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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢- ١٠فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقت٢البند 

        االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم
      االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم    
       من إعداد األمانةخلفيَّةورقة معلومات     

    مةمقّد  -أوال  
 عـرب الوطنيـة، يف      املنظَّمـة األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية         م مؤمترُ سلَّ  -١
 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال           ، بأنَّ ٤/٤ره  مقرَّ

 عـرب  املنظَّمـة ل التفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة          ، املكمِّ )بروتوكول االجتار باألشخاص  (
هــو الــصك العــاملي الرئيــسي امللــزِم قانونــاً ملكافحــة االجتــار    ) املنظَّمــةاتفاقيــة اجلرميــة (نيــة الوط

ت مفتــوح العــضوية وفقــا  فريــق عامــل مؤقَّــ فــضال عــن ذلــك إنــشاَءر املــؤمتُروقــرَّ. باألشــخاص
خلي  مـن النظـام الـدا      ٢ مـن املـادة      ٢ والفقرة   املنظَّمة من اتفاقية اجلرمية     ٣٢ من املادة    ٣للفقرة  

للمؤمتر، يرأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر، من أجـل إسـداء املـشورة للمـؤمتر وتقـدمي املـساعدة                   
  .له يف تنفيذ الوالية املنوطة به وفقا لربوتوكول االجتار باألشخاص

 أن يعقـد الفريــق العامـل اجتماعــا واحـدا علــى األقـل بــني     ٥/٢املـؤمتر يف قــراره  ر قـرَّ و  -٢
م توصــياته إىل املــؤمتر بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي  ر الــسادسة وأن يقــدِّالــدورتني قبــل دورة املــؤمت

  .للفريق العامل أن يواصل عمله، وبشأن اجملاالت املقترحة لعمله يف املستقبل إذا ما تقّرر ذلك
───────────────── 
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ــا، النمــسا، مــن        -٣ ــة يف فيين ــة والثالث ــق العامــل األوىل والثاني   وُعقــدت دورات هــذا الفري
ــسان١٥ إىل ١٤ ــل / نيــ ــن  ٢٠٠٩أبريــ ــاين ٢٩ إىل ٢٧ومــ ــانون الثــ ــاير / كــ    ويف ٢٠١٠ينــ
  .، على التوايل٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٩

ة الـيت    هذه لتساعد الفريق العامل يف املناقش      اخللفيةوقد أعّدت األمانة ورقة املعلومات        -٤
  .سيجريها يف دورته الرابعة

    
    املسائل اليت ميكن تناوهلا باملناقشة  -ثانيا  

 أن تنظـر يف املـسائل التاليـة، ضـمن غريهـا، يف سـياق مناقـشة            الدول األعضاء تودُّ   لعلَّ  -٥
  :مسألة االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم

ــق باالجتــار         ●   ــة فيمــا يتعلّ ــوانني الوطني ــدويل والق ــانون ال هــل توجــد ثغــرات يف الق
 باألشخاص بغرض نزع أعضائهم وما يتصل بذلك من مسائل؟ 

ــل توجــد اجتا   ●   ــار       ه ــق باالجت ــا يتعلّ ــراهن فيم ــت ال ــاط واضــحة يف الوق ــات وأمن ه
 باألشخاص بغرض نزع أعضائهم؟

 ما هي األسباب اجلذرية لالجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم؟  ●  

 حلالــة هــل التجنيــد مــن صــفوف الــذين يعيــشون يف فقــر مــدقع يــشكّل اســتغالالً   ●  
 م؟ضعفهم يف سياق االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائه

مــن هــم الفــاعلون ذوو الــصلة يف هــذه العمليــة؟ وكيــف ميكــن التعــّرف علــيهم       ●  
والتمييز بني واحد وآخر؟ وما هي عالقتهم ببعضهم الـبعض ودورهـم يف عمليـة               

  االجتار؟

ما هي النقاط األساسية اليت ميكن االعتداد هبا فيمـا يتعلّـق بتمييـز اجلنـاة عـن الـضحايا               ●  
 ي العضو؟االجتار باألعضاء؟ وما هو دور متلقّيف خمططات " جنياملتفّر"و

 ما هي طرائق العمل؟ وما هي أشكال التجنيد اليت يستخدمها اجلناة؟  ●  

كيــف ميكــن منــع االجتــار باألشــخاص بغــرض نــزع أعــضائهم؟ ومــا هــي أنــواع     ●  
اللــوائح التنظيميــة أو املمارســات الــيت ميكــن أن يــشكّل األخــذ هبــا عقبــات أمــام   

  ؟جتنيد الضحايا
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    من أجل التصّدي هلذه الظاهرةإرشادات   -ثالثا  
    التعاريف  - ألف  

  :االجتار باألشخاص كما يلي) أ (٣ف املادة ُتعرِّ  -٦

جتنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيـواؤهم             " االجتار باألشـخاص  "د بتعبري   قَصُي"  
شـكال القـسر أو     أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو اسـتعماهلا أو غـري ذلـك مـن أ               

االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو اسـتغالل حالـة استـضعاف،               
ي مبالغ مالية أو مزايا لنيـل موافقـة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص                أو بإعطاء أو تلقّ   

 أدىن، اســتغالل دعــارة الغــري أو ويــشمل االســتغالل، كحــّد. آخــر لغــرض االســتغالل
ــسرا، أو االســترقاق أو    ســائر أشــكال االســتغالل اجل   ــة ق ــسخرة أو اخلدم ــسي، أو ال ن

  ".املمارسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد أو نزع األعضاء

 من بروتوكول االجتار باألشخاص بتجرمي االجتار باألشخاص ألغراض         ٥وتقضي املادة     -٧
رض منها نزع أعضائهم، كما تقضي بتجرمي الشروع يف ارتكاب جرميـة االجتـار باألشـخاص بغـ                

وإضـافة إىل  . نزع أعضائهم واملشاركة يف ارتكاهبا وتنظيم أو توجيه أشـخاص آخـرين الرتكاهبـا            
ــة اجلرميــة       بإرســاء مــسؤولية  املنظَّمــةمــسؤولية األشــخاص الطبيعــيني عــن اجلرميــة، تقــضي اتفاقي

ويف حالة املؤسسات الطبية الـيت جيـري فيهـا االجتـار باألشـخاص بغـرض                . األشخاص االعتباريني 
  . األشخاص الطبيعيني واالعتباريني منكلٍّمسؤولية  اُءع أعضائهم، يتعّين إرسنز

ولـيس  . وال يأخذ الربوتوكول يف االعتبار االجتار باألعضاء البشرية مبعزل عـن املتـّربع              -٨
من املعروف كم هي حاالت االجتار باألعضاء مقابل حاالت االجتار باألشخاص بغـرض نـزع               

ه كــثريا مــا يتعــذّر حفــظ األعــضاء البــشرية لفتــرات طويلــة، فــيمكن    ولكــن مبــا أنَّــ . أعــضائهم
  )١(. االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم يشكّل جزءا كبريا من احلاالتاالفتراض أنَّ

───────────────── 
ق إىل العضو بسبب قطع الشرايني أو الوفاة حىت يبدأ العضو يف اإلصابة بالتلف ف الدم عن التدفّما أن يتوقّ )1(  

  عملية الزراعة يف غضون مدة قصرية جدا ألنَّوبالتايل، جيب أن تتّم. بسرعة جّراء نقص األوكسجني
 Trafficking in ).ةاإلسكيمّي(لإلقفار الدموي األعضاء تصبح غري صاحلة للزراعة إذا طالت مدة تعّرضها 

organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs, Joint 

Council of Europe/United Nations Study (Directorate General of Human Rights and Legal Affairs: 

Council of Europe, 2009), p. 25 . هو نقص كمية الدم يف العضو، ما ينجم ) اإلسكيمّية(واإلقفار الدموي
، املتاح على Ischemia, Medline Plus, Merriam-Webster Dictionary انظر .عنه تلف األنسجة تدرجييا

  .www.merriam-webster.com/medlineplus/ischemia: املوقع
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 وأكثـر   )٢(. والكبـد والقلـب والرئـة والبنكريـاس         اليت ُتزرع عادة الكُلْيةَ    وتشمل األعضاءُ   -٩
وميكن أيضا زراعة أجـزاء مـن   .  لدى البشر كليتني   كُلْية ألنَّ عضو يتّربع به أشخاص أحياء هو ال      

وُتـزرع أيـضا بـصورة روتينيـة        . أعضاء أخرى، كالكبد والرئـة والبنكريـاس، مـن متـّربعني أحيـاء            
 األنـسجة    ولكـنَّ  )٣(. خمتلفة من األنسجة واخلاليا يف طائفة عريضة من العمليـات اجلراحيـة            أنواٌع

  .كول االجتار باألشخاص وتقع بالتايل خارج نطاق هذه الورقةواخلاليا ليست مشمولة بربوتو
    

    مسألة املوافقة  - باء  
 أسـبابه مـن نقـص األعـضاء املطلوبـة          االجتار باألشخاص بغرض نزع أعـضائهم      يستمدُّ  -١٠

ويقتــرن هــذا الطلــب بــالعرض الــذي كــثريا مــا يكــون مــصطنعا مــن قبــل    . ألغــراض االزدراع
فكـثريا مـا يوافـق هـؤالء        . املاحنني مـن الفئـات الـسكانية املستـضعفة        الذين جيّندون   " السماسرة"

املاحنون على نزع أعضائهم، بـل وجيـوز يف بعـض احلـاالت أن يتقاضـوا املبلـغ املتفـق عليـه مثنـا                        
 غرض استغاليل، كثريا ما يكـون الـدافع إىل          ولكن، كما هو شائع يف حاالت االجتار أليِّ       . هلا

  .قر واستخدام وسائل غري سليمة كاستغالل موقف الضعفهو الف" اخلدمة"تقدمي هذه 

  :من بروتوكول االجتار باألشخاص إىل مسألة املوافقة بالعبارة التالية) ب (٣وتشري املادة   -١١

ال تكون موافقة ضحية االجتار باألشخاص على االستغالل املقـصود املبـّين يف الفقـرة             "  
 مـن   احلاالت اليت يكون قد اسـُتخدم فيهـا أيٌّ   اعتبار يفمن هذه املادة حملّ) أ(الفرعية  

  .")أ( الوسائل املبّينة يف الفقرة الفرعية

 بوسـائل غـري سـليمة، حبـسب         واملوافقة مستحيلة قانونا مىت كان احلصول عليها قـد متّ           -١٢
التهديــد وهـذه الوســائل هـي اســتعمال القـوة أو    . مــن الربوتوكـول ) أ (٣ عليــه املـادة  مـا تـنصّ  

ا أو غري ذلك من أشـكال القـسر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو اسـتغالل                     استعماهلب
ي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة  الــسلطة أو اســتغالل حالــة استــضعاف، أو إعطــاء أو تلقّــ 

  .شخص له سيطرة على شخص آخر

ي، ولكـن  وميكن أن تكون موافقة الضحية من بـني الـدفوع املعتـّد هبـا يف القـانون احمللـ         -١٣
 من أساليب االجتار حىت تصبح تلك املوافقة عدمية األمهيـة ويـستحيل             ما أن يثبت استخدام أيٍّ    

───────────────── 
  )2( Observatory of Donation and Transplantation (www.transplant-observatory.org).  
  )3( Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal 

of organs, Joint Council of Europe/United Nations Study (Directorate General of Human Rights and 
Legal Affairs: Council of Europe, 2009), p. 17.  
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وبعبـارة أُخـرى، مـا قـد يبـدو موافقـة مـن ِقبـل الـضحية                . القبول بالـدفوع املبنّيـة علـى أساسـها        
  ك، وعــالوة علــى ذلــ. ا مــن الوســائل غــري الــسليمة باســتخدام املّتجــر أيــويــصبح بــاطالينتفــي 

ال ميكن اعتبار موافقة الـضحية يف إحـدى مراحـل عمليـة االجتـار موافقـة يف كـل مراحـل هـذه                        
  .العملية وبدون املوافقة يف كل مرحلة من املراحل اليت مت فيها االجتار

ــن           - ١٤ ــضو م ــصال ع ــى استئ ــاس عل ــن الن ــد م ــق العدي ــضاء، يواف ــصال األع ــة استئ ويف حال
  يما يتعلّق بـاملبلغ الـذي سـيدفع مثنـا هلـذا العـضو أو قـد              أعضائهم، ولكن قد يكون هناك خداع ف      

وإضافة إىل ذلك، قد ال يكـون هـؤالء قـد أُعِلمـوا متامـا بطبيعـة                 .  مبلغ على اإلطالق   ال ُيدفع أيُّ  
وجيوز أيـضا احلـصول علـى       . العملية اجلراحية والتعايف منها وتأثري استئصال العضو على صحتهم        

فــة مــن القــسر، أو باســتغالل حالــة االستــضعاف يف العديــد مــن املوافقــة باســتخدام درجــات خمتل
 حالـة ال يكـون   علـى أهنـا تـشري إىل أيِّ      " اسـتغالل حالـة االستـضعاف     " وُتفهم عبارة    )٤(.احلاالت

  .ى بديل حقيقي ومقبول سوى الرضوخ لالستغالل املتوّخفيها لدى الشخص املعين أّي

ال إلعطـاء  إذا كان الشخص املـستهدف مـؤهّ    ومن املسائل القانونية األخرى مسألة ما         -١٥
مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص، ال ُيعتــّد باملوافقــة الــيت ) ج (٣فبمقتــضى املــادة . موافقتــه

ُيعطيها طفل، وقد تكون األهلية إلعطـاء املوافقـة مقّيـدة أكثـر يف القـوانني الوطنيـة لـدى دولـة                      
 أطفــال مبوافقــة أحــد األبــوين أو الوصــي   استئــصال أعــضاء مــنواجلــدير باملالحظــة أنَّ. معّينــة

  )٥(.ألسباب طبية أو عالجية مشروعة ينبغي أالّ ُيعترب استغالال
    

    الضالعون يف االجتار باألشخاص بغرض نزع أعضائهم  - جيم  
ميكن التمييز بـني ارتكـاب هـذه اجلرميـة وغريهـا مـن أشـكال االجتـار باألشـخاص مـن                        -١٦

ار األعــضاء البــشرية ومساســرهتا؛ فقــد يكــون هنــاك أطبــاء حيــث القطاعــات الــيت يــأيت منــها جتــ

───────────────── 
  )4( Pearson, Elaine, ‘Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human organs 

worldwide’ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH,  
April 2004, p. 5. Available at www.gtz.de/de/dokumente/en-svbf-organ-trafficking-e.pdf.  

جيوز و ):أو الضمنية (املوافقة املفترضة) أ(: يوجد نظامان رئيسيان للحصول على األعضاء من اجلثث ومها )5(  
اضهم على لوا اعتريكونوا قد سّج لغرض الزرع ما مل نيمتوفّلنظام استئصال أعضاء من أشخاص هلذا اوفقا 
وال جيوز وفقا هلذا النظام استئصال أعضاء بغرض زرعها ما مل ): أو الواعية(املوافقة الصرحية ) ب(؛ وذلك

. ويكثر استخدام النظام األول، أي نظام املوافقة املفترضة. يكن الشخص قد أبدى رغبته يف التّربع بأعضائه
ى، الطلب إىل أسرته اإلذن  رغبات الشخص املتوفّومن املمكن يف كال النظامني، إذا مل يوجد ما يدل على

، التعاون ٢٠٠٦فرباير / شباط٢١، ٢٨ و٢٧، الفقرتان E/CN.15/2006/10الوثيقة . باستئصال أعضائه
  .منع ومكافحة االجتار باألعضاء البشرية واملعاقبة عليه: الدويل على مكافحة اجلرمية عرب الوطنية
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ــصحية وســائقو ســيارات إســعاف ضــالعني يف االجتــار        ــة ال ــة الرعاي وغريهــم مــن ممارســي مهن
  .باألعضاء إضافة إىل املشاركني يف شبكات إجرامية أخرى متارس هذا النوع من االجتار

سم بــه مــن طــابع معقّــد، را ملــا تّتــ، نظــ)االزدراع(وتــستلزم معــامالت االستئــصال والــزرع   -١٧
  :طائفة من املهارات من خمتلف قطاعات اجملتمع ومنها، على سبيل املثال ال احلصر، القطاعات التالية

 ن لوحدات ازدراع األعضاء البشريةاملديرون الطبيو  ●  

 فو املستشفيات واملوظفون الطبيونموظ  ●  

 تقنيون يف خمتربات الدم واألنسجةال  ●  

  احية الثنائية اليت تعمل ترادفيارقة اجلراألف  ●  

 األخصائيون يف طب الكلى  ●  

 حيةضات الفترة الالحقة للعملية اجلراضو وممّرممّر  ●  

ــسياحية لتنظــيم      ●   ــسفر ومنظمــو اجلــوالت ال ــسفر واجلــوازات  وكــالء ال شــؤون ال
 والتأشريات

  ني الطيبوكالء التأم  ●  

ــشرية    ●   ــصّيدو األعــضاء الب ــد (مت ــ"لتجني ــا ودوليــ " عنيّربمت ــسكانية  حملي ــات ال ا مــن الفئ
  )املستضعفة

  .املنظمات الدينية واجلمعيات اخلريية اليت تلجأ أحيانا إىل مساسرة األعضاء البشرية  ●  

ي هذه اجلهات الفاعلة، سواء كانت أشخاصـا طبيعـيني أو اعتبـاريني، أدوارا              وقد تؤدّ   -١٨
ارتكـاب جرميـة االجتـار باألشـخاص بغـرض نـزع       خمتلفة يف عملية االجتار، تشمل املـشاركة يف     

  .أعضائهم كما تشمل تنظيم وتوجيه أشخاص آخرين الرتكاهبا
    

    جرين باألعضاء البشريةطرائق عمل املتَّ  - دال  
ــة         -١٩ ــزع أعــضائهم ســبل ووســائل خمتلف توجــد يف ســياق االجتــار باألشــخاص بغــرض ن

  )٦(:ةللحصول على هذه األعضاء، ومنها طرائق العمل التالي

───────────────── 
  )6( Pearson, Elaine, ‘Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human organs 

worldwide’ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, April 2004, pp.10-11, 
available at www.gtz.de/de/dokumente/en-svbf-organ-trafficking-e.pdf.  
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عـون عقـدا رمسيـا أو غـري رمسـي      قد يوافق الضحايا على بيع عضو من أعضائهم ويوقّ    ●  
 . ال ُيدفع هلم الثمن املتعاقد عليه إطالقا أو ال ُيدفع هلم بالكاملبذلك، مثّ

قــد خيــدع السمــسار أو اجلــّراح الــشخص خبــصوص العمليــة اجلراحيــة وعواقــب    ●  
  العمليـة اجلراحيـة بـسيطة وإنَّ       ثال، إنَّ قـد يقـوالن للـضحية، مـ       (استئصال العـضو    

اء ه لـن يعـاين مـن آثـار سـلبية جـرّ      أو إنَّـ  /بإمكانه العـودة إىل العمـل علـى الفـور و          
 ).، على سبيل املثال"ساكنة"استئصال كُلْية واحدة 

بيــع عــضو للوفــاء بــدين عليــه أو ُيجــرب علــى بيعــه   " خيــار"قــد ُيعطــى الــشخص   ●  
 .بالتهديد أو اإلكراه

ستيقظ هــؤالء عقــب ذلــك   ُيعَمــد يف بعــض احلــاالت إىل ختــدير الــضحايا ليــ  قــد  ●  
  . أحد أعضائهم قد استؤصلويكتشفوا أنَّ

يف السياحة ألغراض االزدراع، ُيسافر املرضى اليائسون وبائعو األعـضاء الـذين ال               ●  
ون عنهم يأسـا ويعّرضـون أنفـسهم للخطـر نظـرا لألوضـاع الـسائدة يف املرافـق              يقلّ

واملمارسات الطبية اليت كثريا ما تكون دون املستوى املطلوب لكي حيصلوا           الطبية  
  )٧(.عوا مبثلهاعلى أعضاء أو يتّرب

يـة املاديـة،    وغالبا ما يكون الفقراء هم الـذين يـسعى إلـيهم الـسماسرة ويعـدوهنم باحلرّ                 -٢٠
ون متابعـة   ال يتلقّـ عني والعديد من هؤالء املتربّ  )٨(.وهي وعود ال يوىف هبا يف الكثري من األحيان        

وا مثلها، وهي ال تشكّل سوى جزء ضئيل من الـثمن املوعـود، ويعـانون      عالجية ُتذكر، إن تلقّ   
ــة    ــب صــحية وخيم ــن عواق ــايل م ــربّ    )٩(.بالت ــاد معظــم املت عني  وحبــسب إحــدى الدراســات، أف

───────────────── 
  )7( Nancy Scheper-Hughes, ‘Illegal Organ Trade: Global Justice and the Traffic in Human Organs’ 

(forthcoming).  
  )8( See Elaine Pearson, ‘Coercion in the Kidney Trade? A background study on trafficking in human organs 

worldwide’ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit: Eschborn, Germany, 2004), pp. 10-
11; see also Erica D. Roberts, Comment, When the Storehouse is Empty, Unconscionable Contracts 

Abound: Why Transplant Tourism Should Not Be Ignored, 52 Howard L.J. 747, 782-83 (2008-2009).  
  )9( Jennifer M. Smith, “Dirty Pretty Things” and the Law: Curing the Organ Shortage & Healthcare Crises in 

America, 12 Chap. L. Rev. 361, 375-76 (2008-2009); Jeffrey P. Kahn, Studying organ sales: short term 
profits, long term suffering, CNN Health, October 1, 2002. Available at http://articles.cnn.com/2002-10-

01/health/ethics.matters.selling.organs_1_kidney-donors-organ-sales-organ-donors?_s=PM:HEALTH 
(Accessed on February 24, 2011). “[T]he underlying motivation of most paid kidney donors is poverty and 
… lasting economic benefit after donation is limited or even negative because of the limited employability 

of such patients and the perceived deterioration of their health.” Yosuke Shimazono, ‘The state of the 
international organ trade: a provisional picture based on integration of available information,’ 85 Bulletin 

of the World Health Organization 955, 958 (Dec. 2007).  



 

8 V.11-84685 
 

CTOC/COP/WG.4/2011/2

 حيـاهتم إذ    حتـّسن اقتـصادي يف     ه مل حيـدث أيُّ    التجاريني األحياء الـذين بـاعوا كُلْيـة لـسداد بأنَّـ           
وحبـسب الدراسـة ذاهتـا،    . ا عجزوا عن حتقيق هـدفهم مـن بيـع الكُلْيـة       وا مدينني وإمّ  ا ظلّ إهنم إمّ 

  )١٠(.عهم بكُلْيتهم يف املائة من هؤالء على تّرب٩٤َنِدم 
    

    اإلرشادات الدولية  -رابعا  
عضاء البـشرية   منع ومكافحة االجتار باأل   "يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة املعنون          -٢١

، تــشجب اجلمعيــة العامــة املتــاجرة باجلــسد البــشري وحتــث    )A/Res/59/156" (واملعاقبــة عليــه
استئـصال األعـضاء البـشرية     ومعاقبـة    ملنـع ومكافحـة    الدول األعضاء على اختاذ التدابري الالزمـة      

ــا   ــا    واالجتــار هب ــشروع، كم ــري م ــى حنــو غ ــشّجععل ــضاء  ت ــدول األع ــادل اخلــربات   ال ــى تب  عل
علـى حنـو    استئـصال األعـضاء البـشرية واالجتـار هبـا            ومعاقبة   ومكافحةعلومات يف جمال منع     وامل

  .غري مشروع

ــون      -٢٢ ــة املعن ــة العام ــرار اجلمعي ــب ق ــات  "ويهي ــساء والفتي  )A/Res/65/190" (االجتــار بالن
ر، التدابري املالئمة للتصدي للعوامل اليت تزيد من خمـاطر التعـرض لالجتـا            "أن تتخذ   باحلكومات  

مبا فيها الفقر وعدم املساواة بني اجلنسني والعوامل األخرى اليت تشجع حتديدا مـشكلة االجتـار                
بالنساء والفتيات ألغراض البغاء وغريه من أشكال اسـتغالل اجلـنس ألغـراض جتاريـة والـزواج                 
القسري والسخرة ونـزع األعـضاء، مـن أجـل منـع هـذا االجتـار والقـضاء عليـه، بوسـائل منـها                        

 التشريعات القائمة بغرض محاية حقوق النساء والفتيات على حنو أفضل ومعاقبـة اجلنـاة،               تعزيز
املـسؤولون عـن تيـسريه، باختـاذ         مبن فيهم املوظفون احلكوميون الضالعون يف االجتـار بالبـشر أو          

  ".أو مدنية، حسب االقتضاء/تدابري جنائية و

والـدول   األعـضاء  الـدولَ " )CTOC/COP/2010/17 (٥/٢ مـؤمتر األطـراف     ويدعو قـرارُ    -٢٣
لة مبـراقبني يف دورات املـؤمتر واملنظمـات الدوليـة ذات الـصلة إىل تزويـد األمانـة مبعلومـات             املمثّ

أعـضائهم،   حديثة وبالبيانات اإلحصائية املتاحة بشأن جرميـة االجتـار باألشـخاص بغـرض نـزع              
ا النوع من اجلـرائم والكـشف       هج املستندة إىل األدلة يف منع هذ      وذلك من أجل حتسني دعم النُ     

عنها ومالحقة مرتكبيهـا قـضائياً، وكـذلك تقـدمي مـساعدات وتعويـضات متخّصـصة ومنـّسقة                  
  ".لضحايا االجتار

───────────────── 
 )10( D. A. Budiani-Saberi and F. L. Delmonico, Organ Trafficking and Transplant Tourism: A Commentary 

on the Global Realities, 8 American Journal of Transplantation 925, 927-28 (2008) (the responses were 
consistent across studies in Egypt, India, Iran (Islamic Republic of), Pakistan and the Philippines).  
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 األمني العام عن منع ومكافحة االجتار باألعضاء البـشرية واملعاقبـة عليـه،              ويقول تقريرُ   -٢٤
 بــني  مــدى العالقــةإنَّ، )E/CN.15/2006/10 (املقــّدم إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة االجتماعيــة

. اواضـح لـيس   ) املنظَّمـة وغريمهـا مـن أشـكال اجلرميـة         (االجتار باألعـضاء واالجتـار باألشـخاص        
وُيلقي الضوء على صلة البطالة ونقص التعليم والفقر واالستضعاف مبثل هذه اجلـرائم، ويقـول               

ض استئـصال أعـضائهم وإن تكـن    ه جرى اإلبالغ عن بعض حاالت االجتار باألشخاص بغـر     إنَّ
فيمــا يتعلــق باالجتــار  ة قاطعــة ه ال توجــد أدلّــوُيــضيف التقريــر أنَّــ . هــذه احلــاالت غــري مألوفــة 

كثريا من األطفال املخـتطفني أو املفقـودين ُوجـدوا           ولكنَّباألطفال لغرض استئصال أعضائهم     
هنـا    ويالحـظ التقريـر    . منـها   معّينـة   أعـضاء  واستؤصلتّوهت أجسادهم   فيما بعد ميتني وقد شُ    

  الالحقـة الـضوءَ   وُتلقـي الفقـراتُ  .طبيـا ممكـن  أمـر   زرع عضو طفل يف جسم شـخص بـالغ    أنَّ
 .على استخدام األعضاء البشرية يف ممارسات السحر والشعوذة

ــنصُّ  -٢٥ ــادُئوت ــصحة       املب ــة ال ــيت وضــعتها منظم ــضاء، ال ــادية خبــصوص زرع األع  اإلرش
ــة، علــى مــا يلــي  ــّربينبغــي : "العاملي ع باألنــسجة واألعــضاء البــشرية مبــلء اإلرادة  أن يكــون الت

وينبغـي حظـر شـراء أو       .  مبلغ نقدي أو مكافـأة ذات قيمـة نقديـة          فحسب، وبدون تقاضي أيِّ   
ــا أو أنــسجة أو أعــضاء بــشرية الزدراعهــا، أو بيــع مثلــها مــن قبــل       تقــدمي عــرض لــشراء خالي

ــاء امليِّــ    أ ــل أقرب ــن قب ــاء أو م ــا     . ت املباشــرينشــخاص أحي ــراء اخلالي ــع وش ــر بي وال حيــول حظ
دها املتـّربع، مبـا فيهـا        التكاليف املعقولة واملوثّقة اليت يتكبّ     واألنسجة واألعضاء البشرية دون سداد    

فقـــدان الـــدخل، أو ســـداد تكـــاليف استئـــصال اخلاليـــا واألنـــسجة واألعـــضاء البـــشرية املـــراد 
  )١١(."ازدراعها وتكاليف جتهيزها وحفظها وتوريدها

بـأالّ  ) CETS No. 164(وتقضي اتفاقية جملـس أوروبـا حلقـوق اإلنـسان والطـب احليـوي         -٢٦
 من الربوتوكـول    ٢٢واملادة  .  ذاهتما، مصدرا للكسب املايل    يكون جسد اإلنسان وأعضاؤه، حبدّ    

اإلضايف التفاقية حقوق اإلنسان والطب احليـوي، املتعلّـق بـازدراع األعـضاء واألنـسجة البـشرية                 
  .حتظّر صراحة االجتار باألعضاء واألنسجة البشرية) CETS No. 186(املصدر 

ا اتفــاق كومنولــث الــدول املــستقلة املتعلــق بالتعــاون علــى مكافحــة االجتــار بالبــشر  أّمــ  -٢٧
ع عليه رؤساء النيابات العامـة لكومنولـث         إقليمي وقَّ  وباألعضاء واألنسجة البشرية، وهو صكّ    

دف تيـسري التعـاون اإلقليمـي بـني أعـضاء الكومنولـث             ، فيـسته  ٢٠٠٩الدول املـستقلة يف عـام       

───────────────── 
ونص هذه . ٥منظمة الصحة العاملية، املبادئ اإلرشادية خبصوص زرع األعضاء البشرية، املبدأ اإلرشادي   )11( 

على العنوان الشبكي ) guiding principles on human organ transplantation: باللغة اإلنكليزية(املبادئ متاح 
  .www.searo.who.int/LinkFiles/BCT_WHO_guiding_principles_organ_ transplantation.pdf :التايل
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ــشر   ــى مكافحــة االجتــار بالب ــك أنَّ . عل ــضاف إىل ذل ــى   ي ــث عل ــاون دول الكومنول ــامج تع  برن
ــشر للفتــرة     ــذي أقــرّ  (٢٠١٣-٢٠١١مكافحــة االجتــار بالب ــدول يف عــام    ال ــاء هــذه ال ه رؤس

، تـدابري منـّسقة     ٢٠١٣-٢٠١١يطلب إىل دول الكومنولث أن ُتنفّـذ، خـالل الفتـرة            ) ٢٠١٠
  .الستبانة حاالت االجتار باألعضاء واألنسجة البشرية من أجل ازدراعها

ــة   ويوصــي اإلعــالنُ   -٢٨ ــشبكة اإليبريي ــني ال ــشترك ب ــ امل ــربّ  ةاألمريكي ع  وجملــس شــؤون الت
باألعضاء البـشرية وزراعتـها املتعلّـق مبكافحـة سـياحة زراعـة األعـضاء يف أمريكـا بـأن تعـارض               

أو تتخـذ تـدابري يف تـشريعاهتا مـن          /األعضاء سياحة زراعة األعضاء البشرية و     حكومات الدول   
 هــذه املمارســات ألنَّ"أجــل مراقبــة التــرويج والدعايــة لــسياحة زرع األعــضاء والــردع عنــها،  

  ".ني الوطنينيتعّزز اجلَور واالستبعاد والظلم االجتماعي وتنتهك احلقوق اإلنسانية للمتلقّ

 ٢٠٠٨نبول حـول جتـارة األعـضاء وسـياحة زراعـة األعـضاء لعـام          ويؤكّد إعالن اسط    -٢٩
ع باألعـضاء   ضرورة أن يكون لدى مجيع البلدان إطار قانوين ومهـين لتنظـيم أنـشطة التـربّ                على

ي اف يكفـل سـالمة املتـّربع واملتلقّـ        وزراعتها، وأن يكون لديها أيضا نظـام رقـايب تنظيمـي شـفّ            
 ر املتعلقة باملمارسات غري األخالقية اليت تكـون إىل حـدّ      كما يكفل إنفاذ املعايري وحاالت احلظ     

ويوصـي بـأن تتخـذ      . ما نتيجة غري مرغوب فيهـا للـنقص العـاملي يف األعـضاء املطلوبـة للزراعـة                
مجيع البلدان ما يلزم من تـدابري للوفـاء باحتياجـات سـكاهنا مـن حيـث زراعـة األعـضاء بتـوفري                       

أو من خالل التعـاون اإلقليمـي وبـأن تعمـل علـى             هذه األعضاء من متربعني من ضمن سكاهنا        
  .ى بفضل التّربع باألعضاء بعد الوفاةتعظيم اإلمكانية العالجية اليت تتأّت



 

V.11-84685 11 
 

CTOC/COP/WG.4/2011/2 

     املرفق  
     ة واملوارد املوصى هبارئيسياألدوات ال  
  ه مكتب األمم املتحدة القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص، الذي أعدَّ    

    ات واجلرميةرخّداملعين بامل
 تنفيـذ  يفالـدول  مـساعدة   هوكافحة االجتار باألشخاص    مل القانون النموذجي    اهلدف من إعداد  

ــساء          ــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــة االجت ــع ومعاقب ــع وقم ــواردة يف بروتوكــول من ــام ال األحك
 ينحـصر   ال و . عـرب الوطنيـة    املنظَّمـة واألطفال، املكّمل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة             

ملرتبطـة بـذلك، بـل يـشمل     األفعـال اجلُرميـة ا  جتـرمي االجتـار باألشـخاص و   يف  القانون النموذجي   
تعـاون بـني خمتلـف      كما يشمل إرساء أسـس ال      ،للضحايامة  املقّدأيضا خمتلف جوانب املساعدة     

 حكـــم مـــن أحكـــام القـــانون ويـــصاحب كـــل. ســـلطات الدولـــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة
 قانونيـة    ومـصادر  خيـارات فـّصل يتـيح للمـشرعني، حـسب االقتـضاء، عـدة             النموذجي تعليق م  

مـن الربوتوكـول إىل نـزع األعـضاء     ) أ (٣ ويـشري تعريـف االجتـار باألشـخاص يف املـاد             .وأمثلة
 .بوصفه شكال من أشكال االستغالل

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf 
    

 الوطنية عرب املنظَّمةاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية تنفيذ  لية التشريعاألدلة    
   الت امللحقة هباربوتوكوالو

مـساعدة الـدول الـيت تـسعى إىل التـصديق علـى             هـو    التـشريعية    الغرض الرئيسي من هذه األدلة    
املكّملـة هلـا أو إىل    توتوكـوال ربال الوطنيـة و  عـرب  املنظَّمـة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة        

ــذها ــشرح  .تنفي ــية يف ا   وت ــة املقتــضيات األساس ــذه األدل ــا، و ه ــة وبروتوكوالهت كــذلك التفاقي
عـة قـد    املسائل اليت جيب أن ُتعىن هبا كـل دولـة، وتقـّدم يف الوقـت نفـسه خيـارات وأمثلـة متنوّ                     

 .يـذ االتفاقيـة وبروتوكوالهتـا     إىل تنف يرغب صائغو القوانني الوطنية أن ينظروا فيها أثناء سعيهم          
ــة هــذه حبيــث تراعــي    توقــد أُعــدّ  ــد ال صــيغة األدل ــةخمتلــف التقالي  ومــستويات التطــور  قانوني
  .هي تقّدم خيارات للتنفيذ، حيثما كان ذلك متاحا، وي املتباينةاملؤسس

http://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Ful
l%20version.pdf 
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   للربملانينيكتّيب إرشادي  : االجتار باألشخاصكافحةم   
يف إطــار  ،ات واجلرميــةخــّدر االحتــاد الربملــاين الــدويل ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين بامل  أصــدر

ــون       ــشور املعن ــشر، املن ــار بالب ــة ملكافحــة االجت ــم املتحــدة العاملي ــادرة األم ــار  " مب مكافحــة االجت
ب علــى جمموعــة مــن القــوانني وحيتــوي هــذا الكتّيــ. "ّيــب إرشــادي للربملــانينيكُت: باألشــخاص

الدولية ومن املمارسات اجليدة بشأن مكافحة االجتار باألشخاص، ويقـّدم إرشـادات توجيهيـة              
ويـبني الكتّيـب فـضال عـن        . عن كيفية جعـل التـشريعات الوطنيـة متماشـية مـع املعـايري الدوليـة               

.  ارتكــاب هــذه اجلرميــة ومالحقــة اجلنــاة قــضائيا ومحايــة ضــحاياهمذلــك التــدابري الالزمــة ملنــع
  . من الكتّيب مسألة االجتار باألعضاء البشرية٧-٢ويتناول الفصل 

http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Handbook_for_Parliamentarians_Arabic_V0983315.pdf 

    
  مكتب األمم املتحدة خاص، صادرة عن كافحة االجتار باألشملجمموعة أدوات     

   ات واجلرمية خّدراملعين بامل
 االجتــار باألشــخاص، ومحايــة الــضحايا ومــساعدهتم،  نــع ومكافحــةســعيا إىل حتقيــق أهــداف م

مكتـب األمـم املتحـدة      جمموعـة أدوات     ترمي هذه الغايات،    على حتقيق ا للتعاون الدويل    وتعزيًز
املعلومـات  تسهيل تقاسم املعـارف و     االجتار باألشخاص إىل     حةملكافات واجلرمية   خّدراملعين بامل 

مي ني ومقــّدعني العــاّموالقــائمني علــى إنفــاذ القــانون والقــضاة واملــدّ    الــسياساتمقــرريبــني 
يف سـبيل بلـوغ     لضحايا وأعضاء اجملتمع املدين، الذين يعملون على مستويات خمتلفة          لدمات  اخل

ــذه ا ــا هـ ــداف ذاهتـ ــة .ألهـ ــدف جمموعـ ــدمي األ  وهتـ ــداً إىل تقـ ــادات  دوات حتديـ ــرض اإلرشـ وعـ
 ١٩-٩وتتناول جمموعـة األدوات     . والتوصية باملوارد يف جماالت مواضيعية    املمارسات الواعدة   

  .مسألة االجتار باألشخاص من أجل نزع أعضائهم

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_Toolkit_Arabic.pdf 

 


