
 CTOC/COP/WG.4/2015/4 األمـم املتحـدة

 
 

 مؤمتر األطراف يف اتفاقية
 حة اجلرميةاألمم املتحدة ملكاف
 املنظمة عرب الوطنية

 
Distr.: General 
25 August 2015 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
081015    V.15-06007 (A) 

*1506007*
 

  عامل املعين باالتِّجار باألشخاصالفريق ال
 ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨-١٦فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٤ البند

 املفاهيم الرئيسية لربوتوكول االتِّجار باألشخاص، 
  عن مكتب مع التركيز على ورقات املناقشة الصادرة
 استغالل بشأناألمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
       حالة استضعاف، واملوافقة، واالستغالل

املفاهيم الرئيسية لربوتوكول االتِّجار باألشخاص، مع التركيز على   
عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  ورقات املناقشة الصادرة

     واجلرمية بشأن استغالل حالة استضعاف، واملوافقة، واالستغالل
      مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  - أوالً  
ــرَّ  -١ ــة   ق ــة املنظم ــة اجلرمي ــؤمتر األطــراف يف اتفاقي ــرار ،ر م ــق  ٧/١ه يف ق ، أن يكــون الفري

 .يـه م تقـاريره وتوصـياته إل  من عناصر املؤمتر يقـدِّ  ثابتاً العامل املعين باالتِّجار باألشخاص عنصراً
مكتـب  أن يواصـل  بـ أمـور،  وكان الفريق العامل يف دورته اخلامسة قد أوصى املـؤمتر، يف مجلـة   

ــواردة يف   األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة    عملــه بشــأن معاجلــة املفــاهيم الرئيســية ال
بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص، بالتعــاون مــع الــدول األعضــاء وفريــق التنســيق املشــترك بــني 

جـار باألشـخاص، وخباصـة    الوكاالت ملكافحة االتِّجار باألشخاص واملقرِّر اخلـاص املعـين باالتِّ  
                                                         

  * CTOC/COP/WG.4/2015/1. 
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ت األمانـةُ ورقــةَ املعلومــات األساســية هـذه بغيــة مســاعدة الفريــق   وقــد أعــدَّ .النسـاء واألطفــال 
  .العامل يف املداوالت اليت سيجريها يف دورته السادسة

ــرُِّتو  -٢ ــادةعـ ــار       ٣ ف املـ ــة االتِّجـ ــع ومعاقبـ ــع وقمـ ــدة ملنـ ــم املتحـ ــول األمـ ــن بروتوكـ مـ
ل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة    واألطفال، املكمِّباألشخاص، وخباصة النساء 

، يتمثـل يف  "فعـل " ‘١‘: عرب الوطنية االتِّجار باألشخاص بأنه يتكـون مـن ثالثـة عناصـر، وهـي     
ــوا   تســاعد علــى " وســيلة" ‘٢‘هم أو اســتقباهلم؛ وئجتنيــد أشــخاص أو نقلــهم أو تنقيلــهم أو إي

أو اسـتعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال القسـر أو االختطـاف أو         حتقيق الفعل (التهديـد بـالقوة  
االحتيــال أو اخلــداع أو اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة استضــعاف، أو بإعطــاء أو تلقــي   

(مـن  " الغـرض " ‘٣‘مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة علـى شـخص آخـر)؛ و   
جـرم  أيِّ ن تـوافر مجيـع هـذه العناصـر الثالثـة يف      ويتعيَّ .وهو االستغالل: الوسيلة)/الفعل املعتزم
واالســتثناء الوحيــد هــو عنــدما يكــون  .يف القــانون الــدويل" باألشــخاص اتِّجــاراً" لكــي يشــكل

أحـد األفعـال حتقـق     الضحية طفال؛ ففي مثل تلك احلاالت، ال يكون من الضروري إثبـات أنَّ 
يشـري   مفهوم االتِّجار ال ضح التعريف أنَّويو .املذكورة" الوسائل" من من خالل استخدام أيٍّ

شـمل  يل تد أيضـاً ميفقط إىل العملية اليت يتم من خالهلا نقل الشخص إىل حالة االستغالل، وإمنا 
وافقـة  مب عـدم االعتـداد  علـى   أيضـاً  ٣ تـنص املـادة  و .الـة تلـك احل ذلك الشخص يف اإلبقاء على 

 "الوسـائل "مـن   ستخدم فيهـا أيُّ تاحلاالت اليت يف  املعينضحية االتِّجار بالبشر على االستغالل 
  .نة يف املادةاملبيَّ
د بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص، وتعريفــه لالتِّجــار باألشــخاص، علــى    ِمــوقــد اعُت  -٣

هنــاك أنَّ علـى مــدار العقــد املاضــي  ولكــن اتضــح  .نطـاق واســع لــدى الــدول واجملتمـع الــدويل  
تطبيقــه يف القــانون اجلنــائي وطريقــة ن التعريــف نــة مــزالــت تكتنــف جوانــب معيَّ تســاؤالت مــا

وعلــى وجــه اخلصــوص، ظهــرت مســائل متعلقــة بتلــك اجلوانــب مــن التعريــف غــري    .الــداخلي
عروفـة بصـورة شـائعة يف الـنظم القانونيـة      غري املمكان آخر يف القانون الدويل أو أيِّ دة يف احملدَّ

 .ليست راسـخة بعـد   "االتِّجار"تعلقة مبا يشكل البارامترات امل أنَّ. وهذا يعين الرئيسية يف العامل
مــن شــأن التفســري الشــديد االتســاع أن يشــمل  التفســري احملــافظ أو التقييــدي أنَّ داعمــوويــرى 

ــة   ــة يف االتِّجــار  اجلســامة ممارســات ال تســتويف عتب ــا و .باألشــخاصاملتوقع التفســري  داعمــوأمَّ
ــاً قــد يعــوق التحقيقــات واملالحقــات   اتِّجــاراً الفهــم الضــيق ملــا يعتــرب  فــريون أنَّ األوســع نطاق

عـد قـانوين   املسائل املتعلقة بتعريف االتِّجار باألشخاص هلـا بُ  ، فإنَّومن مثَّ .القضائية واإلدانات
واملوافقــة  استضــعافاســتغالل حالــة املتعلقــة بوتبحــث هــذه الورقــة املفــاهيم  .سياســايتعــد ُبو

  .عريف االتِّجار، وتثري تساؤالت بشأهنااليت تشكل أجزاء أساسية من ت واالستغالل،
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    مسائل للمناقشة  - ثانياً  
  :منها ما يلي مسائليف مداوالهتا  تبحثالدول األطراف تود أن  لعلَّ  -٤
ــق مب ، أوالً  -٥ ــة  فيمــا يتعل ــاستضــعاففهــوم اســتغالل حال د امللحوظــات التفســريية  ، تؤكِّ

لشـخص املعـين   لأيِّ وضـع ال يكـون فيـه    " ىلن فهم املفهوم على أنه يشري إللربوتوكول أنه يتعيَّ
  .املعنية"الستغالل ساءة الخضوع إللأيُّ بديل حقيقي ومقبول 

، ومعروفـاً  ومتوافراً داًهل جيب أن يكون البديل حمدَّوقيقي؟ احلما املقصود بالبديل   •  
وإذا كان األمر كذلك، فهل ينبغي أن يكون حمدَّداً ومتـوافراً ومعروفـاً للضـحية أم    

  ؟لكليهمالجاين، أم ل
  ؟مبوضوعية دهل من الضروري إثبات وجود بديل حمدَّ  •  
مـن وجهـة نظـر موضـوعية      ما املقصود بالبديل املقبول؟ هل جيب أن يكون مقبوالً  •  

  ميكن أن تقاس مقبولية البديل املتاح من وجهة نظر الضحية املزعومة؟م هل أ
، أم استضـعاف الضـحية  بالفعل حالة هل يكفي أن يكون اجلاين املزعوم قد استغل   •  

  ؟اأنه يكفي أن يكون اجلاين املزعوم ينوي استغالهل
مـن حيـث األدلـة، واحللـول     االستضعاف يات اليت تواجه إثبات حالة ما هي التحدِّ  •  

  لقة بذلك؟عاملت
  :فيما يتعلق مبسألة املوافقة ،ثانياً  -٦

الوسـائل   إثبـات أنَّ  غـي أيضـاً  هـل ينب  مهل يكفي جمرد إثبات اسـتخدام الوسـائل، أ    •  
  ؟حقيقةًأبطلت املوافقة املستخدمة 

يف أيِّ مرحلة من مراحل عملية االتِّجـار أو   يف أيِّومىت تكون املوافقة ذات صلة؟   •  
اجلرمية تكون املوافقة ذات صـلة؟ هـل ينبغـي أن تكـون الوسـائل      من عناصر عنصر 

  افقة؟املو لنقض على درجة من اخلطورة تكفياملستخدمة 
الوسـائل  اسـتخدام  عنـد إثبـات    ،املوافقـة ب عـدم االعتـداد  هل حيتمل أن يؤدي مبـدأ    •  

لوسـائل، إىل توسـيع مفهـوم االتِّجـار مبـا يتجـاوز       املصطلح  الواسعالتفسري باعتماد 
  روح الربوتوكول؟
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املوافقــة إىل تضــييق مفهــوم ب لعــدم االعتــدادالفهــم التقييــدي يــؤدي هــل حيتمــل أن   •  
تجاهــل مبــدأ عــدم االعتــداد ُيهــل ور مبــا ال يتوافــق مــع روح الربوتوكــول؟ االتِّجــا

  باملوافقة عمليا عند إثبات الوسائل؟
مـن الضـروري التمييــز بـني احلــاالت الـيت تتسـم بســوء ظـروف العمــل واحلـاالت الــيت          •  

ــا الشــخص ضــحية لالتِّجــار     ــون فيه ــتخدام   ف .يك ــل ميكــن اس ــاراتااله املتعلقــة  عتب
مـا هـي خمـاطر    والدقة والوضوح يف تلك العملية الصعبة؟  توخيساعدة يف املوافقة للمب

  استخدام املوافقة على هذا النحو؟ الفائدة منما هي وهذا االستخدام للموافقة؟ 
  مفهوم االستغالل: بروتوكول االتِّجار باألشخاصال ُيعرِّف ، ثالثاً  -٧

ة لالسـتغالل يف التشـريعات   أو األشـكال املختلفـ  /ف مفهوم االستغالل وعرَّكيف ُي  •  
م املعاهدات الدوليـة ذات الصـلة لتعزيـز تفسـري املصـطلحات      ستخَدهل ُتوالوطنية؟ 

  وحتديد معناها؟
يف الربوتوكـول الـيت   بالتحديـد  ما هي أشـكال االسـتغالل اإلضـافية غـري املـذكورة        •  

  تتطلب مراعاة خاصة؟
املتعلقـة مبفهــوم  علـى التصـورات    مـدى تـؤثر العوامـل الثقافيـة واالجتماعيـة     أيِّ إىل   •  

  االستغالل؟مقبولية 
    

    االستضعافحالة الستغالل  لتصديلإرشادات   - ثالثاً  
االستضـعاف الـيت ميـر هبـا األشـخاص مـن الوسـائل اهلامـة الـيت          اسـتغالل حالـة   أنَّ أُقرَّ ب  -٨

صكوك القـانوين  ف بروتوكول االتِّجار باألشخاص، أو غريه من عرِّال ُيو .ماستغالهلمتكِّن من 
ــة استضــعاف   ــدويل، مفهــوم اســتغالل حال ــو .ال ــة   تؤكِّ ــائق الرمسي د امللحوظــات التفســريية للوث

أيِّ " أنه يتعني فهم املفهـوم علـى أنـه يشـري إىل     )١(اخلاصة بالربوتوكول ")األعمال التحضريية"(
ل السـتغال سـاءة ا لخضـوع إل للشـخص املعـين أيُّ بـديل حقيقـي ومقبـول      لوضع ال يكـون فيـه   

 املفهـوم  ف القـانون الـدويل املفهـوم، كمـا أنـه ال ميكـن تكييـف       وخبالف ذلك، ال يعرِّ .املعنية"
  .بسهولة يف إطار التشريعات

                                                         
تحدة امللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية ("األعمال التحضريية") لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم امل )١(  

 A/55/383/Add.1 ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وثيقة األمم املتحدة

 .٦٣  )، الفقرة٢٠٠٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٣(
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ــة       -٩ ستضــعاف مســة  االواالستضــعاف عامــل أساســي يف فهــم االتِّجــار، واســتغالل حال
 وميكـــن تعريـــف  .متأصـــلة يف معظـــم حـــاالت االتِّجـــار باألشـــخاص، إن مل يكـــن مجيعهـــا      

حالــة ناجتــة عــن الطريقــة الســلبية الــيت " ، بوصــفهاملمكنــةألحــد التعــاريف  االستضــعاف، وفقــاً
يتعرض هبـا األفـراد للتفاعـل املعقّـد بـني العوامـل االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية والسياسـية           

 وتكون بعـض عوامـل االستضـعاف، مثـل السـن      (٢)."ل سياق جمتمعاهتم احملليةوالبيئية اليت تشكِّ
يف حـني   هبـا،  اجوهريـ متعلقـة  بالنسبة للضـحية أو   والفقر، قائمة من قبلُاجلنس واملرض ونوع 

عوامل أخرى، من قبيل العزلة والتبعية والوضعية القانونية املخالفة، هي أوجه ضعف ميكـن  أنَّ 
ومـن   .للمستغل إنشاؤها بغرض حتقيق أقصى قدر من السيطرة على الضحية يف عملية االتِّجار

مثــل أخــرى عوامــل ، وُتضــاف إىل ذلــك االتِّجــارإزاء  طبيعتــهماألطفــال ضــعفاء ب املعــروف أنَّ
ثر العوامـل الـيت جتعـل    ؤوتـ  .شـهادات مـيالد  ال حيملـون  أو أثنـاء السـفر   كوهنم غـري مصـحوبني   

األشخاص أكثر عرضة لالتِّجار بشكل خمتلف وغري متناسـب علـى الفئـات الـيت تفتقـر بالفعـل       
  .ملكانة يف اجملتمعإىل السلطة وا

 .س هبـا االتِّجـار  هـو أحـد الوسـائل الـيت ميـارَ     االستضـعاف  اسـتغالل حالـة    ولذلك فإنَّ  -١٠
فعلـى   .كوسـيلة فرعيـة لـدعم وسـائل أخـرى      االستضعاف واستغالله أيضـاً وكثرياً ما ُيستخَدم 

 يف حــني يكــونســبيل املثــال، ميكــن أن يــتم االحتيــال عــن طريــق اســتغالل حالــة استضــعاف،   
يف بعـض الـدول، يشـري    و .للوقـوع ضـحية هلـذا االحتيـال     األشخاص األقـل ضـعفا أقـل عرضـة    

 وميكـن أيضـاً   .مصطلح اإلكراه إىل جمموعة من السـلوكيات، منـها اسـتغالل حالـة استضـعاف     
يكـون  لكـن  موافقـة، و تبدو نفسها ضحية وال تعترب الضحية  كونحالة االستضعاف أن تفسِّر 

وعــالوة علــى ذلــك، يــرتبط  .يف احلصــول علــى املســاعدة واحلمايــة احلــقيف الوقــت نفســه هلــا 
وعلـى   .بفهم االستغالل، وما يترتب عليه وكيفية تعريفـه  أيضاً )٣(االستضعاف يف بعض الدول

 عدم اتضاح االستضعاف ظاهريا ال ينبغي أن يؤدي إىل االسـتنتاج بـأنَّ   العكس من ذلك، فإنَّ
  .الشخص ليس من ضحايا االتِّجار

                                                         
  ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر،واجلرمية مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات  )٢(  

An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, Background paper, 2008, p. 8 .
 /www.unodc.org/documents/humantrafficking/2008 التايل:على املوقع  ةمتاحوثيقة 

AnIntroductiontoHumanTrafficking-VulnerablityImpactandAction.pdf. 

قانون إنفاذ وتطبيق قانون  انظر أيضاًو؛ ٤-٢٧٩ انظر على سبيل املثال القانون اجلنائي الكندي، املادة )٣(  
 .٦٤ة املاد ،نيجرييا يف ٢٠٠٣ لعام (حظر) االتِّجار باألشخاص
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دليل علـى  : الـ ، مهـا فيما يبـدو علـى شـرطني    استغالل حالة استضعافوينطوي إثبات   -١١
 التِّجـار لاالستضعاف كوسـيلة  هذا دليل على نية استغالل الحالة استضعاف؛ وأنَّ الضحية يف 

جمـرد   فـإنَّ  )٤(مفهـوم اسـتغالل حالـة استضـعاف،    تتضـمن تشـريعاهتا   ويف الدول الـيت   .بالضحية
 .للوفـاء بعنصـر الوسـيلة، ومـن مث يسـاعد يف دعـم اإلدانـة        يكون كافيـاً وجود االستضعاف قد 

وقــد قضــت بعــض احملــاكم احملليــة بأنــه ميكــن االســتدالل علــى اســتغالل االستضــعاف، أو نيــة   
ويظــل التحــدي هــو حتقيــق التــوازن بــني حــق    )٥(.الضــعف حبالــة، مــن معرفــة املتــهم هاســتغالل

والتسليم مبفهـوم اسـتغالل حالـة استضـعاف كوسـيلة       ،حماكمة عادلةاحلصول على املتهمني يف 
هوم استغالل حالة استضعاف تواجـه  مف )٦(تتضمن تشريعاهتاالدول اليت ال أُفيد بأنَّ و .لالتِّجار

  .إجياد أدلة إلثبات االستضعافحتديات يف 
    

    املوافقةللتعامل مع مفهوم إرشادات   - رابعاً  
موافقـة ضـحية االتِّجـار باألشـخاص علـى       لـى أنَّ ينص بروتوكول االتِّجار باألشخاص ع  - ١٢

نـــة يف مـــن الوســـائل املبيَّ أيٌّ ُتســـتخَدم فيهـــايف احلـــاالت الـــيت  ال يعتـــد هبـــااالســـتغالل املقصـــود 
يف حـال  املوافقـة  ب يعتـد ويف حالـة االتِّجـار بالبـالغني، ال     .املوافقةتلك الربوتوكول للحصول على 

اسـتغالل حالـة استضـعاف،     ، مثـل وسائل أكثـر مكـراً   خدامو استالقوة أو االختطاف، أاستخدام 
ومـن   .ن الوسـائل املسـتخدمة  ملوافقة بغض النظر عبا يعتدويف حالة األطفال، ال  .كما سبق ذكره

لالعتبــارات املتعلقــة مبوافقــة الضــحية علــى االســتغالل املقصــود كــثرياً مــا يكــون الناحيــة العمليــة، 
ة استضــعاف الوســيلة األكثــر أمهيــة يف قضــايا االتِّجــار الــيت مــا يكــون اســتغالل حالــ وكــثرياً .دور
يف  ،تأكيـد املوافقـة   ويف الواقـع، فـإنَّ   .فيهـا تلـك املوافقـة    دشار فيها إىل موافقـة الضـحية أو تؤكَّـ   ُي

  .منافياً لإلدراك السليمبدو يمواجهة الوسائل الصرحية مثل القوة أو االختطاف أو االحتيال، 
ن املسـؤولية اجلنائيـة    ميكن استخدام املوافقة إلعفاء اجلاين املزعوم موبعبارة أخرى، ال  -١٣

وتسـتخدم العالقـة بـني املوافقـة وعنصـر الوسـيلة، مبـا يف         .دةمن الوسـائل احملـدَّ   أيٌّ خدمإذا اسُت

                                                         
؛ ٢ ، املادةيف مصر بشأن مكافحة االتِّجار بالبشر ٢٠١٢ لعام ٦٤ انظر على سبيل املثال القانون رقم )٤(  

 .٢ املادة، مجهورية مولدوفايف  ٢٠٠٥ لعام قانون منع ومكافحة االتِّجار بالبشر انظر أيضاًو

املتعلقة  الرجوع إىل قاعدة بيانات السوابق القضائية للمزيد من املعلومات عن السوابق القضائية، يرجى )٥(  
 رات واجلرمية، على املوقع، التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّباالتِّجار بالبشر

http://sherloc.unodc.org  أو http://www.unodc.org/cld. 

قانون ) وتايلند (أي القانون اجلنائيتشريع مكافحة االتِّجار يف سويسرا (أي يتضمن على سبيل املثال، ال  )٦(  
 ."استغالل حالة استضعاف" مفهوم )مكافحة االتِّجار باألشخاص
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لتفسري املوافقة الظاهرية الـيت قـد تبـديها الضـحية      ذلك وسائل استغالل حالة استضعاف، أيضاً
ويعتـرب عـدم وجـود موافقـة صـحيحة       .ن عملية االتِّجـار، وإبطـال تلـك املوافقـة    يف مرحلة ما م

، الوســيلة، مــن خــالل عنصــر ويقبــلعلــى حالــة اســتغالل جــزءا ال يتجــزأ مــن فهــم االتِّجــار،  
  .تعريف االتِّجار باألشخاصمن ا وهام باعتباره جزءا مميزاً

تعتـرب  قـد  فاق على العمـل يف ظـروف   االت لربوتوكول االتِّجار باألشخاص، فإنَّ ووفقاً  -١٤
سـتمر العمـل بـه دون اسـتعمال القـوة أو      اوحصل إذا كان االتفاق قد اتِّجاراً استغاللية ال يعد 

التهديد باستعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال القسـر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو         
مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل  اســتغالل الســلطة أو اســتغالل حالــة استضــعاف أو إعطــاء أو تلقّــي

االسـتغالل وحـده قـد ينطـوي علـى       ويف حني أنَّ .موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر
لكـي   املعنيـة  الوسـائل  إثبـات اسـتخدام  جرائم أخرى تتضمن انتهاكات حلقوق اإلنسان، جيـب  

ــالغني يف إطــار بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص   تشــكِّ قــد ، لــكومــع ذ .ل اجلرميــة اتِّجــارا بالب
، منـها علـى سـبيل الـذكر     الضحيةأيضاً حبق تلك احلاالت جرائم أخرى ذات صلة ُترتكَب يف 

  .صر االبتزاز والتعذيب واالعتداء اجلنسي واالغتصاب واألذى البدين وغري ذلكال احل
املوافقة عنـد  عدم االعتداد بمبدأ يف قانوهنا بشكل مباشر وقد أدرج العديد من الدول   -١٥

أيِّ دفاع عـن  كـ املوافقـة  عـدم جـواز اسـتخدام    بعض الـدول علـى    ونصَّ )٧(.الوسائلاستخدام 
على وجود أية جرميـة جنائيـة   املوافقة ال تؤثر  وأنَّ )٨(؛دون املوافقة ل جرميةسلوك كان سيشكِّ

مالحقـة  نع الدولة مـن  متال  اوأهن )١٠(عفي مرتكب اجلرمية من املسؤولية؛تال  اوأهن )٩(ذات صلة؛
  )١١(.جلرميةمرتكب ا

                                                         
القانون يف بلغاريا (أي  شخاصباألالصكوك التشريعية املعنية مبكافحة االتِّجار فإنَّ على سبيل املثال،  )٧(  

، األحكام اإلضافية)، تنص على عدم ٢٠٠٣ قانون مكافحة االتِّجار بالبشر لعام، و)أ( ١٥٩ ، املادةاجلنائي
املعين  ٢٠٠  القانون رقممن  ١٦ يف املادة قابلة لالعتداد هباغري  وتعترب املوافقة أيضاً .املوافقةب االعتداد

 .يف ماليزيا ص ومكافحة هتريب املهاجرينمبكافحة االتِّجار باألشخا

 .١١-٢٧٠ ، القسم الفرعي دال،٢٧٠ يف أستراليا، القسم القانون اجلنائيانظر على سبيل املثال  )٨(  

 .١٠-٣٨٨ يف صربيا، املادة القانون اجلنائيانظر على سبيل املثال  )٩(  

لة مبوجب ، املعدَّمكرراً ١٤٥و ١٢٧و ١٢٥و ١ واديف األرجنتني، امل القانون اجلنائيانظر على سبيل املثال   )١٠(
 .٢٠١٢  ، لعامقانون منع ومعاقبة االتِّجار باألشخاص وتقدمي املساعدة إىل ضحايا االتِّجار

يف  بشأن القضاء على جرمية االتِّجار باألشخاص ٢٠٠٧ لعام ٢١ القانون رقمانظر على سبيل املثال   )١١(
على مزيد من املعلومات بشأن تشريعات مكافحة االتِّجار باألشخاص، للحصول . و٢٦ املادة ،إندونيسيا

يرجى الرجوع إىل بوابة املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة شريلوك) التابعة ملكتب األمم 
 .http://sherloc.unodc.org واجلرمية، املتاحة على املوقع الشبكيخدِّرات املتحدة املعين بامل
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التركيـز   أنَّ يـرون  الكثريونفـ  .صـعبة قضـايا  ومن الناحية العمليـة، تـثري مسـألة املوافقـة       -١٦
وتثــار مســألة القــيم،  .علــى نيــة الضــحية وأفعاهلــا  الينبغــي أن يكــون علــى نيــة اجلــاين وأفعالــه  

سـماح بـأن   هـل ميكـن ال  تأكيد موافقتها: ف فيها الضحيةتواصل املعقدة اليت القضايا خباصة يف و
تكون الغلبة للموافقة على القيم اإلنسانية واالجتماعية األساسية مثـل الكرامـة واحلريـة ومحايـة     

هـل  وما هي تلك القـيم وكيـف ميكـن فهمهـا وتطبيقهـا؟      والفئات األضعف داخل اجملتمعات؟ 
ة شـديدة االخـتالف بشـأن مسـألة االتِّجـار؟ ومتثـل مسـأل       الميكن التذرع بالقيم لـدعم املواقـف   

 مـن جهـة  ع تذرَّإذ ُي: تتباين فيه وجهات النظر جيداً االتِّجار ألغراض االستغالل اجلنسي مثاالً
االسـتغالل يف هـذا السـياق، علـى أسـاس أنـه ال ميكـن املوافقـة         ثبـات  بقيم الكرامة اإلنسـانية إل 

مـن  ن ويقـول آخـرو   .حلالـة استضـعاف حبكـم الواقـع     ثل اسـتغالالً مت اأو أهنالدعارة على حقيقةً 
مـن   ميارسـون شـكالً  الدعارة بعض األشخاص العاملني يف  كونرفض إمكانية  نَّجهة أخرى إ

  .ض القيم األساسية لالستقاللية واحلريةميكن أن يقوِّ الوكاالتأشكال 
عدم االعتـداد  بروتوكول االتِّجار باألشخاص ينص بوضوح على  وعلى الرغم من أنَّ  -١٧
إىل اتفـاق فيمـا بـني املمارسـني      ُيتوصَّـل ، يبدو أنـه مل  املعنية وسائلال ثبت استخدامملوافقة إذا با

و مـا إذا كـان يلـزم أيضـاً     إثبـات اسـتخدام الوسـائل، أ    ما إذا كان يكفـي التابعني للدول بشأن 
فـة  الوسائل نفسها غـري معرَّ  إىل أنَّ ونظراً .حقيقةًالوسائل املستخدمة أبطلت املوافقة  إثبات أنَّ

أمــام ال يتســع اجملــوكــول االتِّجــار باألشــخاص ويف معظــم القــوانني الوطنيــة،  بوضــوح يف بروت
 واسعة، أو حىت متناقضة يف بعض احلـاالت، لوسـائل   مقيِّدة أو لدول لوضع وتطبيق تفسرياتا

مـن الشـدَّة حبيـث ُتبِطـل      من تفسريات يلزم مبقتضـاها أن تكـون الوسـائل    يتراوح األمرفمعيَّنة: 
املوافقـة أو  يلـزم أن ُتبِطـل الوسـائل مبقتضـاها     إىل تفسريات ال  تقويضاً بالغاًتقوضها املوافقة أو 

ولتقييم ما إذا كـان قـد جـرى     )١٢("املوافقةب للدفع حبكم "عدم االعتداد ،تقوضها تقويضاً بالغاً
                                                         

إذا كان ينبغي  دارت بشأن ماتفيضة سمناقشة م أنَّ األعمال التحضرييةمن  ٣٩٤- ٣٩١ الصفحات يرد يف  )١٢(
ذا كان ينبغي ذلك فكيف إ، و"االتِّجار باألشخاص" إدراج إشارة إىل موافقة الضحايا يف تعريف مصطلح

ايا ذات صلة حظم الوفود على أنه ال ينبغي من حيث الواقع أن تكون موافقة الضوقد اتفق مع .ينبغي صياغتها
غري أن العديد من الوفود أعرب عن شواغل قانونية خبصوص  ."اجتر هبا" ا إذا كانت الضحية قدمبمهمة 

ة وفود وأعربت عد .املذكورة فيه موافقة الضحية لالكثري من الوسائ يستبعدفقة صراحة من حكم ااستبعاد املو
أن توافق أنه من املمكن يف بعض الظروف  فعالً تعيناإلشارة الصرحية إىل املوافقة قد  أنَّ مفادهعن شاغل 

وأوضحت عدة وفود أن إثبات عدم  .على أمور مثل استعمال القوة أو التهديد باستعماهلا أو االحتيالالضحية 
ويف  .ما تتغري يف حني يكون اجلرم مستمراً ة كثرياًاملوافقة صعب ألن موافقة الضحية أو قدرهتا على املوافق

من جراء تغريات الحقة يف هذه املوافقة األولية، أو تبطل  تهاموافقالضحية ما تسحب  اًحاالت االتِّجار، كثري
ون موافقتها لعناصر أخرى من واقعة دالظروف، ويف بعض احلاالت، قد تذعن الحقا الضحية املخطوفة ب

هذه وقع هناك اتفاق على أنه ينبغي يف كل من الربوتوكول والتشريع املنفذ له التقليل من  وكان .االتِّجار
ويف الدورة التاسعة للجنة املخصصة، مل يتم  .عني العامني وعلى الضحايا بقدر اإلمكاناملشكلة على املدَّ
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" جمموعـة مـن الظـروف   " االتِّجار بأشخاص، ينظر املمارسون يف بعـض الواليـات القضـائية إىل   
  .ظروفغري ذلك من الل لتشمل طبيعة االستغالل وخطورته ورمبا تتجاوز الوسائ

علــى نــوع  نــة يف بعــض الــدول أيضــاًمعيَّحــاالت يف يتوقــف مــدى أمهيــة املوافقــة وقــد   -١٨
ــا زادت جســامته، اتَّ  .تهجســامواالســتغالل  ــضــح فكلم ــة واحملــاكم أنَّ  مل ــة اجلنائي  وظفي العدال

الشـخص  قـد تكـون ملوافقـة    ويف بعـض احلـاالت    .عنـها  زائفة وينبغي التغاضياملؤكَّدة وافقة امل
، أمهيـة بالغـة   فيهـا  جـرت املوافقـة  اليت رحلة امليف أحوال أخرى، و يكون مشروعاًقد على فعل 

 .بــاإلكراهومــن أمثلــة ذلــك الفــرق بــني الــزواج بالتراضــي والــزواج   .يف حتديــد وقــوع اجلرميــة
عــد لُبكــذلك لهــو مقبــول وغــري مقبــول ولقــيم واملواقــف الثقافيــة بشــأن مــا تكــون لميكــن أن و

  .نةمعيَّ ظروفاجلنساين دور يف حتديد األمهية النسبية للموافقة يف 
حـدود  تكشـف عـن   وميكن ملسـألة املسـؤولية اجلنائيـة لألشـخاص ضـحايا االتِّجـار أن         -١٩

ــدأ  ــداد مب ــدم االعت ــب ع ــد  .ةاملوافق ــد اعُتِم ــة       وق ــدم جتــرمي أو معاقب ــدأ ع ــى نطــاق واســع مب عل
شخاص ضحايا االتِّجار على اجلرائم اليت اضطروا إىل ارتكاهبا أو ارتكبوها كنتيجة مباشـرة  األ

ــدم إدراج       ــن ع ــرغم م ــى ال ــك عل ــرض لالتِّجــار، وذل ــدأ  للتع ــذا املب يف بروتوكــول االتِّجــار  ه
فيما يتعلق باملسـؤولية القانونيـة ملشـاركة الضـحايا يف      الوضع أقل وضوحاً بيد أنَّ .باألشخاص

الغرض االسـتغاليل لالتِّجـار، مثـل    متثل هي نفسها تلك األنشطة  ة اإلجرامية إذا بدا أنَّاألنشط
يتضـح علـى الصـعيد    وعلى الرغم من ذلـك،   .االتِّجار باملخدِّرات وصناعتها أو السرقة املنظمة

 يف ســياق تعــرض الفــرد لالســتغالل  اجلــرائم املرتكبــة عرضــاً  التغاضــي عــنأنــه جيــري  العملــي
لغـرض االسـتغاليل، وخباصـة إذا    ل باعتبارهـا جتسـيداً مباشـراً   مـن اجلـرائم املرتكبـة     رببسهولة أك

، ة األخـرية احلالـ تلك في ف .تملة يف احلالة األخريةاحملوافقة املكانت هناك بعض املؤشرات على 
لقبـول  أقـل   اًاحملـاكم اسـتعداد  وتبدي أعلى، تكون املوافقة الظاهرية  التغاضي عنعتبة  يبدو أنَّ

ر للتغاضـي  (مثـل اسـتغالل حالـة استضـعاف) كمـربِّ     مكـراً  لتفسريات الواسعة للوسائل األكثـر  ا
  .عن املوافقة الظاهرية على املشاركة يف األنشطة اإلجرامية

                                                         
دت مناقشة مماثلة يف سياق قوُع .التوصل إىل توافق يف اآلراء، وطلبت الرئيسة إىل الوفود النظر يف خيارات

النقاش حول الفرق بني االتِّجار باألطفال والبالغني وما إذا كان ينبغي التعبري عن هذا االختالف فيما يتعلق 
تتمثل يف على أنه مثة طريقة بديلة لتجرمي االتِّجار باألطفال  "األعمال التحضريية"يف ملحوظة وتنص  .باملوافقة

 أحد الوفود أعرب عن قلقه من أنَّ غري أنَّ .نةطفال أن يقبلوا بأداء أنشطة معيَّص على أنه ال ميكن لألالن
كما أعربت عدة  .أغراض أخرىه ميكن املوافقة على أن ضمناً يعينيف بعض األغراض ميكن أن  املوافقة استبعاد

على  يوافقوابالغني ميكن أن ال فيما خيص األطفال ميكن أن يدل على أنَّ املوافقة استبعاد وفود عن قلقها من أنَّ
ومن مث تفادى التعريف  .يوافق على ذلكالرق أو السخرة أو االستعباد، يف حني أنه ال ينبغي ألي شخص أن 

 موافقة"." هذا االرتباك بعدم استخدام كلمة
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    الستغاللل لتصديلإرشادات   - خامساً  
الرئيســي غرضــه االتِّجــار و الــيت تشــكِّل عناصــرالاالســتغالل العنصــر الثالــث مــن  دُّ َعــُي  -٢٠
ــرِّوال ُي .هجــوهرو ــا ي   ع ــدِّم ف بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص االســتغالل، وإمن ــة غــري  ق قائم

 يحصرية باألغراض االستغاللية، تشمل استغالل دعارة الغري وسائر أشكال االسـتغالل اجلنسـ  
 .واالسترقاق واملمارسات الشـبيهة بـالرق واالسـتعباد ونـزع األعضـاء      والسخرة واخلدمة قسراً

  .من االستغالل يف نطاق االتِّجار مستترةإدراج أشكال جديدة أو من لنهج املرن ن امكِّوُي
ــواردة يف      إىلطلــب وُي  -٢١ ــة كحــد أدىن األشــكال ال ــدرج يف تشــريعاهتا احمللي ــدول أن ت ال

توجـد   ،اجملـال للتفسـري  قـد أتـاح   بروتوكول االتِّجـار باألشـخاص    بالنظر إىل أنَّو .الربوتوكول
قــررت بعــض الــدول إدراج قائمــة غــري حصــرية   قــد ف .النــهج التشــريعيةاختالفــات كــبرية يف 

القائمـة   رأت دول أخـرى أنَّ يف حـني   .لمرونـة ل توخياًاألغراض االستغاللية يف قوانينها احمللية ب
ع بعض الدول القائمـة  ووسَّ .غري احلصرية لألغراض االستغاللية ال تتماشى مع مبدأ املشروعية

بعـض أنـواع السـلوك     تشـمل فة بطريقة ر بعضها املفاهيم غري املعرَّفسَّبإضافة مفاهيم جديدة، و
االسـتمرار علـى اعتبـار اإلبقـاء     ومـا زال التحـدي يتمثـل يف     .دذات الصلة يف سياق ثقـايف حمـدَّ  

  .جرمية جسيمة جرمية االتِّجار
 فكـثرياً  .باإلثباتيات تتعلق دة وحتدِّيات عملية حمدَّوتثري بعض أشكال االستغالل حتدِّ  -٢٢
صـناعات   مسـتترة حتـت غطـاء   بعض أشكال االستغالل، مثـل االسـتغالل يف العمـل،     تكونما 

وتبدو بعض ممارسات االستغالل األخرى مقبولـة سياسـيا    .يصعب حتديدها ، ومن مثَّمشروعة
وعـالوة علـى    .الفئـات املهمشـة داخـل اجملتمعـات    ضمن بعض واجتماعيا يف بعض السياقات و

سـائر  بني ظروف العمل السيئة واألغراض االسـتغاللية وحتديـد    التفريقيصعب  ما ذلك، كثرياً
 .ل اسـتغالال لـذلك، هنـاك حاجـة إىل املرونـة يف حتديـد مـا يشـكِّ       و .احلاالت املختلف يف أمرها

  .املشروعيةمبدأ  إعالء، ينبغي وضع بارامترات واضحة من أجل هويف الوقت نفس
 هأشـكال فـرادى  ف عـرَّ ف مصطلح االستغالل أو ُتعرَّأن ُيا السبب، من املهم إمَّذلك ول  -٢٣
وعلـى   .العدالـة اجلنائيـة  لـه يف إطـار   لتصدي ه تفسرياً موحَّداً واختاذ تدابري مثلى لضمان تفسريل

ــدويل،   ــالنظر إىلالصــعيد ال ــه اســتغالل ف االســتغالل علــى  الربوتوكــول ال يعــرِّ  أنَّ وب ، مــن أن
تكمـن أمهيـة   وهنـا   .السـتغالل اشـكال  فـرادى أ  تعـاريف  الضروري لفهم هذا املفهوم النظـر يف 

  .صكوك القانون الدويل األخرى
بتفسـري   اًمباشـر  ارتباطـاً  والعمـل اجلـربي  وترتبط التعاريف القانونية الدولية القائمة للـرق    - ٢٤

ف الــرق القــانون الــدويل يعــرِّف .مضــموهنا املوضــوعي يف ســياق بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص
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ــه ــ بأن ــه الســلطات  مــاَرشــخص ُتأيِّ  وضــعة أو "حال ــة النامجــة عــن حــق س علي ــ ،امللكي ها أو كل
صـب مـن   غَتكل أعمال أو خدمات ُت" يف القانون الدويل بأنهعمل اجلربي ف العرَّيو )١٣(.بعضها"

  )١٤(."ها مبحض اختيارهئعقوبة ومل يتطوع هذا الشخص بأداأيِّ شخص حتت التهديد بأيِّ 
واملمارسات الشـبيهة بـالرق واسـتغالل دعـارة     لالستعباد  وين احلايلالقانويرتبط الفهم   -٢٥

ففـي حـني ال ختضـع    : بتفسـري مضـموهنا املوضـوعي يف سـياق الربوتوكـول      اًمباشر ارتباطاًالغري 
لتعريف قانوين دويل واضـح، يوجـد بالفعـل فهـم عـام يف القـانون لنطاقهـا         هذه املفاهيم الثالثة

الدَّْين، وبيـع األطفـال    إسارطلح املمارسات الشبيهة بالرق ويشمل مص .ومضموهنا املوضوعي
فـــة يف القـــانون ألغـــراض االســـتغالل، والقنانـــة، وأشـــكال الـــزواج باخلضـــوع، ومجيعهـــا معرَّ 

وتنطبــق تعــاريف تلــك األشــكال مــن االســتغالل علــى اســتخدامها يف بروتوكــول   )١٥(.الــدويل
رســات األربــع املــذكورة، كمــا يتضــمن  وينطــوي االســتعباد علــى املما  .االتِّجــار باألشــخاص

 دونالــرق وإن كــان  لــه طــابع زع إىل أن يكــونـينــ اســتغالالً فادحــاًخــر آلاســتغالل شــخص 
  .العتبة العليا للرق

 فمحط االهتمـام  .واالتِّجارالدعارة الربوتوكول ال يساوي بني  وجتدر اإلشارة إىل أنَّ  -٢٦
االسـتفادة  لح إىل الـدعارة يف حـد ذاهتـا بـل إىل     وال يشري هذا املصـط  .هو استغالل دعارة الغري

االتِّجـار   يف غـري سـياق   االتعامل مع الدعارة واملسائل ذات الصـلة هبـ  ف .دعارة شخص آخرمن 
  )١٦(.القوانني والسياسات اخلاصة بفرادى الدول األطرافيبقى حتديداً من شأن باألشخاص 

لة بتعــاريف ومفــاهيم قانونيــة غــري املشــمواملصــطلحات االســتدالل علــى معــىن وميكــن   -٢٧
ومـن مصــادر   تهمـن سـياق الربوتوكـول وتـاريخ صـياغ      معقـوالً  اسـتدالالً علـى الصـعيد الـدويل    

وإن كـان ميكـن   غـري معـرَّف يف القـانون الـدويل،     مصـطلح اخلـدمات القسـرية    ف .تكميلية حبثية
ال يعتــرب  ع مفهــوم الســخرة ليشــمل املمارســات والظــروف الــيت قــد االســتدالل علــى أنــه يوسِّــ

عقوبـة ومل يتطـّوع هـذا    أيِّ شـخص حتـت التهديـد بـ    الاجلميع أهنا عمل وإمنـا أهنـا تغتصـب مـن     
  )١٧(.الشخص بأدائها مبحض اختياره
                                                         

ع على لالطالو. ١ ، املادة١٩٥٣ لة بربوتوكول عامبصيغتها املعدَّ ١٩٢٦ الرق لعاماخلاصة بتفاقية اال  )١٣(
تعاريف بديلة، يرجى أيضا الرجوع إىل القانون النموذجي ملكافحة االتِّجار باألشخاص الصادر عن مكتب 

 .٢٠٠٩ رات واجلرمية يف عاماألمم املتحدة املعين باملخدِّ

 .٢٥و ٢ لزامي، املادتاناملتعلقة بالعمل اجلربي أو اإل ٢٩ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٤(

 .١ تفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق، املادةاال  )١٥(

 .)٦٤ ، الفقرةA/55/383/Add.1انظر امللحوظات التفسريية (  )١٦(

 .٢ لزامي، املادةاملتعلقة بالعمل اجلربي أو اإل ٢٩ انظر تعريف العمل اجلربي، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  )١٧(
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وجرمية نزع األعضاء جرمية فريدة ضمن أشكال االستغالل املنصـوص عليهـا لكوهنـا،      -٢٨
ل ممارسـة  ل اجلنسـي، ال تشـكِّ  السترقاق واالسـتعباد واسـتغالل دعـارة الغـري واالسـتغال     ل خالفاً

نـزع  " وتـنص امللحوظـات التفسـريية للربوتوكـول علـى أنَّ      .ميكن اعتبارها اسـتغاللية بطبيعتـها  
أعضاء من أجسام األطفال مبوافقة والد أو وصي ألسباب طبية أو عالجيـة مشـروعة ال ينبغـي    

، يف ضــيه اخــتالف احلــالمــع مراعــاة مــا يقت، وتنطبــق هــذه القاعــدة أيضــاً"، أن يعتــرب اســتغالالً
  ."ألسباب طبية أو عالجية مشروعةالبالغني "نزع أعضاء املوافقة على حالة 
قائمـة أشـكال االسـتغالل املنصـوص عليهـا      إىل أبعـد مـن   العديد من الدول  ذهبوقد   -٢٩

أشــكال إضــافية يف التشــريعات، أو  بــإدراجا صــراحة يف بروتوكــول االتِّجــار باألشــخاص، إمَّــ
مثلـة املقبولـة   األومـن   .تشمل ممارسات أخـرى ل يهافسري بعض األشكال املنصوص عل، بتضمناً

ويــثري التبنِّــي غــري املشــروع اجلــدل،   .أشــكال االســتغالل التســول بــاإلكراه علــى بشــكل عــام 
وتثـار مسـائل مماثلـة     .يف حد ذاته ااستغالليمن التبين غرض الوخباصة يف احلاالت اليت ال يكون 

 األرحام جتاريا، واالتِّجـار بالنسـاء احلوامـل بغـرض بيـع أطفـاهلن واسـتغالهلم        فيما يتعلق بتأجري
  )١٨(.يف األنشطة اإلجرامية

    
    املوصى هبا راجعوامل األساسيةاألدوات   - سادساً  

 املعين باملخدِّرات واجلرمية املتحدةمكتب األمم     
 

يف إطار " وسائلال" استغالل حالة استضعاف وغريها مناملناقشة الثالث: ورقات     
تعريف االتِّجار باألشخاص؛ دور املوافقة يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص؛ مفهوم 

    االستغالل يف بروتوكول االتِّجار باألشخاص
تكـون املفـاهيم اهلامـة الـواردة يف الربوتوكـول       ت الـدول األطـراف بأنـه خيشـى أالَّ    أقرَّ  -٣٠

، أوصــى الفريــق ٢٠١٠ ويف عــام .بصــورة متســقة قذ وتطبَّــمفهومــة بوضــوح، ومــن مث ال تنفَّــ
العامل املؤقـت املفتـوح العضـوية املعـين بربوتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة االتِّجـار باألشـخاص،           

ل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة       وخباصة النساء واألطفال، املكمِّ
بـأن يقـوم املكتـب بإعـداد سلسـلة مـن ورقـات         ،ص)(الفريق العامـل املعـين باالتِّجـار باألشـخا    

بشـأن عـدَّة مفـاهيم اعتـربت     " يف اإلجـراءات اجلنائيـة   العدالة اجلنائيةملساعدة موظفي " املناقشة
                                                         

زيد من املعلومات بشأن تشريعات مكافحة االتِّجار باألشخاص، يرجى الرجوع إىل بوابة املللحصول على   )١٨(
خدِّرات املوارد اإللكترونية والقوانني املتعلقة باجلرمية (بوابة شريلوك) التابعة ملكتب األمم املتحدة املعين بامل

 .http://sherloc.unodc.org واجلرمية، واملتاحة على املوقع الشبكي
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استغالل حالـة استضـعاف وغريهـا مـن     " لت أول ورقة مناقشة بشأن مفهومكِمواسُت .إشكالية
أمَّـــا  .كرة إرشـــادية للممارســـني، باإلضـــافة إىل مـــذ٢٠١٢ ، وصـــدرت يف عـــام"‘الوســـائل‘

ومل  .٢٠١٤ لت وصـدرت يف عـام  كِم، فقـد اسـتُ  "املوافقة" الدراسة الثانية، اليت تناولت مسألة
" االعتبارات الرئيســـيةـ"تســـمح الدراســـة بإصـــدار مـــذكرة إرشـــادية، وإمنـــا وضـــعت قائمـــة بـــ

ى املفهـوم التعريفـي   زت الدراسـة الثالثـة علـ   وركَّـ  .املناقشةورقة لجت كمرفق درِ، أُللممارسني
  ."االستغالل" الثالث الذي يتطلب االهتمام، وهو مفهوم

لــت عليهــا حتســينات مــن حــني آلخــر دِخ، أُمنــهجيات متشــاهبة اتواعتمــدت الدراســ  -٣١
إجــراء اســتعراض مكــتيب لألدبيــات ذات  ‘١‘ وتتضــمن املنهجيــة .الــدروس املســتفادة لتجســيد

إجـراء دراسـة استقصـائية لـدول متثـل       ‘٢‘ القضـائية؛  الصلة، مبا يف ذلك التشريعات والسـوابق 
منـاطق وتقاليـد قانونيــة خمتلفـة مــن خـالل اسـتعراض للتشــريعات والقضـايا، فضــالً عـن إجــراء        

ــابالت مــع األخصــائيني املمارســني؛    اســتعراض  ‘٤‘ إعــداد مشــروع ورقــة مناقشــة؛    ‘٣‘ مق
ــق     ــة املناقشــة ووضــع إرشــادات إضــافية يف اجتمــاع لفري ــدوليني؛  مشــروع ورق  مــن اخلــرباء ال

  .إرشادات مرتبطة هباأيِّ وضع الصيغة النهائية لورقة املناقشة و  ‘٥‘
    

  قاعدة بيانات السوابق القضائية املتعلقة جبرائم االتِّجار بالبشر، مكتب األمم املتحدة     
    املعين باملخدِّرات واجلرمية

ــة كتــباملأنشــأ   -٣٢ ــة و، يف إطــار بواب ــة  القــوانني املتعلقــة باجلرميــة املــوارد اإللكتروني (بواب
االطـالع   إلتاحـة إمكانيـة  قاعدة بيانات السوابق القضائية يف جرائم االتِّجار بالبشـر  شريلوك)، 

وهـي تتضـمن تفاصـيل عـن جنسـيات       .العام والفوري على حاالت موثقـة رمسيـا هلـذه اجلرميـة    
مـات املتعلقـة حبـاالت املالحقـة     الضحايا واجلناة ودروب االتِّجار واألحكـام وغريهـا مـن املعلو   

وهــي ال تــوفِّر فقــط ســجالً مفصــالً للمالحقــات القضــائية   .القضــائية مــن خمتلــف أحنــاء العــامل 
ــات، وإمنــا أيضــاً   ــة لألشــخاص املتجــر هبــم، حســبما توثقهــا احملــاكم    لواإلدان  .لقصــص الواقعي

سياسـات والبـاحثني يف   وهتدف قاعدة البيانات إىل مساعدة القضاة وأعضاء النيابـة ومقـرِّري ال  
جمال وسائط اإلعالم وغريهم من خالل توفري تفاصيل حلاالت حقيقية مشفوعة بأمثلـة لكيفيـة   

 ملـــــرتكيب جـــــرائميف املالحقـــــة القضـــــائية  املنطبقـــــة عليهـــــااســـــتخدام القـــــوانني الوطنيـــــة 
  .باألشخاص  االتِّجار

  
 املتعلقـة  تشريعاتالوتتاح . www.unodc.org/cld التايل ععلى املوق ةمتاحوقاعدة البيانات هذه 

  .http://sherloc.unodc.orgالتايل كافحة االتِّجار بالبشر على املوقع مب
    

www.unodc.org/cld
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وطنية األدلة التشريعية لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ال    
    ٢٠٠٤ والربوتوكوالت امللحقة هبا، األمم املتحدة، نيويورك

الغرض الرئيسي من هذه األدلة التشريعية هو مساعدة الدول اليت تسعى إىل التصـديق    -٣٣
أو الربوتوكـوالت املكمِّلـة هلـا    /على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية و

ــ .أو إىل تنفيـــذها د أُعـــدَّت صـــيغة األدلـــة هـــذه حبيـــث تراعـــي خمتلـــف التقاليـــد القانونيـــة   وقـ
 .ومستويات التطور املؤسسي املتباينة، وهي تقـدِّم خيـارات للتنفيـذ، حيثمـا كـان ذلـك متاحـا       

وتعرض األدلة املقتضيات األساسـية لالتفاقيـة وبروتوكوالهتـا، وكـذلك املسـائل الـيت جيـب أن        
القـوانني   واضـعو  يـود  الوقـت نفسـه خيـارات وأمثلـة متنوِّعـة قـد       ُتعىن هبا كل دولة، وتقـدِّم يف 

  .الوطنية أن ينظروا فيها يف سعيهم إىل تنفيذ االتفاقية وبروتوكوالهتا
  التايل:على املوقع وهذه األدلة متاحة 

www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf. 
    

    قانون منوذجي ملكافحة االتِّجار باألشخاص    
ُوضع القانون النمـوذجي ملكافحـة االتِّجـار باألشـخاص مـن أجـل مسـاعدة الـدول يف           -٣٤

وتوكول منع وقمع ومعاقبة االتِّجـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء     تنفيذ األحكام الواردة يف بر
وهـو يسـتهدف    .واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنيـة 

 .تيسري مراجعة وتعديل التشـريعات القائمـة، كمـا يسـتهدف تيسـري اعتمـاد تشـريعات جديـدة        
ل يتـيح للمشـرِّعني، حسـب    ون النمـوذجي تعليـق مفصَّـ   ويصاحب كل حكم مـن أحكـام القـان   

  .ة خيارات ومصادر قانونية وأمثلةعدَّ ،االقتضاء
-https://www.unodc.org/documents/humanالتـــــــــايل:متـــــــــاح علـــــــــى املوقـــــــــع وهـــــــــو 

trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf.  
    

    ىل ممارسي العدالة اجلنائيةإه االتِّجار بالبشر موجَّ دليل بشأن مكافحة    
جاء الدليل بشأن مكافحة االتِّجار بالبشر، املوجَّه إىل ممارسي العدالـة اجلنائيـة، نتيجـة      -٣٥

اط األكادمييـة ومنظمـات غـري حكوميـة     لعملية تعاونية عامليـة شـارك فيهـا خـرباء ميثلـون األوسـ      
عون عـامون، وقضـاة مـن مجيـع أحنـاء      ومنظمات دوليـة، ومسـؤولون عـن إنفـاذ القـانون، ومـدَّ      

والغـــرض مـــن هـــذا الـــدليل، علـــى غـــرار بروتوكـــول االتِّجـــار    .العـــامل، بتجـــارهبم وخـــربهتم

www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Arabic%20Legislative%20guides_Full%20version.pdf
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لبشـر ومحايـة ضـحاياه    باألشخاص، هو تقدمي الدعم ملمارسي العدالة اجلنائية يف منع االتِّجار با
  .ومقاضاة مرتكبيه ويف التعاون الدويل الالزم لتحقيق هذه األهداف

    
على املبادئ املوصى هبا  حلقوق اإلنسانالسامية  ضية األمم املتحدةتعليقات مفوَّ    

    واملبادئ التوجيهية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالتِّجار بالبشر
اه واضح للتعامـل مـع مسـألة الوضـعية القانونيـة، بتبيـان       تسعى التعليقات إىل حتديد اجت  -٣٦

الدوليـة   القانونيـة  جوانب املبادئ واملبـادئ التوجيهيـة الـيت ميكـن ربطهـا بـاحلقوق وااللتزامـات       
لة للجوانـب  وهي تستخدم هذه املبادئ واملبادئ التوجيهية لترسم صـورة إمجاليـة مفصَّـ    .الثابتة

 .، علــى القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســانصــا، ولــيس حصــراًزة خصوالقانونيــة لالتِّجــار، مركِّــ
  .قضائية كأمثلة على التطبيق العملي هلذه املبادئ واملبادئ التوجيهية وهي تسوق أحكاماً

  التايل:  متاحة على املوقع وهي 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_arpdf.  

    
    مكافحة االتِّجار باألشخاص: ب إرشادي للربملانينيكتيِّ    

أصدر االحتاد الربملاين الدويل ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة كتّيبـاً        -٣٧
اشـتراع قـوانني    ليتسـىن للربملـانيني   حدة العاملية ملكافحة االتِّجار بالبشرمبادرة األمم املت يف إطار

  .لتصدِّي لالتِّجار بالبشرلتدابري الوطنية السليمة واعتماد ممارسات جيدة من شأهنا تعزيز 
  التايل:متاح على املوقع وهو 

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/booklet_parlementaire_ar_finalcover_1.pdf.  
 

 


