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 األمانة العامة لإلنرتبول البلد الطالب:
 2017شباط/فرباير  2تاريخ النشر: 

 

 األسلوب اإلجرامي

 االجتار بالبشر والعمل القسري يف قطاع صيد األمساك نوع الواقعة:
 على األقل وحىت وقتنا احلاضر 2009منذ  تاريخ الواقعة:
 حمليط اهلادئجنوب شرق آسيا وجزر ا مكان الواقعة:

 جنوب شرق آسيا وجزر احمليط اهلادئ :الواقعة بلد
أميط اللثام يف السنوات األخرية  عريع عريدد مريع الق ريايا اةنا يرية يف جنريوب شريرق آسرييا الري  سريلط   ظروف الواقعة:

خمريريرياار االجتريريريار بالبشريريرير والريريريرق احلريريريديق يف سصسريريريل امريريريداد قطريريرياع صريريرييد األمسريريرياك علريريريى ال ريريريول علريريريى 
 بشريريري  ا ومثريريرية ق ريريريايا يف  ايلنريريريد واندونيسريريرييا بشريريريتل خريريريا  بوشريريريرت التحقيقريريريات .الصريريريعيد العريريريا  
دعريريرياو   ورفريريري اصريريريصحات قانونيريريرية و نيفيميريريرية يف دريريريذيع البلريريريديع اجريريريرال ادانريريريات و   وجيريريري  وأف ريريري  اى

 .ق ا ية مجاعية يف بلدان أخر 
باألشريريصا    نريري  وقمريري  ومعاقبريرية االجتريرياراألمريريا ا تحريريد    برو وكريريول االجتريريار بالبشريرير جرعريرية يعر ف ريريا وان

صريريتوك دوليريريرية . ومثريرية باسريريا برو وكريريول بريريالةمو أي ريريا وا عريريرو  ( 2000وخباصريرية النسريريال واألافريريال  
اإلعريريصن العريريريا   من ريريا مبتافحريرية الريريرق احلريريديق  وال سريرييما العمريريل القسريريري والسريريصر     تعلريري أخريرير  

  وكول ا لحري  اريا(  والربو 29حلقوق اإلنسان  وا فاقية منيفمة العمل الدولية ا تعلقة بالسصر   رقا 
(P029) 188  وا فاقية العمل يف صيد األمساك  رقا.) 

  فريريد جمموعريةويس ل ار تاب جرا ا االجتار بالبشر والرق احلديق يف قطرياع صرييد األمسرياك بف ريل 
وجريود  يف سريياقة باالقتصاد والعمل والتجار  والتشري  والتنيفيا وانفريا  القريانون  صلمع اليفرو  ا ت

و صريريه دريريذن النشريرير  البنفسريريجية بعريرين البريري  والريرين   .  يريرية متشريريعبة ومريريدر  ل ربريريا سصسريريل امريريداد عا
  لريريري الريريري   عتمريريريددا الشريريريبتات اإلجراميريريرية إل احريريرية  نفيريريريذ أنشريريريطت ا ومايت ريريريا وااالريريرية أمريريريددا ضريريريمع 
 .السياق  و وفر  وصيات  ساعد  أج ز  انفا  القانون يف كشه  ل  األنشطة والق ال علي ا

وغرية   مريع احملتملريل ركز على جنوب شريرق آسرييا وجريزر احملرييط اهلريادئ  ف نري  ولئع كان  دذن النشر  
 العامل. يف مناا  أخر  مع ا بّي  دنا( أن يطب  نفس األسلوب اإلجرام  ا ؤكد

وصف األسلوب 
الغرض/ : اإلجرامي

 اة از/ا صب / العملية

 في ريريا  خمتلفريريةوع ج ريريات اى ضريريلل يف قطريرياع صريرييد األمسريرياك اعمليريرية التوفيريريه االحتيريريا  للعمريري  سريريتند
سريريريفر  وسريريريفع  ومريريريالتو سريريريفع   ووكريريرياالت  ووكريريرياالت  وفيريريريه و شريريريغيل  وكريريريصل وريريريريونمريريريع بين ريريريا 

 اة رياتو عمريد دريذن  وشركات معاملة األمساك  ومالتو شريركات  وغةدريا مريع التيانريات االعتباريرية.
مصريان  معاملرية سريفع أو الونقريل العمريال اى عمليرية التوفيريه االحتياليرية  أو ا احرية سوية علريى  نيفرييا
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بالتريريا   وينطبريري  علريريى  لريري األمسريرياك أو مواقريري   ربيريرية األحيريريال ا ا يريرية مريريع أجريريل اسريريتغصهلا يف العمريريل  
و  ريطل   ل أي ا ار تاب جريرا ا أخرير . عريه األما ا تحد  لصجتار باألشصا ( وغالبا ما  س   

إلمتريريان يييزدريريا عريريع دريريذن السريريفع وا صريريان  بصريرييد ا نتجريريات السريريمتية ومعاملت ريريا وبيع ريريا فريريص يعريريود با
 السم  ا صطاد بطريقة مشروعة ومسؤولة.

 منريريو   مريع يتجريزأ ال جريريزل دريو األمسرياك صريرييد قطرياع يف العرياملّي مريريع وغريةدا الصريياديع اسريتغصل وان
  قلريي  مري  حريد أقصريى اى األمسرياك صرييد عمليات ا ت  ية مع األربا  زياد  اى يرم  اجرام  عمل

 مريريري علريريريى يريريريو ح النمريريريو   دريريريذا  تبريريري  الريريري  اإلجراميريريرية جملموعريريرياتا و ريريرينيف ا .اإلمتريريريان قريريريدر النفقريريريات
 ويطيل مع أمددا. ووجوددا عملياهتا
 ورال اعتباريرية وديئريات شريريتة وشريركات منتفعريّي ومريالتّي مريالتّي مريع متونة متشعبة شبتة و قه
 يف االسريريريريتغصل أو باألشريريريصا  االجتريريريار يفال ريريريالعة علريريريى يريريريريو أكيريريريد أو مشريريريبون  والشريريريركات السريريريفع
أع ريا  ا بشريتل اعتبرياري  مريع جمموعريةاجراميرية يلري    عاونيرية ديئرية التيانريات  لري  و شريتل .العمريل

 كالصريريرييد  اإلمريريريداد سلسريريريلة ة مريريريعخمتلفريريري مراحريريريل يف ال ريريريالعة والشريريريركات كالسريريريفع ومشريريريرتك األصريريريول
 على يو خيدم مصاحل ا ا الية ا شرتكة.  (ا ثال سبيل على والتوزي  وا عاملة
 اإلجرام  ما يل : وباألسل دذا خصا   بّي ومع
  أع ال اإلدار  وا التّي وا التّي ا نتفعّي؛ يتون هلا نفسشركات 
  ا راف  أو ا وارد أو ا باين أو العناويع الربيدية أو عناويع اال صال؛  تون هلا نفسشركات 
  سلسريلة اإلمريداد  مريع صرييد  خمتلفرية مريعشركات أو جمموعات شريركات يلري  أصريوال يف مراحريل

للمسريريت لتّي  األمريرير الريريذي  و وزيع ريريا علريريى جتريريار اةملريرية الريريذيع يبيعو ريريااى معاملت ريريا األمسريرياك 
 أو امداد بع  ا البعن؛عتن ا مع ابرام عقود مع البااع يف ما بين ا 

 وجود عدد مع األصول ال  علت ا أع ال خمتلفون مع نفس العا لة؛ 
 عمليريريريريات بسريريريريرييطا أو وجريريريريود أصريريريريول مسريريريريجلة باسريريريريا أع ريريريريال مريريريريريع العا لريريريرية يتريريريريون دوردريريريريا يف ال

 معدوما؛
 نفريريس األسريريطول  وفقريريا لنيفريريام اديريريد األمسريريال ا تب ريري ( ضريريمع عريريدد مريريع السريريفع ا شريريبودة  وجريريود

 د   اهتا؛اة ات ا التة ا نتفعة أو و تون اة ات ا التة ا سجلة 
  ريريل لشريريركات صريريورية أو شريريركات واج ريرية يتمريريع دوردريريا يف بريريّي  تالصريريص ابعريرياداالسريريتصدام احملتمل

 .التة ا نتفعة واألصول و عقيد عمليات التدقي اة ات ا 
 مناصريرين نفريريو  أو سريريلطة  يف السياسريرية  يف السريرياب  ضريريلوع أشريريصا  يتبريريو ون أو كريريانوا يتبريريو ون

 أو رابطات الصناعات.
  أو حريريريريريىت مجريريريريرييع ا   كمريريريريريالت  السريريريريريفع ّي ا عنيريريريريريّيويريريريريريرج ي أن يتريريريريريون بعريريريريرين األشريريريريريصا  الر يسريريريريريي

 يف ار تااا. مع ا شاركّية باستصدام أصوهلا أو تا ا ر بوالشركات أو مشغلي ا( على علا باةرا 
اى اخفريال  راميريةاسريرتا يجية  وريد  اهتريا  شريتلبالسريرية  غالبريا وان شبتات ا التّي ا تشعبة واحملااة

 ا.ابيعة اةرا ا ا ر تبة ودوية اة ات ا سؤولة عن ا وا ستفيد  من 
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 معلومات إضافية

 ر والرق احلديقمؤشرات االجتار بالبش
 يف ضالعة  تون قد ال  والشركات السفع لتحديد العود  الي ا عتع ال  الر يسية ا صاار مؤشرات التالية اخلصا    ربز

 .شاملة غة القا مة دذن أن اى اإلشار  وجتدر .األولوية وسن و ر بي ا العمل يف االستغصل أو بالبشر االجتار
 أجانن؛ الطاقا أفراد أغلن 
  البااع؛ مع ا تعاقديع مع الطاقا أفراد مجي 
 دقيقة؛ غة أو معدلة أو مفقود  الطاقا ب فراد ا تعلقة القيود 
 عقود؛ أو دوية وثا   دون ااقا أفراد 
 ؛(العمر مع عشر الثامنة دون  القاصريع مع عمال وجود 
 العمل؛ و راخي  ودوية سفر وثا   وجود عدم 
 ؛مقيد   بدو العمال حركة حرية 
 الروا ن غة متنيفمة أو غة صحيحة أو حمتجز ؛ 
 للغاية؛ اويلة فرت  منذ ا رف  اى السفينة  عد مل 
 العنه؛ أو الرتدين لثقافة واضي انتشار أو الطاقا أفراد صفو  يف اصابات وجود 
 سول أو خطور  فرو  ا عيشة والعمل؛ 
 جر  أو صرييد األمسرياك غرية ا شريروع وغرية ا رينيفا وغرية ا بل ري  وجود جرا ا أخر   كتزوير الوثا   أو اةرا ا ا تصريلة برياهل

 .عن 
 يتريون ال وقريد .كشريف ا الصريعن مريع يتريون وقريد احلريديق والريرق بالبشرير االجتار جرا ا على  تسرت أن أخر  ألنشطة وعتع

 وضريريريريع امريريريريدركّي ل حريريريريىت يتونريريريريون ال وقريريريريد  لريريريري   علريريريريى قريريريريادريع غريريريرية أو وضريريريريع ا عريريريريع عصنيريريريرية بالتحريريريريد  راغبريريريريّي ال ريريريريحايا
 لتبيريان ا صرياار اى سريتندوم متناسرين  ري  اعتمرياد يف السريلطات مسرياعد  اى دنريا ا بينة ا صاار مؤشرات و رم  .ك حايا
 .أوس  يو على بش  ا التحقي  ينبغ  ال  للج ات األولوية واعطال احملتمللّي ال حايا
 والتوصيات التبعات
 علريى األع ريال البلدان  تصذدا ال  التدابة على النطاق واسعة  بعات البنفسجية النشر  دذن يف ا بّي اإلجرام  ل سلوب
 .والوقاية التحقي  صعيد
 منطقرية يف كريان ان  ا  رياجريع عمريل علريى وميريدانيا األمسرياك صيد قطاع على اقتصاديا دخل ا يف  عتمد ال  البلدان و تون
 ا تعلقريرية احملليريرية والتشريريريعات القريريوانّي كانريري  ا ا سريرييما وال اإلجرامريري   األسريريلوب هلريريذا عرضريرية( خارج ريريا أو آسريرييا شريريرق جنريوب
 .التايف بالقدر متطور  غة العمل قوانّي وانفا  العمل  فتيشاجرالات و  األمساك بصيد
 أصريريريول أو صريريريتوك وضريريري  اى  أكثريريرير  طريريريورا والتنيفيميريريرية التشريريريريعية أاردريريريا  تريريريون الريريري  البلريريريدان يف حريريريىت اجملرمريريريون  يسريريريعى وقريريريد

 وغسريريريل ا شريريريروعة غريريرية األمسريريرياك صريريرييد جريريريرا ا ار تريريرياب  سريريري يل اريريريد ل أو أفريريريراد مريريريع العا لريريرية باسريريريا شريريريركا ماليريريرية أو مؤسسريريريية
 .ا الية عا داهتا
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 صيد قطاع يف القسري العمل أو بالبشر الجتارال  يشتب  في ا ار تاب جرعة ا احلاالت يف ينبغ   ل   اى وباالستناد
   طل  التحقيقات باألمور التالية:  أن األمساك

 األصريريريول الريريري   لتحديريريريد و لريريري  ا توراريريرية  والشريريريركات ا عاملريريرية ومواقريريري  اإلنريريريزال ومواقريريري  للسريريريفع ا نتفعريريريّي ا ريريريالتّي ديريريرياد
 ؛ تون ملتيت ا مشرتكة أو متقامسة

  بريريريّي مريريريالت  الشريريريركات وجمموعريريريات الشريريريركات الريريري  جتمريريري  البحريريريق يف الصريريريصت العا ليريريرية وا  نيريريرية وغةدريريريا مريريريع الصريريريصت
 التوااؤ؛ رصد األدلة ا شة  اى وجودأجل   مع  اومدرا  ا وا سامهّي في

  مريريع  أخريرير التحقيري  يف الصريريصت القا مريرية بريّي اة ريريات ا شريريبودة  األفريراد أو السريريفع أو الشريريركات( وكيانريات يف مراحريريل
سلسريريريلة اإلمريريريداد  التوفيريريريه أو صريريرييد األمسريريرياك أو  ربيت ريريريا أو معاملت ريريريا أو  وزيع ريريريا أو بيع ريريريا باةملريريرية( كريريريا راف  وا ريريريوارد 

 ؛على سبيل ا ثال مع البااعويع الربيدية ا شرتكة أو  ر يبات التعاقد والعنا
  اديريريد سريريفع أخريرير  مريريع نفريريس األسريريطول والتحقيريري  في ريريا  وال سريرييما ا ا كانريري  ملتيت ريريا  عريريود لريرينفس اة ريريات ا التريرية

 مع اةرا ا؛ داجرا ا االجتار بالبشر أو العمل القسري أو غة  مع أجل رصدللسفينة ا شبودة  
 الوسريريا ل السريريابقة بف ريريل أحريريديريري  كمريريا مبريرين  مبريريا يف  لريري  علريريى الصريريعيد ا ريريا ( يف األفريريراد الريريذيع جريرير   بيريريا ا التحق 

 ؛ ات الصلة والذيع يتبو ون مناصن نفو  أو سلطة يف السياسة أو رابطات الصناعات
 ريدل علريىناق ات ال  قد  تيي اديد الغيابات أو اخلروقات أو التوالتحق  من ا و دقيق ا  ف    مج  الوثا   التالية  

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

 ا علومات  بادل
يف أيريريال  األمسريرياك صريرييدقطريرياع  امريريداد سصسريريل علريريى صريريعيد ا ر تبريرية ا نيفمريرية اةريريرا ا انتشريريار مريريد لتتريريويع صريريور  أوضريريي عريريع 

 .األع ال البلدان مجي  مع اتاس ام ا نيفمة نفذن  الذي Scale مشروع يلتمس  العامل
ا تعلقريريرية ئريريريرا ا  ق ريريرياياالب  تصريريريل ودريريري  ملئ ريريريا  علريريريى األع ريريريال البلريريريدان مجيريريري  يريريريق معلومريريريات اسريريريتمار  النشريريرير  ذناريريري أرِفقريريري و 

 وأ التوفيريريه   األمسريرياك صريرييد قطريرياع امريريداد سلسريريلة مراحريريل أي  مرحلريرية كانريري  مريريع يفا ر تبريرية  احلريريديق والريريرق بالبشريرير االجتريريار
 (.بيع ا أو   وزيع ا وأ معاملت ا  وأ  ربيت ا  وأ األمساك  صيد

 األمانريرية مريري   بادهلريريا علريريى الشريري ن اريريذا متعلقريرية اسريريتصبار معلومريريات يلريري  الريري  األع ريريال البلريريدان مجيريري  Scale مشريريروع ويشريريج 
 .التحقي  فر  و بيان التحليل عمليات مع مزيد اجرال  س يل أجل مع لإلنرتبول العامة



ية الس طية الش المعلومات ُحِذفت  
 اإلنتربول  - نشرة بنفسجية  - اإلنتربول - نشرة بنفسجية  - اإلنتربول

  5/5 الصفحة 
 

 
 صريرييد ئرعريرية ا عنيريرية بلريريدكا  يف التنيفيميريرية واهليئريريات القريريانون انفريريا  أج ريريز  علريريى البنفسريريجية نشريرير ال دريريذن بتعمريرييا بشريريد  ويوصريريى
 صريريلة  ات  ريريدابة مريريع يلريريزم مريريا اختريريا  هلريريا ليتسريري  اإلجرامريري  األسريريلوب دريريذا اى لتنبي  ريريا ا اليريرية  واةريريرا ا ا شريريروع غريرية األمسريرياك
 .والتحقي  بالوقاية
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