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األسلوب اإلجرامي
نوع الواقعة:

االجتار بالبشر والعمل القسري يف قطاع صيد األمساك

تاريخ الواقعة:

منذ  2009على األقل وحىت وقتنا احلاضر

مكان الواقعة:

جنوب شرق آسيا وجزر احمليط اهلادئ

بلد الواقعة:

جنوب شرق آسيا وجزر احمليط اهلادئ
أميط اللثام يف السنوات األخرية عريع عريدد مريع الق ريايا اةنا يرية يف جنريوب شريرق آسرييا الري سريلط
ال ريريول علريريى خمريرياار االجتريريار بالبش ريرير والريريرق احلريريديق يف سصسريريل ام ريريداد قط ريرياع ص ريرييد األمسريرياك عل ريريى
.ومثريرية ق ريريايا يف ايلنريريد واندونيس ريرييا بشريريتل خ ريريا بوشريريرت التحقيقريريات بش ري ا
الصريريعيد العريريا
وأف ري اى وجي ري ادانريريات واج ريرال اصريريصحات قانونيريرية و نيفيميريرية يف دريريذيع البلريريديع ورف ري دعريرياو
ق ا ية مجاعية يف بلدان أخر .

ظروف الواقعة:

وان االجتريريار بالبشريرير جرعريرية يعرف ريريا برو وكريريول األمريريا ا تحريريد نري وقمري ومعاقبريرية االجتريريار باألشريريصا
وخباصريرية النسريريال واألافريريال  )2000وا عريريرو أي ريريا باسريريا برو وكريريول بريريالةمو .ومثريرية صريريتوك دوليريرية
أخريرير تعل ري مبتافحريرية الريريرق احلريريديق وال سريرييما العمريريل القسريريري والسريريصر من ريريا اإلعريريصن العريريا
حلقوق اإلنسان وا فاقية منيفمة العمل الدولية ا تعلقة بالسصر رقا  )29والربو وكول ا لحري اريا
) (P029وا فاقية العمل يف صيد األمساك رقا .)188
ويس ل ار تاب جرا ا االجتار بالبشر والرق احلديق يف قطرياع صرييد األمسرياك بف ريل جمموعرية فريريد
مع اليفرو ا تصلة باالقتصاد والعمل والتجار والتشري والتنيفيا وانفريا القريانون يف سريياق وجريود
سصسريريل امريريداد عا يريرية متشريريعبة ومريريدر ل ربريريا  .و صريريه دريريذن النشريرير البنفسريريجية بعريرين البري والريرين
ال ري عتم ريريددا الش ريريبتات اإلجرامي ريرية إل اح ريرية نفي ريريذ أنش ريريطت ا ومايت ريريا وااال ريرية أم ريريددا ض ريريمع ل ري
السياق و وفر وصيات ساعد أج ز انفا القانون يف كشه ل األنشطة والق ال علي ا.
احملتمريل وغرية
ولئع كان دذن النشر ركز على جنوب شريرق آسرييا وجريزر احملرييط اهلريادئ ف نري مريع ل
ا ؤكد) أن يطب نفس األسلوب اإلجرام ا بّي دنا يف مناا أخر مع العامل.
سريريتند عمليريرية التوفيريريه االحتيريريا للعمريال يف قطريرياع صريرييد األمسريرياك اى ضريريلوع ج ريريات خمتلفريرية في ريريا
وصف األسلوب
اإلجرامي :الغرض /م ريريع بين ريريا وك ريريصل وري ريريون ووك ريرياالت وفي ريريه و ش ريريغيل ووك ريرياالت س ريريفر وس ريريفع وم ريريالتو س ريريفع
وشركات معاملة األمساك ومالتو شريركات وغةدريا مريع التيانريات االعتباريرية .و عمريد دريذن اة ريات
اة از/ا صب  /العملية سوية علريى نيفرييا أو ا احرية عمليرية التوفيريه االحتياليرية ونقريل العمريال اى السريفع أو مصريان معاملرية
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األمسريرياك أو مواق ري ربيريرية األحيريريال ا ا يريرية مريريع أجريريل اسريريتغصهلا يف العمريريل وينطب ري علريريى ل ري بالتريريا
عريه األما ا تحد لصجتار باألشصا ) وغالبا ما س ل أي ا ار تاب جريرا ا أخرير  .و ريطل
دريريذن السريريفع وا صريريان بصريرييد ا نتجريريات السريريمتية ومعاملت ريريا وبيع ريريا فريريص يعريريود باإلمتريريان يييزدريريا عريريع
السم ا صطاد بطريقة مشروعة ومسؤولة.
وان اسريتغصل الصريياديع وغريةدا مريريع العرياملّي يف قطرياع صريرييد األمسرياك دريو جريريزل ال يتجريزأ مريع منريريو
عمل اجرام يرم اى زياد األربا ا ت ية مع عمليات صرييد األمسرياك اى أقصريى حريد مري قلريي
النفقريريات قريريدر اإلمتريريان .و ريرينيفا اجملموعريريات اإلجراميريرية ال ري تب ري دريريذا النمريريو علريريى يريريو حم ري
عملياهتا ووجوددا ويطيل مع أمددا.
و قه شبتة متشعبة متونة مريع مريالتّي ومريالتّي منتفعريّي وشريركات شريريتة وديئريات اعتباريرية ورال
الس ريريفع والش ريريركات ال ريريالعة عل ريريى ي ريريو أكي ريريد أو مش ريريبون يف االجت ريريار باألش ريريصا أو االس ريريتغصل يف
العمريل .و شريتل لري التيانريات ديئرية عاونيرية اجراميرية يلري جمموعرية مريع أع ريا ا بشريتل اعتبرياري
ومشريريرتك األصريريول كالسريريفع والشريريركات ال ريريالعة يف مراحريريل خمتلف رية مريريع سلسريريلة اإلمريريداد كالصريرييد
وا عاملة والتوزي على سبيل ا ثال) على يو خيدم مصاحل ا ا الية ا شرتكة.
ومع بّي خصا

دذا األسلوب اإلجرام ما يل :



شركات يتون هلا نفس أع ال اإلدار وا التّي وا التّي ا نتفعّي؛



شركات تون هلا نفس ا راف أو ا وارد أو ا باين أو العناويع الربيدية أو عناويع اال صال؛












شركات أو جمموعات شريركات يلري أصريوال يف مراحريل خمتلفرية مريع سلسريلة اإلمريداد مريع صرييد
األمسريرياك اى معاملت ريريا و وزيع ريريا علريريى جتريريار اةملريرية الريريذيع يبيعو ريريا للمسريريت لتّي األمريرير الريريذي
عتن ا مع ابرام عقود مع البااع يف ما بين ا أو امداد بع ا البعن؛
وجود عدد مع األصول ال علت ا أع ال خمتلفون مع نفس العا لة؛
وجري ريريود أصري ريريول مسري ريريجلة باسري ريريا أع ري ريريال مري ريريع العا لري ريرية يتري ريريون دوردري ريريا يف العمليري ريريات بسري ريرييطا أو
معدوما؛
وجريريود عريريدد مريريع السريريفع ا شريريبودة ضريريمع نفريريس األسريريطول وفقريريا لنيفريريام اديريريد األمسريريال ا تب ري )
و تون اة ات ا التة ا سجلة أو اة ات ا التة ا نتفعة د اهتا؛
احملتمريريل لشريريركات صريريورية أو شريريركات واج ريرية يتمريريع دوردريريا يف ابعريرياد الصريريصت بريريّي
االسريريتصدام ل
اة ات ا التة ا نتفعة واألصول و عقيد عمليات التدقي .
ضريريلوع أشريريصا يتبريريو ون أو كريريانوا يتبريريو ون يف السريرياب مناصريرين نفريريو أو سريريلطة يف السياسريرية
أو رابطات الصناعات.

ويري ريريرجي أن يتري ريريون بعري ريرين األشري ريريصا الر يسري ريرييّي ا عني ري ريّي أو حري ريريىت مجري ريرييع ا كمري ريريالت السري ريريفع
والشركات أو مشغلي ا) على علا باةرا ا ا ر بتة باستصدام أصوهلا أو مع ا شاركّي يف ار تااا.
وان شبتات ا التّي ا تشعبة واحملااة غالبريا بالسريرية شريتل وريد اهتريا اسريرتا يجية راميرية اى اخفريال
ابيعة اةرا ا ا ر تبة ودوية اة ات ا سؤولة عن ا وا ستفيد من ا.
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معلومات إضافية
مؤشرات االجتار بالبشر والرق احلديق
ربز اخلصا التالية مؤشرات ا صاار الر يسية ال عتع العود الي ا لتحديد السفع والشركات ال قد تون ضالعة يف
االجتار بالبشر أو االستغصل يف العمل و ر بي ا وسن األولوية .وجتدر اإلشار اى أن دذن القا مة غة شاملة.
 أغلن أفراد الطاقا أجانن؛
 مجي أفراد الطاقا مع ا تعاقديع مع البااع؛
 القيود ا تعلقة ب فراد الطاقا مفقود أو معدلة أو غة دقيقة؛
 أفراد ااقا دون وثا دوية أو عقود؛
 وجود عمال مع القاصريع دون الثامنة عشر مع العمر)؛
 عدم وجود وثا سفر ودوية و راخي العمل؛
 حرية حركة العمال بدو مقيد ؛
 الروا ن غة متنيفمة أو غة صحيحة أو حمتجز ؛
 مل عد السفينة اى ا رف منذ فرت اويلة للغاية؛
 وجود اصابات يف صفو أفراد الطاقا أو انتشار واضي لثقافة الرتدين أو العنه؛
 سول أو خطور فرو ا عيشة والعمل؛
 وجود جرا ا أخر كتزوير الوثا أو اةرا ا ا تصريلة برياهلجر أو صرييد األمسرياك غرية ا شريروع وغرية ا رينيفا وغرية ا بلري
عن .
وعتع ألنشطة أخر أن تسرت على جرا ا االجتار بالبشرير والريرق احلريديق وقريد يتريون مريع الصريعن كشريف ا .وقريد ال يتريون
ال ريريحايا راغب ريريّي بالتح ريريد عصني ريرية ع ريريع وض ريريع ا أو غ ريرية ق ريريادريع عل ريريى لري ري وق ريريد ال يتون ريريون ح ريريىت م ريريدركّي لوض ريريع ا
ك حايا .و رم مؤشرات ا صاار ا بينة دنريا اى مسرياعد السريلطات يف اعتمرياد ري متناسرين ومسريتند اى ا صرياار لتبيريان
احملتملّي واعطال األولوية للج ات ال ينبغ التحقي بش ا على يو أوس .
ال حايا ل
التبعات والتوصيات

ل سلوب اإلجرام ا بّي يف دذن النشر البنفسجية بعات واسعة النطاق على التدابة ال تصذدا البلدان األع ريال علريى
صعيد التحقي والوقاية.
و تون البلدان ال عتمد يف دخل ا اقتصاديا على قطاع صيد األمسرياك وميريدانيا علريى عمريل ا رياجريع ان كريان يف منطقرية
جنريوب شريريرق آسريرييا أو خارج ريريا) عرضريرية هلريريذا األسريريلوب اإلجرامري وال سريرييما ا ا كانري القريوانّي والتشريريعات احملليريرية ا تعلقريرية
بصيد األمساك واجرالات فتيش العمل وانفا قوانّي العمل غة متطور بالقدر التايف.
وقريريد يسريريعى اجملرمريريون حريريىت يف البلريريدان ال ري تريريون أاردريريا التش ريريعية والتنيفيميريرية أكثريرير طريريورا اى وض ري صريريتوك أو أصريريول
مؤسسريريية أو ماليريرية باسريريا شريريركال أو أف ريراد مريريع العا لريرية اريريد س ري يل ار تريرياب ج ريرا ا صريرييد األمسريرياك غريرية ا شريريروعة وغسريريل
عا داهتا ا الية.
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وباالستناد اى ل ينبغ يف احلاالت ال يشتب في ا ار تاب جرعة االجتار بالبشر أو العمل القسري يف قطاع صيد
األمساك أن طل التحقيقات باألمور التالية:
 ادي ريد ا ريريالتّي ا نتفعريريّي للسريريفع ومواق ري اإلن ريزال ومواق ري ا عاملريرية والشريريركات ا توراريرية و ل ري لتحديريريد األصريريول ال ري
تون ملتيت ا مشرتكة أو متقامسة؛
 البحريريق يف الصريريصت العا ليريرية وا نيريرية وغةدريريا مريريع الصريريصت ال ري جتم ري بريريّي مريريالت الشريريركات وجمموعريريات الشريريركات
ومدرا ا وا سامهّي في ا مع أجل رصد األدلة ا شة اى وجود التوااؤ؛
 التحقيري يف الصريريصت القا مريرية بريّي اة ريريات ا شريريبودة األفريراد أو السريريفع أو الشريريركات) وكيانريات يف مراحريريل أخريرير مريريع
سلسريريلة اإلمريريداد التوفيريريه أو صريرييد األمسريرياك أو ربيت ريريا أو معاملت ريريا أو وزيع ريريا أو بيع ريريا باةملريرية) كريريا راف وا ريوارد
والعناويع الربيدية ا شرتكة أو ر يبات التعاقد مع البااع على سبيل ا ثال؛
 اديريريد سريريفع أخريرير مريريع نفريريس األسريريطول والتحقي ري في ريريا وال سريرييما ا ا كان ري ملتيت ريريا عريريود لريرينفس اة ريريات ا التريرية
للسفينة ا شبودة مع أجل رصد جرا ا االجتار بالبشر أو العمل القسري أو غةدا مع اةرا ا؛
 التحقي ري كمريريا مبريرين مبريريا يف ل ري علريريى الصريريعيد ا ريريا ) يف األف ريراد الريريذيع جريرير بيريريا ا بف ريريل أحريريد الوسريريا ل السريريابقة
والذيع يتبو ون مناصن نفو أو سلطة يف السياسة أو رابطات الصناعات ات الصلة؛
 مج الوثا التالية والتحق من ا و دقيق ا ف تيي اديد الغيابات أو اخلروقات أو التناق ات ال قد ريدل علريى
وجود نشاط غة قانوين:
o
o
o
o
o
o
o
o

لوا ي أفراد الطاقا؛
وثا اهلوية كجوازات السفر وسجصت البحار وقيود السفينة؛
وثا اهلجر و راخي العمل؛
عقود أفراد الطاقا؛
ش ادات كفالات البحار ؛
عقود البي وغة ل مع الوصول؛
وثا التسجيل و راخي الصيد اخلاصة بالسفينة وش ادات الصيد؛
ش ادات التصلي ا رفئ وآخر عشر مرافئ وقف في ا السفينة.

بادل ا علومات
لتتريريويع صريريور أوضريريي عريريع مريريد انتشريريار اةريرا ا ا نيفمريرية ا ر تبريرية علريريى صريريعيد سصسريريل امريريداد قطريرياع صريرييد األمسريرياك يف أيريريال
العامل يلتمس مشروع  Scaleالذي نفذن ا نيفمة اس امات مع مجي البلدان األع ال.
وأرفِق ري ا ريذن النشريرير اسريريتمار معلومريريات يريريق مجي ري البلريريدان األع ريريال علريريى ملئ ريريا ود ري تصريريل بالق ريريايا ا تعلقريرية ئ ريرا ا

االجتريريار بالبشريرير والريريرق احلريريديق ا ر تبريرية يف أي مرحلريرية كانري مريريع مراحريريل سلسريريلة امريريداد قطريرياع صريرييد األمسريرياك التوفيريريه أو
صيد األمساك أو ربيت ا أو معاملت ا أو وزيع ا أو بيع ا).
ويشريريج مشريريروع  Scaleمجيري البلريريدان األع ريريال الري يلري معلومريريات اسريريتصبار متعلقريرية اريريذا الشري ن علريريى بادهلريريا مري األمانريرية
العامة لإلنرتبول مع أجل س يل اجرال مزيد مع عمليات التحليل و بيان فر التحقي .
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ويوصريريى بشريريد بتعمريرييا دريريذن النشريرير البنفسريريجية علريريى أج ريريز انفريريا القريريانون واهليئريريات التنيفيميريرية يف بلريريدكا ا عنيريرية ئرعريرية صريرييد
األمسريرياك غريرية ا شريريروع واةريرا ا ا اليريرية لتنبي ريريا اى دريريذا األسريريلوب اإلجرامري ليتسري هلريريا اختريريا مريريا يلريريزم مريريع ريريدابة ات صريريلة
بالوقاية والتحقي .
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