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  اللجنة:  لجنة حقوق اإلنسان

 القضیة:  القضاء على تجارة الرقیق

 رئیس اللجنة:  العنود بنت حمد آل ثاني

 المنصب:  نائب رئیس اللجنة

 

 المقدمة
 التجارة بالبشر هي جریمة وانتهاك لحقوق اإلنسان ینطوي على توظیف  وحركة و استغالل شخص، الموافقة األولیة من

 قبل الشخص غیر ذي صلة إذا تم الحصول علیها عن طریق الغش والخداع أو اإلكراه، و ال یستطیع الطفل الموافقة على التجارة به،

 نقل طفل في ظروف استغاللیة ینطوي تحت عنوان التجارة بالرقیق و في العادة یقع هذا الفعل بهدف استغاللهم من أجل الربح أو

 الجنس، ینبغي فهم التجارة باألشخاص على أنها عملیة و لیست كجریمة تقع بشكل فرید النوع ، ال یشترط عنوان التجارة بالبشر

  تتضمن عبور الحدود - بل یمكن أن یحدث داخل حدود بلد واحدة.

 یوفر بروتوكول بالیرمو لألمم المتحدة (2000) تعریفا مفصال لتجارة النسان التي وافقت علیها الدول األعضاء في األمم

 المتحدة ، مما یجعلها منسقة استجابة دولیة أسهل وأكثر فاعلیة.

 التجارة بالبشر تتضمن تجارة البشر بغرض العمل الجبري ، أو االستعباد الجنسي ، أو االستغالل الجنسي التجاري

 للُمتِجرین أو غیرهم. قد یشمل هذا توفیر الزوج في سیاق الزواج القسري ، أو استخراج األعضاء أو األنسجة ، بما في ذلك إزالة

 األرحام و البویضات. التجارة بالبشر جریمة ضد الشخص بسبب انتهاك حقوق الضحیة في الحركة عن طریق اإلكراه و بسبب

 استغاللها التجاري. التجارة بالبشر هو تجارة البشر ، وخاصة النساء واألطفال ، و ال ینطوي بالضرورة على انتقال الشخص من

 مكان إلى آخر. و على أساس التعریف الوارد في بروتوكول التجارة باألشخاص ، یتضح أن لالتجار باألشخاص ثالثة عناصر

 أساسیة ؛

 أولها الفعل و یقصد بهذا الفعل الذي یتم لتنفیذ عملیة التجارة التي تعد جریمة (ما هو الفعل الذي یتم) و منها تجنید أو نقل

 أو إیواء أو استقبال أشخاص بشكل تجاري و هذا ال یشترط المنفعة من خالل المال بل هي تجارة تقع بتوفیر كافة المنافع الممكنة

 للتجار، ثانیها الوسیلة و یقصد بهذا كیفیة اجراء عملیة التجارة المجرمة بالرقي  (كیف یتم ذلك الفعل) و تتضمن جمیع أنواع اإلكراه

 و ما یزید على ذلك من سبل مثل التهدید أو استخدام القوة أو اإلكراه أو االختطاف أو االحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة

 أو الضعف أو تقدیم مدفوعات أو أي نوع من المنافع منافع لشخص یتحكم في الضحیة، و آخرها الغرض و هو الدافع او الدوافع التي

 تشجع المجرم على التجارة بالرقیق (لماذا یتم ذلك الفعل): لغرض االستغالل ، الذي یشمل استغالل بغاء الغیر ، و االستغالل

 الجنسي ، و العمل القسري ، و الرق أو الممارسات المماثلة و إزالة األعضاء.

 ال أحد یعرف األرقام الحقیقیة ، و لكن حتى التقدیرات المتحفظة تشیر إلى أن عدد ال یقل عن 2.5 ملیون من األطفال و

 النساء و الرجال تتم تجارتهم عبر الحدود الدولیة كل عام - والكثیر منهم یتم التجارة بهم داخل بلدانهم األصلیة -  ویعملون ضد

 إرادتهم ، في كثیر من األحیان تحت الظروف المؤسفة وغیر اآلمنة ، التي تعتورها تهدیدات جسدیة أو نفسیة أو مالیة.

 تقدر األمم المتحدة الجهود و تشارك في المصلحة المشروعة للدول في القضاء على تجارة الرقیق، و هي جریمة قد

 تنطوي على انتهاكات خطیرة لحقوق اإلنسان، و توجه االنتباه بالخصوص إلى العواقب اإلنسانیة التي تسببها هذه الجریمة و تدعو
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 إلى نهج قائم على حقوق اإلنسان لتجارة الرقیق حیث تتضمن تدابیر لمعالجة احتیاجات الحمایة للضحایا أو األفراد الذین تعرضوا

  للتجارة أو یتعرضون لخطر التجارة باإلضافة إلى مقاضاة الجناة.

 

 معاني المصطلحات

 تجارة الرقیق
 بیع او شراء او نقل أو إیواء األشخاص من خالل عامة و سائل التهدید أو التغلب او اشكال اخرى لالكراه، تضمن جمیع

 انواع الخداع واالحتیال أو االختطاف او المنع من التنقل من خالل سوء استغالل موضع قوة أو موضع ضعف و یعتبر أي شخص

 قد دفع و تلقي دفع او اي نوع من المنافع متورط في جریمة تجارة الرقیق، و یحتوي عنوان تجارة الرقیق جمیع األهداف المترتبة

 منها التجنید أو العمل باإلكراه او تجارة النساء لغرض الجنس او ازالة االعضاء او اي ممارسة شبیهة أو غیر شبیهة تكون غایة

  للتجارة بالرقیق.

 

 العبودیة
  العبد هو شخص مملوك من قبل شخص ما و العبودیة هي حالة كونه تحت سیطرة شخص ما یضطر الشخص إلى العمل

 من أجل شخص آخر. یعتبر الرقیق ملًكا آلخر حیث أن الشخص الذي یسیطر علیها یشتریها أو یمتلكها من و الدته.

 

 العمل القسري
 یشیر العمل القسري إلى الحاالت التي ُیجبر فیها األشخاص على العمل من خالل استخدام العنف أو الترهیب ، أو بوسائل

 أكثر دهاء مثل الدیون المتراكمة ، أو االحتفاظ بأوراق الهویة أو التهدید باالدانة إلى سلطات الهجرة.

 

 االستغالل الجنسي
 عالقة تشكل استغالًال جنسًیا ، أي أي تطبیق فعلي أو محاولة إلساءة استخدام موضع ضعف أو سلطة تفاضلیة أو ثقة ،

 لألغراض الجنسیة ، بما في ذلك ، على سبیل المثال ال الحصر: تحقیق الربح النقدي أو االجتماعي أو السیاسي من االستغالل

 الجنسي لشخص آخر.

 

 التهریب
 هو تحریك أو المساعدة في تحریك او دفع سعر تحریك االغراض أو البشر عبر الحدود بشكل غیر قانوني - و یعد

 التهریب جریمة.

 

 

 العالمة التجاریة

  وشم أو نحت على ضحیة في أي مكان على الجسد یشیر إلى الملكیة من قبل المتاجرین او المستعبدین او عصابة او

 المشترین.

 
 اإلكراه
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  التهدیدات أو التهدیدات المتصورة بإلحاق ضرر جسیم أو تقیید مادي ضد أي شخص ؛ نظام یهدف إلى جعل الشخص

 یعتقد أن عدم األداء یؤدي إلى ضرر جسیم أو تقیید جسدي ضده.

 

  المیسرون

 

 من المهم إدراك أن عملیات التجارة بالبشر غالبًا ما تتقاطع أو تتواجد إلى جانب األعمال التجاریة المشروعة ونتیجة لذلك

 ، قد تساعد بعض الصناعات في تمكین أو دعم أو تسهیل التجارة بالبشر و قد یشمل "هیكل الدعم" هذه مجموعة واسعة من األفراد و

 المنظمات و الشركات و المؤسسات  و مواقع و ممارسات اإلنترنت یشمل المیسرون المشتركون الذین یعتمدون علیهم المتاجرون

 في كثیر من األحیان ما یلي: الفنادق والموتیالت، المالك، وسطاء العمل، سیارات األجرة و غیرها من خدمات القیادة،شركات

 الخطوط الجویة و الحافالت و السكك الحدیدیة، المواقع والوسائل التي تتخصص في االعالن (مواقع مثل Craigslist.com و

 Backpage.com ؛ كتب الهاتف ؛ الصحف البدیلة)، البنوك وشركات الخدمات المالیة األخرى.

 

 معلومات خلفیة

 
 هناك مجموعة معقدة من العوامل التي تغذي التجارة بالجنس ، بما في ذلك الفقر و البطالة و األعراف االجتماعیة التي

 تمیز ضد المرأة والطلب التجاري على الجنس و التحدیات المؤسسیة و العولمة:

 
 الفقر والعولمة

 قد یؤدي الفقر و نقص الفرص التعلیمیة  واالقتصادیة في مسقط رأس المرأة إلى الهجرة الطوعیة ثم یتم تهریبهن إلى

 العمل الجنسي ، و مع فتح العولمة للحدود الوطنیة أمام زیادة تبادل السلع و رؤوس األموال ، ازدادت أیضا هجرة الید العاملة ، أقل

 البلدان الغنیة لدیها خیارات أقل ألجور المعیشة ، یدفع التأثیر االقتصادي للعولمة الناس إلى اتخاذ قرارات واعیة للهجرة و تكون

 عرضة لالتجار، إن عدم المساواة بین الجنسین التي تعوق المرأة عن المشاركة في القطاع الرسمي تدفع أیضا النساء إلى القطاعات

 غیر الرسمیة.

 إنشاء قوائم انتظار طویلة لألجهزة في الوالیات المتحدة وأوروبا سوق سوداء دولیة مزدهرة. تجار الحصاد ، و ال سیما

 الكلى ، لبیعها لتحقیق ربح كبیر وغالبا ما تكون دون رعایة أو تعویض الضحایا. و غالبًا ما یأتي الضحایا من المجتمعات الریفیة

 الفقیرة ، و ال یرون خیارات أخرى سوى بیع األعضاء بشكل غیر قانوني. إن عجز البلدان الغنیة عن تلبیة الطلب على األجهزة

 داخل حدودها یدیم التجارة. من خالل إصالح نظام التبرع الداخلي ، حققت إیران فائضًا من الجهات المانحة القانونیة و توفر نموذجًا

 إرشادیًا للقضاء على كل من التجارة باألعضاء و االبتزاز.

 

 التحدیات السیاسیة والمؤسسیة
 یمكن أن یكون ضباط الشرطة الفاسدون وغیر المدربین متواطئین في التجارة بالجنس و / أو ارتكاب العنف ضدهن ، بما

 في ذلك ضحایا التجارة الجنسي ، غالًبا ما یدمج المتاجرون بالبشر إساءة استخدام النظام القانوني في أسالیب سیطرتهم عن طریق

 التهدید بالترحیل أو بتحویل الضحایا إلى السلطات ، مما قد یؤدي إلى احتجاز الضحایا.
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  وباإلضافة إلى ذلك، تشكل األوضاع السیاسیة الصعبة مثل الحرب األهلیة و الصراع االجتماعي عوامل دافعة للهجرة و

 التجارة ; أشارت دراسة إلى أن الدول األكبر ، أغنى البلدان و أفقرها ، و البلدان ذات الحریة الصحفیة المحدودة من المرجح أن

 تشارك في المزید من تجارة الرقیق للجنس , و على وجه التحدید ، فإن كونها في اقتصاد انتقالي قد یجعل بلًدا أكثر عرضة بمقدار

 تسعة عشر مرة في أعلى فئة من فئات المتاجرة ، كما أن عدم المساواة بین الجنسین في سوق العمل في البالد ترتبط أیًضا بارتفاع

 معدالت التجارة بالبشر.

 

 الطلب التجاري للجنس

 یشرح المؤیدون  إلنهاء التجارة بالجنس طبیعة التجارة بالجنس كنموذج للعرض و الطلب االقتصادي ، في هذا النموذج

 یؤدي طلب الذكور إلى المومسات إلى سوق العمل الجنسي ، الذي بدوره یعزز التجارة بالجنس ، و التجارة غیر القانوني واإلكراه

 غیر القانوني للناس في العمل الجنسي ، و القوادین و الُمتِجرین یصبحون "موزعین" الذین یزودون الناس بالجنس استغالل ، یمكن

 أیضًا تسهیل الطلب على التجارة بالجنس من قبل بعض القوادین و رغبة الُمتِجرین في النساء الالتي یمكنهم استغاللهن كعاملین

 ألنهن ال یطلبن أجورًا ، أو ظروف عمل آمنة ، أو وكالة في اختیار الزبائن.

 

 التتبیل أو التحنیك

 كلمة منتشرة بین األفراد الذین یتاجرون بالنساء  واألطفال لغایة جنسیة و هي تعني مزیج من التالعب النفسي والترهیب

 واالغتصاب الجماعي واللواط والضرب والحرمان من الطعام أو النوم ، والعزلة عن األصدقاء أو العائلة وغیرها من مصادر الدعم

 ، وتهدید أو احتجاز رهائن أطفال الضحیة. تم تصمیم التوابل لكسر مقاومة الضحیة وضمان االمتثال.

 

 البالد والمنظمات المشاركة

  تایوان:
 تم إدراج تایوان في فئة (Teir 1) في تقریر التجارة باألشخاص الصادر عن وزارة الخارجیة األمریكیة للعام السابع على

 التوالي ، مما یشیر إلى أن جهود مكافحة التجارة بالبشر في البالد قد نالت اعتراًفا عالمًیا - لكن بالرغم من أن المستوى 1 هو أعلى

 مرتبة ، إال أنه ال یعني أن بلًدا من هذا الرتبة ال یعاني من مشكلة االتجار بالبشر. على العكس ، یشیر ترتیب الفئة 1 ببساطة إلى أن

 الحكومة قد أقرت بوجود االتجار بالبشر ، وبذلت جهوًدا لمعالجة المشكلة -  و وثقة حكومة تایوان قانون منع ومكافحة االتجار

 بالبشر في سنة 2009.

 وقالت وكالة االستخبارات الوطنیة إن تایوان مارست استراتیجیات P-4: الوقایة ، والمقاضاة ، والحمایة ، والشراكة في

 إجراء التعاون عبر الحدود ، ومكافحة االتجار بالبشر، وأشارة إلى أن وكالة االستخبارات الوطنیة تدیر ثالثة مالجئ مخصصة

 لضحایا االتجار ، وأن وزارة العمل تدعم 20 ملجأ إضافًیا وخط ساخن على مدار 24 ساعة یمكنهم الوصول إلیه، كما بذلت

  السلطات جهودًا لمنع االتجار من خالل العدید من حمالت التوعیة وحلقات العمل والمؤتمرات.

 

 تایالند:
 تایالند هي بلد المصدر والوجهة وعبور الرجال والنساء واألطفال الذین یتعرضون للعمل الجبري والتجارة للجنس ،

 الرخاء النسبي في تایالند یجتذب المهاجرین من البلدان المجاورة الذین یفرون من ظروف الفقر ، وفي حالة بورما والقمع العسكري.

 تعرض الهجرة غیر الشرعیة الكبیرة إلى تایلند للمهربین فرصًا إلجبار المهاجرین غیر الشرعیین على االحتیال أو االستغناء عنهم

 Research Report | Page 4 of 12 
 



The Hague International Model United Nations Qatar 2019 | 22rd – 25th of January 2019 

 في االستعباد القسري أو االستغالل الجنسي ، وضع مكتب وزارة الخارجیة األمریكیة لمراقبة ومكافحة التجارة باألشخاص البالد في

 "قائمة Tier 2" في عام 2017.

 رغبة في مرتبة أفضل ، تعهدت الحكومة بتشدید المكافحة وفي األشهر األخیرة ، اشتركت في شراكة مع شركات الطیران

 والجمعیات الخیریة لتحذیر الزائرین من التورط في االتجار بالبشر ، بینما حثتهم على اكتشاف حاالت محتملة واإلبالغ عنها، من

 المطارات إلى مراكز التسوق ، تقوم تایلند بتكثیف حملة تستهدف السیاح في أحدث جهودها للحفاظ على البالد خالیة من االتجار

 بالبشر ، حیث یتطلع المسؤولون إلى تصنیفات دولیة أفضل.

 

 ایران:

 وفقًا لتقریر صادر عن شرطة األمن القومي في القیادة الكبرى في طهران ، وكذلك تقاریر من مركز شؤون المرأة ولجنة

 منظمة الدفاع عن ضحایا العنف عام 2003 ، فإن تهریب النساء والفتیات الحدودیة إلى توسعت دول الخلیج وباكستان وأفغانستان

 وحتى الدول األوروبیة. ونقل المهربون ضحایاهم من بنغالدیش وأفغانستان وباكستان إلى إیران ثم أرسلوها إلى أوروبا. في عام

 2003 ، بلغ عدد العصابات التي تم اكتشافها وإبطال مفعولها في مقاطعة أذربیجان الغربیة إلى 200. وتبین األخبار أن إیران هي

 مصدر لالتجار بالبشر ، لكن المسؤولین في الحكومة اإلیرانیة یمتنعون عن توفیر إحصاءات دقیقة ألسباب سیاسیة وأمنیة.

 تواصل الحكومة اإلیرانیة معاقبة ضحایا التجارة بسبب األفعال غیر القانونیة المرتكبة كنتیجة مباشرة لتعرضهم لالتجار

 بالبشر ، مثل الزنا ، والبغاء ، والهجرة غیر الشرعیة ، ویعاقب بعضهم باإلعدام. ُیجبر المهاجرون ، وال سیما القادمون منهم من

 أفغانستان ، على القیام بأدوار قتالیة في سوریا ، ویعمل األطفال الذین ال تتجاوز أعمارهم 3 سنوات كمتسولین في الشوارع تحت

 تهدید اإلساءة البدنیة والجنسیة.

 

 االتحاد األوروبي:

 لقد أصبح بیع الشابات في العبودیة الجنسیة إحدى الشركات اإلجرامیة المتنامیة في االتحاد األوروبي. في حین أن االتجار

 بالبشر كان قائما لقرون في جمیع أنحاء العالم ، فقد أصبح مصدر قلق متزاید للبلدان الواقعة في الجزء البلقاني من جنوب أوروبا منذ

 سقوط الشیوعیة.

 و لقد كافح االتحاد األوروبي جریمة التجارة بالبشر لسنوات طویلة من خالل وضع قوانین صارمة تعرقل عملیة التجارة

 و وضع اتفاقیات دولیة الباحة الجریمة تماما مثل ما فعلوا عام 2005، و باالضافة الى ذلك فان دول االتحاد األوروبي تظل داعم

 قوي لمحاوالت مكافحة تلك الجریمة عالمیة - تضمن محاوالت األمم المتحدة.

 وبالرغم من ذلك، فإن هناك دول أعضاء في االتحاد األوروبي تعاني من التجارة بالرقیق، على سبیل المثال الیونان بلد

 عبور ووجهة للنساء واألطفال الذین یتعرضون لالتجار بالبشر ، وبالتحدید الدعارة القسریة وظروف العمل القسري للرجال والنساء

 واألطفال. وینحدر ضحایا االتجار بالجنس في المقام األول في أوروبا الشرقیة وبلدان الكتلة السوفیاتیة السابقة.

 غالبیة ضحایا التجارة في أوروبا هم من النساء الراشدات ، والسبب األكثر شیوعًا لالتجار بالبشر هو االستغالل الجنسي ،

 ومع ذلك ، یشكل االتجار بالسخرة ثلث جمیع حاالت االتجار ؛ یذهب الضحایا إلى الزراعة والبناء وصید األسماك والصناعة

 التحویلیة وصناعات النسیج. هناك أیضًا نساء ورجال یتم تهریبهم ألغراض العبودیة المنزلیة. یتم االتجار باألطفال في هذه المنطقة

 ألغراض االستغالل الجنسي والزواج القسري والتسول القسري.
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 األمم المتحدة:
 مررت األمم المتحدة الكثیر من القرارات والبروتوكوالت على مر السنوات لمكافحة جریمة تجارة الرقیق، وان المنظمة

 عنصر أساسي في النجاحات التي حققتها الكثیر من الدول ضد هذه الجریمة.  إحدى محاوالت المكافحة هي مبادرة األمم المتحدة

 العالمیة لمكافحة االتجار بالبشر (UN.GIFT) هي مبادرة متعددة أصحاب المصلحة توفر الوصول العالمي إلى الخبرة والمعرفة

 والشراكات المبتكرة لمكافحة االتجار بالبشر، تم تصمیم برنامج األمم المتحدة للترویج للمساواة بین الجنسین (UN.GIFT) لتعزیز

 الكفاح العالمي لمكافحة االتجار بالبشر ، على أساس االتفاقات الدولیة التي تم التوصل إلیها في األمم المتحدة. وحتى اآلن ، یوجد

 167 بلدا أطرافا في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ، ال سیما النساء واألطفال ، الذي یكمل اتفاقیة األمم المتحدة

 لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.

 تعمل UN.GIFT مع جمیع أصحاب المصلحة - الحكومات والشركات واألوساط األكادیمیة والمجتمع المدني ووسائل

 اإلعالم - لدعم عمل بعضهم البعض ، وإنشاء شراكات جدیدة وتطویر أدوات فعالة لمكافحة االتجار بالبشر. تقوم المبادرة العالمیة

 على مبدأ بسیط: االتجار بالبشر جریمة من هذا الحجم والوحشیة بحیث ال یمكن التعامل معها بنجاح من قبل أي حكومة بمفردها.

 تتطلب هذه المشكلة العالمیة استراتیجیة عالمیة متعددة أصحاب المصلحة تبني على الجهود الوطنیة في جمیع أنحاء العالم.

 من أجل تمهید الطریق لهذه االستراتیجیة ، یجب على الجهات المعنیة تنسیق الجهود الجاریة بالفعل ، وزیادة المعرفة

 والوعي ، وتقدیم المساعدة التقنیة ؛ تعزیز االستجابات الفعالة القائمة على الحقوق ؛ بناء قدرات الدولة وأصحاب المصلحة من غیر

 الدول ؛ تعزیز الشراكات من أجل العمل المشترك ؛ وقبل كل شيء ، تأكد من أن الجمیع یتحمل المسؤولیة عن هذه المعركة.

 تحشد "رسالة األمم المتحدة" الجهات الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة للقضاء على االتجار بالبشر عن طریق:

 (أ) الحد من ضعف الضحایا المحتملین والطلب على االستغالل بجمیع أشكاله ؛

 (ب) ضمان الحمایة والدعم الكافیین لمن یقعون ضحیة ؛ و

 (ج) دعم المحاكمة الفعالة للمجرمین المعنیین ، مع احترام حقوق اإلنسان األساسیة لجمیع األشخاص.

 إن األهداف األساسیة للعمل هي: 1. جهود الدعوة العالمیة والجماعیة للمساعدة في زیادة الوعي باالتجار بالبشر ؛ 2 -

 المعرفة القائمة على األدلة بشأن االتجار بالبشر إلدخالها في صنع السیاسات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة ؛ 3 - زیادة التنسیق

 والتعاون بین المنظمات الدولیة والشراكات المبتكرة بین القطاعین العام والخاص ؛ 4 - تطویر قدرات المؤسسات واألفراد على

 نطاق المنظومة من جانب أصحاب المصلحة من خالل تقدیم المساعدة التقنیة.

 یتألف تحالف UN.GIFT من المنظمات الدولیة الرئیسیة الست التي توفر الدرایة الفنیة والخبرة الفنیة للحكومات

 والكیانات غیر الحكومیة في التصدي للتحدي المتعلق باالتجار بالبشر. تقوم اللجنة التوجیهیة التابعة لـ UN.GIFT ، والتي تضم

 ممثلین من األعضاء المؤسسین الستة والجهة المانحة الرئیسیة إلى UN.GIFT ، بتنسیق جهود مكافحة االتجار باألعضاء من

 أعضائها والشبكات والتحالفات الخاصة بكل منها.

 

 توفر اللجنة التوجیهیة التابعة لـ UN.GIFT فرصة فریدة لزیادة تأثیر استجابات مكافحة االتجار التي تدعمها األمم المتحدة وغیرها

 من المنظمات ولخلق التآزر لضمان تقدیم أنشطة مكافحة االتجار بكفاءة وفعالیة أكبر.

 

(ILO) ١. منظمة العمل الدولیة 

 

 وتتمثل والیة منظمة العمل الدولیة في حمایة مصالح العمال عند توظیفهم في بلدان غیر بلدانهم ، مع مالحظة أن العمل لیس سلعة.

 إن االتفاقیات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولیة واألكثر أهمیة بالنسبة لالتجار بالبشر هي االتفاقیات المتعلقة بالعمل الجبري وعمالة
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 األطفال والعمال المهاجرین. وتشمل اتفاقیات منظمة العمل الدولیة األخرى ذات الصلة تلك المتعلقة بالمساواة بین الجنسین والتمییز ،

 وسیاسة التوظیف ، ووكاالت التوظیف ، وتفتیش العمل ، والسالمة والصحة في العمل.

 

(IOM) ٢. المنظمة الدولیة للهجرة  
 

 لدى المنظمة الدولیة للهجرة مقاربة شاملة لمكافحة االتجار باألشخاص ضمن السیاق األوسع إلدارة الهجرة ، وتقدیم

 استجابة متكاملة لمنع االتجار بالبشر ، وحمایة الضحایا من خالل المساعدة الموجهة ، وتمكین الحكومات والوكاالت األخرى من

 مكافحة هذا االنتهاك الخطیر لحقوق اإلنسان على نحو أكثر فعالیة.

 

 وقد نفذت المنظمة الدولیة للهجرة قرابة 500 مشروع لمكافحة االتجار في 85 بلدًا منذ عام 1994 ، وقدمت المساعدة ألكثر من

 000 15 شخص تم االتجار بهم. تتمثل األهداف الرئیسیة للمنظمة الدولیة للهجرة في منع االتجار بالبشر وحمایة ضحایا التجارة من

 خالل إتاحة خیاراتهم إلعادة اإلدماج اآلمن والمستدام و / أو العودة. قامت المنظمة الدولیة للهجرة بتطویر أكثر من 400 شراكة مع

 كل من الجهات الحكومیة والمجتمع المدني في سیاق هذا العمل.

 

(OHCHR) ٣. مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

 

 ویركز برنامج المفوضیة لمكافحة االتجار على إدماج حقوق اإلنسان في مبادرات مكافحة االتجار على المستویات القانونیة

 والسیاسیة والبرامجیة. ویستند عمل مكافحة االتجار بالبشر إلى استراتیجیة مزدوجة تتصدى للوقایة من خالل التركیز على األسباب

 الجذریة التي تسبب الضعف ، مثل الفوارق االقتصادیة والنزاعات والتمییز ، فضًال عن تعزیز مساعدة الضحایا وحمایتهم. وفي

 تعزیز ودعم النهج القائم على حقوق اإلنسان لمكافحة االتجار ، تسترشد مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان بفكرتین

 أساسیتین: یجب أن تكون حقوق اإلنسان في صلب أي استراتیجیة موثوقة لمكافحة االتجار ؛ ویجب أال تؤثر مبادرات مكافحة

 االتجار بأي شكل من األشكال تأثیرا سلبیا على حقوق األشخاص المتاجر بهم أو المعرضین لالتجار.

 

(OSCE) ٤. منظمة األمن والتعاون في أوروبا 

 

 أصبحت مكافحة التجارة بالبشر من أولویات منظمة األمن والتعاون في أوروبا ، التي تطبق مفهوم األمن الشامل لمنظمة األمن

 والتعاون في أوروبا وأبعادها الثالثة (البعد السیاسي - العسكري ، االقتصادي واإلنساني) للتصدي لهذه الجریمة وانتهاك حقوق

 اإلنسان، أنشأت منظمة األمن والتعاون في أوروبا أطر سیاسیة وتنفیذیة لمكافحة التجارة بالبشر - االلتزامات السیاسیة التي اعتمدتها

 الدول المشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا من عام 2000 إلى عام 2008 والهیاكل ذات الصلة المصممة لتقدیم

 المساعدة إلیها في تنفیذ هذه القرارات الوزاریة الشاملة ومكافحة مشاریع وبرامج االتجار.

 
 ٥. صندوق األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف)

 

 تستند والیة الیونیسف في حمایة األطفال من جمیع أشكال العنف واإلیذاء واالستغالل، فاألطفال المحرومون من حقوقهم عرضة

 ألشكال عدیدة من االستغالل ، بما في ذلك التجارة، بما في ذلك االستغالل الجنسي والزواج القسري والتبني غیر القانوني والعمالة
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 الرخیصة أو غیر المدفوعة األجر ویوفر البروتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل المتعلق ببیع األطفال وبغاء األطفال واستغالل

 األطفال في المواد اإلباحیة زخما إضافیا لمكافحة االتجار باألطفال.

 

 ٦. مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة

 

 لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة والیة عامة للتصدي للجریمة المنظمة عبر الحدود، یوفر بروتوكول التجارة

 باألشخاص اإلطار القانوني لعمل مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة في هذا المجال ویركز على استجابة نظام العدالة

 الجنائیة ، ویتضمن كذلك أحكامًا إضافیة بشأن حمایة الضحایا والتدابیر الوقائیة.

 

 

 الجدول الزمني لألحداث
 وصف الحدث التاریخ

1930 

 اتفاقیة العمل الجبري ، التي تعتبر عنوانها الكامل االتفاقیة المتعلقة بالعمل القسري أو اإلجباري هي

 واحدة من االتفاقیات األساسیة الثماني لمنظمة العمل الدولیة. وهدفه والغرض منه هو قمع استخدام

 العمل القسري بجمیع أشكاله بغض النظر عن طبیعة العمل أو قطاع النشاط الذي یمكن القیام به.

1957 

 اتفاقیة إلغاء العمل الجبري وعنوانها الكامل هو االتفاقیة المتعلقة بإلغاء العمل القسري ، وهي واحدة

 من االتفاقیات األساسیة  الثمانیة لمنظمة العمل الدولیة ، التي تلغي بعض أشكال العمل القسري ما

 زال مسموًحا به بموجب اتفاقیة العمل الجبري لعام 1930 ، مثل العقاب على اإلضرابات وكعقاٍب

 لعقد وجهات نظر سیاسیة معینة.

 

 ومن أجل تنفیذ اتفاقیة العمل الجبري لعام 1930 واتفاقیة إلغاء العمل القسري لعام 1957 ، تم

 وضع برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل الجبري.

1957 

 االتفاقیة التكمیلیة إللغاء العبودیة ، التي تحمل العنوان الكامل لها هي االتفاقیة التكمیلیة إللغاء الرق

 وتجارة الرقیق والمؤسسات والممارسات المشابهة للرق ، وهي معاهدة لألمم المتحدة عام 1956

 تبني على اتفاقیة الرق لعام 1926 ، التي ما زالت تعمل وتطالب بإلغاء العبودیة وتجارة الرقیق ،

 واتفاقیة العمل الجبري لعام 1930 ، التي تحظر العمل القسري أو اإلجباري ، عن طریق حظر

 عبودیة الدین ، والعبودیة ، وزواج األطفال ، والزواج اإلثم ، واستعباد األطفال .

1999 

 اعتمدت منظمة العمل الدولیة في عام 1999 االتفاقیة المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل األطفال

 واإلجراءات الفوریة للقضاء علیها ، المعروفة اختصاًرا باسم اتفاقیة أسوأ أشكال عمل األطفال ،

 وهي واحدة من االتفاقیات األساسیة الثمانیة لمنظمة العمل الدولیة.

 

 بالتصدیق على هذه االتفاقیة ، یلتزم البلد باتخاذ إجراءات فوریة في سبیل حظر أسوأ أشكال عمل

 األطفال والقضاء علیها ، و تتمتع االتفاقیة بأسرع وتیرة تصدیقات في تاریخ منظمة العمل الدولیة

 منذ عام 1919.
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 ینایر 2002

 والبروتوكول االختیاري المتعلق ببیع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحیة

 هو بروتوكول التفاقیة حقوق الطفل ویطالب األطراف بحظر بیع األطفال وبغاء األطفال واستغالل

 األطفال في المواد اإلباحیة.

 اعتمد البروتوكول من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة و اعتبارا من سبتمبر 2018 ، 175 دولة

  طرف في البروتوكول ووقعت تسع والیات أخرى لكنها لم تصادق علیها.

 دیسمبر 2003

 یعد بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجارة باألشخاص ، وبخاصة النساء واألطفال (المشار إلیه أیضًا

 باسم بروتوكول التجارة أو بروتوكول األمم المتحدة لمكافحة التجارة بالبشر) ، بمثابة بروتوكول

 التفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة عبر الدول ، اعتمد البروتوكول من قبل الجمعیة العامة لألمم

 المتحدة في عام 2000 ودخلت حیز التنفیذ في 25 دیسمبر 2003. ومنذ فبرایر عام 2018 ، تم

 التصدیق علیه من قبل 173 طرًفا.

2005 

 في 3 أیار / مایو 2005 ، اعتمدت لجنة الوزراء اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة

 التجارة بالبشر (CETS No. 197). تم فتح االتفاقیة للتوقیع في وارسو یوم 16 مایو 2005

 بمناسبة القمة الثالثة لرؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا. في 24 أكتوبر 2007 ، تلقت االتفاقیة

 تصدیقها العاشر مما أدى إلى بدء العملیة التي دخلت حیز التنفیذ في 1 فبرایر 2008. وحتى یونیو

 2017 ، تم التصدیق على االتفاقیة من قبل 47 دولة (بما في ذلك بیالروسیا ، دولة غیر تابعة

 لمجلس أوروبا) ، مع كون روسیا هي الدولة الوحیدة التي لم تصدق (ولم توقع).

2007 

 في عام 2002 ، أسس دیریك الیرمان وكاثرین شون منظمة غیر حكومیة تسمى مشروع بوالریس

لمكافحة التجارة بالبشر. في عام 2007 ، أقامت بوالریس المركز الوطني لموارد التجارة بالبشر (

 NHTRC) حیث یمكن للمتصلین اإلبالغ عن نصائح وتلقي معلومات عن التجارة بالبشر. یقوم

 موقع بوالریس الخط الساخن والخط الساخن بإطالع الجمهور على األماكن التي حدثت فیها عملیات

 التجارة بالبشر المشتبه بها داخل الوالیات المتحدة.

2007 
 في عام 2007 ، حدد مجلس الشیوخ األمریكي 11 ینایر یوًما وطنًیا للتوعیة بالتجارة بالبشر في

 محاولة لزیادة الوعي حول هذه القضیة العالمیة والوطنیة والمحلیة.

2014 

 في عام 2014 ، قامت DARPA بتمویل برنامج Memex بهدف صریح یتمثل في مكافحة

 التجارة بالبشر عبر البحث عن نطاق محدد. وقد سمحت بالفعل قدرة البحث المتقدم ، بما في ذلك

 قدرتها على الوصول إلى شبكة اإلنترنت المظلمة ، بمحاكمة قضایا التجارة بالبشر ، على الرغم من

 أنه قد یكون من الصعب مقاضاتها بسبب التكتیكات االحتیالیة التي یقوم بها المتاجرون بالبشر.

 

 تدخل األمم المتحدة قرارات و معاهدات و األحداث ذات الصلة
 القرار  S/RES/2359 لسنة 2017-

 القرار 2331 لسنة 2016-

-(A/64/L.64) 2010 قرار خطة العمل العالمیة لألمم المتحدة لسنة 

 

 محاوالت سابقة لحل المشكلة
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 اوال، توجد قوانین دولیة لمكافحة هذه الجریمة. وافقت الحكومات على بروتوكول األمم المتحدة لمكافحة التجارة في

 األشخاص الذین یقدمون تعریفًا عملیًا لالتجار بالبشر و قاعدة مشتركة لتجریم التجارة من األشخاص، و خاصة النساء و األطفال.

 بحلول مایو / أیار 2007 ، صّدقت 111 دولة على بروتوكول التجارة بالبشر هذا ، حیث ألزمت نفسها بإدراج أحكامه في قوانینها

 المحلیة و تنفیذ تدابیرها بالكامل. یهدف هذا البروتوكول إلى مكافحة التجارة بالبشر عن طریق بناء الدعم لألهداف التالیة:

  زیادة الوعي - إعالم العالم بهذه الجریمة و تعبئة الناس إلیقافها، تعزیز الوقایة - تحذیر المجموعات الضعیفة و تخفیف

 العوامل التي تجعل األشخاص عرضة للخطرالتجارة ، مثل الفقر و التخلف و انعدام الفرص، تقلیل الطلب - مهاجمة المشكلة في

 مصدرها عن طریق خفض الحوافز للتجارة و تقلیل الطلب على منتجات و خدمات األشخاص المستغلین،الى تنفیذ االلتزامات الدولیة

 ضمان تحویل االتفاقات الدولیة إلى قوانین وطنیة و الممارسة من خالل مساعدة البلدان المحتاجة و تحسین مراقبة االمتثال،  إثراء

 المعرفة - تعمیق فهم العالم لنطاق و طبیعة التجارة بالبشر من خالل المزید جمع البیانات و تحلیلها ، و المبادرات البحثیة المشتركة ،

 وإنشاء تقریر قائم على األدلة حول العالمیة اتجاهات التجارة، تعزیز الشراكات

 و باالضافة الى ذلك یهدف الى بناء شبكات إقلیمیة و مواضیعه تشمل المجتمع المدني و الحكومات الدولیة المنظمات و

 القطاع الخاص، إنشاء صندوق األغراض الخاصة - لجذب الموارد و االستفادة منها في تمویل المشاریع حول العالم ملتزمون بإنهاء

 التجارة بالبشر، إنشاء فریق اتصال غیر رسمي - إلعطاء ملكیة مشتركة بین الدول األعضاء للعملیة و إنشاءها الزخم على المدى

 الطویل. باإلضافة إلى ذلك، اتفاقیة إلغاء العمل الجبري ، لعام 1957 ، و عنوانها الكامل هو االتفاقیة المتعلقة بإلغاء العمل القسري

 ، 1957 (رقم 105) ، و هي و احدة من االتفاقیات األساسیة لمنظمة العمل الدولیة الثمانیة لمنظمة العمل الدولیة ، التي تلغي بعض

 أشكال العمل القسري ما زال مسموًحا به بموجب اتفاقیة العمل الجبري لعام 1930 ، مثل العقاب على اإلضرابات و كعقاٍب لعقد

 وجهات نظر سیاسیة معینة. و أخیرا، بروتوكول االختیاري المتعلق ببیع األطفال و بغاء األطفال و استغالل األطفال في المواد

 اإلباحیة هو بروتوكول التفاقیة حقوق الطفل و یطالب األطراف بحظر بیع األطفال و بغاء األطفال و استغالل األطفال في المواد

 اإلباحیة. اعتمد البروتوكول من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة في عام 2000  ودخل حیز النفاذ في 18 ینایر 2000. اعتبارا

 من سبتمبر 2018 ، 175 دولة طرف في البروتوكول و وقعت تسع والیات أخرى لكنها لم تصادق علیها.
 

 الحلول المقترحة
 اوال، یجب االستجابة لنقاط الضعف االجتماعیة التي تجعل ضحایا التجارة بالبشر عرضة لالستغالل ، مثل عدم المساواة

 بین الجنسین ، و العمالة الناقصة ، و الصراعات العائلیة فإنها عامل أساسي یساعد الذین یریدون أن یتاجروا في الرقیق و انها

 عوامل تضع عراقیل في طریق القانون و الشرطة، و باالضافة الى ذلك یجب العمل مع الحكومات و القطاع الخاص و المجتمع

 المدني للدفاع عن الضحایا و االستجابة بفعالیة لالتجار بالبشر، فإن عدم النظام و التواصل الدائم سیجعل التحقیق و معاقبة المجرمین

  عملیة صعبة فیها مجال كبیر لوقوع الخطأ.

  وأنه من المهم حجب المنتجات و الشركات التي تسهل التجارة بالبشر، وتغلیظ العقوبات المالیة على جمیع الشركات

 والمؤسسات التي تساهم في تسهیل عملیات التجارة بالبشر، وتغلیظ العقوبات أیضا على تجار البشر وتشدید الرقابة في األماكن التي

  تعارف عنها وجود الكثیر من الجرائم المتعلقة بتجارة الرقیق لكي یكون هناك رادع قوي لم في استطاعته االنتفاع بهذه الجریمة.
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