو سليم؛

أصـــــحاب الممـــــلحة المتعددين لحما ة ضـــــحا ا فيما بين  تعزيز ال هود المرـــــتركة بين الوكا ت و  )ج(  
 ا ت ار؛ 

 مراجعة األلر القانونية وتعزيز ا؛ )د( 

 __________ 

 و https://hudoc.echr.coe.int على الرا ط:الحكم متاح  (17) 

 (18) British Institute of International and Comparative Law, Research, Projects, “The non-punishment principle in 

trafficking in persons”, 2 July 2021و 

 المرج  نمسهو  (19) 

 (20) European Commission, document COM(2021) 171 final, p. 16 و 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V20/030/86/PDF/V2003086.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V20/030/86/PDF/V2003086.pdf?OpenElement
https://hudoc.echr.coe.int/


CTOC/COP/WG.4/2022/2 
 

 

V.22-02022 9/11 

 

من أجل  المــــــــــدمات  تراع  آثار على الضــــــــــحا ا و تركز الدعم ضــــــــــروب من  تعزيز وتوفير   ) ـ( 
 ضحا ا ا ت ار؛

 بانة ضحا ا ا ت ار والناجين منه،   سيما األلمال الضحا ا، وحمايتهم؛است  )و( 

توفير أ ضـــا ، بل  رـــمل القضـــابيةعدم المتحقة  على عدم المعاقبة   قتمـــر مبدأضـــمان أ   ) ( 
 حما ة لويلة األمد لضحا ا ا ت ار؛

 بة نتي ة لتت ار ترـ ي  وصـول ضـحا ا ا ت ار ال ين عوقبوا أو حوكموا على ال رابم المرت  )ح( 
 ال نابية؛ سوا قهم محوبهم إلى سبل ا نتماف،  ما ف   ل  

ــاســـ  من حما ة    تدابيرف  جمي  مراحل    عدم المعاقبة مبدأ تطبيي )ت(  العدالة ال نابية، ك زء أسـ
 حقوق اإلنسان لضحا ا ا ت ار والناجين منهو

وبينما جرت مناقرة واسعة النطاق  ررن تطبيي مبدأ عدم المعاقبة، لم يتمكن المريي العامل من إسمال  -27
،  CTOC/COP/2020/CRP.2مرـاري  التوصـيات الت  اقترحت أثناء ا جتماا )حول كل بند من بنود  التماوض 

 (و1المقرة 

 
 

 االستنتاج  - سادسا  

ــلته  ضـــــحا ا ا ت ار  األشـــــاا ، أسار قبو   مرور الزمنو   -28 أصـــــبت مبدأ عدم المعاقبة، من حيث صـــ
  ا جتهاداتوبينما توجد أوجه تضــــــــارب ف  تنمي  المبدأ، فهناك كم متزايد من المعارف  رــــــــرنه، وك ل  تزايد ف  

معايير عبر ولنية وتطوير القضـــابيةو بيد أن  ناك حاجة إلى ت ايف ال هود لمعال ة أوجه التضـــارب، ووضـــ   
وحد ا،    القضـــــابيةقدرة نظم العدالة ال نابية على تنمي  المبدأ، وضـــــمان أ   قتمـــــر تطبيي المبدأ على المتحقة  

 التعاف  الطويل األمد لضـــحا ا ا ت ار  األشـــاا  وإعادة  رـــمل ال وانب المتعلقة  بل  طبي على نطاق أوســـ 
ــا ف  اســـــــــتادام آلية اســـــــــتعراض تنمي  اتماقية األمم المتحدة  إدماجهم ف  الم تم و ويمكن أن تنظر الدول أ ضـــــــ

لمكــافحــة ال ريمــة المنظمــة عبر الولنيــة والبروتوكو ت المكملــة لهــا لتبــادل المعلومــات والابرات ف  تنميــ  مبــدأ  
 عقابوعدم المعاقبة،  غية من  ا ت ار  األشاا ، وحما ة ضحا ا ا ت ار، وإنهاء إفتت المت رين من ال

 
 

 موصى بها وموارد   أساسية أدوات  - سابعا  
 

 2020التقرير العالمي عن االتجار باألشخاص لعام  -1 

ــلة من التقارير  2020التقرير العالم  عن ا ت ار  األشــــــاا  لعام يبحث  -29 ــلســــ ، ال ي  و جزء من ســــ
ا ت ار، ويقدم  عض التوصــيات الرامية إلى التنمي  المعال ينرــر ا المكتب كل عامين، مبدأ عدم معاقبة ضــحا ا  

 له ا المبدأ، وحما ة ضحا ا ا ت ار  األشاا و

 
 

 األحكام التشريعية النموذجية لمكافحة االتجار باألشخاص -2 

ثت لبعة  األحكام الترــريعية النمو جية لمكافحة ا ت ار  األشــاا    2020نرــر المكتب ف  عام  - 30 ، الت  حدَّ
 2020لعام    األحكام الترـــــــريعية النمو جية و وتوفر قانون نمو ج  لمكافحة ا ت ار  األشـــــــاا  المعنونة    2009عام 

إرشـادات عامة حول ال وانب الربيسـية لبروتوكول ا ت ار  األشـاا  الت   مكن تنمي  ا ترـريعيا، وتسـتادم أمالة من 
داتو وفيما يتعلي  عدم معاقبة الضـــــــــحا ا على ال رابم المرت بة نتي ة لتت ار بهم،  ماتلف البلدان لتقد م     اإلرشـــــــــا 
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لتوفير اإلرشاد  ررن تنمي  عدم معاقبة ضحا ا ا ت ار  األشاا ،    13المادة  األحكام الترريعية النمو جية خممت  
 لولنيةو بينما  حث مرفقها  اء األحكام المتعلقة  عدم المعاقبة والواردة ف  الترريعات ا 

 
 

 الدليل التشريعي لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال،   - 3 
 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 

 األشـاا ، وبااصـة  الدليل الترـريع  لتنمي  بروتوكول من  وقم  ومعاقبة ا ت ار  نرـر المكتب أ ضـا   -31
، ال ي  قدم مناقرـــــــــــــة  النســـــــــــــاء واأللمال، المكمل  تماقية األمم المتحدة لمكافحة ال ريمة المنظمة عبر الولنية

 (و189-181موجزة حول مبدأ عدم معاقبة ضحا ا ا ت ار  األشاا  )المقرات 
 
 

والجريمة والمعروفة باسم "بوابة الموارد  بوابة إدارة المعارف التابعة لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات - 4 
 اإللكترونية والقوانين المتعلقة بالجريمة" )"بوابة شيرلوك"(  

ــار   -32 ــ  بروتوكول ا ت ـ ــة بتنميـ ــات المتعلقـ ــب تعميم المعلومـ ــة شــــــــــــــيرلوك، ييســــــــــــــر المكتـ من ختل بوا ـ
ــابية، و   م  موعة من حا ت ا ت ار  األشـــــاا و وتحتوي بوا ة شـــــيرلوك على قاعدة بيانات للســـــوابي القضـــ

 األشـاا  الموثقة رسـميا على المـعيد العالم و وتتيت قاعدة بيانات السـوابي القضـابية إمكانية الوصـول الموري 
إلى آ ف من قرارات المحـاسم الواردة من اـلدول حول كيفـية ـتداول المحـاسم  رــــــــــــــرن مـبدأ عـدم المعـاقـبةو وـقد أدعـد 

ت ار ألاراض ا ســـــتغتل ال نســـــ  بوصـــــمهن متهمات: تحليل الســـــوابي النســـــاء ضـــــحا ا ا المنرـــــور المعنون  
 أدنا ( استنادا إلى م موعة القضا ا    و 5)رقم  القضابية

 
 

 النساء ضحايا االتجار ألغراض االستغالل الجنسي بوصفهن متهمات: تحليل السوابق القضائية -5 

تحليت للسـوابي القضـابية، تناول تطبيي مبدأ عدم المعاقبة   2020أللي المكتب ف  كانون األول/د سـمبر   - 33
ــتقاة من  قســـم )ال  ــتميدا من الدروس المسـ ــلته  النســـاء ضـــحا ا ا ســـتغتل ال نســـ ، مسـ ــيما من حيث صـ الرا  (،   سـ

ــريحة على أحوال   ــور أمالة صــ ــمن المنرــ ــتها فيما يتعلي بتطبيقها للمبدأو ويتضــ ــابية الت  جرت دراســ ــوابي القضــ الســ
 ت فيها الضحا ا كم رمات  سبب جرابم ارت بنها نتي ة لتت ار بهنو عومل 

 
 

 تنفيذ مبدأ عدم المعاقبة: تقرير المقررة الخاصة المعنية باالتجار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال -6 

ــاء واأللمال،  2021ف  عام  -34 ــيما النســـ ، نرـــــرت المقررة الااصـــــة المعنية  ا ت ار  األشـــــاا ، و  ســـ
ــاء ت  ــيما النســــ ــة المعنية  ا ت ار  األشــــــاا ،   ســــ قريرا  عنوان بتنمي  مبدأ عدم المعاقبة: تقرير المقررة الااصــــ

(و ويحلـل التقرير التحـدـ ات الت  تواجههـا الـدول ف  تنميـ  مبـدأ عـدم المعـاقبـة، ويقـدم A/HRC/47/34واأللمـالب )
  عض التوصيات الرامية إلى تنمي  المبدأ  مورة تمتال  لتزامات الدول  حما ة ضحا ا ا ت ار  األشاا و

 
 

 بشأن عدم معاقبة ضحايا االتجار، الصادر عن فريق التنسيق المشترك   8/2020التقرير الموجز  - 7 
 بين الوكاالت لمكافحة االتجار باألشخاص 

ســـــــيي المرـــــــترك بين الوكا ت لمكافحة ا ت ار  األشـــــــاا  التقرير  ، نرـــــــر فريي التن 2020ف  عام  -35
 رـــــــرن عدم معاقبة ضـــــــحا ا ا ت ار  األشـــــــاا ، ال ي يبحث األســـــــاس المنطق  لمبدأ عدم   8/2020الموجز  

 المعاقبة ويقدم  عض التوصيات للدول لتنمي  المبدأ  معاليةو

 
 

http://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
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دليل عملي، الطبعة الثانية  –لحماية حقوق األشخاص المتجر بهم آليات اإلحالة الوطنية: تضافر الجهود  - 8 
(National Referral Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked 

Persons – A Practical Handbook, second edition ) 

المنقت، ال ي    حالة الولنـيةدلـيل آلـيات اإل، نرــــــــــــــرت منظمـة األمن والتعـاون ف  أوروبا  2022ف  عام  -36
 (و6 ستادم عدم المعاقبة  اعتبار  أحد المبادئ التوجيهية إلنراء وتنمي  آليات إحالة ولنية فعالة )المبدأ رقم 

 


