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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل املعين باالجتار باألشخاص،     

      ٢٠١٠يناير /كانون الثاين ٢٩إىل  ٢٧يف فيينا من  املعقود
    مةمقد  -أوال  

رحب مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة،         -١
أثناء دورته الرابعـة، واسـتذكر    جرتكوميني اليت ، بنتائج مشاورات اخلرباء احل٤/٤يف مقرره 

(اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
1

بروتوكـول منـع وقمـع     خصوصاو )١
ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   

(اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
2

ائر الصكوك الدولية ذات الصلة، وأكّد احلاجـة إىل مواصـلة   وس )٢
مشكلة االجتار باألشخاص مـن خـالل اآلليـات     يف معاجلةالعمل على اتباع ج شامل ومنسق 
ويف املقرر ذاته، أكّد مـؤمتر األطـراف أن اهلـدف الرئيسـي      .الوطنية واإلقليمية والدولية املناسبة

على مكافحة االجتار باألشخاص، وطلب إىل الـدول األطـراف    للمؤمتر هو حتسني قدرة الدول
ــار       ــول االجتـ ــذ بروتوكـ ــة إىل تنفيـ ــة الراميـ ــاا الوطنيـ ــريعاا وسياسـ ــز تشـ ــتمر يف تعزيـ أن تسـ

الدول األعضاء على مواصلة تعزيـز سياسـاا الوطنيـة وتعاوـا     املؤمتر كما شجع  .باألشخاص
  .جتار باألشخاصمع منظومة األمم املتحدة على مكافحة اال

ــا    ٤/٤وقــرر مــؤمتر األطــراف، يف مقــرره     -٢ ــوح العضــوية وفق ــق عامــل مفت ، إنشــاء فري
مـن النظـام الـداخلي     ٢مـن املـادة    ٢من اتفاقية اجلرمية املنظّمة والفقرة  ٣٢من املادة  ٣للفقرة 

سـاعدة  للمؤمتر، يرأسه أحد أعضاء مكتب املؤمتر، من أجـل إسـداء املشـورة للمـؤمتر وتقـدمي امل     
  .به وفقا لربوتوكول االجتار باألشخاص املنوطةله يف تنفيذ الوالية 
───────────────── 

  .٣٩٥٧٤، العدد ٢٢٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(  
  .٣٩٥٧٤، العدد ٢٢٣٧املرجع نفسه، الد  )٢(  
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، أن جيتمع الفريق العامل أثناء دورة املؤمتر اخلامسـة وأن  ٤/٤وقرر مؤمتر األطراف، يف مقرره  - ٣
وطلـب   .يعقد اجتماعا واحدا على األقل من اجتماعات ما بني الدورات قبـل انعقـاد تلـك الـدورة    

طراف إىل األمانة أن تساعد الفريق العامل يف أداء مهامه، وأن تبلغ الفريق العامـل بأنشـطة   مؤمتر األ
مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة، مبـا يف ذلـك دوره التنسـيقي للفريـق املشـترك بـني        
ــة        ــات املنظمــات الدولي ــى مكافحــة االجتــار باألشــخاص وتنســيقه مــع أمان ــاون عل الوكــاالت للتع

  .واإلقليمية ذات الصلة، من أجل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص
، أن يقدم رئـيس الفريـق العامـل إىل املـؤمتر     ٤/٤، يف مقرره أيضاً وقرر مؤمتر األطراف  -٤

تقريـرا عــن أنشـطة الفريــق العامـل، وأن يســتعرض فعاليـة الفريــق العامـل ومســتقبله وأن يتخــذ      
  .٢٠١٢أن يف دورته السادسة، اليت ستعقد يف عام قرارا يف هذا الش

 ١٥و ١٤الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص اجتماعــا يف فيينــا يــومي    وعقــد  -٥
وخالل ذلك االجتماع، قرر الفريق العامل أنه قـد يكـون مـن املفيـد أن      .٢٠٠٩أبريل /نيسان

ؤمتر األطـراف، وذلـك رهنـاً بتـوافر     يعقد الفريـق اجتماعـاً آخـر قبـل انعقـاد الـدورة اخلامسـة ملـ        
  .املوارد وباهتمام الدول

    
    توصيات الفريق العامل  -ثانيا  

ــاملقرر       -٦  ٤/٤اعتمــد الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص، الــذي أُنشــئ عمــال ب
  .ينظر فيها املؤمتر يف دورته اخلامسة لكيالتوصيات الواردة أدناه الصادر عن املؤمتر، 

ــأن توصــياته الــيت ناقشــها الفريــق العامــل مناقشــة      وأعل  -٧ ــق العامــل ب مــت الرئيســةُ الفري
سـوف تحــال إىل  والفصـلني الثالــث والرابـع مـن تقريـر الفريــق العامـل      مستفيضـة مث اعتمـدها،   

ــومي           ــا ي ــود يف فيين ــل املعق ــق العام ــاع الفري ــن اجتم ــر ع ــع التقري ــه اخلامســة م ــؤمتر يف دورت   امل
  .)CTOC/COP/WG.4/2009/2( ٢٠٠٩أبريل /نيسان ١٥و ١٤
    

تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء   -ألف  
واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

      مبا يف ذلك اجلهود املبذولة على الصعيدين الوطين واإلقليمي
    التوصيات العامة  -١  

مكتـب   يصـدرها الدول األطراف بشكل أفضل األدوات واملواد الـيت   ينبغي أن تستخدم  -٨
املنظمـات األخـرى، مثـل املبـادئ      تصـدرها األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة وتلـك الـيت     
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 الـيت أصـدرا  واملبادئ التوجيهية املوصى ا فيما يتعلـق حبقـوق اإلنسـان واالجتـار باألشـخاص،      
(ألمم املتحدة حلقوق اإلنسان،اة مفوضي

3

  .دعما لتنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص )٣
    

    ضحايا االجتار باألشخاص  -٢  
فيما يتعلّق بوضع تدابري شاملة ومتعددة األبعـاد للتصـدي لالجتـار باألشـخاص، ينبغـي        -٩

 نسـان اإلللدول األطراف أن تطبـق جـا يتمحـور حـول الضـحايا، مـع احتـرام كامـل حلقـوق          
  .ضحايا هذا النوع من االجتاراملكفولة ل

ملوظفي إنفـاذ القـانون بشـأن    ف أن تنظر يف وضع مبادئ توجيهية وينبغي للدول األطرا  -١٠
الثقافيـة واجلنسـانية وتناسـب     خصوصيات ضحايا االجتار باألشخاص تدابري التصدي اليت تراعي

هوية ضـحايا االجتـار باألشـخاص وإجـراء     ، مبا يف ذلك معايري وإجراءات للتعرف على أعمارهم
  .مقابالت معهم، وحتديد أساليب تقدمي النصح هلؤالء الضحايا حول حقوقهم

أمهيـة الـدور الـذي يؤديـه اتمـع املـدين        تلتفت إىلوشجعت الدول األطراف على أن   -١١
السـتراتيجيات  يف مكافحة االجتار باألشخاص وأن تسعى إىل إشراك اتمع املـدين بفعاليـة يف ا  

الوطنية واإلقليمية والدولية ملنع االجتار وكذلك اسـتراتيجيات تـوفري احلمايـة والرعايـة لضـحايا      
  .الداخليةلوائح التنظيمية ل وفقاً، وذلك االجتارهذا 
، يف تـوفري املسـاعدة القانونيـة والطبيـة     االقتضـاء ينبغي للدول األطراف أن تنظـر، عنـد     -١٢

واملسـاعدة  القـانوين  احملـتملني لالجتـار باألشـخاص، مبـا يف ذلـك التمثيـل       للضـحايا   واالجتماعية
مـن   ٦مـن املـادة    ٢فقـرة الفرعيـة   لل امـن القاصـرين، وذلـك وفقـ     االجتارلضحايا هذا  القانونية

  .بروتوكول االجتار باألشخاص
    

    تصدي العدالة اجلنائية لالجتار باألشخاصتدابري   -٣  
وقــد الحظــت اخنفــاض معــدل أحكــام اإلدانــة الصــادرة يف   ينبغــي للــدول األطــراف،    -١٣

يف التقريــر العــاملي عــن االجتــار   حســبما وردقضــايا االجتــار باألشــخاص علــى الصــعيد العــاملي  
، أن ٢٠٠٩باألشخاص الصادر عن مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف عـام       

 بطرائـق ار باألشخاص ومالحقـة مرتكبيهـا،   يف التحقيق يف جرائم االجتمن اجلهود  تبذل مزيداً
تقنيـات التحقيـق اخلاصـة    د يف الوقت املناسـب إىل  أن تعهاستخدام تقنيات التحقيق املايل منها 

   .ملكافحة أشكال أخرى من اجلرمية املنظَّمة املصممةوغري ذلك من األدوات 
───────────────── 

  )٣( E/2002/68/Add.1.  
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نائيـة العـابرة للحـدود    وينبغي للدول األطراف أن تتخذ مزيدا من إجراءات العدالـة اجل   -١٤
 اًمن خالل تعزيز استخدام التحقيقات املشتركة وتبادل املعلومات ومصادرة املوجـودات، وفقـ  

  .الداخليةتشريعات لل
    

    التنسيق  -٤  
مــن  ١٧التوصــيات الــواردة يف الفقــرة يف االعتبــار  أن تأخــذ ينبغــي للــدول األطــراف  -١٥

 )4٤(،٢٠٠٩أبريـل  /نيسـان  ١٥و ١٤نـا يـومي   يف فيي عـن اجتماعـه املعقـود   تقرير الفريق العامـل  
  .أن تنشئ آليات تنسيق وطنية، وكذلك على مستوى التحقيق واملقاضاةو

بالتنسـيق، ينبغــي للـدول األطـراف أن تضـاعف جهودهــا مـن أجـل تعزيــز        يتعلـق وفيمـا    -١٦
ام التحقيقـات  ، زيـادة اسـتخد  االقتضـاء إجراءات العدالة اجلنائية العابرة للحـدود، مبـا فيهـا، عنـد     

  .املشتركة وتقنيات التحقيق اخلاصة وتبادل املعلومات ونقل املعرفة بشأن استخدام هذه التدابري
ــي للــدول أن    -١٧ ــيلة عمليــة لتقــدمي       تســتخدموينبغ التحقيقــات املشــتركة باعتبارهــا وس

مــي إىل مسـاعدة تقنيــة للـدول األخــرى وتعزيـز تــدابري العدالــة اجلنائيـة العــابرة للحـدود الــيت تر     
وينبغــي، علــى وجــه اخلصــوص، إجــراء حتقيقــات مشــتركة بــني  .مواجهــة االجتــار باألشــخاص
  .بلدان املنشأ وبلدان املقصد

    
    إقامة شراكات  -٥  

مـع االعتـراف    بني البلدان وداخلهاينبغي للدول األطراف أن تقر بأمهية إقامة شراكات   -١٨
  .لشراكة مع احلكومات على مجيع املستوياتالدور الذي يؤديه اتمع املدين يف ابأمهية 
جهودهـا  سـياق  على إقامة شراكات مع القطاع اخلـاص يف  ة عمشجوالدول األطراف   -١٩

  .مكافحة االجتار باألشخاصمن أجل 
    

    التدريب  -٦  
فيمــا يتعلّــق بــربامج التــدريب، ينبغــي للــدول األطــراف أن تشــرك مجيــع أصــحاب            -٢٠

ــيهم   املصــلحة ــومبــن ف ــامون       موظف ــدعون الع ــدمو اخلــدمات للضــحايا وامل ــانون ومق ــاذ الق إنف
  .القضاة وينبغي هلا أن تسعى إىل إشراكواملمثلون القنصليون، 

───────────────── 
  )٤( CTOC/COP/WG.4/2009/2.  



 

V.10-51126 5 
 

CTOC/COP/WG.4/2010/6 

نظــرا لــألدوات واملــواد الــيت أعــدها مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    وإضــافة إىل ذلــك،   -٢١
علـى إعـداد مـواد تدريبيـة     ة عمشجالدول األطراف وباملخدرات واجلرمية على الصعيد العاملي، 

  .حمددة لكل بلد، مبساعدة تقنية من املكتب بناء على طلبها
لعــام  لفريــق العامــلامــن تقريــر اجتمــاع  ١٩بنــاء علــى التوصــيات الــواردة يف الفقــرة    -٢٢

ينبغي ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة أن يواصـل تقـدمي مسـاعدة        )5٥(،٢٠٠٩
الطلب، بغية تعزيز التنسيق والتعاون على الصـعيد اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك بنـاء       تقنية، بناء على

  .قدرات يف هذا اال يف الدول واألقاليم
    

    البحوث  -٧  
األمـم املتحـدة املعـين     دعـوة مكتـب  بـالبحوث، ينبغـي للمـؤمتر أن ينظـر يف      يتعلـق فيما   -٢٣

علـى   ر العـاملي عـن االجتـار باألشـخاص    التقريـ إصـدار  إىل مواصلة جتميـع و باملخدرات واجلرمية 
 .بانتظـام حنو منتظم، مبا يف ذلك من خالل قاعدة بيانات حاسوبية تسمح باإلسهام مبعلومـات  

ــدة يف منــع االجتــار   إىل املكتــب املــؤمتر يف دعــوة  أن ينظــر  ينبغــيكمــا  جتميــع املمارســات اجلي
  .حاياومحاية الض اجلناةباألشخاص ومكافحته، خاصة يف جمال مالحقة 

ــرة        -٢٤ ــواردة يف الفق ــى التوصــيات ال ــاء عل ــدول األطــراف، بن ــي لل ــر   ١٨وينبغ ــن تقري م
أن تنظــر يف دعــم مزيــد مــن البحــوث بشــأن مجيــع     )6٦(،٢٠٠٩لعــام  لفريــق العامــل ااجتمــاع 

  .أشكال االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك استغالل اليد العاملة
ال حتديــد مالمــح جرميــة االجتــار   وينبغــي للــدول األطــراف أن تــدعم البحــوث يف جمــ     -٢٥

  .باألشخاص، من خالل وضع مناذج وحتليالت فيما يتعلّق باملنهجيات وارمني
وينبغي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية   -٢٦

  .جتار باألشخاصإىل الدول األعضاء، بناء على طلبها، بغية حتسني مجع البيانات حول اال
وينبغي للدول األطراف أن تنظر يف إجراء املزيد من البحوث بشأن العوامل اليت تزيـد    -٢٧

مصـــدر أو مواقــع أو جمتمعــات أو بلــدان أو منــاطق معينــة       ظــروف مــن احتمــال أن تصــبح    
كمـا ينبغـي    .لالجتـار باألشـخاص  تسـتخدم  عبـور أو مقصـد   منطقـة  أو  األشخاص املتجر ـم، 

راف أن تنظر يف إجراء املزيد من البحوث بشـأن العوامـل االقتصـادية واالجتماعيـة     للدول األط

───────────────── 
  )٥( CTOC/COP/WG.4/2009/2.  
  )٦( CTOC/COP/WG.4/2009/2.  



 

6 V.10-51126 
 

CTOC/COP/WG.4/2010/6

وكيفية تأثريها على أسواق االجتار باألشـخاص، مـع تركيـز خـاص علـى الطلـب علـى االجتـار         
  .باألشخاص

    
    الستعراضا  -٨  

ين ينبغي للـدول األطـراف أن ترصـد وتقـيم نتـائج التـدابري املتخـذة علـى الصـعيد الـوط            -٢٨
كمقـرر وطــين أو جلنــة وطنيــة،  (وينبغــي للــدول األعضـاء أن تنظــر يف إنشــاء مؤسســة   .وأثرهـا 

إلجراء هذا التقييم والرصد وإلصدار توصيات بشأن اختـاذ مزيـد مـن    ) ميكن أن تكون مستقلة
  .اإلجراءات على املستوى الوطين

راض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم    اجتماع اخلرباء املعين باآلليـات احملتملـة السـتع   لتوصية  ووفقاً  -٢٩
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، ينبغــي للمــؤمتر أن ينشــئ فريقــا عــامال مفتــوح   

والربوتوكـوالت امللحقـة ـا بغيـة استكشـاف اخليـارات املتعلقـة         االتفاقيةالعضوية معنيا بتنفيذ 
االتفاقيـة والربوتوكـوالت امللحقـة     بإجياد آلية مناسبة وفعالة ملساعدة املؤمتر يف استعراض تنفيـذ 

  .ا، يف أبكر وقت ممكن، آخذا يف احلسبان أمهية املوضوع لدى الدول األعضاء كافة
القائمـة   اخلـربات وتفاديا الزدواجيـة اجلهـود، ينبغـي للـدول األطـراف أن تسـتفيد مـن          -٣٠

  .على الصعيد اإلقليمي
    

توكول منع وقمع ومعاقبة االتجار حتليل املفاهيم األساسية الواردة يف برو  - باء  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

      اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
    باالجتار باألشخاص املتصلةتوضيح املفاهيم   -١  

تـاج الـدول   قـد حت  الـيت املفاهيم الواردة يف بروتوكـول االجتـار باألشـخاص    ب يتعلقفيما   -٣١
  :بشأا توضيحاتاألطراف 
  يقدم املؤمتر اإلرشادات إىل الدول األطراف بشأن هذه املفاهيم؛  )أ(  
لفريـق العامـل   امـن تقريـر اجتمـاع     ٧بناء علـى التوصـيات الـواردة يف الفقـرة       )ب(  

ــام  ــدول    )CTOC/COP/WG.4/2009/2( ٢٠٠٩لعـ ــع الـ ــاور مـ ــة، بالتشـ ــد األمانـ ــي أن تعـ ، ينبغـ
إنفـاذ القـانون يف اإلجـراءات اجلنائيـة بشـأن مواضـيع مثـل         مـوظفي ملسـاعدة   وثـائق  األطراف،
والطـابع  ؛ واالسـتغالل إساءة اسـتغالل حالـة الضـعف؛    ووالنقل؛  واالستقبالاإليواء؛ واملوافقة؛ 
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ــة العــابر للحــدود  ــة إدراج أي إضــافة إىل ذلــك، ينبغــي أن تضــمن    .الوطني مــن املفــاهيم  األمان
  .وات واملواد املتوافرةاجلديدة يف األد

تعريف االجتـار باألشـخاص مبوجـب الربوتوكـول      تطبقلدول األطراف وهي لوينبغي   -٣٢
  :أن تكفل ما يلي مع الربوتوكول وباالتساق
 تـوافر عنصـر  ال يعتد مبوافقة الضـحايا يف إثبـات وقـوع االجتـار باألشـخاص مـىت         )أ(  

 مــن ٣مــن املــادة ) أ(عليهــا يف الفقــرة الفرعيــة املنصــوص خلــداع أو القســر أو أي مــن األســاليب  ا
  الربوتوكول؛

جيــوز إثبــات وقــوع االجتــار باألشــخاص قبــل حــدوث أي عمــل مــن أعمــال     )ب(  
  .االستغالل

 ٣مـن املـادة   ) أ(فقرة الفرعية لل وفقاًوينبغي للدول األطراف أن تويل اهتماما شديدا،   -٣٣
اص أو نقلـــهم أو تنقيلـــهم أو إيـــواؤهم أو جتنيـــد األشـــخ( االجتـــارالربوتوكـــول، ألفعـــال  مـــن

جرميـة االجتـار باألشـخاص     يدل على وقوعوأن تقر بأن توافر أي من هذه األفعال ) استقباهلم
  .أو نقل عبور مل حيدثولو  حىت

    
    تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص على الصعيد الوطين  -٢  

دول األطراف أن تفسـر الربوتوكـول يف   بتنفيذ بروتوكول االجتار، ينبغي لل يتعلقفيما   -٣٤
  .سياق اتفاقية اجلرمية املنظمة

وبالنظر إىل أن الربوتوكول مل يورد أحكاما تشريعية منوذجية، ينبغي للدول األطـراف    -٣٥
ل تشريعات وطنية مبا يتوافق وأوضاعها الداخليةأن تصوغ أو تعد.  

    
    الشهود-شهادة الضحايا  -٣  

ــدول األ   -٣٦ ــع الضــحايا    ينبغــي لل ــاون الطــوعي م ــة التع ــر بأمهي الشــهود يف -طــراف أن تق
وينبغي للدول األطـراف، مبوجـب    .االجتار باألشخاصيف قضايا دانة اإل التماس إصدار أحكام

، بغض النظـر  ومحايتهماجلرمية املنظّمة، أن تعتمد تدابري ملساعدة الضحايا  اتفاقيةمن  ٢٥املادة 
  م أو عـدم تعـاووال يسـتبعد غيـاب الشـهادة     .مـع سـلطات العدالـة اجلنائيـة     معن مدى تعاو

  .توفري املساعدة
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مــن  ٢٦مــن املــادة  ٣و ٢قـد تلجــأ الــدول األطـراف إىل اســتخدام أحكــام الفقـرتني    و  -٣٧
أعضــاء مجاعــة إجراميــة منظّمــة يف     احلصــول علــى إفــادات  اجلرميــة املنظّمــة لضــمان    اتفاقيــة

لغــرض مالحقــة  ، ومالحقــة املتــورطني فيهــا قضــائياًخاصباألشــ االجتــار يف قضــاياالتحقيقــات 
  .أعضاء آخرين من اجلماعة اإلجرامية املنظّمة

    
  املمارسات اجليدة واألدوات املوصى ا من أجل خفض الطلب   - جيم  

      على اخلدمات االستغاللية
    التوصيات العامة  -١  

والطلــب باعتبارهــا مســائل  علــى أن تنظــر يف مســائل العــرض  ة مشــجعالــدول األطــراف   - ٣٨
  .مترابطة وأن تنتهج جا كليا يف تصديها لالجتار باألشخاص لعالج هاتني الظاهرتني كلتيهما

مســألة  االســتغالليةوينبغــي أن تعتــرب الــدول األطــراف خفــض الطلــب علــى اخلــدمات   -٣٩
  .تتطلب مواجهة متكاملة ومنسقة

اجهـة مجيـع أنـواع اخلـدمات الـيت يسـتغل       وينبغي أن تضـع الـدول األطـراف تـدابري ملو      -٤٠
  .فيها ضحايا االجتار، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر اخلدمات اجلنسية

ــاًء  -٤١ ــواردة يف   بن ــى التوصــية ال ــرة عل ــر اجتمــاع  مــن  ١١الفق ــق العامــل اتقري ــام  لفري لع
ــردع     )7٧(،٢٠٠٩ ــدول األطــراف، مــن أجــل ال لع عــن الطلــب علــى الســ  حبــزم أكــرب  ينبغــي لل
اســتخدام ســلع  تــثين عــن، أن تنظــر يف اعتمــاد تــدابري دمات الــيت ينتجهــا ضــحايا االجتــارواخلــ

  .وخدمات من هذا النوع
 املتصـلة  االسـتغاللية الطلـب علـى اخلـدمات    مسـألة  وينبغي للمـؤمتر أن يواصـل دراسـة      -٤٢

  .جدول أعماله وأن يبقي البند املتصل ذه املسألة يفباالجتار باألشخاص، 
    

    التوعية  -٢  
ينبغي للدول األطراف أن تضع مبادرات لتوعية أصحاب العمـل واملسـتهلكني ـدف      -٤٣

 يف ظروف اسـتغاللية غـري   اليت يقدمها ضحايا االجتارإىل جعل االستفادة من السلع واخلدمات 
  .مقبولة اجتماعيا

───────────────── 
  )٧( CTOC/COP/WG.4/2009/2.  
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ع عن الطلب علـى  ينبغي للدول األطراف أن تعتمد وتعزز املمارسات الرامية إىل الرد  -٤٤
إىل تنظـيم وكـاالت التوظيـف يف     ترميتدابري  اختاذ اخلدمات االستغاللية، مبا يف ذلك النظر يف

ضــمان خلــو سالســل  لالقطــاع اخلــاص وتســجيلها والتــرخيص هلــا؛ وتوعيــة أصــحاب العمــل   
توريدهم من االجتـار باألشـخاص؛ وإنفـاذ معـايري العمـل مـن خـالل تفتـيش العمـل وغـريه مـن            

ئل ذات الصلة؛ وإنفاذ لوائح العمل التنظيمية؛ وتعزيـز محايـة حقـوق العمـال املهـاجرين؛      الوسا
  .عن استخدام خدمات ضحايا االجتارالردع  دفأو اعتماد تدابري /و
    

    إجراء البحوث ومجع البيانات  -٣  
فيمــا يتعلــق بــإجراء البحــوث بشــأن الطلــب علــى اخلــدمات والســلع الــيت ينتجهــا             -٤٥

ملتجر ـم، ينبغـي للـدول األطـراف أن تنظـر يف مجـع البيانـات ذات الصـلة، مبـا يف          األشخاص ا
مبسـتهلكي   واملتعلقـة جتماعية الـيت تزيـد الطلـب    االو االقتصاديةبالعوامل  البيانات املتعلقةذلك 

السلع واخلدمات اليت يقدمها األشخاص املُتجر م، وأن تكون هذه البيانات مصـنفة بتفصـيل   
ل االسـتغالل، مثـل السـخرة أو االسـتغالل اجلنسـي أو االجتـار باألشـخاص ـدف         حسب شك

  .ا االجتارونـزع أعضائهم 
علــى تبــادل املعلومــات حــول أثــر التجــرمي وعــدم التجــرمي ة مشــجعوالــدول األطــراف   -٤٦

  .وإباحة الدعارة مبوجب القانون على االجتار باألشخاص
    

    املساعدة التقنية  -٤  
التصــدي جمــال ممارســات جيــدة يف  علــىأمثلــة  وتعمــيمغــي أن تقــوم األمانــة جبمــع ينب  -٤٧

ــى اخلــدمات    ــك البحــوث حــول   االســتغالليةللطلــب عل ــا يف ذل ســتغالل الأشــكال ا كــل، مب
والعوامل اليت يقوم عليها الطلب، وتدابري إذكاء الوعي العام باملنتجات واخلدمات اليت تنتجهـا  

وتيسـريا هلـذه العمليـة، ينبغـي للـدول األطـراف أن        .غالل والسـخرة اليد العاملة اخلاضعة لالسـت 
  .تقدم إىل األمانة أمثلة من هذا القبيل

وينبغي للدول األطراف أن تنظّم محالت توعيـة تسـتهدف الضـحايا احملـتملني لالجتـار        -٤٨
 املنـاطق املعرضـة خلطـر االجتـار، وكـذلك توعيـة      يف باألشخاص من ضمن الفئات املستضـعفة و 

 بعـدم اخلدمات اليت يقدمها ضحايا االجتار، بغية إذكاء وعيهم السلع واملستفيدين احملتملني من 
  .اإلجرامية طبيعتهاو تصرفات املتجرين باألشخاصشرعية 
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وينبغي للدول األطراف أن تكفل اشتمال استراتيجيات خفـض الطلـب علـى تـدريب       -٤٩
  .ار باألشخاصمجيع قطاعات اتمع املعنية على مكافحة االجت

    
وج إدارية وقضائية : عدم معاقبة ضحايا االجتار باألشخاص وعدم مقاضام  - دال  

      بشأن اجلرائم املرتكبة يف سياق هذا االجتار
    التنفيذ  -١  

فيما يتعلق بضمان عدم معاقبة األشـخاص املتجـر ـم وعـدم مقاضـام، كـرر الفريـق          -٥٠
مـن تقريـر    ١٢األطراف أن تنفّـذ التوصـيات الـواردة يف الفقـرة     أنه ينبغي للدول تأكيد العامل 

  )9٩( ،)8٨(.٢٠٠٩لعام  لفريق العاملاتماع اج
ــدول األطــراف أن    -٥١ ــة    تكفــل تضــمني وينبغــي لل ــة ومبادئهــا التوجيهي تشــريعاا الوطني

معاقبـة   عـدم علـى   تنص بوضـوح  أحكاماًواللوائح التنظيمية والديباجات وغريها من الصكوك 
 أن تسـتخدم يف ذلـك  علـى  ة مشـجع الدول األطـراف  و .خاص املُتجر م وعدم مقاضاماألش

ــانون النمــوذجي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص الصــادر عــن       ــة مثــل الق أدوات املســاعدة التقني
(مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية،

10

التوجيهيـة املوصـى ـا     ئواملبـادئ واملبـاد   )١٠
ألمـم املتحـدة   احبقـوق اإلنسـان واالجتـار باألشـخاص، والـواردة يف تقريـر مفوضـية        فيما يتعلق 

  .على الصعيد اإلقليمي أخرى صادرةمعايري ومبادئ توجيهية أي حلقوق اإلنسان، و
    

    إجراءات العدالة اجلنائية يف سياقتقدمي الدعم للضحايا، مبا يف ذلك   -٢  
ــايري    -٥٢ ــرم مع ــدول األطــراف أن حتت ــدابري املتصــلة   يف مجيــعحقــوق اإلنســان   ينبغــي لل الت

  .باالجتار باألشخاص
نظامهـا  إطار يف  اليت تتخذينبغي للدول األطراف أن تضمن أن األفعال واإلجراءات و  -٥٣

11(.للعدالة اجلنائية ال تسبب اإليذاء الثانوي

١١(  
───────────────── 

  )٨(  CTOC/COP/WG.4/2009/2.  
  .أدناه ١٠٩الفقرة  انظرحول هذه التوصية،  ناقشة الفريق العاملمب قلفيما يتع )٩(  
  .A.09.V.11منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٠(
مبوجب القانون النموذجي ملكافحة االجتار باألشخاص الصادر عن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات   )١١(

عن الفعل اجلنائي، وإمنا حتصل من ، يقصد باإليذاء الثانوي ضروب اإليذاء اليت ال تنتج مباشرة واجلرمية
  .تصرفات املؤسسات واألفراد إزاء الضحية خالل
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ملــدين يف وتــدعم الــدور املهــم الــذي يؤديــه اتمــع ا  تقــدرينبغــي للــدول األطــراف أن   -٥٤
  .محاية الضحايا وتقدمي املساعدة هلم ويف دعم إجراءات العدالة اجلنائية

ينبغي للدول األطراف أن تقـدم التـدريب املتخصـص للممارسـني يف العدالـة اجلنائيـة،         -٥٥
ــن فــيهم   ــومب ــانون   موظف ــامون واملــدعونإنفــاذ الق ــال االجتــار باألشــخاص    الع ، وذلــك يف جم

منــها وأن تســعى إىل إشــراك  عــانواكــون الضــحايا قــد ين الــيت قــد وانتــهاكات حقــوق اإلنســا
مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة    املؤمتر يف دعوةأن ينظر  وينبغي .القضاة أيضا
املمارسـني يف  توفري املساعدة التقنية إىل الدول، بناء علـى طلبـها، يف جمـال تـدريب      إىل مواصلة

  .العدالة اجلنائية
نبغي للدول األطراف أن تسعى إىل ضمان توافر صـندوق للتعويضـات أو آليـة مماثلـة     ي  -٥٦

  .ضحايا اجلرائم، مبن فيهم ضحايا االجتار باألشخاصلصاحل 
    

    الدعم التقين  -٣  
  :ينبغي لألمانة أن جتمع وتعمم ما يلي  -٥٧

تــهم حكــام عــدم مقاضــاة الضــحايا وعــدم معاقب بأ املتعلقــةاملمارســات اجليــدة   )أ(  
  باألشخاص؛ االجتارالواردة يف التشريعات الوطنية ملكافحة 

  .أفضل املمارسات يف جمال حتديد هوية الضحايا ومحايتهم وتقدمي املساعدة هلم  )ب(  
ــدول األطــراف أن      -٥٨ ــة، ينبغــي لل ــزودودعمــا هلــذه العملي ــة ا ت  املتعلقــة باملعلومــاتألمان
  .ن جتاراتستفيد دول أخرى ماملمارسات الوطنية كي ب

    
املمارسات اجليدة واألدوات املراد أن تستخدمها يف إدارة القضايا هيئات منها   - هاء  

      سلطات إنفاذ القانون العاملة على خط املواجهة يف التصدي لالجتار باألشخاص
    التوصيات العامة  -١  

مراحل  ميعجلجها يف إدارة القضايا  مشوليةعلى الدول األطراف أن تسعى إىل ضمان   -٥٩
إىل  االعتـراض إجراءات العدالة اجلنائية املتصلة باالجتار باألشخاص، مع متابعة مالئمة من نقطـة  

من نظم إدارة القضايا إىل املعرفة  استنادوينبغي للدول األطراف أن تضمن  .اإلدماجنقطة إعادة 
  .يف ضوء الظروف واألوضاع املتغيرة لإلجراءاتمراجعة منتظمة  خالل
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تـدابري التصـدي لالجتـار     تنسـيق وينبغي للدول األطراف أن تتخذ التـدابري الـيت تضـمن      -٦٠
  .املستويات مجيععلى  واتساقهاباألشخاص 

    
    التدريب  -٢  

العاملني املتخصصني يف أجهزة إنفـاذ القـانون    تزويدينبغي للدول األطراف أن تضمن   -٦١
ني، مبــا يف ذلــك الرعايــة يب والــدعم الضــرورالتــدريبوغريهــا مــن أقســام نظــام العدالــة اجلنائيــة 

  .حسب االقتضاءالنفسانية، 
مارسني يف جمـال العدالـة   مالتدريب اخلاص لل توفريوينبغي للدول األطراف أن تضمن   -٦٢

العـاملني يف احملــاكم ومقـدمي اخلــدمات   ينبغـي أن يقــدم هـذا التـدريب أيضــاً جلميـع     و .اجلنائيـة 
ــاراتالنفســية  الصــدمات بشــأنيــة للضــحايا وأن يشــتمل علــى التوع  املالئمــة اخلاصــة  واالعتب

  .االعتباراتباجلنسني والعمر والثقافة وغريها من 
    

    بناء القدرات  -٣  
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين  دعـــوةاستصـــواب مـــدى ينبغـــي للمـــؤمتر أن ينظـــر يف   -٦٣

الـيت   ،ار باألشـخاص جتميع أفضل املمارسات بشـأن إدارة قضـايا االجتـ   إىل باملخدرات واجلرمية 
ــاون    تتضــمن ــى التع ــر اخلــدمات املتخصصــة     جــاً قائمــاً عل ــانون ودوائ ــاذ الق بــني أجهــزة إنف

تـوفري   منـها مجلـة أمـور    ـدف حتقيـق  األخرى مثل اجلهات اليت تقدم خدمات للضحايا وذلك 
ــادي      ــة لتف ــات خطي ــانوي   حــاالت إجــراءات وسياســات واضــحة واتفاق ــذاء الث ــأخري واإلي الت

ــة واخلصوصــيات    إدراج بعــد ويا االجتــار؛ لضــحا ــة العمري يراعــي خصوصــيات اجلنســني والفئ
وتــوفري املســاعدة اللغويــة للضــحايا  ؛باألطفــالالثقافيــة ويســتجيب أيضــاً لالحتياجــات اخلاصــة 

ــم؛        ــادة دجمه ــة اعتراضــهم إىل نقطــة إع ــن نقط ــوفري املســاعدة الصــحية   واحملــتملني لالجتــار م ت
  .ددة اليت يواجهها ضحايا االجتارديات احملتحللوالنفسانية مراعاة 

التدريبيــة ملكافحــة االجتــار  الــدوراتتتضــمن ينبغــي لألمانــة أن تنظــر يف جتميــع قائمــة   -٦٤
دعـم الـدول األطـراف يف جهودهـا يف جمـال تـدريب       وذلـك بغيـة   خـرباء األمـم املتحـدة     وأمساء

  .يف العدالة اجلنائيةاملختصني ممارسيها 
علـى طلبـها، يف زيـادة قـدرا علـى       ًءنـة أن تسـاعد الـدول األطـراف، بنـا     وينبغي لألما  -٦٥

  .التصدي لهتدابري االجتار باألشخاص و حالةمجع البيانات وحتليلها وتبادهلا حول 
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      تنظيم االجتماع  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

 .٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين ٢٩إىل  ٢٧عقــد الفريــق العامــل اجتماعــه يف فيينــا مــن    -٦٦
  .)بولندا(افتتحت االجتماع الرئيسة دومينيكا كرويس و
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
  :جدول األعمال التايل يناير،/كانون الثاين ٢٧يف أقر الفريق العامل   -٦٧

  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
بروتوكول منع وقمع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال،       تنفيذ  -٢  

املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة، مبــا يف 
  .ذلك اجلهود املبذولة على الصعيدين الوطين واإلقليمي

ار حتليــل املفــاهيم األساســية الــواردة يف بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االجتــ    -٣  
باألشـــخاص، وخباصـــة النســـاء واألطفـــال، املكمـــل التفاقيـــة األمـــم املتحـــدة 

  .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
الردع عن الطلب على اخلـدمات  من أجل  املوصى ااملمارسات اجليدة واألدوات   - ٤  

  .االستغاللية
يــة ــوج إدار: عــدم معاقبــة ضــحايا االجتــار باألشــخاص وعــدم مقاضــام        -٥  

  .وقضائية بشأن اجلرائم املرتكبة يف سياق هذا االجتار
ــها     - ٦   املمارســات اجليــدة واألدوات املــراد أن تســتخدمها يف إدارة القضــايا هيئــات من

  .سلطات إنفاذ القانون العاملة على خط املواجهة يف التصدي لالجتار باألشخاص
  .مسائل أخرى  -٧  
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٨  
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    ضوراحل  - جيم  
األطـــراف يف بروتوكـــول االجتـــار التاليـــة الـــدول يف اجتمـــاع الفريـــق العامـــل مثّلـــت   -٦٨

الروســي، أذربيجــان، األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا،       االحتــاد: باألشــخاص
 ســتونيا، إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، أملانيــا، اإلمــارات العربيــة املتحــدة، إندونيســيا، إيطاليــا،  إ

ي، بنما، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوركينا فاسو، بولنـدا، بـريو، بـيالروس،    اباراغو
ــة     تركيـــا، تشـــيلي، تـــونس، اجلبـــل األســـود، اجلزائـــر، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، اجلمهوريـ

، الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، الرأس األخضر، رومانيا، سلطنة عمـان، السـلفادور  
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الســويد، سويســرا، صــربيا، طاجيكســتان، العــراق، غواتيمــاال، فرنســا،   

ـــزويال ــة( فنـ ــة-مجهوريـ ــدا، الف)البوليفاريـ ــ، فنلنـ ــر، كازلـ ــدا،  ابني، قطـ ــا، كنـ ــتان، كرواتيـ   خسـ
ريكا، كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان، ماليزيــا، مصــر، املكســيك، اململكــة العربيــة   كوســتا

ململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، موريشـيوس، ناميبيـا، النـرويج،    السعودية، ا
  .النمسا، نيجرييا، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية

األورويب، وهـو منظمـة إقليميـة للتكامـل االقتصـادي       االحتـاد يف االجتماع أيضاً ومثّل   -٦٩
  .وطرف يف بروتوكول االجتار

٧٠-  يرلنــدا، إ: علــى بروتوكـول االجتــار باألشــخاص  املوقِّعــةثّلـت مبــراقبني الــدول التاليـة   وم
  .تايلند، اجلمهورية التشيكية، سان مارينو، اهلند، اليابان، اليونان

وال  بروتوكـول االجتـار   يف الـيت هـي ليسـت أطرافـاً    الدول التاليـة  مبراقبني أيضاً ومثّلت   -٧١
سـنغافورة، السـودان،    باكسـتان،  ،)اإلسـالمية -مجهوريـة (ال، إيـران  أنـدورا، أنغـو  : موقِّعة عليـه 
  .كوبا، كوت ديفوار، اليمن الكرسي الرسويل، نام، تيالصني، في

  .ومثّلت فلسطني أيضا مبراقب، وهي كيان له بعثة مراقب دائم  -٧٢
إلنسـان،  ألمم املتحـدة حلقـوق ا  امفوضية : ومثّلت هيئات األمم املتحدة التالية مبراقبني  -٧٣

، )فســياليوني(مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني، منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة        
  .صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة

املنظمــة : ومثّلــت املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم           -٧٤
لتطــوير سياســات اهلجــرة، املنظمــة   األفريقيــة، املركــز الــدويل-االستشــارية القانونيــة اآلســيوية

  .الدولية للهجرة، جامعة الدول العربية
  .ومثِّلت منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلة وهي هيئة هلا مكتب مراقب دائم  -٧٥
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ــة التاليــة    -٧٦ ــة الدولي ــا، جملــس االحتــاد   : ومثّلــت مبــراقبني املنظمــات احلكومي جملــس أوروب
، البنك املركـزي األورويب، الوكالـة   )يوروجست(ائي األورويب األورويب، وحدة التعاون القض

األوروبية إلدارة التعاون العمليايت على احلـدود اخلارجيـة للـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب      
، منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا،     )اإلنتربول(، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )فرونتكس(

  .منظمة الدول األمريكية
    

    ملخص املداوالت  -رابعا  
تنفيذ بروتوكول منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال،   -لفأ  

  املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 
    مبا يف ذلك اجلهود املبذولة على الصعيدين الوطين واإلقليمي

مـن جـدول األعمـال بشـأن      ٢ظر الفريق العامل يف البنـد  يناير، ن/كانون الثاين ٢٧يف   -٧٧
النظر يف سبل تعزيز ودعم تنفيذ بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة      

  .النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
مـن جـدول األعمـال، تقريـر      ٢عرض على الفريق العامل، مـن أجـل نظـره يف البنـد     و  -٧٨

 /نيســان ١٥و ١٤اجتمــاع الفريــق العامــل املعــين باالجتــار باألشــخاص املعقــود يف فيينــا يــومي  
  .)CTOC/COP/WG.4/2009/2( ٢٠٠٩أبريل 
يــا، أذربيجــان،  كولومب: الــدول التاليــة  وممثلــ كلمــات ألقاهــا واســتمع الفريــق العامــل إىل     - ٧٩

األرجنــتني، بــيالروس، اجلبــل األســود، هولنــدا، ناميبيــا، بنمــا، الفيليــبني، النمســا، الواليــات املتحــدة، 
الروسـي،   االحتادستونيا، إكندا، إسرائيل، الكويت، النرويج، مصر، بلجيكا، إندونيسيا، قطر، لبنان، 

وأدىل  .األورويب االحتـاد ممثـل   مكلـ تكمـا   .، بـريو، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، الربازيـل     شيلياجلزائر، 
  .وتايلند) اإلسالمية- مجهورية(الصني واهلند وباكستان وإيران  عناملراقبون بكلمات 

االفتقـــار إىل تشـــريعات حمـــددة تتنـــاول االجتـــار : وتنـــاول املتكلمـــون القضـــايا التاليـــة  -٨٠
الـيت تثـار يف   ل التعـاريف  حتديا أمام مكافحة هـذه الظـاهرة؛ ومشـاك    باعتبار ذلكباألشخاص، 

إدراج بروتوكول االجتار باألشـخاص يف التشـريعات الوطنيـة والقصـور يف فهـم تعريـف        سياق
تفســريات اخــتالف االجتــار باألشــخاص؛ والتحــديات القائمــة يف جمــال التعــاون الــدويل نتيجــة  

يف مكافحـة  املتبعـة  التخصصـات   القائمـة علـى تعـدد   ج النـه تنسـيق  الجتار باألشخاص؛ وأمهيـة  ا
ــة متخصصــة لضــمان       ــب وكال ــن جان ــادي  االتســاقاالجتــار باألشــخاص م ــةوتف ؛ االزدواجي

ــة واالجتــار  للحــدود ةالعــابربــني اجلرميــة املنظمــة  القائمــة واحلاجــة إىل حتديــد الصــالت   الوطني
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التركيــز علــى محايــة الضــحايا لتنفيــذ بروتوكــول   وضــرورةباألشــخاص؛ واســتعراض التنفيــذ؛ 
  .ود يف إجراءات العدالة اجلنائيةالضحايا من القيام بدور الشه ولتمكنيخاص االجتار باألش

عشـرة دولــة أخـرى إىل بروتوكــول    إحــدى بانضـمام  وأبلغـت الرئيســة الفريـق العامــل    -٨١
أكتــوبر  /منــذ انعقــاد الــدورة الرابعــة ملــؤمتر األطــراف يف تشــرين األول       االجتــار باألشــخاص 

ليشـيت، توغـو،   -ربيـة املتحـدة، إندونيسـيا، تشـاد، تيمـور     األردن، اإلمارات الع: ، وهي٢٠٠٨
وبانضـمام هـذه الـدول، بلـغ      .اجلمهورية العربيـة السـورية، العـراق، قطـر، لكسـمربغ، ماليزيـا      

وخالل االجتمـاع، أُعلـن أن الصـني     .دولة ١٣٥جمموع عدد الدول األطراف يف الربوتوكول 
ستنهي قريبا اإلجراءات الرمسية من أجـل  قد اختذت اخلطوات الضرورية على الصعيد الوطين و

  .إىل الربوتوكول االنضمام
وحــدة مكافحــة االجتــار بالبشــر وريــب املهــاجرين التابعــة   ب املكلفــةوتولّــت املوظفــة   -٨٢

ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية إطـالع الفريـق العامـل بإجيـاز علـى بعـض أهـم        
األعمـال الـيت ينـهض ـا املكتـب لتنفيـذ بروتوكـول االجتـار          على حديثاًالتطورات اليت طرأت 

ــاً مشــا   .باألشــخاص ــا وآســيا    روينفّــذ املكتــب حالي ــداً يف أفريقي يع يف مــا يزيــد علــى مثــانني بل
ويعمـل املكتـب بشـكل وثيـق      .وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأمريكـا الالتينيـة  

طـط عمـل ملكافحـة االجتـار باألشـخاص      مع السـلطات الوطنيـة مـن أجـل وضـع سياسـات وخ      
ومشــل هــذا العمــل إطــالق إطــار العمــل الــدويل لتنفيــذ     .الالزمــة لــذلكوإنشــاء الــبىن التحتيــة  

ويعتـرب إطـار    .٢٠٠٩أكتـوبر  /تشرين األول ٩بروتوكول االجتار باألشخاص يف نيويورك يوم 
حـــة االجتـــار يف مكاف اهليئـــات املشـــاركةالعمـــل هـــذا، وهـــو مثـــرة عمـــل طائفـــة واســـعة مـــن  

(باألشخاص،
12

خصيصا لغـرض دعـم الـدول األطـراف يف      أُعدتأداة لتقدمي املساعدة التقنية  )١٢
وفيما يتعلّق جبمـع البيانـات    .اختاذ إجراءات عملية لتيسري تنفيذ بروتوكول االجتار باألشخاص

جتــار جمموعــة أدوات مكافحــة اال وبــالبحوث، أُبلــغ الفريــق العامــل بــأن الطبعــة الثانيــة مــن        
(باألشــخاص

13

كمــا  .٢٠٠٨أكتــوبر /الــيت أعــدها املكتــب قــد صــدرت يف تشــرين األول      )١٣
───────────────── 

اجلمعية الدولية ملناهضة الرق، جملس أوروبا، هيئة القضاء على استغالل األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد   )١٢(
من دولية، مركز التدخل اإلباحية واالجتار م ألغراض جنسية، املنظمة الدولية للهجرة، منظمة العمل ال

ضحايا االجتار بالنساء، منظمة الدول األمريكية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، االحتاد الدويل  أجل
لنهوض ا، شعبة ـزية املتقدمة يف جامعة جونز هوبكنألرض اإلنسان، مشروع احلماية، كلية الدراسات الدول

، صندوق األمم املتحدة اإلمنائي )اليونيسيف(م املتحدة للطفولة ، منظمة األمالتابعة لألمانة العامة باملرأة
للمرأة، مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، 

  .ألمم املتحدة حلقوق اإلنسان، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميةا مفوضية
  .A.08.V.14 مم املتحدة، رقم املبيعمنشورات األ  )١٣(
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اكتملــت جمموعــة أدوات املكتــب ملكافحــة ريــب املهــاجرين، وســيعلن صــدورها يف الــدورة   
وأُحرز تقـدم يف صـوغ    .٢٠١٠أكتوبر /يف تشرين األولاملزمع عقده اخلامسة ملؤمتر األطراف 
ــامل  ــوبية شـ ــة حاسـ ــة     براجميـ ــة املنظمـ ــة اجلرميـ ــة مكافحـ ــذ اتفاقيـ ــن تنفيـ ــات عـ ــع املعلومـ ة جلمـ

14(.وبروتوكوالا واتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    

أمـا يف مـا خيـص التعـاون الـدويل،       )١٤
فقــد أُطلــع الفريــق العامــل أيضــا بإجيــاز علــى األنشــطة املُضــطلع ــا يف جمــال التعــاون القضــائي  

تـدريب السـلطات الوطنيـة والقضـاة     ب املتعلقـة ق مببـادرات املكتـب   الدويل، وال سيما فيمـا يتعلّـ  
ــة وأدوات        ــة املنظم ــة مكافحــة اجلرمي ــات اتفاقي ــى اســتخدام آلي ــامني وغريهــم عل ــدعني الع وامل

وفيمـا   .املكتب املتعلقة بتسليم ارمني واملساعدة القانونية املتبادلة والتعاون ألغراض املصـادرة 
ــق باملســاعدة التشــري   ــب بشــأن      يتعلّ ــوذجي للمكت ــانون النم ــة للق ــعت الصــيغة النهائي ضعية، و

وهذا القـانون النمـوذجي هـو عبـارة عـن أداة ـدف إىل تسـهيل         .مكافحة االجتار باألشخاص
عملية تقدمي املسـاعدة التشـريعية مـن قبـل املكتـب وتنظـيم تلـك العمليـة تنظيمـا منـهجيا، وإىل           

ويف هذا السياق، أُشري كـذلك إىل وضـع    .عات القائمةتشريلل هاوحتديثالدول تيسري استعراض 
  .قانون منوذجي ملكافحة ريب املهاجرين، وصيغته النهائية على وشك االكتمال

بنـاء   وهـي املعـين باملخـدرات واجلرميـة،     بالوالية األساسية املنوطة باملكتب يتعلقوفيما   -٨٣
 العدالــة اجلنائيــة ممارســيملتقــدم لفائــدة دليــل للتــدريب ا حــديثاًقــدرات العدالــة اجلنائيــة، صــدر 

 .لـويس س قـد أعلـن صـدور الـدليل يف بـانكوك السـيد       و .كافحة االجتار باألشـخاص املعنيني مب
من مكتب رصد االجتـار باألشـخاص ومكافحتـه، التـابع لـوزارة       متجولدي باكا، وهو سفري 
بنشـر  أيضـاً  قـام املكتـب   و .باملوقـع الشـبكي للمكتـ   يف الـدليل  كما نشـر  اخلارجية األمريكية، 

 .إنفاذ القانون واملدعني العامني على مكافحة ريـب املهـاجرين   موظفيدليل أساسي لتدريب 
أُقيمـت علـى هـامش الـدورة الثالثـة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف اتفاقيـة األمـم            مناسـبة ويف إطار 

، ٢٠٠٩نوفمــرب  /الثـاين  تشـرين  ١٣إىل  ٩يف الدوحة مـن   عقداملتحدة ملكافحة الفساد، الذي 
اشترك املكتب ومؤسسة الشفافية الدوليـة يف إعـداد ورقـة مناقشـة عـن دور الفسـاد يف االجتـار        

ــة"كمــا أطلــق املكتــب دليــل   .باألشــخاص لكشــف النقــاب عــن حــاالت  " اإلســعافات األولي
ــاح         ــدليل مت ــذا ال ــذا االجتــار، وه ــدمي املســاعدة لضــحايا ه ــع يفاالجتــار باألشــخاص وتق  املوق

وفيمــا يتصــل مبســألة تــوفري احلمايــة   .الشــبكي للمكتــب بلغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة الســت 
يف  يـروج لـه  والدعم للضحايا، أُبلـغ الفريـق العامـل بـأن النـهج الـذي يتمحـور حـول الضـحية          

إطــار مشــاريع املســاعدة التقنيــة الســتة والعشــرين الــيت يضــطلع ــا املكتــب يف جمــال مكافحــة    
أنشــطة املكتــب بشــأن الوقايــة وإذكــاء  علــى الفريــق العامــل  أطلــعكمــا  .شــخاصاالجتــار باأل

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، رقم ١٢٣٤٩، الد ة املعاهداتجمموعاألمم املتحدة،   )١٤(
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ــوعي ــوان         ؛ال ــا بعن ــد فيلم ــب األزرق وأع ــة القل ــق محل ــب أطل ــذا الصــدد أن املكت وذُكــر يف ه
ميكـن  الفيلم، الذي ميكن حتميله من املوقع الشـبكي للمكتـب،    وهذا ."متضررون مدى احلياة"

 املتخصصـني  العاملني يف جمال العدالة اجلنائيـة وغريهـم مـن    أن يستخدم يف تدريب املتخصصني
  .به يف محالت التوعية االستعانةعام  وميكن بوجه

وأُشري إىل مؤمتر استضافته الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة يف البحرين، بعنـوان    -٨٤
، وإىل ٢٠٠٩مـارس  /آذار ٣و ٢، عقـد يف املنامـة يـومي    "االجتار بالبشر علـى مفتـرق الطـرق   "

وأُبلــغ الفريـق العامــل بــأن   .٢٠٠٩مــايو /منتـدى دويل رفيــع املسـتوى عقــد يف بلغاريــا يف أيـار   
منظمـة العمـل الدوليـة قامــت، يف إطـار مبـادرة األمـم املتحــدة العامليـة ملكافحـة االجتـار بالبشــر          

ــاق العــاملي   ــم املتحــدة     (واالتف ــات وشــركات واألم ــبكة تضــم حكوم ــإجراء استقصــاء )ش  ، ب
استطالعي يستهدف املؤسسات التجارية لتقييم مستوى وعيها ومعرفتها بكيفية تـأثّر سالسـل   

ــة االجتــار باألشــخاص   ــام املكتــب    .التوريــد بعملي ــادرة األمــم  (وأُشــري أيضــا إىل قي يف إطــار مب
منشــور مكافحــة واالحتــاد الربملــاين الــدويل بإصــدار  ) املتحــدة العامليــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر 

ــانيني: ار باألشـــخاصاالجتـــ 15(؛كتيـــب للربملـ

ــا يف    )١٥   وقـــد صـــدر هـــذا الكتيـــب يف أديـــس أبابـ
مبناسبة انعقاد اجلمعيـة الدسـتورية العشـرين بعـد املائـة لالحتـاد الربملـاين         ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٧

 .مـن خمتلـف أحنـاء العـامل     عضو ١ ٥٠٠على  ينيالدويل، اليت زاد عدد احلضور فيها من الربملان
غولـو يف زيـادة الـوعي مبحنـة اجلنــود     احلفـل اخلـريي لفائـدة    ، سـاهم مشـروع   ٢٠٠٩ويف عـام  

يف إطـار   كمـا أُقـيم   .األطفال وبربامج إعادة التأهيل اليت تستهدف األطفال من ضحايا االجتـار 
  مبادرة األمم املتحـدة العامليـة ملكافحـة االجتـار بالبشـر معـرض للصـور الفوتوغرافيـة يف فيينـا يف          

لعــرض حــاالت االجتـار باألشــخاص ألغــراض اســتغالهلم يف   ٢٠٠٩ديســمرب /لكـانون األو  ٢
يف إطـار مبـادرة األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة        ومن األنشطة األخرى املنفـذة  .العمل باملنازل

ومــوظفني ) اإلنتربــول(املكتــب مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة    اشــتراكاالجتــار بالبشــر 
ومنظمات غري حكومية ذات صلة يف استحداث أداة حاسـوبية تفاعليـة،    معنيني بإنفاذ القانون

بأربعني لغة، ملساعدة اجلهات الـيت تقـدم خـدمات للضـحايا علـى حتديـد هويـة ضـحايا          ستتاح
  .وهذه األداة حاليا يف طور االختبار .االجتار باألشخاص ومساعدم

    

───────────────── 
  .A.09.V.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )١٥(
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منع وقمع ومعاقبة االتجار  حتليل املفاهيم األساسية الواردة يف بروتوكول  - باء  
باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

    اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية
 املعنـون من جدول األعمـال   ٣يناير، نظر الفريق العامل يف البند /كانون الثاين ٢٧يف   -٨٥

ــواردة يف بروتو " ــة االتجــار باألشــخاص،   حتليــل املفــاهيم األساســية ال كــول منــع وقمــع ومعاقب
  ."وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية

وعرضــت علــى الفريــق العامــل مــن أجــل النظــر يف هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال ورقــة        - ٨٦
هيم األساسية الواردة يف بروتوكول االجتـار باألشـخاص   ملفاا حتليل عناألمانة  أعدامعلومات خلفية 

)CTOC/COP/WG.4/2010/2( مفهومي استغالل بغاء الغري"و" االستغالل"، وباألخص".  
واردة يف الربوتوكـول   شـىت وشددت الرئيسة على أن عدم وجود تعريف ملصطلحات   -٨٧

ــه يف       ــذه، مثل ــرض ســبيل تنفي ــيت تعت ــن التحــديات الكــربى ال ــا زال م ــنقص يف    م ــل ال ذلــك مث
ودعـت الرئيسـة    .القدرات واخلربات الفنية يف جمال العدالة اجلنائية الالزمة لتنفيـذ الربوتوكـول  

الــدول األطــراف إىل التعليــق علــى بعــض التحــديات اخلاصــة الــيت واجهتــها يف معاجلــة هــاتني    
  .املسألتني والتدابري اليت اختذا للتصدي هلا

، )فنلنــدا(الســيدة فيــنال روت : ، وهــماملناقشــةيــة أمســاؤهم يف التال املتكلمــونوشــارك   -٨٨
، والسـيد أوليفيـه   )مصـر (، والسـيد وائـل أبـو اـد     )أملانيـا (هينتـه  -والسيدة نيكول تسيندورف

  .)فرنسا(فيرب 
وناقشت السيدة فينال روت، املقررة الوطنية لفنلنـدا، التحـديات الـيت تواجههـا فنلنـدا        -٨٩

اخـتالف   الناشـئ عـن  خـاص علـى التحـدي     بوجـه وشـددت   .باألشـخاص يف مكافحة االجتـار  
وأشـارت إىل   .بعض املفـاهيم مثـل البغـاء واالسـتغالل اجلنسـي واالجتـار باألشـخاص        تفسريات

تنقـيح   يف سـياق  ٢٠٠٨يونيـه  /أن املقرر الوطين لفنلندا املعين مبكافحة االجتار عـين يف حزيـران  
رصـد مسـتقلة،    وظيفـة ويـؤدي املقـرر الـوطين     .افحـة االجتـار  ملك الفنلنديـة خطة العمل الوطنية 

 .واحلـد مـن االزدواجيـة    تـدابري التصـدي لـه   تدابري مكافحة االجتار لضمان تنسيق  أيضاًوينسق 
تـدابري   تنسـيق  تعيـق التعـاريف الـيت ميكـن أن     معضـالت معاجلة والية املقرر تشمل وذكرت أن 

  .التصدي لالجتار باألشخاص
ــار باألشــخاص     -نيكــول تســيندورف  وناقشــت  -٩٠ ــن بروتوكــول االجت ــرض م ــه الغ هينت

ومحايـــة ضـــحاياه باألشـــخاص ونطاقـــه وأحكامـــه الرئيســـية البالغـــة األمهيـــة يف جتـــرمي االجتـــار 
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بروتوكـول االجتـار   أحكـام  وأكّـدت ضـرورة تفسـري     .ومساعدم ومنع االجتار وتعزيز التعاون
  .مةباألشخاص يف سياق اتفاقية اجلرمية املنظ

بروتوكــول االجتــار  إدراجلتحــديات الــيت تواجههــا مصــر يف اوائــل أبــو اــد  وتنــاول  -٩١
وأكّـد أن بروتوكـول االجتـار باألشـخاص ينبغـي أن ينفّـذ يف        .باألشخاص يف قوانينها الداخلية

أن بروتوكول االجتار باألشخاص ميثّل معيـاراً أدىن ميكـن،    أبرزكما  .سياق األوضاع الداخلية
  .لتشريعات الداخليةا أن تستند إليه نبغيبل ي
فهـم عـاملي لالجتـار     يف حتقيـق بروتوكول االجتار باألشـخاص   بنجاحونوه أوليفيه فيرب   -٩٢

مصـدر  املعين باملخدرات واجلرميـة وغـريه    املكتبوأكّد أن األدوات اليت أوجدها  .باألشخاص
  .ورها الضحاياحمباألشخاص نهج شاملة ملكافحة االجتار  الستنباط موثوق
: مــن ممثلــي الــدول التاليــة كلمــاتويف إطـار البنــد الثالــث، اســتمع الفريــق العامــل إىل    -٩٣

النـــرويج، كولومبيـــا، الواليـــات املتحـــدة، نيجرييـــا، إســـرائيل، بـــيالروس، سويســـرا، كنـــدا،   
بانيا، الروسـي، إسـ   االحتـاد املكسـيك، بولنـدا، بلجيكـا، إيطاليـا، الربازيـل، ناميبيـا، األرجنـتني،        

وكــذلك أدىل املراقـب مـن جامعــة    .الصـني وتايلنـد   عــنمـن املـراقبني   كــل  مكلـ تكمـا   .فرنسـا 
  .بكلمةالدول العربية 

وفقـا للظـروف الداخليـة     القـوانني احلاجـة إىل تنفيـذ   : وناقش املتكلمون املسائل التاليـة   -٩٤
ون النقـل هـو   كـ ووزيـادة نسـبة أحكـام اإلدانـة؛     باألشخاص االجتار لتحقيق غرض بروتوكول 

تطبيـق  واالجتـار باألشـخاص؛   جرمية أن تشكّل أركان  ميكنجمرد عمل واحد من األعمال اليت 
؛ الــوطينعــرب  الطــابعيف غيــاب أي عنصــر مــن عناصــر   حــىتبروتوكــول االجتــار باألشــخاص  

التحديات املفاهيمية يف التفريـق بـني االجتـار باألشـخاص وريـب      ونسبية مفهوم االستغالل؛ و
العالقــة بــني بروتوكــول االجتــار باألشــخاص واتفاقيــة اجلرميــة    ومســألة املوافقــة؛ وجرين؛ املهــا

  .احلاجة إىل دعم إشراك الضحايا كشهود يف إجراءات العدالة اجلنائيةواملنظمة عرب الوطنية؛ 
    

  املمارسات اجليدة واألدوات املوصى ا من أجل الردع عن الطلب   - جيم  
    على اخلدمات االستغاللية

مـن جـدول األعمـال بشـأن      ٤يناير، نظر الفريق العامل يف البنـد  /كانون الثاين ٢٨يف   -٩٥
املمارســات اجليـــدة واألدوات املوصــى ـــا مـــن أجــل الـــردع عـــن الطلــب علـــى اخلـــدمات     "

وبغية النظر يف هـذا البنـد، عرضـت علـى الفريـق العامـل ورقـة معلومـات خلفيـة           ."االستغاللية
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الطلــب علــى  خفــضاملمارســات اجليــدة واألدوات املوصــى ــا مــن أجــل   أعــدا األمانــة عــن
  .)CTOC/COP/WG.4/2010/3(اخلدمات االستغاللية 

بني العرض والطلـب، وشـددت علـى احلاجـة إىل      التداعمأكّدت الرئيسة على عالقة و  -٩٦
ــا    ــق العامــل إىل مناقشــة املســألة ووضــ    .معاجلــة هــاتني الظــاهرتني كلتيهمــا مع ع ودعــت الفري

ودعـت أيضـا الفريـق العامـل      .تدابري خلفض الطلب على اخلدمات االسـتغاللية  باختاذتوصيات 
يف فهـم ظـاهرة الطلــب ومـن مث معاجلتــها،     األحبــاثؤديـه  تإىل النظـر يف الـدور الــذي ميكـن أن    

وطلبت إىل الفريق العامل إجراء مناقشة لتحديد الفئات اليت ميكـن اسـتهدافها بالتـدابري الراميـة     
أن  خفض الطلب، واقترحت اعتبـار أصـحاب العمـل واملسـتهلكني مـن الفئـات الـيت ميكـن         إىل

كمــا طلبــت إىل الفريــق العامــل النظــر يف مســألة فــرض    .توجــه إليهــا التــدابري يف هــذا الصــدد 
  .خدمات ضحية االجتار ستفيد منيعقوبات جنائية على الشخص الذي 

ــارك   -٩٧ ــونوشـ ــاؤهم يف   املتكلمـ ــة أمسـ ــةاملالتاليـ ــمناقشـ ــان  : ، وهـ ــد اهللا عثمـ ــتونة عبـ سـ
  .)تركيا(، وبريالن بارس آالن )النرويج(، ويان أوستاد )السودان(

 .وعرضــت ســتونة عبــد اهللا عثمــان لتجربــة الســودان يف مكافحــة االجتــار باألشــخاص   -٩٨
دراســة تضــمنت عــددا مــن   ٢٠٠٩و ٢٠٠٥أجــرت فيمــا بــني عــامي  احلكومــة  أنوذكــرت 

ــة  حــول تســب  االســتنتاجات ــة   .انتشــار اجلرميــة يف ب احلــروب األهلي وقــد استرشــدت احلكوم
تعليمــات إىل الــوزارات املعنيــة بســن تشــريعات خمتلفــة ملكافحــة   بالدراســة بعــد ذلــك إلصــدار

  .عملية تقييم ذايت إلجراءأبشع أشكال اجلرمية املنظّمة، مبا فيها االجتار باألشخاص، وكذلك 
السبل اليت تعاملت ا النرويج مع مسألة خفض الطلـب   وتناول يان أوستاد يف مناقشته  -٩٩

وقـال إن الزيـادة الـيت شـهدا النـرويج يف أنشـطة الـدعارة يف السـنوات          .على اخلدمات اجلنسـية 
ألــم قــد يكونــون ضــحايا   حمتــريف اجلــنسرأي عــام يــدعو إىل محايــة  بلــورةاألخــرية، أدت إىل 

اجلنسـية  حـول مـا إذا كـان جتـرمي شـراء اخلـدمات        ودارت مناقشة على الصـعيد الـوطين   .لالجتار
وقـد جـرم الربملـان     .أم سـيزيدها سـوءا   حالـة ممارسـي هـذا النشـاط    وتغيري القانون أمـر سيحسـن   

الشوارع وإىل  يف، مما أدى إىل احلد من الدعارة ٢٠٠٨النروجيي شراء اخلدمات اجلنسية يف عام 
وجتري النرويج حاليا حبوثا للتأكد من كيفيـة   .نسيةتقليل عدد الزبائن الباحثني عن اخلدمات اجل

وعلــى العــاملني يف جمــال الــدعارة وعلــى مــن يشــترون اخلــدمات   التصــرفاتتــأثري القــانون علــى 
اتبـع جـا حمايـدا حيـال      االجتـار باألشـخاص  وذكـر أن بروتوكـول    .حمتـريف الـدعارة  اجلنسية من 

  .ذا الشأن الدعارة، ولكن الدول ال ميكن أن تلتزم احلياد
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الطلـب   خلفـض بريالن بـارس آالن للممارسـات اجليـدة واألدوات املسـتخدمة      وتطرق  -١٠٠
نتـائج البحـوث الـيت أُجريـت حـول      علـى  احلضـور   وأطلععلى اخلدمات االستغاللية يف تركيا، 

وأكّـد علـى عالقـات القـوة يف      .االجتـار باألشـخاص   اليت هلا دور يفاعتبارات العرض والطلب 
ــني  ــا بـ ــية       مـ ــدمات اجلنسـ ــتخدمون اخلـ ــذين يسـ ــخاص الـ ــار واألشـ ــحايا االجتـ ــرين وضـ املتجـ

العالقـات غـري املتسـاوية، جيـب     هـذه   علـى ثقافة ما شرعية وقال إنه عندما تضفي  .االستغاللية
ــب بغيــة تغــيري أوجــه التفــاوت االجتماعيــة            ــه ومتســق يف خفــض الطل ــاع ــج متفــق علي اتب

ار وفيمـا يتعلـق باالجتـار باألعضـاء واالجتـ      .وراء هذه الظـاهرة  واالقتصادية والدولية اليت تكمن
اختــاذ تــدابري لرصــد العيــادات  ذكــر املــتكلم أنــه ينبغــي  ، باألشــخاص بغــرض انتــزاع أعضــائهم 

يتطلــب وبوجــه عــام،  .واملستشــفيات الــيت جتــري فيهــا عمليــات زرع األعضــاء رصــدا دقيقــا   
مبـادرات للتوعيـة وبـذل مسـاع مشـتركة       ذواختـا الطلب زيادة التعاون وتنمية املعـارف   خفض

  .بني الوكاالت للتصدي هلذه الظاهرة
ــد    -١٠١ ــق العامــل إىل  ٤ويف إطــار البن ــو ، اســتمع الفري ــا ممثل ــة  كلمــات ألقاه ــدول التالي : ال

بني، الواليـات املتحـدة، بولنـدا،    لـ نيجرييا، إكـوادور، إسـتونيا، لبنـان، بـيالروس، إسـرائيل، الف     
ــل، ا  ــدا، الربازيـ ــة     هولنـ ــا، اجلمهوريـ ــا، ناميبيـ ــتني، كينيـ ــيك، األرجنـ ــدة، املكسـ ــة املتحـ ململكـ

 عـن املراقبـون   كما تكلم .الدومينيكية، أستراليا، شيلي، بريو، اإلمارات العربية املتحدة، فرنسا
  .واهلند) اإلسالمية-مجهورية(الصني وإيران 

ــة     -١٠٢ ــون املســائل التالي ــاقش املتكلم ــب يف   : ون ــرض والطل ــني الع االجتــار  قضــايا الصــلة ب
علـى الطلـب علـى اخلـدمات      جتويزهـا تأثري العالقة بني إباحة الدعارة وجترميهـا و وباألشخاص؛ 

التـدابري التشـريعية ملعاقبـة األشـخاص الـذين يشـترون       واالستغاللية اليت يقدمها ضحايا االجتار؛ 
  .االستغاللية وتدابري التوعية يف أوساط الضحايا احملتملني السلعاخلدمات أو 

    
هوج إدارية وقضائية ن: عدم معاقبة ضحايا االجتار باألشخاص وعدم مقاضام  - دال  

    بشأن اجلرائم املرتكبة يف سياق هذا االجتار
عــدم "مــن جـدول األعمـال،    ٥ينـاير، نظــر الفريـق العامـل يف البنـد     /كـانون الثـاين   ٢٨يف   - ١٠٣

إدارية وقضائية بشأن اجلرائم املرتكبة يف  هوجن: الجتار باألشخاص وعدم مقاضاممعاقبة ضحايا ا
علـى الفريـق العامـل ورقـة معلومـات      ت رضـ عمناقشـة هـذا البنـد،     ومـن أجـل   ."سياق هذا االجتـار 

ـوج إداريـة   : خلفية أعدا األمانة حول عدم معاقبة ضحايا االجتار باألشـخاص وعـدم مقاضـام   
، وقـدمت فيهـا   )CTOC/COP/WG.4/2010/4(ار وقضائية بشأن اجلرائم املرتكبة يف سياق هذا االجتـ 

  .حملة عامة عن مفهوم عدم مسؤولية ضحايا االجتار باألشخاص
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القــانون النمــوذجي ملكافحــة االجتــار مــن قبيــل وشــددت الرئيســة علــى جــدوى مــوارد    -١٠٤
مـثال حلكـم خـاص بعـدم      يوردكتب املعين باملخدرات واجلرمية، الذي املالصادر عن  باألشخاص

باملبادئ واملبادئ التوجيهية املوصى ا فيما  السترشادإىل اودعيت الدول  .١٠رمي يف مادته التج
ــوق اإلنســان واالجتــار باألشــخاص، الصــادرة عــن مفوضــية       ــق حبق ــوق   ايتعلّ ألمــم املتحــدة حلق

ودعـت الرئيسـة الفريـق     .اإلنسان، وغريها من املعايري واملبـادئ الصـادرة علـى الصـعيد اإلقليمـي     
ــة األشــخاص   الــيت تعتــرضمناقشــة التحــديات إىل مــل العا ــدأ عــدم وــم،  املتجــرحتديــد هوي مب

األحكـام املسـتندة إىل    ومزايـا املسؤولية عن األفعال غـري الشـرعية الـيت يرتكبـها ضـحايا االجتـار؛       
ــة بــني عــدم مســؤولية الضــحايا وتعــاوم مــع    "الســببية"و" اإلكــراه"مفهــومي  ؛ وكــذلك العالق

ــة إجــراءات العدا ــة اجلنائي ــق العامــل يف  املتحــاورونوكــان  .ل جــون ريتشــموند  : هــم هــذا الفري
  .)تايلند(ووانشاي روجانافونغ  )الواليات املتحدة(

 .يف قضــايا االجتــار باألشــخاص مــدعياً عامــاً  خرباتــه بصــفتهعــرض جــون ريتشــموند   -١٠٥
الــذي أن النــهج عــدم مقاضــاة ضــحايا االجتــار و يؤيــد فكــرةكــي ريوأشــار إىل أن القــانون األم

تفـوق  فوائـد التعـاون    وقـال إن  .الضحية يزيـد مـن فـرص ضـمان مقاضـاة املتجـرين       يركز على
إلدانـة املتجـرين   الالزمـة  وأتت معظـم األدلـة    .التحديات اليت ميكن أن تنجم عن عدم املقاضاة

  .احلصول على هذه األدلةفلوال تعاون الضحايا ملا أمكن  .من الشهادات
شاي روجانافونغ جتارب تايلنـد حيـث يهـدف النـهج الـذي يتمحـور حـول        وعرض وان  -١٠٦

وقـدم أمثلـة عـن     .الضحية إىل محاية ضحايا االجتار وتأمني تعاوم كشـهود علـى جرميـة االجتـار    
مـن قـانون    ٤١إجراءات العدالة اجلنائية وعرض املادة  من خاللالشهود  - كيفية دعم الضحايا

عـن األفعـال   الذي حيظر مقاضاة ضـحايا االجتـار    ٢٠٠٨لعام شخاص تايلند ملكافحة االجتار باأل
حتـدد األشـخاص وماهيـة األشـياء الـيت تتصـدى هلـا يف        لـدول األطـراف أن   ا وجيب علـى  .ارمة
ســتذهب جهــود ف مل يــؤمن الــدعم لضــحايا االجتــار  فــإذا .مكافحــة االجتــار باألشــخاص  ســياق

  .دىسمكافحة االجتار 
ممثلـو   اسـتمع الفريـق العامـل إىل كلمـات ألقاهـا     من جدول األعمال،  ٥ند يف إطار الب  -١٠٧

الروسـي،   االحتـاد مصـر، هولنـدا، بـيالروس، األردن، إسـرائيل، الفلـبني، أملانيـا،       : الدول التاليـة 
ندونيسـيا، الواليـات   إالنمسا، أستراليا، األرجنـتني، بـريو، كنـدا، نيجرييـا، ناميبيـا، املكسـيك،       

كمـا   .بكلمـة األورويب  االحتـاد وأدىل ممثـل   .يل، بنمـا، اململكـة املتحـدة، اجلزائـر    املتحدة، الرباز
  .والصني) اإلسالمية-مجهورية(اهلند وإيران  عن تكلم املراقبون
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وأمهيــة ضــمان  حمــوره الضــحاياأمهيــة اعتمــاد ــج : ونــاقش املتكلمــون املســائل التاليــة  -١٠٨
وصـعوبة  أال وهـو محايـة الضـحايا؛     ،ألشخاصبروتوكول مكافحة االجتار با حتقيق الغرض من
حتديـد هويـة ضـحايا     وصـعوبة ؛ اجتـار للحظة اليت يصري فيها شخص ما ضـحية  التحديد الدقيق 

تطبيق شـامل ومـن دون متييـز لنـهج عـدم املعاقبـة؛        دونمحاية حقوق الضحايا  وحتدياالجتار؛ 
تـوازن   إقامـة احلاجـة إىل  وائيـة؛  يف إجـراءات العدالـة اجلن   الضـحايا ؤديه يالدور الرئيسي الذي و

أمهيــة الــدور الــذي يؤديــه اتمــع املــدين يف مســاعدة  و ؛ومصــاحل الضــحاياالعدالــة  مصــاحلبــني 
  .إجراءات العدالة اجلنائية أثناءالضحايا 
كانت املناقشات حول عـدم معاقبـة ضـحايا االجتـار وعـدم مقاضـام كـثرية التنـوع         و  -١٠٩

ممـا جعـل الفريـق العامـل غـري       .حول جوانب هذه املسألة شديداً حيث اختلفت اآلراء اختالفاً
الـيت   التوصـيات عـدم املقاضـاة، إضـافة إىل     بشـأن توصـيات   علـى قادر على الوصول إىل اتفـاق  

إعـادة  قـرار  األعضاء اعترضوا علـى   ثلة منكان قد اتفق عليها يف اجتماعه األول، يف حني أن 
  .الثاين االجتماع ة عنمنبثقإدراج هذه التوصيات على أا 

    
املمارسات اجليدة واألدوات املراد أن تستخدمها يف إدارة القضايا هيئات منها   -هاء  

    سلطات إنفاذ القانون العاملة على خط املواجهة يف التصدي لالجتار باألشخاص
 نـون املعمـن جـدول األعمـال،     ٦يناير، نظر الفريق العامل يف البند /كانون الثاين ٢٩يف   -١١٠

املمارسات اجليدة واألدوات املراد أن تستخدمها يف إدارة القضـايا هيئـات منـها سـلطات إنفـاذ      "
وبغيـة النظـر يف هـذا البنـد،      ."القانون العاملة على خط املواجهة يف التصدي لالجتار باألشخاص

ــة       ــة أعــدا األمان ــة معلومــات خلفي ــق العامــل ورق ــى الفري ــدة   عــنعرضــت عل املمارســات اجلي
واألدوات املراد أن تستخدمها يف إدارة القضايا هيئات منها سلطات إنفاذ القـانون العاملـة علـى    

  .)CTOC/COP/WG.4/2010/5(خط املواجهة يف التصدي لالجتار باألشخاص 
١١١-   قائمــة علــى هجــا ودعــت الرئيســة الفريــق العامــل إىل مناقشــة تضــمني إدارة القضــايا ن

ــة يف مكافحـــة االجتـــار؛  اجلهـــات ال التعـــاون فيمـــا بـــني ــراءات وتـــدابري الســـالمة؛ وفاعلـ اإلجـ
مراعــاة اخلصوصــيات  حــاالت التــأخر و والسياســات املوحــدة ملنــع إعــادة اإليــذاء وتقلــيص      

  .طفاللألاخلاصة  االحتياجاتاجلنسانية وتدابري تلبية 
 فأشـارت إىل  .يف املكسـيك  يف إدارة القضـايا  خـربات وعرضت إيرين هرييريـاس غـريا     -١١٢

املمارسات اجليدة يف جمال تبادل املعلومات مـن أجـل تعزيـز التعـاون وتـدابري التصـدي املنسـقة        
علـى  التعاون بني الواليات املتحدة واملكسـيك   وذكرت .وأمهية محاية الضحايا خالل احملاكمة
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ــه  ــد  أن ــل جي ــى امث ــا بــني الوكــاالت   عل ــة    .لتعــاون عــرب احلــدود يف م كمــا شــددت علــى أمهي
 جمــايلمكافحــة االجتــار يف  العاملــة علــىاملتخصصــة الــيت جتمــع بــني خمتلــف اجلهــات الوحــدات 

  .التحقيق واملقاضاة
فرنسوا مينيه، وهو املسؤول الرمسي عن التنسيق الوطين يف جمال مكافحـة  -وأكّد جان  -١١٣

االجتــار يف بلجيكــا، علــى أن إدارة القضــايا تشــتمل مــن جهــة علــى التحقيــق واملقاضــاة، ومــن  
 .قـال إن هـاتني املسـألتني، رغـم متايزمهـا، مترابطتـان      و .الضـحايا أخرى على حتديد هوية  جهة

تنســيق تــدابري  مبهمــةللقيــام تعــيني قضــاة متخصصــني   :هــي وتســتخدم بلجيكــا ثــالث آليــات 
تنظـيم االجتماعـات التنسـيقية يف مـا بـني اجلهـات       و؛ كل يف نطاق اختصاصه التصدي لالجتار

ينبغــي أن يقتصــر وال  .التقيــيم املســتمر والفعــال هلــذه املبــادراتوالجتــار؛ الفاعلــة يف مكافحــة ا
  .أيضا إقليميا وحملياالتعاون على الصعيدين الوطين والدويل، بل ينبغي أن يكون 

مـن ممثلـي    كلمـات من جدول األعمـال، اسـتمع الفريـق العامـل إىل      ٦ويف إطار البند   -١١٤
ــا،   لــبنيســلطنة عمــان، الف: الــدول التاليــة ــا، نيجرييــا، األرجنــتني، أملاني ، بــريو، إســرائيل، ألباني

اليابـان واليونـان    عـن املراقبـون   لمكتكما  .ندونيسيا، قطر، اإلمارات العربية املتحدةإالربازيل، 
  .والصني وباكستان والسودان

ــة  و  -١١٥ ــاقش املتكلمــون املســائل التالي ــى   : ن ــن الصــعيد  ضــرورة التنســيق عل ــي  كــل م احملل
أمهيـة تبـادل املعلومـات بغيـة تعزيـز تـدابري التعـاون الـدويل بـني          ومـي والـوطين والـدويل؛    واإلقلي

إنشــاء وحــدات متخصصــة وفائــدا يف جمــال إنفــاذ القــانون واملقاضــاة؛        وأجهــزة الشــرطة؛  
ملسـائل اجلنسـانية واالحتياجـات    باإذكـاء الـوعي   وتدريب املمارسني يف جمال العدالة اجلنائية؛ و

التحــديات و؛ واخلصوصــيات الثقافيــة ال والتــدريب علــى مراعــاة البعــد الثقــايف طفــلألاخلاصــة 
الدور الذي ميكن ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات    و؛ الشفوية اللغات والترمجةاملتعلقة ب

  .القضايا منوذج إلدارةواجلرمية أن يؤديه يف اقتراح 
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