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 والسبعون   السادسة الدورة  

 * )ب( من جدول األعمال المؤقت  75البند 

تعزيز حقوق اإلنسااان وحماها:ام مساااقو حقوق اإلنسااان   
ال اااده اااة  الب:ي  ذل  لاااج  ال ع ل    بماااا  الاما   لاحسااااااااا ا 

 والحريات األساسية   اإلنسان  بحقوق 
   

 يما هاصو بأشكال الرق المعاصرة دور الجماعات اإلجرامية المبظمة ف   
  

 مذكرة ما األم ا العام  

 
يتشـف  األمنن الاا  أن  ححن  يّه  لل  المميّ  الاام  قرفرف المرف  الاا  المان  أنكـلال الف   

 .42/10المااصفة، أما ف  ذلك أسبابها وعواقبها، قومورا أوبوكاقا، المرد  وفرا لرفا  مملس حرو  اإلنسا  

 

  

 

 * A/76/150. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/10
https://undocs.org/ar/A/76/150
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تقرير المقرر الخاص المعبل بأشاااااكال الرق المعاصااااارة  بما ذل  لج  سااااابا :ا    
 وعواق :ا  تومويا  وبوكاتا 

  

 موجز  
. ورقّهم الترفرف دو  المماعات اإلجفامّ   42/10حردَّ  هذا الترفرف وفرا لرفا  مملس حرو  اإلنســــا    

 المنظم  ف  أكلال الف  المااصفة، بتردحم أمثل  مستراة من جمّع المنايق المغفافّ .

ّـ  المنظمـ ، ويفا ق   عملهـا، ويبّاـ  ومـد  ولتحرنق ذلـك، ححلـ  الترفرف محما الممـاعـات اإلجفام
اســتغحلها الاــحاحا، ورناقد أاد ذلك يفقا ماتلم  لماالم  أكــلال الف  المااصــفة الت  قما ســها المماعات  

 اإلجفامّ  المنظم .

ّـ  المنظمـ  كثنفا مـا قتغلغـ  ف    ورالص المرف  الاـا  ف  هـذا الترفرف لل  أ  الممـاعـات اإلجفام
ــفو ، وقباا لذ ــاد المشـــــــــ ــلال الف   قطاعات االقتصـــــــــ ــاي قبنهن عملّاقها اإلجفامّ ، أما ف  ذلك أكـــــــــ لك حصـــــــــ

المااصــفة. وبالتال ، ال قزال قوجد رغفات كبنفة ف  قبنهن وحماح  الاــحاحا، ورتطلي ذلك من الدول والشــفكات 
أ  قبذل مزردا من المهود ف  هذا الممال. وررده  المرف  الاا  قوصــــــــــــّات أشــــــــــــن  كّ ّ  ماالم  الثغفات  

   سب  منع أكلال الف  المااصفة الت  قما سها المماعات اإلجفامّ  المنظم .الحالّ  ف

 

 

  

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/10
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/10
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 مقدمة  -    ول  

يد س المرف  الاا  المان  أنكــــــــــلال الف  المااصــــــــــفة، أما ف  ذلك أســــــــــبابها وعواقبها، ف  هذا  - 1
الترفرف، دو  المماعات اإلجفامّ  المنظم  فّما يتصــــــــــ  أنكــــــــــلال الف  المااصــــــــــفة. وباد قو ــــــــــّا محما 

داه. ورنظف المماعات اإلجفامّ  الناكــــط  عالمّا، يد س المرف  الاا  يفا ق عملها ويبّا  االســــتغحل وم
المرف  الاا  ف  رحر  لجفاءات   ّســـــــــــّ  لماالم  مســـــــــــنل  قو م المماعات اإلجفامّ  المنظم   )أ( قمفرم 
مشــا كتها ف  أكــلال الف  المااصــفةإ )ب( لنماذ الرانو  اســتنادا لل  المالومات االســتابا ر إ )ا( التحقّرات  

 المالّ  ومصاد ة عا دات المفا م. 

ــا   وإلجفاء البحث   - 2 ــاهمات من يا م  واسـ ــحّح ، يلي المرف  الاا  مسـ ــتنادا لل  مالومات صـ اسـ
من أصــــــحاب المصــــــلح ، أما ف  ذلك الدول األعاــــــاء، والمؤســــــســــــات الوينّ  لحرو  اإلنســــــا ، ومنظمات  
ّـ    ــا . ورود المرف  الاـا  قوج ّـ  لحرو  اإلنســــــــــــ الممتمع المـدن ، ووكـاالت األمم المتحـدة، والهنـ ات اإلقلّم

ــلف ل ــاهماقها ورفحي أما أبدق  من اهتما  بتلك الاملّ الشـ ــا لل  ( 1) لنها عل  مسـ ــتند المرف  الاا  أحاـ . واسـ
 مالومات جماها من أحوث ملتبّ . 

  
 األنشطة الال اضط    :ا المقرر الخاص  -  ثانيا  

( األنشــــــــــط   A/HRC/48/52يبنهن المرف  الاا  ف  قرفرفه المرد  لل  مملس حرو  اإلنســــــــــا  ) - 3
 الت  ا طلع بها منذ دو ة اإلبحغ األخنفة.

  
 تعاريف م  دة  -  ثالثا  

ــك دول  ألرفاو هــذا الترفرف هو اقمــاكّــ  األمم المتحــدة لملــافحــ  المفرمــ  المنظمــ    - 4 ل  أهم صـــــــــــــ
. وال قنص الماــاهــدة عل  55/25ف  قفا هــا    2000لاــامــ  ف  عــا   الوينّــ  الت  اعتمــدقهــا المميّــ  ا عبف

قفقكبها ”جماع  لجفامّ     “جفرم  خطنفة”ف  ذاقها. ولكن ُحمهم هذا التابنف بوصـم     “المفرم  المنظم ”قافرف  
ن رحر  أكـاا  أو أثثف، موجودة لمتفة من الزمن منظم “ قافه  أننها ”جماع  ذات هّل  قنظّم ، مؤلم  م

وقام  أصـــــــــــــو ة متاـــــــــــــاففة بهد  ا قكاب واحدة أو أثثف من المفا م الاطنفة أو األفاال الممفهم  وفرا لهذه 
االقماكّ ، من أج  الحصــــــــــول، أشــــــــــل  مباكــــــــــف أو رنف مباكــــــــــف، عل  منما  مالّ  أو منما  مادح  أخف “  

 )أ((. 2 )المادة

اهّم الشــــا ا  أشــــن  المفرم  المنظم  قو م جماعات لجفامّ  ذات هّاث  قور  أو  ســــمّ  ومن المم - 5
ــرلّ  مع بفو  قنظّم  أو ــور ف  صـ ــ  القّادة. وقمله  ذلك بو ـ ــلسـ ــا للام  وقسـ ــّم وا ـ هفمّ  مبنّ  عل  قرسـ

ــمالّ  ع نطا  وجوده ف  وقت الحق ف  أمفرلا الشـ ــه ــتفا، الذس وسـ . ورنطبق قافرف اقماكّ  المفرم  ( 2) ثو ا نوسـ
ّـ ، ألـن  حشــــــــــــــنف لل  جمـاعـات ذات هّلـ  قنظّم  ملوه  من  المنظمـ  عل  هـذا النو  من الممـاعـات اإلجفام

 __________ 

ــالـ     (1)  الـتـــــ الـفاأـ   عـبـف  ــ   ــاحـــــ مـتـــــ ــا رـف  الـتـرـــــ -www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/cfi-roleجـمـّـع 

organised-criminal-groups-slavery.aspx. 

 (2) Klaus von Lampe, Organized Crime: Analysing Illegal Activities, Criminal Structures and Extra-

Legal Governance (Sage, 2016), p. 187. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/48/52
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
https://undocs.org/ar/A/RES/55/25
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/cfi-role-organised-criminal-groups-slavery.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/cfi-role-organised-criminal-groups-slavery.aspx
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ل  عشـوا ّا لغفو ا قكاب جف   ا”ورسـتباد المماعات   “رحر  أكـاا  أو أثثف، موجودة لمتفة من الزمن” لمشـله
ّـ  المنظمـ  جمـاعـ     2)المـادة    “مـا عل  المو   “نـد انغنتـا”)ا((. ومن األمثلـ  األخف  عل  الممـاعـات اإلجفام

 .  ( 3) اإلحطالّ ، والّاثو ا الّاأانّ ، والتفراد الصننّ 

ــمّ  أو هفمّ . ب  رم  جماعات   - 6 ولّســــــــــت ك  المماعات اإلجفامّ  المنظم  ذات هّاث  قور  أو  ســــــــ
وقتااو  مع أااـها البا  عل  ا قكاب المفا م. واعتفافا  “ الاححا ” م  مث   عديدة عل  كـل  كـبلات صـغنفة قا 

ّـ  المفرـم  المنظـم  أ  الصــــــــــــــك ينطبق أحاــــــــــــــا عل  الممموعـات رنف  ّـارـ  اقـماك ـبذـلك، قرف  ف  مفحـل  صـــــــــــــ
ّـ   عل  أـن  ال يلز  للممـاعـ  ذات الهّلـ  التنظّم     2. وف  هـذا الصــــــــــــــدد، قنص المرفة )ا( من المـادة  ( 4) الهفم

  . “ أدوا  محددة  سمّا، أو أ  قستمف عاورتهم فنها أ  قكو  ذات هّل  متطو  ” حلو  ألعاا ها    أ 

والنرام التالّ  مهم  أحاــــا فّما حاص التاا رف الوا دة ف  اقماكّ  المفرم  المنظم   حرصــــد بتابنف   - 7
لحفما  التا  من الحفر   ، ســـــــــلوم حمث  جفما حااقي علّ  أا2، أموجي المرفة )ب( من المادة “جفرم  خطنفة”

لمدة ال قر  عن أ بع ســــــنوات أو أاروب  أكــــــد. ورمي أ  ُيفقكي هذا الما  المفم  من أج  الحصــــــول عل  
ــف ها ، أل  ما حمنز المفرم  المنظم  عن المفرم  الاادح  “منما  مالّ  أو منما  مادح  أخف  ” . وهذا عنصـــــــــ

 من قحرنق أ بــار أو فوا ــد لمفة واحــدة. وهــذا حان  أ  هو قحرنق أ بــار أو فوا ــد عل  المــد  الطورــ ، بــدال
عا دات المفا م ُقغســـــــ  ورااد اســـــــتثما ها ف  أنشـــــــط  المماعات اإلجفامّ  المنظم  من أج  االســـــــتمفا  ف   

 قحرنق ملاسي رنف مشفوع . 

وباإل ــــــــــــاف  لل  المماعات والشــــــــــــبلات اإلجفامّ  المنظم  الشــــــــــــا ا ، حملن أ  قنطبق التاا رف  - 8
ّـ  ورنفهـا من الممـاعـات المســــــــــــــلحـ ، وكـذلـك عل  األعمـال التمـا رـ   ا لمـذكو ة أعحه عل  الممـاعـات اإل هـاب

الااصــ  الت  قما س أكــلال الف  المااصــفة. ومن المناســي مححر  قلك الكّانات قاــا ّا أموجي قشــفراات 
قممع قد ا كبنفا من األ بار ملافح  المفرم  المنظم  عندما قســـتغ  قلك الكّانات الاـــحاحا اســـتغحال كـــديدا و 

ــفراات الوينّ    ــور ف  التشــــــ دة بو ــــــ ــ  أ  قكو  المفا م محده ــّادة الرانو  قرتاــــــ ــفوع . ولكن ســــــ رنف المشــــــ
 قطبهق سلطات لنماذ الرانو  والسلط  الراا ّ  قلك التشفراات أاناح .  وأ 

ف  ف  اقماكّ  المفرم  المنظم  -   9  . المصـــــطلا األول هو  ورنبغ  ذكف أا  المصـــــطلحات األخف  المافه
ــنف الادال  ”  ــلطات لنماذ “ عفقل  ســــ ــتادمها المماعات اإلجفامّ  المنظم  للتهفب من ســــ ــا ا  قســــ ، وه  يفرر  كــــ

، قنطوس عفقل  ســـــنف الادال  عل  اســـــتادا  الروة البدنّ  أو التهديد أو التفهني أو الوعد 23الرانو . فوفرا للمادة 
منحها للتحفر  عل  اإلدالء أشــهادة  و ، واســتادا  الروة البدنّ  أو التهديد  أمزر  رنف مســتحر  أو عف ــها أو 

 أو التفهني للتدخ  ف  مما س  أس موظف قاا   أو موظف مان  أإنماذ الرانو  مهام  الفسمّ . 

عل  النحو التال   )أ( وعد موظف   8ورم  مســـــــــــــنل  هام  أخف  ه  المســـــــــــــاد، المافه  ف  المادة  - 10
ــالا  عموم  أمزر  ــواء لصـ ــف، سـ ــف أو رنف مباكـ ــل  مباكـ ــها علّ  أو منح  لحاها، أشـ ــتحر  أو عف ـ رنف مسـ

الموظف نمســـ  أو لصـــالا كـــاص ئخف أو هن   أخف ، لك  حرو  ذلك الموظف أما  ما أو حمتنع عن القّا  
أما  ما  ــمن نطا  مما ســت  مهام  الفســمّ إ و )ب( التماس موظف عموم  أو قبولـــــــــــــــــ ، أشــل  مباكــف 

 __________ 

 (3) Letizia Paoli, “What makes mafias different?”, in Organizing Crime: Mafias, Markets, and Networks, 

Michael Tonry and Peter Reuter, eds. (Chicago, University of Chicago Press, 2020), pp. 141–222. 

 (4) A/AC.254/37 4، المرفة. 
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رنف مباكـف، مزرـــــــــــــــ  رنف مسـتحر ، سـواء لصـالا الموظف نمسـ  أو لصـالا كـاص ئخف أو هن   أخف ،   أو
 لك  حرو  ذلك الموظف أما  ما أو حمتنع عن القّا  أما  ما  من نطا  مما ست  مهام  الفسمّ .

  
 مالمح الجماعات اإلجرامية المبظمة الماورطة ذل  شكال الرق المعاصرة   -  رابعا  

اعات اإلجفامّ  المنظم  متو هي  بنشــــــام ف  أكــــــلال الف  المااصــــــفة عل  الصــــــاند الاالم . المم - 11
ّـ ، ف  حنن أ  أااــــــــــــــهـا ّـ  أو هفم ّـاثـ  قوـر  أو  ســــــــــــــم اآلخف يتكو  من خحـحا   ولبا  هـذه الممـاعـات ه

ممموعات أصــغف متفاأط  ف  كــبلات فاــما ــ  دو  أدوا  محددة. ومن الوا ــا أ  من بننها جماعات   أو
ل  عل  أســس عفكّ  وأســفر ، عل  الفرم من قااونها بنشــام مع جماعات أخف  وأففاد ئخفرن من عدي  دة مشــله

أج  قحرنق أقصـــــــ  قد  من األ بار رنف المشـــــــفوع . ول ن كانت أا  المماعات اإلجفامّ  قام  أشـــــــل  
 الوينّ .    ّس  عل  الصاند المحل  أو الوين ، فإ  أنشط  ماظمها قمتد عل  نطا  يتماو  الحدود

ف  الما   من المماعات اإلجفامّ  المنظم  الناكــــــــــط  داخ  االقحاد األو وب  بتنظّم  40ورتســــــــــم   - 12
ــور ــّم المها  بو ـــــــــ ــ  الهفم  وقرســـــــــ ــلســـــــــ . ومن األمثل  عل  ذلك ( 5) هّلل  جند، بد جات متماوق  من التســـــــــ

. وقتكو  جماعات أخف  من كـبلات ( 6) االمماعات اإلجفامّ  المتمفكزة ف  بلغا را وقشـّلّا و ومانّا وسـلوفاثّ 
ــّ  ــما ـــ ، مث  المماعات اإلجفامّ  األلبانّ  والهنغا ر  والفوسـ . ورنشـــ  الاديد منها  ( 7) ذات هّاث  مفن  وفاـ

 . ( 8) ف  جمّع أنحاء أو وبا وخا جها

وف  أففرقّا والشـــــــــــــف  األوســـــــــــــ ، قتكو  عدة جماعات لجفامّ  منظم  من كـــــــــــــبلات ذات هّاث   - 13
. وباإل ـاف  لل  ذلك، قام  قنظّمات كـبنه  أالمافّا، وه  قنظّمات لرنّ  أو أسـفر  أو قبلّ  لل  ( 9)  ـ فاـما

 __________ 

 (5) European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), European Union Serious and 

Organised Crime Threat Assessment, A corrupting Influence: The Infiltration and Undermining of 

Europe’s Economy and Society by Organised Crime (Luxembourg, Publications Office of the European 

Union, 2021), p. 19. 

 (6) European Commission, Commission staff working document accompanying the third report on the 

progress made in the fight against trafficking in human beings (2020), as required under Article 20 of 

Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its 

victims, document SWD (2020) 226 final, pp. 45 and 46; and Europol, Situation Report: Trafficking 

in Human Beings in the EU (The Hague, February 2016). 

 Fabienne Zilla and Besfort Lamallari, Organised Crime Threatإ و  (Arise)قرفرفا هنغـــــا رـــــا ومنظمـــــ  أ ايز   (7) 

Assessment in Albania (Tirana, Open Society Foundation for Albania, 2015); Mark Galeotti, 

“Transnational Aspects of Russian Organized Crime” (Chatham House, July 2012), p. 2; and Europol, 

Criminal Networks Involved in the Trafficking and Exploitation of Underage Victims in the European 

Union (The Hague, 2018). 

 Carrie Pemberton Ford, Behind Closed Doors: Voices againstقرا رف هنغا را وكـــفي  اســـلتلندا ومنظم  أ ايزإ و   (8) 

Gender-based Violence, Human Trafficking and Modern Day Slavery, (Cambridge, Cambridge Centre 

for Applied Research in Human Trafficking, 2017), p. 64; and Europol, Criminal Networks, pp. 12,  

13 and 18. 
ــا  ف  نّمنفـراإ و   (9)  ّـ  لحرو  اإلنســــــــــــ   Enhancing Africa’s Response to Transnational Organisedقرفرف اللمـن  الوين

Crime (ENACT), Organised Crime Index Africa 2019; and United States of America, Department of  

State, Trafficking in Persons Report 2020, pp. 72, 107, 142, 163, 215 and 491. 
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.  ( 10) حد أاند، ف  دول مث  بو كننا فاســو وقشــاد وجمهو ر  أففرقّا الوســط  ولنبّا ومو رتانّا وجنوب الســودا 
ــها اآلخف، مث  المنس األســــــ ( 11) وباٌ  منها محل  أو وين  ــاند ، لكن أااــــ ود النّمنفس، ينشــــــ  عل  الصــــ

مه   أحاــا وجود قنظّمات لجفامّ  هفمّ  ف  لســفا ن ( 12) الاالم  ، وو دت قرا رف ممادها أ  جماعات ( 13) . وســُ
ــتغ  الامال المهاجفرن ف  دول الالّ  ــبلات أخف  قســ ــل   ( 14) أو كــ . وعحوة عل  ذلك، حملن لربات وجود صــ

المااصـفة واألنشـط  اإل هابّ  أو النزاعات المسـلح . وففو قنظّم الدول  اإلسـحمّ   وا ـح  بنن أكـلال الف   
ــاء وفتّات ف  الشـــف  األوســـ  ــتفقا  المنســـ  والزواا الرســـفس عل  نسـ ــا  االسـ ، وما ســـت ( 15) ف  الافا  والشـ
ف  الصــــــــحفاء  جماعات ماتلم  انتهاثات ممارل  ف  نّمنفرا )بوكو حفا (، والنّمف )قنظّم الدول  اإلســــــــحمّ  

 .( 16) الكبف (، والصومال )حفك  الشباب(، وجمهو ر  الكونغو الدحمرفايّ  )جماعات قاأا  لمنلّشّات(

قنظّم كو ا نوســــــــــتفا، قمند الترا رف أن  الاصــــــــــاأات أو المماعات   وف  األمفرلتنن، أاإل ــــــــــاف  لل  - 14
ــاوب  ــل    ّســـــــ  من أففاد الشـــــ ــ  اإلجفامّ ، الت  قتكوه  أشـــــ ــلســـــ ــلّ  ف  كندا، لديها قدٌ  ما من التســـــ األصـــــ

. وقوجد ف  المنطر  جماعات لجفامّ  أخف  قام  عل  كــــــــــل  كــــــــــبلات. ومن األمثل  عل  ذلك ( 17) الهفم 
ــلمادو  ورواقّماال    MS-13قنظّم   ــ  ف  الوالحات المتحدة األمفرلّ  والســـــــــ ــا(، الذس ينشـــــــــ ــلماقفوكـــــــــ )ما ا ســـــــــ

خححا صـغنفة قاـم قادة ينظمو  خححاهم الااصـ  ولكنهم يتااونو  مع وهندو اس. وهو ملوه  من اقحاد بنن  
. ومن األمثل  األخف  عل  ذلك قنظّمات لوس  رتاس، وكا ق  ســننالوا، وكا ق  خالّســلو ( 18) أااــهم البا 

، الت  أخذت قنحو نحو أكـــــــــــلال الف  المااصـــــــــــفة أاإل ـــــــــــاف  لل  لنتاا ( 19) نورما جنننفارنو  ف  الملســـــــــــّك

 __________ 

 (10) Enhancing Africa’s Response to Transnational Organised Crime, Organised Crime Index Africa 2019 . 

 ENACT, Organisedقرا رف مالط  وباث  األمم المتحدة لتحرنق االسترفا  ف  جمهو ر  الكونغو الدحمرفايّ  ومنظم  قّمند راإ و  (11) 

Crime Index Africa 2019; Global Trafficking in Persons Report 2020 (United Nations publication, 

Sales No. E.20.IV.3), p. 44; and Ernesto U. Savona and Michele Riccardi, eds., Mapping the Risk of 

Serious and Organised Crime Infiltration in Europe: Final Report of the MORE Project (Milan, 2018), 

p. 123. 
 (12) C.P. Ford, Behind Closed Door, pp. 46–48. 

 قرفرف لسفا ن . (13) 

 . United States, Trafficking in Persons Report 2020, p. 432قرفرف مؤسس  ماعت للسح  والتنمّ  وحرو  اإلنسا إ و  (14) 
جنــدهم اإل هــابنو  والممــاعــات المتطففــ  الانّمــ ، ومنظمــ   ربفرف )متــاحــ  قرــا رف الافا ، والمفرق الاــامــ  المان  أــاأليمــال الــذين   (15) 

 (.www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/ReportHRC48.aspx :الفاأ  التال  عبف

ــاإ و   (16)   Unitedقرفرف أاثـــ  منظمـــ  األمم المتحـــدة لتحرنق االســــــــــــــترفا  ف  جمهو رـــ  الكونغو الـــدحمرفايّـــ ، وقرفرف منظمـــ  قّمنـــد رـ

Nations, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, “Identifying and exploring the nexus 

between human trafficking, terrorism, and terrorism financing”, 2019, pp. 26 and 27. 

 (17) Anupriya Sethi, “Domestic sex trafficking of aboriginal girls in Canada: issues and implications”, 

First Peoples Child and Family Review, vol. 3, No. 3 (2007). 

 (18) InSight Crime and Center for Latin America and Latino Studies, MS13 in the Americas: How the 

World’s Most Notorious Gang Defies Logic, Resists Destruction (2018). 

 Claire Ribando Seelke, “Trafficking in personsقرفرف مفكز حرو  اإلنســـــا  ل يمال )جاما  لوروال ف  كـــــّلارو(إ و  (19) 

in Latin America and the Caribbean”, Congressional Research Service (October 2016), p. 10; and 

Global Initiative against Transnational Organized Crime, People and Forrest at Risk: Organized 

Crime, Trafficking in Persons and Deforestation in Chihuahua, Mexico (Geneva, 2020). 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/ReportHRC48.aspx
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واالقما  بها. وقوجد أحاــــــا عدة جماعات لجفامّ  من ئســــــّا وأو وبا والشــــــف  األوســــــ  قنشــــــ  ف   الماد ات  
 .  ( 20) األمفرلتنن

ــبن  - 15 ــو ة ممارل . وقوجد ف  هذه المنطر  قنظّمات كـ ــّا والمحّ  الهادو صـ   أالمافّا هوقرد  منطر  ئسـ
ّـاـأان  وقنظّم قشــــــــــــــاو ّـاثو ا ال ّـ ، مـث  قنظّم ال ّـ  وهفم ّـاثـ   ســــــــــــــم ّـا  ( 21) فو ف  ـقايلـند ذات ه . وف  أســــــــــــــتفال

، وجماعات أخف ، وال ســـــّما المماعات  ( 22) وننو رلندا، قنافم كـــــبلات من عصـــــاأات  اثب  الد اجات النا ر 
. وقمند الترا رف أحاــا بتو م  ( 23) اإلجفامّ  المنظم  اآلســنور ، ف  أنشــط  الام  الرســفس واالســتغحل المنســ 

. وقوجــد جمــاعــات لجفامّــ  أخف  ذات هّــاثــ  ( 24) المز رــ  ف  المحّ  الهــادوجمــاعــات لجفامّــ  ف  الــدول  
، أما ف  ذلك ( 25) فاــــما ــــ  وأصــــغف حمما ناكــــط  عل  الصــــاندين الوين  والدول  ف  جنوب كــــف  ئســــّا

 .  ( 26) ثمبودحا وفننت نا 

  
 طراقق عمو الجماعات اإلجرامية المبظمة  -   خامسا  

ــفة ا - 16 ــلال الابودح  المااصـــ ــها المماعات اإلجفامّ  المنظم  متطو ة وخطنفة. وقتهبع ل  أكـــ لت  قما ســـ
ماظم المماعات عددا من أســــــــــالني لدا ة الماايف لتمني ســــــــــلطات لنماذ الرانو  وقحرنق أقصــــــــــ  قد  من 
ــا     ــبن  المثال، قاتمد هذه المماعات عل  اإلنتفنت والهواقف الذكّ  ووســــ ــفوع . فال  ســــ األ بار رنف المشــــ

ــمهفة لشـــــفاء وبّع واســـــتغحل الاـــــحاحاالتواصـــــ  االج ــال المشـــ . وقســـــتاد  المماعات  ( 27) تماع  وأدوات االقصـــ

 __________ 

 الممهو ر  الدومننّلّ . قرفرف (20) 
 (21) James O. Finckenauer and Koh-lin Chin, “Asian transnational organized crime and its impact on the 

United States: developing a transnational crime research agenda” (March 2006); and Diana María Peña 

and others, “Human trafficking and the sex industry in Japan”, Trans-pasando Fronteras, No. 5  
(May 2014). 

 (22) Submission by Roderic Broadhurst to the Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement 

inquiry into criminal activity and law enforcement during the COVID-19 pandemic (August 2020); 

Mark Lauchs and Jarrod Gilbert, “Outlaw motorcycle gangs”, in The Palgrave Handbook of Australian 

and New Zealand Criminology, Crime and Justice, Antje Deckert and Rick Sarre, eds. (Palgrave 

Macmillan, 2017). 

 New Zealand Government, Transnational Organised Crime in New Zealand: Ourقرفرف أســــــــــــــتفالّــاإ و   (23) 

Strategy, 2020–2025 (Wellington, September 2020), p. 11. 

 (24) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Transnational Organized Crime in the Pacific: 

A Threat Assessment (2016). 

 (25) UNODC, Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact (2019), 

p. 81. 

 (26) United States, Trafficking in Persons Report 2020, pp. 141 and 535. 

 .Global Report on Trafficking in Persons 2018 (United Nations publication, Sales Noقرفرف هولنداإ و  (27) 

E.19.IV.2), pp. 38 and 39; and Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat 

Assessment, p. 68. 
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ــبل  الاالمّ  ال قســــــــتطّع  ــبل  الا ّ ، وهما جزءا  من الشــــــ ــبل  المظلم  أو الشــــــ اإلجفامّ  األثثف قطو ا الشــــــ
 ورصاي كشمهما. ( 28) محفكات البحث الاادح  لجفاء أحث فنهما

لل  فســـــاد الموظمنن الامومننن وموظم  لنماذ الرانو . فاســـــتادا  الفكـــــاو    ورم  أســـــلوب ئخف حســـــتند  -   17
، ولكن موظم  لنـماذ الـرانو  والمســـــــــــــؤولنن الامومننن حشــــــــــــــا كو   ( 29) مورق قورّـرا جـندا ف  جمّع مـنايق الاـالم 

ّات  أننمســــــهم أحّانا مشــــــا ك  نشــــــط  وعن علم ف  أكــــــلال الف  المااصــــــفة، أما ف  ذلك االقما  أالنســــــاء والمت 
ــّا ألرفاو قما ر   ــاد ( 30) واســـــتغحلهن جنســـ . ورظ  اإلفحت من الاراب موجودا، أل  الاديد من المتهمنن أالمســـ

. وأد  ذـلك لل  قزاـيد انـادا  الثـر  بنن الاـــــــــــــحـاـحا اـلذين يتفددو   ( 31) ححـاثمو  وال حـااقبو  عل  النحو الواجـي  ال 
 الاقبات األخف  الت  يواجهونها ف  لملانّ  اللموء لل  الرااء. ، أاإل اف  لل  ( 32) قباا لذلك ف  قردحم الشلاو  

ــلوبا ئخف قســــتادم  هذه المماعات. وو دت قرا رف من ماتلف   - 18 ورمث  اســــتادا  التفهني والانف أســ
، ( 33) أنحاء الاالم قشـــنف لل  اســـتهدا  الشـــهود أو ســـلطات لنماذ الرانو  أو الراـــاء بهد  عفقل  ســـنف الادال 

نمسّا  نحو حروو سّادة الرانو  وإقام  الادل. وقامد المماعات اإلجفامّ  المنظم  لل  السّطفة بدنّا أوعل  
. وُقما س هذه الســّطفة  ( 34) عل   ــحاحاها عن يفرق الانف والتفهني لمناهم من لبحغ ســلطات لنماذ الرانو  

ي ن ــا  الد  ــتادا  الســـــ  ( 35) عن يفرق لســـ ــالني أخف ، مث  التهديد أاســـ ف  بلدا    “لانات المودو”حف لتوجّ   وأســـ

 __________ 

 (28) A/75/166  إ و 45، المرفةStop the Traffik, “Human Trafficking and the Darknet” (2018); and Catharina 

Drejer and Kevin Bales, #SlaveTech: A Snapshot of Slavery in a Digital Age (Frekk Forlag AS, 2018) . 

(إ  Rights Lab(، وقرفرف مفكز ماتبف الحرو  )Association of Reintegration of Crimeaقرفرف  اأط  لعادة لدماا الرف  ) (29) 
 :Organisation for Economic Co-operation and Development, Trafficking in Persons and Corruptionو  

Breaking the Chain (Paris, OECD Publishing, 2016); UNODC, Transnational Organized Crime in 

Southeast Asia, pp. 81 and 82; Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat 

Assessment, p. 21; and E.U. Savona and M. Riccardi, eds., Final Report of the MORE Project,  
pp. 115 and 129. 

 (.Fundación para la Democraciaقرفرفا مفكز ماتبف الحرو  ومؤسس  قازرز الدحمرفايّ  ) (30) 

 (31) Human Rights Watch, Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil’s 

Amazon (United States, 2019). 

 قرفرف منظم  الستفادا الدولّ . (32) 

ــح  والتنمّ  وحرو    (33)  ــ  ماعت للســـ ــســـ ــا  ف  نّمنفرا ومؤســـ ــا إ  قرا رف هنغا را واللمن  الوينّ  لحرو  اإلنســـ  Congressionalاإلنســـ

Research Service, “Mexico: organized crime and drug trafficking organisations” (July 2020), p. 23; F. 

Zilla and B. Lamallari, Organised Crime Threat Assessment in Albania, p. 22; and Human Rights 

Watch, Rainforest Mafias. 

ــتفادا  قرا رف (34)  ــترفا  ف  جمهو ر  الكونغو الدحمرفايّ  ومنظم  الســــــ ــتفالّا والبفا ر  وأيفلندا وباث  منظم  األمم المتحدة لتحرنق االســــــ أســــــ
 ;Canadian Centre to End Trafficking, Human Trafficking Corridors in Canada (2021), p. 16الدولّ إ و 

and Global Initiative against Transnational Organized Crime, People and Forrest at Risk, p. 44. 

ــتفالّاإ و  (35)   UNODC, Trafficking in Persons from Cambodia, Lao PDR and Myanmar to Thailandقرفرف أسـ

(2017), pp. 49 and 50. 

https://undocs.org/ar/A/75/166
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. وُرستاد  التفهني والانف أحاا لمفو االنابام الداخل  عل  أعااء المماعات اإلجفامّ   ( 36) مث  نّمنفرا
 .( 37) وإلأااد المنافسنن عن المندا 

 وإ ـاف  لل  ذلك، من المافو  أ  المماعات اإلجفامّ  المنظم  قسـتغ  حاالت األ مات لحسـتمادة - 19
ــا لترلن   من أكـــــــلال الف  المااصـــــــفة، أل   ـــــــاف الحوكم  وإنماذ الرانو  ف  قلك المتفات يتّحا  لها ففصـــــ
ــتمفا ب  وا دادا ف    الماايف لل  أدن  حد مملن. ولرد أربت التا رخ أ  االقما  أالبشــــــــف واســــــــتغحلهم قد اســــــ

أو كوا ث يبّيّ ، كما يتاـــا من الدول الت  قواج  ا ـــطفاأات أهلّ  أو نزاعات مســـلح  أو أنشـــط  ل هابّ  
 . ( 38) ئسّا وأففرقّا والشف  األوس 

ــا خحل جا ح  مفو فنفوس كو ونا )ثوفند - 20 -وظلت المماعات اإلجفامّ  المنظم  نشـــــــــــط  أحاـــــــــ
ــفة  ( 39) (91 ــلال الف  المااصـــــ ــام  الوينّ  لل   رادة ف  أكـــــ ــبن  المثال، أدت قدابنف اإلرح  الشـــــ . فال  ســـــ

ــ  االجتماع الرا م  عل   ــا   التواصــــ ــات اإللكتفونّ  ووســــ ــتادا  المنصــــ ــا أ  ( 40) اســــ . وذكفت الترا رف أحاــــ
لرح  أا  قطاعات األعمال، مث  الاــــّاف  والتممن  ورســــ  الســــّا ات، قد عز  االســــتغحل ف  قطاعات  

ملافح   . ومع قحور  الاديد من الدول موا دها ل( 41) أخف  مث  لنتاا الماد ات والز اع  وصــــــــــــــند األســــــــــــــمام
الما ح ، وقطبنق قدابنف الام  عن أاد ف  سلطات لنماذ الرانو  والسلطات الاام ، يوجد الاديد من الاحاحا  

 . ( 42) ُقاف  هوراقهم وال يزالو  يتاف و  لحستغحل عل  أيدس جماعات لجفامّ  منظم  الذين ال

ّـ  المنظمـ  عـادة عـاـ دات المفا - 21 ــ  الممـاعـات اإلجفام  م بهـد  قاظّم األ ـبار الطورـل   وأخنفا، قغســــــــــــ
األج  الت  قد هها من أكــــــلال الف  المااصــــــفة. وبهد  لخماء الاا دات رنف المشــــــفوع  وقحورلها، ُقســــــتاد  
ــفكات  ــّاف  ورنفها من كــ ــفكات الاــ ــفكات الادمات المالّ ، وكــ ــا  ، وكــ ــفكات أعمال قانونّ  مث  المصــ كــ

ّـ  منظ مـ  عل  أا  منهـا. وف  حـاالت كثنفة، حرـده  أا  أعمـال الاـدمـات، الت  قســــــــــــــّطف جمـاعـات لجفام

 __________ 

 (36) A/HRC/41/46/Add.1 9، المرفة. 

 (37) T. Wing Lo and Sharon Ingrid Kwok, “Triad organised crime in Macau casinos: extra-legal 

governance and entrepreneurship”, British Journal of Criminology, vol. 57 N. 3, (May 2017), pp. 589, 

592 and 593; Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment, p. 22; and 

E.U. Savona and M. Riccardi, eds., Final Report of the MORE Project, p. 109. 

و   (38)  قّمنــــــد رــــــاإ  الحرو  ومنظمــــــ   ماتبف  مفكز   ,Angharad Smith, Monti Narayan Datta and Kevin Balesقرفرفا 

“Contemporary slavery in armed conflict: Introducing the CSAC dataset, 1989–2016”, Working Paper, 

(University of Nottingham, 2020); Fiona David, Katherine Bryant and Jacqueline Joudo Larsen, 

Migrants and Their Vulnerability to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour (Geneva, 

International Organization for Migration, 2019), p. 60; and International Organization for Migration, 

Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis: Evidence and Recommendations 

for Further Action to Protect Vulnerable and Mobile Populations (2015). 

 .A/HRC/45/8و د قرنّم أول  ف  الورّر   (39) 

 قرا رف أذ بّما  والسلمادو  وأيفلندا وهولندا وكفي  اسلتلندا واللمن  الوينّ  لحرو  اإلنسا  ف  نّمنفرا. (40) 

 قرفرفا كفي  اسلتلندا ومفكز ماتبف الحرو . (41) 

 منظم  أ ايز.قرفرف  (42) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/41/46/Add.1
https://undocs.org/ar/A/HRC/45/8
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، مســــاعدة اســــتباكّ  لتّســــنف قلك الاملّات اإلجفامّ . ومن الصــــاي  ( 43) المهنننن، مث  المصــــففننن والمحامنن
 جدا، ل  لم حلن من المستحن ، اقااذ لجفاءات أاد لعادة لدماا الاا دات المغسول  ف  األسوا  المالّ .

  
 ى اساغالل الجماعات اإلجرامية المبظمة ضحاياها ط يعة ومد  -  سادسا  

 الساغالل اإلجرامل -   لف 

قســـــتغ  المماعات اإلجفامّ  المنظم   ـــــحاحاها بنشـــــام ف  أعمال لجفامّ  قد قصـــــ  لل  مســـــتو   - 22
أكـــلال الف  المااصـــفة. واالســـتغحل المنســـ  ألرفاو قما ر  عن يفرق اإلثفاه عل  مما ســـ  الدعا ة مثال 

ّـ  ورنفهـا ـراـبت أـ  ّـ  والفومـان ّـ  الصــــــــــــــنن األدلـ  ف  جمّع مـنايق الاـالم. ومن المافو  أ  الممـاعـات اإلجفام
ــالونات التدلّك   ــ  الدعا ة ف  صــــــــ ــاء والمتّات، إلجبا هن عل  مما ســــــــ قتاجف أموايننها، وماظمهم من النســــــــ

 .( 44) والحانات والمحه  اللنلّ 

ــتغحل اإل  -   23 ــلال االســــ ــا ع ئخف من أكــــ ــل  كــــ ــحاحا ف  لنتاا الماد ات  ورم  كــــ ــتادا  الاــــ جفام  هو اســــ
ــننّ    ــتغ  المماعات اإلجفامّ  المنظم  األلبانّ  والمنتنامّ  والصـ ــ ، قسـ ــتغحل المنسـ واالقما  بها. وعل  رفا  االسـ

 . ( 46) . وُأبلغ عن حاالت ممارل  ف  منايق أخف  أحاا ( 45)  حاحا لسا  الدين إلنتاا الحشّد ف  أو وبا 

وعحوة عل  ذلك، ُحكف ه األكـــاا  الاـــاماء، وال ســـّما األيمال، عل  مما ســـ  الســـفق  أو النشـــ ،   - 24
واالحتّال ف  يلي اإلعانات، والتادين أو قطع األكـــــما  أشـــــل  رنف قانون ، والتســـــول، وو دت قرا رف قمند  

ف  نزاعات مسـلح ، ف   أننهم ُحمنَّدو  وُرسـتادمو  قسـفرا ف  أنشـط  لصـالا جماعات ل هابّ  أو عصـاأات، و 

 __________ 

 (43) Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment, pp. 21 and 24; and E.U. 

Savona and M. Riccardi, eds., Final Report of the MORE Project, p. 136. 

ــلتلنداإ و   (44)  ــفي  اســــ  ,United States, Trafficking in Persons Report 2020, pp. 72, 98, 131, 213قرفرفا مالط  وكــــ

279, 302 and 382. 
ــلتلندا ومنظم  أ ايز و اأط  لعادة لدماا الرف إ و  (45)  ــفي  اســ   European Monitoring Centre for Drugs and Drugقرا رف كــ

Addiction and Europol, European Drug Markets Report 2019 (Luxembourg, Publications Office of the  

European Union, 2019), p. 40. 

ــا  ل يمالإ و  (46)  ــتفالّا والبفا ر  ومفكز حرو  اإلنسـ  .United States, Trafficking in Persons Report 2020, ppقرا رف أسـ

68, 231, 242, 334, 349 and 394. 
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. ومن الوا ـــا أ  جمّع هذه األنشـــط  قشـــله  ( 50) وأمفرلا الحقننّ  ( 49) والشـــف  األوســـ   ( 48) وأو وبا  ( 47) أففرقّا
 .( 51) أسوأ أكلال عم  األيمال

 
 الساغالل ذل قطاعات القاصاد المشروع -  باء 

ــاد ا - 25 ــل  المماعات اإلجفامّ  المنظم  لل  قطاعات االقتصــ ــتغحل ل  قســ ــاف  لل  االســ لمشــــفو ، ل ــ
 ( 52) اإلجفام ، مورق قورّرا جندا. فهذه المماعات قنشـ  وقديف كـفكات واجه  أو قسـتاد  هّاث  قما ر  قا م 

السـتغحل الاـحاحا ف  قطاعات ماتلم ، مث  الز اع ، وإنتاا المحأس، والام  المنزل ، والاـّاف ، والتادين، 
 .( 53) والبناء، والتصنّع والتنظّف

و رم أ  المماعات اإلجفامّ  المنظم  قد ال قشـــــــا م مباكـــــــفة ف  جمّع الحاالت الت  قنطوس عل   - 26
أكلال الف  المااصفة ف  قطاعات االقتصاد المشفو ، فإ  الترا رف عن حاالت االستغحل المباكف ئخذة ف   

، مث  الز اع   ( 54) الرطاعات ف  لحطالّاالظهو . فم  أو وبا، قم قورنق مشـــــــــــا ك  هذه المماعات ف  عدد من 
والتشـنند والاـّاف  وألااب الفها  والرما ، وقمند قرا رف أن  جماعات لجفامّ  منظم  سـلوفاثّ  قسـتغ  الامال   

ــّا ات ف  جمّع أنحاء أو وبا ــ  الســـ ــبن  المثال، قردحم الطاا  ورســـ ــم ، عل  ســـ . وقمد  ( 55) ف  قطاعات قشـــ
   من المماعات اإلجفامّ  ف  االقحاد األو وب  قســتاد  أعماال قما ر  مشــفوع  ف  الما  80اإلكــا ة لل  أ   

 __________ 

 ,United Statesقرفرف أاث  منظم  األمم المتحدة لتحرنق االســــــترفا  ف  جمهو ر  الكونغو الدحمرفايّ ، وقرفرف منظم  قّمند راإ و  (47) 

Trafficking in Persons Report 2020, pp. 497 and 537. 
 Andrew Whittaker and others, From Postcodes to Profit: How Gangs Haveولندا ومنظم  أ ايزإ و قرفرفا ه (48) 

Changed in Waltham Forest (London, London South Bank University, 2018); and European 

Commission, “Commission staff working document accompanying the third report from the 

Commission to the European Parliament and to the Council on the progress made in the fight against 

trafficking in human beings (2020) as required under article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing 

and combating trafficking in human beings and protecting its victims”, Commission Staff Working 

Document SWD(2020) 226 final (Brussels, European Commission, 2020), p. 49. 

قرـا رف الافا ، وإســــــــــــــفا نـ ، والمفرق الاـامـ  المان  أـاأليمـال الـذين جنـدهم اإل هـابنو  والممـاعـات المتطففـ  الانّمـ ، ومنظمـ  مـاعـت  (49) 
 لتنمّ  وحرو  اإلنسا .للسح  وا

  Seelke, Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean, p. 5; and Unitedقرفرف البفا ر إ و  (50) 

States, Trafficking in Persons Report 2020, p. 242. 

 (51) International Labour Organization (ILO), Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 

art. 2. 

 (52) Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment, p. 24; and E.U. Savona 

and M. Riccardi, eds., Final Report of the MORE Project, p. 122. 

 .Global Trafficking in Persons Report 2020, chapقرا رف أســـتفالّا وأيفلندا ومالط  ومفكز حرو  اإلنســـا  ل يمالإ و  (53) 

IV (Trafficking for forced labour; the economy of coercion). 

  (54 ) A/HRC/42/44/Add.1, para. 82; and Donald M. Nonini, “Repressive ententes, organized crime and the 

corporate State”, in State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of 

Power in Contemporary Global Realities, Bruce Kapferer, ed. (Sean Kingston Publishing, 2018), p. 327 . 

 (55) European Commission, “Commission staff working document”, p. 46. 

https://undocs.org/ar/A/HRC/42/44/Add.1
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. وإ ـاف  لل  ذلك، فإ  المماعات اإلجفامّ  الناكـط  ف  دول أففرقّ  مث  قشـاد ( 56) لتنمنذ أنشـطتها اإلجفامّ 
ع الســـــلع ف   وكوت دحموا  ورابو  ورننّا ونّمنفرا وقورو قمفو عل   ـــــحاحاها الســـــافة والام  الرســـــفس لبّ 

. وبــالمثــ ، فف ـــــــــــــــت جمــاعــات لجفامّــ  منظمــ  ف   ( 57) الشــــــــــــــوا  ، والز اعــ ، وقاــدين الــذهــي، وإنتــاا المحم
ــا وبنفو ــانـ ــا و ّـ ــدا وكولومبّـ . وعحوة عل  ذلـــك، ال يزال  ( 58) األمفرلتنن الامـــ  الرســــــــــــــفس ف  األ جنتنن وكنـ

 .( 59) الصاند الاالم  االستفقا  المنزل  الممفوو عل  النساء واأليمال مشلل  خطنفة عل 

ــاد  - 27 ــل  المماعات اإلجفامّ  المنظم  لل  قطاعات االقتصــــــــ ومن أبف  التحدحات الت  قانق منع قســــــــ
ــفوع  عل  نحو   ــادح  المشـ ــط  االقتصـ ــتا  األنشـ ــبنه  أالف  أسـ ــات األخف  الشـ ــفو  حمي الف  والمما سـ المشـ

ف قحديد المناة لاــحاحا عن المفا م، ألنهم ال حاتبفو  أنمســهم . ورم  مشــلل  أخف  ه  قل  بحرات ا( 60) حاســه
، أو حاشــــــو  الكح  خوفا من انترا  الممفمنن أو من اقااذ ســــــلطات لنماذ الرانو  لجفاءات  ( 61) دا ما  ــــــحاحا

ّـا  كثنفة،  ّـ  ف  أح ّـات التمتّد ف  أمـاثن الامـ  ال قكو  كـاف قنمنـذـح  ف  حرهم. وعحوة عل  ذلـك، فـإ  عمل
 بنهن الاحاحا وعد  مساءل  الممفمنن. ورؤدس ذلك لل  عد  ق 

  
 الاصدي ألشكال الرق المعاصرة الال تمارس:ا الجماعات اإلجرامية المبظمة  -  سابعا  

نظفا لل  ما قؤدس للّ  أكــــــلال الف  المااصــــــفة من نتا   خطنفة عل  الاــــــحاحا، حمي عل  الدول  - 28
لهذه االنتهاثات الاطنفة لحرو  اإلنســـــــــا  الت  قفقكبها  اقااذ مزرد من اإلجفاءات االســـــــــتباكّ  ف  التصـــــــــدس 

ّـ  المنظمـ . ورتاــــــــــــــمن هـذا الترفرف قحلنح لثحـر  ممـاالت ذات صـــــــــــــــل   )أ( قمفرم قو م  الممـاعـات اإلجفام
المماعات اإلجفامّ  المنظم  ف  أكـــــــلال الف  المااصـــــــفة والمفا م ذات الصـــــــل ، مث  المســـــــاد وعفقل  ســـــــنف 

ــاد ة عا دات الادال إ )ب( لنماذ ال ــتابا ر إ )ا( التحقّرات المالّ  ومصــــــ ــتنادا لل  المالومات االســــــ رانو  اســــــ
 .( 62) المفا م

 

 __________ 

 (56) Europol, European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment, p. 18. 

 .ENACT, Organised Crime Index Africa 2019قرفرف اللمن  الوينّ  لحرو  اإلنسا  ف  نّمنفراإ و  (57) 

ــ  قازرز الدحمرفايّ إ و   (58)  ــســـــــــــ  United States Agency for International Development, “Illegal goldقرفرف مؤســـــــــــ

Mining”, February 2021, p. 2; Global Initiative against Transnational Organized Crime, People and 

Forrest at Risk, pp. 29, 31 and 35; and Canadian Centre to End Trafficking, Human Trafficking 

Corridors in Canada, p. 8. 

 ,United States, Trafficking in Persons Report 2020, pp. 107 and 465; and ENACTقرفرفا البفا ر  وهنغا راإ و   (59) 

Organised Crime Index Africa 2019. 

 قرا رف هولندا وقطف وكفي  اسلتلندا. (60) 

 المفجع نمس . (61) 

حملن الحصــــول عل  التشــــفراات الوينّ  المذكو ة ف  هذا الترفرف من قاعدة بّانات التشــــفراات ف  بواأ  الموا د اإللكتفونّ  والرواننن  (62) 
الـــــــ ــ ،  ــالـــــــمـــــــفرـــــــمـــــ أـــــ ــ   والـــــــمـــــــفرـــــــمـــــــ   الـــــــمـــــــتـــــــاـــــــلـــــــرـــــ ــد ات  ــالـــــــمـــــــاـــــ أـــــ الـــــــمـــــــاـــــــنـــــــ   ــدة  الـــــــمـــــــتـــــــحـــــ األمـــــــم  لـــــــمـــــــلـــــــتـــــــي  ــ   ــاأـــــــاـــــ تـــــ

(https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/home.html  ــانـــــات بّـــ ــاعـــــدة  الـــــدولّـــــ    NATLEX( وقـــ الامـــــ   لمنظمـــــ   ــاأاـــــ   التـــ
(www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.byCountry?p_lang=en.) 

https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/home.html
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.byCountry?p_lang=en
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 تجريم تورط الجماعات اإلجرامية المبظمة ذل  شكال الرق المعاصرة -   لف 

حمد  لجفاء قحلن  لتحديد مد  قاــــــــــــمهن التشــــــــــــفراات الوينّ  التاا رف الدولّ  الوا دة ف  اقماكّ   - 29
ــدول. و رم  ــا كبنفا بنن الـ ــ  قاتلف اختحفـ ــا رف الوينّـ ــ . ورححر المرف  الاـــا  أ  التاـ ــ  المنظمـ المفرمـ

ــ    ــ  مثــ ــات ماتلمــ ــدا  مصــــــــــــــطلحــ ــ ”اســــــــــــــتاــ ــ  لجفامّــ ــ ”  و  “عصـــــــــــــــــاأــ ــ  لجفامّــ ــاعــ قنظّم/قممع ”  و  “جمــ
،  (63) ف  قشـــــــــفراات ماتلم ، فإ  التاا رف الت  اعتمدقها أا  الدول، مث  بفبادوس “مشـــــــــفو  لجفام /رنف

ــّا( 65) ، ومصـــــــــــف( 64) ودومننّلا ــانت ( 70) ، وقطف( 69) ، وناو و( 68) ، وملدحف( 67) ، وكنفرباس( 66) ، وإندونّســـــــــ ، وســـــــــ
ــّا ــفبّا( 71) لوســ ــلوفاثّا( 72) ، وصــ   (77)، و مبابوس ( 76) واإلما ات الافبّ  المتحدة،  ( 75) ، وقوفالو( 74) ، وقايلند( 73) ، وســ

 قالس لل  حد ما التاا رف الوا دة ف  االقماكّ . 

 __________ 

 .2010من قانو  ملافح  و ب  المفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصاد  ف  عا   3المادة  (63) 

 .2013من قانو  ملافح  و ب  المفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصاد  ف  عا   3المادة  (64) 

 أشن  ملافح  االقما  أالبشف. 2010، الصاد  ف  عا  64من الرانو   قم  1المادة  (65) 

 أشن  الرااء عل  جفرم  االقما  أاألكاا . 2007، الصاد  ف  عا  21من الرانو   قم  16المادة  (66) 

 .2005عا  من قانو  قدابنف ملافح  اإل هاب والمفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصاد  ف   2المادة  (67) 

 .2014من قانو  منع رس  األموال وقمور  اإل هاب، الصاد  ف  عا   12المادة  (68) 

 .2004من قانو  ملافح  اإل هاب والمفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصاد  ف  عا   2المادة  (69) 

 أشن  ملافح  االقما  أالبشف. 2011، الصاد  ف  عا  15من الرانو   قم  1المادة  (70) 

 .2010من قانو  ملافح  االقما  أالبشف، الصاد  ف  عا   2المادة  (71) 

 .2005من الرانو  المنا  ، الصاد  ف  عا   112المادة  (72) 

 .2005من الرانو  المنا  ، الصاد  ف  عا   129المادة  (73) 

 .2013 من قانو  منع وقمع المشا ك  ف  قنظّم لجفام  عبف وين ، الصاد  ف  عا  3المادة  (74) 

 .2009من قانو  ملافح  اإل هاب والمفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصاد  ف  عا   3المادة  (75) 

 أشن  ملافح  جفا م االقما  أالبشف. 2006، الصاد  ف  عا  51من الرانو   قم  1المادة  (76) 

 .2013عا   من قانو  رس  األموال والاا دات المتنقّ  من المفرم ، الصاد  ف  2المادة  (77) 
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ــاء - 30 المنما  ”أو عد  وجود عنصـــــــف   ( 78) وقظهف قاا رف أخف  وجود قماوقات من حنث عدد األعاـــــ
ــا ف  ممهو     .( 79) “المــالّــ  أو المنماــ  المــادحــ  األخف   ، حنــث قتفاور “المفرمــ  الاطنفة”ورمــ  اختح  أحاـــــــــــــ

، ف  حنن أ  ( 81) والســـــمن لمدة قزرد عل  خمس ســـــنوات  ( 80) األحلا  بنن الســـــمن لمدة قر  عن أ بع ســـــنوات
أا  التشـــــــــفراات ال قشـــــــــنف لل  فتفات عروب  محددة، ب  قشـــــــــنف بدال من ذلك لل  ا قكاب جفا م أو أفاال  

ّـ    ــدـيدة الاطو ة” أو  “خطنفة”لجفام . وعحوة عل  ذـلك، رمـ  دول أخف  اعتمـدت قاـا رف ال قشـــــــــــــــب  ( 82) “كــــــــــــ
. ورؤرف عــد  وجود قاــا رف ( 83) التاــا رف الوا دة ف  اقمــاكّــ  المفرمــ  المنظمــ ، أو لم قاتمــد قاــا رف دكّرــ 

 __________ 

ــا  أو أثثف أموجي المادة  (78)  ــاد  ف  عا     280كـــــــاصـــــ من قانو  المدون     3-390)أنغوال(إ والمادة   2020من الرانو  المنا  ، الصـــــ
ــتا رلا(إ والمادة   8754من الرانو   قم   1)أســـتفالّا(إ والمادة    1950المنا ّ ، الصـــاد  ف  عا    أشـــن  ملافح  المفرم  المنظم  )ثوسـ

)السلمادو (إ والمادة   2006أشن  قانو  ملافح  المفرم  المنظم  والمفا م الماردة، الصاد  ف  عا    190/2006سو   قم من المف   1
)الق ّا(إ   1998من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف  عا     21)قنفرنزســـتا (إ والمادة   1997من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف  عا     31

من قانو     188)المملك  الافبّ  السـاودح (إ والمادة   2009االقما  أاألكـاا ، الصـاد  ف  عا   من قانو  ملافح  جفا م  3والمادة 
ــاد  ف  عا    ــت (إ وأ با  أكــــــاا  أو أثثف أموجي المادة   -)قّمو    2009الاروبات، الصــــ   2013/ 12850من الرانو   قم   1لّشــــ

ــ  أكــــاا  أو أثثف أموجي المادة   ــاد  ف  عا   من الرانو  ال  28)البفا ر (إ وخمســ )أوكفانّا(. لم يفد ذكف أعداد   2001منا  ، الصــ
من الرـانو  المنـا  ، الصـــــــــــــــاد  ف    449)أ مننّـا(إ والمـادة    2003من الرـانو  المنـا  ، الصـــــــــــــــاد  ف  عـا    41ماننـ  ف  المـادة  

ّـا(إ والمـادة    2009من الـرانو  المـنا  ، الصــــــــــــــاد  ف  عـا    129)بنن(إ والمـادة   2018 عـا  من الـرانو  المـنا  ،    1-450)قشــــــــــــــّل
من الرانو    294)الســـــنغال(إ والمادة    1977من الرانو  المنا  ، الصـــــاد  ف  عا     238)ففنســـــا(إ والمادة   1994الصـــــاد  ف  عا   

من قانو  ملافح  اإل هاب والمفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصــــــــاد  ف    2)ســــــــلوفننّا(إ والمادة   2008المنا  ، الصــــــــاد  ف  عا   
 )فانواقو(. 2006 عا 

  2011من الرانو  المنا  ، الصـــــــــــاد  ف  عا     328)الصـــــــــــنن(إ والمادة    1979من الرانو  المنا  ، الصـــــــــــاد  ف  عا     26المادة   (79) 
من الرانو   6من المصـــــــــ     5)لســـــــــواقنن (إ والمادة   2018من قانو  منع المفرم  المنظم ، الصـــــــــاد  ف  عا     1)ثفواقّا(إ والمادة  

من   130)هنغا را(إ والمادة   2012من الرانو  المنا  ، الصـــــــاد  ف  عا     459)فنلندا(إ والمادة   1889الصـــــــاد  ف  عا   المنا  ،  
من قانو  ملافح  التنظّمات اإلجفامّ ،    1إ والمادة ()ليفا  )جمهو ر  ليفا  اإلســــــــــحمّ (  1991قانو  الاروبات، الصــــــــــاد  ف  عا   

من الرانو    321)لنتوانّا(إ والمادة    2000من الرانو  المنا  ، الصـــــــاد  ف  عا    25مادة )لســـــــفا ن (إ وال  2003الصـــــــاد  ف  عا   
ــاد  ف  عـا    ّـا(إ والمـادة   1953المـنا  ، الصــــــــــــ ــاد  ف  عـا    2)لنب   1996من الـرانو  االقحـادس لملـافحـ  المفرمـ  المنظمـ ، الصــــــــــــ

من الرانو  المنا  ، الصــــاد  ف  عا    35نفور (إ والمادة )ال  1902من قانو  الاروبات، الصــــاد  ف  عا     79)الملســــّك(إ والمادة 
)ســانت فنســنت وجز  رفرنادين(إ   2011من قانو  منع االقما  أاألكــاا ، الصــاد  ف  عا     2)االقحاد الفوســ (إ والمادة    1996
  2004الصــــاد  ف  عا     من الرانو  المنا  ،  220)الصــــومال(إ والمادة    1962من قانو  الاروبات، الصــــاد  ف  عا    322والمادة 
 )قفكّا(.

من   129)ثننّا(إ وســـــــنتا  أموجي المادة    2010من قانو  منع المفرم  المنظم ، الصـــــــاد  ف  عا    2ســـــــت  أكـــــــهف أموجي المادة   (80) 
ــاد  ف  عا    ــنوات أموجي المادة    1971الرانو  المنا  ، الصــــ ــاد  ف  عا    1)ألمانّا(إ ورحث ســــ   2003من الرانو  المنا  ، الصــــ

من قانو  الاروبات، الصـــاد    146)بلغا را(، والمادة   1968من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف  عا     93)البوســـن  والهفســـك(، والمادة  
 )عما (. 2018ف  عا   

من قانو  المفا م، الصــاد    146)ثندا(، والمادة    1985من الرانو  المنا  ، الصــاد  ف  عا     1-467خمس ســنوات أموجي المادة   (81) 
)المملك  المتحدة    2015من قانو  المفا م الاطنفة، الصـــــــاد  ف  عا     45)ســـــــاموا(إ وســـــــبع ســـــــنوات أموجي المادة    2013ف  عا   

 لبفرطانّا الاظم  وأيفلندا الشمالّ (.

فح  الهمفة  أشــــــن  ملا  2016، الصــــــاد  ف  عا   82)ألبانّا(إ والرانو   قم   1995من الرانو  المنا  ، الصــــــاد  ف  عا    28المادة   (82) 
ــف(إ والمادة  ــاد  ف  عا     187رنف الرانونّ  وقهفري المهاجفرن )مصـــــــــــ من   1)النونا (إ المدول    2014من قانو  الاروبات، الصـــــــــــ

ــاد  ف  عـا    ّـ (، الصــــــــــــ ّـ  )قمع المنظمـات اإلجفام ملف ا من الـرانو     416 و  416)جـامـاحلـا(إ والمـادـقا    2014ـقانو  الاـداـل  المـنا 
)ننبال(إ والرانو    2013من قانو  منع المفرم  المنظم ، الصــــــــاد  ف  عا    2)لحطالّا(إ والمادة   1930عا    المنا  ، الصــــــــاد  ف 

 أشن  منع وملافح  المفرم  المنظم  ) ومانّا(. 39/2003 قم 

المفرمـ  المنظمـ ، الصــــــــــــــاد  ف  من قانو  ملـافحـ     1)أندو ا(إ والمـادة    2005من الـرانو  المـنا  ، الصــــــــــــــاد  ف  عا     359المـادة   (83) 
ّـ ، الصــــــــــــــاد  ف  عـا     1)بنح وس(إ والمـادة   2007 عـا  من   450)بلنز(إ والمـادة   2000من ـقانو  ملـافحـ  المفرمـ  والاـداـل  المـنا 
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  ف  ممال  وا ـح  قنرنفا سـلبّا ف  سـّادة الرانو ، ورملن أ  يؤدس فاـح عن ذلك لل  قاسـنف التااو  الدول
الادال  المنا ّ  أســــــبي التباين ف  فهم المفا م فّما بنن الدول. وبالتال  ُحســــــتحســــــن أ  ُقد  ا ف  التشــــــفراات 

 الوينّ  المااينف الدولّ  الوا دة ف  اقماكّ  المفرم  المنظم  مع الترنهد بها عل  أورق نحو مملن. 

مّـ  المنظمـ  الت  قمـا س أكــــــــــــــلـال الف  وقوجـد عـدة يف  لمرـا ـــــــــــــــاة وماـاكبـ  الممـاعـات اإلجفا - 31
المااصــفة. أولها، جا  قو هم هذه المماعات ظففا لتشــديد الاروب . وراتبف المرف  الاا  ذلك خطوة مارول  
ينبغ  اقااذها، أل  قو م المماعات اإلجفامّ  يؤدس ف  أحّا  كثنفة لل  قماقم مســــــــــــــتو  ليذاء الاــــــــــــــحاحا.  

 .( 84) الوينّ  لدول  ووالحات قاا ّ  ماتلم وُيبهق ذلك أالما  ف  التشفراات 

والاّا  الثان  هو قمفرم المشــــــــا ك  ف  جماع  لجفامّ  منظم ، عل  النحو المنصــــــــو  علّ  ف   - 32
من اقماكّ  المفرم  المنظم . وروجد هنا احتماال    ّســــــــــــّا . األول هو قمفرم االقما  عل  ا قكاب  5المادة 

ــع  جفا م خطنفة، ورنبغ  أ  قكو  من بننها أكــــــلال الف  المااصــــــفة، دو  الحاج  لل  و   ــــــع االقما  مو ــــ
 .( 85) ، ورصنهف كمفرم  ف  أا  الوالحات الراا ّ “التآمف”التنمنذ فاح. وراف  هذا أاسم 

 __________ 

ــاد  ف  عا    ــاد  ف  عا     66)بوقا (إ والمادة   2004قانو  الاروبات، الصـــ ــوانا(إ والمادة    1960من قانو  الاروبات، الصـــ   1)بوقســـ
  1987من الرانو  المنا  ، الصاد  ف  عا    1-207)ثمبودحا(إ والمادة   2009من الرانو  المنا  ، الصاد  ف  عا     3من المص   

من قانو  الاروبات، الصــــاد  ف    191( )الكامنفو (إ والمادة  2016/007من قانو  الاروبات )الرانو   قم   1-342)ثوبا(إ والمادة  
من الرانو  المنا  ، الصاد    140)منغولّا(إ والمادة   2002من الرانو  المنا  ، الصاد  ف  عا     34ادة )ل رتفرا(إ والم  2015عا   

من ـقانو  الاروـبات،    258)الملبنن(إ والمـادة    1930من ـقانو  الاروـبات، الصــــــــــــــاد  ف  عـا     147)هولـندا(إ والمـادة    1881ف  عـا   
من قانو     73)جمهو ر  كو را(إ والمادة   1953رانو  المنا  ، الصاد  ف  عا  من ال  114)بولندا(إ والمادة   1997الصاد  ف  عا   

)لســــــبانّا(إ    1995ملف ا من الرانو  المنا  ، الصــــــاد  ف  عا    570)جز  ســــــلّما (إ والمادة   1963الاروبات، الصــــــاد  ف  عا   
  1991من الرانو  المنا  ، الصــــاد  ف  عا     65)ســــفس النكا(إ والمادة   1883من قانو  الاروبات، الصــــاد  ف  عا     138والمادة 

من قانو  أصـــــول   325)الســـــورد(إ المادة    1962من الرانو  المنا  ، الصـــــاد  ف  عا     36أاء من المصـــــ   -1والمادة    إ)الســـــودا (
  1998ف  عا   من الرانو  المنا  ، الصـاد    39)الممهو ر  الافبّ  السـو ر (إ والمادة   1949المحاثمات المزا ّ ، الصـاد  ف  عا   

من قانو  الاروبات،    74)قفرننداد وقوبارو(إ والمادة    2018من قانو  ملافح  الاصاأات، الصاد  ف  عا     4)ياجّلستا (إ والمادة 
)أو بلســــتا (إ والمادة   1994من الرانو  المنا  ، الصــــاد  ف  عا     29)جمهو ر  قنزانّا المتحدة(إ والمادة    1945الصــــاد  ف  عا  

من قانو  الاروبات، الصــاد  ف    20إ والمادة  (البولّما ر (  -)فنزورح )جمهو ر     2000رانو  المنا  ، الصــاد  ف  عا   من ال  286
 )فننت نا (. 1999عا   

أشــــن  ملافح  االقما     2019-22من الرانو   قم    7)أذ بّما (إ والمادة   1999من الرانو  المنا  ، الصــــاد  ف  عا     144المادة   (84) 
ــا ــاد  ف  عا    377ا  )الكونغو(إ والمادة أاألكـ من   9)الممهو ر  الدومننّلّ (إ والمادة   2014من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـ

ــو  الملك   قم  ــن  قانو  ملافح  االقما  أاألكـــاا  )عما (إ والمادة   126/2008المفسـ من قانو  منع االقما  أاألكـــاا ،   4أشـ
ــتا (إ وا  2018الصـــــاد  ف  عا      2010من قانو  الادال  المنا ّ  وقنظّم التفاخّص )اســـــلتلندا(، الصـــــاد  ف  عا     29لمادة  )أاثســـ

أشـــن  ملافح  جفا م االقما  أالبشـــف )اإلما ات    2006، الصـــاد  ف  عا   51من الرانو   قم  2)اســـلتلندا، المملك  المتحدة(إ والمادة  
 الافبّ  المتحدة(.

ــاد  ف  عا   ألف من الرانو  المنا  120المادة   (85)  ــح (إ والمادة    1951  ، الصـــ ــاد  ف    38)بفون  دا  الســـ من الرانو  المنا  ، الصـــ
ّـا(إ والمـادة    2004عـا    من الرـانو  المنـا  ،  55)الهنـد(إ والمـادة    1860ألف من قـانو  الاروبـات، الصـــــــــــــــاد  ف  عـا     120)لرنوب

و  المااكب  عل  المفرم  المنظم  و ـــب  الاا دات المتنقّ  من الذس عدهل قان  2017)الافا (إ وقانو  عا     1969الصـــاد  ف  عا   
من الرانو  المنا  ،    109)جز  ما كــــــــــال(إ والمادة   2011من الرانو  المنا  ، الصــــــــــاد  ف  عا   3-5المفرم  )الّاأا (إ والمادة  

  4- 10)مّانما (إ والمادة    1861ألف من الرانو  المنا  ، الصــــــاد  ف  عا     120)مو رشــــــنوس(إ والمادة   1870الصــــــاد  ف  عا   
)أاثســـتا (إ   1860ألف من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف  عا     120)لنبنفرا(إ والمادة    1976من قانو  الاروبات، الصـــاد  ف  عا  

  من الرانو  1ألف )ســـــفس النكا(إ والمادة    113)جنوب الســـــودا (إ والمادة    2008من قانو  الاروبات، الصـــــاد  ف  عا     62والمادة 
البــــاب    846)المملكــــ  المتحــــدة(إ والمــــادة    1977المنــــا  ، الصــــــــــــــــــاد  ف  عــــا    الوالحــــات المتحــــدة    21من  مــــدونــــ  قواننن  من 

 المتحدة(. )الوالحات
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وبالنســــــــــــــب  للدول الت  ال قمفه  التآمف، يوجد خّا  ئخف هو قمفرم المشــــــــــــــا ك  ف  جماع  لجفامّ    - 33
قســــــــــهم ف  قحرنق الهد   منظم ، لما من خحل ا قكاب أنشــــــــــط  لجفامّ  أو المشــــــــــا ك  ف  أنشــــــــــط  أخف   

. وجفهمت  ( 86) اإلجفام . وقنص التشــفراات الوينّ  عل  جفا م المشــا ك  وقااقي علنها أالســمن لمدد متماوق 
من  5( )ب( من المادة 1دول أخف  لنشــــــــــــاء جماع  لجفامّ  أو قنظّمها أو كّادقها أو قوجنهها، وفرا للمرفة )

بو ـــور الرادة الذين قد ال يتو يو  أننمســـهم ف  مما ســـ  أكـــلال  ، الت  قســـتهد  ( 87) اقماكّ  المفرم  المنظم 
الف  المااصــفة ولكنهم حســتمندو  منها. ومن األمثل  األخف  عل  المما ســات المندة قمفرم مشــا ك  أو قو م 

 .( 88) الموظمنن الامومننن ف  جماعات لجفامّ  منظم 

للمســـــاد وعفقل  ســـــنف الادال ، اللذين وإ ـــــاف  لل  ذلك، حمي عل  الدول أ  قتصـــــد  أشـــــل  فاال   - 34
( واقماكّ  األمم 23قشـــــــــــمه اهما بنشـــــــــــام المماعات اإلجفامّ  المنظم ، وفرا القماكّ  المفرم  المنظم  )المادة 

. وااللتزا  أالتصـدس لهذه المما سـات ممفوو أحاـا أموجي قانو  حرو   2003المتحدة لملافح  المسـاد لاا  
 2ا من لملانّ  اللموء لل  الراــــاء وســــب  االنتصــــا ، عل  نحو ينتهك المادة اإلنســــا ، ألنها قمنع الاــــحاح 

. ورف  المرف  الاا  أحاــــا أ  اقااذ ( 89) 1966من الاهد الدول  الاا  أالحرو  المدنّ  والســــّاســــّ  لاا  
ســات  لجفاءات لملافح  هذه المما ســات يفقب  ا قبايا ورّرا أحظف الف  والام  الرســفس ورنف ذلك من المما  

ــا  ــلوم حرو  اإلنســـ ــبنه  أالف  المنصـــــو  علنها ف  عدد من صـــ . ورم  عدد كبنف من الدول الت  ( 90) الشـــ
، ولكن ينبغ  التشــديد عل  أهمّ  لنماذ الرواننن أصــفام ، أل  هذه ( 91) قمفه  أالما  المســاد وعفقل  ســنف الادال 

 __________ 

ــ  أموجي المادة    20لمدة   (86)  ــن  كحد أقصــ ــاد  ف  عا     90ســ   3)جز  البهاما(إ ولمدة قتفاور بنن   1873أاء من قانو  الاروبات، الصــ
سـن  ف  لنتوانّا  15سـنوات و   3)قبف (إ وبنن    1959ألف من الرانو  المنا  ، الصـاد  ف  عا     64موجي المادة  سـنوات أ  10 و

ســـنوات   5(إ ولمدة  146ســـنوات كحد أقصـــ  ف  ســـاموا )المادة    10(إ ولمدة  140ســـنوات ف  هولندا )المادة    6(إ ولمدة 249)المادة  
ــ  أموجي المادة   ــاد  ف  عا   ملف ا رانّا من ال  260ثحد أقصــــــ ــفا(إ ولمدة   1937رانو  المنا  ، الصــــــ ــورســــــ ــن  أموجي    25)ســــــ ســــــ

 )قونغا(. 2013من قانو  ملافح  اإل هاب والمفرم  المنظم  عبف الوينّ ، الصاد  ف  عا   66 المادة

  المنا  ، الصــــــــاد  ف  من الرانو   21(إ والمادة 13-476(إ وكندا )المادة  109(إ وبلغا را )المادة  342البوســــــــن  والهفســــــــك )المادة   (87) 
(إ 2(إ وإســـــــــــــفا ن  )المادة  187(إ والنونا  )المادة  256)جمهو ر  كو را الشـــــــــــــابّ  الدحمرفايّ (إ وإســـــــــــــتونّا )المادة    2009 عا  

(إ وياجّلســــــتا  )المادة  296(إ وســــــلوفاثّا )المادة  114(إ وجمهو ر  كو را )المادة  89وجاماحلا )المدول الثان (إ والق ّا )المادة  
 (.9(إ وقفرننداد وقوبارو )المادة 188)المادة  لّشت    - (إ وقّمو   187

(إ واالقحاد 182(إ ومنغولّا )المادة  5(إ والملســــّك )المادة  231(إ وقنفرنزســــتا  )المادة  4(إ وإســــفا ن  )المادة  219أذ بّما  )المادة   (88) 
 (.210الفوس  )المادة 

 ، المففق.60/147انظف أحاا قفا  المميّ  الاام   (89) 

من اقماكّ  حماح  حرو  اإلنســــــــا  والحفرات األســــــــاســــــــّ     4من الاهد الدول  الاا  أالحرو  المدنّ  والســــــــّاســــــــّ إ والمادة   8لمادة  (90) 
ــا  )من االقماكّ  األمفرلّ  6(إ والمادة  1950) ــاوب    5(إ والمادة 1969  لحرو  اإلنســــــــ ــا  والشــــــــ من المنثا  األففرر  لحرو  اإلنســــــــ
(1981.) 

من الرانو  المنا  ،    222-219أشـــــن  منع وملافح  المســـــاد )المزا ف(إ والمادة   1427محف     21الصـــــاد  ف    01-06الرانو   قم  (91) 
ــاد  ف  عا    ــاد  004)البحفرن(إ والرانو   قم   1976الصـــ ــفوع     2010ف  عا   ، الصـــ ــاد واإليفادات رنف المشـــ ــن  ملافح  المســـ أشـــ

  2009من الرـــانو  المنـــا  ، الصــــــــــــــــاد  ف  عـــا    402-399متاـــددة الرومّـــات(إ والمـــادة    -والتحرنق ف  الثفوات )بولّ ّـــا )دولـــ   
الااكـــف، الرانو  المنا  ،  ، المصـــ  3أشـــن  اختحس الممتلكات والمســـاد )قشـــاد(إ والباب    PR/2000/004)بو وندس(إ والرانو   قم 

  1995من الرانو  المنا  ، الصــــــاد  ف  عا     360-354 و  116)جمهو ر  أففرقّا الوســــــط (إ والمادقا    2010الصــــــاد  ف  عا   
ــاد  ف  عــا     302)جز  الرمف(إ والمــادة   من الرــانو    142  و  141)ثوت دحموا (إ والمــادقــا    1981من الرــانو  المنــا  ، الصـــــــــــــ

ّـ (إ والمـادقـا     2004  ف  عـا   المنـا  ، الصـــــــــــــــاد من الرـانو  المنـا  ، الصـــــــــــــــاد  ف    201  و  200)جمهو رـ  الكونغو الـدحمرفاي
من قانو  الاروبات،    169أشــــــن  منع المســــــاد وملافحت  )رننّا االســــــتوا ّ (إ والمادة   1/2020)جنبوق (إ والمفســــــو   قم   1995 عا 

)رابو (إ والمف  الثان  من   1963من الرانو  المنا  ، الصـــــــــــــاد  ف  عا    184-170)ل رتفرا(إ والمواد    2015الصـــــــــــــاد  ف  عا   
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ألســـــــباب    ( 92) المما ســـــــات ال قزال قؤرف ف  قد ة الدول عل  مرا ـــــــاة المماعات اإلجفامّ  المنظم  ومااقبتها
 . ( 93) قشم  قو يها ف  أكلال الف  المااصفة

شــا ك  الشــهود ف  اإلجفاءات المنا ّ   ــفو ر  لتّســنف م  ( 94) وعحوة عل  ذلك، فإ  حماح  الشــهود - 35
ــاد  ــنف الادال  والمســــ دو  أ  حصــــــبحوا هدفا للمماعات اإلجفامّ  المنظم ، وبالتال  الحد من حاالت عفقل  ســــ
وقازرز واجي التحرنق ف  أكــلال الف  المااصــفة ومرا ــاة المناة ومااقبتهم الذس هو واجي يند ا ف  ليا   

لشـــــهود الذين هم أحاـــــا من الاـــــحاحا، قتّا قدابنف حماح  الشـــــهود الماال   حماح  حرو  اإلنســـــا . وبالنســـــب  ل
 ـــما  لملانّ  اللموء لل  الراـــاء وســـب  االنتصـــا . ومن المشـــمه ع  نر  أ  الاديد من الدول قّســـف أالما  
ـقدابنف مـث  لرـمال الهوـر  وحمـاـح  الهوـر ، والمشــــــــــــــا كـ  عن أاـد، والســــــــــــــنف ف  اإلجفاءات عن يفرق التحـاو  

ّـ  لحمـاـح  الشــــــــــــــهود، ورملن قحرنق ذـلك ( 95) مـنديو، وقوفنف أمـاثن لقـامـ  ئمـن ـأال . ولكن حمـي ـقنمنن موا د كـاف
مثح عن يفرق القّا  أشـل  اسـتباق  أاسـتادا  عا دات المفا م المصـاد  ة من المماعات المتو ي  ف  أكـلال  

 الف  المااصفة )انظف أدناه(. 

لنهم جماعات لجفامّ  منظم  أكـــــــــلال الف  المااصـــــــــفة ينبغ  وأخنفا، ل  األففاد الذين فف ـــــــــت ع - 36
ّـا أمـبدأ عـد  ففو   أال ّـ . ورمفس االعتفا  ـقد رم ُيححروا عـندمـا ُحمبفو  عل  االنافام ف  أنشــــــــــــــطـ  لجفام

، ولكن  حطبق فر  عل  جفا م الهمفة، مث  الدخول  ( 96) عراب عل  هذه األنشــــــط  ف  ســــــّا  االقما  أالبشــــــف

 __________ 

ــاد  ف  عا    ــادس من الرانو  المنا  ، الصــــــ ــاد  ف    2016الباب الســــــ ــع من الرانو  المنا  ، الصــــــ )رننّا(إ والباأا  الثامن والتاســــــ
هايت (إ قانو  المفا م االقتصـــادح ، الصـــاد  )  1835من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف  عا     8بّســـاو(إ والمادة  -)رننّا    1886 عا 

ــاد )الكوـرت(إ والمـادة   31/1970)األ د (إ والـرانو  المزا     1993ف  عـا   ــن  ملـافحـ  المســــــــــــ من ـقانو  ملـافحـ  االقمـا     71أشــــــــــــ
  1879  عا  من الرانو  المنا  ، الصاد  ف  240)جمهو ر  الو الدحمرفايّ  الشابّ (إ والمادة    2016أاألكاا ، الصاد  ف  عا  

من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف    245)مدرشـــرف(إ والمادة    2001من الرانو  المنا  ، الصـــاد  ف  عا     177)لكســـمبفغ(إ والمادة 
من الرـانو  المنـا  ،   373)مو رتـانّـا(إ والمـادة   1983من الرـانو  المنـا  ، الصـــــــــــــــاد  ف  عـا     345)مـال (إ والمـادة    2001عـا   

ــاد  ف  عا    ــاد  ف  عا     478)المغفب(إ والمادة    1962الصـــ من   219-209)نّلا اروا(إ والمواد    2007من الرانو  المنا  ، الصـــ
من قانو  قحديد المفا م والاروبات، الصـــــــــــاد  ف    451-434 و  150)النّمف(إ والمواد    2003الرانو  المنا  ، الصـــــــــــاد  ف  عا   

  116- 104)ســاو قوم  وبفرنســنب (إ والمواد   2012ا  ، الصــاد  ف  عا   من الرانو  المن  455-452) واندا(إ والمواد    2018 عا 
ــاد  ف  عـا   ــاد  ف  عـا     234-229)الســــــــــــــودا (إ والمواد   1990من الـرانو  المـنا  ، الصــــــــــــ   1910من الـرانو  المـنا  ، الصــــــــــــ

ن الرانو  المنا  ، الصـاد   م  24)قورو(إ والمصـ     1980من الرانو  المنا  ، الصـاد  ف  عا    208 و  159)سـو رنا (إ والمادقا  
  181)أو ورواس(إ والمادة   1999قانو  ملافح  الفكـــــوة، الصـــــاد  ف  عا    -  17.060)قفكمانســـــتا (إ والرانو   قم   1997ف  عا   

 أشن  المفا م والاروبات )الّمن(. 1994، الصاد  ف  عا  12من الرانو   قم 

ــمافّ  الدول (92)  ــبن  المثال، منظم  الشـــ ــف النزاه  ف  قطا  الدفا  الحلوم  لاا   انظف، عل  ســـ ، متار عبف الفاأ  التال    2020ّ ، مؤكـــ
https://ti-defence.org/gdi. 

 قرا رف البفا ر  ومؤسس  قازرز الدحمرفايّ  ومنظم  الستفادا الدولّ  ومفكز ماتبف الحرو . (93) 

 .32إ واقماكّ  األمم المتحدة لملافح  المساد، المادة 24المنظم ، المادة  اقماكّ  المفرم  (94) 

)أذ بّما (إ وقانو  منع وقمع االقما     1998الرانو  الناظم لتوفنف الدول  حماح  ل كــــــــــــــاا  المشــــــــــــــا كنن ف  اإلجفاءات المنا ّ   (95) 
من قانو  لقام     856ح  الشـــــــهود )قبف (إ والمادة أشـــــــن  حما  95/2001)بنغحدحد(إ والرانو    2012أالبشـــــــف، الصـــــــاد  ف  عا   

والمصـــــــــ  الفاأع عشـــــــــف من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــــــــاد  ف    95-90)الدانمفم(إ والمواد    2008الادل، الصـــــــــاد  ف  عا   
والرانو   قم أشــن  الراــاء عل  االقما  أاألكــاا  )لندونّســّا(إ   2007، الصــاد  ف  عا   21)هنغا را(إ والرانو   قم   2017 عا 
ــاد  ف  عا     58 ــحاحا، الصـــ ــهود والابفاء والمابفرن والاـــ ــن  حماح  الشـــ ــن  منع االقما     6/2008)الافا (إ والرانو    2017أشـــ أشـــ

 )هولندا(. 1926)أ( من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصاد  ف  عا   226 )د( و187 و 187أالبشف وملافحت  )مو امبنق(إ والمواد 

 .A/HRC/47/34انظف  (96) 

https://ti-defence.org/gdi
https://undocs.org/ar/A/HRC/47/34
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ّـا ة أو اســــــــــــــتاـدا  ورـا ق هورـ  مزو ة ف  دول ماتلمـ رنف الرـانون  أو   . ورؤكـد ( 97) قمـاو  مـدة اإلقـامـ  أو ح
، ( 98) المرف  الاا   فو ة قوسّع نطا  المبدأ لّشم  أكلال الف  المااصفة. وبا  الدول قطبهق ذلك فاح

ــلال الف    ــحاحا أكــــ ــحّ  من  ــــ ــبرا، أل  ك   ــــ ــفيا مســــ ــف ينبغ  أال قكو  كــــ ــل  أاالقما  أالبشــــ ولكن الصــــ
 المااصفة لّست أالافو ة ف  الوقت نمس   حّ  من  حاحا االقما  أالبشف. 

 
 إن ا  القانون اسابادا إلى المع ومات الساخبارية؛ -  باء 

ممال لنماذ الرانو  لملافح  أكـــلال الف  المااصـــفة الت  قما ســـها  ل  قّســـنف اقااذ قدابنف فاال  ف   - 37
المماعات اإلجفامّ  المنظم  حملن أ  حرتاـــــــــــ  لنماذ الرانو  عل  نحو اســـــــــــتباق  اســـــــــــتنادا لل  المالومات 

من اقماكّ  المفرم  المنظم  عل  اســتادا  أســالني التحفهس   20االســتابا ر . وف  هذا الصــدد، قشــمع المادة 
 ، مث  مفاكب  و صد االقصاالت.الااص 

رنف أ  لهذه التدابنف ئرا ا وا ـــــح  عل  حرو  اإلنســـــا ، وال ســـــّما عل  الحق ف  الاصـــــوصـــــّ .   - 38
ولذلك، حمي اسـتادامها عل  نحو يتسـق مع الرانو  الدول  لحرو  اإلنسـا . فنوال، حمي وجود أسـاس قانون  

. ورمي أ  قكو  األيف التشـفريّ  ( 99) رنفها من التدابنفوا ـا قب  قطبنق قدابنف مفاكب  و صـد االقصـاالت و 
، أس أ ه الظفو  الت  حملن فنها اســــــتادا  قدابنف التحفهس الااصــــــ  ينبغ  أ  قكو  ( 100) ذات الصــــــل  متوففة

دة بو ـــور . وعحوة عل  ذلك، وبهد  منع لســـاءة اســـتادا  هذه التدابنف، ينبغ  أ  يتول  اإلكـــفا   ( 101) محده
. وأخنفا، ينبغ   ـما  لملانّ  اللموء لل   ( 102) ها هن ات مسـترل ، وال سـّما السـلط  الراـا ّ علنها واسـتافا ـ 

 __________ 

)أنتّغوا وبفبودا(إ والرفا  اآلمف أملافح  االقما  أاألكـــــــاا ، الصـــــــاد  ف    2010قانو  االقما  أاألكـــــــاا ، الصـــــــاد  ف  عا   (97) 
)رامبّا(إ وقانو  منع االقما  أاألكـــاا ،   2007)بفون  دا  الســـح (إ وقانو  االقما  أاألكـــاا ، الصـــاد  ف  عا    2019 عا 

ّـ ، الصـــــــــــــــاد  ف  عـا     2014الصـــــــــــــــاد  ف  عـا      2005)رفرنـادا(إ وقـانو  قـدابنف ملـافحـ  اإل هـاب والمفرمـ  المنظمـ  عبف الوين
منظم   )مالنزرا(إ وقانو  ملافح  اإل هاب والمفرم  ال  2007)ثنفرباق (إ وقانو  ملافح  االقما  أاألكــــــــــــــاا ، الصــــــــــــــاد  ف  عا   

)ســــــانت كنتس ونّ ّس(إ   2008)ناو و(إ وقانو  )منع( االقما  أالبشــــــف، الصــــــاد  ف  عا     2004الوينّ ، الصــــــاد  ف  عا    عبف
ــاد  ف  عا    ــن (إ وقانو  ملافح  اإل هاب والمفرم  المنظم  عبف الوينّ ،    2014وقانو  حظف االقما  أاألكــــــاا ، الصــــ ــّشــــ )ســــ

 )فانواقو(. 2006الصاد  ف  عا  

)بوقســـــوانا(إ وقانو  منع وملافح  االقما  أاألكـــــاا  واســـــتغحلهم وقانو    2014قانو  ملافح  االقما  أالبشـــــف، الصـــــاد  ف  عا    (98) 
)جز  ما كــــــال(إ وقانو    2017)قبف (إ وقانو  حظف االقما  أاألكــــــاا ، الصــــــاد  ف  عا     2014/(I)  60حماح  الاــــــحاحا،  

ــاد  ف   ــاا ، الصـ ــاد  ف  عا     2018عا   ملافح  االقما  أاألكـ ــف، الصـ   2015)نامنبّا(إ وقانو  لنماذ وإدا ة حظف االقما  أالبشـ
ــاد  ف  عا    ــف، الصـ ع لملافح  االقما  أالبشـ ــه )الملبنن(إ وقانو  منع وملافح  االقما  أاألكـــاا ،   2012)نّمنفرا(إ والرانو  الموسـ

)ســـــــنفالنو (إ وقانو  منع    2005  أالبشـــــــف، الصـــــــاد  ف  عا   )جمهو ر  مولدوفا(إ وقانو  ملافح  االقما  2005الصـــــــاد  ف  عا   
)جنوب أففرقّا(إ وقانو  ملافح  االقما  أاألكــــاا  وقردحم الدعم لاــــحاحا   2013وملافح  االقما  أاألكــــاا ، الصــــاد  ف  عا   

 لمملك  المتحدة(.)ا 2015)ياجّلستا (إ وقانو  الف  المااصف، الصاد  ف  عا   2014االقما  أاألكاا ، الصاد  ف  عا  

 European Court of Humanإ و  3( أشـــن  الحق ف  الاصـــوصـــّ ، المرفة  1988للمن  حرو  اإلنســـا  )  16التالنق الاا   قم  (99) 

Rights, Big Brother Watch and others v. United Kingdom, Application Nos. 58170/13, 62322/14 and 

24960/15 (2018), paras. 304 and 305. 

 (100) European Court of Human Rights, Rotaru v. Romania, Application No.95/28341(2000), para. 52. 

 .European Court of Human Rights, Big Brother Watch and others vإ و 8(، المرفة  1988)  16التالنق الاا   قم  (101) 

United Kingdom, para. 306. 
 (102) European Court of Human Rights, Big Brother Watch and others v. United Kingdom, para. 309. 
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الراــــــاء وســــــب  االنتصــــــا  ف  الحاالت الت  قنطوس عل  انتهاثات مزعوم  للحق ف  الاصــــــوصــــــّ . وقد  
 . ( 103) يتطلي ذلك من الدول أ  قوجه   لل  الاحاحا المزعوم  لخطا ا أننوا  التدابنف المستادم 

ــ  عن يفرق   - 39 ــتادا  قدابنف التحفس الااصــــــ ــلم المرف  الاا  أن  دوال عديدة قد فف ــــــــت اســــــ ورســــــ
ل  قحدد مت  حملن االعتماد علنها. فال  ســــــبن  المثال، حرتصــــــف  قشــــــفرااقها الوينّ  مع و ــــــع قواعد ممصــــــه

المفا م المحــــددة ف  التشــــــــــــــفراــــات   اســــــــــــــتاــــدا  هــــذه التــــدابنف عل  التحرنق ف  المفا م الاطنفة أو أا  
ــل  ذات ــفراات  ( 105) ، أما ف  ذلك المفا م الت  قفقكبها المماعات اإلجفامّ  المنظم ( 104) الصــــــــ . وقنص التشــــــــ

 __________ 

 .Weber and Saravia v. Germany, Application No. 54934/00 (2006), para. 135المفجع نمس إ و  (103) 

ــاد  ف  عـا     80المـادة  (104)  ّـ ، الصــــــــــــ ّـ ،   183إ والمـادة )أـندو ا(  1989من ـقانو  اإلجفاءات المنـا  ّـ  والمنـا  من ـقانو  اإلجفاءات المـدن
( من 3)  143)قشّلّا(إ والمادة    1961من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصاد  ف  عا     88)بوقا (إ والمادة   2001الصاد  ف  عا   

ت المنــا ّــ ، الصـــــــــــــــاد  ف  )أ( من قــانو  اإلجفاءا 100)جو جّــا(إ والمــادة   2009قــانو  اإلجفاءات المنــا ّــ ، الصـــــــــــــــاد  ف  عــا   
من قــانو    188)لحطــالّــا(إ والمــادة   1988من قــانو  اإلجفاءات المنــا ّــ ، الصـــــــــــــــاد  ف  عــا    266)ألمــانّــا(إ والمــادة   1950 عــا 

  2017من قانو  االســــــتابا ات واألمن، الصــــــاد  ف  عا     58)قنفرنزســــــتا (إ والمادة   1999اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــاد  ف  عا  
من قـانو  اإلجفاءات   139)البفقغـال(إ والمـادة  1987من قـانو  اإلجفاءات المنـا ّـ ، الصـــــــــــــــاد  ف  عـا     187(إ والمـادة  )ننو رلنـدا

)ســـلوفاثّا(إ والمادة   2005من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــاد  ف  عا     88) ومانّا(إ والمادة   2010المنا ّ ، الصـــاد  ف  عا  
من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــــــــــاد  ف    246)قفكّا(إ والمادة    2009ّ ، الصـــــــــــاد  ف  عا   )ل(، قانو  اإلجفاءات المنا   135
 )أورندا(. 2010من قانو  قنظّم  صد االقصاالت، الصاد  ف  عا   5)أوكفانّا(إ والمادة  2001 عا 

من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــــاد    136)ألبانّا(إ والمادة   1995من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــــاد  ف  عا     221المادة   (105) 
من قانو  اإلجفاءات    117)بلنز(إ والمادة    2011من قانو   صد االقصاالت، الصاد  ف  عا    1)النمسا(إ والمدول    1975ف  عا  

ــاد  ف  عا   ــك(إ والمادة    2003المنا ّ ، الصـــــــــ ــن  والهفســـــــــ ــاد  ف  عا   334)البوســـــــــ   2009  من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــــــــ
المتاـمن الرانو  الاا  أشـن  التدخ  ف  االقصـاالت السـلكّ  والحسـلكّ ، الصـاد  ف    285من المفسـو   قم    2)ثفواقّا(إ والمادة  

من   48)لســــــــــــتونّا(إ والمادة    2003( من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــــــــاد  ف  عا   2)  126)الســــــــــــلمادو (إ والمادة    2010عا   
من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــــــاد  ف    83انو  ملافح  المفرم  المنظم  )رواقّماال(إ والمادة أشــــــــــن  ق  2006-21المفســــــــــو   

ــلندا(إ والمادة   2008 عا  ــاد  ف  عا     1)أحسـ ــاالت ألرفاو التحرنق المنا  ، الصـ ــد االقصـ )الّاأا (إ والمادة   1999من قانو   صـ
من قانو   صــــــد االقصــــــاالت، الصــــــاد  ف   9)ثا اخســــــتا (إ والمادة    2014من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــاد  ف  عا     232
ــاد  ف  عا    158)لبنا (إ والمادة   1999 عا  ــود(إ والمادة   2009من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــ من قانو     253)المب  األســــ

  1997جفاءات المنا ّ ، الصــاد  ف  عا   من قانو  اإل  37)مردونّا الشــمالّ (إ والمادة    2010اإلجفاءات المنا ّ ، الصــاد  ف  عا   
من قانو  التحرنق ف  الراــاحا   21)ســورســفا(إ والمادة    2007من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــاد  ف  عا     269)بولندا(إ والمادة  

 ) مبابوس(. 2007من قانو   صد االقصاالت، الصاد  ف  عا   6)قايلند(إ والمادة  2004الااص ، الصاد  ف  عا  
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أحاــــا عل  كــــفوم الاــــفو ة )وران  ذلك  ــــمنّا أ  قدابنف أخف  قد ُيبه رت ولكنها فشــــلت، أو أنها ســــتكو   
 . ( 108) وقحرنق مصلح  الادال  المال ،  ( 107) ، والتناسي( 106) خطنفة أو أنها رنف عملّ  أسبي االستامال(

ــ  دول عديدة - 40 ــفم الذس قمف ـ ــا أالشـ ــول عل    ( 109) ورفحي المرف  الاا  أحاـ ــ  الحصـ الذس حرتاـ
لذ  قاــا   مســبق أاقااذ قلك التدابنف، بوصــم  مثاال عل  المما ســات المندة. فتدخه  هن   قاــا ّ  مســترل  

 ، وررل  من الحاج  لل  لجفاءات التظلم والطاو  وراز   حملن أ  حمنع وقو  انتهاثات قمس أحرو  اإلنســــــا
ــا ّ ، مث  و  اء  ( 110) رر  الممهو  ف  ســـــلطات لنماذ الرانو   ــب  للدول الت  قمنز لســـــلطات رنف قاـــ . وبالنســـ

ــترل ، وحبهذا  ( 111) الحلوم  ــ ، من المهم أ  قوفف هن ات  قابّ  مســـــــــــ ، منا لذ  أاقااذ قدابنف التحفهس الااصـــــــــــ
 ثانت السلط  الراا ّ ،  قاأ  ل افّ  أرناء قطبّرها أو أاده.  لو

 __________ 

رالثا من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ،   90)جز  البهاما(إ والمادة   2018من قانو   صـــــــــــد االقصـــــــــــاالت، الصـــــــــــاد  ف  عا     5المادة   (106) 
من الباب الثان  عشـــــف من الدســـــتو   5الذس ينظم المادة    296/96-9من الرانو   قم  2)بلمّلا(إ والمادة    1808الصـــــاد  ف  عا   
من قانو   صـــــــد االقصـــــــاالت،    4)رفرنادا(إ والمادة   2013قانو   صـــــــد االقصـــــــاالت، الصـــــــاد  ف  عا   من   8)البفا ر (إ والمادة 
ــا   االقصــــاالت )نظا (، الصــــاد  ف  عا    4) ّانا(إ والمادة    2008الصــــاد  ف  عا     1993من قانو   صــــد الطفود البفردح  و ســ
من أنظم   صــــــد االقصــــــاالت أشــــــل     7)مالط (إ والمادة    1996  من قانو  الادمات األمنّ ، الصــــــاد  ف  عا   6)أيفلندا(إ والمادة 

  1995أشــــــن  أنشــــــط  البحث الاملّاقّ     FZ-144من الرانو  االقحادس  قم  7)نّمنفرا(إ والمادة    2019قانون ، الصــــــاد  ف  عا  
من قانو   5والمادة )ســـــانت كنتس ونّ ّس(إ   2011من قانو   صـــــد االقصـــــاالت، الصـــــاد  ف  عا    5)االقحاد الفوســـــ (إ والمادة 

ــاد  ف  عا    ــاالت، الصــ ــد االقصــ ــّا(إ والمادة    2005 صــ ــانت لوســ ــاد  ف  عا     161)ســ   2005من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــ
 )سلوفننّا(. 2007)أ( من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصاد  ف  عا  149)صفبّا(إ والمادة 

المتاــــــــمن الرانو    243-2011من المفســــــــو     16)فنلندا(إ والمادة   2011د  ف  عا   من قانو  التدابنف الرســــــــفر ، الصــــــــا  2المادة   (107) 
  2003من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــاد  ف  عا     1-132الاا  أشــــن   صــــد االقصــــاالت الشــــاصــــّ  )هندو اس(إ والمادة  

ــبانّا(إ والمادة   1882عا   من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــــــــــاد  ف   ‘1’)أ(    588)جمهو ر  مولدوفا(إ والمادة  من قانو   8)لســــــــ
من قانو  الناظم لســـــــــلطات التحرنق، الصـــــــــاد  ف    23)قفرننداد وقوبارو(إ والمادة    2010 صـــــــــد االقصـــــــــاالت، الصـــــــــاد  ف  عا  

 )المملك  المتحدة(. 2016 عا 

(إ وقفرننداد 5(إ وســــــــانت لوســــــــّا )المادة  5مادة  (إ وســــــــانت كنتس ونّ ّس )ال4(إ و ّانا )المادة  186(إ وكندا )المادة  6بلنز )المادة   (108) 
 (.8وقوبارو )المادة 

من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـاد  ف    172)أ مننّا(إ والمادة    1998من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـاد  ف  عا     14المادة   (109) 
ــاد  ف  عا   من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ،    245 و  92)ثمبودحا(إ والمادقا    2005عا    من   222)الكامنفو (إ والمادة   2005الصــ

ــاد  ف  عا    ــنل (إ والمادة    1993قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــ ــاا    133من الرانو   قم   18)كـــ ــن  ملافح  االقما  أاألكـــ أشـــ
ــاد  ف  عا    100)جنبوق (إ والمادة    2016وقهفري المهاجفرن   ــ  1958من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـ من   42ا(إ والمادة  )ففنسـ

ــاد  ف  عا   ــتابا ات الوينّ ، الصــــــ ــتامال الحاســــــــوب والمفرم     15)ثننّا(إ والمادة   2012قانو  دا فة االســــــ ــاءة اســــــ من قانو  لســــــ
من الرانو  الوين  لإلجفاءات المنا ّ ، الصـــــــاد  ف    291  و  252)مو رشـــــــنوس(إ والمادقا    2003الســـــــنبفانّ ، الصـــــــاد  ف  عا   

ــتاين(إ والمادة    1987من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــــاد  ف  عا    103)الملســـــّك(إ والمادة   2014 عا  من قانو   39)لّاتنشـــ
ــاد  ف  عا    ــتا (إ والمادة    2016منع المفا م اإللكتفونّ ، الصـــ ــاد  ف  عا     198)أاثســـ   1987من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــ

ــ     21)أا ارواس(إ والمادة  ــاد  ف  عا   م  27من المصـــ ــا ّ ، الصـــ ــورد(إ والمادة    1968ن قانو  اإلجفاءات الراـــ من قانو   66)الســـ
 ) امبّا(. 2009االقصاالت والماامحت اإللكتفونّ ، الصاد  ف  عا  

 (110) Tom Obokata, “Combating transnational organised crime through international human rights law” 

(2019), International Human Rights Law Review, vol. 8, No. 1 (June 209), p. 13. 

ــاد  ف  عا     97المادة   (111)  ــاالت، الصـــــ ــاالت،   138)بنغحدحد(إ والمادة    2001)م.أ.( من قانو  االقصـــــ من قانو  المالومات واالقصـــــ
من   5)رانا(إ والمادة   2008د  ف  عا   من قانو  االقصــــــاالت اإللكتفونّ ، الصــــــا  100)رامبّا(إ والمادة    2009الصــــــاد  ف  عا   

  2)مالط (إ والمادة    1996من قانو  الادمات األمنّ ، الصـاد  ف  عا     6)الهند(إ والمادة   1885قانو  التلغفا ، الصـاد  ف  عا   
  1955اد  ف  عا   من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصــ  39)النّمف(إ والمادة    2020من قانو  المفا م اإللكتفونّ ، الصــاد  ف  عا   

 )سنغافو ة(.
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ومن األمثل  األخف  عل  المما ســــــــــــــات المندة ف  ممال حماح  حرو  اإلنســــــــــــــا  عد  التدخ  ف   - 41
، وعد  مربولّ  األدل  الت  يتم الحصـــــــــول علنها أصـــــــــو ة رنف ( 112) االقصـــــــــاالت بنن المحام  والمدع  علّ 

ّـ  . وأخنفا، ( 114) ا  أـالتـدابنف المتاـذة أاـد لنهـاء أو اســــــــــــــتكمـال قـدابنف التحرنق الاـاصــــــــــــــ ، واإلخطـ ( 113) قـانون
. و رم أ  هذه ( 115) يتصــــــــــ  أإملانّ  اللموء لل  ســــــــــب  االنتصــــــــــا ، يتم قوفنف ئلّات التظلم أو الطان فّما

األحلا  ورنفها من النصــــــو  الرانونّ  مصــــــمم  بو ــــــور لحماح  حرو  اإلنســــــا  الملمول  لمن حااــــــاو  
 لتدابنف التحفهس الااص ، فإ  من الافو س لنماذها أصفام  عل  الصاند الوين . 

 
 الاحقيقات المالية ومصادرة عاقدات الجراقم )اسارداد األصول( -  جيم 

  الام  الدولّ  أ  أكــلال الف  المااصــفة، أما ف  ذلك االســتغحل المنســ  واالســتفقا   قرده  منظم - 42
. وال كــــــــــك ف  أ  ( 116) بلنو  دوال  ســــــــــنورا  150المنزل  والام  الرســــــــــفس ف  ماتلف الرطاعات، قنت  نحو 

  متطو ة  المماعات اإلجفامّ  المنظم  قنخذ نصـــــــــنبا عادال من قلك الاا دات اإلجفامّ  الت  ُقغســـــــــ   بوســـــــــا  
ة قد ة ســلطات لنماذ الرانو  عل  قاربها ومصــاد قها. ومن رم، حااد اســتثما  األ بار المغســول  ف    ف أشــده قاســه

 . ( 117) أكلال الف  المااصفة ورنفها من المفا م

والحظت اآللّات الدولّ  لحرو  اإلنسـا  أ  التدفرات المالّ  رنف المشـفوع  قحف  الدول من الموا د   - 43
  إلعمال الحرو  االقتصــــــادح  واالجتمالّ  والثرافّ  وقروهو المهود الفامّ  لل  بناء مؤســــــســــــات فاال   الح م

. وهذا حان  أ  من المملن ف  ليا  الرانو  الدول  ( 118) لدعم الحرو  المدنّ  والســـــــــّاســـــــــّ  وســـــــــّادة الرانو  
ــاد ة الاا دات  ــا  لربات وجود التزا  بتاري ومصــ اإلجفامّ  الناقم  عن أكــــلال الف  المااصــــفة.  لحرو  اإلنســ

من الاهد الدول  الاا  أالحرو  االقتصــــــادح  واالجتمالّ    2( من المادة 1وف  هذا الصــــــدد، قنص المرفة )
ــادح  واالجتمالّ  والثرافّ  أشــــــــــــل  قد رم . ورف  المرف   1966والثرافّ  لاا   عل  لعمال الحرو  االقتصــــــــــ

ا  يفقب  ا قبايا ورّرا أحظف الف  والام  الرســـــــــفس ورنف ذلك من المما ســـــــــات  الاا  أحاـــــــــا أ  هذا االلتز 
 الشبنه  أالف  المنصو  علنها ف  الرانو  الدول  لحرو  اإلنسا .

 __________ 

ــنل  )المادة  245الكامنفو  )المادة   (112)  ــّلّا )المادة  222(إ وكـــ ــاد  ف  عا   125من الرانو   قم   56(إ والمادة 88(إ وقشـــ   1995، الصـــ
من   19لباب  (إ وا70(إ وننو رلندا )المادة  232(إ وكا اخســــــتا  )المادة  85أشــــــن  خدمات األمن الوين  )هنغا را(إ وئحســــــلندا )المادة  

ــلوفاثّا 4-132)أابوا رننّا المديدة(إ وجمهو ر  مولدوفا )المادة    1973قانو  حماح  االقصـــــاالت الااصـــــ ، الصـــــاد  ف  عا   (إ وســـ
 (.22، المادة 27(إ والسورد )المص  88)المادة 

ــا )المادة (113)  قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــــــــــــاد  ف   من  214(إ والمادة 14(إ و ّانا )المادة  34(إ وجز  البهاما )المادة  140  النمســـــــــــ
 (.8(إ و مبابوس )المادة 111(إ و امبّا )المادة 7)الق ّا(إ وأورندا )المادة  2005 عا 

(إ  268(إ وإحطالّا )المادة  7(إ وأيفلندا )المادة  60، المادة  10((إ وفنلندا )المصـــــــــــ   13)  126(إ وإســـــــــــتونّا )المادة  196ثندا )المادة   (114) 
 (.262(إ ومردونّا الشمالّ  )المادة 23(إ والملسّك )المادة 162سود )المادة والمب  األ

(إ  104(إ ولّاتنشــــــــــــتاين )المادة  50(إ وكننّا )المادة  26((إ والّاأا  )المادة  14)  3-143)أ((إ وجو جّا )المادة    222ألبانّا )المادة   (115) 
  18من الباب    2518(إ والوالحات المتحدة )المادة  65ك  المتحدة )المادة  (إ والممل5(إ واالقحاد الفوســـــــــــ  )المادة  240وبولندا )المادة  

ن  قواننن الوالحات المتحدة(.  من مدوه

 (116) ILO, “Profits and poverty: the economics of forced labour” (2014), p. 15. 

 (117) A/HRC/28/6011 ، المرفة. 

 .50، المرفة A/HRC/36/52إ و 22المفجع نمس ، المرفة  (118) 

https://undocs.org/ar/A/HRC/28/60
https://undocs.org/ar/A/HRC/36/52
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ف  ( 119) وراتبف المرف  الاــا  أ  من المهم لجفاء قحقّرــات مــالّــ  لل  جــانــي التحقّرــات المنــا ّــ  - 44
لطات الماتصـــ  منع رســـ  األموال ومصـــاد ة عا دات المفا م ف   أكـــلال الف  المااصـــفة. وســـنتّا ذلك للســـ 

خطوة هام  لل     ( 120) مفحل  مبلفة. ورشـــــله  لنشـــــاء وحدة متاصـــــصـــــ  ف  االســـــتابا ات أو التحقّرات المالّ 
ط اها أالما  عدد كبنف من الدول . ومن الاـــــــــفو س أحاـــــــــا قورنق التااو  واالقصـــــــــال مع ( 121) األما ، وقد خ 

ــســـــات المالّ  ــســـــات المانّ  األخف  عن يفرق لجفاء  صـــــد دقنق للماامحت المالّ   المؤســـ الااصـــــ  والمؤســـ
 .( 123) ، ونمهذت دول ماتلم  قدابنف قشفريّ  وإدا ر  ممندة لتّسنف ذلك( 122) المشبوه  واإلبحغ عنها

كب  رســـ   رنف أ  ئخف قرنّم أجفق  ففق  الام  المانّ  أاإلجفاءات المالّ ، وه  الهن   الاالمّ  لمفا - 45
. وقشـــــــــــم  ( 124) األموال وقمور  اإل هاب، يبنهن أ  رم  مماال كبنفا للتحســـــــــــنن ف  قّســـــــــــنف التحقّرات المالّ 

ــلال الف    ــ  األموال المفقبط  أنكـ ــه  لماايف رسـ ــاوبات الت  قانق لجفاء قرنّم ممصـ ــّ  الصـ التحدحات الف ّسـ
ــبوه ، فاــــح عن نرص الما ــط  المالّ  المشــ ــفة وقبنهن األنشــ ــل   المااصــ ــال واإلبحغ أشــ فف  والتد ري واالقصــ

. وُأبلغ أحاـــــــا عن لحما  المهات  ( 125) فاهال بنن أصـــــــحاب المصـــــــلح  الوينننن ف  الرطاعنن الاا  والاا 
 .  ( 126) الماعل  رنف المالّ ، مث  الوكحء الارا رنن، عن اإلبحغ عن الماامحت المشبوه 

 __________ 

 (119) Financial Action Task Force, Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF 

Recommendations and the Effectiveness of AML/CTF Systems (2013), recommendation 30.2, p. 81; 

and Finance against Slavery and Trafficking, A Blueprint for Mobilizing Finance against Slavery and 

Trafficking (New York, 2019), p. 4 (Goal 1) and p. 13 (Goal 4). 

 .7اقماكّ  المفرم  المنظم ، المادة  (120) 

ــتابا ات المالّ  ف  أثثف من  (121)  ــماء وحدات االســـــــ ــتابا ات المالّ  قا م  أنســـــــ دول ، ورملن   160قوفهف ممموع  لحغمونت لوحدات االســـــــ
 .www.egmontgroup.org/en/membership/listااليح  علنها عبف الفاأ  التال   

 .7ماكّ  المفرم  المنظم ، المادة اق (122) 

ــاد  ف  عا    (123)  ــ  األموال، الصـ ــ  األموال )بنن(إ    2006/14(إ والرانو   قم )أنتّغوا وبفبودا  1996قانو  )منع( رسـ ــن  ملافح  رسـ أشـ
أشن  حظف رس     VI/2002/17أشن  ملافح  رس  األموال وقمور  اإل هاب )بو كننا فاسو(إ والرانو   قم   16/2016والرانو   قم 

(إ وقانو  اإلبحغ عن الماامحت  )لثوادو   2016األموال )ثابو فنفدس(إ وقانو  منع رس  األموال وقمور  اإلجفا ، الصاد  ف  عا  
، الـصاد  ف  1462)ثنفرباق (إ والرانو    2003)فّم (إ وقانو  عا دات المفا م، الـصاد  ف  عا     2004المالّ ، الـصاد  ف  عا   

ــاد )موناثو(إ وقانو  ملافح  رســـــــ  األموال، الصـــــــاد  ف    2018عا    أشـــــــن  قازرز ملافح  رســـــــ  األموال وقمور  اإل هاب والمســـــ
أشن  اعتماد    2015، الصاد  ف  عا  23، من الرانو  الوين  )أاالو(إ والرانو   قم 38، المص   17)مّانما (إ والباب    2014 ا ع

، الصـاد  ف  20قدابنف لمنع رسـ  األموال وقمور  اإل هاب وقمور  انتشـا  أسـلح  الدما  الشـام  وأحلا  أخف  )بنما(إ والرانو   قم 
المتاـــمن أحلاما أشـــن    2008الصـــاد  ف  عا    92رســـ  األموال وقمور  اإل هاب )قطف(إ والرانو   قم  أشـــن  ملافح     2019عا   

أشــن  ملافح  اإل هاب ورســ    2005الصــاد  ف  عا     26منع وملافح  رســ  األموال وقمور  اإل هاب )ســا  ما رنو(إ والرانو   قم 
 األموال )قونس(.

 (124) Financial Action Task Force, “Consolidated assessment rating” (March 2021)  ذلـــــك عل  جمّع . ورنطبق 
 المفا م، ولّس فر  عل  أكلال الف  المااصفة.

 (125) Financial Action Task Force, Financial Flows from Human Trafficking (Paris, 2018), pp. 35–37; and 

Organization for Security and Cooperation in Europe, Following the Money: Compendium of 

Resources and Step-by-Step Guide to Financial Investigations Related to Trafficking in Human Beings 

(Vienna, 2019), p. 14. 

 (126) E.U. Savona and M. Riccardi, eds., Final Report of the MORE Project, p. 120. 

http://www.egmontgroup.org/en/membership/list
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ــاف  لل  التحقّرات المالّ ، حمي الام  أ  - 46 ــاد ة الاا دات اإلجفامّ  المتنقّ  من وإ ـ صـــفام  عل  مصـ
ــفة ــلال الف  المااصــ ــاد ة  ( 127) أكــ ــنتنن. الم   األول  ه  المصــ ــاد ة لل  ف تنن   ّســ ــّم هذه المصــ . ورملن قرســ

ــلح   ــدو  حلم لدان  جنا ّ ، وقاتبف أالتال  كــــ ــاد ة أاد صــــ ــد  أمف المصــــ ــتنادا لل  حلم لدان ، حنث حصــــ اســــ
ب . ورححر المرف  الاا  أ  هذه المما ســــــــ   اســــــــا  ف  عدد كبنف من الدول.  ل ــــــــافّا من أكــــــــلال الارو 

وإ اف  لل  ذلك، قاتمد أا  الدول، وخصوصا أا  الدول الت  قطبق نظا  الرانو  الاا ، عل  المصاد ة  
ت  . ورملن ذلك، عل  سبن  المثال، عند هفب المشتب  فّ  أو موق  أو لصاب ( 128) دو  االستناد لل  حلم لدان 

ــاد ة دو  وجود حلم لدان   ( 129) أمفو خطنف ، ولكن رم  دول أخف  قذهي لل  أأاد من ذلك وقســـــما أالمصـــ
ّـ  قشــــــــــــــلـ   ّـ  المان ّـ ، اســــــــــــــتنـادا لل  أســــــــــــــبـاب مارولـ  قـدعو لل  االكــــــــــــــتبـاه ف  أ  الاـا ـدات اإلجفام جنـا 

. ولتحديد المنشن المنا  ، ُحستاد  ميّا  ( 130) ناقم  عن جفا م خطنفة أو سلوم رنف قانون   “ملور  ممتلكات”
اإلربات المدن ، أس ميّا  قفجّا أحد االحتماالت. والمصـــاد ة دو  االســـتناد لل  حلم لدان  قســـما لســـلطات  

ت  صـــــــــــــــدو  أحلـا   لنمـاذ الرـانو  أـاقاـاذ لجفاءات ف  وقـت أألف ألثنف، ألنهـا ال قاــــــــــــــطف لل  االنتظـا  ح
 اإلدانات المنا ّ . 

 __________ 

 .12ّ  المفرم  المنظم ، المادة اقماك (127) 

ــم  (128)  ــا أاسـ ــاد ة المدنّ ” قاف  أحاـ ــا ف  المادة    “ المصـ ــا ة لل  ذلك أحاـ ــا ّ . وقفد اإلكـ من اقماكّ  المفرم     14ف  أا  الوالحات الراـ
 المنظم .

ــاد  ف  عا    (129)  ــ  األموال وعا دات المفا م، الصـــــــ ــتا (إ قانو  منع   2004قانو  ملافح  رســـــــ ــاد  ف  )أفغانســـــــ ــ  األموال، الصـــــــ رســـــــ
)الصـــنن(إ قانو  المفرم  االقتصـــادح     1996من قانو  اإلجفاءات المنا ّ ، الصـــاد  ف  عا     298)بنغحدحد(إ والمادة    2013 عا 

  2001)رانا(إ وقانو  ملافح  رس  األموال وقمور  اإل هاب وعا دات المفرم ، الصاد  ف  عا    2010والمنظم ، الصاد  ف  عا   
إ وقانو  منع المفرم  المنظم ، الصــــــاد  ف  2014من قانو  والحات مّلفوننزرا االقحادح  الصــــــاد  ف  عا     933نزرا(إ والمادة  )مال

)ســــــــــاموا(إ وقانو  ملافح  رســــــــــ  األموال وملافح  قمور    2007)نامنبّا(إ وقانو  عا دات المفا م، الصــــــــــاد  ف  عا     2004عا   
ــن  2012اإل هاب، الصـــــــاد  ف  عا      2012فالنو (إ وقانو  ملافح  رســـــــ  األموال وملافح  قمور  اإل هاب، الصـــــــاد  ف  عا   )ســـــ

)قونغا(إ وقانو  عا دات المفا م، الصــــــــاد  ف    2000)جز  ســــــــلّما (إ وقانو  رســــــــ  األموال وعا دات المفا م، الصــــــــاد  ف  عا   
ندا(إ وقانو  ملافح  رســــــــــــ  األموال وعا دات  )أور  2013)قوفالو(إ وقانو  ملافح  رســــــــــــ  األموال الصــــــــــــاد  ف  عا    2004 عا 

 )جمهو ر  قنزانّا المتحدة(. 2009المفا م، الصاد  ف  عا  

أشـــــــن  النظا  اإلجفا   للمحاثمات المدنّ     62/2019)أنتّغوا وبفبودا(إ والمفســـــــو     1993قانو  عا دات المفا م، الصـــــــاد  ف  عا    (130) 
)أســــــــتفالّا(إ وقانو    2002)األ جنتنن(إ وقانو  عا دات المفا م الصــــــــاد  ف  عا    المتالر  بزوال أمحم األصــــــــول رنف المشــــــــفوع 

أشـن  مصـاد ة األصـول )ثولومبّا(إ وقانو    1708/2014)بفبادوس(إ والرانو   قم   2019عا دات وأدوات المفا م، الصـاد  ف  عا  
ــاد  ف  عا    ــاد  ف  عا   )دومننّلا(إ وقانو  منع المفرم  ال  1993عا دات المفا م، الصـــــ ــواقنن (إ وقانو     2018منظم ، الصـــــ )لســـــ

ــاد  ف  عا    ــو     1997عا دات المفا م، الصـــ ــو    2010/ 55)فّم (إ والمفســـ ــن  لنهاء حرو  الملكّ  )رواقّماال(إ والمفســـ   أشـــ
المفا م،  )أيفلندا(إ وقانو  عا دات   1996أشــن  مصــاد ة األصــول )هندو اس(إ وقانو  عا دات المفا م، الصــاد  ف  عا     27-2010

)لّســـــــــوقو(إ وقانو  المفا م    2008)جاماحلا(إ وقانو  رســـــــــ  األموال وعا دات المفا م، الصـــــــــاد  ف  عا     2007الصـــــــــاد  ف  عا  
ــاد  ف  عا    ــاد  ف  عا     2017المالّ ، الصــ )نامنبّا(إ وقانو  عا دات المفا م    2004)محوس(إ وقانو  منع المفرم  المنظم ، الصــ

 )أابوا رننّا المديدة(إ والرانو    2005)ننو رلندا(إ وقانو  عا دات المفا م، الصــــــاد  ف  عا     2009ف  عا   )االســــــتفداد(، الصــــــاد  
)الملبنن(إ وقانو  عا دات المفا م، الصـــــــــاد  ف    2001)بنفو(إ وقانو  ملافح  رســـــــــ  األموال الصـــــــــاد  ف  عا    29212-2008

)سـّشـن (إ وقانو    2008ت المفا م )المصـاد ة المدنّ (، الصـاد  ف  عا   )سـانت فنسـنت وجز  رفرنادين(إ وقانو  عا دا  2013 عا 
  2011)سـنغافو ة(إ وقانو  مصـاد ة األصـول ذات المنشـن رنف المشـفو ، الصـاد  ف  عا     2015المفرم  المنظم ، الصـاد  ف  عا   

ــلوفننّا(إ وقانو  منع المفرم  المنظم ، الصـــــــاد  ف  عا   و  ملافح  رســـــــ  األموال، الصـــــــاد  ف  )جنوب أففرقّا(إ وقان  1998)ســـــ
ــاد  ف  عـا     1999 عـا  من مـدوـن   18من البـاب    981)المملكـ  المتحـدة(إ والمـادة   2002)ـقايلنـد(إ وـقانو  عـاـ دات المفا م، الصــــــــــــ

 ) امبّا(. 2010قواننن الوالحات المتحدة )الوالحات المتحدة(إ وقانو  مصاد ة عا دات المفا م، الصاد  ف  عا  
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وعند مرا ن  النظامنن، حرال ل  المصــــاد ة دو  االســــتناد لل  حلم لدان  قثنف قســــانالت أثبف أشــــن   - 47
قاـاحا حرو  اإلنسـا ، وال سـّما فّما يتصـ  أاـمانات اقهبا  األصـول الرانونّ  الواجب  ذات الطاأع اإلجفا  .  

قحديد عيء لربات المنشــن رنف الرانون . وكثنفا ما ُيلر  عيء اإلربات عل  وُرســتاد  ميّا  أق  صــفام  ف   
ثاه  األكـــاا  المانننن، ولّس االدعاء، إلربات أ  الممتلكات رنف ناقم  عن أنشـــط  لجفامّ ، ف  لكـــا ة  

ــدد حم  ممادها أ  الشــــــــاص حملن أ  ُحااقي  ( 131) لل  ممهو  عيء اإلربات الالســــــــ  . وُقثا  ف  هذا الصــــــ
ا دو  أ  ُقتار ل   ــــمانات اقبا  األصــــول الرانونّ  الواجب  الت  يتمتع بها المدع  علّ  ف  اإلجفاءات  عملّ 

 .  ( 132) المنا ّ ، وال سّما قفرن  البفاءة

وفّما حاص هذه النرام، قم التســلّم، ف  الســّا  األو وب  عل  األق ، بوجود مااينف قانونّ  أشــن   - 48
ــاد ة الممتلكات  ــتناد لل  حلم لدان  جنا ّ ، أما ف  ذلك عيء اإلربات مصــــ المفقبط  أمفا م خطنفة دو  االســــ

. واســتادا  ميّا  اإلربات المدن  مربول، أل  الغفو الف ّســ  من المصــاد ة دو  االســتناد لل   ( 133) الالســ 
  دو  البت حلم لدان  هو اســــتفداد األصــــول المملوك  أصــــو ة رنف مشــــفوع  عن يفرق لجفاءات مدنّ  عننّ 

ــتناد لل  حلم لدان  قدبنٌف ذو ياأع وقا    ــاد ة دو  االســـــــ ف  ذ ن ي الشـــــــــاص. وعحوة عل  ذلك، فإ  المصـــــــ
 .( 134) عراب  ال

ــتناد لل  حلم لدان  ممندة لتاري الاا دات المتنقّ    - 49 ــاد ة دو  االســ وراتف  المرف  الاا  أن  المصــ
ــد ــاد قها، ولكن  حشـ ــفة ومصـ ــلال الف  المااصـ ــف ف   من أكـ ــد التاسـ ــمانات كافّ   ـ ــفو ة وجود  ـ د عل   ـ

اســتادامها. فنوال، ينبغ  أ  حلو  لها أســاس قانون  وا ــا. ورانّا، من المهم الحصــول عل  موافر  قاــا ّ   
عل  المصاد ة دو  االستناد لل  حلم لدان ، وقوفنف لكفا  قاا   علنها. ورالثا، حمي أ  ُحمنا المستهدفو  

 .( 135) ول  لافو قانتهم واالعتفاو عل  المصاد ةأالمصاد ة ففصا مار

ّـ  ف  دول عـديـدة قنص بو ــــــــــــــور عل  هـذه  - 50 ورالص المرف  الاـا  لل  أ  التشــــــــــــــفراـات الوين
الاـمانات ورنفها. فالمصـاد ة دو  االسـتناد لل  حلم لدان  قرو  عل  أسـاس وا ـا وقتطلي لذنا من السـلط   

أن  قاطف المســــــتهدفنن أالمصــــــاد ة حت  يتســــــن  لهم لعداد  الراــــــا ّ . والســــــلطات الماتصــــــ  ملزم  أحاــــــا
دفوعهم، وحق الطان ف  الرفا  ماــمو  لهم. ولد  دول عديدة أحاــا أحلا  قنص عل  اســتثناء فّما يتصــ  
ــاءة   أــالنمرــات الرــانونّــ  الت  يتكبــدهــا المــدع  علنهم. وعحوة عل  ذلــك، حملن يلــي قاور  ف  حــالــ  لســـــــــــــ

ــا ــتامال اإلجفاءات الراـــ ــفام ، ورملن لها أ  قنظف اســـ ــمانات أصـــ  ّ . ورنبغ  للدول أ  قكم  لنماذ هذه الاـــ
 أحاا ف  اقااذ قدابنف ل افّ  مث  قغننف الرواعد الناظم  لايء اإلربات وعيء اإلربات الالس . 

 __________ 

 (131) T. Obokata, “Combating Transnational Organised Crime through International Human Rights Law”, 

p. 17 من اقماكّ  األمم المتحدة لملافح  المساد. 31. وقفد اإلكا ة لل  ذلك أحاا ف  المادة 

 (132) Mat Trome, “Waging war against corruption in developing countries: how asset recovery can be 

compliant with the rule of law”, Duke Journal of Comparative and International Law, vol. 29, No. 

140, pp. 165 and 187.. 

 (133) European Court of Human Rights, Gogitidze and others v. Georgia, Application No. 36862/05 (2015), 

para. 105. 

 .121المفجع نمس ، المرفة  (134) 

 .110المفجع نمس ، المرفة  (135) 
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وفّما يتصــــ  أاســــتادا  الاا دات المصــــاد ة، يف  المرف  الاا  أ  من المهم اســــتادامها لحماح   - 51
ــحاحا  ــب    ــــــ ــاء وســــــ ــما  منحهم، ف  المرا  األول، لملانّ  اللموء لل  الراــــــ ــفة و ــــــ ــلال الف  المااصــــــ أكــــــ

االنتصـا . وف  هذا الصـدد، قنص أا  األيف التشـفريّ  عل  أ  الاا دات المصـاد ة المتنقّ  من االقما   
لنشــاء صــناديق أالبشــف واســتغحلهم والمفرم  المنظم  قســتاد  لتاور  الاــحاحا أو حمايتهم، بوســا   قشــم   

ــاد  ة من عا دات جمّع المفا م  ( 136) ماصـــصـــ  لتلك األرفاو . وقســـما دول أخف  أاســـتادا  األصـــول المصـ
لتاور  الاــــــــــــحاحا أو حمايتهم أموجي قشــــــــــــفرع أشــــــــــــن  رســــــــــــ  األموال أو عا دات المفا م أو اســــــــــــتفداد 

  ف  دول ماتلم  من . وعحوة عل  ذلك، حملن لاــــحاحا المفا م أصــــم  عام  التماس التاور ( 137) األصــــول
 . ( 138) خحل ئلّات الادال  المنا ّ  أو المدنّ  الرا م  الت  حملن لاحاحا أكلال الف  المااصفة االستاان  بها

ــلال الف   - 52 ــف وأكـــــ وعل  الفرم من الاطوات الهام  الت  اُقاذت حت  اآل ، فإ  كو  االقما  أالبشـــــ
المشــــفوع  ســــنورا يدل عل   ــــفو ة بذل مزرد من المهد لملافح   المااصــــفة يد ه قد ا كبنف من األ بار رنف  

. وال قزال مادالت حمز ومصــاد ة األصــول المتنقّ  من المفا م  ( 139) رســ  األموال ومصــاد ة عا دات المفرم 
، وال قزال رم  عقبات كبنفة قانق لملانّ  لموء الاـــــــــحاحا لل  الراـــــــــاء وســـــــــب  االنتصـــــــــا   ( 140) مناماـــــــــ 

ــول عل  الحماح  ــمو   ( 141)  والحصـــــــ . وعحوة عل  ذلك، يوجد ف  كثنف من األحّا  نرص ف  الوع  ف  صـــــــ
ــا ّ   فاإلجفاءات المنا ّ  أو المدنّ  المطول  أو المتنخفة قشـــــل  قحدحا  ســـــلطات لنماذ الرانو  والســـــلط  الراـــ
ــب    ــول لل  ســـــــ ــتطّاو  الوصـــــــ ــلّ  ال حســـــــ ــحاحا الذين حاادو  لل  بلدانهم األصـــــــ ئخف، فاـــــــــح عن أ  الاـــــــ

. ورمي عل  الدول أ  قاال  هذه المســـــــــــــا   أماالّ  أثبف أالتااو  الورنق مع أصـــــــــــــحاب  ( 142) تصـــــــــــــا االن 
 المصلح  اآلخفرن من الرطاعنن الاا  والاا . 

  
 السابااجات  -  ثامبا  

إن مشاااااركة الجماعات اإلجرامية المبظمة ذل  شااااكال الرق المعاصاااارة واضااااحة بجالء ذل جمي   - 53
هااذا الجراقم جماااعااات مخا  ااة األنواع  تاراوا   ا جماااعااات  ات  يااا ااو عاااليااة  وترتكاا     مباااطق العااالم 

 __________ 

أشــن  ملافح  االقما     2010الصــاد  ف  عا     64)أفغانســتا (إ والرانو   قم   2008قانو  ملافح  االختطا  واالقما  أالبشــف لاا    (136) 
ألكـــــاا  )لرنوبّا(إ وقانو  االقما   أشـــــن  منع وقمع االقما  أاألكـــــاا  وقهفري ا  1178/2020أالبشـــــف )مصـــــف(إ واإلعح   قم  
ــاد  ف  عا    ــاد  ف  عا    2007أاألكـــــاا ، الصـــ ــف، الصـــ )رانا(إ وقانو  ملافح  االقما     2005)رامبّا(إ وقانو  االقما  أالبشـــ

أشـــــن  قدابنف ملافح  االقما  أاألكـــــاا    2003-228)لســـــفا ن (إ والرانو   قم   2006)التاديحت التشـــــفريّ (، الصـــــاد  ف  عا   
)ثننّا(إ وقانو  ملافح  االقما  أاألكــــاا ، الصــــاد  ف    2009لحطالّا(إ وقانو  ملافح  االقما  أاألكــــاا ، الصــــاد  ف  عا   )

 )محوس(. 2015)لّسوقو(إ وقانو  االقما  أاألكاا ، الصاد  ف  عا   2011عا   

ــاد  ف   (137)  ــول المتنقّ  من المفرم ، الصـ ــتفداد األصـ ــندو  اسـ ــاء صـ من الرانو  المنا  ،    77)بفبادوس(إ والمادة    2016عا   قانو  لنشـ
)دومننّلا(إ وقانو  عا دات المفا م، الصاد    2011)الدانمفم(إ وقانو  منع رس  األموال، الصاد  ف  عا    2005الصاد  ف  عا  

 المتحدة(. )الوالحات 1984)ناو و(إ والرانو  الشام  المان  أملافح  المفرم ، الصاد  ف  عا   2004ف  عا   

 (138) CAC/COSP/WG.2/2017/CRP.1 إ والترا رف الوا دة من الدول لغفو لعداد هذا الترفرف.44-42، الصمحات 

 قرفرف مفكز ماتبف الحرو . (139) 

 (140) Finance against Slavery and Trafficking, A Blueprint for Mobilizing Finance against Slavery and 

Trafficking, p. 56. 

 قرا رف  اأط  لعادة لدماا الرف ، وباث  منظم  األمم المتحدة لتحرنق االسترفا  ف  جمهو ر  الكونغو الدحمرفايّ ، ومنظم  قّمند را. (141) 

 قرفرف منظم  الستفادا الدولّ . (142) 
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وتاجاوز  نشطة ت ج الجماعات اإلجرامية الحدود    الابظيم وشبكات إجرامية مارابطة ضما  يا و ذض اضة 
  الوطبية ذل حالت كث رة  وي رض  لج ع ى الدول تحديات إضافية فيما هاصو بمحاسبة مرتك  :ا 

يماا يخ  طراقق العماو  تسااااااااااخادم الجمااعاات اإلجرامياة المبظماة عاددا ما  ساااااااااال ا  تجبا  وف - 54
وتشااااااااامو هذا    المخاطر لاجب  سااااااااا طات إن ا  القانون وجم  مبالن ك  رة ما األرباا و ر المشاااااااااروعة 

وتساااا  د هذا الجماعات  يضاااا ما    األساااال   اسااااخدام الاكبولوجيا الحدهثة وال سااااد وعرق ة سااا ر العدالة 
لازيد إلى  قصااى   19-الت األزمات  مثو الضااطرابات السااياسااية  و البزاعات المساا حة  و جاقحة كوذ دح

ولاذلاج ذاعن عم ياات:اا ماطورة ويصاااااااااعا  ت  هب:اا ب عاالياة  وهاذا  مر هزياد ما   حاد  ربااح:اا و ر المشاااااااااروعاة 
  مساوى اإلهذاء 

الجماعات اإلجرامية المبظمة الضاحايا ع ى النخراط  وفيما هاصاو بط يعة السااغالل ومداا  تج ر  - 55
وإضااااذة إلى  لج  ذعن تسااا  :ا إلى قطاعات القاصااااد المشاااروع يشاااكو   ذل عدد ما األنشاااطة اإلجرامية 

مصاادر ق ق بالن  ألن:ا تخ ل الساااغالل والمعام ة و ر القانونية وراء  نشااطة اقاصااادية ت دو مشااروعة  
ر  لج ع ى سا طات إن ا  وعالوة ع ى  لج  ذعن    القانون حماية الضاحايا ومقاضااة الجباة ومعاق ا:م   ويعساه

 صااااااحاا األعمال الاجارية والمحام ا والمصاااااارذ  ا والمحاساااااا  ا وو رهم ما الج:ات ال اع ة الخاصااااااة  
  يصبحون  ما خالل العمو  و الاقاعس عا العمو  ماواطئ ا ذل  شكال الرق المعاصرة  قد

 عالا  يجا  ع ى الدول  ن تعزز تدا  رها الاشاااااااااريعياة وو رها ما الاادا  ر    وذل ضاااااااااوء ما    ر - 56
لمعالجة الصاااا ة   ا  شااااكال الرق المعاصاااارة والجريمة المبظمة وضاااامان حصااااول الضااااحايا ع ى الحماية  

  وال جوء إلى القضاء وس و الناصاف ع ى نحو ذعال 

  
 الاوصيات  -  تاسعا  

الجماعات اإلجرامية المبظمة الضاااالعة ذل  شاااكال الرق المعاصااارة  يج  ع ى الدول  ن تقاضااال   - 57
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