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  الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢- ١٠فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

التركيز على مفهوم : حتليل املفاهيم األساسية
" استغالل السلطة أو استغالل حالة استضعاف"

 من بروتوكول منع وقمع ٣الوارد يف املادة 
، وخباصة النساء ومعاقبة االجتار باألشخاص

واألطفال، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
        اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

  استغالل السلطة "التركيز على مفهوم : حتليل املفاهيم األساسية    
   من بروتوكول ٣الوارد يف املادة " أو استغالل حالة استضعاف

اصة النساء واألطفال، منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخب
      املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

      ورقة معلومات خلفيَّة من إعداد األمانة    
  احملتويات

 الصفحة  
  ٣.....................................................................................مقّدمة -أوالً
  ٣.......................................................................وضع التدابري املناسبة -ثانياً

───────────────── 
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  ٦..................................اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص  - ألف 
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    مقّدمة  -أوالً  
سلَّم مؤمتُر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمـة عـرب الوطنيـة، يف                  -١

، بـــأنَّ بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء  ٤/٤مقـــرَّره 
فاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة هـو الـصك العـاملي الرئيـسي امللـزِم قانونـاً ملكافحـة                    واألطفال، املكمِّل الت  

وقرَّر املؤمتُر فـضال عـن ذلـك إنـشاَء فريـق عامـل مؤقَّـت مفتـوح العـضوية            . االجتار باألشخاص 
 مـن النظـام     ٢ مـن املـادة      ٢ مـن اتفاقيـة اجلرميـة املنظَّمـة والفقـرة            ٣٢ مـن املـادة      ٣وفقا للفقـرة    
متر، يرأسه أحد أعضاء مكتب املـؤمتر، مـن أجـل إسـداء املـشورة للمـؤمتر وتقـدمي             الداخلي للمؤ 

  .املساعدة له يف تنفيذ الوالية املنوطة به وفقا لربوتوكول االجتار باألشخاص
، أن يعقد الفريق العامـل اجتماعـا واحـدا علـى األقـل بـني                ٥/٢وقرَّر املؤمتر، يف قراره       -٢

ادسة وأن يقــدِّم توصــياته إىل املــؤمتر بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي  الــدورتني قبــل دورة املــؤمتر الــس
  .، وبشأن اجملاالت املقترحة لعمله يف املستقبل إذا ما تقّرر ذلكالعاملمتديد والية الفريق 

 إىل  ١٤وُعقدت دورات هذا الفريق العامل األوىل والثانية والثالثة يف فيينا، النمسا، من               -٣
 / تـشرين األول ١٩ ويف ٢٠١٠ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٩ إىل   ٢٧ ومن   ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٥

  .، على التوايل٢٠١٠أكتوبر 
 املعلومات اخللفية هذه لتساعد الفريق العامل يف املناقشة الـيت            ورقةَ وقد أعّدت األمانةُ    -٤

  .سيجريها يف دورته الرابعة
    

    وضع التدابري املناسبة  -ثانياً  
 أن تنظـر يف النقـاط التاليـة، ضـمن غريهـا، يف معـرض تنفيـذ                  لعلَّ الدول األعـضاء تـودُّ       -٥

 ٣الـوارد يف املـادة      " اسـتغالل الـسلطة أو اسـتغالل حالـة استـضعاف          "لتعـبري املفهوم األساسي   
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النـساء واألطفـال، املكّمـل         من  ) أ(

  : املنظمة عرب الوطنيةالتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية
 ؟  يف مفهوم التشريعات الوطنية"استغالل السلطة"ما معىن مصطلح   ●   

 ؟ يف مفهوم التشريعات الوطنية"استغالل حالة استضعاف"ما معىن مصطلح   ●   

 ؟"بديل حقيقي ومقبول"كيف ميكن إثبات وجود أو عدم وجود   ●   

 كان بصورة جعلت الـشخص املعـين    االستغاللكيف ميكن إقامة الدليل على أنَّ     ●   
  بديل معقول؟ ليس لديه أّييعتقد أنَّ
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  ل حالة استضعاف كافية جلعل املوافقة أمرا ال ُيعتّد به؟ يشكّاملدقعهل الفقر   ●   
ميكن أن تنظر الدول األعضاء يف اعتماد تعريف يركّز علـى اجلـاين ونيتـه يف اسـتغالل                   ●   

 .حالة الضحية
    

    للمسائل عامعرض   -ثالثاً  
من بروتوكول االجتار باألشخاص ُتعرِّف االجتار باألشخاص على أنـه          ) أ (٣املادة  إن    -٦
ــالقوة أو      " ــد ب ــواؤهم أو اســتقباهلم بواســطة التهدي ــهم أو إي ــهم أو تنقيل ــد أشــخاص أو نقل جتني

أو اسـتغالل  استعماهلا أو غري ذلـك مـن أشـكال القـسر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع            
، أو بإعطــاء أو تلقّــي مبــالغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة لطة أو اســتغالل حالــة استــضعافالــس

  ). املائل مضاف للتوكيدالبنط" (شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل
هــو واحــد مــن املفــاهيم    " اســتغالل الــسلطة أو اســتغالل حالــة استــضعاف    "والتعــبري   -٧

 غــري معــّرف مبزيــد مــن التفــصيل يف بروتوكــول االجتــار   األساســية يف هــذا التعريــف، وإن يكــن 
 اإلشارة إىل استغالل حالـة استـضعاف ُتفهـم علـى            وتقول امللحوظات التفسريية إنَّ   . باألشخاص

 بـديل حقيقـي أو مقبـول سـوى      وضع ال يكـون فيـه لـدى الـشخص املعـين أيُّ            أهنا إشارة إىل أيِّ   
  )١(.ىاخلضوع لالستغالل املتوّخ

بطرائـق  " اسـتغالل الـسلطة أو اسـتغالل حالـة استـضعاف          "ت الدول مفهـوم     روقد فسَّ   -٨
وأوجــه االخــتالف هــذه يف النــهج التــشريعي إزاء هــذا املفهــوم   . خمتلفــة يف تــشريعاهتا الوطنيــة 

 مفهــوم اســتغالل ويعاَمــل. تتجلّــى يف تفــسرياته املختلفــة يف قــوانني الــسوابق القــضائية الوطنيــة 
تـضعاف أيـضا يف العديـد مـن الواليـات القـضائية كظـرف مـشّدد                 السلطة أو استغالل حالة اس    

  . العقوبات يف حاالت االجتارلتغليظُيستند إليه 
 مقارنـة مبـا أويل مـن اهتمـام          ضـئيل نـسبيا   لتفسري مفهوم استغالل الـسلطة اهتمـام        وقد أويل     -٩

قات دوليـة مـن     وقد ظهر مفهوم استغالل السلطة يف اتفا      . لتفسري مفهوم استغالل حالة االستضعاف    
 ورقة املعلومات اخللفيـة هـذه       لذا تنصب  ولكن ال يوجد الكثري من اإلرشادات التفسريية له،          )٢(قبل،

  . على املفهوم األساسي الستغالل حالة االستضعافيف معظمها
───────────────── 

لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم املتحدة ") األعمال التحضريية("امللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية  )1(  
   A/55/383/Add.1ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وثيقة األمم املتحدة 

  .٦٣، الفقرة )٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣(
 من االتفاقية الدولية لقمع االجتار بالرقيق األبيض، جمموعة ٢ورد هذا املفهوم، على سبيل املثال، يف املادة  )2(  

  ).رة باللغة اإلنكليزية فقطمتوفّ (UNTS 23 30معاهدات األمم املتحدة 
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 استـضعاف الـشخص املعـين       حالـة وكثريا ما ال يأخذ ممارسو العدالة اجلنائية يف االعتبـار             -١٠
 هبــم ا بعــض األشــخاص املّتجــروال يعتــربوحيتمــل، نتيجــة لــذلك، أن . ل االجتــاريف خمتلــف مراحــ

أن لــذا، مــن املمكــن . أو مهــاجرين خمــالفني للقــانون فُيطــردون أو جيرَّمــون /ضــحايا بــل جنــاة و
 علـى   وتوضـيحه " اسـتغالل الـسلطة أو حالـة استـضعاف        "لتعـبري    املفهـوم األساسـي      يساعد حبـث  

 تتـصدى    العدالة اجلنائية  بنصائح وإرشادات أفضل هتدف إىل جعل     ئية   ممارسي العدالة اجلنا   تزويد
  . اجلناةوتالحقالضحايا حتمي  أكثر فعالية للمشكلة بتدابري

ــبريا        -١١ ــُتخدم تعـ ــخاص، اسـ ــار باألشـ ــوع االجتـ ــاول موضـ ــيت تتنـ ــات الـ ويف بعـــض الكتابـ
اره سـببا رئيـسيا مـن       كتعـبريين متـرادفني، وكـثريا مـا ُيـشار إىل الفقـر باعتبـ              " فقر"و" استضعاف"

فاالستــضعاف يــشري إىل حالــة .  االستــضعاف والفقــر ليــسا واحــداولكــنَّ. أســباب هــذا االّتجــار
الكتابــات، تلــك  وفقــا ألحــد التعــاريف الــواردة يف  ،وميكــن تعريفــه. الــشخص يف ســياق معــيَّن

بــني العوامــل لتفاعــل املعقّــد ل هبــا األفــراد يتعــرضحالــة ناجتــة عــن الطريقــة الــسلبية الــيت "بوصــفه 
  )٣(."االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والبيئية اليت تشكّل سياق جمتمعاهتم احمللية

وهبذا املعىن، ال يكون االستـضعاف حالـة ثابتـة ومطلقـة، بـل حالـة تتغّيـر بتغيُّـر الـسياق                        - ١٢
ــاًء. ي الفـــرد علـــى التـــصّدقـــدرةوبتغيُّـــر  ي بري التـــصّد علـــى ذلـــك، ينبغـــي أن ُتراعـــي تـــدا وبنـ

لالستضعاف الظروف اخلارجية احمليطة بالفرد فضال عن اآلليات اليت متكّنه مـن محايـة نفـسه مـن          
   )٤(.األثر السليب اآليت من تلك الظروف اخلارجية

وقد أُجري العديد من الدراسات حول العوامل اليت تسهم يف جعـل األشـخاص ُعرضـة                  -١٣
ذا الصدد الفقـر والبطالـة وعـدم تـوفّر الفـرص االقتـصادية       ومن العوامل اليت سيقت يف ه   . لالجتار

ــهميش     ــساين والتمييــز والت ــة والعنــف اجلن  وميكــن أن تكــون مؤشــرات التجنيــد    )٥(.واالجتماعي
؛ واسـتغالل الوضـعية غـري    سوء األوضاع املعيشية لألسـرة استغالل  : باستغالل حالة االستضعاف  

؛ واســـتغالل نقـــص )املعرفـــة باللغـــة(م القانونيـــة؛ واســـتغالل نقـــص حـــظ الـــشخص مـــن التعلـــي
املعلومات؛ وسيطرة املستغلّني؛ والصعوبات يف املاضي؛ وصعوبة تنظـيم الـسفر؛ ووجـود أسـباب       

───────────────── 
عين باملخّدرات واجلرمية ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار بالبشر، مدخل مكتب األمم املتحدة امل( )3(  

  )ي لهإمكانية التعّرض له واآلثار املترتبة عليه واإلجراءات الالزمة للتصّد: إىل االجتار بالبشر
 UNODC & UN.GIFT, An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action, 

Background paper, 2008, p. 8. Available from http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/2008/AnIntroductiontoHumanTrafficking-VulnerablityImpactandAction.pdf .  
  .٦٨املرجع نفسه، الصفحة  )4(  
   A/RES/64/293وثيقة األمم املتحدة .  باألشخاصالعاملية ملكافحة االجتاراألمم املتحدة خطة عمل  )5(  

  . من الديباجة٣، الفقرة )٢٠١٠أغسطس / آب١٢(
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سـبل  اقتصادية؛ واملعلومات اخلاطئة عـن القـانون، وموقـف الـسلطات؛ واملعلومـات اخلاطئـة عـن            
ــة ال      ــام؛ واحلال ــسياق الع ــرية؛ وال ــة األس ــانشخــصية؛ اهلجــرة الناجحــة؛ واحلال ــساينواالرهت   النف

  )٦(.الدينية/الوضعية القانونية؛ واستغالل املعتقدات الثقافية/؛ والعالقة بالسلطاتوالعاطفي
    

    ي إرشادات من أجل تدابري التصّد  -رابعا  
    اتفاقية اجلرمية املنظمة وبروتوكول االجتار باألشخاص  - ألف  

مـن  ) أ( ٣ االجتـار باألشـخاص يف املـادة         يف تعريـف  " استغالل الـسلطة  "اسُتخدم تعبري     -١٤
وقـد اخُتلـف علـى معنـاه الـدقيق      . بروتوكول االجتـار باألشـخاص دون إيـراد تعريـف دقيـق لـه             

ــص الربوتوكــول    ــداد ن ــاء إع ــسابقة، الحــظ     . أثن ــول ال ــشات حــول صــيغة الربوتوك ويف املناق
ا علــى أهنــا تــشمل ينبغــي فهمهــ" اســتغالل الــسلطة"يف تعــبري " ســلطة"كلمــة " املتفاوضــون أنَّ

ــنظم       الــسلطة الــيت ميكــن أن ميتلكهــا أفــراد األســرة الــذكور علــى أفرادهــا اإلنــاث يف بعــض ال
  )٧(".القانونية والسلطة اليت ميكن أن ميتلكها األبوان على أبنائهم وبناهتم

أو " [االستـــضعاف"ويـــشري بروتوكـــول االجتـــار باألشـــخاص ثـــالث مـــرات إىل تعـــبري        -١٥
ر وإذ يقلقها أنه يف غيـاب مثـل هـذا الـصك، سـوف يتعـذّ               : "رة األوىل يف الديباجة    امل *"].التعّرض"

) أ( ٣واملـرة الثانيـة يف التعريـف الـوارد يف املـادة             ". توفري محاية كافية لألشخاص املعّرضـني لالجتـار       
 جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم       " االجتار باألشخاص "ُيقصد بتعبري   : "بالنص التايل 

أو استقباهلم بواسطة التهديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك مـن أشـكال القـسر أو االختطـاف                   
ي أو االحتيـال أو اخلــداع أو اســتغالل الـسلطة أو اســتغالل حالــة استـضعاف، أو بإعطــاء أو تلقّــ   

ا أمّـ " .مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شـخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض االسـتغالل         
تتخذ الـدول   : "، بالنص التايل  ٩ من املادة    ٤رة الثالثة فتتعلق مبنع االجتار باألشخاص يف الفقرة         اإلشا

د األطــراف، تــدابري لتخفيــف وطــأة  األطــراف أو تعــّزز، بوســائل منــها التعــاون الثنــائي أو املتعــدّ 
  ".العوامل اليت جتعل األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، مستضعفني أمام االجتار

 مــن بروتوكــول االجتــار باألشــخاص وســائل ٣وتتــيح امللحوظــات التفــسريية بــشأن املــادة   -١٦
ــادة    ــا للم ــسري وفق ــة للتف ــانون املعاهــدات   ٣٢تكميلي ــا لق ــة فيين ــن اتفاقي ــة   .  م ــد الحظــت اللجن وق
───────────────── 

  )6( International Labour Office & European Commission, Operational indicators of trafficking in 
human beings: Results from a Delphi survey implemented by the ILO and the European 

Commission,2009.  
املنظمة عرب الوطنية   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميةبشأن وضعملفاوضات عن ا األعمال التحضريية )7(  

. ٢٠، احلاشية ٣٩٢، الصفحة )A.06.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (والربوتوكوالت امللحقة هبا
: قع الشبكي التايلالنسخة العربية متاحة على املو

http://www.unodc.org/pdf/CTOCCOP/ctoccop2008/V0460072a.pdf.  
  .تبعا للسياق" التعرض"و" االستضعاف"اإلنكليزي يف النص العريب بتعبريي " Vulnerability"ترجم تعبري  *  
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 وضـع ال يكـون      اإلشارة إىل استغالل حالة استضعاف ُتفهم على أهنا إشـارة إىل أيِّ            "صة أنَّ املخّص
   )٨(."ى بديل حقيقي ومقبول سوى اخلضوع لالستغالل املتوّخالشخص املعين أيُّفيه لدى 

ويقترح القـانون النمـوذجي ملكافحـة االجتـار باألشـخاص، الـذي أعـّده مكتـب األمـم                     -١٧
، تعــريفني بــديلني لتعــبري   )التعــاريف( منــه ٥املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، يف املــادة     

  :. وفقا ملا يلي،"استغالل حالة استضعاف"
 وضع يعتقد فيه الشخص يشري هذا التعبري إىل أيِّ" استغالل حالة استضعاف"  )أ(  

  املعين أنه ليس لديه أّي بديل حقيقي ومقبول سوى اخلضوع إلساءة االستغالل املعنية؛
  أو

يعين هذا التعـبري اسـتغالل حالـة االستـضعاف الـيت ُيوضـع              " استغالل حالة استضعاف  "  
  ]:ُتدرج قائمة باألسباب والظروف ذات الصلة[نتيجةً ملا يلي فيها شخص 

  أو ]دخول البلد بطريقة غري قانونية أو من دون وثائق صحيحة؛  ‘١‘[  
 مرض جسدي أو عقلـي أو عجـز يعانيـه           حالة احلمل لدى املرأة املعنية أو أيُّ        ‘٢‘[  

  أو] الشخص املعين، مبا يف ذلك حالة اإلدمان على تعاطي أّي مادة؛
نقصان القدرة على تكوين أحكام عقلية حبكم كون الشخص طفـالً، أو مـن                ‘٣‘[  

  أو] جّراء املرض أو العاهة أو العجز اجلسدي أو العقلي؛
تقدمي وعود بإعطاء، أو إعطاء، مبـالغ ماليـة أو مزايـا أخـرى ملـن هلـم سـيطرة                      ‘٤‘[  

  أو] على الشخص املعين؛
الـصالحية للبقـاء االجتمـاعي      كون الـشخص يف وضـع مـضطرب مـن حيـث               ‘٥‘[  

  أو] السليم؛
  )٩(.] عوامل أخرى ذات صلةأيُّ  ‘٦‘[   

ــراد  ويتــضّمن القــانون النمــوذجي تعليقــا علــى هــذا التعريــف يؤكّــد أنَّ      - ١٨  مــن املمكــن إي
تعاريف أخرى كثرية السـتغالل حالـة االستـضعاف، مبـا يف ذلـك عوامـل مثـل اسـتغالل الوضـع                      

───────────────── 
ل اتفاقية األمم املتحدة لعملية التفاوض حو") األعمال التحضريية("امللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية  )8(  

   A/55/383/Add.1ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا، وثيقة األمم املتحدة 
  .٦٣، الفقرة )٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣(

شورات األمم من(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، قانون منوذجي ملكافحة االجتار باألشخاص  )9(  
: النسخة العربية متاحة على املوقع الشبكي التايل. ١١و ١٠ الصفحتان ،)A.09.V.11: املتحدة، رقم املبيع

http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/TIP_ModelLaw_Ararbic_ebook.pdf.  
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 مـادة مـن مـواد اإلدمـان، وتعـاريف غريهـا             ن الـشخص لتعـاطي أيِّ     االقتصادي للـضحية أو ارهتـا     
   )١٠(.تركّز على احلالة املوضوعية أو على احلالة حسبما يتصّورها الشخص الضحية

اجلـاين  ويوصي القانون النموذجي بأن تنظر احلكومات يف اعتماد تعريـف يركّـز علـى                 -١٩
ذلـك قـد يكـون أسـهل ألنـه لـن يتطلّـب              إثبـات    وُيـضيف أنَّ  . وقصده يف استغالل حالة الضحية    

 اجلـاين كـان يـدرك حالـة       حتقيقاً بشأن احلالة الذهنية النفسية للضحية، بل التأكّد فحسب من أنَّ          
   )١١(.ضعف الضحية وكان يقصد استغالل هذه احلالة

م، يورد القانون النموذجي ملكافحة االجتـار باألشـخاص الـذي أعـّده             وإضافة إىل ما تقدَّ     - ٢٠
، من قـانون وزارة خارجيـة الواليـات املتحـدة النمـوذجي ملكافحـة االجتـار باألشـخاص،                   املكتب

  :الفقرة ذات الصلة اليت تنص على ما يلي
استغالل حالة استضعاف يعين ذلك االستغالل الذي يعتقـد الـشخص املعـين أنـه لـيس                    

شمل لديه بديل معقول سوى اخلضوع للعمل املطلوب أو اخلدمات املطلوبـة منـه، ويـ              
ذلك علـى سـبيل املثـال ال احلـصر اسـتغالل حـاالت االستـضعاف الناجتـة عـن دخـول                      
الشخص إىل البلد املعين علـى حنـو غـري قـانوين أو مـن دون وثـائق صـحيحة، أو حالـة                       
احلمــل لــدى املــرأة املعنيــة، أو أّي مــرض جــسدي أو عقلــي أو عجــز يعانيــه الــشخص 

ي أّي مادة، أو نقصان القدرة علـى تكـوين          املعين، مبا يف ذلك حالة اإلدمان على تعاط       
  )١٢(.أحكام عقلية حبكم كون الشخص طفالً

    
    مؤمتر األطراف والفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص  - باء  

طلب مـؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة اجلرميـة املنظمـة، يف دورتـه اخلامـسة، مـن األمانـة أن                       -٢١
 )١٣(.توكـول االجتـار باألشـخاص     وألساسية الواردة يف بر   تواصل عملها يف جمال حتليل املفاهيم ا      

ورّحب مؤمتر األطراف، فضال عن ذلك، بالعمـل الـذي قـام بـه الفريـق العامـل املعـين باالجتـار                      
  )١٤(.باألشخاص، مبا يف ذلك توصياته

───────────────── 
  .١٠املرجع نفسه، الصفحة  )10( 
  .املرجع نفسه )11( 
  .١، املادة ٢٠٠٣رجية الواليات املتحدة النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص، لعام قانون وزارة خا )12( 
  تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكّمل  )13( 

   CTOC/COP/2010/17، الوثيقة التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
  .  من املنطوق١٠، الفقرة ٥/٢، القرار )٢٠١٠ديسمرب /انون األول ك٢(

  . من املنطوق٥املرجع نفسه، الفقرة   )14( 
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الفريق العامل املؤقت املفتوح العـضوية املعـين باالجتـار باألشـخاص، يف دورتـه           وأوصى    -٢٢
  :، مبا يلي٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩ إىل ٢٧اليت ُعقدت من الثانية، 
أن تعّد األمانة، بالتشاور مع الدول األطراف، وثائق ملساعدة موظفي إنفاذ القـانون يف                

اإلجـــراءات اجلنائيـــة بـــشأن مواضـــيع مثـــل املوافقـــة؛ واإليـــواء؛ واالســـتقبال والنقـــل؛   
وأن . طـابع العـابر للحـدود الوطنيـة       واستغالل حالـة الـضعف؛ واالسـتغالل عمومـا؛ وال         

   )١٥(. مفاهيم جديدة يف األدوات واملواد القائمةتضمن إضافة إىل ذلك إدراج أيِّ
الفريق العامل املؤقت املفتوح العضوية املعـين باالجتـار باألشـخاص، يف دورتـه               وأوصى  -٢٣

  :، مبا يلي٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥ و١٤األوىل، املعقودة يف فيينا يومي 
ن تعّد األمانة، فيما يتعلق بتعريف املفاهيم اليت قد تتطلّـب مزيـدا مـن التوضـيح، وبالتـشاور                   أ  

مع الدول األطراف، وثائق ملساعدة الدول األطراف يف حتـسني فهمهـا وتفـسريها للمفـاهيم                
ــاريف ذات األمهيــة        ــول االجتــار باألشــخاص، وخــصوصا التع ــسية الــواردة يف بروتوك الرئي

   )١٦(. مساعدة موظفي العدالة اجلنائية يف اإلجراءات اجلنائيةالقانونية من أجل
    

    إرشادات دولية إضافية  - جيم  
ســـلّمت اجلمعيـــة العامـــة، يف خطـــة عمـــل األمـــم املتحـــدة العامليـــة ملكافحـــة االجتـــار     -٢٤

التـرويج  "باألشخاص، بضرورة وضع خطة عمل عاملية ملكافحة االجتار باألشـخاص مـن أجـل         
ي جلميـع   يف التـصدّ ند إىل حقوق اإلنسان ويراعي االعتبارات اجلنسانية والسنّ باع هنج يست  الّت

ي نظــم العدالــة اجلنائيــة يف هــذا اجملــال، العوامــل الــيت تعــرِّض األشــخاص لالجتــار وتعزيــز تــصّد
  )١٧(."بوصفهما عاملني ضروريني ملنع االجتار باألشخاص ومحاية ضحاياه ومقاضاة مرتكبيه

ي للعوامـل   التـصدّ "علـى    عـن عزمهـا      العامـة يف خطـة العمـل العامليـة         اجلمعيـة    وأعربت  -٢٥
االجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة والــسياسية وغريهــا مــن العوامــل الــيت جتعــل النــاس عرضــة     

زاعات ـلالجتار، مثل الفقر والبطالـة وعـدم املـساواة وحـاالت الطـوارئ اإلنـسانية، مبـا فيهـا النـ                    

───────────────── 
يناير / كانون الثاين٢٩ إىل ٢٧يف فيينا من  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص، املعقود  )15( 

  ).ب( ٣١، الفقرة )٢٠١٠اير فرب/ شباط١٧ (CTOC/COP/WG.4/2010/6، الوثيقة ٢٠١٠
أبريل / نيسان١٥ و١٤يومي يف فيينا  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص، املعقود  )16( 

  .٧، الفقرة )٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١ (CTOC/COP/WG.4/2009/2، الوثيقة ٢٠٠٩
، )٢٠١٠أغسطس / آب١٢ (A/RES/64/293، خطة عمل األمم املتحدة العاملية ملكافحة االجتار باألشخاص )17( 

  .من الديباجة) د(١٦الفقرة 



 

10 V.11-84813 

 

CTOC/COP/WG.4/2011/3    

والعنــف اجلنــسي والتمييــز بــني اجلنــسني واإلقــصاء االجتمــاعي  حة والكــوارث الطبيعيــة، املــسلّ
   )١٨(."والتهميش، ولثقافة التغاضي عن العنف ضد املرأة والشباب واألطفال

إرساء أو تعزيز عمليـات لتحديـد       "رت اجلمعية العامة يف خطة العمل العاملية أيضا         وقّر  -٢٦
عها مـثال مكتـب األمـم املتحـدة        األشخاص الذين وقعوا ضـحية لالجتـار، كالعمليـات الـيت وضـ            

املعين باملخدرات واجلرمية وغريه من املنظمـات، مبـا يف ذلـك اختـاذ تـدابري مناسـبة وغـري متييزيـة              
ضـني  تساعد يف حتديد األشـخاص الـذين وقعـوا ضـحية لالجتـار باألشـخاص مـن الـسكان املعرّ                   

   )١٩(."خلطر االجتار
صـى هبـا فيمـا يتعلـق حبقـوق اإلنـسان واالجتـار              وتتناول املبادئ واملبادئ التوجيهيـة املو       -٢٧

ة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مـسألة االستـضعاف وتقـّدم           يضباألشخاص، الصادرة عن مفوّ   
 االلتـزام   ٥ويشمل املبدأ   . حتليال ملختلف العوامل اليت تزيد من ضعف الضحايا أمام االجتار هبم          

جلة زيـادة االستـضعاف املتـصلة بعـدم املـساواة      ، ومعا)٢-٥املبدأ  (مبعاجلة الضعف أمام االجتار     
، ومعاجلــة أشــكال )٤-٥املبــدأ (، واملتــصلة بــالتمييز والعنــف ضــد املــرأة )٣-٥املبــدأ (والفقــر 

االستــضعاف اخلاصــة لــدى األطفــال، مبــن فــيهم األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم واألطفــال  
زاع والفتـرة   ـعاف يف حـاالت النـ     ، ومعاجلـة زيـادة االستـض      )٥-٥املبـدأ   (املنفصلني عن ذويهـم     

، وضــمان عــدم انتــهاك التــدابري املتخــذة مــن أجــل معاجلــة       )٦-٥املبــدأ (الالحقــة النتهائــه  
  ).٧-٥املبدأ  (الثابتةاالستضعاف احلقوق 

 العـدل األساسـية املتعلقـة بـضحايا         بـادئ مت اجلمعية العامة، يف إعالن األمم املتحدة مل       وقّد  -٢٨
الفقـرة  (، تعريفا لضحايا اسـتغالل الـسلطة        )A/RES/40/34(ستعمال السلطة   ف يف ا  اإلجرام والتعسّ 

وأوصـت بـأن تعــّزز الـدول الـسياسات واآلليــات الالزمـة ملنـع األفعــال الـيت تـشكّل اســتغالال         ) ١٨
الفقـرة  (للسلطة وأن تستحدث احلقوق ووسائل االنتصاف املالئمة وتتيحها لضحايا هـذه األفعـال              

أو /ل وســـائل االنتـــصاف هـــذه، علـــى وجـــه اخلـــصوص، رد احلـــق و ودعـــت إىل أن تـــشم). ٢١
  ).١٩الفقرة (التعويض، وما يلزم من مساعدة مساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية 

    
    إرشادات إقليمية  -دال  

ــه االحتــاد األورويب    -٢٩ ــع املتعلــق ٢٠١١/٣٦يعــّرف توجي ــشرمبن ــه االجتــار بالب   ومكافحت
 املعـين وضعا ال يكون فيـه لـدى الـشخص          "على أهنا تعين    " ضعافحالة االست "ومحاية ضحاياه   

───────────────── 
  .١٢املرجع نفسه، الفقرة  )18( 
  .١٧املرجع نفسه، الفقرة  )19( 
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 وهـذه الـصيغة مماثلـة، إن    )٢٠(".ى بديل حقيقي أو مقبول سوى اخلضوع لالستغالل املتـوخّ       أيُّ
ميــــة املنظمــــة مل تكــــن مطابقــــة، للــــصيغة الــــواردة يف امللحوظــــات التفــــسريية التفاقيــــة اجلر 

 وضـع ال    أّي" استغالل حالـة االستـضعاف بوصـفها         قة هبا، اليت تشري إىل    والربوتوكوالت امللح 
 بــديل حقيقــي ومقبــول ســوى اخلــضوع لالســتغالل      يكــون فيــه لــدى الــشخص املعــىن أيُّ    

  )٢١(."ىاملتوّخ
ــد   -٣٠ ــاد األورويب  ويؤكّــ ــه االحتــ ــدّ  ٢٠١١/٣٦توجيــ ــرورة احلــ ــى ضــ ــضا علــ ــن  أيــ  مــ

بالغـة  ضـحية    قـسوة يف حـال ارتكـاب اجلـرم ضـد              على عقوبـات أشـدّ      وينصّ )٢٢(االستضعاف
 العوامـل    ويـشري هـذا التوجيـه إىل أنَّ        )٢٣(.، مبـا يـشمل علـى أقـل تقـدير مجيـع األطفـال              الضعف

 الـضحية تـشمل، علـى سـبيل         ضـعف األخرى اليت ميكن أخذها بعني االعتبار عند تقييم مـدى           
 ويـدعو فــضال عـن ذلــك إىل إيــالء   )٢٤(.املثـال، نــوع اجلـنس واحلمــل واحلالـة الــصحية والعجــز   

اهتمــام خــاص لألطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم مــن ضــحايا االجتــار بالبــشر الحتيــاجهم إىل  
   )٢٥(.حالة ضعفهم البالغمساعدة ودعم من نوع خاص بسبب 

 منـها،   ٤وتستنسخ اتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، يف املـادة               -٣١
ويتــضّمن  )٢٦(. مـن بروتوكــول االجتـار باألشـخاص   ٣ر باألشـخاص الــوارد يف املـادة   تعريـف االجتـا  

  : على ما يلي، إذ ينّص"استغالل حالة استضعاف"التقرير اإليضاحي إرشادا بشأن تعبري 
 وضع ال يكون فيه لدى الـشخص املعـىن          ُيقصد باستغالل حالة استضعاف استغالل أيِّ       

 وقـد يكـون االسـتغالل مـن أيِّ     . الستغاللاع هلذا    بديل حقيقي ومقبول عن اخلضو     أيُّ
. قا باألسرة أو اجتماعيـا أو اقتـصاديا       نوع، سواء كان بدنيا أو نفسيا أو عاطفيا أو متعلّ         

وقد تنطوي احلالة، مثال، على عدم استقرار أو عدم شرعية الوضعية اإلداريـة للـشخص               
───────────────── 

   بشأن منع ٢٠١١أبريل / نيسان٥ الصادر عن الربملان األورويب واجمللس بتاريخ EU/2011/36التوجيه  )20( 
، اجلريدة الرمسية JHA/2002/629ر اإلطاري للمجلس لّ حملّ املقّرومكافحة االجتار بالبشر ومحاية ضحاياه، وحي

  ).٢ (٢، املادة ٢٠١١-٤-١٥لالحتاد األورويب، 
لعملية التفاوض حول اتفاقية األمم املتحدة ") األعمال التحضريية("امللحوظات التفسريية للوثائق الرمسية   )21( 

   A/55/383/Add.1ت امللحقة هبا، وثيقة األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوال
  .٦٣، الفقرة )٢٠٠٠نوفمرب / تشرين الثاين٣(

  . من الديباجة٢الفقرة .،EU/2011/36التوجيه  )22( 
  . من الديباجة١٢املرجع نفسه، الفقرة  )23( 
  .املرجع نفسه )24( 
  . من الديباجة٢٣املرجع نفسه، الفقرة  )25( 
، ١٩٧ الرقم - أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر، جمموعة معاهدات جملس أوروبا اتفاقية جملس )26( 

  .٤املادة 
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 كـن أن يكـون الوضـع أيّ       وباختـصار، مي  . الضحية، أو تبعيته اقتصاديا أو ضعف صـحته       
ون واألشـخاص الـذين يـستغلّ   . ة يضطر فيهـا الـشخص للقبـول باسـتغالله       حالة من املشقّ  

وضعا من هذا القبيل ينتهكون بشكل صارخ حقوق اإلنسان وكرامته وسـالمته، وهـي              
  )٢٧(.حقوق ال يستطيع أحد نكراهنا بشكل مشروع

ذ تدابري خاصة للحد من تعـّرض األطفـال     وتلزم اتفاقية جملس أوروبا األطراف فيها باختا        -٣٢
أو تـدعيم   /كمـا تلزمهـا باعتمـاد و       )٢٨(ر هلـم احلمايـة    لالجتار هبم، وعلى األخـص بتهيئـة بيئـة تـوفّ          

السياسات والربامج الفّعالة يف منع االجتار بالبشر، بوسـائل ُيـذكر منـها إجـراء البحـوث، وتـوفري                   
مبادرات اجتماعية واقتصادية، وإقامة بـرامج  و  الوعي، وتنظيم محالت تثقيفية،   ونشراملعلومات،  

   )٢٩(.تدريبية وخصوصا لألشخاص املعّرضني لالجتار
ــا التنظيميــة املائــة املتعلقــة بــتمكني املستــضعفني مــن الوصــول إىل      -٣٣ وهتــدف لــوائح برازيلي

كامـل هيئتـها يف     اإليبريية املنعقـدة ب   -هتا اجلمعية العمومية للقمة القضائية األمريكية     العدالة، اليت أقرّ  
.  الفعلــي إىل العدالــة دون متييــزوصــول املستــضعفني يف برازيليــا، إىل ضــمان ٢٠٠٨مــارس /آذار

  :١، النقطة ٢ال ملفهوم االستضعاف وبعض األمثلة يف الباب ن هذه الوثيقة تعريفا مفّصوتتضّم
ــذين يالقــون، بــسبب ســنّ  ُيقــصد باملستــضعفني   هم أو نــوع جنــسهم أو  األشــخاص ال

ة أو االقتـصادية أو اإلثنيـة        ظـروفهم االجتماعيـ    مـن جـراء   هم البدنية أو العقليـة أو       حالت
ــةو ــدم مــن تلــك الظــروف    الثقافي ــا تق ــسبب كــل م  يف ممارســة  شــديدةً، صــعوبةً أو ب

وميكـن  . حقوقهم ممارسة كاملة أمام النظام القضائي على النحو املعترف هلم به قانونـا            
الــسن، والعجــز، واالنتمــاء إىل : الــة االستــضعافأن تــشكّل العوامــل التاليــة أســبابا حل

جمتمعات الشعوب األصـلية أو إىل األقليـات، واملعانـاة مـن اإليـذاء، واهلجـرة والتـشّرد                  
ــان مــن احلرّ    ــوع اجلــنس، واحلرم ــر، ون ــداخلي، والفق ــةال ــ. ي د ف التعريــف احملــدّ ويتوقّ

لـى مـستوى    لألشخاص املستضعفني يف كل بلد علـى خصائـصه املمّيـزة، بـل وحـىت ع               
 )٣٠(. به االجتماعية أو االقتصاديةالتنمية

    

───────────────── 
  ، ETS 197,16.V.2005تقرير جملس أوروبا اإليضاحي لالتفاقية املتعلّقة بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر،  )27( 

  .٨٣الفقرة 
  ).٥ (٥املرجع نفسه، املادة  )28( 
  ).٢ (٥ه، املادة املرجع نفس )29( 
لوائح برازيليا التنظيمية املائة املتعلقة بتمكني املستضعفني من الوصول إىل العدالة، متاحة على املوقع الشبكي  )30( 

  .http://justicia.programaeurosocial.eu/datos/documentos/noticias/1217852883.pdf: التايل
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    الوطيني على املستوى تدابري التصّد  -هاء  
   الــواردة يف القــانون النمــوذجي   الوطنيــةفيمــا يلــي بعــض األمثلــة علــى التــشريعات        -٣٤

ملكافحة االجتـار باألشـخاص، الـذي وضـعه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                 
  ):١١ و١٠ان الصفحت(

ــة االستــضعاف     الــيت يكــون فيهــا الــشخص األجــنيب حبكــم   املخــصوصةاســتغالل حال
وضــعه اإلداري غــري القــانوين أو غــري املــأمون، أو حالــة احلمــل لــدى املــرأة املعنيــة، أو  

  . جسدي أو عقلي لدى الشخص املعينحالة عاهة أو عجز
ار بالبـشر   أن مكافحـة االجتـ    تـوي علـى أحكـام بـش       بلجيكا، القانون الـذي حي    : املصدر(   

، املــادة ١٩٩٥أبريــل / نيــسان١٣واســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة، الــصادر يف  
  )٢) ١( مكّرراً ٧٧

االستفادة املرحبة من استغالل حالة معاناة عقدة دونّية ألسباب جـسدية أو نفـسية، أو          
لغ مــن املــال أو حالــة اضــطرارية، أو مــن خــالل إعطــاء، أو تقــدمي وعــود بإعطــاء، مبــا

  .مزايا أخرى ملن هلم سيطرة على شخصٍ ما
  )٦٠١إيطاليا، مدونة القوانني اجلنائية، املادة : املصدر(  
 حالة خاصة جيد فيها شخص ما، ذكراً أو أنثى، أنه مـدفوع إىل              -حالة االستضعاف     

  :اخلضوع إلساءة معاملته أو استغالله، وخباصة من جّراء ما يلي
  ضطرب من حيث الصالحية للبقاء االجتماعي السليم؛وضعه امل  )أ(    
الوضع احملكوم بشرط العمر، أو حالة احلمل، أو املـرض، أو العاهـة،               )ب(    

  أو القصور اجلسدي أو العقلي؛
الوضع املضطرب من جّراء دخول بلـد عبـور أو وجهـة مقـصودة أو                 )ج(    

  .اإلقامة فيه على حنو غري قانوين
، XVI-241دوفا، قـانون منـع ومكافحـة االّتجـار بالبـشر، رقـم              مجهورية مول : املصدر(  

  )١٠، الفقرة ٢، املادة ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٠الصادر يف 
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   املرفق  
     األدوات الرئيسية واملوارد املوصى هبا  
  القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص، الذي وضعه مكتب األمم املتحدة     

     واجلرميةاملعين باملخّدرات
األحكام  القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص من أجل مساعدة الدول يف تنفيذ             ُوضع

الواردة يف بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، املكّمـل             
يــسري مراجعــة وهــو يــستهدف ت. التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة  

وال ينحصر القانون   . وتعديل التشريعات القائمة، كما يستهدف تيسري اعتماد تشريعات جديدة        
 املرتبطـة بـذلك، بـل يـشمل خمتلـف           اإلجراميـة النموذجي يف جترمي االجتـار باألشـخاص واألفعـال          

جوانب تقـدمي املـساعدة إىل الـضحايا، كمـا يـشمل إرسـاء أسـس التعـاون بـني خمتلـف سـلطات                        
ويـصاحب كـل حكـم مـن أحكـام القـانون النمـوذجي تعليـق                . لدولة واملنظمات غـري احلكوميـة     ا

 ٥سم املـاد  وتتّـ . ة خيارات ومصادر قانونية وأمثلة   مفّصل يتيح للمشرعني، حسب االقتضاء، عدّ     
 ".استغالل حالة استضعاف"ف مصطلح ن هنجا أوليا يف تعريمنه بأمهية خاصة إذ تتضّم

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

دليل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية بشأن مكافحة االجتار بالبشر،     
   ارسي العدالة اجلنائيةاملوجَّه إىل مم

جاء الدليل بشأن مكافحة االجتـار بالبـشر، املوجَّـه إىل ممارسـي العدالـة اجلنائيـة، نتيجـة لعمليـة                     
تعاونية عاملية شارك فيها خرباء ميثلون األوساط األكادميية ومنظمات غري حكوميـة ومنظمـات             

ــضاة مــن       ــّدعون عــاّمون، وق ــانون، وم ــاذ الق ــة، ومــسؤولون عــن إنف ــامل،  دولي ــع أحنــاء الع مجي
والغرض من هذا الدليل، علـى غـرار بروتوكـول االجتـار باألشـخاص، هـو             . بتجارهبم وخربهتم 

تقدمي الدعم ملمارسي العدالة اجلنائية يف منع االجتار بالبشر ومحاية ضـحاياه ومقاضـاة مرتكبيـه                
  .ويف التعاون الدويل الالزم لتحقيق هذه األهداف

 املخـّدرات، سـواء     تعـاطي لدليل مفهوم االستضعاف النـاجم عـن         من ا  ١٤ النميطةستحدث  تو
  . طواعية أو باإلكراه الذي يلجأ إليه املّتجر كوسيلة للسيطرة على الضحيةتعاطيهاكان 
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مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ومبادرة األمم املتحدة العاملية ملكافحة    
إمكانية التعّرض له واآلثار املترتبة عليه :  بالبشراالجتار بالبشر، مدخل إىل االجتار

   ي لهواإلجراءات الالزمة للتصّد
 يف صـحة التعـاريف      ،)أو التعـّرض  ( الـيت تتنـاول موضـوع االستـضعاف          ،ك الورقة األوىل  تشكّ

  تركيز اجلهود العملية على التوعيـة العامـة     ىجدوالعملية الراهنة للوقاية من االجتار بالبشر ويف        
 التوّسـع يف    ويـذهب الكاتـب إىل أنَّ     . ا األداة الرئيسية للوقاية من حـدوث هـذه اجلرميـة          بوصفه

فهم الوقاية ليشمل حالة استـضعاف األفـراد املعّرضـني للخطـر والعمـل علـى هتيئـة بيئـة ال جتـد                       
  .اجلرمية فيها تربة خصبة أمر يساعد بالتأكيد على وضع استراتيجيات شاملة للوقاية

، ويتضّمن حتلـيال جيـدا هلـذا       "االستضعاف" من هذه الورقة بأكمله لتعريف       ٤ وقد أُفرد الباب  
  )٧٥-٦٧الصفحات  (.تلفة هبذا الشأناملفهوم إضافة إىل وجهات نظر خم

www.unodc.org/documents/humantrafficking/2008/AnIntroductiontoHumanTrafficking- 

VulnerablityImpactandAction.pdf 
      

املبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى هبا فيما يتعلق حبقوق اإلنسان واالجتار باألشخاص،     
     التعليق- ضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان الصادرة عن مفّو

 جوانـب   بتبيـان  الوضـعية القانونيـة،       مـسألة  ه واضح للتعامل مع   حتديد اجتا  إىل   )٣١(يسعى التعليق 
املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باالجتــار الــيت ميكــن ربطهــا بــاحلقوق وااللتزامــات الدوليــة  

 لريسـم صـورة إمجاليـة مفـّصلة للجوانـب           املبادئ واملبادئ التوجيهية  وهو يستخدم هذه    . الثابتة
.  علــى القــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان ، ولــيس حــصرا،خــصوصاالقانونيــة لالجتــار، مركّــزا 

  .حتكيمية كأمثلة على التطبيق العملي هلذه املبادئقرارات  قضائية و أحكاماويسوق
ــدأ  ــصلة ٥املب ــة ذات ال ــادئ التوجيهي ــادة وطــأة    :  واملب ــدّخل ملعاجلــة العوامــل علــى زي يتجــه الت

استضعاف الـضحايا وميكـن أن ُيفيـد كمثـال          االستضعاف حنو الوقاية ولكنه يعاجل أيضا مسألة        
  .على حاالت االستضعاف اخلاص

    

───────────────── 
 )31( www.ohchr.org/Documents/Publications/Commentary_Human_Trafficking_en.pdf.  
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ي القانونية لالجتار بالبشر بغرض استغالهلم  تدابري التصّداليت تعترضيات ملّخص للتحّد
    كأيد عاملة يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا

 مبكافحـة االجتـار بالبـشر، التـابع       ق املعـين  هذا التقرير الذي أعـّده مكتـب املمثـل اخلـاص واملنـسّ            
 إمنـا هـو ورقـة معلومـات خلفيـة مـن أجـل اجتمـاع حلـف                   ،ملنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا       

وأُعـّدت هـذه الورقـة لتـوفري ملّخـص      .  يف فيينـا  ٢٠٠٦ الذي ُعقد عـام      لبشرمكافحة االجتار با  
 لالجتـار بالبـشر بغـرض     تـدابري التـصدي القانونيـة     اليت تعتـرض  للممارسات الوطنية والتحديات    

واهلـدف هـو    . استغالهلم كأيد عاملة، وتسوق للتوضيح حاالت مبلّغا عنـها يف منطقـة املنظمـة             
ــاال         ــذا االجتــار امتث ــة ملكافحــة ه ــذ سياســات وطني ــشاركة يف وضــع وتنفي ــدول امل ــساعدة ال م

وة بــني  الفجــاللتزامــات املنظمــة وااللتزامــات الدوليــة األخــرى ذات الــصلة واملــسامهة يف ســدّ  
  .جر هبمااللتزامات الدولية والتدابري الوطنية ملكافحة االجتار وجتارب األشخاص املّت

  . من الوثيقة١١ إىل ٨ومفهوم استغالل حالة االستضعاف مشروح تفصيال يف الصفحات من 
www.osce.org/cthb/24342 

      
لة يف القطاع ي لالجتار بالبشر بغرض استغالهلم كأيد عاميات التصّدلتحّدملّخص     

    الزراعي يف منطقة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
ق املعـين مبكافحـة االجتـار بالبـشر،     ل اخلـاص واملنـسّ    هذا التقرير الذي أعّده مكتب املمثّ     ن  يتضّم

التـابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، حتلـيال لالجتــار باأليــدي العاملــة يف قطــاع اقتــصادي   
ــّد. الزراعـــيمعـــّين، وهـــو القطـــاع   يف القطـــاع الزراعـــي الراهنـــةيات ويتنـــاول التقريـــر التحـ

 السياسات العامـة واملنظمـات غـري احلكوميـة يف           وواضعيويستهدف مساعدة الدول املشاركة     
ب يف استـضعاف العمـال أو       استبانة املسائل البنيوية وجوانب العجز يف هذا القطـاع الـيت تتـسبّ            

ويـسوق بعـض    " دةالتبعية املتعدّ " ويستحدث التقرير مفهوم     .ي إىل تفاقم حالة استضعافهم    تؤّد
 .األمثلة لزيادة توضيح حالة استضعاف الضحايا يف سياق االجتار بالبشر

  )٣٩ و٣٨، الصفحتان ٢-٤-٢الباب (
www.osce.org/cthb/37937?download=true 
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لدولية نتائج استقصاء أجرته منظمة العمل ا: مؤشرات عمليات االجتار بالبشر    
    )٢٠٠٩سبتمرب /أيلول" (دلفي"باع منهجية ضية األوروبية باّتواملفّو
، "اسـتغالل حالـة استـضعاف     "رات علـى    ة مؤشّـ  ن النتائج اليت انتهى إليها االستقصاء عـدّ       تتضّم
  ). مؤشرات٧(ا عند نقطة املقصد وإّم)  مؤشرا١٦(ا عند التجنيد إّم

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication 

/wcms_105023.pdf 
      

  رة اخلاصة املعنية جبوانب حقوق اإلنسان لضحايا االجتار باألشخاص، املقّرتقرير     
   واألطفال، السيدة سيغما هدى ال سيما النساء

 البغـاء  أو جتـارب شـخص يف  /نادراً ما يقع املرء على حالة ال ينطـوي فيهـا الـسبيل إىل البغـاء و                
 مـن فهـم الـسلطة والـضعف         وال بـدّ  . أو استغالل الضعف علـى األقـل      /على استغالل السلطة و   

يف هذا السياق على أهنما يـشمالن الفـوارق يف الـسلطة حبـسب نـوع اجلـنس والعـرق واإلثنيـة                      
ز نادراً ما يكـون سـبيالً يتميّـ       " احلياة"وعيش هذه    السبيل إىل البغاء     وبعبارة بسيطة، إنَّ  . والفقر
  ).٤٢الفقرة (ن أو بوجود خيارات مناسبة بالتمكّ

ويف عامل ما فتئ يتسم بعالمات هيمنة البيض والـذكور، تتعـرض لالسـتغالل اجلنـسي الـشديد                  
 وكـثرياً مـا يـستغلّ     . أو اللـون  /النساء والفتيات املضطهدات بسبب العـرق واجلنـسية والطبقـة و          

ل وضـعهم ذي الـسلطة االجتماعيـة النـسبية          طالبو البغايا هذا الضعف، وبذلك يسيئون استعما      
  ).٦٩الفقرة (يف استغالل األشخاص املتاجر هبم 

رة اخلاصـة املعنيـة     إدماج حقوق اإلنسان للمرأة واملنظور الذي يراعي نوع اجلنس، تقريـر املقـرّ            
ــسيدة      جبوانــب حقــوق اإلنــسان لــضحايا االجتــار باألشــخاص، ال ســيما النــساء واألطفــال، ال

  ).٢٠٠٦فرباير / شباط٢٠ (E/CN.4/2006/62سيغما هدى، 
 
  


