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ت�شديـر

احلَمالت  يف  النا�شطني  من  وجماعة  ويلربفور�س  ويليام  الربيطاين  الربملايّن  بادر  خَلت،  �شنة  مائتي  منذ 

اإىل تغيري ُمدَركات عموم النا�س عن الّرق، والتغّلب على املمانعة  العمومية، من ذوي ال�شجاعة والإقدام، 

ال�شديدة ملواجهتها، فا�شتطاعوا اأن يدفعوا امل�شار اإىل اإجناز اإ�شالحات ت�رشيعية حّققت اإنهاء جتارة الرقيق عرب 

املحيط الأطل�شي.

ولكْن على الرغم من الإجنازات التي حّققها اأولئك املوؤّيدون لإبطال ال�شرتقاق يف القرن التا�شع ع�رش، ل 

يزال الّرق م�شتحِكما بني ظهرانينا اليوم. ذلك اأنه يف جميع اأنحاء العامل ما زال املاليني من الأُنا�س، وهم عادًة 

ار بالب�رش: ومن ثّم فاإن احلاجة  من الن�شاء والأطفال، يقعون يف �رَشك �شكل جديد من ال�شتعباد ُي�شّمى الجِتّ

ما�ّشة اليوم اإىل موؤّيدي اإبطال العبودية الذين ينتمون اإىل القرن احلادي والع�رشين لكي يعملوا على �شّن قوانني 

ار وقمع جرمية تعود علينا جميعًا باخلزي والعار. واتخاذ تدابري من اأجل حترير �شحايا هذا الجِتّ

ار  الجِتّ ملنع  الالزمة  ال�شلطة  املجال�س(  اأع�شاء  )النّواب  والربملانيني  النيابية(  )املجال�س  الربملانات  لدى  واإن 

القوانني  اعتماد  ي�شتطيعون  اإنهم  الب�رش. كما  ا�شتغالل  الوعي والت�شّدي ملمار�شات  تنمية  بالب�رش عن طريق 

الالزمة ملالحقة املّتجرين ق�شائيًا وحماية حقوق ال�شحايا؛ وهم ي�شتطيعون اأي�شًا القيام باخلطوات الالزمة 

ار بالب�رش على ال�شعيد الدويل. يف �شبيل مكافحة جرمية الجِتّ

توحيد  اإىل  الدويل  الربملاين  والحتاد  واجلرمية  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  من  كل  عمَد  وقد 

ار بالب�رش التي ت�شطلع بها الأمم املتحدة، لكي يعمال  جهودهما معًا، �شمن اإطار املبادرة العاملية ملكافحة الجِتّ

ار بالب�رش. ولذلك فاإن الق�شد من هذا  على ت�شجيع الربملانيني على القيام بدور نا�شط يف وقف م�شار الجِتّ

ب �إر�شادي للربملانيني، اأن ي�شاعدهم على القيام بهذه املهمة. ار بالأ�شخا�ص: كتيّ املن�شور، مكافحة �لِتّ

ار  الجِتّ ة ملكافحة  املعَدّ اجليدة،  واملمار�شات  الدولية  للقوانني  على جمَمع  �لإر�شادي  ب  �لكتيّ ويحتوي هذا 

بالب�رش. وهو يقّدم اإر�شادات توجيهية عن كيفية جعل الت�رشيعات الوطنية متما�شية مع املعايري الدولية، وذلك 

ار بالأ�شخا�س وجترمي كل اأ�شكاله. كما اإنه يبنّي باإجمال التدابري الرامية اإىل منع  على �شبيل املثال بتعريف الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، واإىل مالحقة مرتكبيها، وكذلك اإىل حماية �شحاياها. ويحتوي اأي�شًا  ارتكاب جرمية الجِتّ

على ن�شائح ب�شاأن كيفية الإبالغ عن هذه اجلرمية، وكيفية جتنيد املجتمع املدين من اأجل العمل على ُن�رشة 

هذه الق�شية.

العمل  اإجراءات  باتخاذ  يطالبون  باتوا  النا�س  فاإن  بالب�رش،  ار  الجِتّ بجرمية  اجلمهور  وعي  الآن  يتنامى  واإْذ 

م�شوؤولية  عليهم  تقع  هوؤلء  فاإن  املنَتخبون،  ممّثلوهم  هم  الربملانيني  ولأن  متامًا.  اجلرمية  هذه  لإنهاء  الالزمة 

ولديهم ال�شلطة اأي�شًا ب�شاأن �شمان اعتماد القوانني وغريها من التدابري وتنفيذها حتقيقًا لهذه الغاية. والق�شد 

واّتباع ممار�شات جيدة من  �شليمة  قوانني  ا�شرتاع  داد يف  ال�شَّ ُيلهمهم  اأن  اأي�شًا  �لإر�شادي  ب  �لكتيّ من هذا 

ار بالب�رش. �شاأنها اأن تعّزز ال�شتجابة على ال�شعيد الوطني للت�شّدي لالجِتّ

ب �لإر�شادي عمل ي�شري بتقّدم تدريجي؛ فال ي�شعه من َثّم اأن ياأمل تقدمي كل الإجابات الالزمة  وهذا �لكتيّ

اأنف�شهم،  اإىل الربملانيني  ار بالب�رش ت�شّلم زمام القيادة  اإن مبادرة الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الجِتّ معًا. كما 

ملجابهة  والفّعالة  البتكارية  التدابري  ا�شتحداث  الكامن يف  التحّدي  مواجهة  ُقدمًا يف   
ّ
امل�شي على  وحتّثهم 

ب �لإر�شادي منطلقًا ل�شائر ال�رشكاء، واأن يدفعهم على اتخاذ  ار بالأ�شخا�س. وُيوؤمل اأن يوّفر هذا �لكتيّ الجِتّ

املزيد من اإجراءات العمل الكفيلة مبكافحة جرمية ل ينبغي اأن يكون لها مكان يف قرننا احلادي والع�رشين.

اآندري�س بي. جون�شون

الأمني العام

الحتاد الربملاين الدويل

اأنطونيو ماريا كو�شتا

املدير التنفيذي

مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
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مة مقدجّ

ار بالأ�شخا�س �شكٌل من اأ�شكال الرّق يف الزمن احلديث، وانتهاٌك حلقوق الإن�شان ي�شّكل جرمية جتاه  الجِتّ

الفرد وجتاه الدولة معًا. ويجب الت�شليم بوجوده واملعاقبة عليه بالو�شائل الت�رشيعية. والقول احلا�شم اأنه جرمية 

مت�ّس بالأمن الب�رشي وكذلك باأمن الدولة على حّد �شواء؛ ومن حيث هو كذلك فاإن اإجراءات العمل التي 

ُتّتخذ ملنع املَتّجرين من ارتكاب هذه اجلرمية، ومالحقتهم ق�شائيًا، وحماية ال�شحايا الذين يوقعون بهم، ل 

بّد من اأن تتمحور حول الإن�شان الفرد بدًل من القت�شار على اأمن الدولة.

اأي�شًا  وهو  والأطفال.  الن�شاء  تواتراً:  اأكرث �شحاياه  جتاه  العنف  اأ�شكال  من  �شكاًل  ُيعُدّ  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ

ار ينطوي على ت�شويه  �شكل من اأ�شكال امل�شا�س املحظور بقانون الأ�رشة الدويل، لأن بع�س اأنواع هذا الجِتّ

للممار�شات الأُ�رشية امل�رشوعة اأو ا�شتغاللها ب�شوء. كما اإن بع�س املمار�شات الُعرفّية املعّينة التي ُينظر اإليها يف 

اراً  بع�س الأو�شاط على اأنها تنطوي يف �شميمها على الإ�رشاِر بحقوق الإن�شان وكرامته، قد ت�شّكل اأي�شًا اجِتّ

من هذا النحو.

لتدّفقات  الراأ�شمايل  ال�شتثمار  على  احلالت  بع�س  يف  يقوم  قانوين  غري  جتاري  عمل  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ

الهجرة الدولية. كما اإن له وطاأة هائلة على �شحاياه، مبا ي�شّببه لهم من اأذى نف�شي وج�شدي و�شدمة عميقة، 

ويزيد من احتمالت اإ�شابتهم باأمرا�س فّتاكة كالأيدز.

ار بالأ�شخا�س ظاهرة من عواملها الدافعة انعدام امل�شاواة بني اجلن�شني، وغياب التكافوؤ يف الفر�س،  الجِتّ

وال�شت�شعاف  والف�شاد  الدول،  بني  وفيما  الواحدة  الدولة  داخل  الفادح  القت�شادي  التفاوت  وحالت 

من جّراء عجز نظم الق�شاء واإنفاذ القوانني، وانعدام ال�شتقرار املدين، واإخفاق الدول يف حماية مواطنيها 

والنهو�س باأعباء معي�شتهم. ومن العوامل امل�شاِهمة فيها اأي�شًا الطلُب على املتعة اجلن�شية التجارية، ورخ�س 

ال�شناعات  من  وغريها  التحويلية  وال�شناعة  والإن�شاءات  البناء  جمالت  يف  املحلية  العاملة  الأيدي  اأجور 

واخلدمة املنـزلية.

ار بالأ�شخا�س من خالل مراقبة اجلرمية ومكافحتها ومالحقة مرتكبيها ق�شائيًا  ل ميكن القيام مبكافحة الجِتّ

ار  فاإنه ينبغي للت�رشيعات اخلا�شة مبكافحة الجِتّ ثّم   لكنه غري كاف. ومن 
ّ
اإلزامي اأمر  اإن جترميه  اإذ  فح�شُب؛ 

الإن�شانية  احلماية حلقوقهم  التما�س  ي�شتحقون  �شحايا  باعتبارهم  بهم  املَتّجر  بالأ�شخا�س  اأي�شًا  تعرتف  اأن 

الأ�شا�شية. ول بّد من اإعادة النظر يف قوانني الهجرة والعمل وال�شحة وحماية حقوق الأطفال، ول بّد من 

ار، وذلك بغية توفري اإطار �شامل للت�شّدي لهذه الظاهرة.  تعديلها، لكي ت�شتوعب جميع جوانب هذا الجِتّ

ثم يجب بعد ذلك اإنفاذ هذه القوانني بفعالية، كما يجب ر�شد تنفيذها بدّقة.

ومعاودة  بال�شحايا  الإيقاع  منع  اإىل  يهدف  �شامل  اإطار  بناء  على  العمل  اإىل  تبادر  اأن  الدول  على  ويجب 

اإيذائهم والإيقاع بهم، واإىل حماية اأولئك الذين عانوا من هذه اجلرمية، ومالحقة املجرمني ومعاقبتهم. كما 

اإىل النهو�س باأعباء  اأن تعمل على الت�شّدي للعوامل امل�شاهمة يف هذه الظاهرة، فت�شعى  يجب على الدول 

ار، واإىل ا�شتحداث بدائل  معي�شة مواطنيها باّتباع طرق من �شاأنها اأن تقّلل من قابلية ال�شعف جتاه خماطر الجِتّ

لب الطلب على الأيدي العاملة الزهيدة  اًل يف �شُ تقي من ال�شتغالل، الذي يكون يف بع�س الأحيان متاأ�شّ

الأن�شطة  ور�شد  القوانني  اإنفاذ  يف  يقظًة  تكون  اأن  من  للدول  بّد  ول  الثمن.  الرخي�شة  واخلدمات  الأجر 

ار بالأ�شخا�س. اجلارية، وذلك لكي تقّلل اإىل اأدنى حّد من الأرباح التي ي�شعى اجُلناة اإىل ك�شبها من الجِتّ
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ار بالأ�شخا�س م�شكلة عاملية تتجاوز احلدود الوطنية؛ ومن ثّم فكثرياً ما يكون جرميًة عرب وطنية، متاثل  والجِتّ

ار يف املخدرات والأ�شلحة على ال�شعيد الدويل. ولذلك فاإن هذه اجلرمية تتطّلب اعتماد  يف طبيعتها الجِتّ

�شيا�شات عامة عرب وطنية تقت�شي تعاونًا دوليًا يف العمل من خالل تبادل املعلومات وتبادل امل�شاعدات.

وحتى �شهر ت�رشين الثاين/نوفمرب 2008، اعتمد ما ن�شبته 63 يف املائة مّما جمموعه 155 بلداً واإقليمًا من 

املتحدة  الأمم  مكتب  عن  ال�شادر  بالأ�شخا�ص،  ار  �لِتّ عن  �لعاملي  �لتقرير  يف  امل�شمولة  والأقاليم  البلدان 

اآخر  ار. واعتمد عدد  الجِتّ الرئي�شية من هذا  لالأ�شكال  الت�شّدي  ب�شاأن  قوانني  باملخدرات واجلرمية،  املعني 

ار بح�شب  منها، بلغت ن�شبته 16 يف املائة، قوانني �شملت بع�س العنا�رش املعّينة فقط من تعريف هذا الجِتّ

ار بالب�رش �شوى  ار بالأ�شخا�س. ويف عام 2003، مل يعتمد ت�رشيعات ب�شاأن مكافحة الجِتّ بروتوكول الجِتّ

اأخما�س.  اأربعة  الن�شبة  تلك  بلغت   ،2008 عام  نهاية  يف  ولكْن  التقرير؛  يف  امل�شمولة  البلدان  عدد  ثلث 

وبعبارة اأخرى ميكن القول باأن عدد البلدان التي اأ�شبح لديها ت�رشيعات من هذا النحو بلغ اأكرث من �شعفه يف 

الفرتة بني عامي 2003 و2008 ا�شتجابًة اإىل اإ�شدار الربوتوكول. واإ�شافة اإىل ذلك، اأن�شاأ ما ن�شبته 54 يف 

ار بالب�رش، واأكرث من ن�شف ذلك العدد  املائة من عدد البلدان امل�شتجيبة وحدات �رشطة خا�شة ملكافحة الجِتّ

و�شع خطط عمل وطنية من اأجل معاجلة هذه امل�شاألة.

ار بالأ�شخا�س حمفوف بكثري من التحّديات، وهنالك حالت  اإّل اأن العمل الذي تنطوي عليه مكافحة الجِتّ

تفاوت اإقليمية بالغة الدللة يف امتثال البلدان للمعايري الدولية. ذلك اأن تنفيذ القوانني لي�س م�شاألة هّينة؛ اإذ 

يتطّلب القيام بذلك توفري املوارد الالزمة، وموا�شلة الإ�رشاف والر�شد والتقييم. كما اإن التحقيق يف ق�شايا 

ت�شتلزم  فهي  وبذلك  الوقت،  من  الكثري  وت�شتنـزف  معّقدة  عملية  ق�شائيًا  املجرمني  ومالحقة  ار  الجِتّ هذا 

قد  والتي  الق�شائية،  وال�شلطات  القوانني  اإنفاذ  اأجهزة  را�شخًا من جانب  والتزامًا  تدريبًا �شارمًا  بال�رشورة 

توؤّدي املمار�شاُت الفا�شدة اأي�شًا اإىل عرقلة عملها. ومن العقبات الأخرى كذلك التعّرُف على هوية ال�شحايا، 

وهم كثرياً ما يخ�شون ترحيلهم من البلد اأو انتقام املَتّجرين منهم.

ار بالأ�شخا�س اأثر م�شاعف يف البدء بتقطيع  ومع ذلك ميكن اأن يكون لّتباع اأ�شلوب فّعال يف مواجهة الجِتّ

باعتبارهم  بهم  املَتّجر  الأُنا�س  تعامل  قوانني  �شّن  فاإن  املثال،  �شبيل  بكّليتها. وعلى  و�شائج هذه »ال�شناعة« 

اإيجابي يف  تاأثري  لهما  يكون  اأن  ب�شاأنهم، ميكن  توعية عمومية  �شحايا ل جمرمني، وال�شطالع بحمالت 

زيادة ا�شتعدادهم اإىل التقّدم اإىل ال�شلطات، ومن َثّم اأن يوؤّدي ذلك اإىل املزيد من املالحقات الق�شائية الناجعة. 

وكذلك فاإن ت�رشيع برامج لتقدمي امل�شاعدة اإىل ال�شهود وحمايتهم وتوفري احلماية ال�شاملة لل�شحايا ميكن اأن 

ي�شّجعهم جميعًا على الإدلء ب�شهادتهم.كما اأن املالحقة الق�شائية الفّعالة، والتي ترافقها عقوبات قا�شية، 

ميكن اأن توؤّدي غر�شها كرادع للمَتّجرين يف امل�شتقبل.

ثّم اإن ال�شتفادة الفّعالة من الإنرتنت و�شائر اأ�شكال تكنولوجيا املعلومات، كاملواقع ال�شبكية وقواعد البيانات 

ار بالأ�شخا�س. ومع اأن من ال�شعب جمع  اأي�شًا اأن توؤّدي غر�شًا مفيداً يف مكافحة الجِتّ احلا�شوبية، ميكن 

ال�شلة  ذات  الو�شائل  اإىل  اللجوء  مبادرات  فاإن  العهد،  قدمية  ت�شبح  ما  �رشعان  واأنها  الالزمة،  الإح�شاءات 

غري  املنظمات  بني  فيما  املعلومات  يف  والت�شارك  التن�شيق  تعزيز  يف  تفيد  اأن  ميكن  املعلومات  بتكنولوجيا 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين واحلكومات، مبن يف ذلك امل�شوؤولون عن اإنفاذ القوانني، عرب املناطق 

ار، ولتثقيف  الإقليمية. ذلك اأن الإنرتنت ميكن اأن ُت�شتعمل لن�رش املعلومات عن املبادرات املعنية مبكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، وللرتويج لإقامة ال�شبكات الثنائية واملتعّددة  اجلمهور ب�شاأن الأخطار وامل�شائل املحيطة بالجِتّ

ار  الأطراف بغية زيادة �شّدة ال�شغط ومعاجلة هذه امل�شكلة. كما اإن قواعد البيانات ال�شاملة عن مكافحة الجِتّ
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ار املعزولة عرب الأقاليم، واأن تقّدم املعلومات عن الأ�شخا�س  ميكن اأن ت�شل ما بني جماعات مكافحة الجِتّ

امل�شتبه فيهم للموظفني امل�شوؤولني عن اإنفاذ القوانني وغريهم من امل�شوؤولني عن املراقبة على نطاق اأو�شع، واأن 

ار بالأ�شخا�س. توّفر امل�شاعدة لل�شحايا، ف�شاًل عن تقدمي اإح�شاءات دقيقة عن جرائم الجِتّ

�لإر�شادي  ب  �لكتيّ وهذا  بالب�رش.  ار  الجِتّ حماربة  يف  به  القيام  وعليهم  منه  بّد  ل  اأ�شا�شي  دور  وللربملانيني 

للربملانيني يقرتح بع�س الطرق العملية التي ميكنهم بها ا�شتحداث وتعزيز اأُطر العمل ال�شاملة الالزمة للقيام 

بذلك الدور.



6

الف�شل الأول

ار بالأ�شخا�ص الإطار القانوين الدويل ملكافحة الِتجّ

ماريا

كانت ماريا تذهب كل يوم، بعد �نتهاء �لدو�م يف �ملدر�شة، لبيع �خلبز على قارعة �لطريق لكي تك�شب بع�ص 

�لنقود وت�شيفها �إىل دخل �لأ�رسة �ملحدود. وحينما تكون وترية �لعمل بطيئة، كانت ماريا، �لتي كان عمرها 

، تتجاذب �أطر�ف �حلديث مع �شوفيا، �لتي كانت �مر�أة يف �خلام�شة و�لثالثني من  حينذ�ك خم�شة ع�رس ربيعاً

عمرها، ت�شكن يف �لقرية �لأمريكية �لالتينية نف�شها، وكثري�ً ما كانت تتوّقف �أثناء مرورها يف �لطريق لتعّرج 

على �لفتاة. وقد منت �شد�قة بني �لثنتني. ويف عام 2004، فاحتت �ملر�أة �شوفيا �لفتاة ماريا بعر�ص عمل، 

اها بوظيفة عالية �لأجر يف �لعا�شمة من �شاأنها �أن تتيح للفتاة �أن تر�شل بع�ص �ملال �إىل �لبيت فت�شاعد  و�عدًة �إيّ

�أ�رستها على �خلروج من بر�ثن �لفقر. وقد و�فقت ماريا على ذلك، ولكنها نزوًل عند �إحلاح �شوفيا مل تخرب 

و�لديها بعزمها على �ملغادرة.

��شتفاقت،  ثم غابت عن وعيها. وعندما  بالّدو�ر،  �أ�شابها  �رس�باً  ماريا  �إىل  قّدمت �شوفيا  �ل�شفر،  يوم  ويف 

كانت كلتاهما يف �شيارة �أجرة و�شلتا بها �إىل مطعم غريب �ملظهر يف �لعا�شمة. وهناك طلبت �شوفيا �إىل 

ها �شائق �شيارة �لأجرة هي وثالث فتيات �أُخريات  ماريا �أن تذهب لتغ�شل عنها �آثار �ل�شفر، وبعد ذلك �أقلّ

ُزل. وهناك �أخذ �ل�شائق يدعوهن �إىل �لدخول �لو�حدة بعد �لأخرى؛ وكانت ماريا �آخر َمن دخل من  �إىل نُ

ُزل، �غت�شبها �ل�شائق. �لفتيات. ود�خل ذلك �لنُ

ومن هول �ل�شدمة و�لنك�شار، كانت ماريا خائرة �لقوى ل ت�شتطيع دفعاً ملا يجري لها؛ فاقتيدت لإعادتها 

�إىل �ملطعم، حيث �أُجربت على �لعمل نادلًة طو�ل مدة �شهر �إىل حني عودة �شوفيا. وحينذ�ك �ّدعت �شوفيا 

باأنها �أم ماريا وقب�شت ما تقا�شته �لفتاة من �أجر؛ ثّم نقلتها �إىل مطعم �آخر يف �ملدينة. وهناك، �أُجربت ماريا 

ثانية على �لعمل يف خدمة �لزبائن، ثّم �رسعان ما �متّد ��شرتقاقها يف �خلدمة لي�شمل ممار�شة �جلن�ص مع �لزبائن 

يف غرفة خلفية. وبعد عّدة �أ�شابيع، تكّررت �حلال: �إذ و�شلت �شوفيا، وطالبت بقب�ص ما ك�شبته ماريا من 

. وقد ��شتبه �شاحب �ملرق�ص يف �لعالقة بني �شوفيا  نقود، ثّم نقلتها �إىل مكان �آخر، وكان يف تلك �ملرة مرق�شاً

وماريا، فاأبلغ �ل�شلطات �ملحلية، ولكنها مل تبادر �إىل �تخاذ �أي �إجر�ء بخ�شو�ص ذلك. ويف �ملرق�ص، كانت 

. �شتغل جن�شياً ماريا جمربة على �لعمل، ولكنها مل تكن تُ

وقد جاء خال�ص ماريا �أخري�ً ذ�ت ليلة، �إذ حدث �أن �أتى عّمها �إىل �ملرق�ص؛ فر�آها هناك وعرفها، فبادر �إىل 

�إخبار و�لديها، �للذين �لتم�شا �مل�شاعدة من ر�بطة حلقوق �لإن�شان. و��شتطاع موظفون تابعون للر�بطة حترير 

ماريا من ربقة �لأ�رس، ثّم رفعو� ق�شية جنائية ب�شاأن �جلناة �إىل حمكمة يف �ملقاطعة. ويف كانون �لأول/دي�شمرب 

 ، تقريباً �أمريكياً  دولر�ً   250 بلغت  وبغر�مة  �أعو�م   10 ملّدة  �ل�شجن  بعقوبة  �شوفيا  على  ُحكم   ،2005

ح�شلت عليها ماريا تعوي�شاً عّما فعلته بها تلك �ملر�أة. و�أما �شائق �شيارة �لأجرة فلم ت�شدر بحقه �إد�نة. �إْذ على 

هم �ملوّجهة �إليه ب�شبب تناق�ص �لإفاد�ت  �لرغم من �ل�شهادة �لتي �أدلت بها ماريا، فاإن قا�شي �لتحقيق �أ�شقط �لتّ

�شبت فيه. ومل يقم  ُزل �لذي �غتُ �لتي �أدلت بها كل من �شوفيا وماريا؛ كما �إن ماريا مل ت�شتطع حتديد مو�شع �لنُ

ُزل �أو من �ملطعم. �لقا�شي باأي م�شعى ل�شتدعاء �شهود من �لنُ
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1-1.  املرجع الرئي�شي

ار بالب�رش، وذلك يف كانون الأول/ ز تواُفق الآراء على ال�شعيد الدويل ب�شاأن احلاجة اإىل مكافحة الجِتّ تعَزّ

اأول �شك قانوين يحّدد  ار بالأ�شخا�س، وهو  دي�شمرب 2000، عندما وّقعت الدول على بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س هو  ار بالب�رش وقمعه واملعاقبة عليه. كما اإن بروتوكول الجِتّ م�شوؤوليات الدول ب�شاأن منع الجِتّ

الوطني  ال�شعيد  تّتبعها على  التي  النهوج  اأجل تطوير  البلدان من  ت�شتخدمها  التي  الرئي�شية  املرجعية  الأداة 

ملكافحة هذه الآفة، ولت�شميم اأُطر ال�شيا�شات العامة الإقليمية، ولال�شرت�شاد بها يف التعاون الدويل يف هذا 

امليدان. وقد دخل الربوتوكول حّيز النفاذ يف غ�شون ثالثة اأعوام فح�شُب )يف 25 كانون الأول/دي�شمرب 

2003(، ولغاية �شهر �شباط/فرباير 2009، بلغ عدد البلدان التي �شّدقت عليه 124 بلداً.

1-2.  املعاهدات الدولية الأخرى

هنالك جمموعة من التفاقيات الدولية الأخرى كانت قد اعُتمدت طوال الأعوام ال�شابقة حتتوي على اأحكام 

ار بالأ�شخا�س، وت�شّكل بحّد ذاتها التزامًا من جانب الدول مبكافحة هذا النتهاك حلقوق  تعالج م�شكلة الجِتّ

بالأ�شخا�س، جزءاً جوهريًا من  ار  الجِتّ اأي�شًا، مع بروتوكول  ت�شّكل  فاإن تلك الأحكام  ثّم  الإن�شان. ومن 

ار بالب�رش، كما ين�شوي يف الإطار نف�شه عدٌد من الإعالنات  الإطار القانوين الدويل الذي ينّظم مكافحة الجِتّ

الدولية التي تطالب الدول بالقيام مبكافحة هذه الظاهرة. وهي ت�شمل ما يلي:

تتعّهد   اأن  تقت�شي  التي  الغري،  دعارة  وا�شتغالل  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ حظر  ب�شاأن   1949 عام  اتفاقية    •
�شوء   ويف  اإليها،  واملهاجرة  بلدانها  من  الهجرة  ب�شدد  توا�شل،  اأو  تتخذ  »باأن  الأطراف  الدول     

اجلن�شني   من  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ ملكافحة  تدابري  من  يتوّجب  ما  التفاقية،  هذه  مبقت�شى  التزاماتها     

      لأغرا�س الدعارة« )املادة 17(؛

•   اتفاقية عام 1979 ب�شاأن الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، التي تهيب بالدول الأطراف 
ار باملراأة   منها، ملكافحة جميع اأ�شكال الجِتّ

ّ
      »اأن تتخذ جميع التدابري املنا�شبة، مبا يف ذلك الت�رشيعي

      وا�شتغالل بغاء املراأة« )املادة 6(؛

كانون     20 املوؤّرخ   104/48 العامة  اجلمعية  )قرار  املراأة  �شد  العنف  على  الق�شاء  ب�شاأن  الإعالن    •
والتعّدي   »الغت�شاب،  ي�شمل  باأنه  املراأة«  �شد  »العنف  يعّرف  الذي   ،)1993 دي�شمرب  الأول/     

     اجلن�شي، وامل�شايقة اجلن�شية والتخويف يف مكان العمل ويف املوؤ�ش�شات التعليمية واأّي مكان اآخر، 

ار بالن�شاء واإجبارهن على البغاء« )املادة 2(؛       والجِتّ
 

•   اتفاقية عام 1989 ب�شاأن حقوق الطفل، التي تن�ّس على اأن »تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري 
لأّي  بهم  ار  الجِتّ اأو  بيعهم  اأو  الأطفال  اختطاف  ملنع  الأطراف  واملتعّددة  والثنائية  الوطنية  املالئمة     

     غر�س من الأغرا�س اأو باأّي �شكل من الأ�شكال« )املادة 35(؛
 

     ـــ  بروتوكول عام 2000 الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع الأطفال وا�شتغالل الأطفال  

الالزمة  الأطراف كل اخلطوات  الدول  اأن »تتخذ  ين�ّس على  الذي  الإباحية،  املواد  البغاء ويف         يف 

          لتقوية التعاون الدويل عن طريق الرتتيبات الثنائية واملتعّددة الأطراف والإقليمية ملنع وك�شف وحتّري  

         ومقا�شاة ومعاقبة اجلهات امل�شوؤولة عن اأفعال تنطوي على بيع الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف البغاء
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          ويف  املواد الإباحية، وال�شياحة اجلن�شية« )املادة 10(؛

 

     ـــ  بروتوكول عام 2000 الختياري لتفاقية حقوق الطفل املتعلق با�شرتاك الأطفال يف النـزاعات  

          امل�شّلحة، الذي يقت�شي اأن »تكفل الدول الأطراف عدم خ�شوع الأ�شخا�س الذين مل يبلغوا الثامنة   

             ع�رشة من العمر للتجنيد الإجباري يف قّواتها امل�شّلحة.« )املادة 2(؛

•    اتفاقية لهاي لعام 1993 ب�شاأن حماية الأطفال والتعاون يف جمال التبّني على ال�شعيد الدويل، التي   
      حتظر التبّني فيما بني البلدان يف احلالت التي يكون فيها احل�شول على موافقة الوالدين قد مّت نتيجة   

اأن يجني    تن�ّس التفاقية على »اأنه ل يجوز لأّي �شخ�س  اإىل ذلك،  اأو تعوي�س. واإ�شافة        لدفع مبلغ 

       مك�شبًا ماليًا اأو غريه من اأّي ن�شاط له �شلة بتبّني طفل بني بلد واآخر« )املادة 32(؛

•    اتفاقية عام 1999 ب�شاأن الق�شاء على اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   
ار بهم،         182(، التي حتظر »)اأ( كافة اأ�شكال الّرق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالّرق، كبيع الأطفال والجِتّ

الإجباري   اأو  الق�رشي  التجنيد  ذلك  يف  مبا  الإجباري،  اأو  الق�رشي  والعمل  والِقنانة  ين  الَدّ وعبودية       

لأغرا�س   عر�شه  اأو  ت�شغيله  اأو  طفل  ا�شتخدام  )ب(  م�شّلحة؛  نزاعات  يف  ل�شتخدامهم  لالأطفال       

        الدعارة، اأو لإنتاج اأعمال اإباحية؛ )ج( ا�شتخدام طفل اأو ت�شغيله اأو عر�شه ملزاولة اأن�شطة غري م�رشوعة،  

ال�شلة؛ )د(   الدولية ذات  املعاهدات  ار بها ح�شبما هو حمّدد يف  اإنتاج املخدرات والجِتّ       وخ�شو�شًا 

اأو بفعل الظروف التي ُتزاول فيها اإىل الإ�رشار ب�شحة   اأن توؤّدي بفعل طبيعتها        الأعمال التي ُيرّجح 

       الأطفال اأو �شالمتهم اأو �شلوكهم الأخالقي« )املادة 3(؛

•    التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأُ�رشهم )قرار اجلمعية العامة 158/45  
�س العامل املهاجر اأو         املوؤّرخ 18 كانون الأول/دي�شمرب 1990، املرفق(، التي تن�ّس على اأنه »ل ُيعَرّ

        اأّي فرد من اأ�رشته لال�شرتقاق اأو ال�شتعباد« و«ل ُيلَزم العامل املهاجر اأو اأّي فرد من اأ�رشته بالعمل �شخرًة 

       اأو ق�رشاً« )املادة 11(؛

ت�شمل   باأنها  الإن�شانية«  �شد  »اجلرائم  تعّرف  التي  الدولية،  اجلنائية  للمحكمة  الأ�شا�شي  روما  نظام     •
       »ال�شرتقاق«، وتعّرف »ال�شرتقاق« باأنه »ممار�شة اأّي من ال�شلطات املرتّتبة على حق امللكية، اأو هذه  

ار بالأ�شخا�س،         ال�شلطات جميعها، على �شخ�ٍس ما، مبا يف ذلك ممار�شة هذه ال�شلطات يف �شبيل الجِتّ

       ول �شّيما الن�شاء والأطفال« )املادة 7(.

قانون املعاهدات الإقليمية .3-1

ار بالأ�شخا�س. وهي ت�شمل ل الإطاَر القانوين الدويل عدٌد من التفاقات الإقليمية الرامية اإىل مكافحة الجِتّ يكِمّ

 ما يلي:

ار بالب�رش. وهذه التفاقية،     •    اتفاقية جمل�س اأوروبا ال�شادرة عام 2005 ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ
ار، فاإنها »ل مت�ّس باحلقوق               اإذ ت�شعى اإىل �شمان توفري قدر اأكرب من احلماية وامل�شاعدة ل�شحايا هذا الجِتّ

        واللتزامات امل�شتمّدة من �شكوك دولية اأخرى تكون، اأو �شوف ت�شبح الأطراف يف هذه التفاقية   

             اأطرافاً فيها اأي�شاً،وحتتوي اأحكاماً ب�شاأن م�شائل حتكمها هذه التفاقية« )الفقرة 1 من املادة 40(.  
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بل     فح�شُب،  اأوروبا  جمل�س  يف  الأع�شاء  للدول  ل  مفتوح  التفاقية  على  التوقيع  باب  فاإن  ثّم  ومن     
�شاهمت يف و�شعها.   التي  اأوروبا،  الأع�شاء يف جمل�س  والدول من غري  الأوروبية  للجماعة       كذلك 

      واأما الدول غري الأع�شاء الأخرى غري امل�شمولة بهذا احلكم فيجوز دعوتها اإىل الن�شمام لالتفاقية.

•      امليثاق العربي املنّقح حلقوق الإن�شان، ال�شادر عام 2004 عن جامعة الدول العربية، الذي ين�ّس على  
ار بالأفراد يف جميع �شورهما وُيعاَقب على ذلك، ول يجوز باأّي حال من            اأنه »يحظر الّرق والجِتّ

ار بالأفراد من اأجل الدعارة اأو ال�شتغالل            الأحوال ال�شرتقاق وال�شتعباد. ]...[ حتظر ال�شخرة والجِتّ

         اجلن�شي اأو ا�شتغالل دعارة الغري اأو اأي �شكل اآخر اأو ا�شتغالل الأطفال يف النـزاعات امل�شّلحة« )املادة 

       10(؛
 

•     التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�شان لعام 1969، التي تن�ّس على اأنه »ل يجوز اإخ�شاع اأي �شخ�س  
ار بالن�شاء«، واأنه »ل            لال�شرتقاق وال�شتعباد، املحظورين بكل اأ�شكالهما، وكذلك جتارة الرقيق والجِتّ

        يجوز اإلزام اأي �شخ�س باأداء عمل بال�شخرة اأو الإجبار« )الفقرتان 1 و2 من املادة 6(؛

•     امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب ال�شادر عام 1981، الذي ين�ّس على اأن »لكل فرد احلق 
لة فيه ب�شفته كائنًا ب�رشيًا والعرتاف ب�شخ�شيته القانونية. وحُتظر جميع اأ�شكال           يف احرتام كرامته املتاأ�شّ

واملعاملة   والعقوبات  والتعذيب  الرقيق  وجتارة  ال�شرتقاق  وخ�شو�شًا  وامتهانه،  الإن�شان  ا�شتغالل      

        القا�شية  اأو الالاإن�شانية اأو املذّلة« )املادة 5(؛

الأفريقي حلقوق  بامليثاق  امللحق  ال�شادر عام 2003  اأفريقيا  املراأة يف  اخلا�س بحقوق  الربوتوكول     •
ار   املنا�شبة والفّعالة »ملنع الجِتّ التدابري  باتخاذ  الدول الأطراف  اإىل  الذي يوعز  الإن�شان وال�شعوب،        

        باملراأة  والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية الن�شاء اللواتي هن اأ�شّد تعّر�شًا للمخاطر« )الفقرة 2 )ز(  

        من املادة 4(؛

ار بالن�شاء  •     اتفاقية رابطة جنوب اآ�شيا للتعاون الإقليمي ال�شادرة عام 2002 ب�شاأن منع ومكافحة الجِتّ
ار باأنه »نقل اأو بيع اأو �رشاء الن�شاء والأطفال لأغرا�س              والأطراف لأغرا�س البغاء، التي تعّرف هذا الجِتّ

       البغاء داخل بلٍد ما وخارجه مقابل ِعو�س نقدي اأو غريه، �شواء اأكان ذلك بر�شا ال�شخ�س اخلا�شع 

ار اأم بغري ر�شاه«. وتن�ّس التفاقية على اأن »على الدول الأطراف يف التفاقية اأن تتخذ التدابري          لالجِتّ

ار باأي �شكل من الأ�شكال جرمًا مبقت�شى القوانني اجلنائية اخلا�شة بكل منها،           الفّعالة ل�شمان جعل الجِتّ

        وعليها اأن جتعل هذا اجلرم خا�شعًا للعقاب بعقوبات منا�شبة ت�شع يف احل�شبان طبيعته اخلطرية )الفقرة 

        1 من املادة 3(؛

ار بالأ�شخا�س ال�شادر عام 2001 عن اجلماعة القت�شادية لدول غربي  •     الإعالن ب�شاأن مكافحة الجِتّ
         اأفريقيا، الذي يطالب الدول الأع�شاء »باأن تبادر يف اأ�رشع وقت ممكن اإىل اتخاذ تدابري ت�رشيعية وغريها 

ار بالأ�شخا�س يف عداد الأفعال الإجرامية«؛         ح�شبما يكون �رشوريًا لإقرار جعل الجِتّ

باأْن   توعز  التي  بالقا�رشين،  الدويل  ار  بالجِتّ اخلا�شة  عام 1994  ال�شادرة  الأمريكية  البلدان  اتفاقية     •
ار الدويل بالقا�رشين           »تتعّهد الدول الأطراف باتخاذ تدابري فّعالة، مبقت�شى قوانينها الداخلية، ملنع الجِتّ

ف بهذه التفاقية وفر�س عقوبات �شديدة على مرتكبيه« )املادة 7(.         املعَرّ
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تنفيذ التفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان على ال�شعيد الوطني: جزء 

ار من النهج ال�شامل  يف مكافحة الِتجّ

 .4-1

ار بالأ�شخا�س املعرتف بها دوليًا يقت�شي اعتماد  اإن اأّي نهج �شامل م�شّمم بق�شد حماية حقوق �شحايا الجِتّ

ت�رشيعات داخلية تت�شّمن اأحكام التفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان و�شائر التفاقيات الدولية ذات 

ال�شلة )انظر الن�س املوؤّطر 1(.

ار  لب ال�شيا�شات العامة للدول ب�شاأن مكافحة الجِتّ الن�س املوؤّطر 1- ت�شمني القانون الدويل يف �شُ

بالأ�شخا�س

ار  الجِتّ �شحايا  وحماية  ومكافحته،  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ منع  ب�شاأن  للدولة  العامة  »ال�شيا�شة 

ُتقّرر وفقًا لاللتزامات  تاأهيلهم،  اإليهم واإعادة  بالقانون( وتقدمي امل�شاعدة  بالأ�شخا�س )امل�شمولني 

اجلرمية  مبكافحة  يت�شل  فيما  جورجيا  عليها  �شّدقت  التي  الدولية  واملعاهدات  الد�شتور  مبوجب 

املنّظمة عرب الوطنية والف�شاد وحماية حقوق الإن�شان«.

ار بالب�رش ال�شادر عام 2006، املادة 4 جورجيا، قانون الجِتّ

اأكرث  من  هما  اأحكامه  وتنفيذ  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  على  الت�شديق  فاإن  احلا�رش،  الوقت  يف  اأما 

بالأغرا�س  الوفاء  يف  وكذلك  بالأ�شخا�س،  ار  لالجِتّ ال�شاملة  املواجهة  يف  بالغر�س  ووفايًة  فعاليًة  الو�شائل 

الرئي�شية الثالثة املتوّخاة يف الربوتوكول، ب�شيغتها املبّينة يف املادة 2:

ار بالأ�شخا�س، مع اإيالء اهتمام خا�س للن�شاء والأطفال؛    »)اأ(  منع ومكافحة الجِتّ

ار وم�شاعدتهم، مع احرتام كامل حلقوقهم الإن�شانية؛      )ب(  حماية �شحايا ذلك الجِتّ

     )ج(  تعزيز التعاون بني الدول الأطراف على حتقيق تلك الأهداف.«

ار بالأ�شخا�س باأن: اإ�شافة اإىل ذلك، ت�شّلم الديباجة التي تت�شّدر بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، يتطّلب نهجًا دوليًا  »اتخاذ اإجراءات فّعالة ملنع ومكافحة الجِتّ

ار ومعاقبة املَتّجرين وحماية �شحايا  د، ي�شمل تدابري ملنع ذلك الجِتّ �شاماًل يف بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شِ

ار بو�شائل منها حماية حقوقهم الإن�شانية املعرَتف بها دوليًا.« ذلك الجِتّ

مة ار بالأ�شخا�ص واتفاقية اجلرمية املنظجّ العالقة بني بروتوكول الِتجّ  .5-1

ار بالأ�شخا�س مكّمل لتفاقية اجلرمية املنّظمة )املادة 1 من الربوتوكول(. وتبعًا لذلك فاإن  بروتوكول الجِتّ

ار يقت�شي تنفيذ هذين ال�شكني الدوليني كليهما معًا. المتثال للمعايري الدولية ب�شاأن مكافحة هذا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س. وينبغي للربملانيني  واأما اتفاقية اجلرمية املنّظمة فاإنها ُتعنى بعّدة م�شائل وثيقة ال�شلة بق�شية الجِتّ

ار، واأن يحر�شوا  اأن ي�شعوا هذه امل�شائل كّلها يف العتبار عند �شّن ت�رشيعات بخ�شو�س مكافحة هذا الجِتّ

قوانني مكافحة غ�شل  ذلك  مبا يف  ت�رشيعات،  من  بها  يت�شل  وما  ار  الجِتّ قوانني مكافحة  بني  التوافق  على 

الأموال وقوانني مكافحة الف�شاد، والقوانني اخلا�شة بالتعاون الدويل، والقوانني الإجرائية التي تن�ّس على
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م�شادرة عائدات اجلرمية وحماية ال�شهود )انظر الن�س املوؤّطر 2(.

مة ر 2- اتفاقية اجلرمية املنظجّ  الن�ص املوؤطجّ

ترمي غ�شل عائدات اجلرائم )الفقرة 1 من املادة 6(

"1."      تعتمد كل دولة طرف ]...[ ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لتجرمي الأفعال   
              التالية جنائيًا عندما ُترتكب عمداً:

)اأ( ‘1‘    حتويل املمتلكات اأو نقلها، مع العلم باأنها عائدات جرائم، بغر�س اإخفاء اأو متويه امل�شدر  

               غري امل�رشوع لتلك املمتلكات اأو م�شاعدة اأي �شخ�س �شالع يف ارتكاب اجلرم الأ�شلي  

               الذي تاأّتت منه على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

      ‘2‘  اإخفاء اأو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات اأو م�شدرها اأو مكانها اأو كيفية الت�رّشف فيها  
              اأو حركتها اأو ملكيتها اأو احلقوق املتعلقة بها، مع العلم باأنها عائدات جرائم؛

)ب(       ورهنًا باملفاهيم الأ�شا�شية لنظامها القانوين:
 

باأنها عائدات   تلّقيها،  العلم، وقت  اأو ا�شتخدامها مع  اأو حيازتها  ‘1‘   اكت�شاب املمتلكات        
              جرائم ]...[«

ترمي الف�شاد )الفقرة 1 من املادة 8(

"1."       تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لتجرمي الأفعال التالية   
               جنائيًا عندما ُترتكب عمداً:

)اأ(           وعد موظف عمومي مبزية غري م�شتحقة اأو عر�شها عليه اأو منحه اإّياها، ب�شكل مبا�رش اأو  

لكي   اأخرى،  هيئة  اأو  اآخر  �شخ�س  ل�شالح  اأو  نف�شه  املوظف  ل�شالح  �شواء  مبا�رش،  غري             

مهامه  ممار�شته  نطاق  �شمن  ما  بفعل  القيام  عن  ميتنع  اأو  ما  بفعل  املوظف  ذلك  يقوم           

               الر�شمية؛

)ب(      التما�س موظف عمومي اأو قبوله، ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، مزية غري م�شتحقة، �شواء 

               ل�شالح املوظف نف�شه اأو ل�شالح �شخ�س اآخر اأو هيئة اأخرى، لكي يقوم ذلك املوظف 

               بفعل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما �شمن نطاق ممار�شته مهامه الر�شمية.«

امل�شادرة وال�شبط والت�رصجّف يف عائدات اجلرائم )الفقرة 1 من املادة 12، والفقرة 2 من املادة 14(

"1."      تعتمد الدول الأطراف ]...[ ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�شادرة:
)اأ(           عائدات اجلرائم املتاأّتية من اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية، اأو املمتلكات التي تعادل 

               قيمتها قيمة تلك العائدات؛

)ب(      املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات الأخرى التي ا�شُتخدمت اأو ُيراد ا�شتخدامها يف ارتكاب  

             جرائم م�شمولة بهذه التفاقية.«

"2."     ]...[ تنظر ]الدول الأطراف[ على �شبيل الأولوية ]...[ يف رّد عائدات اجلرائم امل�شادرة  
اإىل   تعوي�شات  تقدمي  لها  يت�شّنى  لكي  الطالبة،  الطرف  الدولة  اإىل  امل�شادرة  املمتلكات  اأو           
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             �شحايا اجلرمية اأو رّد عائدات اجلرائم اأو املمتلكات اإىل اأ�شحابها ال�رشعيني.«

حماية ال�شهود )الفقرات 1 و2 و4 من املادة 24(

لل�شهود    فّعالة  حماية  لتوفري  اإمكانياتها  حدود  يف  مالئمة  تدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ     ".1"
الذين يدلون يف الإجراءات اجلنائية ب�شهادة بخ�شو�س اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية،            

          وكذلك لأقاربهم و�شائر الأ�شخا�س الوثيقي ال�شلة بهم، ح�شب القت�شاء، من اأي انتقام  

             اأو ترهيب حمتمل.

2.        يجوز اأن يكون من بني التدابري املتوّخاة يف الفقرة 1 من هذا املادة، ودون م�شا�س بحقوق 

             املّدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف ال�شمانات الإجرائية:

بالقدر  مثاًل،  كالقيام  الأ�شخا�س،  لأولئك  اجل�شدية  احلماية  لتوفري  اإجرائية  قواعد  و�شع  )اأ(     

               الالزم واملمكن عمليًا، بتغيري اأماكن اإقامتهم، وال�شماح عند القت�شاء بعدم اإف�شاء املعلومات  

             املتعلقة بهويتهم واأماكن وجودهم اأو بفر�س قيود على اإف�شائها؛

)ب(       توفري قواعد خا�شة بالأدلة تتيح الإدلء بال�شهادة على نحو يكفل �شالمة ال�شاهد، كال�شماح  

             مثاًل بالإدلء بال�شهادة با�شتخدام تكنولوجيا الت�شالت، ومنها مثاًل و�شالت الفيديو اأو    

             غريها من الو�شائل املالئمة ]...[

4.        تنطبق اأحكام هذه املادة كذلك على ال�شحايا من حيث كونهم �شهوداً.«

ت�شليم املجرمني )الفقرة 1 من املادة 16(

اأو يف احلالت التي تنطوي على  »1-    تنطبق هذه املادة على اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية، 

           �شلوع جماعة اإجرامية منّظمة يف ارتكاب جرم م�شار اإليه يف الفقرة 1 )اأ( اأو )ب( من  

           املادة 3 وعلى وجود ال�شخ�س الذي هو مو�شوع طلب الت�شليم يف اإقليم الدولة الطرف 

مبقت�شى   عليه  معاقبًا  الت�شليم  ب�شاأنه  ُيلتم�س  الذي  اجلرم  يكون  اأن  �رشيطة  الطلب،  متلّقية          

الطلب.« متلّقية  الطرف  والدولة  الطالبة  الطرف  الدولة  من  لكل  الداخلي  القانون        

 امل�شاعدة القانونية املتبادلة )الفقرتان 1 و2 من املادة 18(

"1."     تقّدم الدول الأطراف، بع�شها لبع�س، اأكرب قدر ممكن من امل�شاعدة القانونية يف التحقيقات  
ح�شبما  التفاقية  بهذه  امل�شمولة  باجلرائم  يت�شل  فيما  الق�شائية  والإجراءات  واملالحقات          

             تن�س عليه  املادة 3 ]نطاق التطبيق[ ]...[.

الطلب    متلّقية  الطرف  الدولة  قوانني  مبقت�شى  بالكامل  املتبادلة  القانونية  امل�شاعدة  م  ُتقَدّ      .2

واملالحقات  بالتحقيقات  يت�شل  فيما  ال�شلة،  ذات  وترتيباتها  واتفاقاتها  ومعاهداتها        

            والإجراءات الق�شائية ]...[«.

التعاون يف جمال اإنفاذ القانون )الفقرة   من املادة 27(

»1.     تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونًا وثيقًا، مبا يتفق والنظم القانونية والإدارية  

             الداخلية لكل منها، من اأجل تعزيز فاعلية تدابري اإنفاذ القانون الرامية اإىل مكافحة اجلرائم   

             امل�شمولة بهذه التفاقية ]...[«
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ار   1-6.  دور الربملانيني يف �شمان المتثال لالإطار القانوين الدويل ملكافحة الِتجّ

            بالأ�شخا�ص

ار بالأ�شخا�س وعلى التفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان،       •  التوقيع على بروتوكول الجِتّ
       والت�شديق عليها والن�شمام اإليها من دون حتّفظ

  •  مراجعة القوانني املوجودة حاليًا وذلك ل�شمان الّت�شاق والتوافق بني الت�رشيعات الداخلية  
ار بالأ�شخا�س والتفاقيات الدولية اخلا�شة بحقوق الإن�شان        وبروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س وقانون   نة يف بروتوكول الجِتّ ذ مبوجبها املعايرُي الدولية امل�شَمّ   •  �شّن قوانني ُتنَفّ
       حقوق الإن�شان الدويل

ار بالأ�شخا�س وقانون    •  تعديل الت�رشيعات الداخلية التي قد تتعار�س مع اأحكام بروتوكول الجِتّ
       حقوق الإن�شان الدويل

ار بالأ�شخا�س وقانون حقوق    •  ر�شد وفاء احلكومة بالتزاماتها مبقت�شى اأحكام بروتوكول الجِتّ
       الإن�شان الدويل

ار بالب�رش اأو ل�شوؤون حقوق الإن�شان عمومًا بغية الإ�رشاف على     •  اإن�شاء جلنة برملانية ل�شوؤون الجِتّ
ار وتوجيه تلك ال�شيا�شات        ال�شيا�شات العامة احلكومية ب�شاأن حماية �شحايا الجِتّ
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الف�شل الثاين

ار بالأ�شخا�ص يف الت�رصيعات الوطنية تعريف الِتجّ

بيرت وكيفن

َدين وعاِطلني عن  بيرت )25 �شنة( وكيفن )19 �شنة( مو�طنان من بلد �شمايل يف �لحتاد �لأوروبي، كانا م�رَسّ

�لعمل عندما �ت�شل بهما �إدغار. وقد عر�ص عليهما �إدغار عماًل يف جمال �لبناء، مبا يف ذلك مبيت وطعام. 

فبدت لهما فكرة �حل�شول على عمل وعلى مكان لالإقامة نعمة من �ل�شماء، و�رسعان ما و�فقا على ذلك. 

، بل �أكرث مما كان مب�شتطاعهما �أن ياأمال �حل�شول عليه يف و�شعهما  كان �لأجر �شئياًل، لكنه كان مّطرد�ً �أي�شاً

�لر�هن.

�إدغار كاًل من كيفن وبيرت يف بيت عربة متنّقل )كرفان( قدمي مع رجلني �آخرين، و�أخذ ير�شلهما �إىل  �أنزل 

 . �لعمل يف م�شاريع بناء. وكان يدفع لهما بع�ص �لنقود يف نهاية كل يوم، كما كان يجلب لهما �لطعام �أي�شاً

وبعد فرتة ق�شرية من �لزمن �شاألهما �إن كانا يرغبان يف �لذهاب للعمل يف بع�ص �لبلد�ن �لغنية �ملجاورة، حيث 

يوجد كثري من عرو�ص �لعمل يف جمال �لبناء. فو�فق كيفن وبيرت، وكذلك فعل �لرجالن �لآخر�ن �للذ�ن كانا 

. ومل يكن  دعى جيم، وكان حَدثاً هارباً عمره 17 عاماً ، ويُ يبيتان معهما يف �لبيت �لعربة؛ وكان �أحدهما قا�رس�ً

ر لهما �إدغار جو�زي �شفر مزّورين،  ، �إذ دبّ لدى كٍل من كيفن وجيم جو�ز �شفر، لكّن ذلك مل يكن �أمر�ً مهماً

له �أولئك �لرجال.  و��شرتى لهم تذ�كر �ل�شفر. غري �أن �لأمور مل تكن تري يف �لبلد�ن �جلديدة ح�شبما تخيّ

؛ و�رسعان فقد كان عليهم �أن ي�شكنو� هناك �أي�شاً يف بيوت عربات مماثلة، كان توؤوي �أحياناً �شتة �أ�شخا�ص معاً

�أن يك�شبوه يف �شاعة  �أقل مما كان ينبغي  �ليوم  �إنهم كانو� يك�شبون يف  ، حتى  ما ت�شاءلت »�أجورهم« جد�ً

�أيام يف  �شتة  �شاعة -   14 �إىل  �شاعة   12 من  �أحياناً  يرت�وح  يومي طويل -  بدو�م  يعملون  و�حدة. وكانو� 

�لأ�شبوع، وهم يك�شون �لطرقات بالقري )�لأ�شفلت( وير�شفون �حلجارة حول �مل�شاكن �خل�شو�شية. وحينما 

مل يكن لديهم عمل،كان عليهم �أن يطرقو� �لأبو�ب يف �لأحياء �ل�شكنية �لتما�شاً لفر�ص عمل جديدة. وكان 

�إدغار كثري�ً ما ي�شحنهم من مكان �إىل مكان، حتى �إنهم مل يكونو� يدرون يف �أّي مكان حّطو� فيه �أو حتى 

و� فيه. وكثري�ً ما كان ي�شيء معاملتهم، في�رسخ بهم ويوّجه لهم �رسبة �أو حتى يرميهم مبن�شفة.  يف �أّي بلد حلّ

. ومع ذلك، فقد حاول  عون �رسباً و�شَ عادون ثانية و�شوف يُ وكان يحّذرهم باأنهم �إذ� ما رحلو� فاإنهم �شوف يُ

كيفن ذلك ذ�ت مرة، لكنه �رسعان ما عرث عليه �إدغار و�أعاده �شاغر�ً �إىل موقع �لبناء. فلم يحاول �لفر�ر ثانيًة.

بعد ثالثة �أ�شهر، رجع �إدغار على حني غّرة �إىل بلده، تاركاً �لرجال خلفه حيث كانو�. فذهب كيفن �شائر�ً 

على قدميه عرب م�شافة طويلة �إىل �شفارة بلده يف عا�شمة �لبلد �لذي كان فيه، نا�شد�ً �مل�شاعدة. وحاول جيم 

فقد  بيرت  و�أما  �لأطفال.  د�ئرة حماية  �إىل  مته  و�شلّ عليه  �ل�رسطة عرثت  لكن   ، م�شياً �مل�شافة  تلك  قطع  �أي�شاً 

��شتطاع �لو�شول �إىل �إحدى مدن �ملو�نئ، وحاول �بتياع بطاقة �شفر للعودة �إىل وطنه، ولكنه كان يف و�شع 

نف�شي م�شطرب جد�ً كان ل بّد معه من �أن يتلّقى �مل�شاعدة من �ل�رسطة؛ وحينما ��شتمعو� �إىل ق�شته، بادرو� 

�إىل فتح حتقيق ب�شاأن �أن�شطة �إدغار.
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�أولئك  جميع  �أن  ومع  �جلربي(.  )�لعمل  خرة  �ل�شُّ لأغر��ص  بالب�رس  ار  �لِتّ بجرمية  �إدغار  �أُدين  �لنهاية،  يف 

غّل و�أنهم كانو�  �لرجال كانو� قد قبلو� بالعمل لديه وبالذهاب �إىل �خلارج، فاإن �ملحكمة �رتاأت �أن عملهم ��شتُ

ة ما كان لديهم من  يف حالة معقولة من �خلوف من �لنتقام منهم لو �أنهم حاولو� ترك وظائفهم. كما �إن قلّ

كالهم على �إدغار يف �حل�شول على �ملاأوى و�لطعام، وقدرتهم �ملحدودة على �لتعبري عن �أنف�شهم  مال، و�تّ

ها  فة، يف حالة �ثنني منهم، هي كلّ �أين كانو� حينذ�ك، و�أور�ق �لهوية �ملزيّ �إدر�كهم متاماً  بلغة �لبلد، وعدم 

�أ�شباب كانت تعل �أي حماولة للهروب من �لظروف �ملحيطة بهم �أكرث �شعوبًة بكثري مما كان يف و�شعهم. و�أما 

ودر �ملال �لذي جناه من وظائف �لبناء، وُطلب �إليه �أن يدفع  �إدغار فقد ُحكم عليه بال�شجن ملّدة عامني، و�شُ

تعوي�شات حمدودة عن �ل�رسر �إىل كل من بيرت وكيفن )جيم مل ي�رّس على ذلك( بقيمة قدرها �أجور ع�رسة �أيام 

عمل. و�لآن يعي�ص كيفن يف كنف �شكل ما من �أ�شكال �حلماية بو��شطة �ل�رسطة يف موطنه؛ وظّل بيرت مقيماً 

يف �لبلد �مل�شت�شيف يف مكان �رّسي، وهو حالياً م�شمول يف برنامج حلماية �ل�شهود.

ار بالأ�شخا�ص تعريف الِتجّ  .1-2

ار بالأ�شخا�س اإْن كان عليهم اأن ي�شعوا واأن ينّفذوا  يجب اأن يكون لدى الربملانيني اإدراك را�شخ ملفهوم الجِتّ

اإليهم تعريفًا متفقًا  ار بالأ�شخا�س يقّدم  ت�رشيعات وطنية فّعالة ملكافحة هذه الظاهرة. واإن بروتوكول الجِتّ

الداخلية.  الت�رشيعات  بالأ�شخا�س يف  ار  الجِتّ لتعريف جرمية  ي�شتعملوه كاأ�شا�س  اأن  بهم  عليه دوليًا، يجدر 

وين�ّس الربوتوكول على ما يلي:

اأو     اإيواوؤهم  اأو  تنقيلهم  اأو  نقلهم  اأو  اأ�شخا�س  جتنيد  بالأ�شخا�س‘  ار  ‘الجِتّ بتعبري  »ُيق�شد     

           ا�شتقبالهم  بوا�شطة التهديد بالقوة اأو ا�شتعمالها اأو غري ذلك من اأ�شكال الق�رش اأو الختطاف اأو الحتيال

لنيل  اأو مزايا  تلّقي مبالغ  اأو  باإعطاء  اأو  ا�شت�شعاف،  ا�شتغالل حالة  اأو  ال�شلطة  ا�شتغالل  اأو  اأو اخلداع         

)3 املادة  من  )اأ(  الفرعية  )الفقرة  ال�شتغالل«  لغر�س  اآخر  �شخ�س  على  �شيطرة  له  �شخ�س  موافقة        
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ار. يقّدم الن�س املوؤّطر 3 مثاًل على ت�رشيع وطني يعّرف اأفعال الجِتّ

ار يف ت�رشيع وطني الن�س املوؤّطر 3- تعريف اأفعال الجِتّ

ار بالأ�شخا�س - ينتهك القانون اأّي �شخ�س، طبيعي اأو اعتباري، يرتكب اأّيًا  »البند 4- اأفعال الجِتّ

من الأفعال التالية:

)اأ(         تطويع �شخ�س اأو نقله اأو تنقيله اأو اإيواوؤه اأو ت�شليمه اأو تلّقيه باأي و�شيلة من الو�شائل، مبا يف  

اأو   البلد  ال�شناعية، داخل  التلمذة  اأو  التدريب  اأو  الِعمالة  بذريعة  ُتَتّبع  التي  الو�شائل            ذلك 

             خارجه، لأغرا�س البغاء اأو اإنتاج املواد الإباحية اأو ال�شتغالل اجلن�شي اأو العمل اجلربي اأو  

             ال�شرتقاق اأو ال�شتعباد يف اخلدمة اأو ال�شتعباد بالديون؛

)ب(      تدبري التعارف اأو التالوؤم، مقابل مال اأو ربح اأو اأّي ِعو�س اآخر مادي اأو اقت�شادي، بني اأّي  

                �شخ�س، اأو ح�شبما هو من�شو�س عليه مبقت�شى قانون اجلمهورية رقم 6955، بني اأّي امراأة 

            فلبينية، ومواطن اأجنبي، بق�شد الزواج لأغرا�س ال�شتحواذ على ذلك ال�شخ�س اأو تلك 

            املراأة اأو �رشاء اأيّهما اأو بيعه اأو املتاجرة به من اأجل مزاولة البغاء اأو اإنتاج املواد الإباحية اأو 

ال�شتعباد  اأو  ال�شتعباد يف اخلدمة  اأو  ال�شرتقاق  اأو  العمل اجلربي  اأو  اجلن�شي  ال�شتغالل            

             بالديون؛

لأغرا�س   �شوري،  اأو  حقيقي  ب�شكل  زواجهم،  عقد  اأو  اأ�شخا�س  على  الزواج  عر�س  )ج(    

            ال�شتحواذ عليهم اأو �رشائهم اأو عر�شهم اأو بيعهم اأو املتاجرة بهم بق�شد مزاولة البغاء اأو  

             اإنتاج املواد الإباحية اأو ال�شتغالل اجلن�شي اأو العمل اجلربي اأو ال�شرتقاق اأو ال�شتعباد يف   

             اخلدمة اأو ال�شتعباد بالديون؛

اأو الأن�شطة   البنود  اأو خطط �شفر تتكّون من �شفقة متكاملة من  اأو تنظيم جولت  )د(      تعّهد 

            ال�شياحية لأغرا�س ا�شتخدام اأ�شخا�س اأو عر�شهم بق�شد البغاء اأو اإنتاج املواد الإباحية اأو  

             ال�شتغالل اجلن�شي؛

)ه(        ا�شتبقاء اأو ا�شتئجار �شخ�س ملزاولة البغاء اأو اإنتاج املواد الإباحية؛

ال�شتغالل  اأو  الإباحية  املواد  اإنتاج  اأو  البغاء  لأغرا�س  تبّنيهم  ت�شهيل  اأو  اأ�شخا�س  تبّني  )و(     

             اجلن�شي اأو العمل اجلربي اأو ال�شرتقاق اأو ال�شتعباد يف اخلدمة اأو ال�شتعباد بالديون؛

ا�شتعمال   اأو  التهديد  بوا�شطة  اختطافه،  اأو  نقله  اأو  تبّنيه  اأو  ا�شتئجاره  اأو  �شخ�س  تطويع  )ز(      

            القوة  اأو الحتيال اأو اخلداع اأو العنف اأو الق�رش اأو التخويف، لأغرا�س نزع اأع�شاء من   

             ذلك ال�شخ�س اأو بيعها؛
 

اأو   باأن�شطة ع�شكرية داخل الفلبني  اأو تبّنيه بق�شد ا�شتخدامه يف القيام  اأو نقله  )ح(     جتنيد طفل 

             خارجها.«

ار بالأ�شخا�س )RA No9208( لعام 2003، البند 4 الفلبني، قانون مكافحة الجِتّ
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ار بالأ�شخا�ص جرمية: الفعل والو�شائل والأغرا�ص غريامل�رصوعة 2-2.   اإقرار اعتبار الِتجّ

ار بالأ�شخا�س من ثالثة عنا�رش اأ�شا�شية: وفقًا لهذا التعريف، تتكّون جرمية الجِتّ

ت�شّلمهم؛ اأو  اإيواوؤهم  اأو  تنقيلهم  اأو  نقلهم  اأو  اأ�شخا�س  )جتنيد(  تطويع  فعله(:  يتّم  الذي  )ما  -الفعل   1

اإىل   اللجوء  اأو  الق�رش،  اأ�شكال  من  ذلك  غري  اأو  القوة  ا�شتعمال  اأو  التهديد  الفعل(:  يتّم  )كيف  2-الو�شيلة 

     الختطاف اأو الحتيال اأو اخلداع اأو �شوء ا�شتعمال ال�شلطة اأو ا�شتغالل حالة ا�شت�شعاف، اأو اإعطاء اأو  

      تلّقي مبالغ مالية اأو منافع من اأجل نيل موافقة �شخ�س له �شيطرة على �شخ�س اآخر؛

اأ�شكال   �شائر  اأو  الغري  ا�شتغالل دعارة  باأدنى حّد،  ي�شمل،  الفعل(: وهذا  يتّم  )ملاذا  ال�شتغاليل  3-الغر�س 

      ال�شتغالل اجلن�شي، اأو العمل اجلربي )ال�شخرة( اأو اخلدمة الق�رشية، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة 

      بال�شرتقاق، اأو ال�شتعباد، اأو نزع الأع�شاء.

الثالثة  الأ�شا�شية  العنا�رش  هذه  خالل  من  ار  الجِتّ جرمية  تعريف  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  ويقت�شي 

جمتمعًة؛ مع اأن كاًل من هذه العنا�رش من �شاأنه اأن يكّون مبفرده يف بع�س احلالت فعاًل اإجراميًا م�شتقاًل. فعلى 

�شبيل املثال، من املرّجح اأن ي�شّكل كٌل من الختطاف اأو اللجوء اإىل القوة )العتداء( يف حال عدم الر�شا 

فعلني اإجراميني منف�شلني مبقت�شى الت�رشيعات اجلنائية الداخلية.

اراً بالأطفال فاإن اإثبات الو�شيلة )اأْي كيف مّت الفعل( ل �رشورة له. ويف هذا ال�شياق،  ار اإْن كان اجِتّ غري اأن الجِتّ

فاإن الفقرة الفرعية )ج( من املادة 3 من الربوتوكول تبنّي ما يلي:

اإذا بالأ�شخا�س« حتى  اراً  لغر�س ال�شتغالل »اجِتّ ا�شتقباله  اأو  اإيواوؤه  اأو  تنقيله  اأو  نقله  اأو  »ُيعترب جتنيد طفل 

مل ينطو على ا�شتعمال اأّي من الو�شائل املبّينة يف الفقرة الفرعية )اأ( من هذه املادة.«

املوافقة  .3-2

اأو  القوة  اإىل  اللجوء  على  تقت�رش  ل  والتي  للو�شائل،  عري�شًا  تعريفًا  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  يقّدم 

ار على اللجوء اإىل اخلداع اأو  الحتيال اأو الإكراه. اإْذ يكفي يف التجرمي اأن تنطوي اأي ق�شية من ق�شايا الجِتّ

ا�شتغالل حالة ا�شت�شعاف فح�شُب. وتبنّي الفقرة الفرعية )ب( من املادة 3 اأن موافقة )ر�شا( ال�شحية على 

ال�شتغالل املق�شود لي�شت حمل اعتبار لدى اإثبات ا�شتخدام اخلداع اأو الق�رش اأو القوة اأو غري ذلك من الو�شائل 

املحظورة، ولذلك فاإن املوافقة ل ميكن ا�شتعمالها دفاعًا بق�شد تربئة �شخ�س ما من م�شوؤوليته اجلنائية. ويف 

ار التي ت�شمل اأطفاًل، ل يلزم اإثبات الو�شيلة. ذلك اأن الطفل ل ي�شتطيع اأن يعرب عن موافقته  ق�شايا الجِتّ

حتى واإْن مل يتم ا�شتخدام اأّي من الو�شائل املعنية يف تطويعه.

ل ا�شتغالًل؟ ما الذي ي�شكجّ  .4-2

ار بالأ�شخا�س ما يلي: تبنّي الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 3 من بروتوكول الجِتّ

        »وي�شمل ال�شتغالل، كحّد اأدنى، ا�شتغالل دعارة الغري اأو �شائر اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي، اأو ال�شخرة  

        اأو اخلدمة ق�رشاً، اأو ال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالّرق، اأو ال�شتعباد، اأو نزع الأع�شاء.«
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وعمومًا، قد يتخذ ال�شتغالل واحداً من الأ�شكال الثالثة التالية:

ار باجلن�س، والذي قد ي�شمل ا�شتغالل الغري يف الدعارة والبغاء اأو غري ذلك من اأ�شكال ال�شتغالل    •   الجِتّ
      اجلن�شي ومنه مثاًل اإنتاج املواد الإباحية واأداء اأي اأعمال ذات توّجه جن�شي، وال�شياحة اجلن�شية؛

 

ار لأغرا�س جن�شية غري جتارية، والذي قد ي�شمل الزواج املبّكر اأو الزواج بالإكراه اأو بالإذعان اأو    •   الجِتّ
      الزواج املدّبر اأو زواج الِعَو�س اأو زواج ال�شفقة اأو الزواج املوؤّقت اأو زواج ال�شتيالد؛

ار بالأيدي العاملة، والذي قد ي�شمل ال�شتعباد يف اخلدمة املنـزلية، اأو ا�شتغالل الأيدي العاملة يف     •   الجِتّ
       اأماكن العمل ال�شّيئة ال�رشوط اأو يف الزراعة اأو يف البناء، اأو الإحلاق الإجباري بقوة ع�شكرية.

كما ت�شمل الأ�شكال الأخرى من ال�شتغالل نزع اأع�شاء الب�رش وا�شتخدام الأ�شخا�س املَتّجر بهم يف الأن�شطة 

الإجرامية اأو يف الت�شّول.

ومن املهم القول باأن الأطفال املتبّنني لهذه الأغرا�س نف�شها ُيعتربون هم اأي�شًا من �شحايا ال�شتغالل.

والثنائية  الوطنية  املالئمة  التدابري  جميع  الأطراف  الدول  »تتخذ  اأن  على  الطفل  حقوق  اتفاقية  وتن�ّس 

ار بهم لأّي غر�س من الأغرا�س اأو باأّي �شكل  واملتعّددة الأطراف ملنع اختطاف الأطفال اأو بيعهم اأو الجِتّ

باأّي  ال�شاّرة  اأ�شكال ال�شتغالل  من الأ�شكال« )املادة 35(، واأن »حتمي الدول الأطراف الطفل من �شائر 

جانب من جوانب رفاه الطفل« )املادة 36(.

تعريف اأ�شكال ال�شتغالل وفقاً لقانون املعاهدات الدولية  .5-2

ار بالأ�شخا�س اإىل هذه الأ�شكال املختلفة من ال�شتغالل، فاإنه ل يعّرفها حتديداً،  لدى اإ�شارة بروتوكول الجِتّ

بل يرتك للم�رّشع اخليار يف ا�شتخدام التعاريف الواردة يف التفاقيات الدولية القائمة حاليًا. وهذه ت�شمل:

 •  العمل اجلربي )ال�ّشخرة(: »كل اأعمال اأو خدمات ُتغَت�شب من اأّي �شخ�س حتت التهديد باأّي عقوبة  
الدولية رقم 29 بخ�شو�س   العمل  )اتفاقية منظمة  اختياره«  باأدائها مبح�س  ال�شخ�س  يتطّوع هذا       ومل 

       العمل اجلربي اأو الإلزامي، لعام 1930(؛

بع�شها«   اأو  امللكية، كّلها  الناجمة عن حق  ال�شلطات  مُتار�س عليه  اأّي �شخ�س  اأو و�شع  الّرق: »حالة    •  
واملمار�شات   والأعراف  وال�شخرة  والعبودية  الّرق  ب�شاأن   1926 عام  املعقودة  الأمم  ع�شبة  )اتفاقية      

        ال�شبيهة بالرق(؛

 •  املمار�شات ال�شبيهة بالّرق: »نقل الرقيق من بلد اإىل اآخر باأي و�شيلة، اأو حماولة هذا النقل اأو ال�شرتاك  
 اأو و�شم رقيق ما اأو �شخ�س ما م�شت�شعف املنـزلة، �شواء  

ّ
اأو َكي      فيه« )الفقرة 1 من املادة 3(؛ »جْدع 

      للدللة على و�شعه اأو لعقابه اأو لأي �شبب اآخر، اأو ال�شرتاك يف ذلك« )املادة 15( )التفاقية التكميلية  

      لإبطال الّرق وجتارة الرقيق والأعرا�س واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق، املعقودة عام 1956(؛
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ف ال�شتعباد يف اخلدمة باأنه  ار بالأ�شخا�س، عِرّ ال�شتعباد يف اخلدمة: يف ال�شيغ التمهيدية لربوتوكول الجِتّ

ع اأو حالة التبعية لأي �شخ�س مرَغم اأو جمرَب على نحو خمالف للقانون من ِقبل �شخ�س اآخر على تقدمي اأي  و�شْ

خدمة لذلك ال�شخ�س اأو لآخرين غريه، ولي�س لديه اأّي خيار بديل معقول �شوى اأداء اخلدمة؛ وي�شمل اخلدمة 

ين(؛ املنـزلية وال�شتعباد بالديون )اإ�شار الَدّ

ار بالأ�شخا�س: كما اأن التعبريين  ف يف بروتوكول الجِتّ البغاء: من املهم القول باأن امل�شطلح »البغاء« مل ُيعَرّ

بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ �شياق  يف  اإّل  ُيتناول  مل  اجلن�شي«  ال�شتغالل  اأ�شكال  و«�شائر  الغري«  دعارة  »ا�شتغالل 

ار بالأ�شخا�س يدع م�شاألة البغاء للت�رشيعات الداخلية  )الفقرة )اأ( من املادة 3(. ومن ثّم فاإن بروتوكول الجِتّ

) 1(
التي ُت�شّن يف كل دولة طرف؛

»عندما  امل�رشوع  غري  التبّني  لأغرا�س  ار  الجِتّ بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  ي�شمل  امل�رشوع:  غري  التبّني 

)2 (
يكون هذا التبّني عبارة عن ممار�شة �شبيهة بالّرق«.

ار بالأ�شخا�ص اإىل اأبعد من نطاق التعريف التقليدي اخلا�ص   2-6.   تو�شيع نطاق مفهوم الِتجّ

           بالرجّق

هنالك م�شطلحان اإ�شافيان لهما �شلة وثيقة باملو�شوع اأي�شًا، وهما:

 •   جتارة الرقيق: »جميع الأفعال التي ينطوي عليها اأ�رْش �شخ�س ما اأو احتجازه اأو التخّلي عنه للغري على  
       ق�شد حتويله اإىل رقيق؛ وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز رقيق ما بغية بيعه اأو مبادلته؛ وجميع 

ار         اأفعال التخّلي، بيعًا اأو مبادلًة، عن رقيق مّت احتيازه على ق�شد بيعه اأو مبادلته، وكذلك عمومًا، اأّي اجتجِّ

      بالأرقاء اأو نقل لهم اأيًّا كانت و�شيلة النقل امل�شتخدمة« )اتفاقية ع�شبة الأمم املعقودة عام 1926 ب�شاأن  

       الّرق والعبودية وال�شخرة واملمار�شات والأعراف امل�شابهة للّرق(؛

ين: »احلال اأو الو�شع الناجم عن ارتهان مدين بتقدمي خدماته ال�شخ�شية اأو خدمات �شخ�س   •   اإ�شار الَدّ
ين اأو مل تكن  تابع له �شمانًا لديٍن عليه، اإذا كانت القيمة املن�شفة لهذه اخلدمات ل ت�شتخدم لت�شفية هذا الَدّ

مدة هذه اخلدمات اأو طبيعتها حمّددة« )اتفاقية عام 1956 التكميلية لإبطال الّرق وجتارة الرقيق والأعراف 

واملمار�شات ال�شبيهة بالّرق(.

ار بالأ�شخا�س ل يجعل  وعند تطبيق هذين التعريفني، ل بّد من اأن يكون ماثاًل يف الأذهان اأن بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س مق�شوراً على الّرق بح�شب تعريفه التقليدي )انظر الن�س املوؤّطر 4(. الجِتّ

1(      ملحوظات تف�شريية للوثائق الر�شمية )الأعمال التح�شريية( لعملية التفاو�س حول اإتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية و الربوتوكولت

          امللحق بها  )                              الفقرة 64(

2(     املرجع نف�شه الفقرة 66

A/55/383/Add.1
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الن�س املوؤّطر 4- الّرق بح�شب تعريفه التقليدي

"الّرق

1(  ُيعاَقب على الّرق - وهو ال�شتحواذ اجلزئي اأو الكّلي على حقوق �شخ�س ُيعاَمل ك�شيء مملوك   

      - بال�شجن ملّدة ترتاوح بني 5 و10 �شنوات.

ار فيعاقب   2(  اإذا كان ال�شخ�س مو�شوع الفعل املبنّي اأعاله طفاًل اأو اإذا مّت التخّلي عنه بق�شد الجِتّ

      عليه بال�شجن ملّدة ترتاوح بني 7 و10 �شنوات.

3(   ُيعاَقب على جتارة الرقيق، اأي ا�شرتقاق �شخ�س غ�شبًا اأو معاملته كعبد، اأو اقتناء عبيد بق�شد البيع اأو 

ار بهم، وكذلك ال�شرتقاق اجلن�شي،                                املبادلة، اأو الت�رّشف بعبد، اأو اأي فعل له �شلة بتجارة الرقيق اأو الجِتّ

       اأو التجريد من احلرية اجلن�شية من خالل ال�شرتقاق، بال�شجن ملّدة ترتاوح بني 5 و10 �شنوات.«

اأذربيجان، القانون اجلنائي، املادة 106

ار قد ت�شتتبع امتالك اأ�شخا�س و�رشاءهم وبيعهم، فاإن ال�شحية  ويف حني اأن بع�س الأ�شكال بعينها من الجِتّ

.)5 املوؤّطر  الن�س  )انظر  هيمنته  اأو  نفوذه  اأو  اآخر  �شخ�س  �شيطرة  رهن  احلالت  معظم  يف  يكون  اإمنا 

ار بالأ�شخا�س كجرمية مُتار�س فيها ال�شيطرة على �شخ�س اآخر الن�س املوؤّطر 5- تعريف الجِتّ

»كل �شخ�س يطّوع �شخ�شًا ما اأو ينّقله اأو ي�شتقبله اأو يحتجزه اأو يخفيه اأو يوؤويه، اأو ميار�س ال�شيطرة 

اأو الإدارة اأو النفوذ على �شخ�س ما، لغر�س ا�شتغالله اأو ت�شهيل ا�شتغالله، يكون مذنبًا بارتكاب 

جرم يخ�شعه لالّتهام واملقا�شاة ولعقوبة ال�شجن ]...[.«

ار بالأ�شخا�س(، 2005،  C-49. قانون تعديل القانون اجلنائي )الجِتّ كندا، م�شّودة قانون رقم 

املادة 1-279

التي  الإن�شان  بانتهاكات حقوق  قائمة  املعا�رشة  الّرق  باأ�شكال  املعني  العامل  املتحدة  الأمم  فريق  وقد جمع 

يعتربها من اأ�شكال الّرق احلديثة. وت�شمل القائمة ما يلي:

 •   بيع الأطفال
 •   ا�شتغالل الأطفال يف البغاء

 •   ا�شتغالل الأطفال يف اإنتاج املواد الإباحية
 •   ت�شغيل الأطفال

 •   ال�شياحة اجلن�شية
 •   ا�شتخدام الأطفال يف القوات امل�شّلحة

 •   ا�شتغالل العمال املهاجرين
 •   التبّني غري امل�رشوع
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ار بالأ�شخا�س  •   الجِتّ
ار يف الأع�شاء الب�رشية  •   الجِتّ

 •   ا�شتغالل بغاء الغري
 •   العنف جتاه املراأة
 •   الزواج بالإكراه

ين(  •   ا�شتعباد املدين )اإ�شار الَدّ
 •   العمل اجلربي )ال�شخرة(

ار يف الأع�شاء الب�رصية الِتجّ .7-2

ار بالأ�شخا�س لغر�س نزع اأع�شائهم باعتباره �شكاًل من  ار بالأ�شخا�س �رشاحًة اإىل الجِتّ ي�شري بروتوكول الجِتّ

ار بالب�رش. وقد فر�شت �شكوك قانونية دولية وداخلية اأخرى اأي�شًا اأحكامًا حتظر زرع الأع�شاء الب�رشية  الجِتّ

ني املوؤّطرين 6 و7(. يف حال القيام به بوا�شطة �شفقة جتارية اأو من دون ر�شا املانح )انظر الن�شّ

الن�س املوؤّطر 6- حظر زرع الأع�شاء الب�رشية بوا�شطة �شفقة جتارية

»ل ميكن اأن يكون اجل�شم الب�رشي واأجزاوؤه مو�شوع �شفقات جتارية. وبناًء على ذلك، يحظر اإعطاء 

اأو تلّقي مبلغ مايل )مبا يف ذلك اأّي تعوي�س اأو مكافاأة( مقابل احل�شول على اأع�شاء.«

م�رشوع املبادئ التوجيهية لدى منظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن زرع الأع�شاء الب�رشية، املبداأ التوجيهي 

رقم 5

ار يف الأع�شاء الب�رشية مقابل مدفوعات مالية. واأما طريقة احلظر،  »الق�شد من هذا املبداأ حظر الجِتّ

مبا يف ذلك اجلزاءات، ف�شوف تقّررها كل ولية ق�شائية على نحو م�شتقل. لكن هذا املبداأ ل يحظر 

اأو توريدها  اأو احلفاظ عليها  اأو ا�شتخال�شها  التي ترتّتب على منح الأع�شاء  النفقات املعقولة  دفع 

لزراعتها.«

منظمة ال�شحة العاملية، م�رشوع املبادئ التوجيهية ب�شاأن زرع الأع�شاء الب�رشية، التعليق على املبداأ 

التوجيهي رقم 5

ار يف الأع�شاء الب�رشية الن�س املوؤّطر 7- حظر الجِتّ

ج والأع�شاء.« ار بالُن�شُ »يحظر الجِتّ

جمل�س اأوروبا، الربوتوكول الإ�شايف ب�شاأن زرع الأع�شاء والُن�شج الب�رشية املن�شاأ، امللحق بالتفاقية 

اخلا�شة بحقوق الإن�شان والطب الأحيائي، املادة 22
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ار حتديد اأ�شكال اأخرى من الِتجّ  .8-2

ار بالأ�شخا�س ي�شري اإىل هذه الأ�شكال من ال�شتغالل كحّد اأدنى.  من املهم اأن ُيالَحظ اأن بروتوكول الجِتّ

وللبلدان اأن تلجاأ اإىل اإ�شافة غري ذلك من اأ�شكال ال�شتغالل، ومن ثّم اأن تعّرف مبزيد من التحديد خمتلف 

ار بالأ�شخا�س املراد جترميها مبوجب الت�رشيعات الوطنية )انظر الن�س املوؤّطر 8(؛ بل اإن بع�س  اأ�شكال الجِتّ

البلدان قد عمد اإىل اإدراج قائمة غري ح�رشية باأ�شكال ال�شتغالل.

ار بالأ�شخا�س يف الت�رشيعات الوطنية الن�س املوؤّطر 8- تعريف اأ�شكال ال�شتغالل وذلك بغية جترمي الجِتّ

ار بالأ�شخا�س »الجِتّ

كل َمن يعقد �شفقة على �شخ�ٍس ما لأحد الأغرا�س التالية، اأو كل من يوؤّدي فعله ذلك اإىل و�شع 

ذلك ال�شخ�س يف مو�شع خطر لأحد الأ�شباب التالية، ي�شبح عر�شة لل�شجن ملّدة �شتة ع�رش عامًا:

نزع ع�شو من ج�شم ال�شخ�س؛  -1     

ا�شتيالد طفل وال�شتيالء على الطفل؛  -2     

اإخ�شاع ال�شخ�س للرق؛  -3      

اإخ�شاع ال�شخ�س لل�شخرة؛  -4      

حتري�س ال�شخ�س على ارتكاب فعل بغاء؛  -5      

حتري�س ال�شخ�س على القيام بدور يف من�شور فاح�س اأو عر�س فاح�س؛  -6       

ارتكاب جرم تعٍدّ جن�شي على ال�شخ�س.  -7       

عر�شة  اجلرم  مرتكب  يكون  قا�رش،  على  )اأ(،  الفرعي  للبند  وفقًا  جرم،  ارتكاب  حال  يف  )ب( 

لل�شجن ملّدة ع�رشين عامًا.«

ار بالأ�شخا�س )التعديالت الت�رشيعية(، رقم 5766-2006، املادة 12 اإ�رشائيل، قانون حظر الجِتّ

م ار املنَظجّ ار الفردي مقابل الِتجّ ار الدويل والِتجّ ار املحلي مقابل الِتجّ الِتجّ  .9-2

ار بالأ�شخا�س قد ي�شافرون على  الأنا�س املَتَّجر بهم لأٍيّ من الأغرا�س ال�شتغاللية املبّينة يف بروتوكول الجِتّ

الطرق الدولية اأو الطرق املحلية الداخلية، وقد يعربون احلدود الدولية اأو يبقون داخل حدود دولة ما. وقد 

ار بالأ�شخا�س، با�شتثناء  مة. ويطّبق بروتوكول الجِتّ ار بهم اإما اأفراد واإما جماعات اإجرامية منَظّ يقوم بالجِتّ

ار بالأ�شخا�س »حيثما تكون تلك اجلرائم  ما ين�ّس عليه خالفًا لذلك، على الأفعال الإجرامية اخلا�شة بالجِتّ

مة« )املادة 4(. ذات طابع عرب وطني وتكون �شالعة فيها جماعات اإجرامية منَظّ

ار الدويل بخطوط عري�شة بحيث ي�شمل  ف الجِتّ مة، ُيعَرّ  ويف الفقرة 2 من املادة 3 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

ار الذي: )اأ( ُيرتكب يف اأكرث من دولة واحدة؛ )ب( ُيرتكب يف دولة واحدة، ولكْن يجري جانب  الجِتّ

كبري من الإعداد والتخطيط له اأو توجيهه اأو الإ�رشاف عليه يف دولة اأخرى؛ )ج( ُيرتكب يف دولة واحدة، 
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مة تزاول اأن�شطة اإجرامية يف اأكرث من دولة واحدة؛ )د( ُيرتكب   ولكْن ت�شلع يف ارتكابه جماعة اإجرامية منَظّ

يف دولة واحدة، ولكْن تكون له اآثار �شديدة يف دولة اأخرى.

عالوة على ذلك، تقت�شي املادة 16 )ت�شليم املجرمني( واملادة 18 )امل�شاعدة القانونية املتبادلة( من اتفاقية 

مة اأن ُتعترَب الأفعال الإجرامية عابرة للحدود الوطنية اإذا كان مكان ال�شخ�س امللتَم�س ت�شليمه  اجلرمية املنَظّ

موجوداً يف اإقليم الدولة متلّقية الطلب )الفقرة 1 من املادة 16(، اأو اإذا كان مكان ال�شحايا اأو ال�شهود اأو 

عائدات اجلرمية اأو اأدواتها اأو الأدلة عليها موجوداً يف الدولة متلّقية الطلب )الفقرة 1 من املادة 18(.

مة« كما يلي: مة »اجلماعة الإجرامية املنَظّ ف الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 2 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ وتعِرّ

اأو    اأ�شخا�س  ثالثة  موؤّلفة من  تنظيمي،  مة« جماعة ذات هيكل  منَظّ اإجرامية  بتعبري »جماعة  »ُيق�شد        

اأكرث من اجلرائم   اأو  ارتكاب واحدة  الزمن وتعمل ب�شورة مت�شافرة بهدف  اأكرث، موجودة لفرتة من        

       اخلطرية اأو الأفعال املجّرمة وفقًا لهذه التفاقية، من اأجل احل�شول، ب�شكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، على 

         منفعة مالية اأو منفعة مادية اأخرى.«
 

ار  مة فيه لي�شا عاملني لزمني لإقرار الجِتّ ار و�شلوع جماعة اإجرامية منَظّ غري اأن الطابع عرب الوطني لهذا الجِتّ

باعتباره فعاًل اإجراميًا مبقت�شى القانون الداخلي يف اأّي بلٍد بعينه.

مة ما يلي: وتبنّي الفقرة 2 من املادة 34 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه   مة وفقًا  املجَرّ الأفعال  الداخلي لكل دولة طرف  القانون  م يف        »جُتِرّ

فيها.« مة  منَظّ اإجرامية  جماعة  �شلوع  عن  اأو  الوطني  عرب  طابعها  عن  النظر  ب�رشف  التفاقية،      

اإجرامية  الوطني و�شلوع جماعة  – الطابع عرب  العامالن كالهما  اأن يعّد هذان  فاإن من اجلائز  ومع ذلك، 

مة – ظرفًا م�شّدداً يوؤّدي اإىل اإيقاع عقوبة اأكرث �رشامًة. منَظّ

ار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين التمييز  بني  الِتجّ  .10-2

بروتوكول  املهاجرين. ويعّرف  بالأ�شخا�س وتهريب  ار  الجِتّ ار بني  الجِتّ ت�رشيعات مكافحة  متّيز  اأن  يجب 

»تهريب  مة  املنَظّ اجلرمية  اتفاقية  يكّمل  الذي  واجلو،  والبحر  الرب  طريق  عن  املهاجرين  تهريب  مكافحة 

املهاجرين« باأنه يعني )الفقرة الفرعية )اأ( من املادة 3(:

          »تدبري الدخول غري امل�رشوع ل�شخ�ٍس ما اإىل دولة طرف لي�س ذلك ال�شخ�س من رعاياها اأو من املقيمني   

         الدائمني فيها، وذلك من اأجل احل�شول، ب�شورة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، على منفعة مالية اأو منفعة مادية  

         اأخرى.«

ار بالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين. ففي  ولكْن قد يكون من ال�شعب، يف املمار�شة العملية، التمييز بني الجِتّ

بني. ولذلك فاإن التحقيقات يف  كثري من احلالت، يكون �شحايا الجتار بالأ�شخا�س يف البدء مهاجرين مهَرّ

حالت الجتار ُت�شطّر اأحيانًا اإىل الرجوع اإىل تدابري مكافحة تهريب الأ�شخا�س. غري اأن من الأمور احلا�شمة 

الأهمية بالن�شبة اإىل اأولئك الذين يحّققون يف حالت التهريب اأن يكونوا على اّطالع جيد على جرمية الجتار
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بالأ�شخا�س لأن العواقب التي ترتّتب على معاجلة ق�شية اجتار باعتبارها واحدة من ق�شايا تهريب املهاجرين 

قد تكون وخيمة بالن�شبة اإىل ال�شحية.

قد يكون من ال�شعب، يف بع�س احلالت كذلك، التاأّكد ب�رشعة مّما اإذا كانت حالة ما هي تهريب مهاجرين 

ار كثرياً ما تكون �شديدة الدّقة ومتداخلة  ار بالب�رش - لأن العنا�رش املمّيزة بني هذا التهريب وهذا الجِتّ اأم اجِتّ

بينهما.

 •   بع�س الأ�شخا�س املَتَّجر بهم قد يبا�رشون الرحلة بالتفاق على تهريبهم اإىل داخل بلٍد ما على نحو غري 
قانوين، لكنهم يتبّينون فيما بعُد اأثناء م�شار العملية اأنهم قد ُخِدعوا اأو اأُكِرهوا اأو اأُجرِبوا على التوّرط يف حالة 

ا�شتغاللية )وذلك على �شبيل املثال باإجبارهم على العمل مقابل اأجور متدّنية بدرجة ق�شوى من اأجل دفع 

تكاليف النقل(.

 •   قد يعِر�س املَتّجرون »فر�شًة« تبدو اأكرث �شبهًا بعملية تهريب بالن�شبة اإىل ال�شحايا املحَتملني، الذين قد 
ار  ُيطلب منهم اأن يدفعوا اأجرًة م�شرتكًة مع اأ�شخا�س اآخرين يجري تهريبهم. ولكن نّية َمن يقوم بهذا الجِتّ

تنطوي منذ البدء على ا�شتغالل ال�شحية. واأما »الأجرة« فهي جزء من الحتيال واخلداع وو�شيلة جلني املزيد 

من املال.

ت«  ار �شمن النّية املق�شودة يف اخلطة منذ البدء، بل قد ي�شبح فر�شة �شانحة »ل ُتفَوّ  •   قد ل يكون الجِتّ
بني/املَتّجرين يف مرحلة ما من م�شار العملية. ُتتاح للمهِرّ

ار بهم على حّد �شواء، با�شتخدام الدروب   •   قد يكون املجرمون �شالعني يف تهريب الأ�شخا�س والجِتّ
نف�شها  التي يطرقونها.

بني طوال م�شار الرحلة على درجة �شديدة من ال�شوء بحيث ي�شعب   •   قد تكون ظروف الأ�شخا�س املهَرّ
العتقاد باأنه كان مب�شتطاعهم القبول بها.

ار  والجِتّ املهاجرين  تهريب  بني  الرئي�شية  الفوارق  من  عدداً  هنالك  باأن  القول  يجدر  ذلك،  تبيان  وبعد 

بالأ�شخا�س. وُتدر�س هذه الفوارق الرئي�شية فيما يلي.

القبول

الناحية  ومن  بتهريبهم.  القبول  عن  املعنيني  الأ�شخا�س  اإعراب  على  عمومًا  ينطوي  املهاجرين  تهريب 

ار بالأ�شخا�س هم اأُنا�س مل يكونوا قد قبلوا بذلك قّط اأو اأن قبولهم الأويل ي�شبح  الأخرى، فاإن �شحايا الجِتّ

ل معنى له من جّراء الو�شائل غري ال�شليمة التي ي�شتخدمها املّتجرون بهم.

الطابع عرب الوطني

يعني تهريب �شخ�ٍس ت�شهيَل عبور ذلك ال�شخ�س حدوَد بلٍد ما ودخوِله اإىل اأرا�شيه على نحو غري قانوين. 

ار بالأ�شخا�س فال يلزم اأن ي�شمل عبور اأّي حدود. ويف حال حدوث ذلك، فاإن ال�شفة القانونية اأو  واأما الجِتّ

غري القانونية لعبور احلدود ل اأهمية لها. ومن ثّم، ففي حني اأن تهريب املهاجرين يّت�شم دائمًا، بحكم تعريفه، 

ار بالأ�شخا�س ل يلزمه اأن يكون كذلك. بطابع عرب وطني، فاإن الجِتّ



25

اال�ستغالل

اأجور  وُتدَفع  املق�شود.  البلد  حدود  املهاجر  يعرب  حاملا  عادة  تنتهي  ب  املهَرّ واملهاجر  ب  املهِرّ بني  العالقة 

الو�شول.  بعد  ب  املهَرّ ال�شخ�س  نّية ل�شتغالل  اأّي  ب  املهِرّ لدى  ولي�س  الو�شول.  عند  اأو  مًا  مقَدّ التهريب 

واأما  راغبًا.  املهاجر  فيها  يدخل  جتارية  عملية  يف  متباينني،  كانا  واإن  �رشيكان،  واملهاجر  ب  املهِرّ اأن  ذلك 

ار بالأ�شخا�س فينطوي على ال�شتمرار يف ا�شتغالل ال�شحايا بطريقٍة ما بغية جني اأرباح غري م�رشوعة  الجِتّ

ل�شالح املَتّجرين. ومن ثّم فاإن النّية املبّيتة لدى املَتّجر اإمنا هي يف التم�ّشك بالعالقة بالأ�شخا�س ال�شحايا الذين 

اراً، وذلك  ي�شتغّلهم حتى اإىل ما بعد عبور احلدود اإىل الوجهة املق�شودة النهائية. غري اأن التهريب قد ي�شري اجِتّ

ُب ال�شخ�َس وما عليه من دْين مرتاكم، اأو عندما يخدع/يجرب/ُيكِره ذلك  على �شبيل املثال عندما »يبيع« املهِرّ

ال�شخ�س لكي يعمل مقابل تكاليف النقل ورهَن �رشوط ا�شتغاللية.

م�سدر الربح

اأولئك اجُلناة  اراً هو معرفة كيف يك�شب  اأم اجِتّ اإذا كانت الق�شية تهريبًا  اأحد املوؤ�رّشات املهّمة التي تبنّي ما 

لون دخلهم مّما يتقا�شونه من اأجور على نقل النا�س. واأما املَتّجرون فهم،  بني يح�شّ اأن املهِرّ دخلهم. ذلك 

اإ�شافيًة من خالل ال�شتمرار يف  اأرباحًا  يف املقابل، يوا�شلون ممار�شة ال�شيطرة على �شحاياهم لكي يجنوا 

ا�شتغاللهم اإّياهم.

ار بالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين، لي�س من ال�شيا�شة العامة الت�رشيعية  وباعتبار هذه الفوارق الرئي�شية بني الجِتّ

اجليدة معاجلة هاتني الظاهرتني يف قانون واحد.

الوطنية الت�رصيعات  يف  بالأ�شخا�ص  ار  الِتجّ تعريف  يف  الربملانيني  دور   .11-2

الذي  اأ�شكاله،  بالب�رش يف كل  ار  الجِتّ تعريف  ب�شاأن  الوا�شح  والفهم  الوثيقة  املعرفة  اكت�شاب    •  
ار بالأ�شخا�س        يقّدمه بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س - اأي الفعل والو�شيلة والغر�س - يف   •   فهم ومعاجلة العنا�رش الرئي�شية الثالثة لالجِتّ
       الت�رشيعات الوطنية

مة، مبا   ار بالب�رش والتمييز بو�شوح بينها وبني �شائر اأ�شكال جرمية الهجرة املنَظّ  •   فهم جرمية الجِتّ
       يف ذلك تهريب املهاجرين

ار بالأ�شخا�س وتهريب املهاجرين يف قانونني ت�رشيعيني منف�شلني  •   معاجلة كٍل من الجِتّ
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الف�شل الثالث

ار بالأ�شخا�ص ترمي ومعاقبة كل اأ�شكال الِتجّ

خوزيـه

بالأيدي  ار  �ِتّ خمطط  يف  دوره  جّر�ء  من  �ل�شمالية  �أمريكا  يف  �شهر�ً   51 ملّدة  بال�شجن  خوزيه  على  ُحكم 

ر بهم من �أمريكا �لالتينية كعمال مز�رع. وقد �شبق �أن �أقّر بذنبه يف  د يف �إطاره �ملو�طنون �ملغَرّ �شتعبَ �لعاملة، يُ

�لتاآمر، و�إيو�ء رعايا �أجانب لي�ص لديهم وثائق �شخ�شية ك�شباً للمال، وحيازة وثائق �شخ�شية مزّورة، و�أفعال 

ار بالأ�شخا�ص. ية عن دوره يف حلقة �ِتّ �إجر�مية �أخرى متاأتّ

و�إ�شافة �إىل �حلكم عليه بعقوبة �ل�شجن، �أمرت �ملحكمُة خوزيه بدفع مبلغ قدره 882.46 239 دولر�ً من 

دولر�ت �لوليات �ملتحدة رّد�ً حلقوق �شحايا ذلك �ملخطط �لإجر�مي.

عى عليهم بذنبهم يف تهم جنائية تتعلق بذلك �ملخطط،  و�شبق �أي�شاً �أن �أقّر خم�شة �أ�شخا�ص �آخرين من �ملَدّ

وتقييد  و�لتهديد  �ل�رسب  ممار�شة  يف  بذنبهما  منهم  �ثنان  �أقّر  كما  عليهم.  �لأحكام  �شدور  ينتظرون  وهم 

�لعمال وحب�شهم يف �شاحنات مقفلة لإجبارهم على �ل�شغل كعمال زر�عيني.

وقد قام بالتحقيقات يف هذه �لق�شية موظفون من �أجهزة �لهجرة و�جلمارك. وتلّقى �ل�شحايا �مل�شاعدة من 

�ل�شلطات �حلكومية، �لتي عملت بتعاون مع منظمة عمالية غري حكومية.

مقدجّمة  .1-3

ار بالأ�شخا�س )بالب�رش(،  ت�شّدد املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجِتّ

ار  اإطار قانوين وطني ملكافحة الجِتّ اإن�شاء  ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، على اأهمية 

بالأ�شخا�س )املبداأ التوجيهي 4(:

الوطني،    امل�شتوى  على  بالأ�شخا�س  ار  بالجِتّ معني  منا�شب  و/اأو  حمّدد  ت�رشيع  وجود  عدم  ف  »ُعِرّ    

ار بالأ�شخا�س. وهناك حاجة ما�ّشة لتحقيق الّت�شاق بني التعاريف           بو�شفه عائقًا رئي�شيًا اأمام مكافحة الجِتّ

و�شيكون   الدولية.  للمعايري  وفقًا  والإقليمي  الوطني  امل�شتويني  على  والتعاون  القانونية،  والإجراءات      

      لإعداد اإطار قانوين منا�شب، يكون متوائمًا مع ال�شكوك واملعايري الدولية ذات ال�شلة، دور هام يف منع  

       ال�شتغالل املت�شل به.«

ار  ار بالأ�شخا�س، اأخذ ي�شتّد الزخم الت�رشيعي الرامي اإىل �شّن قوانني ب�شاأن الجِتّ ومنذ اعتماد بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، واعتمد  بالب�رش، وذلك ب�شّن بع�س البلدان اأحكامًا حمددًة يف قوانينها اجلنائية حتظر جرمية الجِتّ

ار، بل ين�ّس اأي�شًا على التدابري الالزمة ملنعه  بع�شها الآخر قانونًا اأكرث �شموًل ل يقت�رش على جترمي هذا الجِتّ

وحماية �شحاياه.
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ار بالأ�شخا�س يف قوانينه الد�شتورية )انظر  ومّما له دللة بالغة، اأن بع�س البلدان قد عمد اإىل ت�شمني حظر الجِتّ

الن�س املوؤّطر 9(.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 9- �شّن اأحكام د�شتورية ب�شاأن حظر الجِتّ

ار بالن�شاء والأطفال وجتارة اجلن�س.« »حُتظر ال�ّشخرة والّرق وجتارة الرقيق والجِتّ

العراق، د�شتور عام 2005، املادة 37

ار بالب�رش.« »حُتظر كل اأ�شكال ال�شخرة والجِتّ

باك�شتان، الد�شتور، املادة 11

اأو  اجل�شدي  والتعذيب  بالأ�شخا�س  ار  والجِتّ الّرق،  ذلك  يف  مبا  ال�شتغالل،  اأ�شكال  كل  »حُتظر 

املعنوي والعقوبات اأو املعامالت القا�شية اأو الالاإن�شانية اأو املهينة.«

بنن، الد�شتور، املادة 5

ار بالب�رش يف كل الأ�شكال.« »ُيحظر الّرق وال�شتعباد والجِتّ

كولومبيا، الد�شتور، املادة 17

ار بالأ�شخا�ص ترمي كل اأ�شكال الِتجّ  .2-3

ار  الجِتّ بروتوكول  وين�ّس  بالأ�شخا�س.  ار  الجِتّ اأ�شكال  كل  جتّرم  اأن  حّد،  اأدنى  يف  البلدان،  على  يجب 

بالأ�شخا�س )الفقرة 1 من املادة 5( على اأْن:

     »تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لتجرمي ال�شلوك املبنّي يف املادة 3 من  

     هذا الربوتوكول، يف حال ارتكابه عمداً.«

جترمي  على  القت�شار  بعدم  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  الأطراف،  الدوَل  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  ويطالب 

ارتكاب هذه اجلرمية التام، بل اأن جتّرم اأي�شًا ال�رشوع يف ارتكابها وامل�شاهمة ك�رشيك يف ارتكابها. وتن�ّس 

الفقرة 2 من املادة 5 على اأْن:

     »تعتمد اأي�شًا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لتجرمي الأفعال التالية:

مة وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة، وذلك رهنًا باملفاهيم   اأحد الأفعال املجَرّ ال�رشوع يف ارتكاب            )اأ( 

                 الأ�شا�شية لنظامها القانوين؛

مة وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة؛           )ب( امل�شاهمة ك�رشيك يف اأحد الأفعال املجَرّ

مة وفقًا للفقرة 1 من هذه املادة.«             )ج(   تنظيم اأو توجيه اأ�شخا�س اآخرين لرتكاب اأحد الأفعال املجَرّ

ار  ويقّدم الن�س املوؤّطر 10 مثاًل يبنّي كيف ميكن اأن جتّرم الت�رشيعات الوطنية ال�رشوع يف ارتكاب جرمية الجِتّ

بالأ�شخا�س وامل�شاهمة ك�رشيك متواطئ يف ارتكابها.
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ار بالأ�شخا�س وامل�شاهمة ك�رشيك متواطئ  الن�س املوؤّطر 10- جترمي ال�رشوع يف ارتكاب جرمية الجِتّ

يف ارتكابها

�شواء  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ جرمية  ارتكاب  يف  يتوّرط  من  كل  اأو  حمّر�س،  اأو  �رشيك  كل  »ُيعاقب 

باإعطاء التعليمات اأو بتحري�س مرتكب اجلرمية، اأو م�شاعدة مرتكب اجلرمية اأو �رشكائه يف اجلرمية 

املاأوى،  اأو  املال  اأو  الآلت  اأو  الأدوات  اأو  الذخرية  اأو  الأ�شلحة  تقدمي  اأو  اجلرمية،  تنفيذ  بت�شهيل 

باعتباره مرتكبًا للجرمية.

ار.« ار على كل من ي�رشع يف ارتكاب فعل اجِتّ ُتوقع عقوبة جرمية الجِتّ

ار بالب�رش، املادة 8 جامعة الدول العربية، م�رشوع قانون منوذجي ملكافحة الجِتّ

ويقّدم الن�س املوؤّطر 11 مثاًل على ت�رشيع وطني يحّدد التدابري الرامية اإىل منع توّرط اأفراد قوات حفظ ال�شالم 

ار بالأ�شخا�س. يف ارتكاب جرمية الجِتّ

ار  الن�س املوؤّطر 11- التدابري الرامية اإىل منع توّرط اأفراد قوات حفظ ال�شالم يف ارتكاب جرمية الجِتّ

بالأ�شخا�س

»قبل 15 يومًا على الأقل من الت�شويت على بعثة حلفظ ال�شالم، جديدة اأو معاد تكليفها، برعاية 

الأمم املتحدة اأو منظمة حلف �شمال الأطل�شي اأو اأي منظمة اأخرى متعّددة الأطراف ت�شارك فيها 

الوليات املتحدة )اأو يف اأبكر وقت ممكن عمليًا، يف احلالة الطارئة(، يقّدم وزير اخلارجية اإىل جلنة 

ال�شيوخ، واأي  التابعة ملجل�س  العالقات اخلارجية  النّواب، وجلنة  التابعة ملجل�س  الدولية  العالقات 

جلنة معنية اأخرى من جلان الكونغر�س، تقريراً يت�شّمن:

مة ملنع موظفيها والعاملني املتعاقدين معها واأفراد قوات  و�شفًا للتدابري التي اتخذتها املنَظّ »)األف( 

ار، اأو ارتكاب  ار بالأ�شخا�س، اأو ا�شتغالل �شحايا الجِتّ حفظ ال�شالم من العاملني يف البعثة من الجِتّ

اأفعال

 ا�شتغالل اأو اعتداء جن�شي، وكذلك التدابري املطّبقة ملحا�شبة اأّي من هوؤلء الأفراد مّمن يزاول اأّيًا من 

هذه الأفعال اأثناء امل�شاركة يف بعثة حفظ ال�شالم«؛

حتلياًل لفعالية كٍل من التدابري امل�شار اإليها يف الفقرة الفرعية )األف(.« »)باء( 

ار،  الوليات املتحدة الأمريكية، قانون اإعادة التكليف بال�شالحيات اخلا�شة بحماية �شحايا الجِتّ

البند 104 )ه( )2(
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ار بالأ�شخا�ص جرمية خطرية ت�شتدعي عقوبة �شارمة الإقرار باعتبار الِتجّ  .3-3

عليها  ترتّتب  خطرية  جرمية  ار  الجِتّ هذا  باعتبار  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ مكافحة  ت�رشيعات  تقّر  اأن  من  بّد  ل 

ار  ار باملخدرات والغت�شاب والجِتّ عقوبات مماثلة للعقوبات التي ُتوقع ب�شاأن جرائم خطرية اأخرى كالجِتّ

بالأ�شلحة )انظر الن�س املوؤّطر 12(.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 12- مثالن على العقوبات ال�شديدة على الجِتّ

ار بالأ�شخا�س[ ُتوقع عليه عقوبة ال�شجن  »اأّي �شخ�س ُيحَكم عليه باأنه مذنب بارتكاب جرم ]الجِتّ

ملّدة ع�رشين )20( عامًا وغرامة ل تقّل عن مليون بيزو )000.00 000 1 بيزو( على اأّل تزيد على 

مليوين بيزو )000.00 000 2 بيزو(.«

ار بالأ�شخا�س ) RA No 9208( لعام 2003، البند 10 الفلبني، قانون مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س[ على عقوبات ب�شاأن املَتّجرين بال�شجن ملّدة  »ي�شتمل القانون ]اخلا�س مبكافحة الجِتّ

ترتاوح بني 15 و20 عامًا وغرامة ت�شل قيمتها اإىل 175 �شعفًا من الأجر الأدنى ال�شهري.«

ار بالأ�شخا�س اجلمهورية الدومينيكية، القانون رقم 137-3 ب�شاأن حظر تهريب املهاجرين والجِتّ

لعام 2003

اتفاقية  تن�ّس  ال�شدد،  هذا  ويف  املمتلكات.  وم�شادرة  غرامات  فر�س  اجلنائية  اجلزاءات  اأي�شًا  ت�شمل  وقد 

مة )املادة 12( على ما يلي: اجلرمية املنَظّ

      »تعتمد الدول الأطراف، اإىل اأق�شى حّد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابري  

      للتمكني من م�شادرة:

التي تعادل قيمتها   اأو املمتلكات  املتاأّتية من اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية،          )اأ(   عائدات اجلرائم 

                    قيمة تلك العائدات؛

اأو ُيراد ا�شتخدامها يف ارتكاب  اأو الأدوات الأخرى التي ا�شُتخدمت  اأو املعدات          )ب( املمتلكات 

                   جرائم م�شمولة بهذه التفاقية.«

دة   للعقوبة الظروف امل�شِدجّ .4-3

جرمية  ب�شاأن  �شديدة  اأ�شا�شية  عقوبة  على  تن�ّس  اأن  ار  الجِتّ مبكافحة  اخلا�شة  للت�رشيعات  ينبغي  اأنه  حني  يف 

ار بالأ�شخا�س، ينبغي كذلك اتخاذ تدابري احتياطية جلعل تلك العقوبة اأ�شّد �رشامة يف حال وجود عدد  الجِتّ

دة للعقوبة يف ثالث فئات، تبعًا  دة للعقوبة. وعمومًا مي كن ت�شنيف تلك الظروف امل�شِدّ من الظروف امل�شِدّ

ار بذاته. ار، اأو فعل الجِتّ ار، اأو �شحية الجِتّ لعالقتها مبرتكب ُجرم الجِتّ
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داً  م�شِدّ ظرفًا  ذلك  باعتبار  اإجرامي  تنظيم  اإطار  �شمن  ار  الجِتّ ُجرم  ارتكاب   -13 املوؤّطر  الن�س 

للعقوبة

اراً م�شتوفيًا الأحكام« وُيعاقب عليه بال�شجن املوؤّبد: ار بالأ�شخا�س ُيعترب »اجِتّ الجِتّ

ار مرتكبًا على يد  مة، اأو على نطاق وا�شع. وُيعترب الجِتّ »عندما ُترتكب اجلرمية على يد ع�شابة منَظّ

مة اإذا ما قامت به جمموعة موؤّلفة من ثالثة )3( اأ�شخا�س اأو اأكرث متاآمرين اأو متحالفني  ع�شابة منَظّ

ار بثالثة )3( اأ�شخا�س اأو اأكرث، اإفراديًا اأو  معًا. وُيعترب مرتكبًا على نطاق وا�شع اإذا ما ارُتكب لالجِتّ

جماعيًا.«

البند   ،6 البند   ،2003 لعام   )  RN No  9208( بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ مكافحة  قانون  الفلبني، 

الفرعي )ج(

دة للعقوبة فيما يخ�صّ ال�سحية الظروف امل�سِدّ

 •   تعري�س اجُلرم، عمداً اأو من جّراء اإهمال �شديد، حياة ال�شحية للخطر.

 •   ت�شّبب اجُلرم بوفاة ال�شحية اأو انتحارها.

 •   ت�شّبب اجُلرم باإيقاع اأذًى اأو اإ�شابات ج�شدية على درجة خطرية ب�شفة خا�شة بال�شحية، اأو باإ�شابتها 
        باأمرا�س نف�شية اأو بدنية، مبا يف ذلك فريو�س الأيدز والأيدز.

 •   ارتكاب اجُلرم ب�شاأن �شحية يف حالة ا�شت�شعاف �شديدة ب�شفة خا�شة، وكذلك ب�شاأن امراأة حامل )انظر  
       الن�س املوؤّطر 14(.

 •   ال�شخ�س املَتّجر به طفل.

 •   ال�شخ�س املَتّجر به م�شاب بعجز بدين اأو عقلي.

 •   اجُلرم ي�شمل اأكرث من �شحية واحدة.

دة للعقوبة فيما يخ�صّ مرتكب اجُلرم  الظروف امل�سِدّ

 •   اجُلرم ارُتكب �شمن اإطار تنظيم اإجرامي )انظر الن�س املوؤّطر 13(.

 •   مرتكب اجُلرم هو اأحد والدي ال�شخ�س املَتّجر به اأو وثيق الن�شب به اأو الو�شي عليه اأو قرينه اأو �شخ�س  
       ميار�س �شلطة عليه.

 •   مرتكب اجُلرم له و�شع م�شوؤولية اأو مو�شع ثقة بالن�شبة اإىل ال�شحية.

 •   مرتكب اجُلرم له و�شع �شلطة اأو �شيطرة اأو اإْمرة بالن�شبة اإىل ال�شحية الطفل.

 •   اجُلرم ارتكبه موظف عمومي.

 •   مرتكب اجُلرم �شبق اأن اأُدين باجُلرم نف�شه اأو �شبيهه. 
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داً  ار ب�شاأن �شحية يف حالة ا�شت�شعاف باعتباره ظرفًا م�شِدّ الن�س املوؤّطر 14- ارتكاب ُجرم الجِتّ

للعقوبة

ار بالأ�شخا�س بعقوبة ق�شوى ل تقّل عن ثمانية اأعوام من  ينبغي للدول الأع�شاء اأن تعاقب على الجِتّ

ال�شجن عندما يكون:

يف  ال�شحية  وُتعترب  خا�شة.  ب�شفة  �شديدة  ا�شت�شعاف  حالة  يف  �شحية  ب�شاأن  ارُتكب  قد  »اجُلرم 

حالة ا�شت�شعاف �شديدة ب�شفة خا�شة وذلك على اأقل تقدير عندما تكون ال�شحية دون �شّن البلوغ 

اجلن�شي، مبقت�شى القانون الوطني، وعندما يكون اجُلرم قد ارُتكب لغر�س ا�شتغالل الغري يف البغاء 

اأو غري ذلك من اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي، مبا يف ذلك اإنتاج املواد الإباحية«.

القرار الإطاري ال�شادر عن جمل�س الحتاد الأوروبي رقم JHA/629/20002، املوؤّرخ 19 متوز/

ار بالب�رش، الفقرة 2 )ب( من املادة 3 يوليه 2002 ب�شاأن مكافحة الجِتّ

داً للعقوبة ار عرب احلدود باعتباره ظرفًا م�شِدّ الن�س املوؤّطر 15- ارتكاب ُجرم الجِتّ

»ُيحكم على اأولئك الذين يختطفون الن�شاء اأو الأطفال ويَتّجرون بهم بعقوبة ال�شجن ملّدة ترتاوح 

بني 5 و10 اأعوام مع الغرامة. وُيحكم على اأولئك الذين يندرجون يف فئة واحدة اأو اأكرث من فئات

الق�شايا التالية بعقوبة ال�شجن ملّدة ت�شل اإىل 10 اأعوام اأو اأكرث، اأو ُيحكم عليهم بعقوبة ال�شجن مدى 

احلياة، اإ�شافة اإىل الغرامات اأو م�شادرة ممتلكاتهم.«

 ]...[

  »)8(  اأولئك الذين يبيعون ن�شاء خمتطفات اأو اأطفال خمتطفني اإىل خارج البلد.«

ال�شني، القانون اجلنائي لعام 1997، املادة 240

ار دة للعقوبة فيما يخ�صجّ فعل االِتجّ الظروف امل�شِدجّ

 •   ارتكاب اجُلرم عرب احلدود )انظر الن�س املوؤّطر 15(.

 •   ارتكاب اجُلرم باللجوء اإىل التهديد اأو ا�شتعمال العنف اأو غري ذلك من اأ�شكال الإجبار، من خالل 
ار بالأ�شخا�س، لي�س         الختطاف، اأو الحتيال اأو التلفيق )مبقت�شى التعريف الوارد يف بروتوكول الجِتّ

ار يقع من دون اللجوء اإىل هذه الو�شائل(.         ثّمة من اجِتّ

 •   ا�شتعمال الأ�شلحة اأو املخدرات اأو الأدوية يف ارتكاب اجُلرم.

 •   ارتكاب اجُلرم باللجوء اإىل �شوء ا�شتعمال ال�شلطة اأو با�شتغالل عجز ال�شحايا عن الدفاع عن اأنف�شهم 
       اأو عن التعبري عن اإرادتهم.

 •   ارتكاب اجُلرم باإعطاء اأو تلّقي اأموال اأو غري ذلك من املنافع من اأجل نيل موافقة �شخ�س له �شيطرة على  
        �شخ�س اآخر.

ار بالب�رش.  •   تبّني طفل لغر�س ا�شتغالله يف عملية من عمليات الجِتّ
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ار بالأ�شخا�ص القانون الإجرائي ب�شاأن ق�شايا الِتجّ .5-3

باملالحقة  املعنية  ال�شلطات  التعاون مع  اختاروا  اإن  الالزمة  بالأ�شخا�س احلماية  ار  الجِتّ يجب منح �شحايا 

ار من هذا النحو. ويجب تعديل القانون الإجرائي اأو �شّن اأحكام اإجرائية جديدة وذلك  اجلنائية لق�شية اجِتّ

ما  املَتّجرين،  جانب  من  النتقام  اأو  للرتهيب  التعّر�س  يخ�شون  ما  كثرياً  الذين  ار،  الجِتّ �شحايا  منح  بغية 

يحتاجون اإليه ب�شّدة من الأمان والطمئنان. وهذا �شوف ي�شّجعهم على موا�شلة التعاون مع ال�شلطات، وهو 

عامل حا�شم يف �شمان جناح اجلهود املعنية باملالحقة الق�شائية. اإ�شافة اإىل ذلك، يجب اأن تراعي القوانني 

الإجرائية، على نحو حمّدد، الحتياجات اخلا�شة بال�شحايا الأطفال وال�شهود من ال�شحايا الأطفال. ومن 

ار اأي اإ�شاءة معاملة  املهم اأن ي�شعى هذا النهج القائم على حقوق الإن�شان اإىل �شمان عدم معاناة �شحايا الجِتّ

اإ�شافية اأثناء الإجراءات الق�شائية يف املحكمة. ولذلك فاإن هنالك عدداً من املبادئ التي تعّد و�شيلة اأ�شا�شية 

اخلا�س  الت�رشيعي  القانون  مبوجب  مُتنح  التي  احلماية  وتدابري  الإجرائي  القانون  بني  الن�شجام  �شمان  يف 

ار بالأ�شخا�س. ويرد فيما يلي تبيان بع�س هذه املبادئ. مبكافحة الجِتّ

توفري حماية فّعالة لل�سهود

ار بالأ�شخا�س الذين يرغبون يف الإدلء ب�شهادتهم  حماية ال�شهود عامل حا�شم لتاأمني �شالمة �شحايا الجِتّ

على اجُلناة املَتّجرين بهم، كما اأن توافر اآليات عمل قوية حلماية ال�شهود وتدابري اإجرائية فّعالة تكون متاحة 

لهذا الغر�س، عامل مهم يف قرار ال�شحية ب�شاأن التعاون مع ال�شلطات املعنية باملالحقة اجلنائية لق�شيٍة ما. 

مة على ما يلي )الفقرة 1 من املادة 24(: وتن�ّس اتفاقية اجلرمية املنَظّ

 

    »تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود اإمكانياتها لتوفري حماية فّعالة لل�شهود الذين يدلون يف  

و�شائر  لأقاربهم  وكذلك  التفاقية،  بهذه  امل�شمولة  اجلرائم  بخ�شو�س  ب�شهادة  اجلنائية  الإجراءات    

     الأ�شخا�س الوثيقي ال�شلة بهم، ح�شب القت�شاء، من اأي انتقام اأو ترهيب حمتمل.«

وت�شمل هذه التدابري ما يلي:

 •   و�شع قواعد اإجرائية لتوفري احلماية اجل�شدية لل�شحايا؛

 •   تغيري اأماكن اإقامتهم؛

 •   عدم اإف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم واأماكن وجودهم، اأو فر�س قيود على اإف�شائها؛

 •   كفالة �شالمة ال�شاهد اأثناء الإجراءات اجلنائية.

وعلى نحو م�شابه، تقت�شي الأحكاُم املن�شو�س عليها ب�شاأن عرقلة �شري العدالة )املادة 23( جترمَي كل اأ�شكال 

هذه العرقلة، مبا يف ذلك ا�شتخدام القوة البدنية اأو التهديد اأو الرتهيب.

ويجب اأن تكون تدابري احلماية مطّبقة يف �شياقها، وخ�شو�شًا اأثناء الإجراءات الق�شائية يف املحكمة. ويف 

ار بالب�رش )املادة 30( على ما يلي: هذا ال�شدد، تن�ّس اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ
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      »تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لكي تكفل اأثناء م�شار الإجراءات  

       الق�شائية:

        )اأ(   حمايَة حياة ال�شحايا اخل�شو�شية، وحيثما يكون منا�شبًا، هّويَتهم ال�شخ�شية كذلك؛

 

       )ب(   �شالمة ال�شحايا وحمايتهم من الرتهيب، وفقًا لل�رشوط املن�شو�س عليها مبقت�شى قانونها الداخلي، 

               ويف حالة ال�شحايا الأطفال، ينبغي توفري الرعاية اخلا�شة لحتياجات الأطفال، وكفالة حقهم يف 

               تدابري احلماية اخلا�شة.«

ار بالأ�شخا�س  �شة بال�رشورة ل�شحايا الجِتّ وقد �رَشّعت الدول اآليات عمل قانونية حلماية ال�شهود لي�شت خم�شّ

على التحديد، واإمنا ميكن، بل ينبغي، تطبيقها ب�شاأنهم. واأما الدول التي لي�شت لديها حاليًا اآليات عمل من 

هذا النحو حلماية ال�شهود فينبغي لها ب�شّدٍة اأن تعمد اإىل النظر يف ت�رشيع قوانني حلماية ال�شهود )انظر الن�س 

املوؤّطر 16(.

الن�س املوؤّطر 16- ت�رشيع اأحكام قانونية ب�شاأن توفري حماية فّعالة لل�شهود

»يجوز لوزير العدل اأن ي�شدر لئحة تنظيمية لالإيعاز مبا يلي:

 )اأ(     توفري وثائق مالئمة لتمكني ال�شخ�س املعني من اإن�شاء هوية �شخ�شية لـه اأو غري ذلك من   

          الو�شائل حلماية ذلك ال�شخ�س؛

 )ب(   توفري �شكن لل�شخ�س؛

 )ج(   توفري ما يلزم لنقل الأثاث املنـزيل وغري ذلك من املمتلكات ال�شخ�شية اإىل مكان اإقامة جديد 

          لل�شخ�س؛

ر وفقًا   )د(    تزويد ال�شخ�س مببلغ مايل ُيدفع من اأجل حتّمل نفقات املعي�شة الأ�شا�شية، مبقداٍر ُيقَرّ

          لالئحة التنظيمية ال�شادرة عن وزير العدل، وذلك لعدٍد من املرات ح�شبما يحّدده وزير   

          العدل  مبقت�شى امل�شّوغات املوجودة لذلك؛

 )ه(     تقدمي امل�شاعدة اإىل ال�شخ�س يف احل�شول على عمل؛

 )و(     تقدمي �شائر اخلدمات ال�رشورية مل�شاعدة ال�شخ�س على بلوغ الكتفاء الذاتي؛

  ،
ّ
)ز(     ك�شف، اأو رف�س ك�شف، هوية اأو مكان ال�شخ�س املنقول لالإقامة يف مكان اآخر اأو املحمي

ذلك   على  يرتّتب  ما  تقدير  بعد  احلماية،  برنامج  اأو  ال�شخ�س  بخ�شو�س  اآخر  �شاأن  اأّي  اأو         

العامة، والنفع   الربنامج  لفعالية  ي�شّببه  الذي قد  ال�شخ�س، وال�رشر  الك�شف من خطر على          

           الذي قد يعود  على اجلمهور اأو على ال�شخ�س الذي يلتم�س ذلك الك�شف ]...[؛

ت�شجيلهم   ت�شتوجب  التي  للمقت�شيات  خا�شعني  اأ�شخا�س  اأّي  ومكان  هوّية  �رّشية  حماية  )ح(    

يف   مبا  الولية،  قانون  اأو  الحتادي  القانون  مبوجب  مدانني  ُجناًة  باعتبارهم  الربنامج  يف        

القانوُن  اأخرى  اأحوال  يف  عليها  ين�ّس  التي  الإجراءات  عن  بديلة  اإجراءات  حتديد  ذلك        

          الحتادي اأو قانوُن الولية ب�شاأن ت�شجيل اأولئك الأ�شخا�س وتتّبع م�شارهم.«

)3521 USC 18( الوليات املتحدة، قانون تغيري اأماكن اإقامة ال�شهود وحمايتهم، لعام 1982، رقم
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حماية احلرمة ال�سخ�سية اأثناء االإجراءات الق�سائية يف املحاكم

ار بالأ�شخا�س )الفقرة 1 من املادة 6( على ما يلي: ين�ّس بروتوكول الجِتّ

      »حتر�س كل دولة طرف، يف احلالت التي تقت�شي ذلك، وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على �شون   

ار بالأ�شخا�س وهويتهم، بو�شائل منها جعل الإجراءات القانونية املتعلقة         احلرمة ال�شخ�شية ل�شحايا الجِتّ

ار �رّشيًة.«      بذلك الجِتّ
 

الأهمية يف  املحاكم عامل حا�شم  الق�شائية يف  الإجراءات  اأثناء  ال�شخ�شية يف  حماية احلرمة )اخل�شو�شية( 

ار الذي يلجاأ باختياره اإىل التعاون مع ال�شلطات امل�شوؤولة عن املالحقة اجلنائية  كفالة �شالمة واأمن �شحية الجِتّ

للق�شية. ومن ثّم فاإن ا�شتهداف املَتّجرين لل�شحية، اأو اأفراد اأ�رشته، بالتهديد اأو النتقام قد ي�شتّد يف حال عدم 

حماية هوية ال�شحية اأثناء الإجراءات الق�شائية يف املحاكم )انظر الن�س املوؤّطر 17(.

الن�س املوؤّطر 17- منح احلماية لل�شحايا واأفراد اأُ�رشهم اأثناء الإجراءات الق�شائية يف املحاكم

ار بالأ�شخا�س ول�شحاياه واأفراد اأُ�رشهم من الدرجة الأوىل  »ُتوَفّر احلماية التامة لل�شهود على الجِتّ

مّدة  طوال  الدائم،  احلياة  و�رشيك  القرين  ذلك  يف  مبن  القانون،  بحكم  واأقربائهم  الدم  �شلة  من 

الإجراءات الق�شائية يف املحاكم اأو طيلة املّدة التي تقت�شيها العوامل الأمنية.«

كولومبيا، القانون رقم 985 لعام 2005، املادة 8

الإعالم.  وو�شائل  للجمهور  مفتوحة  املحاكم  يف  الق�شائية  الإجراءات  تكون  اأن  تقت�شي  العامة  والقاعدة 

على  اأو  جن�شي  ا�شتغالل  على  تنطوي  التي  الق�شايا  وخ�شو�شًا  بالب�رش،  ار  الجِتّ ق�شايا  من  كثري  يف  ولكْن 

اأطفال اأو على كال هذين العن�رشين، فاإن احلر�س على اإقامة العدالة يقت�شي اللجوء اإىل الإعالن باأن جل�شات 

الإجراءات الق�شائية �شوف تكون مغلقة )انظر الن�س املوؤّطر 18(.

ار بالأ�شخا�س يف الإجراءات الق�شائية  الن�س املوؤّطر 18- حماية احلرمة ال�شخ�شية ل�شحايا الجِتّ

يف املحاكم

 ]...[ بالب�رش  ار  اجِتّ التي تنطوي على جرائم  الق�شايا  ُتفَتح للجمهور جل�شات املحاكمات يف  »ل 

وعلى ا�شتغالل الأطفال يف اإنتاج املواد الإباحية ]...[.«

ار بالب�رش ومكافحته لعام 2002، املادة 24 رومانيا، قانون منع الجِتّ

قاعدة ال�ساهد املزدوج

»قاعدة ال�شاهد املزدوج« اأو »قاعدة الدليل امل�شاند« تنفي الأهلية عن الدليل يف حال وجود �شاهد واحد 

فقط، ما مل ي�شاند �شهادته �شاهد اآخر اأو دليل مادي اآخر ب�شاأن اإدانة املتهم باجُلرم. وقد طّبق بع�ُس البلدان هذه 

ار و�شعية �شاهد ذي م�شداقية. ويجب متحي�س  القاعدة يف الإجراءات اجلنائية من اأجل رف�س منح �شحية اجِتّ

ار يف املحكمة. هذه القاعدة واإعادة النظر فيها لإتاحة املجال لال�شتماع اإىل اآراء �شحايا الجِتّ
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عدم جواز قبول التذّرع بال�سلوك املا�سي

يتعلق اعتبار ت�رشيعي اآخر من العتبارات املهمة فيما يخ�ّس القانون الإجرائي بعدم جواز قبول التذّرع يف 

ار. وهذا مهم خ�شو�شًا يف  الإجراءات الق�شائية يف املحاكم بال�شلوك الذي كان يّتبعه يف املا�شي �شحية اجِتّ

ار اجلن�شي )انظر الن�س املوؤّطر 19(. ق�شايا الجِتّ

املا�شي يف حماكمة  ال�شحية يف  التذّرع ب�شلوك  ب�شاأن عدم جواز قبول  املوؤّطر 19- ت�رشيع  الن�س 

ار ق�شايا الجِتّ

ار ... ل حمّل من العتبار ل�شلوك �شحية ما اجلن�شي يف املا�شي ول يجوز  »يف حماكمة ق�شايا الجِتّ

قبول التذّرع به لغر�س اإثبات مزاولة ال�شحية اأ�شكاًل اأخرى من ال�شلوك اجلن�شي اأو لإثبات قابلّية 

ال�شحية من قبُل للمزاولة اجلن�شية.«

ار بالب�رش لعام 2005، املادة 15 �شرياليون، قانون مكافحة الجِتّ

احل�سا�سية اجلن�سانية

الت�رشيعات  ُيَتّبع يف  اأْن  املهم  فاإن من  الن�شاء،  الأحيان من  بالأ�شخا�س هم يف كثري من  ار  الجِتّ لأن �شحايا 

املثال  يتمّيز بح�شا�شية جن�شانية )ب�شاأن نوع اجلن�س(. وذلك على �شبيل  ار نهٌج  اخلا�شة مبكافحة هذا الجِتّ

اأنه ينبغي اإ�رشاك الن�شاء )مبن فيهن املر�شدات الجتماعيات( خالل جميع مراحل اإجراءات الدعاوى اخلا�شة 

ار، مبا يف ذلك مراحل التحقيق واملحاكمة. بق�شايا الجِتّ

اجتناب االإفراط يف االعتماد على �سهادة ال�سحايا

)الب�رش(،  بالأ�شخا�س  ار  والجِتّ الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  تن�ّس 

الدولية  احلكومية  واملنظمات  للدول  ينبغي  اأنه  على  الإن�شان،  املتحدة حلقوق  الأمم  مفّو�شية  عن  ال�شادرة 

واملنظمات غري احلكومية اأن تنظر )املبداأ التوجيهي 5( يف:

      »تزويد ال�شلطات القائمة باإنفاذ القانون بال�شالحيات والتقنيات املالئمة للتحقيق متكينًا لقيامها بالتحقيق  

       مع املَتّجرين امل�شتبه فيهم ومقا�شاتهم ب�شورة فّعالة. وينبغي للدول اأن ت�شّجع واأن تدعم و�شع اإجراءات 

       حتقيقية ا�شتباقية لتجّنب الإفراط يف العتماد على �شهادة ال�شحايا«.

ار بالب�رش  فتنظر، على �شبيل املثال، يف التو�شية الهامة املقّدمة يف خطة عمل احلكومة الرنويجية ملكافحة الجِتّ

)للفرتة 2009-2006(:

ار          »�شوف تنظر احلكومة يف الإمكانيات املتاحة لال�شتفادة من ال�شهود املُغَفلي الهوية يف ق�شايا الجِتّ

بغية    ال�شتجواب  من  اأ�شكال خا�شة  ا�شتخدام  اإمكانية  اأي�شًا يف  احلكومة  تنظر  و�شوف  بالأ�شخا�س.       

      اجتناب ال�شغط على الأطراف امل�شت�شعفني املغبونني ب�شفة خا�شة، واجتناب تكرار ا�شتجوابهم يف 

ار بالب�رش. وهذا قد ي�شتدعي اللجوء اإىل ال�شتجواب بوا�شطة و�شالت الفيديو ]...[ واّتباع           ق�شايا الجِتّ

)ال�شتجواب  اجلنائية  الق�شائية  الإجراءات  اأثناء  ال�شتجواب  بعمليات  القيام  يف  كيا�شة  اأكرث  اأ�شاليب       

البتدائية.« املرحلة  يف  بها  ُيدىل  التي  الإفادات  ت�شجيل  اأو  املحكمة(  خارج  الق�شائي    
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ال�سهود من االأطفال ال�سحايا

املالحقة  اأثناء  يف  العتبار  يف  و�شعها  يجب  خا�شة  ا�شت�شعاف  وحالت  واحتياجات  حقوق  لالأطفال 

ار بالأ�شخا�س التي ت�شتمل على �شهود من ال�شحايا الأطفال. ذلك اأنهم فئة م�شت�شعفة  الق�شائية لق�شايا الجِتّ

تدابري  نطاقًا بكثري من  اأو�شع  اأجلهم  اإ�شافية من  تدابري حماية  اتخاذ  الالزم  ب�شفة خم�شو�شة، ولذلك فمن 

احلماية التي ُتوّفر لل�شهود من ال�شحايا البالغني. وينبغي ا�شتحداث اأ�شاليب خا�شة يف اإجراء املقابالت من 

اأجل التعامل مع ال�شهود من ال�شحايا الأطفال، كما ينبغي تنفيذ اإجراءات خا�شة لتجنيبهم ال�شدمة النف�شية 

النا�شئة عن اإدلئهم ب�شهادتهم يف املحكمة. ويلجاأ بع�س البلدان اإىل توفري ما يلزم ل�شتخدام الو�شائل ال�شمعية 

الب�رشية لت�شجيل جل�شات ال�شتماع لإفادات الأطفال، يف حني يلجاأ بع�س البلدان الأخرى اإىل اإتاحة املجال 

لالأطفال للمثول يف املحكمة بوا�شطة و�شائل التداول بالفيديو )انظر الن�س املوؤّطر 20(.

الن�س املوؤّطر 20- ت�رشيع اأحكام قانونية حلماية ال�شهود من ال�شحايا الأطفال

اإىل �شهادة الطفل بوا�شطة دارة تلفزيونية مغلقة ح�شبما هو  اأن تاأمر بال�شتماع  »يجوز للمحكمة 

الإدلء  على  قادر  غري  الطفل  اأن  املحكمة  اإذا وجدت  )األف(،  الفرعية  الفقرة  عليه يف  من�شو�س 

ب�شهادته يف جل�شة مفتوحة يف املحكمة بح�شور املّدعى عليه، وذلك لأّي من الأ�شباب التالية:

‘1‘  الطفل غري قادر على الإدلء ب�شهادته ب�شبب اخلوف؛

‘2‘   وجود احتمال جوهري، مثبت ب�شهادة خبري، باأن الطفل �شوف يعاين �شدمة انفعالية من 
         جّراء الإدلء بال�شهادة؛

‘3‘    الطفل يعاين عّلة عقلية اأو اأّي عّلة اأخرى؛

‘4‘    �شلوك املّدعى عليه اأو حمامي الدفاع على نحو يكون �شببًا يجعل الطفل غري قادر على 
          موا�شلة الإدلء ب�شهادته.«

الوليات املتحدة، قانون حقوق ال�شحايا من الأطفال وال�شهود من الأطفال، مدونة القوانني رقم 

3509 USC

عدم جواز تطبيق قانون التقاُدم امل�سقِط اأو مّدة تقاُدم

يف كثري من الدول، يحّدد قانوُن التقادم امل�شِقط اأو مّدة التقادم الفرتَة الزمنيَة الق�شوى التي يجوز �شمنها 

ا�شتهالل اإجراءات قانونية بخ�شو�س وقائع معّينة.

مة ما يلي: وتقت�شي اتفاقية اجلرمية املنَظّ

اأثناءها    ُت�شتهّل  طويلة  تقادم  مّدَة  القت�شاء،  عند  الداخلي،  قانونها  اإطار  يف  طرف  دولة  كُل  »حتّدد        

         الإجراءات اخلا�شة باأّي ُجرم م�شمول بهذه التفاقية، ومّدة اأطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فّر   

          من وجه العدالة« )الفقرة 5 من املادة 11(.
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وللدول اأن تنظر اأي�شًا يف الن�ّس يف القانون على عدم جواز تطبيق اأّي قانون ب�شاأن التقادم امل�شِقط اأو اأّي مّدة 

تقادم على هذه اجلرائم. وقد يفيد مثل ذلك الن�س القانوين، مع فر�س عقوبات �شديدة تتنا�شب وخطورة 

الأ�شا�شي  روما  نظام  يف  م�شّمنة  الفكرة  وهذه  قوية.  رادعة  ر�شالة  توجيه  يف  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ جرمية 

للمحكمة اجلنائية الدولية، الذي ين�ّس على اأن اجلرائم امل�شمولة �شمن نطاق اخت�شا�س املحكمة الق�شائي، 

ار بالأ�شخا�س »ل تخ�شع لأّي قانون تقادم« )املادة 29(. والتي ت�شمل الجِتّ

اال�سرتاتيجيات الرامية اإىل تعزيز املالحقة الق�سائية

ار  الجِتّ لق�شايا  الق�شائية  املالحقة  تعزيز  اأجل  من  مبادرات  عّدة  منا�رشة  اإىل  يدعوا  اأن  الربملانيون  ي�شتطيع 

بالأ�شخا�س. ومن ذلك:

ار، ح�شبما هو مو�شًى به، على �شبيل املثال، يف خطة    �شة يف مكافحة الجِتّ  •   اإن�شاء وحدات �رشطة متخ�شّ
ار بالب�رش ال�شادرة يف اأذربيجان عام 2004.        العمل الوطنية ملكافحة الجِتّ

ار، ح�شبما هو مو�شًى به، على �شبيل املثال، يف خطة العمل   •   تقدمي م�شاعدة قانونية لإعانة �شحايا الجِتّ
ار بالب�رش للفرتة 2005-2007 يف البو�شنة والهر�شك.        احلكومية ملكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س على الإدلء ب�شهادتهم وذلك بحماية �شالمتهم واأمنهم )وكذلك    •   ت�شجيع �شحايا الجِتّ
       ال�شهود اأيًّا كانوا( يف جميع مراحل الإجراءات القانونية، ح�شبما هو مو�شًى به، على �شبيل املثال، يف  

ار بالب�رش، وبخا�شة الن�شاء والأطفال.        خطة عمل الحتاد الأفريقي لعام 2006 ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، ح�شبما هو مو�شى به، على �شبيل املثال، يف    •   تعيني مّدع عام خا�س ملعاجلة ق�شايا الجِتّ
ار بالب�رش.        خطة عمل اليونان لعام 2006 ملكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، ح�شبما هو   •   حتديث اأ�شاليب التحّري والتحقيق من اأجل زيادة فعالية ك�شف ُجرم الجِتّ
ار بالب�رش وتهريبهم غري القانوين والهجرة          مو�شى به، على �شبيل املثال، يف خطة العمل ملكافحة الجِتّ

        غري القانونية، ال�شادرة عام 2002 يف جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية �شابقًا.

اإنفاذ    و�شائر موظفي  الهجرة  العامني وموظفي  واملّدعني  ال�رشطة  للعاملني يف  الالزم  التدريب  توفري     •  
بالأ�شخا�س،           ار  الجِتّ بق�شايا  اخلا�شة  والتحّريات  بالتحقيقات  القيام  على  قدرتهم  زيادة  بغية  القانون       

ار  الجِتّ مكافحة  اإىل  الرامية  التدابري  ب�شاأن   2004 لعام  اليابان  عمل  به يف خطة  مو�شى  هو       ح�شبما 

        بالأ�شخا�س.

ار بالأ�شخا�س، التي تن�ّس  وهذه اخلطة املذكورة اأخرياً تتما�شى مع الفقرة 2 من املادة 10 من بروتوكول الجِتّ

على ما يلي:

      »توّفر الدول الأطراف اأو تعّزز تدريب موظفي اإنفاذ القانون وموظفي الهجرة وغريهم من املوظفني   

ار بالأ�شخا�س. وينبغي اأن ين�شّب التدريب على الأ�شاليب امل�شتخدمة يف منع  ني على منع الجِتّ       املخت�شّ

ار ومالحقة املَتّجرين وحماية حقوق ال�شحايا، مبا يف ذلك حماية ال�شحايا من املَتّجرين.        ذلك الجِتّ

         وينبغي اأن ُيراعي هذا التدريب احلاجة اإىل مراعاة حقوق الإن�شان وامل�شائل احل�ّشا�شة فيما يتعلق بالأطفال 

          ونوع اجلن�س، كما ينبغي اأن ي�شّجع التعاون مع املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات ذات ال�شلة 

       و�شائر عنا�رش املجتمع املدين.«
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ار بالأ�شخا�ص دور الربملانيني يف ترمي ومعاقبة كل اأ�شكال الِتجّ .6-3

ار بالأ�شخا�س جرمية  •   ت�رشيع قوانني جنائية جتعل الجِتّ

ار بالأ�شخا�س  •   ت�رشيع قوانني جنائية جتّرم كل اأ�شكال الجِتّ

م ار املنَظّ ار الفردي والجِتّ  •   ت�رشيع قوانني جنائية تقّر بوجود كٍل من الجِتّ

ار بالأ�شخا�س الداخلي والدويل كليهما  •   ت�رشيع قوانني جنائية ت�شمل الجِتّ

 •   ت�رشيع قوانني جنائية تن�ّس على فر�س عقوبات �شديدة تتنا�شب مع فداحة هذه اجلرمية

 •   اإدماج امل�شائل اجلن�شانية اخلا�شة بنوع اجلن�س يف �شلب كل ال�شيا�شات العامة والت�رشيعات  
ار بالب�رش        والإجراءات الق�شائية ذات ال�شلة مبكافحة الجِتّ

 •   اعتماد قوانني اإجرائية اأو تعديل القوانني املوجودة فيها بحيث يتبّدى فيها نهج يراعي حقوق  
      الإن�شان يف معاملة ال�شهود ال�شحايا اأثناء الإجراءات الق�شائية يف املحاكم وكذلك يف حماية 

       اأمان ال�شهود ال�شحايا وحرمتهم ال�شخ�شية

 •    اعتماد قوانني اإجرائية اأو تعديل القوانني املوجودة منها بحيث تتبّدى فيها الحتياجات اخلا�شة  
       بال�شهود من ال�شحايا الأطفال وبحيث ت�شتجيب اإىل هذه الحتياجات

 •   و�شع تدابري ت�رشيعية وتدابري يف اإطار ال�شيا�شة العامة وغري ذلك من التدابري، ت�شتهدف الطلب 
ار بالأ�شخا�س، �شواء اأكان ذلك الطلب لأغرا�س ال�شتغالل اجلن�شي اأو ال�شتغالل يف          على الجِتّ

       العمل اأم غري ذلك من اأ�شكال ال�شتغالل

ار بالأ�شخا�س اأو    •   ت�رشيع قوانني تن�ّس على معاقبة املوظفني العموميني على ال�شلوع يف الجِتّ
       ت�شهيله اأو اإتاحة املجال حلدوثه

 •   كفالة التحقيق يف ق�شايا الف�شاد املتعلقة بالجتار بالأ�شخا�س ومالحقتها ق�شائيًا

 •   تعزيز امل�شاءلة وال�شفافية على نطاق وا�شع يف املوؤ�ش�شات احلكومية وذلك بال�شطالع يف  
       عمليات تقييم منتظمة حلوكمة الإدارة، مب�شاركة جهات فاعلة حكومية وغري حكومية

 •   الت�شاور مع اجلهات العاملة على مكافحة الف�شاد والتي ت�شمل اأمناء املظامل وفرق العمل واللجان  
       املفّو�شة وهيئات مراقبة احل�شابات، واملنظمات الدولية وتنظيمات املجتمع املدين املعنية، ب�شاأن 

ار بالأ�شخا�س.       ر�شد م�شتويات الف�شاد يف البلد، وبخا�شة فيما يتعلق بجرائم الجِتّ
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الف�شل الرابع

العرتاف بالأ�شخا�ص املتَجَّجر بهم باعتبارهم �شحايا ي�شتحقجّون

التمتجّع بحقوق الإن�شان املعرَتف بها دولياً

داو

ي وهي ت�شت�شلم رويد�ً  عد �إىل تلك �لفتاة �ل�شابة �ل�شغرية من جنوب �رسقي �آ�شيا، �لتي حتّب �أن تغنّ بالنظر من بُ

رويد�ً �إىل �لنوم، و�لتي تنجرف يف �حلديث عن حلم عمرها يف فتح ملجاأ لالأطفال �لذين ل ماأوى لهم، و�لتي 

ل �ملرء �أنها هي �ملر�أة �ل�شابة ذ�تها �لتي حتّملت نوعاً من �لأمل  تبتهج بانفعال لتناول �لبيتز�، من �ل�شعب �أن يتخيّ

و�ملعاناة لن يو�جهه �أكرثنا �أبد�ً طو�ل �لعمر.

لت  لِّ ت وُخدعت يف �أجرها و�شُ غلّ د�و مثل كثري من �شحايا �أّي خمّطط لت�شدير �لأيدي �لعاملة �لأجنبية - ��شتُ

و�أُ�شيئت معاملتها، ثم �أُعيدت بالإكر�ه �أخري�ً �إىل بلدها؛ وعانت �أي�شاً �أ�رس�ر�ً بدنيًة �أحدثت جروحاً �شوف 

تبقى د�ئماً غائرًة يف عقلها وج�شمها.

�أجرة  �لِعمالة  �أن دفعت لوكالة  للعمل كم�شاعدة منـزلية، بعد  �آ�شيا بعقد  �إىل بلد جماور يف  فقد ذهبت د�و 

�شم�رسةٍ قدرها 000 1 دولر �أمريكي. ولكْن بدًل من �إيجاد عمل لها كم�شاعدة منـزلية، �أر�شلتها �لوكالة 

�لثاين عندما  �لإخالل  ثم وقع  بعقد عملها.  �إخالل  �أول  �أباه. وكان ذلك  ترعى  �ل�شم�شار لكي  منـزل  �إىل 

�أُخذت د�و لكي تعمل يف م�شنع �للد�ئن �لذي ميلكه رّب عملها.

ار بها و�أُكرهت على �لعمل يف م�شنع بدًل من �لعمل كم�شاعدة منـزلية،  و�إ�شافًة �إىل �أن د�و خ�شعت لالِتّ

م لها �شوى معلومات �شئيلة جد�ً عن  قَدّ فقد �أُجربت على �لعمل �شاعات كثرية لدرجة �لإفر�ط، من دون �أن يُ

كيفية ت�شغيل �آلت �شنع �للد�ئن.

دفع لها �أجر، وهي تنوء بالعمل �ل�شاق من �ل�شاعة 5/30 �شباحاً  وعملت د�و طو�ل عّدة �أ�شهر من دون �أن يُ

وحتى �ل�شاعة 8/30 م�شاًء، كل يوم بال ر�حة، وكانت ُترَب على تناول طعامها وهي م�شتمّرة يف �لعمل. 

وقد �أّدت هذه �لأو�شاع من �لإرهاق و�إ�شاءة �ملعاملة �إىل وقوع حادث؛ �إْذ علقت يدها �لي�رسى يف �لآلة، 

بابة و�لإبهام. فان�شحقت �أ�شابعها �لو�شطى و�ل�شّ

وقد ��شطحبها رّب عملها �إىل طبيب، فاأجرى لها عملية ترقيع غري متقنة، �إذ �أز�ل �أ�شبعاً من قدمها �ليمنى 

العمل  �شاحب  ا�شتخدم  اجلراحية،  العملية  ا�شتكمال  وقبل  يدها.  لإ�شالح  اليمنى  �شاقها  من  وقطع حلمًا 

اإىل  العودة  على  مبوجبها  وافقت  اأوراق  على  التوقيع  على  واأجربها  الرتهيب  اأ�شاليب  داو  مع  وال�شم�شار 

وطنها.

رفعت د�و ق�شيتها �إىل �ملحكمة، حيث �عرتف رّب �لعمل باإكر�هها على �لعمل على نحو غري قانوين يف 

�أ�شاء معاملة د�و  �أن رّب �لعمل  �إعادتها �إىل وطنها. كما  �أور�ق تو�فق فيها على  �مل�شنع وعلى �لتوقيع على 

�شفهياً وجعلها تعاين �جلوع، وحتّر�ص بها با�شتمر�ر وهّددها، و�ّدعى باأنها قبلت طو�عية باإعادتها �إىل وطنها. 

، وهي  ب لها �آلماً وبعد �نق�شاء قر�بة �شنة على �لعملية �جلر�حية، كانت ل تز�ل يد د�و وقدمها و�شاقها ت�شبّ

�لآن يف حاجة �إىل مزيد من �لعمليات �جلر�حية. وقد رفعت د�و دعوى من �أجل �حل�شول على تعوي�ص عّما 

دتها وما خ�رسته مّما قد تك�شبه من دخل يف �مل�شتقبل، من  �أ�شابها من �أذًى، وعن �لتكاليف �لطبية �لتي تكبّ

. جّر�ء �إ�شابتها بالأذى �لتي جعلتها عاجزة بدنياً
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مة مقدجّ .1-4

ار بالأ�شخا�س،  ار بالأ�شخا�س اأن »اتخاذ اإجراءات فّعالة ملنع ومكافحة الجِتّ تعلن ديباجة بروتوكول الجِتّ

وبخا�شة الن�شاء والأطفال، يتطّلب نهجًا دوليًا �شاماًل يف بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شد، ي�شمل تدابري ملنع 

ار بو�شائل منها حماية حقوقهم الإن�شانية املعرَتف  ار ومعاقبة املَتّجرين وحماية �شحايا ذلك الجِتّ ذلك الجِتّ

بها دوليًا.«

ار بالأ�شخا�س هو »حماية �شحايا  عالوة على ذلك، فاإن واحداً من الأغرا�س التي يبّينها بروتوكول الجِتّ

ار وم�شاعدتهم، مع احرتام كامل حلقوقهم الإن�شانية« )الفقرة )ب( من املادة 2(. ذلك الجِتّ

ار بالأ�شخا�س اإمنا يعرتف بال�شخ�س املَتّجر به باعتباره  والنهج الذي ُيعنى بحقوق الإن�شان يف مكافحة الجِتّ

�شحية يحق لـه التمّتع بحقوق الإن�شان. وتن�ّس املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق 

ار بالأ�شخا�س )الب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، على ما يلي: الإن�شان والجِتّ

ار بالأ�شخا�س واإحدى نتائجه.    »ت�شّكل انتهاكات حقوق الإن�شان يف الوقت ذاته �شببًا من اأ�شباب الجِتّ

ار         وعليه، فاإنه من الأ�شا�شي جعل حماية حقوق الإن�شان كافًة حموَر جميع التدابري الرامية اإىل منع هذا الجِتّ

ار تاأثرياً �شلبيًا يف حقوق الإن�شان وكرامة الأ�شخا�س،           والق�شاء عليه. ول ينبغي اأن توؤّثر تدابري مكافحة الجِتّ

ار بهم واملهاجرين وامل�رّشدين داخليًا والالجئني وطالبي اللجوء.«       وبخا�شة حقوق اأولئك الذين مّت الجِتّ

ار  بالأ�شخا�ص حتديد  هوية  �شحايا  الِتجّ .2-4

ار بالأ�شخا�س باعتبارهم �شحايا يحق  من الأمور احلا�شمة اأن اخلطوة الأوىل �شوب العرتاف ب�شحايا الجِتّ

ار  الجِتّ بروتوكول  اأن  حني  ويف  ال�شحايا.  اأولئك  هوية  حتديد  يف  هي  اإمنا  الإن�شانية  حقوقهم  حماية  لهم 

املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  فاإن  ال�شحايا،  م�شاألة حتديد هوية هوؤلء  يذكر �رشاحًة  بالأ�شخا�س ل 

ار بالأ�شخا�س )بالب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق  بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجِتّ

الإن�شان، تبنّي اأن »الف�شل يف حتديد هوية ال�شخ�س املتاَجر به ب�شكل �شحيح، قد يوؤّدي على الأرجح اإىل 

تعريفه على هذا  اإمكان  بكفالة  ملَزمة  الدول  املزيد من حقوقه. وعليه، تكون  ال�شخ�س من  حرمان ذلك 

احلكومية  واملنظمات  الدوَل  التوجيهية  املبادئ  تدعو  الغاية،  لهذه  وحتقيقًا  فعليًا.«  تنفيذه  وكفالة  النحو، 

الدولية واملنظمات غري احلكومية اأن تنظر فيما يلي )املبداأ التوجيهي 2، الفقرة 1(:

احلكوميني،     وامل�شوؤولني  احلكومية  ال�شلطات  من  �شلة  لـه  ملن  واإجراءات  توجيهية  مبادئ  »و�شع     

          كال�رشطة، وحر�س احلدود، وم�شوؤويل الهجرة، وغريهم من الأ�شخا�س امل�شتغلني بالك�شف عن املهاجرين 

       غري ال�رشعيني واحتجازهم وا�شتالمهم ومعاجلة بياناتهم، بغية تي�شري وحتديد هوية الأ�شخا�س املتاَجر بهم 

      ب�رشعة ودّقة.«

ار بالأ�شخا�س. واأَدرج بع�س الدول  وقد اّتبعت دول خمتلفة نهوجًا خمتلفًة يف كفالة حتديد هوية �شحايا الجِتّ

حكمًا يقّر هذا اللتزام يف الت�رشيعات الوطنية )انظر الن�س املوؤّطر 21(.
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ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 21- ت�رشيع قوانني تكفل حتديد هوية �شحايا الجِتّ

ة، بدعم من املنظمات  ار بالب�رش ال�شلطاُت العمومية املخت�شّ »يجب اأن يتوىّل حتديد هوية �شحايا الجِتّ

غري احلكومية، اأو تتوّله املنظمات غري احلكومية التي لديها اأ�شباب معقولة تدعوها اإىل العتقاد باأن 

ار من هذا القبيل.« �شخ�شًا ما هو �شحية اجِتّ

ار بالب�رش، رقم )XVI-241( لعام 2005، املادة 15. مولدوفا، قانون منع ومكافحة الجِتّ

واأ�شدر بع�س الدول الأخرى تكليفًا ر�شميًا بالقيام باتخاذ هذه الإجراءات من خالل خطة عمل وطنية. 

تقع على عاتق  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ قمع  ب�شاأن  لعام 2006  املثال، وفقًا خلطة عمل كرواتيا  �شبيل  وعلى 

احلكومة امل�شوؤولية عّما يلي:

ار بالأ�شخا�س من بني طالبي          »تعزيز الأن�شطة املعنية بتحديد هوية َمن ُيحتَمل اأن يكونوا من �شحايا الجِتّ

       اللجوء واملهاجرين غري القانونيني والقا�رشين الذين ل يرافقهم اأ�شخا�س بالغون ]...[ تعزيز قدرة ال�رشطة 

نظام  تعديل   ]...[ بالأ�شخا�س  بالجتار  ال�شلة  ذات  اجلرائم  مكافحة  على  الدولة  يف  العامة  والنيابة      

ار وتقدمي امل�شاعدة         الإحالة الوطني بغية تعيني هيئات جديدة تتوىّل امل�شوؤولية عن حتديد هوية �شحايا الجِتّ

      اإليهم وحمايتهم.«

ار بالأ�شخا�س اإىل خدمات حماية. وحتقيقًا لهذه الغاية، يجب اأن حُتّدد هويتهم بهذه  ويحتاج �شحايا الجِتّ

مبا�رش  التي تكون على متا�س  الرئي�شية  الفاعلة  القانون و�شائر اجلهات  اإنفاذ  ل�شلطات  بدّقة، وينبغي  ال�شفة 

معهم، اأن تكون على دراية بكيفية حتديد هويتهم على نحو �شحيح، ومبا هي احلقوق التي ي�شتحقونها. ومن 

ار بالأ�شخا�س، كاأولدهم، ينبغي منحهم اأي�شًا حماية مماثلة.  املهم التذكري باأن اأقرب النا�س اإىل �شحايا الجِتّ

ومن ثّم فاإن التعاريف الوارد بحثها اأدناه مهمة يف هذا اخل�شو�س.

ار �سحية االِتّ

هم ب�شهولة بهذه ال�شفة. وعلى �شبيل املثال،  ار بالأ�شخا�س اأنف�شَ يف حالت كثرية، قد ل يعّرف �شحايا الجِتّ

ر بهم ملزاولة عمل جربي من خالل فر�س »اأجور« ابتزازية عليهم قد يحتاجون اإىل  فاإن الأفراد الذين ُيغَرّ

قد  »�شاحبًا«  باعتباره  جن�شيًا  بهن  يتاجر  مَبن  نف�شي  تعّلق  يربطهن  اللواتي  الإناث  اأولئك  اإن  كما  توعية، 

ولذلك  منتَهكة.  الإن�شانية  حقوقهن  واأن  لال�شتغالل  خا�شعات  اأنهن  يفهمن  اأن  قبل  م�شورة  اإىل  يحتجن 

ار  فاإن من املهم اأن تن�ّس املبادئ التوجيهية التي تّتبعها الدول على اإيجاد اآلية عمل ر�شمية لفرز �شحايا الجِتّ

املحتَملني.

ف امل�شطلح »�شحية الإجرام« يف اإعالن مبادئ العدل الأ�شا�شية املتعلقة ب�شحايا الإجرام والتع�ّشف  وقد ُعِرّ

 الذي يبنّي اأن هوؤلء ال�شحايا هم:
)3 (

يف ا�شتعمال ال�شلطة؛

»الأ�شخا�س الذين اأُ�شيبوا ب�رشر، فرديًا اأو جماعيًا، مبا يف ذلك ال�رشر البدين اأو العقلي اأو املعاناة اأو اخل�شارة 

اإهمال  اأو حالت  اأفعال  الأ�شا�شية، عن طريق  بحقوقهم  التمّتع  من  بدرجة كبرية  احلرمان  اأو  القت�شادية، 

ت�شّكل انتهاكًا للقوانني اجلنائية النافذة يف الدول الأع�شاء.«

3(     اإعالن مبادئ العدل الأ�شا�شية املتعلقة ب�شحايا الإجرام و التع�ّشف يف ا�شتعمال ال�شلطة من مداولت موؤمتر الأمم املتحدة ال�شابع ملنع اجلرمية و معاملة اجلرمية ،
         وقرار اجلمعية العامة 34/40 ،املرفق، املوؤّرخ 29 ت�رشين الثاين /نوفنرب 1985.
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وعلى نحو مماثل، فاإن القرار الإطاري )JHA/220/2001( ال�شادر عن جمل�س الحتاد الأوروبي، يف 15 

اآذار/مار�س2001، ب�شاأن و�شعية ال�شحايا يف الإجراءات اجلنائية، يعّرف ال�شحية يف )املادة 1 )اأ(( باأنه:

اخل�شارة    اأو  النف�شية  املعاناة  اأو  العقلي،  اأو  البدين  ال�رشر  ذلك  مبا يف  ب�رشر،  اأً�شيب  طبيعي  »�شخ�س        

                   القت�شادية، ب�شبب مبا�رش من جّراء اأفعال اأو حالت اإهمال ت�شّكل انتهاكًا للقانون اجلنائي يف دولة ع�شو.«

اتفاقية جمل�س  فاإن  املثال،  �شبيل  وعلى  ال�شدد.  هذا  مفيدة يف  اإر�شادات  الإقليمية  التفاقيات  تت�شّمن  وقد 

باأنه »اأّي �شخ�س طبيعي يخ�شع  ار  بالب�رش تعّرف �شحية هذا الجِتّ ار  اإجراءات مكافحة الجِتّ اأوروبا ب�شاأن 

ار بالب�رش )الفقرة )ه( من املادة 4(. لالجِتّ

ولذلك فاإنه يجوز للدول اأن ت�شتخدم هذه التعاريف العامة اأ�شا�شًا ل�شوغ التعريف اخلا�س بها، ولكّن من 

الالزم لها حتمًا اأن تعّرف ال�شخ�س املَتّجَر به باعتباره �شحية يف ت�رشيعاتها الوطنية )انظر الن�س املوؤّطر 22(.

ار يف الت�رشيعات الوطنية الن�س املوؤّطر 22- تعريف �شحية الجِتّ

»‘ال�شحية‘ تعني اأّي �شخ�س يكون مو�شوع ا�شتغالل اأو اأّي فعل حمظور مبوجب هذا القانون اأو اأّي 
قانون اآخر اأو معاهدة من�شو�س عليها ويخ�شع هذا الفعل للعقاب مبقت�شى هذا القانون.«

ار بالأ�شخا�س وا�شتغالل الأطفال لأغرا�س اجلن�س لعام 2000، املادة 2 قرب�س، قانون مكافحة الجِتّ

ار امل�ست�سعفون �سحايا االِتّ

ار  الجِتّ �شحايا  اأن  امل�رِشّع  يدرك  اأن  املهم  من  الوطنية،  الت�رشيعات  ار يف  الجِتّ �شحية  هو  َمن  تعريف  عند 

هم عادًة اأ�شخا�س م�شت�شعفون. وتبنّي وثيقة الأعمال التح�شريية عن املفاو�شات ب�شاأن و�شع اتفاقية الأمم 

مة عرب الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها اأن: املتحدة ملكافحة اجلرمية املنَظّ

      »الإ�شارة اإىل ا�شتغالل حالة ا�شت�شعاف ُتفهم على اأنها ت�شري اإىل اأّي و�شع ل يكون فيه لدى ال�شخ�س 

       املعني اأّي بديل حقيقي اأو معقول �شوى اخل�شوع لال�شتغالل املق�شود«.

وهذه ال�شفة املحّددة اخلا�شة بحالة ال�شت�شعاف مهمة خ�شو�شًا عندما تنظر الدول يف اإر�شاء مبادئ توجيهية 

ار وكذلك اأنواع ال�شتحقاقات التي قد يح�شلون عليها من الدولة. كما اأن من  ب�شاأن و�شعية �شحايا الجِتّ

ار، بو�شفهم �شحايا م�شت�شعفني، اإمّنا يكونون يف  الأمور احلا�شمة الأهمية اأن يكون مفهومًا اأن �شحايا الجِتّ

و�شع ل خيار لهم فيه �شوى اخل�شوع لال�شتغالل، ولهذا ال�شبب ل ميكن اأن يكونوا ُعر�شة للم�شوؤولية عن 

ار بهم )انظر الن�س املوؤّطر 23(. اأفعال اإجرامية قد ُترتكب على يدهم بالإكراه اأو من جّراء الجِتّ

ار الن�س املوؤّطر 23- تعريف ال�شت�شعاف يف الت�رشيعات اخلا�شة مبكافحة الجِتّ

على  ذلك  غري  اأو  ماديًا  اإعالته  يف  مّتكاًل  ما  �شخ�س  فيها  يكون  حالة  هي   - ال�شت�شعاف  »حالة 

�شخ�س اآخر، وحيث ل يكون مب�شتطاع �شخ�س ما ب�شبب عجز بدين اأو عقلي اأن يدرك على نحو 

للعنف  اآخر �شوى الإذعان  القائم، وحيث ل يكون لدى �شخ�س من خيار واقعي  الو�شع  واقعي 

املماَر�س عليه.«

ار بالأ�شخا�س لعام 2006، املادة 3 )ج( جورجيا، قانون مكافحة الجِتّ
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عدم ترمي ال�سحايا

مفهوم عدم التجرمي وثيق ال�شلة مبفهوم ال�شحية امل�شت�شعف. ومن ثّم فاإن العرتاف بالأ�شخا�س املَتّجر بهم 

اأولئك  يعذر  اأن  للقانون من  بّد  املبداأ، ل  لهذا  التجرمي؛ ووفقًا  مبداأ عدم  تطبيق  يقت�شي  باعتبارهم �شحايا 

ار بهم، مبا يف ذلك الدخول غري  الأ�شخا�س باإعفائهم من امل�شوؤولية اجلنائية عن اأفعال ارُتكبت من جّراء الجِتّ

موا يف البلد املعني. القانوين اإىل بلد ما اأو تزوير وثائق ال�شفر اأو البغاء، اإذا ما ُجِرّ

ار بالأ�شخا�س يعامل ال�شخ�س املَتّجر به باعتباره �شحية، فاإنه ل ين�س حتديداً على  ومع اأن بروتوكول الجِتّ

ار  مبداأ عدم التجرمي.)4( غري اأن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجِتّ

بالأ�شخا�س )بالب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، ت�شّدد على ما يلي:

ه لهم التهمة اأو تتّم مقا�شاتهم ب�شبب عدم قانونية دخولهم               »ل ُيعتقل الأ�شخا�س املتاجر بهم اأو ُتوَجّ

         بلداَن العبور اأو الوجهة اأو اإقامتهم بها، اأو ب�شبب �شلوعهم يف اأن�شطة غري قانونية اإىل درجة اأن �شلوعهم  

ار بهم.«       هذا اأ�شبح نتيجًة مبا�رشًة لو�شعيتهم كاأ�شخا�س مّت الجِتّ

ولذلك فاإنه ينبغي للدول اأن تكفل عدم املالحقة الق�شائية لالأ�شخا�س املَتّجر بهم ب�شاأن انتهاكات لقوانني 

الهجرة اأو ب�شاأن اأن�شطة يتوّرطون فيها كنتيجة مبا�رشة لو�شعهم كاأ�شخا�س مَتّجر بهم. وعليها اأي�شًا اأن تكفل 

اأو معاقبتهم  اأو احتجازهم  املَتّجر بهم،  الق�شائية لالأ�شخا�س  الت�رشيعية املالحقَة  القواننُي  اأن متنع  خ�شو�شًا 

اأن�شطة توّرطوا فيها كنتيجة مبا�رشة لذلك  اأو ب�شاأن  اأو الإقامة فيه على نحو غري قانوين  البلد  ب�شاأن دخول 

الو�شع.

ار  الجِتّ امل�شوؤولية اجلنائية تكفل عدم مالحقة �شحايا  تن�ّس على عدم  التي  القانونية  فاإن الأحكام  ثّم  ومن 

ق�شائيًا اأو معاقبتهم على اأفعال اإجرامية ارتكبوها. وتتبع البلدان منوذجني رئي�شيني عند اإر�شاء مبداأ عدم جترمي 

ار، وهما: منوذج الإكراه ومنوذج ال�شببّية. يف منوذج الإكراه،  الأفعال غري القانونية التي ارتكبها �شحايا الجِتّ

الإجرامي  الفعل  فيكون  ال�شببّية،  منوذج  واأّما يف  الإجرامية.  الأفعال  ارتكاب  على  ال�شخ�س جمرباً  يكون 

ار. مرتبطًا اأو متعّلقًا �شببّيًا على نحو مبا�رش بجرمية الجِتّ

منوذج  الإكراه

 •   »على كل دولة طرف اأن تن�ّس، وفقًا للمبادئ الأ�شا�شية يف نظامها القانوين، على اإمكانية عدم فر�س  
       عقوبات على ال�شحايا ب�شاأن توّرطهم يف اأن�شطة خمالفة للقانون، من حيث كونهم قد اأُجربوا على فعل  

ار بالب�رش، املادة 26(        ذلك.« )اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ

اإر�شادي للربملانيني،     4(     املن�شور امل�شرتك بني الحتاد الربملاين الدويل و منظمة الأمم املتحدة للطفولة )اليون�شيف(، املعنون مكافحة الأجتار بالأطفال، كتّيب 

               يو�شي باأنه: ل ينبغي للقوانني باأّي �رشط من ال�رشوط اأن جتّرم الأطفال. و يجب اأن يعامل اأولئك الأطفال الذين اأجتر بهم اأو ا�شُتغلوا جن�شيًا، باعتبارهم �شحايا 

            ل جناة. و من الزم اأن ي�شتمل القانون على اأحكام تكفل عدم تعّر�س الأطفال لعقوبة جنائية نتيجة لالجتار بهم يف جمالت ِحرف غري قانونية كالبغاء.

            و ل يجوز اأن يخ�شع ال�شحايا للحب�س اأو اأّي عقوبة اأخرى.
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منوذج  ال�شببيجّة

ار بالأ�شخا�س على ارتكاب اأّي جرمية هي نتيجة مبا�رشة لالجتار بهم.«    •   »ل يجوز معاقبة �شحايا الجِتّ
ار بالأ�شخا�س وتقدمي امل�شاعدة اإىل �شحايا هذا           )الأرجنتني، القانون رقم 26.364، منع وجترمي الجِتّ

ار، لعام 2008، املادة 5(         الجِتّ

 •   »ل يكون �شخ�س ما عر�شة للم�شوؤولية اجلنائية عن مزاولته البغاء اأو دخوله غري القانوين اإىل كو�شوفو 
ار.«         ووجوده اأو عمله فيها، اإذا قّدم ذلك ال�شخ�س دلياًل اإثباتيًا يدعم العتقاد املعقول باأنه �شحية اجِتّ

ار            )بعثة الأمم املتحدة لالإدارة املوؤّقتة يف كو�شوفو، الالئحة التنظيمية، البند 14/2001 ب�شاأن حظر الجِتّ

        بالأ�شخا�س يف كو�شوفو، الق�شم 8(

ار عر�شة للم�شوؤولية اجلنائية عن اأّي ُجرم فيما يتعلق بالهجرة اأو مزاولة البغاء    •   »ل يكون �شحية الجِتّ
           ]ُتدرج هنا جرائم اأخرى واإ�شارات مرجعية ح�شبما يكون منا�شبًا[، اأو اأّي اأفعال اإجرامية اأخرى مّما يكون 
ار بال�شحية.« )الوليات املتحدة، وزارة اخلارجية، املكتب املعني بر�شد ومكافحة          نتيجة مبا�رشة لالجِتّ

ار بالأ�شخا�س لعام 2003، البند 208( ار بالأ�شخا�س، القانون النموذجي ملكافحة الجِتّ           الجِتّ

فيما  القانون  عليها  يعاقب  اأفعال  اجلنائية عن  للم�شوؤولية  بالأ�شخا�س عر�شة  ار  اجِتّ يكون �شحية  »ل    •  
ار بال�شحية.« )بنما، القانون          يت�شل بالهجرة اأو البغاء اأو اأّي جرمية اأخرى مّما يكون نتيجة مبا�رشة لالجِتّ

ار بالأ�شخا�س، املادة 19(         رقم 2004/16 ب�شاأن الجِتّ

ار، وبذلك يجب اأّل ُيعاقبوا على   •   »ُيعرَتف بالأ�شخا�س املَتّجر بهم باعتبارهم �شحايا فعل اأو اأفعال الجِتّ
ار ]...[ اأو اإطاعًة لأمر املَتِّجر بهم فيما يتعلق بذلك. ويف هذا         ارتكاب جرائم ذات �شلة مبا�رشة بالجِتّ

اعتبار.«  حمل  القانون  هذا  يف  املبنّي  املق�شود  ال�شتغالل  على  ال�شحية  موافقة  تكون  ل  اخل�شو�س،       

ار بالأ�شخا�س، )RA No9208 لعام 2003، البند 17(         )الفلبني، قانون مكافحة الجِتّ

ار    •   ومن ثّم فاإن العقوبات على جرمية الت�رّشف غري القانوين بخ�شو�س الوثائق فيما يدعم جرائم الجِتّ
ال�شخرة )العمل   اأو  اأو ال�شتعباد يف اخلدمة  الرّق  اأو  الديون  باإ�شار  الكادحني  ا�شتعباد  اأو  بالأ�شخا�س        

ار بالأ�شخا�س،             الق�رشي( »ل ُتطّبق على ت�رّشف �شخ�س هو، اأو كان، �شحية �شكل حاّد من اأ�شكال الجِتّ

ار اأو عَر�شًا ناجتًا عنه.« )الوليات املتحدة، قانون حماية          ]...[ اإذا كان ذلك الت�رّشف ب�شبب هذا الجِتّ

ار والعنف، لعام 2000، البند 112(         �شحايا الجِتّ

عر�شًة   ال�شحية  تكون  ل  فعندئذ  �شحية،  اأنه  يثبت  دلياًل  اأنثى[  اأو  ]ذكراً  ما  �شخ�س  يقّدم  »عندما    •  
        للمالحقة الق�شائية ب�شاأن اأّي فعل اإجرامي ينتهك القوانني ذات ال�شلة بالهجرة اأو البغاء، يكون ناجتًا  

ار بالأ�شخا�س املرتَكب بحق تلك ال�شحية.« )جامايكا، مر�شوم قانون ب�شاأن           مبا�رشًة عن ُجرم الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء            اتخاذ التدابري الالزمة لإنفاذ مفعول بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجِتّ

        والأطفال، وملا  يتعلق بذلك من م�شائل، لعام 2007، املادة 8(
  

مع  للتعاون  ال�شحية  ا�شتعداد  وقفًا على  اجلنائية  امل�شوؤولية  ال�شتثناء من  اإىل خيار جعل  البلدان  بع�س  وجلاأ 

ة. ال�شلطات املخت�شّ

هوية  بيانات عن  قّدم  اأو  امل�رشوع،  املهاجرين غري  تهريب  اأو  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ تعاون �شحية  »اإذا     •
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م معلومات مفيدة للقب�س عليهم، جاز ا�شتثناوؤه من طائلة امل�شوؤولية اجلنائية.«   بني، اأو قَدّ            املَتّجرين اأو املهِرّ

ار   والجِتّ القانوين  غري  املهاجرين  تهريب  ب�شاأن   03-137 رقم  القانون  الدومينيكية،  )اجلمهورية       

        بالأ�شخا�س لعام 2003، املادة 8(

ار بالب�رش من طائلة امل�شوؤولية اجلنائية عن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها فيما يتعلق   •   »ُيعفى �شحية الجِتّ
         بو�شعه هذا، �رشيطة اأن يقبل التعاون مع هيئة اإنفاذ القانون ب�شاأن الق�شية ذات ال�شلة.« )مولدوفا، القانون   

       اجلنائي، املادة 165 )4((

ال�سحايا بالتبعّية

ار وتوفري خدمات  مفهوم ال�شحية بالَتبعية، اأي ال�شحية غري الأ�شلية، مهم عندما ُيراد تعريف �شحايا الجِتّ

احلماية لهم، وذلك لأن هوؤلء ال�شحايا، وبخا�شة الذين قّرروا التعاون مع �شلطات املالحقة الق�شائية، قد 

ب�شحايا  املتعلقة  الأ�شا�شية  العدل  مبادئ  اإعالن  واإن  اأي�شًا.  احلماية  اإىل  اأفرادها  يحتاج  عائالت  لهم  يكون 

امل�شطلح  اأن  فيبنّي  الأ�شلية،  غري  بالَتبعية،  لل�شحية  تعريفًا  يقّدم  ال�شلطة  ا�شتعمال  يف  والتع�ّشف  الإجرام 

‘ال�شحية‘ ي�شمل اأي�شًا، »ح�شب القت�شاء، العائلة املبا�رشة لل�شحية الأ�شلية اأو ُمعاليها املبا�رشين والأ�شخا�س 
الذين اأُ�شيبوا ب�رشر من جّراء التدّخل مل�شاعدة ال�شحايا يف حمنتهم اأو ملنع الإيذاء.« )انظر الن�س املوؤّطر 24(.

ة ر 24- ال�شحايا بالتبعيجّ الن�ص املوؤطجّ

ار احلاّدة تاأ�شريًة موؤّقتًة )تي-فيزا(، ميكن لوزير العدل اأن  »عندما مُينح �شحيُة اأٍيّ من اأ�شكال الجِتّ

يقّرر ما اإذا كان ينبغي متديد هذه التاأ�شرية املوؤّقتة، وذلك لغر�س اجتناب معاناة م�شّقة �شديدة:

ار �شخ�شًا اأجنبيًا دون 21 �شنًة من العمر،  عندما يكون �شحية �شكل حاّد من اأ�شكال الجِتّ »)اأ( 

لت�شمل زوج اأو زوجة ذلك ال�شخ�س الأجنبي واأطفاله ووالديه؛

ار �شخ�شًا اأجنبيًا يبلغ 21 �شنًة من العمر،  عندما يكون �شحية �شكل حاّد من اأ�شكال الجِتّ »)ب( 

لت�شمل زوج اأو زوجة ذلك ال�شخ�س الأجنبي واأطفاله.«

ار والعنف لعام 2000، البند 107 )ب( )4( )ه( الوليات املتحدة، قانون حماية �شحايا الجِتّ

ار االأطفال �سحايا االِتّ

ار بالأ�شخا�س )الفقرة 4 من املادة 6( على الحتياجات اخلا�شة بالأطفال من �شحايا  ي�شّدد بروتوكول الجِتّ

ار وعلى التزام الدول بو�شعها يف العتبار: الجِتّ

ار          »تاأخذ كل دولة طرف بعني العتبار، لدى تطبيق اأحكام هذه املادة، �شن ونوع جن�س �شحايا الجِتّ

      بالأ�شخا�س واحتياجاتهم اخلا�شة، ول �شّيما احتياجات الأطفال اخلا�شة، مبا يف ذلك ال�شكن الالئق 

       والتعليم والرعاية.«

ار  والجِتّ الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  تبنّي  م�شابه  نحو  وعلى 

بالأ�شخا�س )بالب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان )الفقرة 10(، ما يلي:
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ار على هذا النحو. وُتعترب خدمة م�شاحلهم ذات اأهمية ق�شوى على الدوام.  »ُيعّرف الأطفال �شحايا الجِتّ

�شعفهم  حالت  وجه  اأكمل  على  وُتراعى  املنا�شبة.  واحلماية  امل�شاعدة  ار  الجِتّ �شحايا  لالأطفال  وُتوّفر 

وحقوقهم واحتياجاتهم اخلا�شة.«

وعلى وجه اخل�شو�س، ت�شّدد املبادئ التوجيهية على اأن اأدلة اإثبات اخلداع وا�شتعمال القوة والإكراه وغري 

ار عندما تكون ال�شحية طفاًل. وكذلك تو�شي  ذلك من الو�شائل، ل ينبغي اأن ت�شّكل جزءاً من تعريف الجِتّ

املبادئ التوجيهية الدوَل، وحيثما ينطبق الأمر، املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اأي�شاً، 

باأن تنظر يف ما يلي )املبداأ التوجيهي 8(:

ار بالأطفال يف القانون وال�شيا�شة �رشورَة تاأمني ال�شمانات اخلا�شة  �شمان اأن تعك�س تعاريُف الجِتّ  -1«      

                              والرعاية لهم مبا يف ذلك تاأمني احلماية القانونية املالئمة. وب�شكل خا�س، ووفقا لربوتوكول بالريمو،  

                ينبغي اأن ل ي�شّكل اإقامة الدليل على اخلداع، وا�شتخدام القوة، والق�رش، و�شوى ذلك، جزءاً من   

ار عندما يكون ال�شخ�س املعني طفال.                 تعريف الجِتّ

ار. �شمان �رشيان الإجراءات لالإ�رشاع يف حتديد الأطفال �شحايا الجِتّ  -2        

ار لإجراءات اأو عقوبات جنائية عن اجلرائم املت�شلة  �شمان عدم اإخ�شاع الأطفال �شحايا الجِتّ  -3        

                بحالتهم بو�شفهم اأ�شخا�شا مَتّجراً بهم.

اتخاذ اخلطوات  اأو�شيائهم،  اأو  الأطفال غري م�شحوبني بذويهم  فيها  التي يكون  ويف احلالت   -4        

                  ملعرفة اأفراد اأُ�رشهم والعثور عليهم. وبعد اإجراء تقدير للمخاطر والت�شاور مع الطفل، ينبغي اتخاذ  

                  تدابري تهدف اإىل ت�شهيل اإعادة جمع �شمل الأطفال املَتّجر بهم مع اأُ�رشهم عندما يعترب ذلك اأف�شل 

                 لهم.

ويف احلالت التي ل تكون فيها عودة الطفل الآمنة اإىل اأ�رشته ممكنة اأو عندما ل تكون هذه العودة   -5        

                اأف�شل مل�شلحة الطفل، اإيجاد ترتيبات رعاية مالئمة تراعي حقوق وكرامة الطفل املَتّجر به.

القادر على تكويـن  الطفل  يعرب  اأن  اأعاله، �شمان  الفقرتني  اإليهما يف  امل�شار  احلالتني  يف كلتا   -6        

             اأفكاره امل�شتقلـة، عــن تلك الآراء بحّريـــة فـــي جميع امل�شائل التي تهّمه، ول �شيما القرارات  

              املتعلقة  باحتمال اإعادته اإىل الأ�رشة مع اإيالء اآراء الطفل ما ت�شتحقه من اأهمية وفقا ل�شّنه ودرجة 

                ن�شجه.

بهم.  ار  الجِتّ اأن�شطة  �شحايا  من  الأطفال  وموؤازرة  حلماية  �شة  متخ�شّ وبرامج  �شيا�شات  اعتماد   -7        

البدنية والنف�شية والقانونية   يتعلق باجلوانب  فيما  املنا�شبة  امل�شاعدة  اإىل الأطفال  ُتقّدم  اأن              وينبغي 

                 والرتبوية  وتوفري ال�شكن والرعاية ال�شحية لهم.

مراحل  جميع  يف  وذلك  بهم  املَتّجر  الأطفال  وم�شالح  حقوق  حلماية  الالزمة  التدابري  اتخاذ   -8        

                 الإجراءات اجلنائية املتخذة �شد املجرمني بحقهم وخالل اإجراءات املطالبة بتعوي�شهم.

هوياتهم  وحجب  ال�شحايا  لالأطفال  ال�شخ�شية  احلياة  حرمة  على  القت�شاء  ح�شب  املحافظة،   -9        

                واتخاذ تدابري لتجّنب ن�رش معلومات قد توؤّدي اإىل ك�شف هوياتهم.
 

ار بهم تدريبًا كافيًا ومنا�شبًا  اتخاذ تدابري ل�شمان تدريب املتعاملني مع الأطفال من �شحايا الجِتّ  -10      

                 ول �شّيما يف جمايل ال�شوؤون القانونية والنف�شانية.«
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ار  الجِتّ مكافحة  وعنوانه  واليوني�شيف،  الدويل  الربملاين  الحتاد  بني  بال�شرتاك  ال�شادر  املن�شور  ويف 

 Combating Child Trafficking: Handbook for( للربملانيني  اإر�شادي  كتّيب  بالأطفال: 

Parliamentarians(، ترد قائمة ببع�س التدابري الأ�شا�شية التي ي�شتطيع الربملانيون اأن يّتخذوها لإنهاء 
ار بالأطفال. كما يبنّي املن�شور باإجمال اخلطوات املحّددة، مبا يف ذلك ما يتعلق بالقوانني وال�شيا�شات  الجِتّ

ار،  العامة وجهود الدعوة اإىل املنا�رشة، الرامية اإىل بناء ركائز بيئة حامية لالأطفال ت�شاعد على اأمانهم من الجِتّ

ويو�شي باأنه »عندما يكون هنالك �شبب يدعو اإىل العتقاد باأن ال�شحية طفل، فينبغي اأن يكون الفرتا�س باأن 

ال�شحية طفل حتى واإن مل يت�شَنّ التحّقق من العمر. ويف احلالت من هذا النحو، حتتاج ال�شحية اإىل منحها 

ار.« تدابري حماية خا�شة تكون منا�شبة لالأطفال من �شحايا الجِتّ

الحتاد  بني  امل�شرتكان  املن�شوران  ار  الجِتّ �شحايا  من  بالأطفال  ال�شلة  ذات  الأخرى  الوثائق  ومن 

للربملانيني  اإر�شادي  كتّيب  الأطفال:  حماية  التوايل  على  واملعنونان  واليوني�شيف،  الدويل  الربملاين 

)Child Protection :A Handbook for Parliamentarians(، والق�شاء على العنف جتاه 

الأطفال )Eliminating Violence against Children(، وكذلك املبادئ التوجيهية ب�شاأن توفري 

العدالة يف امل�شائل التي ت�شمل الأطفال �شحايا اجلرمية وال�شهود عليها )قرار املجل�س القت�شادي والجتماعي 

حماية  ب�شاأن  اليوني�شيف  عن  ال�شادرة  التوجيهية  واملبادئ   ،)2005 متوز/يوليه   22 املوؤّرخ   20/2005

 UNICEF Guidelines on the Protection of( املوؤّقتة(  )ال�شيغة  ار  الجِتّ �شحايا  الأطفال 

Child Victims of Trafficking(، اأيلول/�شبتمرب 2006(.

ار �رِصعة  حقوق  �شحايا  الِتجّ

ار، ذكراً كان اأم اأنثى، ينبغي املبادرة اإىل تزويد تلك ال�شحية ب�شبل احل�شول  حاملا يتّم حتديد هوية �شحية اجِتّ

ار بالأ�شخا�س م�شائل م�شاعدة  على طائفة متنّوعة من خدمات احلماية. وتتناول املادة 6 من بروتوكول الجِتّ

احلا�شمة يف هذا  الأهمية  اأبرز احلقوق من حيث  يلي  فيما  بالأ�شخا�س وحمايتهم. وحُتّدد  ار  الجِتّ �شحايا 

اخل�شو�س، والتي لها اأ�ش�س را�شخة يف املعايري الدولية اخلا�شة بحماية حقوق الإن�شان:

 •  احلق يف ال�شالمة
 •  احلق يف احلرمة ال�شخ�شية

 •  احلق يف احل�شول على املعلومات
 •  احلق يف التمثيل القانوين

 •  احلق يف ال�شتماع اإىل اأقوالهم يف املحكمة
 •  احلق يف تعوي�شهم عّما حلقهم من اأ�رشار

 •  احلق يف احل�شول على امل�شاعدة
 •  احلق يف التما�س الإقامة

 •  احلق يف العودة اإىل الوطن

النظر عن و�شعهم  ينبغي منحها ب�رشف  التي  بال�شتحقاقات  النتفاع  ار  الجِتّ ل�شحايا  وهذه احلقوق جتيز 

املوؤّطرين 25  ني  الن�شّ )انظر  املحكمة  بال�شهادة يف  لالإدلء  ا�شتعدادهم  عن  اأو  الهجرة  قوانني  اإىل  بالن�شبة 

و26(.
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الن�س املوؤّطر 25- تقدمي امل�شاعدة لي�س وقفًا على الإدلء بال�شهادة

تقدمي  ل�شمان عدم جعل  اأخرى  تدابري  اأو  ت�رشيعية  تدابري  من  يلزم  قد  ما  دولة طرف  »تعتمد كل 

امل�شاعدة اإىل اأّي �شحية م�رشوطًا با�شتعداده اإىل املثول ك�شاهد.«

ار بالب�رش، الفقرة 6 من املادة 12  اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ

الن�س املوؤّطر 26- تقدمي امل�شاعدة لي�س وقفًا على الو�شع بالن�شبة اإىل قوانني الهجرة

اخلدمات  موؤ�ش�شة  مديري  وجمل�س  العمل  ووزير  الإن�شانية  واخلدمات  ال�شحة  وزير  من  كل  يقوم 

اإىل �شحايا  لتوفريها  بتو�شيع ال�شتحقاقات واخلدمات  الوكالت الحتادية  �شائر  القانونية وروؤ�شاء 

ار بالأ�شخا�س يف الوليات املتحدة من دون اعتبار لو�شع اأولئك ال�شحايا  الأ�شكال احلاّدة من الجِتّ

بالن�شبة اإىل قوانني الهجرة.«

ار لعام 2000، البند 107 )ب( )1( )باء( الوليات املتحدة، قانون حماية �شحايا الجِتّ

احلق يف ال�سالمة

ار اأن  ار التمّتع باحلق يف ال�شالمة. واإذا ما تطّلب بلد ما من �شحية الجِتّ ينبغي اأن يكون من حق �شحايا الجِتّ

يديل ب�شهادة على املَتّجرين، فينبغي عندئذ توفري تدابري حماية ال�شهود لل�شحية، باعتبار ذلك �رشطًا اأ�شا�شيًا 

للتقّدم من اأجل الإدلء بال�شهادة.

ار بالأ�شخا�س )املادة 6( على ما يلي: ويف هذا ال�شدد، ين�ّس بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س اأثناء وجودهم داخل        »حتر�س كل دولة طرف على توفري ال�شالمة البدنية ل�شحايا الجِتّ

       اإقليمها.«

بالأ�شخا�س  ار  والجِتّ الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  تن�ّس  وكذلك 

)بالب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، على اأنه ينبغي للدول:

      »�شمان تاأمني حماية فّعالة لالأ�شخا�س املَتّجر بهم من ال�رشر اأو التهديد اأو التخويف من جانب املَتّجرين 

ار وينبغي احرتام          اأو الأ�شخا�س املرتبطني بهم. ولهذه الغاية، ينبغي اأّل ُيك�شف عن هوية �شحايا الجِتّ

        وحماية حياتهم ال�شخ�شية اإىل احلّد املمكن، مع مراعاة حق اأّي متهم يف حماكمة عادلة. وينبغي، م�شبقًا،  

اإعطائهم   وينبغي عدم  املالزمة حلماية هويتهم،  لل�شعوبات  كامل  ب�شكل  بهم  املَتّجر  الأ�شخا�س  تنبيه       

                          توّقعات غري �شحيحة اأو غري واقعية ب�شاأن قدرات وكالت اإنفاذ القانون يف هذا ال�شدد« )املبداأ التوجيهي 6(.

اإىل �شّن اأحكام قانونية ت�شمن توفري تدابري منا�شبة حلماية  اأن ت�شعى، يف ت�رشيعاتها الوطنية،  وينبغي للدول 

ار و�شالمتهم ال�شخ�شية، وبخا�شة يف الق�شايا التي يوافق فيها ال�شحايا على التعاون مع  اأمن �شحايا الجِتّ

ار، لكي يتيّقنوا من احل�شول على حماية وافية بالغر�س  ال�شلطات امل�شوؤولة عن املالحقة اجلنائية لق�شايا الجِتّ

من الدول تقيهم من اأّي انتقام حمتمل من جانب اجُلناة املَتّجرين. وكذلك ينبغي النظر، بعني العتبار، يف هذه 

الق�شايا، اإىل ال�شحايا بالتبعّية، وذلك لأن اأفراد اأُ�رش ال�شحايا الذين اأوقع بهم املَتّجرون قد يكونون هم اأي�شًا 

م�شتهدفني �شمن اأي ردود اأفعال انتقامية من هذا النحو )انظر الن�س املوؤّطر 27(.
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ار الن�س املوؤّطر 27- الن�س على توفري ما يلزم حلماية �شالمة �شحايا الجِتّ

اإىل  ار بالب�رش  اأن ت�شتمر التدابري الأمنية املطّبقة بخ�شو�س الأ�شخا�س الذين عانوا من الجِتّ »يجب 

ار بالب�رش ودرا�شة  حني زوال اخلطر متامًا، مبا يف ذلك التحقيقات الأولية ب�شاأن اجلرائم املتعلقة بالجِتّ

املحكمة للق�شايا، وكذلك الفرتة بعد اإ�شدار املحكمة قرارها النهائي. وميكن ا�شتعمال اأ�شماء مزيّفة 

ار بالب�رش« بهدف �شمان غفلية الهوية ال�شخ�شية لالأ�شخا�س الذين عانوا من الجِتّ

ار بالب�رش، لعام 2005، الفقرتان 2 و3 من املادة 18 اأذربيجان، قانون مكافحة الجِتّ

من   6 املادة  من  )اأ(   3 الفقرة  وتن�ّس  �شكن.  على  احل�شول  يف  احلَق  ال�شالمة  يف  احلُق  ي�شمل  اأن  وينبغي 

ار بالأ�شخا�س، وذلك باعتباره من  ار بالأ�شخا�س على توفري »ال�شكن الالئق« ل�شحايا الجِتّ بروتوكول الجِتّ

اأن تقوم الدولة باإن�شاء ماآوى واأن ت�شطلع  �شمن تدابري احلماية التي ُتوَفّر لهم. وحتقيقًا لهذه الغاية، ينبغي 

بتمويلها واإدارة �شوؤونها بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية اأو املنظمات الدولية املعنية، حيثما يكون ذلك 

منا�شبًا )انظر الن�شو�س املوؤّطرة 28 و29 و30(.

الن�س املوؤّطر 28- �شّن ت�رشيعات بخ�شو�س اإن�شاء واإدارة املاآوى الالزمة

ار بالب�رش ]...[ من اأجل توفري ظروف معي�شية لئقة ل�شحايا  »ُتن�شاأ ماآوى موؤّقتة لإيواء �شحايا الجِتّ

والنف�شانية  الأولية  الطبية  والرعاية  والأدوية  بالطعام  وتزويدهم  اأمنهم،  و�شمان  بالب�رش،  ار  الجِتّ

لإجراء  الإمكانية  بالب�رش  ار  الجِتّ ل�شحايا  ُتتاح  اأن  ويجب  والقانونية.  الجتماعية  وامل�شاعدة 

الت�شالت الهاتفية واحل�شول على خدمات الرتجمة يف املاآوى. ويجب تخ�شي�س اأماكن منف�شلة 

لإجراء املحادثات ال�رّشية.«

ار بالب�رش، لعام 2005، الفقرة 1 من املادة 13 اأذربيجان، قانون مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س �شة ل�شحايا الجِتّ الن�س املوؤّطر 29- اخلدمات املقّدمة يف املاآوى املخ�شّ

 •  الإيواء الآمن
 •  الغذاء

 •  املالب�س
 •  �شبل احل�شول على امل�شاعدة الطبية

 •  امل�شاعدة النف�شانية
 • امل�شاعدة القانونية

 •  �شبل الو�شول اإىل برامج التدريب الوظيفي والتعليم
 •  التدريب على املهارات الجتماعية

 • امل�شاعدة يف رعاية الأطفال
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احلق يف احلرمة ال�سخ�سية

ار  ار بالأ�شخا�س التمّتع باحلق يف احلرمة )اخل�شو�شية( ال�شخ�شية. ويبنّي بروتوكول الجِتّ يحق ل�شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س  بالأ�شخا�س اأن على الدول الأطراف اأن حتر�س »على �شون احلرمة ال�شخ�شية ل�شحايا الجِتّ

ار �رّشية.« )انظر الن�س املوؤّطر 31(. وهويتهم، بو�شائل منها جعل الإجراءات القانونية املتعلقة بذلك الجِتّ

وت�شمل هذه احلماية احلفاظ على �رشية الإجراءات القانونية بالقدر املمكن. وقد حتتاج القوانني الإجرائية اإىل 

تعديالت ت�شمن اأن يكون لدى املحاكم ال�شلطة للجوء اإما اإىل حجب هوية ال�شحايا واإما اإىل حماية احلرمة 

اخل�شو�شية لل�شحايا. وقد ي�شمل ذلك اتباع و�شائل خمتلف للحفاظ على �رشية اإجراءات الدعاوى، وذلك 

على �شبيل املثال با�شتبعاد اأفراد اجلمهور اأو ممثلي و�شائل الإعالم، اأو بفر�س قيود على ن�رش معلومات معّينة، 

ن من التعّرف على هوية ال�شحية. مثل اأي تفا�شيل من �شاأنها اأن متِكّ

 •  التعليم املدر�شي لالأطفال والأبناء
 •  اإدارة �شوؤون احلالت ال�شخ�شية

 •  توفري بطاقات الت�شالت الهاتفية املدفوعة م�شبقًا

احلماية  م�رشوع  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ ل�شحايا  �شة  املخ�شّ املاآوى  عمل  لإدارة  التوجيهية  املبادئ 

اخلا�س بكلية الدرا�شات الدولية املتقّدمة، جامعة جونز هوبكنـز

ار  الجِتّ ل�شحايا  �شة  املخ�شّ املاآوى  يف  مة  املقَدّ النف�شانية  املعاجلة  على  اأمثلة   -30 املوؤّطر  الن�س 

بالأ�شخا�س

مة    •  التقييم الأويل لو�شع ال�شحية لدى اأول لقاء يف مكان اآمن، اأْي م�شت�شفى اأو مكان تابع ملنَظّ
ر ما اإذا كان يجب قبول اإدخال ال�شحية يف        غري حكومية. وبناًء على املعلومات امل�شتخل�شة ُيقَرّ

      ماأوى لإعادة تاأهيل ال�شحايا

 •  تقييم حلالة ال�شحية النف�شية والبدنية
 •  و�شع خطة فردية لإعادة التاأهيل يوافق عليها كل �شحية مبفرده

 •  اإجناز اخلطة الفردية لإعادة التاأهيل �شمن فرتة ترتاوح بني �شهر واحد و�شتة اأ�شهر، مبا فيها تقدمي 
      خدمات الرعاية النف�شانية

ار بالأ�شخا�س، وتنفيذ التغيريات الالزمة يف   •  تقييم املقدرة على اتخاذ القرارات لدى �شحية الجِتّ
     برامج اإعادة التاأهيل الفردية، وتهيئة التدابري الالزمة خلروج ال�شحية من املاأوى

احلماية  م�رشوع  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ ل�شحايا  �شة  املخ�شّ املاآوى  عمل  لإدارة  التوجيهية  املبادئ 

اخلا�س بكلية الدرا�شات الدولية املتقّدمة، جامعة جونز هوبكنـز

ار الن�س املوؤّطر 31- حماية احلرمة ال�شخ�شية ل�شحايا الجِتّ

ار وكذلك حماية بياناتهم ال�شخ�شية.« »يجب اأن ُتكفل ال�رّشية ل�شحايا الجِتّ

بلغاريا، قانون مكافحة الجتار بالب�رش، لعام 2003، املادة 20



51

احلق يف املعلومات

على  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  ين�ّس  عليه،  وبناًء  املعلومات.  على  احل�شول  احلق يف  ار  الجِتّ ل�شحايا 

ال�شلة«  ذات  والإدارية  الق�شائية  الإجراءات  عن  »معلومات  ار  الجِتّ ل�شحايا  الأطراف  الدول  توّفر  اأن 

بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ ل�شحايا  بلغٍة ميكن  القانونية،  يتعلق بحقوقهم  فيما  و«امل�شورة واملعلومات، خ�شو�شًا 

.)32 املوؤّطر  الن�س  )انظر   )6 املادة  من  )ب(   3 الفرعية  والفقرة  )اأ(   2 الفرعية  )الفقرة  فهمها« 

ار يف احل�شول على املعلومات الن�س املوؤّطر 32- العرتاف بحق �شحايا الجِتّ

على  وكذلك  والجتماعية،  والنف�شانية  البدنية  الطبية  امل�شاعدة  على  ار  الجِتّ �شحايا  »يح�شل 

املعلومات اخلا�شة بحقوقهم.«

ار  اجلمهورية الدومينيكية، القانون رقم )137-03( ب�شاأن تهريب املهاجرين غري القانوين والجِتّ

بالأ�شخا�س، لعام 2003، املادة 10

احلق يف التمثيل القانوين

املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  اأو�شت  وقد  القانوين.  متثيلهم  احلَق يف  ار  الجِتّ مُيَنح �شحايا  اأن  يجب 

ار بالأ�شخا�س )الب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق  بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجِتّ

الإن�شان، باأنه ينبغي »توفري امل�شاعدة القانونية وغريها لالأ�شخا�س املَتّجر بهم فيما يتعلق باأّي دعوى جنائية 

اأو مدنية اأو غري ذلك من الدعاوى �شد املَتّجرين/امل�شتغِلّني )الفقرة 5 من املبداأ التوجيهي 6( )انظر الن�س 

املوؤّطر 33(.

ار يف التمثيل القانوين الن�س املوؤّطر 33- العرتاف بحق �شحايا الجِتّ

ار على اخلدمات التالية: يح�شل �شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س فهمها. امل�شورة واملعلومات فيما يتعلق بحقوقهم القانونية، بلغة ي�شتطيع �شحايا الجِتّ

ار بالب�رش، 2007، املادة 6 البحرين، قانون منع الجِتّ

احلق يف اال�ستماع اإليهم يف املحكمة

بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ ل�شحايا  الأطراف  الدول  توّفر  اأن  وجوب  على  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بروتوكول  ين�ّس 

»م�شاعدات لتمكينهم من عر�س اآرائهم و�شواغلهم واأخذها بعني العتبار يف املراحل املنا�شبة من الإجراءات 

اجلنائية �شد اجُلناة« )الفقرة الفرعية 2 )ب( من املادة 6(. وحتقيقًا لذلك الغر�س، ينبغي اأن ُتوَفّر ل�شحايا 

ار »معلومات عن الإجراءات الق�شائية والإدارية ذات ال�شلة« )الفقرة الفرعية 2 )اأ( من املادة 6(. الجِتّ

احلق يف احل�سول على تعوي�ص عن االأ�رضار

ار بالأ�شخا�س على تعوي�س عّما عانوه من �شدمة نف�شية وا�شتغالل من جّراء  ينبغي اأن يح�شل �شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س )الفقرة 6 من املادة 6( على ما يلي: ار بهم. وين�ّس بروتوكول الجِتّ خ�شوعهم لالجِتّ

ار بالأ�شخا�س        »تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوين الداخلي على تدابري تتيح ل�شحايا الجِتّ

       اإمكانية احل�شول على تعوي�س عن الأ�رشار التي تكون قد حلقت بهم.«
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بالأ�شخا�س  ار  والجِتّ الإن�شان  بحقوق  يتعلق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  واملبادئ  املبادئ  ت�شّدد  وكذلك 

)بالب�رش(، ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، على ما يلي )املبداأ التوجيهي 9(:

انت�شاف كافية ومنا�شبة  اإىل و�شائل  يلجاأوا  اأن  بهم  املَتّجر  لالأ�شخا�س  الدويل  القانون        »يحق مبوجب 

        باعتبارهم من �شحايا انتهاكات حقوق الإن�شان. وغالبًا ما ل يكون هذا احلق يتوّفر بالفعل لالأ�شخا�س 

           املَتّجر بهم اإذ تنق�شهم يف معظم احلالت املعلومات املتعلقة ب�شبل ال�شتفادة من و�شائل النت�شاف وكيفية 

ار بهم وال�شتغالل املت�شل به. وللتغّلب على            حتريك اإجراءاتها مبا يف ذلك احتمالت تعوي�شهم على الجِتّ

م امل�شاعدة القانونية وغري ذلك من امل�شاعدة املادية لفائدة الأ�شخا�س املَتّجر           هذه امل�شكلة، ينبغي اأن تقَدّ

       هم لتمكينهم من اإعمال حقهم يف و�شائل النت�شاف الكافية واملنا�شبة.«

وتبعًا لذلك، تن�ّس املبادئ التوجيهية على ما يلي )الفقرة 17(:

        »تعمل الدول على اأن مُينح الأ�شخا�س املتاَجر بهم �شبل النت�شاف القانونية الفعلية واملنا�شبة.«

وميكن اأن يلجاأ امل�رِشّع اإىل ا�شتخدام خم�شة مناذج اأ�شا�شية للتعوي�س على ال�شحايا وذلك من اأجل �شّن اأحكام 

املمتلكات،  وم�شادرة  الإلزامي،  التعوي�شي  احلقوق  رّد  وهي:  املنا�شبة،  املدنية  التعوي�شات  ب�شاأن  قانونية 

ار، والدعاوى املدنية احلقوقية، والتعوي�شات  واإن�شاء �شندوق تابع للدولة خا�س بتقدمي امل�شاعدة ل�شحايا الجِتّ

اجلزائية عن الأ�رشار.

 •  رّد احلقوق التعوي�شي الإلزامي

ار احلق يف احل�شول على تعوي�س ل�شرتداد حقوقهم وما تكّبدوه من  مينح بع�س النظم القانونية �شحايا الجِتّ

خ�شارات )انظر الن�س املوؤّطر 34(.

الن�س املوؤّطر 34- الن�س على احلق يف التعوي�س عن الأ�رشار باّتباع منوذج رّد احلقوق التعوي�شي الإلزامي

ار بالب�رش، احل�شول على  »يحق لكل �شحية، اأو َمن ي�شتفيد من تركته، وذلك من جّراء جرمية الجِتّ

تعوي�س ل�شرتداد حقوقهم. والتعوي�س لرّد احلقوق ]...[ مبلغ يدفعه مقرتف اجلرمية تعوي�شًا عن 

اخل�شائر اإىل ال�شحية اأو َمن ي�شتفيد من تركته.«

ار بالأ�شخا�س لعام 2007، املادة 38 اإندوني�شيا، قانون مكافحة جرمية الجِتّ

 •  م�شادرة املمتلكات

مة على ما يلي: تن�ّس الفقرة 2 من املادة 14 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

       »عندما تتخذ الدول الأطراف اإجراًء ما بناًء على طلب دولة طرف اأخرى، وفقًا للمادة 13 من هذه 

       التفاقية، تنظر تلك الدول على �شبيل الأولوية، بالقدر الذي ي�شمح به قانونها الداخلي واإذا ما طلب 

            منها ذلك، يف رّد عائدات اجلرائم امل�شادرة اأو املمتلكات امل�شادرة اإىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يت�شّنى  

            لها تقدمي تعوي�شات اإىل �شحايا اجلرمية اأو رّد عائدات اجلرائم اأو املمتلكات هذه اإىل اأ�شحابها ال�رشعيني.«

ار من ممتلكات املَتّجرين )انظر  وين�ّس بع�س القوانني على اأن ُتدفع التعوي�شات عن الأ�رشار اإىل �شحايا الجِتّ

الن�س املوؤّطر 35(.
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الن�س املوؤّطر 35- الن�س على احلق يف التعوي�س باّتباع منوذج م�شادرة املمتلكات

ار  ار لأجل التعوي�س على �شحايا الجِتّ »ُت�شتخدم العائدات املتاأّتية من الغرامات على جرائم الجِتّ

عن الأ�رشار املادية وكذلك الأ�رشار املعنوية، ولأجل اإن�شاء برامج وم�شاريع احلماية وامل�شاعدة التي 

ار.« ين�ّس القانون على توفريها ل�شالح �شحايا الجِتّ

للقانون  املخالف  املهاجرين  تهريب  ب�شاأن   )03-137( رقم  القانون  الدومينيكية،  اجلمهورية 

ار بالأ�شخا�س، املادة 11 والجِتّ

 •  ال�شندوق التابع للدولة

يف بع�س النظم القانونية، ُيدفع التعوي�س على �شحايا الجّتار من �شناديق تابعة للدولة ُتن�شاأ خ�شو�شًا لهذا 

الغر�س )انظر الن�س املوؤّطر 36(.

الن�س املوؤّطر 36- الن�س على احلق يف التعوي�س با�شتخدام �شندوق تابع للدولة

»ُين�شاأ �شندوق يعترب كيانًا مبقت�شى القانون العمومي ُي�شمى �شندوق الدولة لتوفري احلماية وامل�شاعدة 

ار بالب�رش )مبوجب القانون الت�رشيعي( )ُي�شار اإليه فيما يلي با�شم ‘ال�شندوق‘( لغر�س تنفيذ  ل�شحايا الجِتّ

ار بالب�رش )مبوجب القانون الت�رشيعي(. تدابري احلماية وامل�شاعدة واإعادة التاأهيل ل�شالح �شحايا الجِتّ

تتوىّل وزارة العمل وال�شحة واحلماية الجتماعية يف جورجيا ال�شلطة على ال�شندوق.  -1

تخ�شع اإدارة ال�شندوق ملديره، الذي يخ�شع يف تعيينه وت�رشيحه من من�شبه لرئي�س جورجيا.  -2

الإ�رشايف،   املجل�س  ويتكّون  ال�شندوق.  اأعمال  بني  التن�شيق  ليتوىّل  اإ�رشايف  جمل�س  ُين�شاأ   -3

                اإ�شافة اإىل ممّثلي الأجهزة التابعة للدولة، من ممّثلني من هيئات اعتبارية ومنظمات دولية غري 

              هادفة اإىل الربح عاملة يف امليادين ذات ال�شلة باملو�شوع، ومن اخت�شا�شيني علماء من 

                 ذوي ال�شلة باملو�شوع اأي�شًا.

ت�شيري عمله. ويوافق  التنظيمية وقواعد  ال�شندوق  بنية  الت�رشيعية  القوانني  حُتّدد مبوجب   -4

                رئي�س جورجيا على النظام الداخلي لل�شندوق بناًء على تو�شية من مدير ال�شندوق.

ار بالب�رش )مبوجب القوانني  الغر�س من ال�شندوق �رشف التعوي�شات ل�شالح �شحايا الجِتّ  -5

                الت�رشيعية(، وكذلك متويل تنفيذ تدابري حمايتهم وتقدمي امل�شاعدة اإليهم واإعادة تاأهيلهم.

م�شادر اإيرادات ال�شندوق هي:  -6

موارد من ميزانية الدولة؛ )اأ(   

موارد متلّقاة من املنظمات الدولية املعنية؛ )ب(   

م�شاهمات من هيئات اعتبارية واأ�شخا�س طبيعيني؛ )ج(   

اإيرادات اأخرى م�شموح باحل�شول عليها مبقت�شى ت�رشيعات �شادرة يف جورجيا.« )د(   

ار بالب�رش لعام 2006، املادة 9 جورجيا، قانون مكافحة الجِتّ
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 •  الدعاوى املدنية احلقوقية

تعرتف نظم قانونية اأخرى بحق ال�شحية يف التما�س تعوي�شات عن الأ�رشار يف حمكمة مدنية )انظر الن�س 

املوؤّطر 37(.

الن�س املوؤّطر 37- الن�س على احلق يف التعوي�س باّتباع منوذج الدعاوى املدنية احلقوقية

ار بالأ�شخا�س[ اأن يرفع دعوى مدنية على مقرتف هذا اجُلرم اإىل  »يجوز لأّي فرد يقع �شحية ]اجِتّ

ة يف الوليات املتحدة ويجوز له اأن يح�شل على تعوي�س عّما حلق به من اأ�رشار  حمكمة حملية خمت�شّ

وكذلك على مبلغ معقول لدفع اأتعاب املحامي.

واأّي دعوى مدنية ُترفع مبقت�شى هذا البند وُتوقف اأثناء موا�شلة النظر يف اأّي دعوى جنائية نا�شئة عن 

الواقعة نف�شها التي يكون فيها املّدعي هو ال�شحية.«

لعام  ار،  الجِتّ �شحايا  بحماية  اخلا�شة  بال�شالحيات  التكليف  اإعادة  قانون  املتحدة،  الوليات 

2003، البند 107

 •  التعوي�شات اجلزائية عن الأ�رشار

التي  التعوي�س عن اخل�شائر  القانونية، مُينح ال�شحايا تعوي�شات عن الأ�رشار ل تقت�رش على  يف بع�س النظم 

تكّبدوها اأو الأ�رشار املعنوية التي حلقت بهم، بل ت�شمل اأي�شًا تعوي�شات جزائية عن الأ�رشار، وهي تعوي�شات 

الغر�س منها اإ�شالح اأو ردع مقرتف اجُلرم الذي اأّدى ت�رّشفه اإىل الإ�رشار بال�شحية )انظر الن�س املوؤّطر 38(.

الن�س املوؤّطر 38- الن�س على احلق يف تلّقي التعوي�س باّتباع منوذج التعوي�شات اجلزائية عن الأ�رشار

»ل�شحايا ال�شتغالل وفقًا ملعنى هذا التعبري، الوارد يف هذا القانون، حق اإ�شايف يف تلّقي تعوي�شات 

عن الأ�رشار جتاه اأّي �شخ�س يكون م�شوؤوًل عن ا�شتغاللهم، ومن َثّم عليه حتّمل تبعة التعوي�س عن 

الأ�رشار، اخلا�شة منها والعامة.

ويجوز  ومعقولة،  من�شفة  اأعاله  اإليها  امل�شار  الأ�رشار،  عن  العامة  التعوي�شات  تكون  اأن  ويجب 

للمحكمة، عند تقديرها تلك التعوي�شات، اأن تاأخذ يف العتبار ما يلي:

مدى ال�شتغالل الواقع والنفع الذي ا�شتمّده ال�شخ�س الذي تقع عليه تبعة التعوي�س، من    )اأ( 

                ذلك ال�شتغالل؛

التوّقعات امل�شتقبلية لدى ال�شحية ومدى تاأّثر تلك التوّقعات بال�شتغالل الذي وقع عليه؛ )ب( 

مقدار الذنب الواقع على عاتق مرتكب اجُلرم؛ )ج( 

عالقة مرتكب اجُلرم بال�شحية اأو ماله من و�شعية �شيطرة اأو تاأثري على ال�شحية. )د( 

ويجوز للمحكمة اأن متنح املوافقة على التعوي�شات اجلزائية عن الأ�رشار عندما تقت�شي ذلك درجة 

ال�شتغالل اأو درجة العالقة بني مرتكب اجُلرم وال�شحية اأو و�شعية مرتكب اجُلرم من حيث ال�شيطرة 

اأو التاأثري على ال�شحية.
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بنٍد  كَل  الأ�رشار،  عن  اخلا�شة  التعوي�شات  على  املوافقة  منح  لدى  العتبار،  يف  املحكمة  وتاأخذ 

حالة  يف  الوطن  اإىل  الإعادة  تكاليف  ذلك  يف  مبا  ال�شتغالل،  عن  نتجت  التي  النفقات  بنود  من 

الأجانب.«

ار بالأ�شخا�س وا�شتغالل الأطفال لأغرا�س جن�شية، لعام 2000، املادة 8 قرب�س، قانون مكافحة الجِتّ

احلق يف احل�سول على امل�ساعدة

ار احلق يف احل�شول على امل�شاعدة من خالل تقدمي املعونة الطبية والنف�شانية  ينبغي اأن يكون ل�شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س ما يلي )الفقرة 3  والقانونية والجتماعية اإليهم. ويف هذا اخل�شو�س، يبنّي بروتوكول الجِتّ

من املادة 6(:

ار        »تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف اجل�شدي والنف�شاين والجتماعي ل�شحايا الجِتّ

         بالأ�شخا�س.«

ار بالأ�شخا�س اأن لل�شحايا احلق فيما يلي: ح بروتوكول الجِتّ واإ�شافة اإىل ذلك يو�شّ

الإ�شكان الالئق؛       »)اأ( 

ار   الجِتّ ل�شحايا  ميكن  بلغة  القانونية،  بحقوقهم  يتعلق  فيما  وبخا�شة  واملعلومات،  امل�شورة        )ب( 

                بالأ�شخا�س فهمها؛

امل�شاعدة الطبية والنف�شية واملادية؛       )ج( 

فر�س الِعمالة والتعليم والتدريب.«       )د( 

احلق يف التما�ص االإقامة

ار بالأ�شخا�س احلق يف طلب الإقامة يف بلد املق�شد. فقد تكون اإعادة ال�شحايا  ينبغي اأن يكون ل�شحية الجِتّ

هذا  مكافحة  اإىل  ت�شعى  التي  القانون  اإنفاذ  ل�شلطات  اأو  لل�شحايا  �شواء  مر�شية  غري  اأوطانهم  اإىل  الفورية 

ار. اأما بالن�شبة اإىل ال�شحايا، فاإن هذه الإعادة قد جتعلهم، اأو قد جتعل عائالتهم اأو اأ�شدقاءهم يف بلد  الجِتّ

املن�شاأ، عر�شًة لنتقام املَتِّجرين منهم. واأما بالن�شبة اإىل اأغرا�س �شلطات اإنفاذ القانون، فاإن ال�شحايا اإذا ما 

ا�شتمروا يف العي�س �رّشاً يف البلد اأو اإذا ما اأُخرجوا منه فوراً، فاإنهم ل ميكنهم حينذاك تقدمي معلومات ت�شاعد 

باأن حقوقهم وم�شلحتهم  ال�شحايا  فاإنه بقدر ما تزداد ثقة  ثّم  ار على نحو فّعال. ومن  على مكافحة الجِتّ

�شوف ُت�شان، تزداد كذلك قدرتهم على تقدمي املعلومات ال�رشورية.

ار بالأ�شخا�س: ووفقًا للمادة 7 من بروتوكول الجِتّ

ار  الجِتّ ل�شحايا  ت�شمح  منا�شبة  اأخرى  تدابري  اأو  ت�رشيعية  تدابري  اعتماد  يف  طرف  دولة  كل  »تنظر        

           بالأ�شخا�س، يف احلالت التي تقت�شي ذلك، بالبقاء داخل اإقليمها ب�شفة موؤّقتة اأو دائمة«، و«تويل 

            كُل دولة طرف العتبار الواجب للعوامل الإن�شانية والوجدانية.«
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ار بالأ�شخا�س، وبخا�شة  كما اإن الفقرة 68 من الدليل الت�رشيعي لتنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الجِتّ

مة عرب الوطنية،)5 ( تدعو اإىل منا�رشة  الن�شاء والأطفال، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنَظّ

ار و�شعية اإقامة يف �شيغة قانونية ما، فتبنّي ما يلي: ق�شية اعتماد تدابري متنح �شحايا الجِتّ

      »لي�س هناك التزام بت�رشيع تدابري ب�شاأن و�شعية ال�شحايا. ولكْن، ثمة عّدة بلدان اعُتمدت فيها تدابري 

املتحدة  والوليات  وهولندا  وبلجيكا  اإيطاليا  منها  ار،  الجِتّ ل�شحايا  الدائمة  اأو  املوؤّقتة  الإقامة  ب�شاأن       

موا لالإدلء ب�شهادتهم �شد مَتّجرين،         الأمريكية، وكان لتلك التدابري اأثر اإيجابي يف ال�شحايا الذين تقَدّ

       كما كان لها اأثر اإيجابي يف املنظمات غري احلكومية التي ت�شّجع ال�شحايا الذين توّفر لهم خدمات على 

        اإبالغ احلكومة بتلك احلوادث.«

ار بالأ�شخا�س )بالب�رش(،  وتن�ّس املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجِتّ

ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، على ما يلي )املبداأ التوجيهي 1(:

ار تاأثرياً �شلبيًا يف حقوق الإن�شان وكرامة الأ�شخا�س، وبخا�شة         »ل ينبغي اأن توّثر تدابري مكافحة الجِتّ

ار بهم واملهاجرين وامل�رّشدين داخليًا والالجئني وطالبي اللجوء.«        حقوق اأولئك الذين مّت الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، ويقت�شي ما يلي: ن يف بروتوكول الجِتّ وهذا املبداأ م�شَمّ

      »لي�س يف هذا الربوتوكول ما مي�ّس بحقوق والتزامات وم�شوؤوليات الدول والأفراد مبقت�شى القانون 

                             الدويل، مبا يف ذلك القانون الإن�شاين الدويل والقانون الدويل حلقوق الإن�شان، وخ�شو�شًا اتفاقية عام 1951 

               وبروتوكول عام 1967 اخلا�شني بو�شع الالجئني، حيثما انطبقا، ومبداأ عدم الإعادة ق�رشاً الوارد فيهما.«

وقد عمد بع�س الدول اإىل جعل و�شعية الإقامة وقفًا على اإدلء ال�شحية ب�شهادته يف املحكمة، بل اإىل تطبيق 

ذلك على نحو اأعّم من حيث التعاون مع ال�شلطات امل�شوؤولة عن املالحقة الق�شائية للمَتّجرين بالأ�شخا�س 

)انظر الن�س املوؤّطر 39(.

5A.05.V.2(        انظر اجلزء الثاين من �لأدلة �لت�رسيعية لتنفيذ �تفاقية �لأمم �ملتحدة ملكافحة �جلرمية �ملنظمة عرب �لوطنية )من�شورات الأمم املتحدة رقم املبيع                (
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الن�س املوؤّطر 39- جعل و�شعية الإقامة وقفًا على ا�شتعداد ال�شحية للتعاون مع �شلطات املالحقة 

الق�شائية

ار بالأ�شخا�س احل�شول على تاأ�شرية موؤّقتة )تي-فيزا(،  »يحق ل�شحية �شكٍل حاّد من اأ�شكال الجِتّ

وهي تاأ�شرية ملّدة ثالث �شنوات ميكن تعديلها اإىل اإقامة دائمة، اإذا كان ال�شحية:

 •  حا�رشاً �شخ�شيًا يف الوليات املتحدة، اأو �شاموا الأمريكية اأو كومنولث جزر ماريانا، اأو يف اأحد 
ار،       مراكز دخولها، بناًء على واقعة هذا الجِتّ

 •  قد امتثل لأّي طلب معقول ب�شاأن امل�شاعدة يف التحقيق اأو املالحقة الق�شائية بخ�شو�س اأفعال 
ار، اأو مل يبلغ 18 �شنًة من العمر،       الجِتّ

 •  واإذا كان ال�شحية الأجنبي من �شاأنه اأن يعاين م�شّقة ق�شوى تنطوي على اأذى غري عادي وفادح 
     عند نقله من البلد.«

ار والعنف، لعام 2000، البند 107 الوليات املتحدة، قانون حماية �شحايا الجِتّ

غري اأن عدم جعل و�شعية الإقامة وقفًا على تعاون ال�شحية مع ال�شلطات من �شاأنه اأن يكون اأ�شلوبًا اأكرث اّت�شاقًا 

ار )انظر الن�س املوؤّطر 40(. مع نهج قائم على حقوق الإن�شان يف مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س ب�رشف النظر عن تعاونهم  الن�س املوؤّطر 40- منح و�شعية الإقامة ل�شالح �شحايا الجِتّ

مع ال�شلطات

اإدلئهم  عن  النظر  ب�رشف  اأ�شهر،  �شتة  لفرتة  خا�شًا  اإقامٍة  اإذَن  الأجانب  ار  الجِتّ �شحايا  »مُينح 

ب�شهادتهم.«

اإيطاليا، املر�شوم الت�رشيعي رقم 286 ال�شادر عام 1998، املادة 18

 •  فرتة التعايف والتفّكر

مّما يرتبط على نحو وثيق مبفهوم و�شعية الإقامة هو ذلك اخليار املتاح للم�رّشع، يف بلد املق�شد، مبنح ال�شحية 

الأدوات  جمموعة  يف  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  الأمم  مكتب  وي�شّلط  والتفّكر«.  للتعايف  »فرتة 

ار بالأ�شخا�س، التي اأ�شدرها، على اأهمية تلك الفرتة، فيبنّي ما يلي: ملكافحة الجِتّ

      »اإتاحة املجال لفرتة تفّكر، يعقبها منح اإذن اإقامة موؤّقتة اأو دائمة، اأ�شلوب ُيَتّبع على نحو مثايل مع �شحايا 

راغبني   اأو  اإثبات  اأدلّة  تقدمي  على  قادرين  بهم  املَتّجر  الأ�شخا�س  كان  اإذا  عّما  النظر  ب�رشف  ار،  الجِتّ    

  p حماية  على  ومقدرتها  بالدولة  الثقة  زيادة  يف  تفيد  لل�شحية  احلماية  وهذه  �شهود.  ب�شفة  ذلك  يف     

     م�شلحته. فما اأن يتعافى ال�شخ�س املَتّجر به من حمنته، وقد تكّونت لديه الثقة بالدولة، فاإن من الأرجح 

       اأن يت�شّنى لـه اأن يّتخذ قراره على بّينة من اأمره فيتعاون مع ال�شلطات ب�شاأن املالحقة الق�شائية للمَتّجرين.«

ني�شان/اأبريل   29 املوؤّرخ   ،EC/81/2004 رقم  الأوروبي،  الحتاد  جمل�س  عن  ال�شادر  التوجيه  اأن  كما 

ار بالب�رش اأو اأ�شخا�س  2004، ب�شاأن اإذن الإقامة الذي ُي�شت�شَدر لأجل رعايا بلد ثالث مّمن هم �شحايا الجِتّ

ة، يتيح فرتة هم مو�شوع فعل ارُتكب لت�شهيل الهجرة غري القانونية، والذين يتعاونون مع ال�شلطات املخت�شّ
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هذا  لق�شايا  اجلنائية  املالحقة  تتوىّل  التي  ال�شلطات  مع  التعاون  يريدون  الذين  الأ�شخا�س  لأولئك  تفّكر 

ار، فيبنّي التوجيه ما يلي )املادتان 6 و8(: الجِتّ

ار بالب�رش اأو اأ�شخا�س هم مو�شوع فعل        »ت�شمن الدول الأع�شاء منح رعايا بلد ثالث ]مّمن هم �شحايا اجِتّ

لهم  تتيح  تفّكر  فرتة  ة[  املخت�شّ ال�شلطات  مع  يتعاونون  والذين  القانونية  غري  الهجرة  لت�شهيل  ارُتكب     

اإذا      التعايف والنجاة من نفوذ مرتكبي هذه اجلرائم لكي ي�شتطيعوا اتخاذ قرار على بّينة من اأمرهم فيما 

ة.      كانوا يريدون التعاون مع ال�شلطات املخت�شّ

الطبية  املعاجلة  ]خدمات  اإىل  الو�شول  �شبل  املعنيني  الثالث  البلد  لرعايا  ُتتاح   ]...[ التفّكر  فرتة  واأثناء      

     والنف�شانية وخدمات الرتجمة واملعونة القانونية[، ول ميكن اإنفاذ اأّي اأمر طرد عليهم.

     وبعد انق�شاء فرتة التفّكر، اأو قبل ذلك ]...[ تنظر الدول الأع�شاء فيما يلي:

الإمكانية املتاحة لتمديد فرتة بقاء رعايا البلد الثالث على اأرا�شيها من اأجل ال�شري يف التحقيقات        )اأ( 

                اأو الإجراءات الق�شائية؛

ما اإذا كان ال�شحية )ذكراً اأو اأنثى( قد اأبدى نّية وا�شحة للتعاون؛       )ب( 

غري  والهجرة  الب�رش  ار  ]بالجِتّ �شلوعهم  يف  امل�شتبه  باأولئك  عالقاته  كل  قطع  قد  كان  اإذا  ما        )ج( 

               القانونية[.«

من  الفرتة  هذه  على جعل  ت  ن�شّ قد  بالب�رش  ار  الجِتّ مكافحة  اإجراءات  ب�شاأن  اأوروبا  جمل�س  اتفاقية  اأن  غري 

ار يف التعاون  املقت�شيات الإلزامية على الدول الأطراف يف التفاقية ب�رشف النظر عن رغبة �شحية هذا الجِتّ

مع ال�شلطات امل�شوؤولة عن املالحقة الق�شائية، فاقت�شت ما يلي )املادة 13(:

     »على كل دولة طرف اأن تن�ّس يف قانونها الداخلي على توفري فرتة تعايف وتفّكر ت�شتمر 30 يومًا على 

     الأقل، عندما يكون ثمة اأ�شباب معقولة لالعتقاد باأن ال�شخ�س املعني �شحية. وتكون هذه الفرتة كافية 

       لتعايف ال�شخ�س املعني من حمنته وجناته من نفوذ املَتّجرين، اأو لكي يت�شّنى لـه اتخاذ قرار على بّينة من اأمره 

مي�ّس  ول  عليه.  طرد  اأمر  اأّي  اإنفاذ  ميكن  ل  الفرتة،  هذه  واأثناء  املعنية.  ال�شلطات  مع  التعاون  ب�شاأن     

ة يف جميع مراحل الإجراءات الق�شائية الوطنية  التي تقوم بها ال�شلطات املخت�شّ     هذا احلكم بالأن�شطة 

     ذات ال�شلة، وخ�شو�شًا لدى التحقيق يف الأفعال الإجرامية املعنية ومالحقتها ق�شائيًا. واأثناء هذه الفرتة 

     اأي�شًا، تاأذن الدول الأطراف لالأ�شخا�س املعنيني بالبقاء يف اأقاليمها.«

ويقّدم الن�س املوؤّطر رقم 41 مثاًل على ت�رشيع وطني ب�شاأن متديد فرتة التفّكر.

الن�س املوؤّطر 41- متديد فرتة التفّكر

ار بالب�رش املفرَت�شني اإذَن اإقامة  »ترغب احلكومة يف متديد فرتة التفّكر لكي يت�شّنى منح �شحايا الجِتّ

وعمل موؤّقتًا لغاية �شتة اأ�شهر. وُيقرَتح منح اإذن اإقامة وعمل موؤّقت جديد اإذا ما تبنّي قطع ال�شخ�س 

ار بالب�رش، واإذا ما ُبو�رش حتقيق من ِقبل ال�رشطة ب�شاأن  املعني عالقاته بالأ�شخا�س امل�شوؤولني عن الجتجِّ

مقرتيف اجلرمية.

بالب�رش لقطع عالقاتهم  ار  التي�شري على �شحايا الجِتّ اإمنا هو  التفّكر  اإىل متديد فرتة  الداعي  وال�شبب 

ار بالب�رش، وزيادة احتمالت اإمتام املالحقة الق�شائية ملقرتيف اجلرمية. بالأ�شخا�س امل�شوؤولني عن الجِتّ
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من  التفّكر،  فرتة  من  �شحيح  نحو  على  ال�شتفادة  املفرَت�شني  بالب�رش  ار  الجِتّ ل�شحايا  اأُريد  ما  واإذا 

ال�رشوري جداً �شمان توفري خدمات �شحية واجتماعية واإيوائية قابلة للتنّبوؤ بها وماأمونة لهم.

اأما فيما يتعلق بقانون الهجرة اجلديد، ف�شوف تنظر احلكومة يف الكيفية التي ميكن اأن تي�رّش جعل 

ار بالب�رش.« الت�رشيعات اخلا�شة بالهجرة و�شيلة مل�شاعدة �شحايا الجِتّ

ار بالب�رش )للفرتة 2006-2009(، الق�شم 6-5 الرنويج، خطة عمل احلكومة الرنويجية ملكافحة الجِتّ

احلق يف العودة اإىل الوطن

ر بنقلهم اإليه،  ِ ار بالأ�شخا�س اأن يكون لهم احلق يف التما�س الإقامة يف البلد الذي اجُتّ مثلما ينبغي ل�شحايا الجِتّ

ل اأن ي�شمن  ينبغي متامًا اأي�شًا اأن يكون لهم احلق يف العودة بكرامة اإىل بلدهم الأ�شلي. وينبغي للبلد املر�شِ

عدم اإعادة ال�شحايا اإّل مبح�س اإرادتهم وبر�شاهم وهم على بّينة من اأمرهم. كما ينبغي دعوة املنظمات غري 

املَتّجرين  ال�شحايا من  بدورها يف حماية  القيام  اإىل  العمل  اآليات  توّفر  التي  الهيئات  احلكومية وغريها من 

ال�شابقني واملحتملني يف اأثناء عبورهم وكذلك خالل اإعادة اإدماجهم يف جمتمعهم.

التي  الربوتوكول،  الدول الأطراف يف  اأن حتر�س  بالأ�شخا�س على  ار  املادة 8 من بروتوكول الجِتّ وتن�ّس 

ار من رعاياها اأو من املقيمني فيها على اأن »تي�رّش وتقبل عودة ذلك ال�شخ�س دون اإبطاء ل  يكون �شحايا الجِتّ

ل  غ له اأو غري معقول، مع اإيالء العتبار الواجب ل�شالمة ذلك ال�شخ�س«. كما اأن عودة ال�شحايا »ُيف�شّ م�شِوّ

اأن تكون طوعية. وينبغي تزويد ال�شحايا بكل ما يلزم من امل�شاعدات ل�شمان عودتهم بكرامة )انظر الن�س 

املوؤّطر 42(.

الن�س املوؤّطر 42- الن�س على توفري ما يلزم لإعادة ال�شحايا بكرامة اإىل بلدهم الأ�شلي

بالوثائق  له امل�شاعدة  ُتوَفّر  اأذربيجان،  اإقليم جمهورية  بالب�رش مغادرة  ار  »اإذا ما رغب �شحية الجِتّ

م له التو�شيات اخلا�شة ب�شاأن  الالزمة، وتغطية نفقات ال�شفر وغريها من النفقات ال�رشورية، وُتقَدّ

ار بالب�رش يف بلد املق�شد.« كيفية احلّد من خماطر الوقوع �شحية اجِتّ

ار بالب�رش، الفقرة 4 من املادة 20 اأذربيجان، قانون مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س اإىل اأوطانهم من خالل معاهدات دولية اأو ثنائية بني بلدان  وميكن تنظيم اإعادة �شحايا الجِتّ

املن�شاأ وبلدان املق�شد )انظر الن�س املوؤّطر 43(.

ار بالأ�شخا�س اإىل اأوطانهم وفقًا لتفاقات دولية الن�س املوؤّطر 43- الن�س على اإعادة �شحايا الجِتّ

»ُي�شطلع باإعادة ال�شحايا، الذين يقيمون يف بلد اأجنبي، وفقًا لالتفاقات املبّينة يف معاهدة مع الدولة 

ة اإليها.« الطرف، اأو اتفاقية تكون تايلند دولة من�شَمّ

ار بالن�شاء والأطفال، رقم B.E. 2540، ال�شادر  تايلند، التدابري الواردة يف قانون منع وقمع الجِتّ

عام 1997، البند 11
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دور الربملانيني  يف  العرتاف  بالأ�شخا�ص  املتَجّجر بهم  باعتبارهم  �شحايا   -4-4

يحقجّ لهم التمتجّع  بحقوق  الإن�شان  املعرتف  بها  دولياً

ار والت�رشيعات   اإدماج مبادئ حقوق الإن�شان �شمن جميع الت�رشيعات اخلا�شة مبكافحة الجِتّ   • 
       ذات ال�شلة به

 •  اعتماد نهج يقوم على حقوق الإن�شان يعرتف بال�شخ�س املَتّجر به باعتباره �شحية يحّق له التمّتع 
     بحقوق الإن�شان الأ�شا�شية

ار بالأ�شخا�س  •  و�شع وت�رشيع ومتويل �شيا�شات عامة �شعيًا اإىل حتديد هوية �شحايا الجِتّ

ار بالب�رش، مبا يف ذلك: ار احلقوَق املذكورة يف �رِشعة حقوق �شحايا الجِتّ  •  �شمان منح �شحايا الجِتّ

     - احلق يف ال�شالمة

     - احلق يف احلرمة ال�شخ�شية

     - احلق يف احل�شول على املعلومات

     - احلق يف التمثيل القانوين

     - احلق يف ال�شتماع اإليهم يف املحكمة

     - احلق يف احل�شول على تعوي�س عن الأ�رشار

     - احلق يف احل�شول على امل�شاعدة

     - احلق يف التما�س الإقامة

     - احلق يف العودة اإىل الوطن

 •  �شّن ت�رشيعات ت�شمن مراعاة احلقوق والحتياجات وحالت ال�شت�شعاف اخلا�شة بالأطفال من 
ار بالب�رش، وكذلك توفري احلماية الإ�شافية الالزمة لالأطفال      �شحايا الجِتّ

ار  •  �شّن ت�رشيعات توعز بتوفري احلماية لأفراد اأُ�رش �شحايا الجِتّ

ار  •  �شّن ت�رشيعات تن�ّس على مبداأ عدم جترمي �شحايا الجِتّ

ار وتقدمي امل�شاعدة اإليهم �شة لإيواء �شحايا الجِتّ  •  �شّن ت�رشيعات بخ�شو�س اإن�شاء مراكز متخ�شّ

 •  دعم املنظمات والهيئات التي تقّدم امل�شاعدة يف العبور الآمن ويف اإعادة الإدماج يف املجتمع

ار، على اأن ُيوؤخذ يف العتبار   •  اعتماد تدابري خا�شة حلماية وتعزيز حقوق الن�شاء من �شحايا الجِتّ
     اأن و�شعهن ك�شحايا مزدوج ب�شفتهن ن�شاء وب�شفتهن اأ�شخا�شًا مَتّجراً بهم

ار املحتَملني الذين قد ل يعّرفون      •  �شّن ت�رشيعات تن�ّس على تهيئة اآليات عمل لك�شف �شحايا الجِتّ
     اأنف�شهم باأنهم �شحايا
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الف�شل اخلام�ص

ار بالأ�شخا�ص منع الِتجّ

رينا

، يف وطنها وهو بلد يف �آ�شيا، حيث تعارفا من خالل  تزّوجت رينا رجاًل من �ل�رسق �لأو�شط، يعمل مدّر�شاً

وكالة زو�ج. وقد �لتقت به يف �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء، ومّت �لزو�ج بينهما يف �ل�شاعة �لثانية ع�رسة لياًل من �ليوم 

. نف�شه. تقول رينا �إنها تزّوجت به لأنها كانت م�شطرة �إىل م�شاعدة و�لديها، �لفقريين جد�ً

وقد وعد رينا زوُجها بتقدمي مهر �إليها مببلغ قدره 600 1 دولر �أمريكي قبل �لزو�ج، لكن �ملهر مل يتّم �لوفاء 

به قّط. ثّم وعدها باأنه �شوف ير�شل �لنقود �إىل و�لديها من وطنه. وبعد �نق�شاء �أ�شهر، تلّقى �أبوها مبلغاً قدره 

500 دولر �أمريكي فقط عن طريق وكالة �لزو�ج.

�أثناء �ل�شهر �لأول من �لزو�ج، كان زوج رينا يح�شن معاملتها، ولكنه �رسعان ما بد�أ ي�رسبها بعد ذلك. ومل 

يكن م�شموحاً لها باإجر�ء �ت�شالت هاتفية �أو كتابة ر�شائل.

وكان زوج رينا قد �ّدعى، عندما عر�ص عليها �لزو�ج به، باأنه كان �أعزب. وبعد �أن �شاجعها، �أخربها باأن 

، ومع  �أبناء. وعلمت فيما بعُد �أن �لوكالة كانت تعرف �أن زوجها كان متزوجاً لديه ثالث زوجات و�شتة 

. اً وخد�عاً ذلك �أتاحت �ملجال لإمتام �لقر�ن، غ�شّ

. وكان يعمد د�ئماً �إىل فح�ص رفوف �لكتب لريى �إن  وكان زوج رينا كثري�ً ما ياأتي �إىل �ملنـزل غا�شباً جد�ً

. وكان  كان عليها �أي غبار، وكان ي�شتمها. ثّم كان يدفعها �إىل حجرة �لنوم لياأخذ يف �رسبها �رسباً مرّبحاً

. ، متذّرعاً بذلك ليزيدها �رسباً يقول لها �إنها ل حت�شن عملها متاماً

مّمن  كثري�ت  بن�شاء  �لتقت  حيث  �إليه،  �أوت  ملجاأ  على  �لعثور  رت  وتدبّ �لهرب،  �إىل  رينا  �لياأ�ص  دفع  وقد 

يو�جهن �مل�شاكل نف�شها. ومكثت يف �مللجاأ �أ�شبوعاً ثّم عرث عليها زوجها، حيث �أمرها بالعودة �إىل �لبيت، 

خمفورًة بحر��شة موظف من �ل�رسطة، مّدعياً باأنه كفيل رينا وباأنها خادمته.

وقد �أخربت رينا موظف �ل�رسطة باأنها ل تريد �لذهاب وباأن زوجها ي�رسبها. وطلبت �لذهاب �إىل �شفارة 

بلدها، لكن موظف �ل�رسطة رف�ص ذلك، قائاًل لها باأنها من �لأف�شل لها �أن تبقى مع كفيلها لأنها ل متلك ما 

يكفي من �ملال لتبتاع تذكرة �ل�شفر للعودة �إىل وطنها. ثّم لدى و�شولها هي وزوجها �إىل م�شكنهما، �أعطى 

. زوج رينا موظف �ل�رسطة بع�ص �لنقود، وبعد ذلك �نهال عليها �رسباً �شديد�ً

مة 5-1.  مقدجّ

من  بّد  ل  ولذلك  ار،  الجِتّ هذا  مبواجهة  اخلا�شة  الأخرى  التدابري  بكل  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ منع  يرتبط 

فاإن منع اجلرمية  بالتعقيد الذي يكتنف هذه امل�شاألة. كذلك  ال�شطالع به بطريقة مّت�شقة و�شاملة، تعرتف 

ار بالب�رش ومكافحته.وكل منها ي�شتدعي  واحلّد من حالت ال�شت�شعاف كليهما من النهوج ال�شاحلة ملنع الجِتّ

عوامل حمّركة خمتلفة يف الت�رشيعات ويف تدابري املواجهة �شمن اإطار ال�شيا�شات العامة املّتبعة. كما اأن املبادئ 

الأ�شا�شية اخلا�شة مبنع اجلرمية، ومنها مثاًل اإ�رشاك طائفة وا�شعة من اأ�شحاب امل�شلحة يف املجتمعات املحلية،
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لة يف �شميم تعريف منع  امل�شت�شعفني، واحلّد من عوامل املخاطرة، هي عنا�رش متاأ�شّ الأ�شخا�س   ومتكني 

ار بالأ�شخا�س. ومن ثّم يجب اأن ت�شتمل برامج منع اجلرمية على تدابري  ار الوارد يف بروتوكول الجِتّ الجِتّ

احتياطية لتوفري م�شار ت�رّشف بديل لل�شحايا املحتملني لكي يت�شّنى لهم احلّد من حالت ال�شت�شعاف التي 

ار. جتعلهم عر�شًة ملخاطر الوقوع �شحايا هذا الجِتّ

ار  بالب�رص العوامل  الدافعة  لالِتجّ  .2-5

ل ميكن م�شاعدة فئات ال�شكان امل�شت�شعفة على حماية نف�شها من الأذى ما مل يوجد فهم وا�شح للم�شّببات 

التي جتعلهم م�شت�شعفني اأمام املخاطر يف املقام الأول. ولذلك فاإن اأّي مواجهة لالجتار بالأ�شخا�س ل بّد لها 

من اأن ترتكز اأ�شا�شًا على اإدراك �شليم لالأو�شاع اأو العوامل التي توؤّثر يف حالة ال�شت�شعاف اأمام املخاطر. ويف 

ار بالأ�شخا�س، ُيالحظ اأن امل�شّببات الرئي�شية لال�شت�شعاف اإمنا هي عوامل اقت�شادية واجتماعية  �شياق الجِتّ

وثقافية وقانونية و�شيا�شية من حيث طبيعتها.

الفقر  يذكر  الذي  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ بروتوكول  مبا�رش  نحو  على  اإليها  فيتطّرق  القت�شادية  العوامل  اأّما 

الكامنة يف �شلب ظاهرة جرائم  اجلذرّية  الأ�شباب  من �شمن  باعتبارها  الفر�س  تكافوؤ  وانعدام  والتخّلف 

ار بالب�رش. وقد ت�شمل حالة ال�شت�شعاف القت�شادي اأي�شًا البطالة وانعدام �شبل احل�شول على الفر�س  الجِتّ

املتاحة، مّما يجعل النا�س راغبني يف الهجرة بحثًا عن ظروف اأف�شل.

واأّما الإق�شاء الجتماعي فيتعلق بانعدام �شبل التمّتع باحلقوق الجتماعية، ومينع اجلماعات من احل�شول على 

املنافع واحلماية، مّما ينبغي اأن يكون من حق املواطنني كافًة التمّتع به. كما اأن ظاهرة التهمي�س خارج الأمن 

الجتماعي تنبثق من طائفة من العوامل املعّقدة، التي ت�شمل نوع اجلن�س والأ�شل العرقي وتديّن و�شع فئات 

�شمن املجتمعات. وهذا كّله ينطوي على متييز جمحف يف التعليم، وممار�شات الِعمالة، و�شبل الو�شول اإىل 

اخلدمات القانونية والطبية، و�شبل الو�شول اإىل املعلومات والرعاية الجتماعية. والإق�شاء الجتماعي هو 

ار بالب�رش  ق�شية مهّمة ب�شفة خم�شو�شة عند البحث يف كيفية منع الوقوع جمّدداً �شحية الإجرام ومعاودة الجِتّ

ار بهم يواجهون عقبات كثرية ل ُي�شتهان بها لدى  والوقاية منهما. ذلك اأن الأ�شخا�س الذين خ�شعوا لالجِتّ

عودتهم اإىل اأوطانهم؛ وميكن اأن ل تقت�رش تلك العقبات على ما يتعّر�شون له من مواقف �شلوك وحتّيز معّينة 

�شمن جمتمعاتهم املحلية ذاتها.

اعتبارها  يجب  ولذلك  املعنّي،  ال�شياق  هذا  ذات ح�شا�شية يف  فهي  والثقافية  الجتماعية  املمار�شات  واأّما 

بحذر خا�س اجتنابًا لالجنراف يف التعميم. وعلى �شبيل املثال، فاإن الزيجات املدّبرة اأو املبّكرة اأو بالإكراه، 

الفهار�س  اأو  املجاّلت  بوا�شطة  الزواج  اأو  املوؤّقت  الزواج  اأ�شكال  مثل  الزواج،  ممار�شات  من  ذلك  وغري 

رة )الكاتالوغات( اأو طلب العرائ�س بالربيد، و�شائر اأ�شكال ال�شتغالل اجلن�شي، هي كّلها عوامل ميكن  امل�شَوّ

ار بالأ�شخا�س. وعالوة على ذلك، فاإن يف كثري من املجتمعات اأعرافًا ثقافيًة  اأن ت�شهم يف ظاهرة جرائم الجِتّ

توؤّثر يف الطريقة التي ُتعامل بها الن�شاء، مّما يجعل التمييز املجحف القائم على نوع اجلن�س عاماًل ي�شهم يف 

الن�شاء من بع�س املجتمعات املعّينة  اأي�شًا، فاإن  اإىل ذلك  ار بالب�رش. واإ�شافًة  حالة ا�شت�شعاف املراأة جتاه الجِتّ

اأُ�رشهن ويف  يف  جمّدداً  الندماج  من  متنعهن  التي  ال�شعوبات  من  املزيد  يجدن  البغاء  بهن يف  ُيَتَّجر  اللواتي 

�شنب بعدوى فريو�س 
جمتمعاتهم املحلية بعد حتريرهن من ربقة ال�شتغالل. وقد تكون الن�شاء املَتّجر بهن قد اأًُ

الأيدز والأيدز اأي�شًا اأو غري ذلك من الأمرا�س املتناقلة بالت�شال اجلن�شي، والتي ميكن اأن ُيعترَب الإبالغ عنها 

�شببًا لل�شعور بالعار يف بع�س املجتمعات.
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اإّما لأن  يقع ذلك  اجلنائية، حيث  العدالة  نظام  اإىل  الو�شول  �شبل  انعدام  فتتبّدى يف  القانونية  العوامل  واأّما 

ال�شخ�س املَتَّجر به اأجنبي واإّما لأنه ُتعوزه �شبل احل�شول على متثيل قانوين، واإّما لأن النظام نف�شه ل يتيح �شبياًل 

منا�شبًا لالنت�شاف. اإ�شافًة اإىل اأن حالة انعدام ال�شعور باليقني قد ت�شتّد ب�شبب قاعدة ال�شاهد املزدوج اأو دليل 

الإثبات امل�شاِند )انظر ال�شفحة 49(، والتي من جّرائها ل ُي�شتَمع يف املحكمة اإىل اإفادة الأ�شخا�س املَتّجر 

بهم. كما اأن الف�شاد يزيد ال�شعور باليقني �شوءاً.

اأي�شًا يف  اإىل العوامل القت�شادية والجتماعية والثقافية، فاإن احلروب والنـزاعات قد ت�شهم هي  اإ�شافة  ثّم 

ار بالأ�شخا�س. وهذا يقع خ�شو�شًا يف حالة املجتمعات التي متّر مبراحل انتقالية، حيث  ظاهرة جرائم الجِتّ

تكّون  اإىل  توؤّدي  قد  عوامل  ال�شيا�شي  ال�شتقرار  وانعدام  الوطنية  الهوية  وفقدان  املدنية  ال�شطرابات  اإن 

ار بالأ�شخا�س. ويف تلك احلالت، يوؤّدي تعّطل احلياة املجتمعية  مة، مبا فيها الجِتّ بيئة موؤاتية للجرمية املنَظّ

التقليدية، وكذلك اإطارها احلمائي، وما يرتّتب على ذلك من ت�رّشد النا�س من موطنهم، اإىل جعل الأ�شخا�س 

يف حالة ا�شت�شعاف ق�شوى جتاه املخاطر.

ولذلك فاإن من التدابري احلا�شمة يف هذا ال�شدد اللجوَء اإىل اجلمع بني ال�شيا�شات العامة التي ت�شعى اإىل التخفيف 

من وطاأة هذه العوامل امل�شّببة حلالت ال�شت�شعاف جتاه املخاطر، وغريها من ال�شيا�شات العامة التي ت�شمل 

ار بالأ�شخا�س )انظر الن�شني املوؤّطرين 44 و45(. التوعية العامة والعناية بالأبحاث والتثقيف ب�شاأن الجِتّ

الن�س املوؤّطر 44- ت�رشيع اإن�شاء اآليات عمل للوقاية

اإن�شاء برامج وخدمات ترمي اإىل وقاية العمال املهاجرين الفلبينيني  اأولوية ق�شوى اإىل  اإ�شناد  »بغية 

من التطويع غري القانوين والحتيال وال�شتغالل اأو اإ�شاءة املعاملة، على جميع ال�شفارات واملكاتب 

اأن  اأو  ال�شفر  ب�شاأن  اإر�شادات  اخلارج،  للعمالة يف  الفلبينية  الإدارة  ت�شدر، عن طريق  اأن  القن�شلية 

تعّمم معلومات عن �رشوط العمل والِعمالة، وعن احلقائق الواقعية اخلا�شة بالهجرة وغري ذلك من 

مّما  العمال،  الإن�شان وحقوق  الدولية اخلا�شة بحقوق  باملعايري  بلدان معّينة  تقّيد  املعلومات، وعن 

من �شاأنه اأن يعّد الأفراد على نحو واٍف بالغر�س لتخاذ القرارات العليمة والذكّية ب�شاأن الِعمالة يف 

اخلارج. ويجب اأن ُتن�رش تلك الإر�شادات اأو املعلومات دروّيًا يف �شحيفة عامة التداول ثالث مرات 

على الأقل يف كل ف�شل �شنوي.«

الفلبني، القانون اخلا�س بالعمال املهاجرين واملواطنني الفلبينيني يف اخلارج، لعام 1995، البند 14

ار بالأ�شخا�س والتفاقيات ذات ال�شلة، تقع على عاتق الدولة م�شوؤولية دولية عن  ومبقت�شى بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س يف الأرا�شي الواقعة �شمن نطاق �شيطرتها. وعالوة على ذلك، تلِزم  منع ارتكاب اأفعال الجِتّ

ار بالأ�شخا�س الدولَة باأن »ت�شع �شيا�شات وبرامج وتدابري اأخرى  الفقرة 1 من املادة 9 من بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س.« وت�شتمل تلك التدابري املبّينة يف الفقرة 2 من املادة  �شاملة ]...[ من اأجل منع ومكافحة الجِتّ

»البحوث واملعلومات واحلمالت الإعالمية واملبادرات الجتماعية والقت�شادية«.

الن�س املوؤّطر 45- اإجراءات العمل املو�شى بها على امل�شتوى الوطني

عدد  باعتماد  بالب�رش  ار  الجِتّ مكافحة  ب�شاأن  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  منظمة  تو�شي خطة عمل 

والقيام  البيانات  جمع  )اأ(  ومنها:  بالب�رش  ار  الجِتّ منع  اأجل  من  الوطني  امل�شتوى  على  التدابري  من 

بالبحوث؛ )ب( تدابري حدودية؛ )ج( �شيا�شات عامة اقت�شادية واجتماعية ترمي اإىل معاجلة الأ�شباب 

ار بالب�رش؛ )د( تدابري لزيادة الوعي؛ )هـ( تدابري ت�رشيعية. اجلذرية لالجِتّ
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القيام  بالبحوث  وجمع   البيانات  .3-5

ار بالأ�شخا�س وعوامله احلركية املتغرّية  القيام بالبحوث عن�رش مهم من مكّونات املنع، لأن الفهم الدقيق لالجِتّ

يفيد يف توفري املعلومات الالزمة لو�شع ال�شيا�شات العامة على بّينة، مّما يزيد من الفعالية يف ا�شتئ�شال هذه 

امل�شكلة. كما اأن البحوث اأداة مهمة اأي�شًا يف بلورة زخم �رشوري يف الت�شّدي لالجّتار بالأ�شخا�س، لأن 

الإح�شاءات الدقيقة ميكن اأن ت�شرتعي النتباه اإىل نطاق هذه الظاهرة بكامله )انظر الن�س املوؤّطر 46(.

كذلك فاإن جمع البيانات وحتليلها وتعميمها مبنهجية نظامية و�شيلة رئي�شية اأي�شًا يف �شمان ا�شتناد ال�شيا�شات 

العامة اإىل الأدّلة العلمية. وينبغي ت�شنيف البيانات، على اأدنى حّد، بح�شب فئات العمر ونوع اجلن�س واملن�شاأ 

الوطني واأ�شكال ال�شتغالل، كما ينبغي توحيدها قيا�شيًا عرب البلدان املختلفة. وجمع البيانات عامل حا�شم 

ار. اأي�شًا يف حتديد خطوط اأ�شا�س ميكن بناًء عليها ر�شد وتقييم التقّدم املحرز يف تنفيذ تدابري مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س ال�شادر عام 2009 عن مكتب الأمم  والبيانات امل�شتمّدة من التقرير العاملي عن مكافحة الجِتّ

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، والذي ي�شمل 155 بلداً واإقليمًا، تبنّي اأن اجلهود التي يبذلها املجتمع 

ار قد اأّدت اإىل ا�شتجابة كربى على ال�شعيد الوطني،  الدويل يف تعزيز اإجراءات العمل ب�شاأن مكافحة الجِتّ

مرتابطتني.  م�شكلتني  التقرير  يك�شف  نف�شه،  الوقت  ويف  اأكرثها.  يف  جداً  العهد  حديثة  ا�شتجابة  وهي 

العميقة  النظرة  تعّزز  اأن  �شاأنها  بطريقة من  الأ�شا�شية  البيانات  تقوم حتى بجمع  البلدان ل  بع�س  اأن  الأوىل 

يف الأو�شاع على ال�شعيد الوطني، وهذا ب�رشف النظر عن معايري القابلية اإىل املقارنة على ال�شعيد الدويل. 

والثانية اأن املعلومات املجّمعة ل جتيب عن ال�شوؤال اجلوهري عّما اإذا كانت هذه اجلهود قد جنحت يف احلّد 

ار بالب�رش يف العامل قاطبًة. من الجِتّ

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 46- �شّن ت�رشيعات بخ�شو�س القيام بالبحوث ب�شاأن الجِتّ

التابع  الوطني  الأبحاث  وجمل�س  القت�شاديني  امل�شت�شارين  جمل�س  طريق  عن  الرئي�س،  »يوعز 

ووزير  العدل  ووزير  والإن�شانية  ال�شحية  اخلدمات  ووزير  العمل  ووزير  الوطنية  لالأكادمييات 

اخلارجية وامل�شوؤول الإداري لوكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية ومدير ال�شتخبارات املركزية، 

بالقيام بالأبحاث، مبا يف ذلك تقدمي امِلَنح للمنظمات غري احلكومية وكذلك الوكالت ذات ال�شلة 

التابعة حلكومة الوليات املتحدة واملنظمات الدولية املعنية، من اأجل تعزيز اأغرا�س هذا الق�شم من 

ل اإليها يف هذا  القانون وتقدمي البيانات الالزمة للت�شّدي للم�شكلة املحّددة يف النتائج التي يتّم التو�شّ

الق�شم. ويجب اأن ت�شمل تلك املبادرات اخلا�شة بالأبحاث، اإىل اأق�شى قدر ممكن عمليًا، على �شبيل 

املثال ل احل�رش، ما يلي:

ار بالأ�شخا�س. الأ�شباب والعواقب القت�شادية اخلا�شة بالجِتّ  )1(

ار  الجِتّ منع  يف  الحتادية  الوكالت  تديرها  اأو  متّولها  التي  واملبادرات  الربامج  فعالية   )2(

ار وتقدمي امل�شاعدة اإليهم.                 بالأ�شخا�س وحماية �شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س واملخاطر ال�شحية العاملية. العالقة بني الجِتّ  )3(

ار لعام 2003،  الوليات املتحدة، قانون اإعادة التكليف بال�شالحيات اخلا�شة بحماية �شحايا الجِتّ

ع نطاقه يف عام 2005 لكي ي�شمل: ّ البند 112A، الذي ُو�شِ

ار  الجِتّ من  امل�شتمّدة  الأرباح  ا�شتخدام  ذلك  مبا يف  والإرهاب،  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ بني  »العالقة 

بالأ�شخا�س لتمويل الإرهاب.
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ار على اأ�ش�س وطنية واإقليمية ودولية. اآلية عمل فّعالة لتحديد عدد �شحايا الجِتّ

خطف الأطفال وا�شتعبادهم من اأجل ا�شتخدامهم جنوداً، مبا يف ذلك اخلطوات التي يتّم القيام بها 

من اأجل الق�شاء على خطف الأطفال وا�شتعبادهم ل�شتخدامهم جنوداً، وتو�شيات ب�شاأن ما قد يلزم 

القيام به من خطوات من اأجل الإ�رشاع يف اإنهاء خطف الأطفال وا�شتعبادهم ل�شتخدامهم جنوداً.«

التثقيف والتعليم  .4-5

ار بالأ�شخا�س. وعلى �شبيل  على غرار التوعية العامة والبحوث، يعّد التثقيف والتعليم اأداة مهمة ملنع الجِتّ

اأيلول/�شبتمرب 2002،  ار بالب�رش ومكافحته، ال�شادر يف 20  املثال، ين�ّس اإعالن بروك�شل ب�شاأن منع الجِتّ

تكون  تعليمية منوذجية  اإعداد وحدات  بغية  التعليم  باملّربني ووزارات  اأوثق  اإقامة �شالت  »ينبغي  اأنه  على 

التالميذ والطلبة عن ق�شايا  املدار�س واملعاهد، واإعالم  الدرا�شية يف  املناهج  واإدراجها يف  منا�شبة وواقعية، 

حقوق الإن�شان ونوع اجلن�س. وينبغي ربط هذه املوا�شيع على وجه التحديد بتثقيف ال�شباب عن اأ�شاليب 

والِعمالة  القانونية  للهجرة  املتاحة  والفر�س  تثريها،  التي  والأخطار  بالب�رش  ار  الجِتّ املّتبعة يف جرائم  العمل 

الأجنبية، واملخاطر اجل�شيمة التي تنطوي عليها الهجرة غري القانونية.«

ار بالأ�شخا�س من �شمن موا�شيع البحث  اأن تتبع الدول �شباًل خمتلفًة يف �شمان جعل ظاهرة الجِتّ وميكن 

اجلامعي، وكذلك ا�شتخدام النظام التعليمي لأغرا�س اإعالم الطالب عن هذه الظاهرة )انظر الن�س املوؤّطر 

ار بالب�رش والتك�ّشب التجاري  47(. وعلى �شبيل املثال، تن�ّس خطة كمبوديا اخلم�شية ب�شاأن مكافحة الجِتّ

با�شتغالل الأطفال جن�شيًا )2000-2004( على ال�شتفادة من »املدار�س باعتبارها مكانًا مالئمًا لتوعية 

املَتّجرون  اإليها  يلجاأ  التي  اخلداع  وحيل  بها  اخلا�شة  والقوانني  امل�شكلة  بهذه  كليهما  والتالميذ  املدّر�شني 

واآليات احلماية املتاحة حاليا.«

ار الن�س املوؤّطر 47- اعتبار التثقيف والتعليم �شكاًل من اأ�شكال منع الجِتّ

يف  بالب�رش  بالجتار  ال�شلة  ذات  امل�شائل  اإدراج  الدولة...  تتخذها  التي  الوقائية  التدابري  »تت�شّمن 

املناهج الدرا�شية يف املدار�س الثانوية وموؤ�ش�شات التعليم العايل.«

ار بالب�رش لعام 2006، الفقرة 1 من املادة 5 جورجيا، قانون مكافحة الجِتّ

التوعية  العامة  .5-5

ار بالأ�شخا�س  ل تقت�رش فائدة حمالت التوعية العامة على امل�شاعدة على اإعالم اجلمهور العام عن اأخطار الجِتّ

وكذلك العالئم التي ت�شاعد على التعّرف عليه، بل اإنها تفيد اأي�شًا يف اإنقاذ اأولئك الأنا�س الذين قد يكونون 

ار، وذلك خ�شو�شًا من خالل تنبيه النا�س الذين قد يكونون على ات�شال ب�شحايا  واقعني �شحايا هذا الجِتّ

حمتملني وكذلك اجلمهور العام.

الطلب على الأ�شخا�ص املتَجّجر بهم  .6-5

الطلب  اأن من املهم كبح  الطلب والعر�س معًا. ذلك  بالأ�شخا�س من جانبي  ار  ميكن معاجلة م�شكلة الجِتّ

ار بالب�رش. وينبغي لدول املق�شد اأن ُتعنى  اأ�شكال ا�شتغالل الأ�شخا�س، ويوؤّدي اإىل الجِتّ الذي يحّفز جميع 

ار بالب�رش، ومبعاجلة هذه امل�شائل بطريقة متعّددة اجلوانب. بتمحي�س العوامل التي جتعلها مكانًا جّذابًا لالجِتّ
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لي�س ثّمة من تعريف مَتَّفق عليه للتعبري »الطلب«. وي�شري الطلب عادًة اإىل الرغبة يف احل�شول على �شلعة اأو 

ار بالب�رش، يتعلق الطلب باحل�شول على عمالة ب�شكل ينطوي  اأو خدمة معّينة؛ ولكْن يف �شياق الجِتّ ِعمالة 

على ا�شتغالل اأو على خدمات تنتهك حقوق الإن�شان لل�شخ�س الذي يوؤّديها. وهو ي�شري عمومًا اإىل طبيعة 

العوامل  اإىل  وكذلك  املق�شودة،  الوجهة  مكان  اإىل  و�شولهم  بعد  بهم  املَتَّجر  الأ�شخا�س  ا�شتغالل  ومدى 

الجتماعية والثقافية وال�شيا�شية والقت�شادية والقانونية والتنموية التي ت�شّكل الطلب وت�شّهل م�شار عملية 

ار بالأ�شخا�س. الجِتّ

من الناحية العملية، هذا يعني اأنه كثرياً ما ي�شعب التفريق بني الطلب على عمالٍة اأو خدمات مّما يعترب قانونيًا 

ومقبوًل )ومن ثّم فهو عن�رش طبيعي يف الأ�شواق الإنتاجية(، وبني الطلب على ما يعترب خالفًا لذلك. وقد 

اأو  باأن الأعمال  اأو م�شتهِلك اخلدمات على وعي  العاملة  ل يكون �شاحب العمل الذي ي�شتخدم الأيدي 

ار به. ومن ثّم فاإن حتليل الطب على الأ�شخا�س املَتّجر بهم اإمنا  اخلدمات يقوم باأدائها �شخ�س خا�شع لالجِتّ

ُي�شطلع به على اأف�شل نحو يف �شياق حتليل اأو�شع نطاقًا ي�شمل اأنواعًا معّينة من الِعمالة اأو اخلدمات التي ميكن 

اأن ُي�شتَغَلّ فيها اأ�شخا�س مَتّجر بهم.

وتبنّي الأدّلة الإثباتية وجود ثالثة م�شتويات من الطلب املتعلق بالجتار بالب�رش:

الباطن(؛ من  املتعاقدون  اأو  الأعمال  مديرو  اأو  املالكون  اأو  العمل  )اأ�شحاب  العمل  اأ�شحاب  طلب    •  

الأُ�رش   اأفراد  التحويلية(،  )ال�شناعة  ال�رشاء  موؤ�ش�شات  اجلن�س(،  �شناعة  يف  )الزبائن  امل�شتهلكني  طلب    •  
        املنـزلية )العمل يف اخلدمة املنـزلية(؛

 •  الأطراف الثالثة امل�شمولة يف م�شار هذه العملية )امل�شوؤولون عن التوظيف، والوكالء والناقلون وغريهم 
      من الأ�شخا�س الذين ي�شاركون عن معرفة يف حركة نقل الأ�شخا�س لأغرا�س ال�شتغالل(.

ار  وُيعترب اأن هنالك توافقًا يف الآراء على ال�شعيد الدويل ب�شاأن احلاجة ال�شديدة اإىل مكافحة الطلب على الجِتّ

ار بالأ�شخا�س تن�ّس على  بالأ�شخا�س. واملهم يف هذا ال�شدد اأن الفقرة 5 من املادة 9 من بروتوكول الجِتّ

اأن »تعتمد الدول الأطراف اأو تعّزز تدابري ت�رشيعية اأو تدابري اأخرى، مثل التدابري التعليمية اأو الجتماعية اأو 

اأ�شكال  الثنائي واملتعّدد الأطراف، من اأجل �شّد الطلب الذي يحّفز جميع  الثقافية، بو�شائل منها التعاون 

ار.« ا�شتغالل الأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، التي تف�شي اإىل الجِتّ

يهيب  والفتيات  بالن�شاء  ار  الجِتّ ب�شاأن   44/61 املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  قرار  فاإن  مماثل،  نحو  وعلى 

ار بالن�شاء والفتيات الذي يعّر�شهن لكافة اأ�شكال ال�شتغالل«،  باحلكومات »الق�شاء على الطلب على الجِتّ

ار بالأ�شخا�س )بالب�رش(،  كما اإن املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجِتّ

ال�شادرة عن مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، والتي تن�ّس على اأن »تعالج ال�شرتاتيجياُت الرامية اإىل 

للدول  ينبغي  اأنه  تقرتح  بالأ�شخا�س«،  ار  لالجِتّ اجلذرية  الأ�شباب  اأحد  بو�شفها  الطلب  م�شاألَة  ار  الجِتّ منع 

ال�شتغاللية«  والِعمالة  ال�شتغاللية  اجلن�س  جتارة  خدمات  على  الطلب  عنها  يتوّلد  التي  العوامل  »حتليل 

و«اتخاذ تدابري �شارمة ت�رشيعية و�شيا�شية وغريها من التدابري ملعاجلة هذه امل�شائل.«

ار بالب�رش فتن�ّس هي اأي�شًا على اأْن: تنظر  واأّما املادة 19 من اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ

م مبوجب قانونها الداخلي  كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لكي جتِرّ

ا�شتعمال خدمات تكون مو�شع ا�شتغالل ح�شبما هو م�شار اإليه يف الفقرة )اأ( من املادة 4 من هذه التفاقية، 

ار بالب�رش. عن معرفة باأن ال�شخ�س املعني هو �شحية اجِتّ
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وقد عمد بع�س البلدان اإىل معاجلة م�شاألة الطلب وذلك بتجرمي ا�شتعمال خدمات من اأ�شخا�س عن معرفة 

ار )انظر الن�س املوؤّطر 48(. باأنهم �شحايا اجِتّ

ار الن�س املوؤطّر 48- املعاقبة بال�شجن على احل�شول على خدمات من �شحايا الجِتّ

اأ�شخا�س، مع علمه  اآخر احل�شول، على خدمات جن�شية من  ل�شخ�س  يتيح  اأو  َمن يح�شل،  »كل 

ار بالب�رش، ُيعاَقب بال�شجن ملّدة ترتاوح بني �شتة اأ�شهر وخم�س �شنوات«. باأنهم �شحايا اجِتّ

جمهورية مقدونيا اليوغو�شالفية ال�شابقة، القانون اجلنائي، الفقرة 4 من املادة 418-اأ

ار[ ُيعاَقبون بال�شجن ملّدة  »اأولئك الذين يقَبلون، وهم على اإدراك تام، العمل ]الذي يوؤّديه �شحية اجِتّ

�شتة اأ�شهر على اأدنى حّد.«

اليونان، القانون اجلنائي، املادة 323 األف

ر خدمات اأ�شخا�س مَتّجر بهم لأغرا�س البغاء يعاَقب ح�شبما يلي: »اأّي �شخ�س ي�شرتي اأو ي�شِخّ

قدرها  املحكمة وبغرامة  تقّرره  املجتمعية ح�شبما  اأ�شهر من اخلدمة  �شتة )6(  الأول -  اجُلرم  )اأ(  

       خم�شون األف بيزو )000 50 بيزو(؛

األف  مائة  قدرها  وبغرامة   )1( واحدة  �شنة  ملّدة  ال�شجن   - يليه  وما  الثاين  اجُلرم  )ب(  

            )بيزو 000 100 بيزو(.«

ار بالأ�شخا�س )RA9208( لعام 2003، البند 11 الفلبني، قانون مكافحة الجِتّ

كما اإن اأفعال الأ�شخا�س الطبيعيني يف هذا اخل�شو�س يجوز جترميها كذلك حتى واإن مل ي�شتعمل اأولئك الأ�شخا�س 

خدمات ال�شحية املَتّجر به، ولكن رمبا كان لديهم خطط لفعل ذلك. وهذه هي احلالة املق�شودة بالن�شبة اإىل قوانني 

كثري من البلدان ب�شاأن مكافحة ال�شياحة اجلن�شية لغر�س ممار�شة اجلن�س مع الأطفال )انظر الن�س املوؤّطر 49(.

الن�س املوؤّطر 49- جترمي ال�شياحة اجلن�شية ملمار�شة اجلن�س مع الأطفال باعتبارها �شكاًل من اأ�شكال 

ار بالأ�شخا�س الجِتّ

ار بالأ�شخا�س. ُيعترب  »ال�شياحة اجلن�شية ملمار�شة اجلن�س مع الأطفال باعتبارها �شكاًل من اأ�شكال الجِتّ

ار بالأ�شخا�س عندما يتعّهد �شخ�س جولت �شياحية وخطط �شفر تتكّون من  فعاًل من اأفعال الجِتّ

رزمة خدمات اأو اأن�شطة �شياحية ت�شمل ا�شتخدام الأطفال لأغرا�س البغاء اأو ال�شتغالل اجلن�شي.«

م�رشوع احلماية لدى كّلية الدرا�شات الدولية املتقّدمة، جامعة جونز هوبكنـز، قانون منوذجي ب�شاأن 

مكافحة ال�شياحة اجلن�شية ملمار�شة اجلن�س مع الأطفال، الفقرة 2 من املادة الثانية

ار بالأ�شخا�ص  دور و�شائل الإعالم يف مكافحة الِتجّ  .7-5

ال�شكان على  بالب�رش لدى  ار  الجِتّ ب�شاأن  التوعية والفهم  ن�رش  الإعالم بدور مفيد يف  تقوم و�شائل  اأن  ميكن 

ال�شعيد الوطني يف البلدان )انظر الن�س املوؤّطر 50(. وت�شمل املنافذ الإعالمية التلفزة والإذاعة وال�شحف، 

ار بالب�رش. وقد عمد بع�س احلكومات اإىل اإدراج و�شائل  وكّلها و�شائل ت�شاعد على تعميم املعلومات عن الجِتّ

بهذه  التوعية  زيادة  و�شائل  من  باعتبارها  وذلك  بالب�رش  ار  الجِتّ منع  ب�شاأن  العامة  �شيا�شاتها  �شمن  الإعالم 

الظاهرة.



68

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 50- دور و�شائل الإعالم يف منع الجِتّ

»يوعز الرئي�س باإن�شاء وتنفيذ برامج تدعم اإنتاج برامج تلفازية واإذاعية، مبا يف ذلك اأفالم وبرامج 

ار بالب�رش، ولزيادة وعي اجلمهور  وثائقية، لإعالم فئات ال�شكان امل�شت�شعفة يف اخلارج باأخطار الجِتّ

انتهاكات حقوق الإن�شان  ال�شبيهة بال�شرتقاق وغري ذلك من  يف بلدان املق�شد ب�شاأن املمار�شات 

ار، مبا يف ذلك تعزيز الروابط بني الأفراد العاملني يف و�شائل الإعالم  التي ينطوي عليها هذا الجِتّ

يف خمتلف البلدان من اأجل العمل على حتديد اأف�شل الأ�شاليب يف اإعالم تلك الفئات ال�شكانية من 

خالل هذه الو�شائل الإعالمية.«

لعام  ار،  الجِتّ �شحايا  بحماية  اخلا�شة  بال�شالحيات  التكليف  اإعادة  قانون  املتحدة،  الوليات 

2003، البند 3، البند الفرعي )د(

»تقوم وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الإعالم ووزارة العدل، واللجان التنفيذية الإقليمية، 

واللجنة التنفيذية يف مدينة مين�شك مبا يلي:

جمهورية  اأرا�شي  وعلى  اجلماهريي  الإعالم  و�شائل  يف  ُين�رش  ما  على  املماَر�شة  املراقبة  ت�شديد   -

ار بالب�رش،     بيالرو�س من اإعالنات دعائية قد ُت�شتخدم للزّج بال�شحايا املحتملني يف اأن�شطة الجِتّ

     واأمناط ال�شلوك املناوئ للمجتمع، ويف تقدمي اخلدمات اجلن�شية بذريعة من�شاآت الأعمال امل�رشوعة؛

- تزويد املواطنني باملعلومات املوثوقة عن جمالت هجرة الأيدي العاملة اإىل اخلارج؛

القائمني  من  والأفراد  العتبارية  الكيانات  لقوائم  اجلماهريي  الإعالم  و�شائل  املنتظم يف  الن�رش   -

    بتنظيم امل�شاريع مّمن لديهم اأذون خا�شة )رخ�س( بالعمل يف البحث عن فر�س الِعمالة يف البلدان 

    الأجنبية للمواطنني.«

ار بالأ�شخا�س لعام 2005، املادة 9 بيالرو�س، مر�شوم رئا�شي ب�شاأن التدابري املعّينة الرامية اإىل مكافحة الجِتّ

ار بالب�رش مكّلفة مبا يلي: اللجنة الوطنية يف البحرين ملكافحة الجِتّ

ار بالب�رش.« »... الت�شجيع على القيام بالبحوث واحلمالت الإعالمية وال�شطالع بها من اأجل منع الجِتّ

ار بالأ�شخا�س لعام 2008، املادة 8 البحرين، القانون رقم 1 ب�شاأن الجِتّ

ار بالب�رش، و�شلطات الإدارة  »تتوىّل �شلطات الإدارة العمومية املركزية املخت�شة مبنع ومكافحة الجِتّ

حلمالت  املنهجي  التنظيم  بالب�رش،  ار  الجِتّ مبكافحة  املعنية  الإقليمية  والهيئات  املحلية،  العمومية 

التي  املخاطر  ب�شاأن  اإعالمية  مواد  وتوزيع  باإعداد  وتقوم  ال�شكان،  اإىل  املوّجهة  الإعالمية  التوعية 

ار املحتملون، وذلك بالتعاون النا�شط يف العمل مع و�شائل الإعالم  ميكن اأن يتعّر�س لها �شحايا الجِتّ

اجلماهريي.«

ار بالب�رش ومكافحته، ال�شادر يف 20 ت�رشين الأول/اأكتوبر 2005، الفقرة  مولدوفا، قانون منع الجِتّ

11 )2( من املادة 10

ممثلني  من  بالب�رش[  ار  الجِتّ مكافحة  تدابري  ب�شاأن  الهيئات  بني  التن�شيق  جمل�س  يتكّون  اأن  »]يجوز 

للهيئات العتبارية غري الهادفة اإىل الربح واملنظمات الدولية العاملة يف امليادين ذات ال�شلة، وممثلني 

لو�شائل الإعالم اجلماهريي، ومن الخت�شا�شيني املهنيني والعلميني املعنيني.«

ار بالب�رش، الفقرة 2 من املادة 10 جورجيا، قانون مكافحة الجِتّ
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ويف حني اأن و�شائل الإعالم اأداة �شديدة القوة يف التاأثري بنفوذها يف الراأي العام وزيادة الوعي ب�شاأن هذه 

امل�شاألة، فاإن هذه القوة اإمنا ت�شتدعي امل�شوؤولية عن تقدمي املعلومات الدقيقة، ويف الوقت نف�شه �شمان حماية 

ار  الجِتّ لق�شايا  الإعالمية  التغطية  فاإن  ثّم  ومن  املعلومات.  ك�شف  جّراء  من  اأذًى  اأّي  من  الفردية  امل�شادر 

بالأ�شخا�س يجب اأّل تعّر�س للخطر حياة ال�شحايا اأو تنتهك حرمتهم ال�شخ�شية )انظر الن�س املوؤّطر 51(.

و�شائل  تقارير  على  القيود   - ار  الجِتّ �شحايا  حماية  يف  الإعالم  و�شائل  دور   -51 املوؤّطر  الن�س 

الإعالم ومن�شوراتها

اإعالمي  تقرير  اأّي  يك�شف  اأّل  يجب  لذلك،  خالفًا  مكتوبة  قوانني  اأّي  من  الرغم  على   )1(«

          بخ�شو�س:

        )اأ(  اأِيّ خطوٍة يجري القيام بها فيما يتعلق ب�شخ�س مَتّجر به، يف اأّي اإجراءات ق�شائية �شواء 

               اأكان ذلك يف مرحلة ما قبل املحاكمة اأو اأثناء املحاكمة اأو ما بعد املحاكمة؛

         )ب(  اأو اأِيّ �شخ�ٍس مَتّجر به ُيواَفق على اإيداعه اأو حمايته مبقت�شى اجلزء اخلام�س؛

اأَيّ  اأّل يت�شّمن  اأِيّ م�شائل اأخرى مبقت�شى هذا القانون،اأّي ا�شم اأو عنوان، ويجب         )ج(  اأو 

 مَتّجر به   
ّ
                  بيانات خ�شو�شية، مما ُيراد به اأن يوؤّدي اإىل التعّرف على هوية اأّي �شخ�س معني

                 اإّما باعتبار اأنه ال�شخ�س املَتّجر به واإّما باعتبار اأنه �شاهد يف اإجراءات ق�شائية.

  )2(  يجب اأّل ُتن�رش يف اأّي �شحيفة اأو جملة اأو ُتبّث من خالل اأّي وا�شطة اإلكرتونية اأّي �شورة:

         )اأ(  لأّي �شخ�س مَتّجر به يف اأّي م�شاألة من امل�شائل املذكورة يف البند الفرعي )1(؛

       )ب(  اأو لأّي �شخ�س اأو مكان اأو �شيء اآخر، مّما قد يوؤّدي اإىل التعّرف على هوية ال�شخ�س  

                  املَتّجر به.

  )3(  يرتكب ُجرمًا اأُيّ �شخ�س يخالف اأحكام البند الفرعي )1( اأو )2(.«

ار بالأ�شخا�س لعام 2007، املادة 58 ماليزيا، قانون مكافحة الجِتّ

خمالفًا  ُيعترب  مغلقة،  جل�شات  يف  املحاكمة  اأو  الق�شائية  املالحقة  ب�شاأنها  جتري  التي  الق�شايا  »يف 

اإىل املواد املطبوعة،  اأو كاتب عمود �شحفي بالن�شبة  ل �شحفي  اأو مرا�شِ اأو نا�رش  ر  اأُيّ حمِرّ للقانون 

اأو مذيع اأو منتج بالن�شبة اإىل التلفزة والإذاعة، اأو منتج �رشيط �شينمائي اأو خمِرجه بالن�شبة اإىل �شناعة 

املعلومات،  تكنولوجيا  اأو  الو�شائط  الثالثية  الت�شال  ت�شهيالت  ي�شتخدم  �شخ�س  اأّي  اأو  ال�شينما، 

ار بالأ�شخا�س.« يت�شّبب يف الإ�شهار الدعائي لأّي ق�شية من ق�شايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س رقم )RANo9208( لعام 2003، البند 7 الفلبني، قانون مكافحة الجِتّ

ار  بالأ�شخا�ص  اإ�رصاك  القطاع  اخلا�ص  يف  مكافحة  الِتجّ  .8-5

والتي  واملوؤ�ش�شات  لل�رشكات  العامة  ال�شيا�شات  يف  امل�شاركة  على  اخلا�س  القطاع  ت�شجيع  املهم  من 

الأطراف  اأن  ذلك  بالأ�شخا�س.  ار  والجِتّ امل�رشوعة  الأعمال  من�شاآت  بني  �شالت  اأّي  قطع  اإىل  تهدف 

ار،  الجِتّ مكافحة  اإىل  الرامية  املبادرات  يف  ُتهَمل  ما  كثرياً  اخلا�س  القطاع  يف  الرئي�شية  الفاعلة 
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والتي متيل اإىل القت�شار على اإ�رشاك اجلهات الفاعلة احلكومية، واحلكومية الدولية، وغري احلكومية، املعنية 

بالتغيري دون �شواها.

مة، »تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، مبا يتفق مع مبادئها  ووفقًا للمادة 10 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

القانونية، لإر�شاء م�شوؤولية الهيئات العتبارية ]...[« )انظر الن�س املوؤّطر 52(.

الن�س املوؤّطر 52- ت�رشيع اأحكام جزائية فّعالة ب�شاأن حتديد م�شوؤولية الهيئات العتبارية عن ال�شلوع 

ار بالأ�شخا�س يف جرائم الجِتّ

ار بالأ�شخا�س  »ُتعاقب الهيئات العتبارية امل�شوؤولة عن ارتكاب جرائم ال�شرتقاق وال�شتعباد والجِتّ

وجتارة الرقيق بجزاءات نقدية مبقدار يرتاوح بني 400 و000 1 �شهم من راأ�شمال ال�رشكة. ويجوز 

ار  والجِتّ وال�شتعباد  ال�شرتقاق  بارتكاب جرائم  اإدانتها  تثبت  التي  العتبارية  الهيئات  تخ�شع  اأن 

بالأ�شخا�س وجتارة الرقيق للجزاءات التالية:

-  منع املوؤ�ش�شة من ممار�شة عملها؛

-  اإلغاء الُرخ�س املمنوحة لها اأو تعليقها؛

-  حظر تعاقدها مع موؤ�ش�شات الإدارة العمومية؛

-  ا�شتبعادها من الإعفاءات ال�رشيبية اأو الت�شهيالت التمويلية اأو املزايا اخلا�شة، اأو اإلغاء ما حظيت   

     به ال�رشكة من هذه املنافع من قبُل؛

ارتكاب  رئي�شي يف  اأو  لغر�س وحيد  ُت�شتخَدم  اأّي وحدة �شمنها  اأو  العتبارية  الهيئة  واإذا كانت 

فاإنها تخ�شع يف كل تلك  الرقيق،  اأو جتارة  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ اأو  ال�شتعباد  اأو  جرائم ال�شرتقاق 

الأحوال ملنعها الدائم من ممار�شة عملها.«

 ،5 املادة   ،2003 لعام  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ مكافحة  تدابري  ب�شاأن   228 رقم  القانون  اإيطاليا، 

رقم  الت�رشيعي  املر�شوم  من   25 املادة  من  اخلما�شية  املكّررة  الفرعية  الفقرات  اإدخال  بخ�شو�س 

2001/231 ب�شاأن م�شوؤولية الهيئات العتبارية

ومن امل�شائل الوثيقة ال�شلة بهذا اخل�شو�س م�شوؤولية الناقلني التجاريني. ووفقًا للفقرة 3 من املادة 11 من 

ار بالأ�شخا�س، على الدول الأطراف اأن تعتمد »تدابري ت�رشيعية اأو تدابري اأخرى لكي متنع  بروتوكول الجِتّ

ار.  اإىل اأق�شى مدى ممكن، ا�شتخدام و�شائل النقل التي ي�شّغلها الناقلون التجاريون« يف ارتكاب جرائم الجِتّ

اأّي  ل  اأو م�شِغّ اأو مالك  اأّي �رشكة نقل،  التجاريني، مبا يف ذلك  الناقلني  التزام  التدابري »اإر�شاء  وت�شمل تلك 

و�شيلة نقل، بالتاأّكد من اأن كل الرّكاب يحملون وثائق ال�شفر ال�رشورية لدخول الدولة امل�شتقِبلة.«

واإىل جانب �شمان اإر�شاء م�شوؤولية الهيئات العتبارية، من املهم زيادة توعيتها ب�شاأن هذه الق�شية، وكذلك 

الت�شامح  تقوم على عدم  ب�شيا�شة عامة  التقّيد  ت�شتلزم  �شلوك  اأخالقية وقواعد  مبادئ  ت�شجيعها على و�شع 

ار بالأطفال خ�شو�شًا )انظر  ار عمومًا، والجِتّ املطلق يف هذا ال�شدد فيما يتعلق باأّي �شكل من اأ�شكال الجِتّ

الن�س املوؤّطر 53(.
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اأثينا  الن�س املوؤّطر 53- ت�شجيع القطاع اخلا�س على اعتماد مبادئ اأخالقية بالتوقيع على مبادئ 

الأخالقية، تتعّهد �رشكات الأعمال مبا يلي:

ار بالب�رش، وبخا�شة  الإثبات ال�رشيح للموقف القائم على عدم الت�شامح املطلق جتاه الجِتّ  -1

ار بالن�شاء والأطفال لأغرا�س ال�شتغالل اجلن�شي.                 الجِتّ

ار بالب�رش، مبا يف ذلك يف حمالت التوعية والتثقيف. الإ�شهام يف منع الجِتّ  -2

ار،  الجِتّ مبكافحة  ُتعنى  عامة  �شيا�شة  اّتباع  ب�شاأن  بال�رشكات  خا�شة  ا�شرتاتيجية  و�شع   -3

                تكون نافذة يف جميع اأن�شطتها.

ار. �شمان امتثال العاملني لديها امتثاًل تامًا ل�شيا�شتها العامة املعنية مبكافحة الجِتّ  -4

املبادئ  تطبيق  على  دون،  املوِرّ ذلك  يف  مبن  التجارية،  الأعمال  يف  ال�رشكاء  ت�شجيع   -5

ار بالب�رش.                 الأخالقية ب�شاأن مكافحة الجِتّ

�شعيًا اإىل زيادة فعالية اإنفاذ القوانني، من ال�رشوري دعوة احلكومات اإىل ا�شتهالل عملية   -6

               اإعادة نظر يف القوانني واللوائح التنظيمية التي تتعلق على نحو مبا�رش اأو غري مبا�رش بتعزيز   

ار بالب�رش.                ال�شيا�شات العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

الإبالغ عن اأف�شل املمار�شات املّتبعة والت�شارك يف املعلومات عنها.  -7

الثاين/يناير 2006. حركة �شوزان مبارك  اأثينا يف 23 كانون  اأثينا الأخالقية، املعتمدة يف  مبادئ 

ار بالب�رش الآن الدولية للمراأة من اأجل ال�شالم، حملة اإنهاء الجِتّ

ار بالأطفال لأغرا�س ال�شياحة  واإمنا يكون دور القطاع اخلا�س مهمًا على وجه اخل�شو�س يف حالت الجِتّ

اجلن�شية )انظر الن�شني املوؤّطرين 54 و55(. ففي تلك احلالت، قد ت�شتفيد الوكالت ذات ال�شلة بال�شياحة 

من هذه املمار�شة، بل حتى ت�شّهلها علنًا، لكي جتني منها ربحًا. وقد ت�شمل تلك الوكالت الفنادق و�رشكات 

�شيارات الأجرة ووكالت ال�شفر والرحالت ال�شياحية.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 54- ت�شجيع الهيئات العتبارية على و�شع قواعد �شلوك للت�شّدي لالجِتّ

»يلتزم القائمون بتنظيم الرحالت ال�شياحية واملوؤ�ش�شات الكربى التي ين�شوون يف اإطارها، ووكالء 

ال�شفر والفنادق و�رشكات اخلطوط اجلوية وغريها، مّمن يقّرون مدّونة قواعد ال�شلوك ب�شاأن حماية 

الأطفال من ال�شتغالل اجلن�شي يف ال�شفر وال�شياحة، بتنفيذ التدابري التالية:

اإر�شاء �شيا�شة عامة اأخالقية جتاه التك�ّشب التجاري من ا�شتغالل الأطفال جن�شيًا.  -1

تدريب العاملني يف بلدان املن�شاأ وبلدان الوجهة املق�شودة يف ال�شفر.  -2

دين، ين�ّس على الّنبذ امل�شرتك للتك�ّشب التجاري من   يف العقود مع املوِرّ
ّ
اإدخال بند �رَشطي  -3

                ا�شتغالل الأطفال لأغرا�س اجلن�س.

التي  والأفالم  والكّرا�شات  امل�شّورة  الفهار�س  بوا�شطة  امل�شافرين  اإىل  املعلومات  تقدمي   -4

ال�شبكية، وغري  املواقع  ال�شتقبال يف  البطاقات و�شفحات  وق�شائم  اجلوية  الرحالت  اأثناء  ُتعر�س 

ذلك.
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تقدمي املعلومات اإىل »الأ�شخا�س الرئي�شيني« املحليني يف بلدان الوجهة املق�شودة.  -5

تقدمي تقارير �شنوية.«  -6

ال�شفر وال�شياحة م�رشوع  الأطفال من ال�شتغالل اجلن�شي يف  ب�شاأن حماية  ال�شلوك  مدونة قواعد 

يقوم به القطاع اخلا�س بال�شرتاك مع �شبكة املنظمات غري احلكومية املعنية بالق�شاء على ا�شتغالل 

 ،)NGO ECPAT( ار بهم لأغرا�س جن�شية الأطفال يف البغاء ويف اإنتاج املواد الإباحية والجِتّ

يهدف اإىل منع ا�شتغالل الأطفال لأغرا�س اجلن�س يف املقا�شد ال�شياحية.

الن�س املوؤّطر 55- فر�س اللتزام مبنع ال�شياحة اجلن�شية التي غر�شها الأطفال

ال�شادر  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ قوانني مكافحة )حظر(  واإدارة  اإنفاذ  ب�شاأن  الت�رشيعي  القانون  يفر�س 

مي الرحالت ال�شياحية ووكالء ال�شفر بالقيام مبا يلي )املادة 30(: يف نيجرييا التزامًا على كل منِظّ

باأّي طريقة  اأو ترويج،  اأو ت�شهيل  اإغراء  اأو  اأّي م�شاعدة  اإبالغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي  »)اأ(  

ار باأّي �شخ�س؛          من الطرق، ب�شاأن الجِتّ

)ب(  اإبالغ زبائنهم بالتزامهم بعدم تقدمي اأّي م�شاعدة اأو اإغراء اأو ت�شهيل اأو ترويج، باأّي طريقة 

          من الطرق، ب�شاأن ا�شتخدام اأّي �شخ�س يف اإنتاج املواد الإباحية وغري ذلك من اأ�شكال ا�شتغالل   

        اأّي �شخ�س يف ال�شياحة؛

دين يف بلدان املق�شد تقت�شي منهم المتثال  )ج(  اإدراج بنود �رشطية يف العقود مع النظراء من املوِرّ

         لاللتزامات املذكورة يف الفقرتني ال�شابقتني من هذا البند الفرعي؛

)د(  الإحجام عن ا�شتخدام الر�شائل املوّجهة اأو املواد املطبوعة اأو الفيديو اأو الإنرتنت، مما ميكن اأن 

                   ينطوي على اقرتاح اأو اإملاح ب�شاأن اأّي �شلوك يتنافى مع الأهداف املن�شودة يف هذا القانون الت�رشيعي؛

)ه(  اإعالم موظفيهم بالتزاماتهم مبقت�شى هذا القانون الت�رشيعي؛

التزاماتهم مبقت�شى هذا القانون الت�رشيعي ب�شاأن موظفيهم يف  اإدخال بنود �رشطية بخ�شو�س  )و(  

        عقود العمل اجلديدة.

من  ]بالعمل[  جّوية  خطوط  �رشكة  »كل  على  التزامًا  النيجريي  القانون  يفر�س  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

خالل كل و�شيلة ممكنة على تعزيز التوعية العمومية باملبادئ التوجيهية التي يت�شّمنها هذا القانون 

الفيديو يف  الإنرتنت و�رشائط  البطاقات ووحدات  واأغلفة  الرحالت اجلوية  الت�رشيعي، يف جمالت 

الطائرات اأثناء الرحالت اجلوية الطويلة.

لعام  بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ )حظر(  مكافحة  قوانني  واإدارة  اإنفاذ  ب�شاأن  الت�رشيعي  القانون  نيجرييا، 

2003

التنظيم  الرقابي  لعمل  وكاالت  العِمالة  اخلا�سة

»بالدور  اخلا�شة  ال�شتخدام  ب�شاأن وكالت  لعام 1997  رقم 181  الدولية  العمل  منظمة  اتفاقية  تعرتف 

ر »باحلاجة اإىل حماية  الذي ميكن اأن تقوم به وكالت ال�شتخدام اخلا�شة يف ح�شن �شري �شوق العمل«، وتذِكّ
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العمال من التجاوزات. كما اإنها تن�ّس على اأنه »ل يجوز لوكالت ال�شتخدام اخلا�شة اأن تتقا�شى ب�شورة 

مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، جزئيًا اأو كّليًا، اأّي ر�شوم اأو تكاليف من العمال«، وعلى اأن تعتمد كل دولة ع�شو 

واملالئمة �شمن  ال�رشورية  التدابري  وللعمال، جميع  العمل  لأ�شحاب  متثياًل  املنظمات  اأكرث  ا�شت�شارة  »بعد 

اخت�شا�شها، وعند القت�شاء، بالتعاون مع �شائر الدول الأع�شاء، لتوفري احلماية املالئمة للعمال املهاجرين 

اأو املعَيّنني اأو املوظفني على اأرا�شيها عن طريق وكالت ال�شتخدام اخلا�شة وحمايتهم من التجاوزات، مبا 

يف ذلك حظر وكالت ال�شتخدام اخلا�شة التي متار�س التدلي�س وترتكب جتاوزات«. وتبنّي التفاقية اأي�شًا 

اأن على الدول الأع�شاء اأن تّتخذ »تدابري ل�شمان عدم قيام وكالت ال�شتخدام اخلا�شة با�شتخدام اأو توريد 

الأطفال للعمل« )املواد 7 و8 و9(.

فر�ص القيود على موؤ�س�سات التزويج و�سما�رضة الزواج الدوليني

بالن�شبة اإىل الوكالت العاملة يف ت�شهيل الزيجات على ال�شعيد الدويل، يجوز فر�س التزام على موؤ�ش�شات 

للمقبلني  اجلنائية  ال�شوابق  بتاريخ  املتعلقة  املعلومات  باإف�شاء  الدوليني«  الزواج  و«�شما�رشة  الزيجات  تدبري 

على الزواج )وبخا�شة حينما يتعلق ذلك بالعنف املنـزيل اأو غري ذلك من اأ�شكال ال�شلوك امل�شيء يف املعاملة 

والعتدائي )انظر الن�س املوؤّطر 56((.

اإّما عن  ار  بت�شهيل الجِتّ الهيئات، تقوم  اأّي هيئة اعتبارية من تلك  ُتفر�س جزاءات �شارمة على  اأن  وينبغي 

املمار�شات  منع  اإىل  تهدف  التزامات خمتلفة،  عّدة  عليها  ُتفر�س  اأن  ينبغي  الإهمال. كما  ب�شبب  واإّما  علم 

ال�شتغاللية قبل وقوعها.

الن�س املوؤّطر 56- ت�رشيع اأحكام ب�شاأن اللتزام باإف�شاء املعلومات

امل�شتلزمات املفرو�شة على �شما�رشة الزواج الدوليني بخ�شو�س جمع املعلومات الإلزامي   )2(«

عن ما�شي الأ�شخا�س.

ب�شفة عامة )األف( 

البحث يف ال�شجالت العمومية للُجناة اجلن�شيني. على كل �شم�شار زواج دويل اأن يبحث   ‘1‘      
                يف ال�شجل العمومي الوطني للُجناة اجلن�شيني اأو يف ال�شجالت العمومية للُجناة اجلن�شيني 

                اخلا�شة بالوليات، ح�شبما تقت�شيه الفقرة )3( )اأ( ‘1‘.

من  الزبائن  ما�شي  عن  )باء(  الفرعية  الفقرة  يف  املذكورة  اخللفية  املعلومات  جمع   ‘2‘      
م لهم معلومات الت�شال ال�شخ�شية لأّي زبون من               الوليات املتحدة الذين �شوف ُتقَدّ

                 الرعايا الأجانب.

املعلومات عن ما�شي الأ�شخا�س )باء( 

على كل �شم�شار زواج دويل اأن يح�شل على �شهادة م�شّدقة موّقعة )خطيًا اأو اإلكرتونيًا اأو باأّي �شكل 

املعلومات  عن  اإثباتات  اأو  بوثائق  مرفقة  املتحدة،  الوليات  مواطني  من  الزبون  جانب  من  اآخر( 

اخللفية التالية عن ما�شي الزبون من الوليات املتحدة:

من  الزبون  ب�شاأن  �شادر  حّرية  تقييد  اأمر  اأّي  اأو  دائم  اأو  موؤّقت  مدنية  حماية  اأمر  اأّي   ‘1‘      
                الوليات املتحدة.
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الوليات  من  الزبون  ب�شاأن  حملي  اأو  الوليات  يف  اأو  احتادي  اإدانة  اأو  اعتقال  اأمر  اأّي   ‘2‘      
                       املتحدة فيما يخ�ّس جرائم القتل اأو القتل العمد اأو القتل الالاإرادي اأو العتداء اأو ال�رشب اأو 

                 العنف املنـزيل اأو الغت�شاب اأو العتداء اجلن�شي اأو الت�رّشف اجلن�شي امل�شيء اأو ال�شتغالل 

اأو  التعذيب  اأو  اإهمالهم  اأو  الأطفال  معاملة  اإ�شاءة  اأو  املحارم(  )زنا  فاح  ال�شِ اأو  اجلن�شي            

ار غري امل�رشوع اأو ا�شتعباد العمال باإ�شار الدين اأو احتجاز الرهائن اأو ال�شتغالل يف               الجِتّ

اآخر  اأو الختطاف لأّي غر�س  اأو اخلطف لالبتزاز  اأو جتارة الرقيق             اخلدمة غري الطوعي 

             اأو تقييد احلرية غري امل�رشوع اأو الإجرامي اأو حب�س الغري بغري حق اأو املالحقة املزعجة  

                لالآخرين، وبخا�شة الإناث.

الزبون من  بالقب�س على  اأو حمليا  اأو يف الوليات  اأمر �شادر على ال�شعيد الحتادي  اأّي   ‘3‘      
                الوليات املتحدة اأو اإدانته بالتهم التالية -

       )اأوًل(    مزاولة البغاء ح�رشاً اأو ب�شفة رئي�شية اأو عر�شًا؛

       )ثانيًا(    �رشوع مبا�رش اأو غري مبا�رش يف تدبري بغايا اأو اأ�شخا�س لأغرا�س البغاء؛

       )ثالثًا(    تلّقي، كّليًا اأو جزئيًا، عائدات من البغاء.

الزبون من  بالقب�س على  اأو حمليًا  اأو يف الوليات  اأمر �شادر على ال�شعيد الحتادي  اأّي   ‘4‘      
                                                                            الوليات املتحدة اأو اإدانته باأفعال اإجرامية ذات �شلة باملواد اأو اأنواع الكحول اخلا�شعة للرقابة.

اإذا كان الزبون متزّوجًا  التاريخ الزواجي للزبون من الوليات املتحدة، مبا يف ذلك ما   ‘5‘      
                         حاليًا، وما اإذا كان الزبون قد �شبق اأن تزّوج، وكم مّرة حدث ذلك وكيف انتهت الزيجات 

              ال�شابقة للزبون وموعد انتهاء كل زواج، وما اإذا كان الزبون قد �شبق اأن تكّفل باأجنبي 

                كان الزبون خاطبًا لـه اأو متزّوجًا منه.

اأعمار اأّي اأطفال للزبون من الوليات املتحدة مّمن هم دون 18 �شنًة من العمر.  ‘6‘      

بلغ اأن  منذ  املتحدة  الوليات  من  الزبون  فيها  اأقام  التي  والبلدان  الوليات  جميع   ‘7‘      
                الزبون 18 �شنًة من العمر.«

الوليات املتحدة، قانون التنظيم الرقابي لعمل �شما�رشة الزواج الدوليني، لعام 2005

وعلى نحو مماثل، ُيالحظ اأن الوكالت التي ت�شّهل الزيجات الدولية )الزواج بالفهار�س امل�شّورة والزواج 

ال�شفقة والزواج عن طريق الإنرتنت( اأو عالقات التبّني الدولية قد ت�شلع اأي�شًا يف ممار�شات غري م�رشوعة 

ار بالأ�شخا�س. ر اأفعاَل الجِتّ ميكن اأن ت�شاهي على نحو مبا�رش اأو مت�شَوّ

التنظيم الرقابي لعمل وكاالت التبّني فيما بني البلدان

اأّي  اّتباع  �شّن بع�س الدول ت�رشيعات للتنظيم الرقابي لأن�شطة وكالت التبّني الدويل، وذلك ل�شمان عدم 

للوائح  املمتثلة  غري  الوكالت  جلعل  وكذلك  امل�رشوعة،  الإجراءات  �شوى  البلدان  بني  فيما  تنٍبّ  اإجراءات 

التنظيمية حتت طائلة امل�شوؤولية )انظر الن�س املوؤّطر 57(.
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الن�س املوؤّطر 57- جعل وكالت التبّني فيما بني البلدان حتت طائلة امل�شوؤولية

م خدمات تنٍبّ فيما يتعلق باتفاقية تنٍبّ يف الوليات  ]...[ ل يجوز لأّي �شخ�س اأن يعِر�س اأو يقِدّ
املتحدة ما مل يكن ذلك ال�شخ�س -

ُمعتَمداً اأو حائزاً على املوافقة وفقًا لهذا الف�شل الفرعي؛  )1(   

م تلك اخلدمات عن طريق وكالة معتَمدة اأو �شخ�س حائز على املوافقة بهذا اخل�شو�س  يقِدّ  )2(   

               ورهن اإ�رشافهما وم�شوؤوليتهما.« )الباب الثاين، البند 201 )اأ((

التبّني  اإمتام حالت  عدم  ومعّدلت  وممار�شاتها،  العامة  �شيا�شاتها  تام  نحو  على  الوكالة  »تك�شف 

فيما بني البلدان، وجميع الأجور والر�شوم التي تتقا�شاها اأّي وكالة للتبّني فيما بني البلدان من هذا 

النحو.« )الباب الثاين، البند 203 )ب( )1( )اأ( ‘5‘(

الوليات املتحدة، قانون التبّني فيما بني البلدان لعام 2000

»ل ميكن لأّي من وكالت التبّني املعتَمدة الأجنبية اأن تقّدم خدماتها يف غواتيمال ما مل تكن م�شّجلة 

لة اأن متتثل جلميع القوانني  لدى ال�شلطة املركزية املعنية يف غواتيمال. ويجب على الوكالت امل�شَجّ

واللوائح التنظيمية التي اأقّرتها ال�شلطة املركزية املعنية يف غواتيمال.«

ويف حال عدم امتثال وكالت التبّني املعتمدة الأجنبية ]...[ لأحكام هذا القانون اأو لأحكام اتفاقية 

لها،  امتثالها  اأو يف حال وجود خماطرة يف احتمال عدم  البلدان[،  فيما بني  التبّني  ]ب�شاأن  لهاي 

يجب اإعالم ال�شلطة املركزية املعنية يف غواتيمال وحمكمة الأطفال واملراهقني يف غواتيمال من اأجل 

تطبيق اجلزاءات املنا�شبة التي ين�ّس عليها القانون.«

غواتيمال، قانون التبّني، املر�شوم رقم 77 لعام 2007، املادتان 33 و34

م يف هذا اخل�شو�س الهيئات العتبارية التي ينبغي ا�شتهدافها يف ت�رشيعات  وت�شمل الأمثلة الأخرى التي ُتقَدّ

ار وكالت الإعالنات الدعائية ومراكز التدليك ونوادي التعّري ووكالت خدمات املرافقة. مكافحة الجِتّ

طرائق اإر�ساء م�سوؤولية الهيئات االعتبارية

وميكن  بالب�رش.  ار  الجِتّ يف  ت�شلع  التي  العتبارية  الهيئات  ملعاقبة  امل�شادرة  اإىل  يلجاأوا  اأن  للم�رّشعني  ميكن 

اإليهم  امل�شاعدة  وتقدمي  ار  الجِتّ هذا  �شندوق حلماية �شحايا  اإن�شاء  اأجل  من  امل�شادرة  املمتلكات  ا�شتخدام 

)انظر الن�س املوؤّطر 58(.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 58- معاقبة الهيئات العتبارية امل�شوؤولة عن جرائم الجِتّ

ار بالب�رش[ التي ارتكبتها هيئة اعتبارية كان بناًء على حتري�س  »يف حال اأن ثبت اأن ارتكاب ]جرمية الجِتّ

اأو تواطوؤ، اأو ُيعزى اإىل اأّي اإهمال من جانب مدير الهيئة العتبارية اأو م�شوؤولها الإداري اأو اأمينها، 

اأو اأّي �شخ�س ُيفرت�س اأنه يت�رّشف بهذه ال�شفة، يكون املعني عر�شًة عند اإدانته لعقوبة ال�شجن ملّدة 

ثالث �شنوات اأو لدفع غرامة قدرها 000 200 نايرا اأو لهاتني العقوبتني معًا. ويف حال ارتكاب 

ار بالأ�شخا�س[، تكون عر�شًة لدفع غرامة قدرها 000000 2 نايرا، هيئة اعتبارية جرمية ]الجِتّ
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باإقفال تلك الهيئة وت�شفية موجوداتها املالية وممتلكاتها ل�شالح   ويجوز للمحكمة اأن ت�شدر اأمراً 

ار.« ال�شندوق ال�شتئماين ل�شحايا الجِتّ

لعام  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ )حظر(  مكافحة  قوانني  واإدارة  اإنفاذ  ب�شاأن  الت�رشيعي  القانون  نيجرييا، 

2003، املادة 28

ار لأغرا�س الِعمالة ال�شتغاللية، ل بّد من حما�شبة اأولئك الذين ي�شتفيدون من هذه  وكذلك فيما يتعلق بالجِتّ

ار لأغرا�س ال�شتغالل  الِعمالة اأو يجنون منها اأرباحًا على م�شوؤوليتهم عن هذه اجلرمية. ويف حالت الجِتّ

الإعفاءات  فر�س  ب�شاأن  اأحكام  ت�رشيع  يف  القوانني  وا�شعو  ينظر  اأن  يجوز  الِعمالة،  ا�شتغالل  اأو  اجلن�شي 

ال�رشيبية اخلا�شة اأو غري ذلك من احلوافز املالية اأو احلوافز املماثلة من اأجل الهيئات التي ت�شع �شيا�شات عامة 

اأخالقية مالئمة يف هذا اخل�شو�س، وبخا�شة التي ت�شعى اإىل الت�شجيع على و�شع مثل هذه ال�شيا�شات العامة 

لدى اأّي هيئات اعتبارية يقومون باأعمال جتارية معها. واإ�شافة اإىل ذلك، يجب ت�شجيع هذه الهيئات اأي�شًا 

على اّتباع ممار�شات ت�شعى اإىل منع ال�شياحة اجلن�شية التي غر�شها الأطفال.

مكافحة   الف�شاد وا�شتهداف  الأ�شخا�ص العموميني  .9-5

جّراء  من  وذلك  الأكرث،  يف  وا�شع  نطاق  على  بقوة،  ينمو  قد  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ اأن  نتذّكر  اأن  املهم  من 

العموميني.  املوظفني  جانب  من  �رشيح،  اأو  �شمني  نحو  على  كذلك،  الفعل  عدم  جّراء  من  اأو  امل�شاركة 

ار باإزالة هذه احلالت التي  ولذلك يجب على الدول اأن ت�شمن ت�رشيع اإقامة اأُطر عمل قانونية ملكافحة الجِتّ

ار. تعترب لِبنات لها دورها يف البنية التحتية التي يقوم عليها الجِتّ

مة من الدول الأطراف اأن »تعتمد تدابري ت�رشيعية اأو اإدارية اأو تدابري  وتقت�شي املادة 9 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

فّعالة اأخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع ف�شادهم وك�شفه واملعاقبة عليه« )الفقرة 1(. وقد اعتمد 

عدد من البلدان نهوجًا خمتلفة يف الوفاء بهذا اللتزام. فلجاأ بع�شها على وجه التحديد اإىل جترمي �شلوع اأّي 

ار بالأ�شخا�س. وعمدت بع�س البلدان الأخرى اإىل اعتبار �شلوع املوظفني العموميني  موظف عمومي يف الجِتّ

و60(.  59 املوؤّطرين  الن�شني  )انظر  عليهم  اأق�شى  عقوبات  فر�س  يقت�شي  م�شّدداً  ظرفًا  اجلرمية  هذه  يف 

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 59- جترمي م�شاركة املوظفني العموميني على التحديد يف الجِتّ

»اأّي م�شوؤول اإداري يف الدولة ي�شيء ا�شتعمال �شلطته لإكراه اأّي �شخ�س على فعل �شيء اأو عدم فعله 

ار بالأ�شخا�س، يكون عر�شًة ]لعقوبة دنيا  اأو اإتاحة املجال لفعله، مما يوؤّدي اإىل ارتكاب جرمية الجِتّ

بال�شجن ملّدة اأربع �شنوات وعقوبة ق�شوى بال�شجن ملّدة 15 �شنًة ولغرامة دنيا قدرها 000 000 

60 روبية وغرامة ق�شوى قدرها 000 000 300 روبية.[«

ار بالأ�شخا�س لعام 2007، املادة 12 اإندوني�شيا، قانون مكافحة جرمية الجِتّ

بالب�رش  ار  الجِتّ اعتبار م�شاركة موظف عمومي يف جرمية  ب�شاأن  اأحكام  املوؤّطر 60- ت�رشيع  الن�س 

ظرفًا م�شّدداً للعقوبة

اأو �شخ�شًا مكّلفًا  اإذا كان مقرتف اجلرمية موظفًا عموميًا  ال�شجن  بالب�رش هي  ار  عقوبة جرمية الجِتّ

بالقيام بخدمة عمومية.

ار بالب�رش لعام 2006، املادة 2 الإمارات العربية املتحدة، قانون يف �شاأن مكافحة جرائم الجِتّ
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وتورد اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�شاد عّدة تدابري ملكافحة الف�شاد تّت�شع اأكرث من القت�شار على جترمي 

هذا الفعل فت�شمل:

اإن�شاء هيئات مكافحة الف�شاد وو�شع قواعد �شلوك للموظفني العموميني، وتدابري  تدابري وقائية، مثل    • 
       لتعزيز نزاهة الق�شاء ول�شمان ال�شفافية �شمن الإدارات العمومية؛

 •  وتدابري للتعاون الدويل، مثل اإبرام معاهدات لتبادل امل�شاعدة، تقّرر اعتبار الف�شاد ُجرمًا يجوز ت�شليم 
       املطلوبني ب�شاأنه؛

 •  وتدابري ل�شرتداد املوجودات واملمتلكات املكت�شبة من خالل ارتكاب جرمية الف�شاد.

اجلنود  �شلوع  تواتر  م�شاألة  ار،  الجِتّ مكافحة  ب�شاأن  اأحكام  ت�رشيع  عند  العتبار،  يف  البلدان  بع�س  وي�شع 

ار )انظر الن�س املوؤّطر 61(. واأع�شاء البعثات الدبلوما�شية يف اأن�شطة الجِتّ

ار الن�س املوؤّطر 61- التدابري الرامية اإىل منع توّرط اأفراد بعثات حفظ ال�شالم يف اأن�شطة الجِتّ

»قبل 15 يومًا على الأقل من الت�شويت على اإيفاد بعثة جديدة حلفظ ال�شالم اأو اإعادة تكليف بعثة 

قائمة، برعاية الأمم املتحدة اأو حلف �شمال الأطل�شي اأو اأّي منظمة اأخرى متعّددة الأطراف ت�شارك 

فيها الوليات املتحدة )اأو يف حالة من حالت الطوارئ، قبل موعد مبّكر بقدر الإمكان عمليًا(، 

يقّدم وزير اخلارجية اإىل جلنة العالقات الدولية التابعة ملجل�س املمثلني وجلنة العالقات الأجنبية التابعة 

ملجل�س ال�شيوخ واأّي جلنة منا�شبة اأخرى تابعة للكونغر�س تقريراً يت�شّمن ما يلي-

مة ملنع موظفيها والعاملني املتعاقدين معها واأفراد قوات  و�شفًا للتدابري التي اتخذتها املنَظّ )األف( 

ار،  ار بالأ�شخا�س، اأو ا�شتغالل �شحايا الجِتّ                حفظ ال�شالم من العاملني يف البعثة من الجِتّ

من  اأّي  املطّبقة ملحا�شبة  التدابري  اعتداء جن�شي، وكذلك  اأو  ا�شتغالل  اأفعال  ارتكاب  اأو             

               هوؤلء الأفراد مّمن يزاول اأّيًا من هذه الأفعال اأثناء امل�شاركة يف بعثة حفظ ال�شالم؛

حتلياًل لفعالية كٍل من التدابري امل�شار اإليها يف الفقرة الفرعية )األف(.« )باء( 

ار،البند الوليات املتحدة الأمريكية، قانون اإعادة التكليف بال�شالحيات اخلا�شة بحماية �شحايا الجِتّ

104  )ه( )2(

5-10.  منع معاودة اإيذاء ال�شحايا والإيقاع  بهم

ار بالأ�شخا�س على حماية  اإ�شافًة اإىل ما �شبق، تن�ّس الفقرة الفرعية 1 )ب( من املادة 9 من بروتوكول الجِتّ

ار بالأ�شخا�س من معاودة اإيذائهم والإيقاع بهم. وُيعُدّ القيام بذلك التدبري بذاته اآلية عمل من  �شحايا الجِتّ

اإعادة  اأجل  يقت�شي بذل جهود جاّدة من  ال�شحايا والإيقاع بهم  اإيذاء  املنع؛ ولكّن اجتناب معاودة  اآليات 

تاأهيل ال�شحايا وم�شاعدتهم على الندماج يف املجتمع )انظر الن�س املوؤّطر 62(.

اإيذائهم  املجتمع لجتناب معاودة  اإدماجهم يف  واإعادة  ال�شحايا  تاأهيل  اإعادة  املوؤّطر 62-  الن�س 

والإيقاع بهم

»يتوىّل وزير اخلارجية وامل�شوؤول الإداري لوكالة الوليات املتحدة للتنمية الدولية، بعد الت�شاور مع 

املنظمات غري احلكومية املعنية، مهام اإن�شاء وتنفيذ برامج ومبادرات يف البلدان الأجنبية بغية تقدمي
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ار اأو اإعادة توطينهم يف جمتمعاتهم اأو   امل�شاعدة يف العمل بطرائق ماأمونة على اإدماج �شحايا الجِتّ

م تلك الربامج واملبادرات على نحو يفي باحتياجات  اإعادة توطينهم ح�شبما يكون منا�شبًا. وُت�شَمّ

تقدمي امل�شاعدات املنا�شبة اإىل اأولئك الأ�شخا�س واأبنائهم.«

ار والعنف، لعام 2000، البند 107 )اأ( )1( الوليات املتحدة، قانون حماية �شحايا الجِتّ

ار عرب الوطني بالأ�شخا�س  ومع اأن كل ولية ق�شائية تختلف عن الأخرى، فاإن اخلربة العامة يف ق�شايا الجِتّ

تبنّي اأن ال�شحايا كثرياً ما ُيعادون اإىل اأوطانهم. ويتمحور كثري من امل�شائل املحيطة بالإعادة اإىل الوطن واإعادة 

الإدماج يف املجتمع حول م�شتوى الدعم الذي يتلّقاه ال�شحايا عندما يعودون اإىل مكان املن�شاأ الذي جاوؤوا 

بوا�شطة  امل�شاعدة  وتلك  الدعم  ذلك  تقدمي  وميكن  العودة.  عملية  اأثناء  يف  مُينحونها  التي  وامل�شاعدة  منه 

كّلما  اأنه  العامة  والقاعدة  كلتيهما.  اأو  دولية  منظمات غري حكومية  اأو  �شة  متخ�شّ منظمات غري حكومية 

ار بهم يف امل�شتقبل.  ار بالأ�شخا�س، قّل احتمال تعّر�شهم ملعاودة الجِتّ ازداد الدعم الذي مُينحه �شحايا الجِتّ

املدين  املجتمع  لدى هيئات  واأن يكون  الدعم،  لتقدمي  تنظيمية وخدمات  ُبنى  اإن�شاء  املهم  فاإن من  ولذلك 

القدرة على تقدمي الدعم ل�شحايا الجتار العائدين عندما ُيعادون اإىل اأوطانهم.

ار والوقاية  اأن تت�شّمن يف �شميمها برامج را�شخة ملنع الجِتّ ار  ول بّد لأّي ا�شرتاتيجية �شاملة ملكافحة الجِتّ

منه، ت�شطلع بها احلكومة بتعاون مع هيئات املجتمع املدين. واإ�شافة اإىل ذلك، يجب على امل�رِشّع اأن ُيعنى، 

ار.  �شمن اإطار ا�شرتاتيجية املنع ال�شاملة، بالتوفيق بني القوانني ذات ال�شلة والت�رشيعات اخلا�شة مبكافحة الجِتّ

ار، ل بّد من اإعادة النظر على  ويف حني اأن ت�رشيع قوانني �شاملة حمّددة �شالح حا�شم يف تر�شانة مكافحة الجِتّ

ار  نحو مماثل يف الت�رشيعات ذات ال�شلة وجعلها ممتثلًة ملعايري حقوق الإن�شان الدولية وقوانني مكافحة الجِتّ

ب�شاأن  العامة  ال�شيا�شات  �شائر  بالب�رش ويف  ار  الجِتّ ت�رشيعات مكافحة  املنع يف  اآليات  اإيجاد  الدولية. وميكن 

املنع.

ار و�شائر ال�شيا�شات العامة ب�شاأن  منعه 5-11.  ت�رصيعات مكافحة الِتجّ

ذات  الظواهر  من  متنّوعة  طائفة  على  ينطوي  فهو  اجلوانب،  ومتعّددة  التعقيد  �شديدة  جرمية  ار  الجِتّ لأن 

ار منعًا فّعاًل. وت�شمل تلك الظواهر كثرياً من اجلرائم  ال�شلة به، يجب اأي�شًا الت�شّدي لها اإذا ما اأُريد منع الجِتّ

مة، وتهريب املهاجرين، وعرقلة �شري العدالة، والف�شاد،  الأخرى، ومنها مثاًل امل�شاركة يف جماعة اإجرامية منَظّ

وغ�شل الأموال، وال�شياحة ملمار�شة اجلن�س مع الأطفال، وا�شتغالل الأطفال يف اإنتاج املواد الإباحية، وتزوير 

الوثائق، والأفعال الإجرامية اجلن�شية. ولذلك فاإن و�شع اإطار عمل �شامل ملنع هذه اجلرمية يقت�شي اأن يتبّدى 

ار بالب�رش. وكذلك  يف القوانني اخلا�شة بالت�شّدي لتلك الظواهر الإجرامية التزاٌم مماثل با�شتئ�شال �شاأفة الجِتّ

ار كثرياً ما ينطوي على ا�شتغالل الِعمالة، فاإن قوانني العمل وثيقة ال�شلة بهذا املو�شوع؛ ولأن  لأن هذا الجِتّ

ار ميكن اأن يكون �شديد اخلطورة على ال�شحة الفردية والعمومية، فاإن القوانني التي حتكم ال�شحة هي  الجِتّ

موا�شيع ذات �شلة به وذات اأهمية يف هذا اخل�شو�س. كما اأن قوانني حماية الأطفال هي اأي�شًا عن�رش رئي�شي 

ار  يف التخفيف من وطاأة العوامل التي قد جتعل الأطفال م�شت�شعفني على وجه اخل�شو�س جتاه جرائم الجِتّ

بالب�رش. ومن ثّم فاإن ما من �شاأنه اأن يفي جيداً باأغرا�س املنع والوقاية اأي�شًا اأن ُي�شار اإىل �شياغة القوانني التي 

حتكم ت�شجيل الزواج والولدة �شياغًة حُمَكمة واإنفاذها بفعالية.
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ُيبذل من  الذي  اجلهد  منظور  املوجودة حاليًا من خالل  القوانني  مدّونات  يراجعوا  اأن  للم�رِشّعني  وينبغي 

�شات، واأن يت�شّدروا م�شار التحّرك �شوب تعديل اأّي ت�رشيع قد  ار بطريقة متعّددة التخ�شّ اأجل مكافحة الجِتّ

، ينبغي اإعادة النظر يف  ار. وعلى اأدنى حٍدّ يتعار�س مع الروح التي ت�شود املبادرات الرامية اإىل مكافحة الجِتّ

ار: القوانني التالية من اأجل التوفيق بينها وبني ال�شيا�شات العامة املعنية مبكافحة الجِتّ

 •  قوانني العمل ومدّونات القواعد اخلا�شة بالِعمالة، مبا يف ذلك القوانني اخلا�شة باخلدمة املنـزلية

 •  قوانني الهجرة، مبا يف ذلك تزوير الوثائق

مة والأفعال الإجرامية اجلن�شية  •  القوانني التي تعالج اجلرمية املنَظّ

 •  قوانني غ�شل الأموال

 •  قوانني الف�شاد يف ال�شلك الوظيفي العمومي

 •  قوانني ت�شجيل الولدة

 •  قوانني ت�شجيل الزواج

 •  قوانني حماية الأطفال

قوانني مكافحة ال�شياحة اجلن�شية التي غر�شها الأطفال  -      

قوانني مكافحة ا�شتغالل الأطفال يف اإنتاج املواد الإباحية  -      

 •  قوانني التكافوؤ يف الفر�س

 •  القوانني ذات ال�شلة بال�شحة، وبخا�شة الأيدز وفريو�شه

واإن تو�شيع نطاق امل�شوؤولية اجلنائية يف كثري من هذه القوانني ذات ال�شلة باملو�شوع اإمنا هو جزء ل يتجّزاأ 

ار. وبع�س هذه القوانني متعلق بت�رشيع اأحكام ب�شاأن اإقامة  من اأّي نهج قانوين �شامل يف مكافحة هذا الجِتّ

بالب�رش.  ار  الجِتّ اأخطار  ال�شت�شعاف جتاه  التخفيف من وطاأة حالت  تفيد يف  للحماية وال�شالمة  �شبكات 

ار بالأ�شخا�س، من حيث اإنها حتكم اجلرائم  وينبغي اأي�شًا ربط كثري من القوانني الأخرى بق�شية جرائم الجِتّ

ار وح�شن حالهم )انظر الن�شني املوؤّطرين 63 و63(. التي قد يكون لها تاأثري يف �شالمة �شحايا الجِتّ

الن�س املوؤّطر 63- اأمثلة على القوانني ذات ال�شلة املراد التوفيق بينها وبني الت�رشيعات وال�شيا�شات 

ار: قوانني العمل العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

نة اأو منَتجة اأ و م�شَنّعة، كّليًا اأو  »ل يجوز اإدخال اأّي ب�شائع اأو �شلع اأو بنود اأو مواد جتارية، معَدّ

جزئيًا، يف اأّي بلد اأجنبي باأيدي عاملة من املدانني بجرائم اأو اأيدي عاملة بال�شخرة اأو اأيدي عاملة 

املتحدة،  الوليات  موانئ  من  اأّي  اإىل  جزائية،  اأحكام  اأو  اإذعان  عقود  مبوجب  العمل  على  جمربة 

ويحظر مبقت�شى هذا القانون ا�شتريادها؛ ووزير اخلزانة مفّو�س وماأمور باإ�شدار ما قد يلزم من لوائح 

تنظيمية ب�شاأن اإنفاذ هذا احلكم القانوين ]...[. ولأغرا�س هذا البند، ي�شمل التعبرُي ‘الأيدي العاملة 

بال�شخرة اأو الأيدي العاملة املجربة على العمل مبوجب عقود اإذعان اأو اأحكام جزائية‘ الأطفاَل من 

الأيدي العاملة بال�شخرة اأو املجربة على العمل مبوجب عقود اإذعان اأو اأحكام جزائية.«

الوليات املتحدة، قانون تعرفة احلماية القت�شادية لعام 1930، الباب 19، البند 1307
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الن�س املوؤّطر 64- اأمثلة على القوانني ذات ال�شلة املراد التوفيق بينها وبني الت�رشيعات وال�شيا�شات 

ار بالب�رش: قوانني حماية الأطفال العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ار اأو التحّر�س اجلن�شي اأو ال�شتغالل اأو الأذى البدين  يحظر انتهاك حق اأّي طفل يف حمايته من الجِتّ

اأو العقلي اأو اجلن�شي. ويجب اأي�شًا حماية الطفل من الإهمال اأو ال�شتغالل القت�شادي والتجاري. 

وللطفل احلق يف توعيته بحقوقه بغية متكينه من مواجهة هذه املخاطر.

م�رش، قانون حقوق الطفل امل�رشي لعام 2008، املادة 7

ار اأو  واأخرياً، فاإن هنالك اأي�شًا قوانني اأخرى تعاقب على اجلرائم التي قد ت�شهم يف اإر�شاء البنية التحتية لالجِتّ

ار بالأ�شخا�س )انظر الن�س املوؤّطر 65(. قد ت�شاعد على اإيجاد طلب على الجِتّ

الن�س املوؤّطر 65- اأمثلة على القوانني ذات ال�شلة املراد التوفيق بينها وبني الت�رشيعات وال�شيا�شات 

ار: العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

»اإغواء الأطفال عرب الإنرتنت

والذي  القانون،  مدّونة  اإىل   1-172 البند  اإ�شافة  القانون  م�رشوع  من   14 رقم  احلكم  يقت�شي 

من �شاأنه على وجه التحديد اأن يجعل يف عداد الأفعال الإجرامية الت�شاَل عرب »نظام حا�شوبي« 

ب�شخ�س دون عمر معنّي، اأو �شخ�س يعتقد املتهم باأنه دون عمر معنّي، لغر�س ت�شهيل ارتكاب اأفعال 

ل، فاإن العمر امل�شتلَزم  اإجرامية معّينة فيما يتعلق بخطف طفل اأو اأطفال. وتبعًا للفعل الإجرامي امل�شَهّ

اأو العمر الظّني لل�شحية يتباين فيما بني الأعمال التالية: 18 اأو 16 اأو 14 �شنة. وكما هو ال�شاأن 

بالن�شبة اإىل �شائر الأفعال الإجرامية حيث يكون عمر ال�شحية اأو ال�شحية املق�شودة الفعلي اأو عمرها 

نة للفعل الإجرامي، ين�ّس البند 172-1 على ما يلي: الظّني عن�رشاً من العنا�رش املكِوّ

م اإىل املتهم بهذا اخل�شو�س؛  •  قد ُي�شتَدّل على ظن املتهم ب�شاأن عمر ال�شحية من بيان احلال املقَدّ

 •  مُينع املتهم من التعويل على الدفع بالغلط يف الواقع بخ�شو�س عمر ال�شحية ما مل يكن قد قام 
      بخطوات معقولة للتاأّكد من عمر ال�شخ�س املعني.

وُيعاَقب على اإغواء الأطفال عرب الإنرتنت مبا يخالف حكم البند 172-1 بناًء على الإدانة اجلزئية 

)العقوبة الق�شوى: غرامة تبلغ حتى 000 2 دولر اأو ال�شجن ملّدة ت�شل اإىل �شتة اأ�شهر اأو كالهما 

ل احلكُم رقم 86 اأحكاَم  معًا(، اأو بناًء على لئحة اتهام، بال�شجن ملّدة ت�شل اإىل خم�س �شنوات. ويعِدّ

املدّونة القانونية ميا يخ�ّس التعامل مع »مرتكبي اجلرائم من ذوي الأمد الطويل يف الإجرام« )البند 

753-1(، وذلك بغية اإ�شافة جرمية اإغواء الأطفال عرب الإنرتنت اجلديدة الواردة يف البند 172-

1 اإىل قائمة الأفعال الإجرامية التي يجوز ب�شاأنها اإ�شدار اأمر مبراقبة هذه الفئة من مرتكبي اجلرائم. 

�س ملرتكبي اجلرائم الذين يواجهون اأحكام عقوبة بال�شجن ملّدة  والأمر اخلا�س بهوؤلء اجُلناة خم�شّ

عامني على الأقل على اأفعال اإجرامية خمتلفة، حيث تكون املحكمة على اقتناع باأن هنالك خماطرة 

�شديدة يف احتمال معاودتهم ارتكاب جرائمهم. ويف احلالت من هذا النحو، يجوز للمحكمة 

التي تتوىّل حماكمتهم اإ�شدار اأمر مبراقبتهم لفرتة مطّولة )لغاية ع�رش �شنني( بعد اإطالق �رشاحهم يف 

اإطار املجتمع املحلي.

كندا، م�رشوع قانون )15A-C(، قانون تعديل القانون اجلنائي لعام 2001
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ار  بالأ�شخا�ص 5-12.  دور  الربملانيني  يف  منع  الِتجّ

ار ار، تت�شّمن اأحكامًا ب�شاأن منع هذا الجِتّ  •  �شّن ت�رشيعات �شاملة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

 •  اعتماد اإطار قانوين �شامل يتّم فيه التوفيق بني جميع القوانني وال�شيا�شات العامة ب�شاأن مكافحة 
ار       الجِتّ

      -   �شّن قوانني تعّزز التكافوؤ يف الفر�س وت�شمن امل�شاواة بني اجلن�شني وت�شعى اإىل اإقامة �شبكات 

          �شالمة اجتماعية ل�شالح اأ�شّد اأفراد املجتمع ا�شت�شعافًا جتاه الأخطار

     -   �شّن قوانني تهدف اإىل تعزيز حماية الأطفال، مبا يف ذلك اإنفاذ قوانني ت�شجيل الولدات، 

             واإعادة النظر يف القوانني التي تتناول مو�شوع العنف جتاه الأطفال

      -   �شّن قوانني للتنظيم الرقابي لت�شجيل عقود الزواج وتعزيز ت�شجيل الولدات

بخ�شو�س  الأخالقي  ال�شلوك  لقواعد  مدّونات  وتفعيل  و�شع  على  اخلا�س  القطاع  ت�شجيع   •  
ال�شتغاللية الِعمالة  اأ�شكال  وجميع  الأطفال  غر�شها  التي  اجلن�شية  وال�شياحة  ار  الجِتّ �شحايا     

ار لت�شمل اأفعال اأولئك ال�شالعني يف البنية التحتية   •  تو�شيع نطاق طائلة امل�شوؤولية ب�شاأن اأفعال الجِتّ
ار، مبن يف ذلك على وجه اخل�شو�س:       لالجِتّ

     -   الأ�شخا�س العتباريون

     -   الأ�شخا�س العموميون

     -   الأ�شخا�س العاديون

 •  ت�رشيع التزامات ب�شاأن ك�شف املعلومات وذلك من اأجل مراقبة وتنظيم اأن�شطة الوكالت التي 
ار،  الجِتّ خمّططات  يف  ت�شارك  قد  التي  اأو  املّتجرون  ي�شتغّلها  قد  التي  الدولية  الأن�شطة  ت�شّهل      

      وبخا�شة وكالت الِعمالة و�شما�رشة الزواج الدوليني ووكالت التبّني على ال�شعيد الدويل

 •  اإر�شاء م�شوؤولية الأ�شخا�س العتباريني والن�س على عقوبات رادعة ل�شّد اللجوء اإىل ا�شتغالل 
      الِعمالة من جانب القطاع اخلا�س

 •  ا�شتحداث حوافز لت�شجيع القطاع اخلا�س على الإحجام عن ا�شتخدام الِعمالة امل�شتغَلّة، ومنها 
      مثاًل ت�رشيع اأحكام ب�شاأن فر�س الإعفاءات ال�رشيبية لل�رشكات التي تتقّيد باملعايري الأخالقية

ار بالأ�شخا�س، �شواء اأكان ذلك لأغرا�س   •  اعتماد مبادرات ت�شعى اإىل ا�شتهداف الطلب على الجِتّ
     ال�شتغالل اجلن�شي اأو ا�شتغالل الِعمالة

ار بالأ�شخا�س اأو   •  ت�رشيع قوانني تعاقب املوظفني العموميني على امل�شاركة يف وقوع جرائم الجِتّ
      ت�شهيلها اأو اإتاحة املجال لها

بالأ�شخا�س ار  بالجِتّ املتعلقة  الف�شاد  لق�شايا  الق�شائية  بالتحقيقات واملالحقات  القيام  �شمان    •  
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املوؤ�ش�شات احلكومية وذلك بال�شطالع بعمليات  امل�شاءلة وال�شفافية يف  تعزيز تو�شيع نطاق    •  
       تقييم منتظمة حلوكمة الإدارة، مب�شاركة جهات فاعلة حكومية وغري حكومية على حّد �شواء

 •  الت�شاور مع الأطراف املعنية مبكافحة الف�شاد من اأمناء املظامل وِفرق العمل املحّددة املهام واللجان 
�شة، واأجهزة تدقيق احل�شابات، ومع املنظمات الدولية وهيئات املجتمع املدين املعنية، بغية       املفَوّ

ار بالأ�شخا�س      ر�شد م�شتويات الف�شاد يف البلد، وبخا�شة فيما يتعلق بالجِتّ
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الف�شل ال�شاد�ص

ار بالأ�شخا�ص تدابري مكافحة جرمية الِتجّ

على ال�شعيد الدويل

ق�سة اآدينايك

عر لل�شيد�ت يف بلد يف غربي �أفريقيا. وقد  كانت �آدينايك فتاة يف �خلام�شة ع�رسة من عمرها وتعمل م�شففة �شَ

ت�شاحبت مع رجل يكربها بب�شعة �أعو�م، �أقنعها مبر�فقته يف رحلة طويلة بطريق �لرب �إىل �أوروبا، و�أخربها باأن 

. م�شففات �ل�شعر هناك ميكنهن �أن يك�شنب �أكرث مما تك�شبه هي يف �لوطن بخم�شني �شعفاً

كانا مل يقطعا م�شافًة بعيدًة من طريق �لرحلة - حيث و�شال �إىل مدينة يف بلد جماور، عندما �أخذ »�شاحبها« 

اً يف �ل�شو�رع للح�شول على مزيد من �لنقود لالإنفاق على رحلتهما. وبعد �أن مكثا  يحّر�شها على �لعمل بغيّ

فرتًة هناك، بد�آ طريق �لرحلة �ل�شعبة عرب �ل�شحر�ء �إىل بلدة على �حلدود تزدحم بالطاحمني �إىل �لهجرة على 

غر�ر �آدينايك.

ها يف �لو�قع - مرة ثانية باأنهما يف  وبعد �أن عرب� �حلدود، زعم �شاحب �آدينايك - بل �ل�شخ�ص �لذي ي�شتغلّ

حاجة �إىل نقود من �أجل ��شتئناف طريق �لرحلة �إىل �أوروبا. وهذه �ملرة، ترك �آدينايك يف رعاية �شم�شار هجرة 

يف حني عاد هو �إىل وطنهما - ح�شبما زعم - للح�شول على مزيد من �لنقود. يف �لبد�ية مل ت�شتبه �آدينايك 

ب�شبب »خمالفة  مرّبحاً  بت �رسباً  جزت و�رسُ �حتُ �ل�شم�شار  زل  نُ مغادرة  ولكنها حينما حاولت  �شيء،  باأي 

و�أن  �ل�شم�شار،  �إىل  �لو�قع  يف  باعها  قد  ها  ي�شتغلّ �لذي  �ل�شخ�ص  �أن  �آدينايك  علمت  وحينذ�ك  �لقو�عد«. 

عليها �أن تدفع مبلغاً م�شتحياًل قدره 000 5 دولر �أمريكي لفتد�ء حّريتها - �أّي »ثمن �رس�ئها«، بالإ�شافة 

م �ل�شم�شار. و�أُخربت باأنها - مثل �لفتيات �لأخريات �للو�تي  بت على �إقامتها يف خميّ �إىل �لتكاليف �لتي ترتّ

اً لرّد دينها �ملزعوم و�رس�ء  كان يرت�وح عددهن بني 20 و30 فتاًة يف عهدة �ل�شم�شار - ت�شتطيع �أن تعمل بغيّ

حّريتها.

�شبت و�أُجربت على مز�ولة �لبغاء؛  دي على �آدينايك مر�ر�ً وتكر�ر�ً و�غتُ و�أثناء �حتجازها لدى �ل�شم�شار، �عتُ

حيث كان زبائنها ل ي�شتخدمون �لو�قي �لذكري »�لرفال« يف �لعادة. كانت يف �شوق �إىل �لعودة �إىل وطنها، 

ومع ذلك كانت ت�شعر بالعار من جّر�ء ما حدث لها. ويف �لنهاية ��شتطاعت �أن تت�شل هاتفياً خل�شًة باأختها 

�لتي ت�شغرها يف �لعمر و�أن تروي لها حمنتها؛ فبادرت �شقيقتها �إىل �إبالغ �ل�رسطة يف بلدتها يف �لوطن.

�ل�شم�شار مب�شّقة  �لذي طلبه  �ملبلغ  �إىل جمع  �آدينايك، جلاأ و�لدها  �لر�شمية لإنقاذ  �مل�شاعي  �أُخفقت  وعندما 

هت لـه �لتهمة بعد عّدة  �شديدة و��شرتى حّريتها. وقد ُقب�ص على �ل�شخ�ص �لذي كان ي�شتغّل �آدينايك وُوِجّ

�أ�شابيع من �ملر�قبة، ولكنه نال �لرب�ءة من �جُلرم بناًء على تعّذر تقدمي �إثبات ل يرقى �إليه �ل�شك باأن �آدينايك 

كانت قد بيعت.
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مة 6-1.  مقدجّ

ار بالأ�شخا�س كثرياً ما ينطوي على ُبعد عابر للحدود الوطنية، فاإن الت�شّدي لـه بفعالية يقت�شي  مبا اأن الجِتّ

ار بالأ�شخا�س هو  تدابري مواجهة هذه اجلرمية عرب احلدود الوطنية. واإن واحداً من اأغرا�س بروتوكول الجِتّ

ار ومكافحته وحماية �شحاياه )املادة 2(. وعلى نحو مماثل، تبنّي املبادئ  تعزيز التعاون على منع هذا الجِتّ

ال�شادرة عن  )بالب�رش(،  بالأ�شخا�س  ار  والجِتّ الإن�شان  يتعلق بحقوق  فيما  بها  املو�شى  التوجيهية  واملبادئ 

مفّو�شية الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان، ما يلي:

ار بالأ�شخا�س ظاهرة اإقليمية وعاملية ل ميكن يف جميع احلالت معاجلتها بفعالية على امل�شتوى        »الجِتّ

      الوطني: ذلك اأن تعزيز الت�شّدي لها على امل�شتوى الوطني غالبًا ما قد ين�شاأ عنه نقل عمليات املّتجرين 

      اإىل اأماكن اأخرى. وميكن للتعاون الدويل واملتعّدد الأطراف والثنائي اأن يوؤّدي دوراً هامًا يف مكافحة 

ار بالأ�شخا�س. وي�شبح هذا التعاون ذا اأهمية حا�شمة عندما يتّم بني بلدان تت�شّدى كل منها         اأن�شطة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س تختلف عن مراحلها التي تت�شّدى لها البلدان الأخرى.«       ملرحلة من مراحل دورة الجِتّ

وبغية تعزيز كفاءة عمل اآليات التعاون الدويل، ينبغي للم�رّشعني اأن يرّكزوا على اإقرار �رشيان الولية الق�شائية، 

القانونية  امل�شاعدة  وتبادل  )املطلوبني(،  املجرمني  وت�شليم  الإقليم،  نطاق  خارج  اأُ�ش�س  على  ذلك  يف  مبا 

والتعاون على اإنفاذ القوانني، مبا يف ذلك تبادل املعلومات.

مبداأ  فاإن  القانونية(،  امل�شاعدة  وتبادل  املجرمني  )ت�شليم  اجلنائية  امل�شائل  يف  الدويل  التعاون  يخ�ّس  وفيما 

ازدواجية التجرمي - اأّي اأن اجُلرم الذي ُيلتم�س ب�شاأنه الت�شليم معاَقب عليه مبقت�شى القانون الداخلي لكل من 

ار بالأ�شخا�س. الدولتني - يجعل من الأمور الأ�شا�شية اأن تعمد الدول اإىل جترمي الجِتّ

6-2.   اإر�شاء الولية الق�شائية

مة من الدول الأطراف اأن ُتعنى بتاأكيد �رشيان وليتها الق�شائية ب�شاأن التحقيق يف  تقت�شي اتفاقية اجلرمية املنَظّ

ار بالأ�شخا�س )املادة 15 من التفاقية( ومالحقتها  رمة مبقت�شى التفاقية وبروتوكول الجِتّ جميع الأفعال املَجّ

ق�شائيًا واملعاقبة عليها. ومن الوا�شح جداً اأنه ل بّد اأوًل من تاأكيد �رشيان الولية الق�شائية على جميع الأفعال 

الإجرامية املرتكبة �شمن نطاق الولية الق�شائية الإقليمية للبلد املعني، مبا يف ذلك مراكبه البحرية وطائراته. 

مة ت�شّجع اأي�شًا، ولكنها ل ت�شرتط  وهذا ي�شّمى »مبداأ الولية الق�شائية الإقليمية«. غري اأن اتفاقية اجلرمية املنَظّ

يف هذا ال�شدد، على تاأكيد الولية الق�شائية على اأ�شا�س خارج النطاق الإقليمي.

والولية الق�شائية خارج النطاق الإقليمي اإمنا هي املقدرة القانونية لدى حكومة ما على ممار�شة �شلطتها على 

نطاق يتجاوز تخومها العادية. واإذا ما كانت الت�رشيعات الوطنية لدولة ما حتظر ت�شليم رعاياها، فاإنه يجب 

اأي�شًا عندذاك تاأكيد �رشيان الولية الق�شائية على الأفعال الإجرامية التي يرتكبها اأولئك الرعايا يف اأّي مكان 

التعاهدي مبالحقة اجُلناة الذين ل ميكن ت�شليمهم عند  يف العامل. وهذا يتيح املجال للدولة للوفاء بالتزامها 

طلب ذلك ب�شبب جن�شيتهم.

التي يكون فيها رعايا دولة  الق�شايا  النطاق الإقليمي بحيث ت�شمل  الق�شائية خارج  وميكن ممار�شة الولية 

بحق  ُترتكب  التي  الإجرامية  الأفعال  على  �رشيانها  املوؤّكد  الق�شائية  والولية  ُجناة.  واإّما  �شحايا  اإّما  ما 

عليه(.  املجني  )اأّي  الفاعلة  غري  ال�شلبية«،  »ال�شخ�شية  ب�شاأن  القانوين  املبداأ  اإىل  ت�شتند  اإمنا  الدولة  رعايا 

مبداأ اإىل  فت�شتند  الدولة  رعايا  يرتكبها  التي  الإجرامية  الأفعال  على  �رشيانها  املوؤّكد  الق�شائية  الولية  واأّما 

»ال�شخ�شية الفاعلة«، اأّي اجلاين.
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ار بالب�رش، من جانبها اأي�شًا، على ما  وتن�ّس املادة 31 من اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ

يلي:

      »تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لإقرار �رشيان وليتها الق�شائية على 

      اأّي فعل اإجرامي مقّرر جترميه وفقًا لهذه التفاقية، عندما ُيرتكب اجُلرم:

يف اإقليمها؛       )اأ( 

على منت �شفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف؛       )ب( 

على منت طائرة م�شّجلة مبقت�شى قوانني الدولة الطرف؛       )ج( 

على يد اأحد رعاياها اأو على يد �شخ�س عدمي اجلن�شية يوجد مكان اإقامته املعتاد يف اإقليمها، اإذا        )د( 

الفعل  ارُتكب  اإذا  اأو  ارُتكب  اجلنائي حيث  القانون  مبقت�شى  عليه  معاقبًا  الإجرامي  الفعل  كان             

                الإجرامي خارج نطاق الولية الق�شائية الإقليمية لأي دولة؛

�شد اأّي واحد من رعاياها.«       )ه( 

وينبغي للت�رشيعات الداخلية اأن تتبع هذه املبادئ التوجيهية الدولية )انظر الن�س املوؤّطر 66(.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 66- تطبيق الولية الق�شائية خارج النطاق الإقليمي على جرمية الجِتّ

»الأفعال الإجرامية التي يرتكبها اأي �شخ�س يف اأي بلد خارج اإقليم اجلمهورية، والتي اإذا ارُتكبت 

اراً بالأ�شخا�س[، حُتاكم  يف اجلمهورية ُتعترب ]ا�شتغالًل جن�شيًا و�شلوعًا يف اإنتاج املواد الإباحية واجِتّ

ة من حماكم اجلمهورية ممار�شًة للولية الق�شائية اجلنائية.« اأمام حمكمة خمت�شّ

ار بالأ�شخا�س وا�شتغالل الأطفال جن�شيًا، لعام 2000، املادة 13 قرب�س، قانون ب�شاأن مكافحة الجِتّ

»ُيطّبق هذا القانون على اأٍيّ من اجلنايات اأو اجُلَنح التي يرتكبها خارج اإقليم مملكة كمبوديا مواطن 

اإقليم مملكة  التي يرتكبها خارج  اجُلَنح  اأو  اأّي من اجلنايات  القانون على  ُيطّبق هذا  خمريي. كما 

كمبوديا �شخ�س اأجنبي اإذا كان ال�شحية مواطنًا خمرييًا حنَي ارتكاب الفعل الإجرامي.«

ار بالب�رش وال�شتغالل اجلن�شي، لعام 2008، املادة 3 كمبوديا، قانون ب�شاأن قمع الجِتّ

ار بالأ�شخا�س يجب تطبيقها كذلك على الع�شكريني واملتعاقدين واأفراد  ومن املهم القول باأن جرمية الجِتّ

قوات حفظ ال�شالم وغريهم من العنا�رش العاملني با�شم اأّي حكومة يف اخلارج )انظر الن�س املوؤّطر 66(. وقد 

ُعنيت الأمم املتحدة بهذه امل�شائل بخ�شو�س بعثات حفظ ال�شالم. اإذ تن�ّس القاعدة 4 من قواعدها الع�رش: 

مدّونة قواعد ال�شلوك ال�شخ�شي لذوي اخلوذات الزرقاء على: وجوب عدم توّرط الأفراد العاملني يف بعثات 

الأمم املتحدة حلفظ ال�شالم يف اأي اأفعال لاأخالقية من العتداء اأو ال�شتغالل اجلن�شي اأو اجل�شدي اأو النف�شي.

ويف الوقت نف�شه، فاإن العاملني يف بعثات الأمم املتحدة حلفظ ال�شالم ت�رشي عليهم الولية الق�شائية احل�رشية 

اخلا�شة بال�شلطات الوطنية التي يتبعون هم لها، ويتمّتعون باحل�شانة من املالحقة الق�شائية املحلية. ويجب 

الفرد  باإعادة  بتو�شية  امل�شلك، م�شفوعة  �شوء  باأي تهمة خطرية من  اتهامهم  اأ�شباب معقولة توجب  اإيجاد 

املعني العامل يف بعثات حفظ ال�شالم اإىل بلده من اأجل اتخاذ باإجراءات تاأديبية لحقة ب�شاأنه يف بلده )انظر 

الن�س املوؤّطر 67(.
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ار بالأ�شخا�س على املوظفني احلكوميني  الن�س املوؤّطر 67- تطبيق طائلة امل�شوؤولية اجلنائية عن الجِتّ

واملتعاقدين العاملني با�شم حكومٍة ما يف اخلارج

»من الالزم اتخاذ املزيد من التدابري ل�شمان حما�شبة العاملني واملتعاقدين التابعني حلكومة الوليات 

ار بالأ�شخا�س، مبا يف ذلك اللجوء اإىل تو�شيع  املتحدة على م�شوؤوليتهم عن التوّرط يف اأفعال الجِتّ

حكومة  مع  املتعاقدين  جميع  لت�شمل  املتحدة  بالوليات  اخلا�شة  اجلنائية  الق�شائية  الولية  نطاق 

الوليات املتحدة العاملني يف اخلارج.«

لعام  ار،  الجِتّ �شحايا  بحماية  اخلا�شة  بال�شالحيات  التكليف  اإعادة  قانون  املتحدة،  الوليات 

2005، الفقرة 11 من البند 2

وق�شد  علم  عن  قيامهم  اإىل  يوؤّدي  قد  اخلارج  �شلوكًا يف  ميار�شون  ممن  ما  بلٍد  رعايا  فاإن  مماثل  نحو  وعلى 

ار بالأ�شخا�س، ينبغي اأن يكونوا حتت طائلة امل�شوؤولية مبقت�شى الولية الق�شائية  با�شتغالل خدمات �شحية اجِتّ

خارج النطاق الإقليمي. وعلى �شبيل املثال، فاإن ال�شياحة ملمار�شة اجلن�س مع الأطفال، والتي كثرياً ما تنطوي 

ار بالب�رش، ينبغي اعتبارها جرمية تخ�شع للولية  على �شلوع مقرتف اجُلرم با�شتغالل طفل واقع �شحية اجِتّ

الق�شائية خارج النطاق الإقليمي )انظر الن�س املوؤّطر 68(.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 68- تطبيق طائلة امل�شوؤولية اجلنائية على اجلرائم املتعلقة بالجِتّ

اأّي اأجنبي م�شموح له بالإقامة الدائمة فيها، ي�شافر  اأو  »اأّي مواطن من مواطني الوليات املتحدة 

ُيعاقب  اآخر  اأّي �شلوك جن�شي غري م�رشوع مع �شخ�س  اأجنبي، وميار�س  بلد  اإىل  التجارة  لأغرا�س 

مبقت�شى هذا الباب من القانون بغرامة اأو بال�شجن ملّدة ل تزيد على 30 عامًا، اأو بهاتني العقوبتني 

معًا.«

ا�شتغالل  اإنهاء  اإىل  الرامية  الأدوات  اجلنائية و�شائر  املقا�شاة  تدابري  ب�شاأن  قانون  املتحدة،  الوليات 

الأطفال اليوم، لعام 2003، البند 105

6-3.   ت�شليم املجرمني

اإحدى الدول، ويح�شل على  اأو  البلدان،  اأحد  التي بوا�شطتها يطلب  الر�شمية  العملية  ت�شليم املجرمني هو 

املوافقة على ذلك الطلب من اأحد البلدان اأو اإحدى الدول، ت�شليم جمرم م�شتبه فيه اأو ُمدان.

ار بالأ�شخا�س جرمية خا�شعة لت�شليم املجرمني يف اأّي معاهدة ت�شليم جمرمني  ول بّد من اعتبار جرمية الجِتّ

مة(. وتتعّهد الدول الأطراف يف اتفاقية اجلرمية  �شارية حاليًا )الفقرة 3 من املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

ار بالأ�شخا�س يف كل معاهدة لت�شليم املجرمني ُتربم فيما بينها. مة باإدراج جرمية الجِتّ املنَظّ

ع الدول الأطراف التي تطلب وجود اأ�شا�س تعاهدي لت�شليم املجرمني، على الرجوع اإىل الفقرة 4 من  وُت�شَجّ

مة، التي تن�ّس على ما يلي: املادة 16 من اتفاقية اجلرمية املنَظّ

      »اإذا تلّقت دولٌة طرف، جتعل ت�شليم املجرمني م�رشوطًا بوجود معاهدة، طلَب ت�شليم من دولة طرف 

القانوين  اأن هذه التفاقية الأ�شا�س  اأن تعترب  لت�شليم املجرمني، جاز لها  اأخرى ل ترتبط معها مبعاهدة        

        للت�شليم فيما يتعلق باأّي ُجرم تنطبق عليه هذه املادة.«
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ار بالأ�شخا�س  واأّما الدول التي ل جتعل ت�شليم املجرمني م�رشوطًا بوجود معاهدة فيجب عليها العرتاف بالجِتّ

باعتباره من الأفعال الإجرامية التي ت�شتوجب ت�شليم مرتكبيها فيما بينها )انظر الن�س املوؤّطر 69(.

ار بالأ�شخا�س ُجرمًا ي�شتوجب ت�شليم مرتكبيه الن�س املوؤّطر 69- جعُل الجِتّ

ار بالأ�شخا�س[  »ُتعترب الأفعال الإجرامية ]املتعلقة بال�شتغالل اجلن�شي واإنتاج املواد الإباحية والجِتّ

مدرجة يف اجلدول املرفق بقانون ت�شليم الفاّرين من العدالة، لعام 1970.«

ار بالأ�شخا�س وال�شتغالل اجلن�شي، لعام 2000، املادة 13 قرب�س، قانون ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س ُجرمًا ي�شتوجب ت�شليم مرتكبيه مقارنًة ب�شائر اجلرائم  الن�س املوؤّطر 70- جعل الجِتّ

اخلطرية

ار بالأ�شخا�س يجب ت�شليمه مبقت�شى ال�رشوط الأ�شا�شية نف�شها ومن  »اأّي �شخ�س ُيَتّهم بجرمية الجِتّ

الناحية املو�شوعية نف�شها على غرار الأ�شخا�س املّتهمني ب�شائر اجلرائم اخلطرية.«

ار بالأ�شخا�س، لعام 2005 غيانا، قانون مكافحة الجِتّ

تبادل   امل�شاعدة   القانونية  .4-6

د، اإذ تتبادل امل�شاعدة القانونية فيما بينها، تتمّكن من اتخاذ اإجراءات عمل  اإن بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شِ

وكذلك  ق�شائيًا،  ومبالحقتهم  بالأ�شخا�س  املتاجرين  ب�شاأن  والتحقيقات  بالتحّريات  القيام  ل�شمان  فّعالة 

ار على نحو اأف�شل )انظر الن�س املوؤّطر 71(. حماية ال�شحايا وتقدمي امل�شاعدة اليه، ومن ثّم مكافحة هذا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س ومكافحته الن�س املوؤّطر 71- التعاون الدويل على منع الجِتّ

»ميكن للحكومة اأن تلجاأ اإىل و�شائل التعاون الدويل والتعاون مع هيئات املجتمع املدين بغية و�شع 

ار بالأ�شخا�س ومكافحته.« �شيا�شات عامة وبرامج وغري ذلك من التدابري ب�شاأن منع الجِتّ

ار  اجلمهورية الدومينيكية، القانون رقم 137-3 ب�شاأن تهريب املهاجرين املخالف للقانون والجِتّ

بالأ�شخا�س، املادة 13

ويف هذا اخل�شو�س، يجب اأن تكون املعاهدات القانونية املربمة ب�شاأن تبادل امل�شاعدة القانونية من �شمن 

اأّي ا�شتجابة قانونية عرب احلدود الوطنية، وذلك لأن الت�شّدي ملرتكبي هذه اجلرمية يقت�شي اللجوء اإىل التعاون 

مة )املادة 18(، يجوز طلب امل�شاعدة  فيما بني بلدان املن�شاأ والعبور واملق�شد. ووفقًا لتفاقية اجلرمية املنَظّ

القانونية املتبادلة وذلك لالأغرا�س التالية:

احل�شول على اأدلة اإثبات اأو اأقوال من الأ�شخا�س؛       »)اأ( 

        )ب(    تبليغ امل�شتندات الق�شائية؛

        )ج(   تنفيذ عمليات التفتي�س وال�شبط؛

فح�س الأ�شياء واملواقع؛         )د( 
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        )ه(   تقدمي املعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها اخلرباء؛

         )و(   تقدمي اأ�شول امل�شتندات وال�شجالت ذات ال�شلة، مبا فيها ال�شجالت احلكومية اأو امل�رشفية اأو املالية 

        اأو �شجالت ال�رشكات اأو الأعمال، اأو ن�شخ م�شّدقة عنها؛

اأثرها  اقتفاء  اأو  الأخرى  الأ�شياء  اأو  الأدوات  اأو  املمتلكات  اأو  اجلرائم  عائدات  على  التعّرف         )ز( 

       لأغرا�س احل�شول على اأدلة؛

        )ح(   تي�شري مثول الأ�شخا�س طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛

        )ط(   اأي نوع اآخر من امل�شاعدة ل يتعار�س مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلّقية الطلب.«

تدابري املراقبة احلدودية و اأمن الوثائق و مراقبتها و م�رصوعيتها و �شالحيتها  .5-6

ار بالأ�شخا�س، على الدول اأن تعّزز تدابريها اخلا�شة باملراقبة احلدودية ور�شد و�شائط  وفقًا لربوتوكول الجِتّ

النقل لكي ل ُت�شتخَدم على نحو غري قانوين )املادة 11(، وكذلك اتخاذ ما قد يلزم من تدابري ل�شمان �شالمة 

واأمن وثائق ال�شفر اأو الهوية )املادة 12( والتحّقق من �شالحيتها، عند طلب ذلك )املادة 13( )انظر الن�س 

املوؤّطر 72(.

التعاون يف جمال اإنفاذ القانون، مبا يف ذلك تبادل املعلومات  .6-6
 

مة من الدول الأطراف اأن تتعاون على نحو وثيق فيما بينها من اأجل تعزيز فاعلية  تقت�شي اتفاقية اجلرمية املنَظّ

على  تدابري  اتخاذ  ينبغي  ال�شدد،  هذا  ويف  بالأ�شخا�س.  ار  الجِتّ مكافحة  اإىل  الرامية  القانون  اإنفاذ  تدابري 

امل�شتوى الوطني من اأجل اإن�شاء قنوات ات�شال بني ال�شلطات املخت�شة، وكذلك ت�شهيل تبادل املعلومات على 

نحو �رشيع واآمن فيما بينها، اأو من اأجل تعزيز تلك القنوات )الفقرة 1 من املادة 27(.

ار بالأ�شخا�س على اأن تتعاون الدول الأطراف فيما بينها من اأجل حتديد ما يلي  كما ين�ّس بروتوكول الجِتّ

)الفقرة 1 من املادة 10(:

تخ�ّس  �شفر  بوثائق  عبورها،  يف  ي�رشعون  اأو  دوليًة،  حدوداً  يعربون  الذين  الأفراد  كان  اإذا  ما        »)اأ( 

ار بالأ�شخا�س اأو من �شحاياه؛         اأ�شخا�شًا اآخرين اأو بدون وثائق �شفر، هم من مرتكبي الجِتّ

لعبور حدود دولية بهدف  ا�شتعمالها  اأو �رشعوا يف  الأفراد  ا�شتعملها  التي  ال�شفر  اأنواع وثائق        )ب(  

ار بالأ�شخا�س؛         الجِتّ

الن�س املوؤّطر 72- �شمان �شالحية وثائق ال�شفر

»ُيكَلّف جهاز حكومي مبهام حتديد اأنواع وثائق ال�شفر امل�رشوعة والالزمة وك�شف الو�شائل والطرق 

مة.« ار بالأ�شخا�س من الأفراد واجلماعات املنَظّ التي ي�شتخدمها َمن يرتكبون جرائم الجِتّ

ار بالأ�شخا�س وال�شياحة اجلن�شية، لعام 2008،  مدغ�شقر، القانون رقم )038( ب�شاأن مكافحة الجِتّ

املادة 4
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بالأ�شخا�س،  ار  الجِتّ لغر�س  مة  املنَظّ الإجرامية  ت�شتخدمها اجلماعات  التي  الو�شائل والأ�شاليب        )ج( 

ار،          مبا يف ذلك جتنيد ال�شحايا ونقلهم، والدروب وال�شالت بني الأفراد واجلماعات ال�شالعة يف ذلك الجِتّ

      والتدابري املمكنة لك�شفها.«

حماية  ال�شحايا و تقدمي امل�شاعدة اإليهم  .7-6
   

بالأ�شخا�س وتوفري احلماية  ار  الجِتّ اإىل �شحايا  امل�شاعدة  لتقدمي  اأي�شًا  املعلومات �رشوريان  التعاون وتبادل 

ل اأن تكون  لهم، وخ�شو�شًا من اأجل ت�شهيل اإعادة ال�شحايا اإىل بلدانهم الأ�شلية والإ�رشاع يف ذلك، وُيف�شَّ

عودًة طوعية )انظر الن�س املوؤّطر 73(.

ار بالأ�شخا�س وقمعه  الن�س املوؤّطر 73- ت�رشيع اتفاق ثنائي ين�ّس على توفري اآليات عمل ملنع الجِتّ

واملعاقبة عليه

بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ منع  ب�شاأن  تعاون  اتفاق  على  ونيجرييا  بنن  وّقعت حكومتا  عام 2005،  يف 

ار بالن�شاء والأطفال؛ ويهدف التفاق اإىل اإيجاد جبهة  وقمعه واملعاقبة عليه، مع الرتكيز على الجِتّ

وتعزيز  املجتمع،  يف  اإدماجهم  واإعادة  تاأهيلهم  واإعادة  ار  الجِتّ �شحايا  حماية  اأجل  من  م�شرتكة 

التعاون الوّدي بني البلدان بغية حتقيق هذه الأهداف املن�شودة.

ول بّد من اأن تكون التفاقات من هذا القبيل متوافقة مع �شائر القوانني الدولية )انظر الن�س 74(.

بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ اآليات عمل ملكافحة  توفري  ين�ّس على  ثنائي  اتفاق  ت�رشيع  املوؤّطر 74-  الن�س 

وحماية �شحاياه مبا يتوافق مع خمتلف اآليات حقوق الإن�شان الدولية

»ي�شطلع الطرفان مبا يلزم من تدابري الإ�شالح القانوين وغري ذلك من التدابري املنا�شبة ل�شمان توافق 

الإطار القانوين يف الولية الق�شائية اخلا�شة بكٍل منهما مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واتفاقية 

حقوق الطفل واتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة، و�شائر ال�شكوك الدولية اخلا�شة 

ار  ا اإليها، وكفالة فاعليتها يف الق�شاء على الجِتّ ق عليها الطرفان اأو ان�شَمّ َدّ بحقوق الإن�شان، التي �شَ

ار.« بالأطفال والن�شاء، ويف حماية جميع حقوق الأطفال والن�شاء مّمن ت�شملهم فئة �شحايا الجِتّ

ار  الجِتّ على  الق�شاء  اأجل  من  الثنائي  التعاون  ب�شاأن  وتايلند  كمبوديا  حكومتي  بني  تفاهم  مذّكرة 

ار، املادة 4 بالأطفال والن�شاء وتقدمي امل�شاعدة اإىل �شحايا الجِتّ

ار  بالأ�شخا�ص التعاون  الدويل  على  منع  الِتجّ  .8-6

د اأن تعتمد اتفاقات وبرامج من اأجل معاجلة العوامل التي جتعل الأ�شخا�س،  ينبغي لبلدان املن�شاأ وبلدان املق�شِ

ار بهم، مبا يف ذلك عوامل الفقر  وبخا�شة الن�شاء والأطفال، م�شت�شعفني جتاه اأخطار الوقوع �شحية الجِتّ

وعدم احل�شول على التعليم والتثقيف وانعدام امل�شاواة يف الفر�س.

ار بالأ�شخا�س على اأن »تتخذ الدول الأطراف اأو تعّزز، بو�شائل  وكما ُذكر من قبُل، ين�ّس بروتوكول الجِتّ

الأ�شخا�س، وبخا�شة  التي جتعل  العوامل  لتخفيف وطاأة  تدابري  الأطراف،  املتعّدد  اأو  الثنائي  التعاون  منها 

ار، مثل الفقر والتخّلف وانعدام تكافوؤ الفر�س« )املادة 9( )انظر  الن�شاء والأطفال، م�شت�شعفني اأمام الجِتّ

الن�س املوؤّطر 75(.
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الن�س املوؤّطر 75- املبادرات الوقائية املراد القيام بها بالتعاون مع بلدان اأخرى

»يوعز الرئي�س باإن�شاء مبادرات دولية والقيام بها من اأجل تعزيز الفر�س القت�شادية التي ُتتاح ل�شحايا 

ار. ويجوز اأن ت�شمل تلك املبادرات ما يلي: ار بالأ�شخا�س باعتبارها اأ�شلوبًا لردع هذا الجِتّ الجِتّ

تهيئة برامج اإقرا�س متنح قرو�شًا �شغريًة جداً، ودورات تدريبية على اإقامة من�شاآت اأعمال   )1(   

                جتارية، ودورات تدريبية على املهارات الالزمة، وخدمات م�شورة ب�شاأن الوظائف؛

توفري برامج لتعزيز م�شاركة املراأة يف �شنع القرارات القت�شادية؛  )2(   

توفري برامج من اأجل ا�شتبقاء الأطفال، وبخا�شة الفتيات، يف املدار�س البتدائية والثانوية،   )3(   

ار؛                 وكذلك من اأجل تثقيف الأ�شخا�س الذين كانوا �شحايا اجِتّ

ار؛ تطوير املناهج التعليمية بخ�شو�س مو�شوع اأخطار الجِتّ  )4(   

تقدمي منح للمنظمات غري احلكومية من اأجل العمل على دفع عجلة النهو�س باأدوار املراأة   )5(   

                وقدراتها ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والتعليمية يف بلدانها.«

ار والعنف، لعام 2000، البند 106 )اأ( الوليات املتحدة، قانون حماية �شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�ص دور الربملانيني يف تعزيز التعاون الدويل على مكافحة الِتجّ  .9-6

ار بالأ�شخا�س   •  و�شع ت�رشيعات منا�شبة تن�ّس على اأ�ش�س ق�شائية �شاملة للتحقيق يف ق�شايا الجِتّ
       ومالحقتها ق�شائيًا

بت�شليم  اخلا�شة  الأطراف  واملتعّددة  الثنائية  املعاهدات  الداخلية وجمموع  الت�رشيعات  مراجعة    •  
ار بالأ�شخا�س فيها على نحو         املجرمني وتبادل امل�شاعدة القانونية من اأجل �شمان �شمول الجِتّ

      واٍف بالغر�س، وكذلك �شمان اأن تكون اآليات العمل القائمة بخ�شو�س التعاون الدويل يف 

       امل�شائل اجلنائية حديثة وفّعالة

وتبادل  املجرمني  لت�شليم  قانونيًا  اأ�شا�شًا  باعتبارها  مة  املنَظّ اجلرمية  باتفاقية  العرتاف  النظر يف    •  
       امل�شاعدة القانونية

القانونية  امل�شاعدة  تبادل  ب�شاأن  عليها،  والت�شديق  الأطراف،  ومتعّددة  ثنائية  اتفاقات  و�شع    •  
       وت�شليم املجرمني، ح�شبما يكون مطلوبًا؛ وينبغي اأن تن�ّس تلك التفاقات على توفري ما يلزم 

ار بالأ�شخا�س ومالحقتها ق�شائيًا         للتعاون يف جمال التحقيق يف جرائم الجِتّ

ار  الجِتّ �شحايا  اأجل حماية  من  عليها،  والت�شديق  الأطراف،  ومتعّددة  ثنائية  اتفاقات  و�شع    •  
       بالأ�شخا�س وتقدمي امل�شاعدة اإليهم واإعادتهم اإىل اأوطانهم

 •  و�شع اتفاقات ثنائية ومتعّددة الأطراف، والت�شديق عليها، من اأجل تعزيز التعاون على اإنفاذ 
ار بالأ�شخا�س        قوانني مكافحة الجِتّ

 •  �شمان حقوق العّمال املعرتف بها دوليًا باعتبارها جزءاً جوهريًا من اأي اتفاقات ُيواَفق عليها 
      ب�شاأن التجارة احلّرة

 •  و�شع اتفاقات ثنائية ومتعّددة الأطراف، والت�شديق عليها، من اأجل معاجلة الأ�شباب اجلذرية 
ار بالب�رش الكامنة يف ظاهرةالجِتّ
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الف�شل ال�شابع

ار بالب�رص ر�شد الأن�شطة املعنية مبكافحة الِتجّ

وتقارير الإبالغ عنها

مة مقدجّ  .1-7

اإليه ر�شد ال�شيا�شات العامة املعَتَمدة واإجراءات العمل املَتّخذة ب�شاأن مكافحة  الهدف النهائي الذي يرمي 

ار واإعداد تقارير الإبالغ عنها اإمنا هو ا�شتحداث اآلية عمل فّعالة ل�شمان جت�شيد الوعود يف عمل فعلي،  الجِتّ

التقّدم  اآلية عمل ميكن بوا�شطتها قيا�س  اإيجاد  اإدارية. ومن الالزم  اأحكام  تنفيذ ما يقابل ذلك من  وكذلك 

املحرز يف هذا ال�شدد؛ وللم�رِشّعني دور مهم وفريد، من �شمن م�شوؤولياتهم الرقابية، عليهم القيام به يف هذا 

اخل�شو�س. ولديهم اأي�شًا جمموعة متنّوعة من النماذج يختارون منها لدى ت�شميم اآلية عمل من هذا النوع.

ويف حني اأن اآليات العمل الإقليمية توؤّكد اأهمية الإبالغ والتقييم، فاإنها ترتك للدول اخليار يف ا�شتخدام الآلية 

ار  اأنها تالئمها على اأف�شل نحو. وعلى �شبيل املثال، فاإن خطة العمل ملكافحة الجِتّ اأو الآليات التي ترتئي 

اآلية عمل  باإن�شاء  فتو�شي  الر�شد والإبالغ،  اأهمية  توؤّكد  اأوروبا  والتعاون يف  الأمن  اخلا�شة مبنظمة  بالب�رش 

ر وطني، اأو اعتماد اأي اآلية عمل اأخرى، من اأجل  للمتابعة والتن�شيق. كما اإنها تدعو الدول اإىل تعيني مقِرّ

تنفيذ  اأجل  التابعة للدول، وكذلك من  املوؤ�ش�شات  التي ت�شطلع بها  ار  املعنية مبكافحة الجِتّ ر�شد الأن�شطة 

امل�شتلزمات الت�رشيعية الوطنية.

ار بالب�رش )الفقر 4 من املادة 29(  وعلى نحو مماثل، تن�ّس اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجِتّ

على ما يلي:

ر وطني اأو يف اعتماد اأّي اآليات عمل اأخرى من اأجل ر�شد الأن�شطة        »تنظر كل دولة طرف يف تعيني مقِرّ

ار، ومن اأجل تنفيذ مقت�شيات الت�رشيعات       التي ت�شطلع بها املوؤ�ش�شات التابعة للدولة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

     الوطنية.«

وامل�رِشّعون يتمّتعون مبركز فريد يوؤّهلهم للقيام بتعبئة الطاقات من اأجل تنفيذ اإن�شاء اآلية عمل نا�شطة لتقدمي 

ال�شيا�شات  فعالية  زيادة  بغية  تدريجيًا  التوجيهية  الإر�شادات  تقدمي  بوا�شطتها  يت�شّنى  لكي  الإبالغ،  تقارير 

اأجل  من  ا�شتعمالها  امل�رِشّعون  ي�شتطيع  التي  املختلفة  املمكنة  النماذج  واأّما  ار.  الجِتّ مكافحة  ب�شاأن  العامة 

ر وطني وجلان  اإن�شاء مكتب مقِرّ بينها معًا، فت�شمل  اإّما كنماذج منفردة م�شتقلة واإّما باجلمع  حتقيق ذلك، 

برملانية وعقد جل�شات ا�شتماع برملانية، واإن�شاء فرق عاملة م�شرتكة بني الوزارات ُتكَلّف مبهام حمّددة يف هذا 

اخل�شو�س. ويف كل احلالت، ينبغي للفرع التنفيذي اأن يتبع يف تقدمي تقاريره للفرع الت�رشيعي، الذي يتوىّل 

ار. امل�شوؤولية عن الإ�رشاف على ال�شيا�شات العامة احلكومية ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ر  الوطني املقِرجّ  .2-7

ار بالأ�شخا�س طريقة جلعل احلكومة م�شوؤولة عن تقدمي بيان عن ا�شطالعها  ر وطني ل�شوؤون الجِتّ تعيني مقِرّ

ار. وكثرياً ما ينطوي هذا النموذج على اختيار اإحدى الوزارات  بتنفيذ ال�شيا�شات العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ر، وجمع املعلومات ذات ال�شلة باملو�شوع من جميع الأجهزة املعنية، وتقدمي  يف البلد لكي تقوم مبهام املقِرّ

تلك املعلومات اإىل الهيئة الرقابية يف ال�شلطة الت�رشيعية )انظر الن�س املوؤّطر 76(.
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ر الوطني الن�س املوؤّطر 76- مفهوم املقِرّ

ت�شّمن اإعالن لهاي الوزاري ب�شاأن املبادئ التوجيهية الأوروبية لتخاذ تدابري فّعالة ملنع ومكافحة 

رين الوطنيني  ار باملراأة لأغرا�س ال�شتغالل اجلن�شي، ال�شادر عام 1997، تطوير مفهوم املقِرّ الجِتّ

ار بالن�شاء ومنع  وذلك بالتو�شية باأن يقّدموا تقاريرهم اإىل احلكومات عن مدى اّت�شاع ظاهرة الجِتّ

ار بالن�شاء  ار ومكافحته؛ وباأن ي�شعوا معايري ب�شاأن تقارير الإبالغ عن مدى انت�شار الجِتّ هذا الجِتّ

عوا  وطبيعته واآليات عمله، وعن فعالية ال�شيا�شات العامة والتدابري املعنية بهذه الظاهرة؛ وباأن ُي�شَجّ

على التعاون فيما بينهم بانتظام.

رون الوطنيون هيئات حكومية م�شتقلة اأو وزارات وطنية. ففي ال�شويد، على �شبيل  وميكن اأن يكون املقِرّ

ويعمل  بالن�شاء.  ار  الجِتّ ل�شوؤون  وطنيًا  راً  مقِرّ ليكون  الوطني  ال�رشطة  جمل�س   1998 عام  يف  ُعنِيّ  املثال، 

ار، والتي يعاد �رشدها يف تقرير �شنوي »عن الو�شع  ر مع ال�رشطة يف القيام بتوثيق وقائع الجِتّ املجِل�س املقِرّ

مة كذلك  م التقرير اأي�شًا »تدابري مقرتحة« لكي تنّفذها احلكومة، م�شتمدة من التو�شيات املقَدّ العام«. ويقِدّ

يف التقرير.

ار بالب�رش، وفقًا لإعالن لهاي الوزاري.  راً وطنيًا ل�شوؤون الجِتّ ويف عام 2001، عّينت هولندا كذلك مقِرّ

ار بالب�رش، واأن يقّدم تو�شيات ب�شاأن تنفيذ  ر اأن يرفع تقارير �شنوية عن م�شكلة الجِتّ وقد ُطلب اإىل ذلك املقِرّ

ار. القانون الهولندي اخلا�س مبكافحة الجِتّ

اللجان  الربملانية  .3-7

ار  م التقارير اإّما اإىل اللجان الربملانية املكّلفة مبهام الرقابة على اأداء احلكومة يف مكافحة الجِتّ من اجلائز اأن ُتقَدّ

تلك  من  واإّما  اخل�شو�س،  احلكومة يف هذا  اإجراءات عمل  من  التحّقق  ب�شالحية  �شة  واملفَوّ بالأ�شخا�س، 

ار بالب�رش على  �شة ل�شوؤون الجِتّ اللجان نف�شها، على حّد �شواء. كما اأن تلك اللجان ميكن اإّما اأن تكون خم�شّ

وجه التحديد، واإّما اأن تكون مهامها اأو�شع نطاقًا، كاأن تكون مثاًل جلانًا ُتعنى بال�شيا�شة العامة اخلارجية، اأو 

بحقوق الإن�شان، اأو بحقوق الن�شاء والأطفال، اأو بغري ذلك من املوا�شيع الرئي�شية ذات ال�شلة بهذا املجال.

ار بالب�رش وت�شدر تقاريرها عنها بوا�شطة جل�شات  وعلى �شبيل املثال، فاإن الوليات املتحدة تر�شد ق�شايا الجِتّ

ال�شتماع التي يعقدها الكونغر�س الأمريكي. و�شلطة الكونغر�س يف هذا ال�شياق من�شو�س عليها �شمنًا يف 

د�شتور الوليات املتحدة، والذي مينح الكونغر�س الأمريكي اأهلية حتقيقية واإ�رشافية ب�شفته جمعية متثيلية تتوىّل 

ل بها الكونغر�س الأمريكي، مثل  ت�رشيع القوانني العامة. وعالوة على ذلك، فاإن ال�شالحيات الد�شتورية املخَوّ

�شات املالية وت�رشيع القوانني، تقت�شي منه اأن يكون على معرفة بتفا�شيل الربامج وال�شيا�شات  اعتماد املخ�شّ

اأداء  على  تقت�رش  ل  الرقابية  الأمريكي  الكونغر�س  اأن �شالحية  كما  املتحدة.  الوليات  الحتادية يف  العامة 

اإن  بل  الحتادية،  العامة  ال�شيا�شات  يوّجه  �شري عمله لكي  والتحّقق من  التنفيذي  الفرع  مراقبة  غر�شها يف 

وظيفته الرقابية التحقيقية ميكن اأن تف�شي اأي�شًا اإىل ا�شتحداث قوانني جديدة �شمن الفرع الت�رشيعي. ويعقُد 

ار يف الب�رش. عدٌد من جلان الكونغر�س الأمريكي يف املجل�شني كليهما التابعني له جل�شات ا�شتماع ب�شاأن الجِتّ

ي�شتوعب خمتلف  �شباط/فرباير 2007،  تقريراً، يف  املراأة  ل�شوؤون  الكندية  الدائمة  اللجنة  يف كندا، ن�رشت 

ار بالأ�شخا�س. ويف التو�شية رقم 18 من التو�شيات الواردة يف التقرير، حّثت اللجنة املذكورة  جوانب الجِتّ

ر  ر الوطني تقريراً �شنويًا اإىل الربملان )جمل�س النّواب(. كما اأو�شت اللجنة باأن ُيطاَلب املقِرّ على اأن يقّدم املقِرّ

الوطني بالت�شاور مع اأ�شحاب امل�شلحة املعنيني ب�شاأن كيفية اّتباع اأف�شل الأ�شاليب يف تنفيذ اإن�شاء نظام جلمع 
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ار بالب�رش. وقد اأُن�شئ يف عام  البيانات والتعُقّب، ي�شاعد على حماية �شالمة معلومات ال�رشطة و�شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س برئا�شة م�شرتكة بني وزارتي العدل  1999 فريق عامل م�شرتك بني الوزارات ل�شوؤون الجِتّ

وال�شوؤون اخلارجية.

مة  ويف اإ�شبانيا، اأ�شدر الربملان تقريرين يف عامي 2003 و2007 يحتويان على جمموعة من التو�شيات املقَدّ

اإىل احلكومة، مبا يف ذلك تدابري مقرتحة ب�شاأن زيادة الوعي، وبناء القدرات، وحماية ال�شحايا، والتعاون 

ار بالب�رش. الدويل على مكافحة الجِتّ

ومن املهم التنويه باأن مثل هذا العمل الربملاين الفّعال يوّفر املنتدى املثايل للت�شاور مع املجتمع املدين، لأن هذه 

ار بالب�رش  اللجان الربملانية ت�شتطيع اأن تعقد منتديات عمومية وتدعو املنظمات غري احلكومية املعنية بق�شية الجِتّ

لكي تقّدم تو�شياتها ب�شاأن توّجهات ال�شيا�شات العامة يف هذا ال�شدد. وعلى �شبيل املثال، فاإن اللجنة الدائمة 

ب�شاأن و�شعية املراأة يف كندا ا�شتمعت لوجهات نظر بخ�شو�س ال�شيا�شة العامة احلكومية من املنظمات غري 

ار: ينبغي الت�شاور  احلكومية املعنية، ت�شّمنت تقدمي التو�شيات التالية ب�شاأن ال�شيا�شات العامة ملكافحة الجِتّ

مع املنظمات غري احلكومية ب�شاأن العمل من اأجل امل�شتقبل على و�شع مبادئ توجيهية ولوائح تنظيمية وتهيئة 

وينبغي  ار؛  الجِتّ �شحايا  اإىل  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  املالية  املوارد  اإتاحة  وينبغي  تقدميها؛  املراد  اخلدمات 

اتخاذ الرتتيبات التي توّفر الكرامة وال�شالمة لل�شحايا الذين يرغبون يف العودة اإىل بلدانهم؛ وينبغي الن�س 

الذين ل  الأ�شخا�س  مُينح  اأن  الكندي؛ وينبغي  القانون  لل�شحايا يف  الالزمة  توفري احلماية واخلدمات  على 

ار، ولكنهم �شحايا ال�شتغالل وغريه من الأفعال الإجرامية،  ُيعتربون �شحايا بح�شب التف�شري ال�شّيق لالجِتّ

موا للتعريف باأنف�شهم وللتعاون يف هذا اخل�شو�س. نوعًا ما من اأنواع احلماية من الرتحيل الفوري اإذا ما تقَدّ

اإ�شافًة اإىل ذلك، ي�شتطيع الربملان اأن ي�شتعمل مقدرته على اإ�شدار عرائ�س اأو اإعالنات لجتذاب النتباه اإىل 

ار بالأ�شخا�س وما يت�شل به من دواعي القلق، بغية زيادة الوعي لدى الربملانيني واجلمهور العام  ق�شايا الجِتّ

على حّد �شواء ب�شاأن هذه الق�شايا. وعلى �شبيل املثال، مّت تقدمي العري�شة التالية يف الربملان الإ�شكتلندي يف 

ار بالب�رش على ال�شعيد الدويل لأغرا�س ال�شتغالل  عام 2002 باأن: »الربملان يعرب عن بالغ قلقه ب�شاأن الجِتّ

ار بالب�رش من الأطفال والن�شاء من  اجلن�شي؛ ويالحظ اأن اجلمعية الدولية ملناه�شة الرق تبنّي يف تقاريرها اأن الجِتّ

مة؛ وهو يدين هذه  اأوروبا ال�رشقية وال�شني واأفريقيا اأخذ ينت�رش اإىل ا�شكتلندا من خالل �شبكات اجلرمية املنَظّ

املمار�شة باعتبارها جتارة رقيق معا�رشة ت�شمل الختطاف واخلداع والبتزاز والتهديد بالعنف وال�شتعباد 

العمل يف  امل�شت�شعفني على  الن�شاء والأطفال  املقيتة تق�رش  التجارة  اأن هذه  الديون؛ ويالحظ كذلك  باإ�شار 

البغاء مقابل نقود زهيدة اأو بال اأي مقابل، ب�شبب اخل�شية من اأن التعاون مع ال�شلطات ميكن اأن يوؤّدي اإىل 

النتقام منهم اأو من عائالتهم واإىل ترحيلهم؛ ويهّنئ �شبكة املنظمات املعنية بالق�شاء على ا�شتغالل الأطفال 

يف البغاء ويف اإنتاج املواد الإباحية، واجلمعية الدولية ملناه�شة الرق، ودائرة ال�شتخبارات اجلنائية الوطنية، 

املتحدة  الأمم  بربوتوكول  ويرّحب  وف�شحها؛  وتعّقبها  بالب�رش  ار  الجِتّ ب�شاأن جرائم  بالتحقيقات  تقوم  التي 

من  الذي  بالب�رش،  ار  الجِتّ مكافحة  ب�شاأن  الإطاري  الأوروبي  الحتاد  قرار  وم�رشوع  بالب�رش،  ار  الجِتّ ب�شاأن 

�شاأنه، عند و�شعه يف �شيغته النهائية، اأن يلزم جميع الدول الأع�شاء بالعمل على اإمتام دمج ت�رشيعات مكافحة 

ار لأغرا�س ال�شتغالل  ار �شمن قوانينها الداخلية يف غ�شون عامني، وكذلك اإدماج اأحكام حظر الجِتّ الجِتّ

اجلن�شي يف قانون اجلن�شية والهجرة واللجوء، ويف اخلطط التنفيذية الإ�شكتلندية الرامية اإىل اإدخال تعديالت 

ار بالب�رش داخل  يف املرحلة الثانية من اإعداد �شيغة قانون العدالة اجلنائية )اخلا�س با�شكتلندا( بغية جعل الجِتّ

ا�شكتلندا وما حولها على حّد �شواء ُجرمًا جنائيًا؛ ويعتقد باأن هذه امل�شاألة ينبغي مناق�شتها متامًا، وينبغي تقدمي 

ار بالأطفال، واتخاذ ما  ار، واإدراج عقوبات اأ�شّد بخ�شو�س الجِتّ مقرتحات ت�رشيعية ب�شاأن حظر هذا الجِتّ

ار واأُ�رشهم، وذلك بغية النظر فيها.« يلزم من تدابري لرعاية وحماية �شحايا الجِتّ
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ار م�شرتكة بني عّدة هيئات  اأُ�شندت اأي�شًا وظيفة الإبالغ والر�شد اإىل فرق عمل خا�شة مبهام مكافحة الجِتّ

بالب�رش  ار  الجِتّ اإبالغ عن حالة  تقارير  ببحوث وتقّدم  ت�شطلع  اخلا�شة هذه  العمل  ر�شمية. وكثري من فرق 

واإجراءات العمل احلكومية املّتخذة ملكافحة هذه الظاهرة. ويف الوليات املتحدة، اأ�شنَد، يف عام 2003، 

ار مهاَم الر�شد والإبالغ اإىل وزارة العدل، ب�شفتها  قانوُن اإعادة التكليف ب�شالحيات حماية �شحايا الجِتّ

ار. وح�شبما ن�ّس قرار �شادر عن الكونغر�س الأمريكي،  ع�شواً يف فرقة العمل امل�شرتكة اخلا�شة مبكافحة الجِتّ

يجب اأن يت�شّمن تقرير الإبالغ معلومات عّما تفعله الهيئات الر�شمية الحتادية من اأجل تنفيذ اأحكام قانون 

ار. اإعادة التكليف ب�شالحيات حماية �شحايا الجِتّ

واأن�شاأت بلدان اأخرى فرَق عمٍل م�شرتكة بني عّدة وزارات، ت�شمل الوظائُف امل�شَندة اإليها القياَم بالبحوث 

وتقدمي تقارير الإبالغ عن هذه الظاهرة واإجراءات العمل احلكومية املّتخذة ملكافحتها.

وتقييم  لتن�شيق  عّدة وزارات  بني  م�شرتكًا  عاماًل  فريقًا  عام 2001  احلكومة يف  اأن�شاأت  يف رومانيا،    •  
ار بالأ�شخا�س. والفريق العامل املذكور م�شوؤوٌل عن اإ�شدار تقرير          الأن�شطة اخلا�شة مبنع ومكافحة الجِتّ

       لر�شد نطاق هذه امل�شكلة واجلهود التي ُتبذل يف رومانيا ب�شاأن الت�شّدي لها. وقد اأّدت اأن�شطة الفريق 

ار )القانون رقم 678(،         العامل اإىل القيام بخطوتني رئي�شيتني: اإ�شدار قانون جديد ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ار بالأطفال ومكافحته، متّت املوافقة عليها        اعُتمد يف عام 2001، وو�شع خطة عمل وطنية ملنع الجِتّ

       يف عام 2004.

ار بالب�رش على اإن�شاء جلنة وطنية لتعزيز البحوث   •  يف بلغاريا، ن�ّس قانون عام 2003 ب�شاأن مكافحة الجِتّ
ار بالب�رش والدرا�شة التحليلية لهذه امل�شكلة وبياناتها الإح�شائية وتقدمي تقارير الإبالغ عن         اخلا�شة بالجِتّ

       ذلك.

ار بالأ�شخا�س، التي اأعّدت تقريراً عن   •  يف كرواتيا، مّت يف عام 2003 اإن�شاء اللجنة الوطنية لقمع الجِتّ
        تنفيذ خطة العمل الوطنية ال�شادرة عام 2003؛ وت�شّم اللجنة الوطنية ممّثلني جلميع الوزارات والأجهزة 

       احلكومية ذات ال�شلة، وللربملان الكرواتي ومكتب النائب العام للدولة، وكذلك ممّثلني للمنظمات غري 

       احلكومية املعنية ولو�شائل الإعالم.

الثاين/  ت�رشين  يف  وطنية  عمل  خطَة  بالب�رش  ار  الجِتّ ملكافحة  الوطنية  اللجنة  اعتمدت  مولدوفا،  يف   •  
ال�شطالع   بوا�شطة  ار  الجِتّ منع  �شبيل  يف  الالزمة  باخلطوات  القيام  اخلطة  وت�شمل   .2001 نوفمرب      

اإجراء  والتقييم  التقدير  ي�شمل  العمل،  خطة  يف  ورد  وح�شبما  والتقييم.  التقدير  وعمليات  بالبحوث      

اخلا�شة  ال�شت�شعاف  اأ�شباب حالت  وتبيان  ال�شحايا،  هوية  امل�شكلة، وحتديد  هذه  اأبعاد  عن  بحوث      

دعت  وقد  بهم.  ار  لالجِتّ وجتنيدهم  الأ�شخا�س  تطويع  اأ�شاليب  وك�شف  معّينة،  اجتماعية  بفئات     

ار.        احلكومة اإىل ا�شتحداث قاعدة بيانات موّحدة قيا�شيًا، واإىل اإن�شاء مركز بحوث خا�س مبكافحة الجِتّ

ار بالب�رش تتبع لوزارة الأمن العام؛ كما   •  يف اليونان، اأُن�شئت يف عام 2001 فرقة عمل ب�شاأن مكافحة الجِتّ
ار بالب�رش. كذلك فاإن          اأُن�شئت يف عام 2004 جلنة خا�شة لإعداد م�رشوع خطة عمل ب�شاأن مكافحة الجِتّ

       ر�شد التقّدم يف العمل احلكومي يف هذا ال�شدد هو واحد من اأولويات مهام اللجنة اخلا�شة.

ار بالب�رش، وذلك بتعاون وثيق  •  يف لك�شمربغ، تتوىّل وزارة العدل التن�شيَق بني اجلهود املعنية مبكافحة الجِتّ
      مع مفّو�س حقوق الإن�شان ووزارة التكافوؤ يف الفر�س ووزارة النهو�س بحالة املراأة.



95

ق الوطني من الأجهزة املعنية التابعة للدولة تقدمي تقارير توّثق تنفيذ  ّ  •  يف اجلبل الأ�شود، يتطّلب مكتب املن�شِ

ار.      ال�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة الجِتّ

الأفراد ومنعه. وهذه  ار يف  الجِتّ تن�شيق وطنية خا�شة مبكافحة  اأُن�شئت يف عام 2007 جلنة  يف م�رش،   •  
      اللجنة هي هيئة ا�شت�شارية لل�شلطات و�شائر املوؤ�ش�شات الوطنية املعنية، وتقّدم تو�شيات اإىل جمل�س الوزراء.

ار بالب�رش مكَلّفة مبهمة مزدوجة: اأوًل، التن�شيق   •  يف الإمارات العربية املتحدة، اللجنة الوطنية ملكافحة الجِتّ
ار بالأ�شخا�س،  ال�شلة بالجِتّ الق�شاء على اجلرائم ذات  العاملة على  الوزارات والإدارات الحتادية      بني 

�شت اللجنة اأي�شًا  ار بالب�رش واأحكامه اإنفاذاً تامًا. وقد ُفِوّ      وثانيًا، الر�شد الدقيق لإنفاذ قانون مكافحة الجِتّ

ار بالب�رش.     باإعداد تقارير عن اجلهود الوطنية الرامية اإىل مكافحة الجِتّ

ار بالب�رص واإعداد  دور الربملانيني يف ر�شد الأن�شطة املعنية مبكافحة الِتجّ  .5-7

تقارير الإبالغ عنها

ار بالأ�شخا�س  •  اإن�شاء جلنة برملانية خا�شة ل�شوؤون مكافحة الجِتّ

ار بالب�رش ر وطني لر�شد تطوير وتنفيذ التدابري الوطنية ب�شاأن منع الجِتّ  •  تعيني مقِرّ

ار واأف�شل املمار�شات املّتبعة يف    •  طلب القيام بالبحوث وجمع البيانات عن نطاق م�شكلة الجِتّ
      مكافحة هذه الظاهرة

ار وال�شتف�شار عن �شبل النت�شاف  ي عن النتهاكات املحّددة اخلا�شة بحقوق �شحايا الجِتّ  •  التق�شّ
     وامل�شاعدة املتاحة

مة  •  كفالة تقدمي التقارير يف حينها ويف �شيغة كاملة اإىل موؤمتر الأطراف يف اتفاقية اجلرمية املنَظّ

ار بالأ�شخا�س  •  طلب تقدمي املعلومات الالزمة من الأجهزة احلكومية املعنية مبكافحة الجِتّ

 •  ال�شطالع بالرقابة على تنفيذ ال�شيا�شة العامة اخلارجية املعنية بالتعاون الدويل يف ميدان مكافحة  
ار      الجِتّ

ار بالأ�شخا�س  •  ر�شد وتقييم تنفيذ خطط العمل الوطنية املعنية مبكافحة الجِتّ

ار، مبا يف ذلك تقدمي امل�شاعدة   •  تخ�شي�س الأموال الالزمة لتنفيذ الربامج الرامية اإىل مكافحة الجِتّ
ار      اإىل �شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، واملطالبة �شمن الربملان ببذل جهود   •  اإ�شدار القرارات والبيانات ب�شاأن اإدانة الجِتّ
     اأكرب يف �شبيل مكافحة هذه الظاهرة
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الف�شل الثامن

تعزيز دور املجتمع املدين

ق�سة يلينا

يلينا فتاة مل تعرف قّط و�لدها �حلقيقي؛ ن�شاأت وهي تعي�ص مع و�لدتها وزوج �أمها و�شقيقها �لذي ي�شغرها 

، يف �أوروبا. وحينما بلغت 12 �شنًة من عمرها، ماتت و�لدتها مبر�ص �ل�رسطان؛ و�رسعان ما باعها زوج  عمر�ً

�أمها مببلغ قدره 000 8 دولر �أمريكي لرجلني، وباع �شقيقها �إىل جماعة �أخرى.

للمتعة  وجارية  منـزليًة  خادمًة  �لعمل  يف  ��شتغاّلها  �للذين  �لرجلني،  مع  �لعي�ص  على  مكرهة  يلينا  وكانت 

م كل ما حت�شل عليه من نقود �إىل �لرجلني،  �جلن�شية. كما �أُجربت على �ل�رسقة و�لت�شّول، وكان عليها �أن ت�شلّ

�للذين كانا ي�شمحان لها بالقليل جد�ً فقط من �لنقود لحتياجاتها �خلا�شة بها. وفيما بعُد، عمد �لرجالن 

ب  �لتك�شّ من  �ملال  من  مزيد�ً  يجنيا  لكي  �آخر،  �أوروبي  بلد  �إىل  �إر�شالها  �إىل  يلينا  على  ي�شيطر�ن  �للذ�ن 

با�شتغاللها.

�شل؛ ثّم يف �لنهاية �أُودعت  �شة بجرمية �لنّ يف �لبلد �لأوروبي �لآخر، �شبطت �ل�رسطة يلينا خم�ص مر�ت متلبّ

يف ملجاأ. وعلى �لرغم من �أنها �أخربت موظفي �مللجاأ باأنها ل تريد �ل�رسقة، فقد د�أبت على �لفر�ر من �ملكان. 

عاَقب �إْن مل تهرب من �ملوؤ�ش�شة �لإ�شالحية �لتابعة لل�رسطة �أو  وقد �أنذرها �ملتاجر�ن بها باأن �شقيقها �شوف يُ

ودع فيها، لكي تو��شل �رسقة �لنقود. �أّي موؤ�ش�شة �أخرى تُ

جزت و�أُر�شلت �إىل �ل�شجن ملّدة ثالثة �أ�شهر ون�شف بجرمية  وعندما بلغت يلينا �لر�بعة ع�رسة من عمرها، �حتُ

�لن�شل. وقد ��شتطاع �ل�شخ�شان �للذ�ن كانا ي�شتغاّلنها معرفة موعد �لإفر�ج عنها من حماٍم، وكانا يف �نتظارها 

حينما غادرت �ملركز �لتابع لق�شاء �لأحد�ث. ويف �ليوم �لتايل عادت �إىل مز�ولة �ل�رسقة؛ ولكن يلينا كانت 

حكم عليها  �شة يف �لفعل لكي يُ �أن تقب�ص عليها �ل�رسطة وهي متلبّ لديها خطة يف هذه �ملرة. فقد تعّمدت 

ها. وجنحت خطتها: فقد �شبطت �ل�رسطة يلينا على �لفور، ثّم ُحكم  يْ بال�شجن ثانية، وبذلك تنجو من �آ�رِسَ

عليها بال�شجن ملّدة �شبعة �أ�شهر. وعندما تقّرر يوم �لإفر�ج عنها، طلبت يلينا �إىل مر�شدة �جتماعية من �ل�شجن 

عاد �إىل  �لت�شال بامللجاأ �لذي كانت فيه من قبُل، لأنها كانت تثق باملوظفني و�ملوظفات هناك، و�أر�دت �أن تُ

قلت �إليه �رّس�ً لدى �إطالق �رس�حها. ذلك �مللجاأ. وقد نُ

رعاية  منحها  على  �ملو�فقة  على  �أ�شابيع، ح�شلت  ب�شعة  وبعد  و�لأمان.  بال�شالمة  يلينا  �شعرت  �مللجاأ  ويف 

�مل�شاعدة  تلّقي  يف  ��شتمّرت  �مل�شّح،  من  خروجها  وبعد  �ص.  متخ�شّ م�شّح  يف  �أ�شابيع  ثالثة  ملّدة  نف�شانية 

�لنف�شانية.

يها. وقد عمل موظفو �مللجاأ بتعاون مع  و�لتم�شت يلينا �ملعونة من �مللجاأ يف �شمان �ملالحقة �لق�شائية مل�شتغلّ

�ل�رسطة لإعادة فتح �إجر�ء�ت �لدعوى. ويف غ�شون ذلك، ح�شلت يلينا على �إذن �إقامة وعلى �ملو�فقة على 

�إدخالها يف برنامج حلماية �ل�شهود، كما �شاعدها �مللجاأ على �حل�شول على عمل.

وحر�شاً على �شالمة يلينا �أثناء حماكمة �لرجلني، ُوعدت باأن تظّل يف غرفة منف�شلة خالل ��شتجو�بها بو��شطة 

و�شلة فيديو. ولكن ل�شوء �حلظ، �أّدى خطاأ �إد�ري �إىل عدم �إتاحة تلك �لغرفة؛ بل ما كان �أكرث خطورة من 

ها �ل�شابَقنْي قبل دقائق من بدء �ملحاكمة. وقد غلبها �خلوف  يْ
ذلك �أن يلينا �لتقت م�شادفًة بو�حد من م�شتغلَّ

على �أمرها �إذذ�ك، ورف�شت �لإدلء ب�شهادة �إثباتية. وكاد �لقا�شي �أن يحكم عليها بعقوبة �إرغامية من جّر�ء 
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عدم �إدلئها بال�شهادة. فتدّخل �مللجاأ ل�شاحلها ومنع حدوث ذلك. غري �أن �للذين كانا ي�شتغاّلنها مل يت�شَنّ 

ار بالب�رس. �إد�نتهما �إّل بتهم ثانوية، و��شّطر �لّدعاء �إىل �شحب �لتهمة �لرئي�شية ب�شاأن �لِتّ

�لتا�شعة ع�رسة من عمرها، وهي يف حالة نف�شية  �أن تبلغ  يلينا �لآن تكاد  ولكْن على �لرغم مّما ح�شل، فاإن 

بة يف بلد �أوروبي. ول تز�ل على �ت�شال بامللجاأ وتتلّقى �لدعم من �لقائمني  ، وتعمل ب�شفة متدِرّ م�شتقّرة جد�ً

عليه.

مبداأ  امل�شاركة  .1-8

اأن  ذلك  بالب�رش.  ار  الجِتّ مكافحة  يف  �شامل  نهج  اأّي  نات  مكِوّ من  حا�شم  عن�رش  املدين  املجتمع  م�شاركة 

من  وا�شعة  بطائفة  وت�شطلع  خمتلفة،  م�شتويات  على  ار  الجِتّ هذا  مكافحة  تدعم  املدين  املجتمع  منظمات 

الأن�شطة املتنّوعة، ت�شمل ما يلي:

 •  القيام بالتوعية: تعِلم اجلمهور عن ق�شايا معّينة

 •  الدعوة اإىل املنا�رشة: توؤِثّر يف الراأي العام ب�شاأن مو�شوع معني

 •  احلرا�شة الرقابية: تقي�س التقّدم املحَرز �شوب تنفيذ اللتزامات التي يتعّهد بها �شائر املعنيني من اأ�شحاب 
      امل�شلحة

 •  القيام بالبحوث: ُت�شِهم يف جمع البيانات الالزمة وحتليلها

 •  الرتابط ال�شبكي: تقوم بالتن�شيق وال�رشاكة مع �شائر منظمات املجتمع املدين النا�شطة يف هذا امليدان

م امل�شاعدة اإىل ال�شحايا من خالل توفري الدعم الطبي والنف�شي والقانوين  •  تقدمي اخلدمات املبا�رشة: تقِدّ

 •  تطوير ال�شيا�شات العامة: توؤِثّر يف ال�شيا�شات العامة الوطنية والدولية

ار بالب�رش، �رشيكًا حا�شم الأهمية يف جميع  كما اإن املجتمع املدين ُيعترَب، يف هذا املجال اخلا�س مبكافحة الجِتّ

املدين  املجتمع  للُجناة. وت�شاعد منظمات  الق�شائية  ال�شحايا واملالحقة  ار وحماية  الجِتّ املعنية مبنع  اجلهود 

ار، وتقّدم خدمات مبا�رشة، ومنها مثاًل امل�شاعدة القانونية والرعاية  احلكومات على حتديد هوية �شحايا الجِتّ

الطبية واملعونة النف�شية، طوال م�شار اإجراءات الدعاوى الق�شائية يف املحكمة، وميكنها اأن ت�شهم اأي�شًا يف 

احلفاظ على الكرامة الإن�شانية يف العمليات الإجرائية اخلا�شة باإعادة ال�شحايا اإىل اأوطانهم )اإذا ما رغبت يف 

ذلك ال�شحية املعنية(، اأو باإعادة اإدماجهم يف جمتمعاتهم، اأو باإدماج ال�شحية يف املجتمع الذي هي فيه، اإذا 

ما ُمِنحت و�شعية اإقامة.

ار بالأ�شخا�س على وجوب تعاون الدول الأطراف مع املنظمات غري احلكومية يف  وين�ّس بروتوكول الجِتّ

ار بالب�رش، وتدابري لتوفري امل�شاعدة واحلماية ل�شحاياه. فتدعو الفقرة 3 من  اعتماد تدابري وقائية ملكافحة الجِتّ

ار، وتو�شيها باأن:  املادة 9 منه الدوَل الأطراَف اإىل اإقرار تدابري ملنع هذا الجِتّ

      »ت�شمل ال�شيا�شات والربامج والتدابري الأخرى التي تو�شع وفقًا لهذه املادة، ح�شب القت�شاء، التعاوَن مع 

      املنظمات غري احلكومية اأو غريها من املنظمات ذات ال�شلة و�شائر عنا�رش املجتمع املدين.«

ار بالأ�شخا�س على ما يلي: وعلى نحو مماثل، تن�ّس املادة 6 من بروتوكول الجِتّ
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ار       »تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابري تتيح التعايف اجل�شدي والنف�شاين والجتماعي ل�شحايا الجِتّ

       بالأ�شخا�س، مبا ي�شمل، يف احلالت التي تقت�شي ذلك، التعاوَن مع املنظمات غري احلكومية و�شائر 

        املنظمات ذات ال�شلة وغريها من عنا�رش املجتمع املدين.«

الوقائية  التدابري  اأي�شًا  حتّدد  اإذ  بالب�رش،  ار  الجِتّ مكافحة  اإجراءات  ب�شاأن  اأوروبا  جمل�س  اتفاقية  فاإن  كذلك 

الفقرة 6  املنظمات غري احلكومية و�شائر عنا�رش املجتمع املدين، يف  بالتعاون مع  اتخاذها  املراد  واحلمائية 

من املادة 5، ويف الفقرة 5 من املادة 12، فاإنها ُتعنى اأي�شًا بدور املجتمع املدين ب�شيغة اأكرث �رشاحًة، وذلك 

بالن�س يف املادة 35، على ما يلي:

ع كُل دولة طرف �شلطات الدولة وموظفيها العموميني على التعاون مع املنظمات غري احلكومية        »ت�شِجّ

      و�شائر املنظمات ذات ال�شلة واأع�شاء املجتمع املدين، على اإن�شاء عالقات �رشاكة ا�شرتاتيجية يكون الهدف 

      منها حتقيق الغر�س من التفاقية.«

وتدعو اتفاقيُة جمل�س اأوروبا الدوَل، يف ثالث مواد بالغة الدللة، اإىل القيام مبا يلي:

ار   •  القيام بالتوعية ب�شاأن دور املجتمع املدين يف حتديد ماهّية الطلب باعتباره من الأ�شباب اجلذرية لالجِتّ
      بالب�رش )املادة 6 )ب((؛

 •  توفري معلومات لل�شحايا عن جهة الت�شال لدى املنظمات غري احلكومية يف بلدانهم الأ�شلية من اأجل 
     تقدمي امل�شاعدة اإليهم عند عودتهم )الفقرة 6 من املادة 16(؛

ار بالب�رش من النتقام اأو   •  اعتماد تدابري حلماية املنظمات غري احلكومية التي تقّدم امل�شاعدة اإىل �شحايا الجِتّ
     الرتهيب على يد اجُلناة اأثناء م�شار اإجراءات الدعاوى اجلنائية )الفقرة 4 من املادة 28(.

ولكي يوؤّدي املجتمع املدين وظيفته هذه بفعالية فاإنه يحتاج اإىل ف�شحة للعمل واإىل الدعم من احلكومات. 

ول بّد للم�رِشّعني من اأن يعربوا عن التزامهم بتعزيز املجتمع املدين وطنيًا ودوليًا، وذلك بغية اإقامة اإطار عمل 

اأ�شا�س  على  براجمها  تنفيذ  اإىل  ت�شعى  اأن  املدين  املجتمع  ورابطات  احلكومية  املنظمات غري  �شمنه  ت�شتطيع 

م�شتدمي )انظر الن�س املوؤّطر 77(.

الن�س املوؤّطر 77- ت�رشيع تدابري لتعزيز املجتمع املدين

»حتر�س الدولة على تعزيز دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين ودعمها وتطويرها واحلفاظ على ا�شتقاللها 

بطريقة تتفق مع الو�شائل ال�شلمية لتحقيق اأهدافها امل�رشوعة. وهذا معرَتف به مبوجب القانون.«

العراق، الد�شتور، املادة 43

خمتلفة  مناذج  تطبيق  وميكن  الأ�شكال،  من  بعدد  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ مكافحة  املدين  املجتمع  وي�شتطيع 

بح�شب اختالف البلدان، ولكن من املهم ب�شفة حا�شمة اأن يكون املجتمع املدين �رشيكًا كاماًل يف اأّي جهد 

ار. وينبغي للم�رِشّعني اأن ي�شمنوا م�شاركة املجتمع املدين واأن ي�شّجعوها،  حكومي ب�شاأن مكافحة هذا الجِتّ

ار، بل باحلر�س اأي�شًا على  ل بالقت�شار على ت�شمني ذلك يف �شميم ال�شيا�شات العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

تخ�شي�س التمويل الوايف بالغر�س والكايف حتقيقًا لهذه الغاية. وعلى �شبيل املثال، فاإن خطة عمل اإندوني�شيا 

متكامل  نهج  باّتباع  ُتطاِلب   2002 عام  ال�شادرة  والأطفال  بالن�شاء  ار  الجِتّ على  الق�شاء  ب�شاأن  الوطنية 
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العمالية  والنقابات  احلكومية  غري  املنظمات  وبخا�شة  املدين،  املجتمع  اإ�رشاك  ي�شمل  ار،  الجِتّ مكافحة  يف 

والأكادمييني والنا�شطني.

اأمثلة على اأن�سطة املجتمع املدين

ار بالب�رش وذلك بالنخراط يف ال�شطالع باأن�شطة خمتلفة على  ُتعنى منظمات املجتمع املدين مبكافحة الجِتّ

امل�شتوى املحلي والوطني والإقليمي والدويل.

�شت يف عام 1996 منظمة العمل من اأجل امل�شت�شعفات )AFESIP( يف كمبوديا، ب�شفتها منظمة  ّ وقد اأُ�شِ

ار بالب�رش املحليون من اأجل  من منظمات القاعدة اجلماهريية، وهي تدعم اجلهود التي يبذلها �شحايا الجِتّ

معاودة اندماجهم يف املجتمع. ويرّحب املوظفون العاملون يف هذه املنظمة بالأطفال والن�شاء مّمن يح�رشون 

اإىل املركز بعد اإنقاذهم: وت�شمل هيئة املركز املدير وامل�شوؤول عن الرعاية وامل�شت�شار القانوين واملعاِلج النف�شي 

)وبخا�شة  الذاتي  الكتفاء  بلوغ  على  فيه  املقيمني  متكني  هو  املركز  اإليه  يرمي  الذي  والهدف  والطبيب. 

اإن�شاء العمل التجاري اخلا�س بهم. وتوّفر  اأو  ال�شتقالل املايل( وذلك بتزويدهم بفر�س العثور على عمل 

املنظمة اأي�شًا دورات تدريبية مهنية تتوافق مع فر�س العمل املتاحة يف ال�شوق املحلية وم�شتوى البلد من التنمية 

ورغبات الأ�شخا�س املقيمني. وذلك التدريب ي�شمل احلياكة والتدبري املنـزيل وت�شفيف ال�شعر واإدارة من�شاآت 

الأعمال التجارية ال�شغرية واحلباكة والن�شيج واإنتاج امل�شنوعات اليدوية، بالإ�شافة اإىل دورات تدريبية ق�شرية 

اإتاحة اإمكانات العمل لحقًا مع املنظمة. الأجل ب�شاأن ك�شب الدخل والعمل يف الإر�شاد الجتماعي مع 

ار يف عام  واأطلقت املنظمُة غري احلكومية ال�رشبية )ASTRA( حملًة على ال�شعيد الوطني ملكافحة الجِتّ

واللوحات  باملو�شوع  اخلا�شة  ال�شعبية  الأغاين  واإذاعة  التلفزيونية  الإعالنات  احلملة  و�شملت   .2008

الإعالنية واملل�شقات اجلدارية التي تو�شع يف بلدات خمتارة يف جميع اأنحاء �رشبيا، يف املناطق املعروفة باأنها 

ار و�ُشبل  ع كّرا�شاٌت �شغرية لإعالم النا�س باأخطار الجِتّ اأماكن يجري فيها ا�شتغالل اأو جتنيد لالأ�شخا�س. وتوَزّ

التما�س امل�شاعدة. وتت�شّمن جميع املواد امل�شتعَملة رقم الهاتف اخلا�س باملنظمة املتاح لالت�شال على خط 

�شاخن مفتوح دائمًا، والذي ي�شتطيع النا�س الت�شال به طلبًا للمعلومات وامل�شاعدة. ويف الفرتة من 2002 

ار. اإىل 2008، عالج هذا اخلط ال�شاخن اأكرث من 500 7 ات�شال تلّقاه، واأكرثها ات�شالت من �شحايا اجِتّ

مدينة  يف  مركزها  قائم  منظمة  اأنتجتها  م�شّوقة  اإذاعية  متثيلية  هو  للتوعية  ابتكارية  حملة  على  اآخر  مثال 

جزءاً   13 من  املوؤلّفة  التمثيلية  الق�شة  ُبّثت  وقد  التنمية.  اأجل  من  املجتمعي  الإعالم  ت�شّمى  جوهان�شربغ 

وعنوانها »التغيري« يف املحطات الإذاعية يف جميع اأنحاء موزامبيق وزامبيا من اأجل التوعية باأخطار الهجرة 

ار بالأ�شخا�س. وتتابع التمثيلية ق�شة اأُ�رشة من الن�شاء التاجرات وقعن من جّراء الإهمال  غري النظامية والجِتّ

كذلك  وعاناها  عانينها  التي  التجارب  ومن خالل  بالب�رش.  ار  الجِتّ ع�شابات  من  وحلقة  مافيا  ف�شيحة  يف 

ذات  الق�شايا  من  متنّوعة  طائفة  ب�شاأن  الأ�شئلة  طرح  على  امل�شتمعون  ع  ُي�شَجّ بهن،  املحيطون  الأ�شخا�س 

ه لل�شحافيني واملنظمات  ار والهجرة. ومن �شمن هذه املبادرة اأي�شًا، ُن�رش كتّيب اإر�شادي موَجّ ال�شلة بالجِتّ

املجتمعية يقّدم معلومات ترمي اإىل اإثارة املناق�شات حول �شخ�شيات التمثيلية والق�شايا التي يواجهونها.

�شياغة  تطوير  على  العمل  يف  العامل  اأنحاء  جميع  يف  النا�شطة  احلكومية  غري  املنظمات  من  عدد  وهنالك 

ال�شكوك القانونية الدولية وال�شيا�شات العامة يف هذا املجال. وقد اأّدت منظمات املجتمع املدين دوراً مهمًا 

ار بالأ�شخا�س، وخ�شو�شًا احتادين كبريين من املنظمات غري احلكومية،  اأثناء التفاو�س على بروتوكول الجِتّ

ار  وهما املوؤمتر احلزبي حلقوق الإن�شان )Human Rights Caucus( والتحالف من اأجل مكافحة الجِتّ

بالأ�شخا�س.
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ن  التنظيمي  للمجتمع  املدين املكِوجّ  .2-8

العمومي.  ن  التنظيمي واملكِوّ ن  نني رئي�شيني: املكِوّ اإىل مكِوّ من اجلائز تق�شيم فكرة املجتمع املدين عمومًا 

ن التنظيمي فيتاألّف من املنظمات غري احلكومية، مبا فيها الهيئات املحلية والوطنية والدولية؛ واأّما  اأّما املكِوّ

ن العمومي فيعني متثيل عموم اجلمهور. املكِوّ

وهنالك منوذجان رئي�شيان ي�شلحان لإ�رشاك منظمات املجتمع املدين يف اإطار اجلهود احلكومية الرامية اإىل 

ار بالأ�شخا�س: »النموذج التمثيلي« و«النموذج الت�شاوري«. مكافحة الجِتّ

النموذج التمثيلي

النموذج التمثيلي، وهو النموذج اجلامع اأكرث من غريه من اأجل ال�رشاكة الكاملة مع منظمات املجتمع املدين 

ار بالأ�شخا�س، ينطوي على �شّم ممّثلي املنظمات غري احلكومية  يف اجلهود احلكومية املعنية مبكافحة الجِتّ

ار  املعنية يف هيئة وطنية م�شرتكة بني خمتلف الأجهزة مكَلّفة مبهّمة تنفيذ ال�شيا�شات العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

بالأ�شخا�س )انظر الن�شو�س املوؤّطرة 80-78(.

بني  م�شرتكة  هيئة  يف  ممّثليها  �شّم  خالل  من  احلكومية  غري  املنظمات  اإ�رشاك   -78 املوؤّطر  الن�س 

الأجهزة

ثالثة   ]...[ من  يتكّون  ار،  الجِتّ ملكافحة  الأجهزة  بني  م�شرتك  القانون جمل�س  هذا  »ُين�شاأ مبوجب 

)3( ممّثلني من املنظمات غري احلكومية، يتاأّلفون من ممّثل واحد من كل قطاع من القطاعات التي 

ار  متّثل املراأة والعّمال الفلبينيني يف اخلارج والأطفال، لديه �شجّل مثبت عن امل�شاركة يف منع الجِتّ

يعِيّنهم  لكي  املجل�س،  يف  احلكومية  الأجهزة  ممّثلو  املمّثلني  هوؤلء  وي�شّمي  وقمعه.  بالأ�شخا�س 

الرئي�س ملّدة ثالث )3( �شنوات.«

الفلبني، قانون مكافحة الأ�شخا�س )RA No9208( لعام 2003، الفقرة )ز( من البند 20

ار بالأ�شخا�س. ويتكّون املجل�س من خمتلف الوزارات  »ُتن�شاأ هيئة ُتعرف با�شم جمل�س مكافحة الجِتّ

ومن عدد ل يتجاوز ثالثة اأ�شخا�س من املنظمات غري احلكومية اأو �شائر املنظمات املعنية التي لديها 

ار بالأ�شخا�س، مبا يف ذلك حماية  خربة منا�شبة ب�شاأن معاجلة امل�شاكل والق�شايا ذات ال�شلة بالجِتّ

ار وتقدمي الدعم اإليهم.« الأ�شخا�س الذين وقعوا �شحية اجِتّ

ار بالأ�شخا�س، لعام 2007، املادة 6 ماليزيا، قانون مكافحة الجِتّ

الن�س املوؤّطر 79- اإ�رشاك املنظمات غري احلكومية ب�شّمها يف اإطار اجلهود الرامية اإىل تقدمي اخلدمات 

ار بالأ�شخا�س ل�شحايا الجِتّ

ار بالأ�شخا�س امل�شاعدة الطبية البدنية والنف�شية وامل�شاعدة الجتماعية وكذلك  »يتلّقى �شحايا الجِتّ

خدمات التمثيل القانوين واملعلومات عن حقوقهم. ويتوىّل تقدمي هذه امل�شاعدات الهيئاُت احلكومية 

بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية و�شائر عنا�رش املجتمع املدين.«

ار  اجلمهورية الدومينيكية، القانون رقم 137-3 ب�شاأن تهريب املهاجرين املخالف للقانون والجِتّ

بالأ�شخا�س، لعام 2003، املادة 10
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القانون  )مبوجب  بالب�رش  ار  الجِتّ �شحايا  حماية  عن  امل�شوؤولة  للدولة  التابعة  الأجهزة  »تتعاون 

القانون  لهذا  وفقًا  وذلك  املجتمع،  اإدماجهم يف  واإعادة  تاأهيلهم  واإعادة  وم�شاعدتهم  الت�رشيعي( 

و�شائر القوانني الت�رشيعية الأخرى، مع املنظمات الدولية والهيئات القانونية غري الهادفة اإىل الربح 

العاملة يف جورجيا و�شائر موؤ�ش�شات املجتمع املدين.«

ار بالب�رش، لعام 2006، الفقرة 2 من املادة 17 جورجيا، قانون مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 80- اإ�رشاك املنظمات غري احلكومية يف منع الجِتّ

ار بالأ�شخا�س[ مع املنظمات الدولية والهيئات  »تتعاون ال�شلطات التابعة للدولة ]لغر�س منع الجِتّ

القانونية غري الهادفة اإىل الربح العاملة يف جورجيا و�شائر موؤ�ش�شات املجتمع املدين.«

ار بالب�رش، لعام 2006، الفقرة 7 من املادة 6 جورجيا، قانون مكافحة الجِتّ

النموذج الت�ساوري

ا�شت�شاري،  اأ�شا�س  على  احلكومية  غري  املنظمات  اإ�رشاك  يعني  الأخرى،  الناحية  من  الت�شاوري،  النموذج 

ار. وين�ّس القانون على  ب�شفتها ممّثلًة لهيئة حكومية مكَلّفة مبهّمة تنفيذ ال�شيا�شات العامة ب�شاأن مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، وذلك على اأ�شا�س  اأن تقوم احلكومة باإ�رشاك ممّثلي منظمات املجتمع املدين املعنية بق�شية الجِتّ

منتظم ب�شفة هيئات ا�شت�شارية. وميكن اأن ي�شمل ذلك ال�شتماَع اإىل ال�شهادات من تلك املنظمات �شمن 

جل�شات ال�شتماع الربملانية الهادفة اإىل تطوير ال�شيا�شات العامة وحت�شينها، و�شّمها ب�شفة هيئات ا�شت�شارية 

يف البحوث والتحقيقات التي يقوم بها الربملان، اأو اإ�رشاك ممّثليها ب�شفة خرباء م�شتقّلني يف تقييم ال�شيا�شات 

العامة. واإ�شافًة اإىل ذلك، ميكن اأن يعمد �شانعو القوانني اإىل ت�رشيع اأحكام توجب على احلكومة الت�شاور 

مع تلك املنظمات يف جمع املعلومات وتنفيذ ال�شيا�شات العامة، وذلك باأن منظمات املجتمع املدين كثرياً ما 

يكون لديها اأف�شل فهم واأمتّه ب�شاأن الحتياجات احلقيقية لل�شحايا ولفئات ال�شكان امل�شت�شعفة )انظر الن�س 

املوؤّطر 81(.

الن�س املوؤّطر 81- اإ�رشاك املنظمات غري احلكومية ب�شفة ا�شت�شارية مع احلكومة

ار بالأ�شخا�س ومكافحته يف الت�شاور  »ت�شارك فرقة العمل امل�شرتكة بني الأجهزة ب�شاأن ر�شد الجِتّ

والدعوة اإىل املنا�رشة مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية، �شمن غريها من الهيئات.«

ار، لعام 2005 الوليات املتحدة، قانون اإعادة التكليف ب�شالحيات حماية �شحايا الجِتّ

التوا�شل   ]...[ هي  بالأ�شخا�س  ار  الجِتّ لقمع  الر�شمية  بالهيئة  املنوطة  والواجبات  »الوظائف 

احلكومية  غري  واملنظمات  الأجنبية  والدول  الإقليمية  واملنظمات  الدولية  املنظمات  مع  والتن�شيق 

ار  الجِتّ بقمع  ال�شلة  ذات  بالأعمال  القيام  اأجل  من  امل�شاعدة  على  واحل�شول  والأجنبية،  املحلية 

بالأ�شخا�س وحماية �شحاياه وتقدمي امل�شاعدات اإليهم واإعادة توطينهم واإعادة تاأهيلهم.«

ار بالأ�شخا�س، لعام 2005، املادة 5 ميامنار، قانون مكافحة الجِتّ
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ن  العمومي  للمجتمع  املدين املكِوجّ  .3-8

العام  اجلمهور  وعي  لأن  اأوًل  وذلك  رئي�شي.  عامل  بالب�رش  ار  الجِتّ مكافحة  يف  اجلمهور  عموم  م�شاركة 

ودواعي قلقه عن�رش مهّم يف حما�شبة احلكومة على امل�شوؤولية. وثانيًا لأن اجلمهور، وبخا�شٍة اأفراد املجتمعات 

ار، ل بّد من اأن يكون له �شوت م�شموع يف ال�شيا�شات  اأ�شّد ا�شت�شعافًا جتاه اأخطار الجِتّ املحلية التي هي 

الربملانيني،  فاإن  ثّم  ومن  احلكومة.  ت�شعها  اإمنا  العامة  ال�شيا�شات  هذه  اإن  حيث  واملنع  الوقاية  ب�شاأن  العامة 

ب�شفتهم ممّثلي ال�شعب، يتمّتعون مبوقف فريد يوؤّهلهم لإي�شال التوعية اإىل ناخبيهم لتمحي�س اأِيّ ال�شيا�شات 

العامة من �شاأنها اأن تكون اأ�شّد فعالية يف التخفيف من اأ�شباب حالت ال�شت�شعاف. واإ�شافًة اإىل ذلك، فاإن 

ار، ميكنهم اأي�شًا اأن  املواطنني العاديني، ب�شفتهم اأع�شاء يف املجتمعات املحلية التي قد يوجد فيها �شحايا الجِتّ

يقوموا بدور مهّم يف امل�شاعدة على التعّرف على اأولئك ال�شحايا، عندما يكونون على وعي واهتمام بهذه 

الق�شية )انظر الن�س املوؤّطر 82(.

ار بالأ�شخا�س الن�س املوؤّطر 82- اإ�رشاك اجلمهور العام يف اجلهود املعنية مبكافحة الجِتّ

يدعو القانون الإندوني�شي اجلمهوَر العام اإىل التعاون مع �شلطات اإنفاذ القانون:

ار بالأ�شخا�س ومكافحتها.  »ي�شارك اجلمهور العام يف م�شاعدة اجلهود الرامية اإىل منع جرمية الجِتّ

وتتحّقق م�شاركة اجلمهور العام ]...[ من خالل الأفعال املعنية بتقدمي املعلومات وتقدمي البالغات 

ار بالأ�شخا�س اإىل القائمني باإنفاذ القانون وال�شلطات املخت�شة بذلك.« عن جرائم الجِتّ

ار بالأ�شخا�س، لعام 2007، املادة 46 اإندوني�شيا، قانون مكافحة جرمية الجِتّ

دور الربملانيني يف تعزيز دور املجتمع املدين  .4-8

ار بالأ�شخا�س  •  زيادة املناظرات واملناق�شات العمومية يف اأو�شاط اجلمهور ب�شاأن ق�شية الجِتّ

 •  الت�شاور مع املجتمع املدين يف جل�شات ال�شتماع وغريها من املنتديات الرقابية

�شبل  ب�شاأن  اآرائهم  تقدمي  املدين  املجتمع  اأع�شاء  فيها  ي�شتطيع  عمومية  ا�شتماع  جل�شات  عقد   •  
ار بالأ�شخا�س       وو�شائل مكافحة الجِتّ

ار بالأ�شخا�س يف �شياغة اأُطر عمل لل�شيا�شات العامة ب�شاأن حتديد هوية   •  اإ�رشاك الناجني من الجِتّ
      ال�شحايا وتوفري احلماية لهم

ار بالأ�شخا�س على التعاون مع منظمات املجتمع   •  ت�شجيع الأجهزة احلكومية املعنية مبكافحة الجِتّ
      املدين واإقامة عالقات ال�رشاكة معها

تعبئة الراأي العام وح�شد الدعم العمومي مل�شاندة ال�شيا�شات العامة احلكومية ب�شاأن مكافحة    • 
ار بالأ�شخا�س        الجِتّ

ار بالأ�شخا�س  •  قيادة حمالت التوعية العمومية بغية اإذكاء الوعي بق�شايا الجِتّ
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املرفق

ال�شكوك القانونية الدولية والت�رصيعات الوطنية والقوانني النموذجية

دة الأطراف وخطط العمل الوطنية والتفاقات الثنائية واملتعدجّ

املتعلقة بالتار بالأ�شخا�ص

ال�شكوك القانونية الدولية املتعلقة بالتار بالأ�شخا�ص )بالرتتيب الزمني( األف- 

اتفاقية الرّق والعبودية وال�شخرة والأعراف واملمار�شات امل�شابهة لعام 1926 )التفاقية اخلا�شة بالرق لعام 

)1926

اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بال�شخرة اأو العمل الق�رشي لعام 1930 )التفاقية رقم 29(

اتفاقية قمع الجتار بالأ�شخا�س وا�شتغالل بغاء الغري

التفاقية التكميلية لإلغاء الرق وجتارة الرقيق والأعراف واملمار�شات ال�شبيهة بالرق

التفاقية الأمريكية حلقوق الإن�شان

اتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال التمييز �شد املراأة

امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب

اتفاقية حقوق الطفل

م�شّودة منظمة ال�شحة العاملية ب�شاأن املبادئ التوجيهية لزرع الأع�شاء الب�رشية

)www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/index.html( 

التفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأُ�رشهم

الأول/دي�شمرب  كانون   20 املوؤّرخ   104/48 العامة  اجلمعية  قرار  املراأة،  �شد  العنف  على  الق�شاء  اإعالن 

1993

التفاقية امل�شرتكة بني البلدان الأمريكية ب�شاأن الجتار الدويل بالق�رشّ 

)www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-57.html(

نظام روما الأ�شا�شي للمحكمة اجلنائية الدولية

اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة بحظر اأ�شواأ اأ�شكال عمل الأطفال واتخاذ اإجراءات فورية للق�شاء عليها 

لعام 1999 )التفاقية رقم 182(

الربوتوكول الختياري ب�شاأن بيع الأطفال وا�شتغالل الأطفال يف البغاء ويف املواد الإباحية

الربوتوكول الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�شاأن اإ�رشاك الأطفال يف النـزاعات امل�شّلحة
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اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

بروتوكول منع وقمع الجتار بالأ�شخا�س، وبخا�شة الن�شاء والأطفال، واملعاقبة عليه، املكّمل لتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكّمل لتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة 

اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

اإعالن اجلماعة القت�شادية لدول غرب اأفريقيا ب�شاأن مكافحة الجتار بالأ�شخا�س 

)www.iss.co.za/Af/RegOrg/unity_to_union/pdfs/ecowas/6Dechutraf.pdf(

القرار الإطاري ملجل�س الحتاد الأوروبي 2002/629JHA املوؤّرخ 19 متوز/يوليه 2002 ب�شاأن مكافحة 

الجتار بالب�رش

اتفاقية رابطة جنوب اآ�شيا للتعاون الإقليمي ملنع ومكافحة الجتار بالن�شاء والأطفال لأغرا�س البغاء

www.humantrafficking.org/uploads/publications/SAARC_Convention_(

)on_Trafficking___Prostitution.pdf

املبادئ واملبادئ التوجيهية املو�شى بها فيما يتعلق بحقوق الإن�شان والجتار بالأ�شخا�س )بالب�رش(

/68/2002/E( والجتماعي  القت�شادي  املجل�س  اإىل  الإن�شان  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفّو�شية  )تقرير 

))1.Add

اتفاقية لهاي ب�شاأن حماية الأطفال والتعاون ب�شاأن التبّني فيما بني البلدان

املكتب الدائم ملوؤمتر لهاي للقانون الدويل اخلا�س، لهاي، 2003، جمموعة اتفاقيات )2003-1951(

بروتوكول امليثاق الأفريقي حلقوق الإن�شان وال�شعوب ب�شاأن اإن�شاء حمكمة اأفريقية حلقوق الإن�شان وال�شعوب 

 )http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html(

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/( 2004 امليثاق العربي حلقوق الإن�شان، لعام

)loas2005.html

اتفاقية جمل�س اأوروبا ب�شاأن اإجراءات مكافحة الجتار بالب�رش

عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  و�شع  ب�شاأن  املفاو�شات  عن  التح�شريية  الأعمال  وثيقة 

A.06.V.5 الوطنية والربوتوكولت امللحقة بها، من�شورات الأمم املتحدة، رقم املبيع
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الأطراف    الثنائية واملتعددة  النموذجية والتفاقات  الوطنية والقوانني  الت�رصيعات  باء- 

              املتعلقة بالتار بالأ�شخا�ص

 Argentina، Law 26.364، Prevention and Criminalization of Trafficking in
Persons and Assistance to Victims of Trafficking، 2008

Australia-United States Free Trade Agreement, 2005

Australia-United States Free Trade Agreement, Article 18.5

Azerbaijan, Criminal Code, 2005

Azerbaijan, Law on Fight against Human Trafficking, 2005
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